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Kalendář pro rok 2019 jsme věnovali odrůdám hrušní zařazeným do prioritního zá- 

chranného sortimentu. Jsou to odrůdy, které by bylo velmi vhodné navracet zpět do kra- 

jiny po celé České republice. Všude tam, kde mohou být hrušně pěstovány. 

Jsou to odrůdy vzniklé v Čechách a na Moravě nebo cizí odrůdy, které se u nás pěs- 

tují již několik století. Za tu dobu u nás nalezly tisíce příznivců. Staly se všeobecně ob- 

líbené a rozšířené. Řadu zajímavostí o nich naleznete na www.stareodrudy.cz/.  

Hrušeň miluje hluboké hlinité půdy, bohaté na živiny. Na stejných se daří třeba 

chmel nebo řepa. Dále miluje časnější nástup jara a dlouhé babí léto. Ty nejvíce teplo- 

milné správně vyzrají jenom ve vinohradnických polohách. Podzimní raní mlhy přejí 

správnému vybarvení plodů. Většina odrůd hrušní je na pěstitelské podmínky dost ná- 

ročná. Odrůda řekne nejčastěji přes plody, že není v pohodě. Místo chuťových radovánek 

narazíme na kaménčitou dužninu nebo vatovitou řepnou hmotu bez valné šťávy. 

Jsou i výjimky, které v půdách písčitých nebo naopak jílovitých, polohách vlhčích 

a chladnějších přinesou ovoce dobré, i když třeba menší. 

Zralé hrušky, byly symbolem plného léta nebo časného podzimu. Většina odrůd zrá- 

la během léta nebo nejdéle do října. Do Vánoc vydržela málokterá odrůda. Celoroční 

nabídka hrušní přišla až s rozvojem chladírenských technologii a také s moderním 

šlechtěním. 

Jako sladké ovoce přinášely hrušky radost do života dětem i dospělým. Co se nestihlo 

sníst, posloužilo na povidla, na sušení a také na dobrou pálenku. Lidé si vysazovali 

hrušně blízko domu, aby se ovoce neztrácelo v době zralosti. Ve vyšších polohách se spo- 

kojili i s horší kvalitou nebo menší velikostí plodů, jen aby nějakou tu hruštičku měli. 

Krásné, velké, dobré, sladké a šťavnaté hrušky byly ovocem pro lépe situované, byly ovo- 

cem bohatých krajů. 

Hrušky se z našeho života tak nějak vytratily. Je pravda, že je můžeme koupit po celý 

rok ale nějak to není ono. Málokdy mají jinou chuť než sladkou a příliš často se jedná 

o plody, které nemají prakticky žádnou chuť. Kdo vlastně ví jak chutná muškátová pří- 

chuť muškatelek, jak nekonečně šťavnatá a příjemně navinulá je zralá Špinka, jak svěže 

chutná slabě citronová příchuť zralé Magdalenky ...... Kdo chce sladké ovoce, sáhne v ob- 

chodě po tropických plodech, které jsou tak levné, oproti hruškám. Stejně zmizely i pro- 

dukty vyrobené z hrušek. Potkat opravdu kvalitní pálenku je skoro zázrak, hrušková 

povidla vaří už jen nadšenci a sušené hrušky jsou spíše luxusní zboží. Hruškovou kaši 

a pracharandu známe už jen z četby. 

Stejně nenápadně mizí i hrušně z krajiny. Ještě se stane, projedete pěknou alej, 

že najdete malý či větší hrušňový sad, ještě potkáte hrušeň vysazenou na zápraží domu. 

Je to ale zážitek čím dál vzácnější. 

Kalendář pro rok 2019 chce inspirovat. K výsadbě hrušní, k požívání hrušek, k ra- 

dosti z plného léta, ze sladké chuti, z pestré palety sladkých chutí. Hrušky jsou zkrátka 

zatraceně dobré ovoce. Pokud někdo, inspirován tímto kalendářem, vysadí jednu jedinou 

hrušeň a bude o ní dobře pečovat, tak to není zbytečně potištěný papír. 
 

V zastoupení všech dobrých hrušek  

Martin Lípa 

http://www.stareodrudy.cz/


leden 2019 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

Solanka 

    Střední až velké stromy. V optimálních hrušňo-

vých polohách plodí největší a nejchutnější plody, 

je ale přizpůsobivá a lze ji použít i jinde. 

    Velké (v horších polohách střední) plody výborné 

chuti - jedny z nejchutnějších -  se sklízí od 10.8. 



únor 2019 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28    

Kozačka štuttgartská 

    Střední až velké, silně mrazuvzdorné, pravidelně 

plodící stromy. Nejkvalitnější plody rodí v teplých 

polohách a na hlubokých půdách. 

    Malé, velmi chutné plody jsou dost odolné proti 

strupovitosti. Sklízí se v druhé polovině srpna. 



březen 2019 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

Koporečka 

    Mohutné, rozložité stromy nevhodné do okrajo-

vých poloh. 

    Plodí pravidelně. Hrušky jsou střední až velké, 

tvarově nezaměnitelné, se zcela zvláštní jemnou 

sladkou chutí. Sklízíme od konce září. 



duben 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

Špinka 

    Mohutné, rozložité stromy. Velmi otužilá odrůda 

vhodná i do vyloženě okrajových poloh. V mělkých 

vysýchavých půdách plody skutečně drobné. 

    Plody výjimečné, nezaměnitelné chuti. Jedny 

z nejchutnějších. Sklizeň začíná po 20.8. 



květen 2019 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

Muškatelka šedá 

    Velké, dlouhověké, silně mrazuvzdorné a nená-

ročné stromy.  

    Plodí pravidelně sladké malé až střední plody 

s muškátovou příchutí. V teplých polohách sklízíme 

po 15. červenci nebo i dříve. 



     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

červen 2019 

Šídlenka 

    Velké stromy s kulovitou korunou. Náročná od-

růda do optimálních poloh. 

    Pravidelně plodí malé až střední plody jemné 

muškátové chuti. Sklizeň začíná v chladnějších po-

lohách od začátku srpna. 



1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

červenec 2019 

Nagevicova 

    Stromy mají střední až malý růst, jsou velmi otu-

žilé a vhodné do vyloženě okrajových poloh. 

     Malé plody s výrazně kořenitou a dobrou chuťí, 

kterou si zachovávají i ve špatných polohách. 

Skl.ízí. se po 20. červenci. 



   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

srpen 2019 

Máslovka římská 

    Středně velké stromy, vhodné zejména do ideál-

ních hrušňových poloh. Nenáročné na péči. 

    Po 10. srpnu sklízíme velmi šťavnaté plody 

střední velikosti s muškátově navinulou slupkou. 



      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

září 2019 

Solnohradka 

Stromy středního až velkého vzrůstu  jsou nenáročné 

na péči. Solnohradka je vhodná jen do optimálních 

hrušňových oblastí. 

    Malé plody velmi příjemně přitrpklé chuti sklízí-

me od  10. srpna.    



 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

říjen 2019 

Jakubka česká 

    Jedna z  nejmohutnějších odrůd (staré stromy 

mívají běžně až 15 m). Velmi nenáročná, dlouhově-

ká odrůda. 

    Už od 20. července sklízíme malé jemně sladké 

plody. 



    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

listopad 2019 

Muškatelka turecká 

    Středně velké stromy snášící spíše lepší hrušňové 

polohy s hlubokými půdami. 

    Malé až střední plody mají vynikající chuť,  

ale jen při správné zralosti. Rodí pravidelně a sklízí  

se po 10. srpnu. 



      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

prosinec 2019 

Pstružka 

    Střední až rozložité stromy, nevhodné do okrajo-

vých poloh, v suchu plodí drobné plody. 

    Střední tvarově proměnlivé hruštičky mají velmi  

sladkou a dobrou chuť. Sklízíme od konce září  

do půlky října (v teplých letech dříve). 



Přejeme Vám překrásný 

nový rok plný pohody, 

radosti a štěstí. 

těšíme se na Vaši návštěvu na:
www.stareodrudy.cz.

Martin Lípa 

 IČO 75309181


