
2014 Zásadně nemíchejte jablka 

s hruškama … :-) 
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l eden 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

JEPTIŠKA (ŽELEZNÉ) 

   Původ je neznámý, ale je to velmi stará 
odrůda rozšířená v Německu již v 18. století. 

     Velmi otužilá a nenáročná odrůda. Roste 
bujně a plodí hojně a pravidelně.  

     Hodí se do pol-
ních a domácích sa-
dů. 

      Plod je střední 
až velký, tupě kuže-
lovitý s hladkou, 
lesklou, silnou slup-
kou. Základní barvu 
má zelenou z větší 
části pokrytou špina-
vou červení a tmavě 
červeným žíháním. 
Dužnina je zelenavě 
bílá, hrubší, tuhá ale 
sladká. Ovoce se 
sklící v polovině října, 
dospívá v lednu a vy-
drží do května. Ne-
hnije a nevadne. 

Patří do skupiny tzv. 

protipancéřových 
odrůd. 
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     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   

únor 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

BLENHEIMSKÁ RENETA 

   Vznikla v Anglii jako nahodilý semenáč  na 
počátku 19. století. 

     Roste velmi bujně a vytváří mohutnou koru-
nu. Vyžaduje vlhčí úrodné půdy a chráněnější 
polohy. 

     Jablka jsou velká, ploše kulovitá a hladká s drsnou, citróno-
vě až zlatě žlutou, matnou slupkou, s lenticelami, na sluneční 
straně červenající. Dužnina je bělavě nažloutlá, křehká a šťav-
natá. Sklízí se v 1. pol. října, dozrává v prosinci a vydrží do 
února.  

Koruna je tak 

rozložitá, že se 

až nehodí do ma-

lých zahrádek. 
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březen 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

NATHUSIOVO HOLUBÍ 

   Pochází z Německa. 

    Roste velmi bujně a vytváří mohutnou 
korunu. Plodí záhy, pravidelně a hojně. 
Odolnost vůči mrazu je dobrá,  chorobami 
trpí méně. 

     Plody jsou větší, tupě kuželovité, soudkovité, barvu mají 
žlutou s červeným líčkem a pruhováním. Dužnina je jemná, 
šťavnatá, chuti navinulé, dobré. Sklízejí se v 2. polovině září, 
dozrávají v říjnu a vydrží do ledna i déle. 

Plody jsou ale o 
moc  větší než 
holubí vejce. 
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duben 2014 

Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

COULONOVA RENETA 

    Pochází z Belgie. 

     Roste velmi bujně. Plodí pozdě, středně a 
hojně, nepravidelně. Je méně odolná vůči 
mrazu, s menší náchylností vůči chorobám. 

     Jablka jsou větší až velká, pravidelná, ploše kulovitá. 
Barvu mají zelenou, později zelenožlutou, částečně rzivou, na 
sluneční straně načervenalou. Dužnina je bělavě žlutá, chrupla-
vá, dobrá renetovitá. Sklízejí se v polovině října, dozrávají v 
prosinci a vydrží až do dubna. 

Snadno se zamě-

ní  Boskoopským. 



Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 
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květen  2014 

BOIKOVO 

    Pochází z Německa. 

     Odrůda je úrodná, mrazuvzdorná, k  cho-
robám náchylná (padlí a strupovitost). Vhodná 
pro volné tvary, nevhodná pro hustší výsadby. 

     Plody jsou velké a těžké, široce tupě kulovité, žebernaté. 
Slupka je hladká, mastná, lesklá. Barvu má bělavě žlutou, na 
sluneční straně zakrytou rozmytým červeným líčkem. Dužnina je 
bílá, tuhá, šťavnatá, nakyslé dobré chuti. Sklízí se v polovině 
října, dozrávají v lednu a vydrží až do května. 

Odrůda oslní spíše 
množstvím ovoce, než jeho chutí. 
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červen 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

STRÝMKA 
    Pravděpodobně se rozšířila z Porýní již 
koncem 18. století. 

     Nenáročná, mrazuvzdorná, odolná proti 
chorobám. Roste bujně.   

    Je vhodná do 
polních sadů, větších 
zahrad a stromořadí.  

     Jab l k a  j s o u 
středně velká, kuže-
lovitá. Slupku mají 
hladkou, silnou a 
barvu zelenou na slu-
neční straně červe-
nou. Dužnina  je bě-
lavá až zelenavá, tu-
há a šťavnatá. Chuť 
má nakyslou, ale 
dobrou. Sklízí se v 
polovině října, dozrá-
vají v únoru a vydrží 
až do května i déle.  

Nepřekonatelně 
trvanlivá odrůda. 
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č e r v e n e c  2014  

Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

PRŮSVITNÉ LETNÍ 

    Původem z Pobaltí, zřejmě již z 18. stol. 

     Roste bujně a proti mrazu je značně 
odolná. Trpí ale často padlím. Vyžaduje chrá-
něnou polohu a vlhčí, hnojené půdy. 

     Plody jsou středně velké, nesouměrné, mírně žebernaté. 
Slupka je hladká, lesklá, pevná, jemně ojíněná. Barvu má vosko-
vě zelenobílou až žlutou. Dužnina je bílá, jemná, šťavnatá. Chuť 
má sladce navinulou, dobrou. Sklízí se koncem července a začát-
kem srpna, dozrává hned po sklizni a vydrží jen několik dnů. 

Nejranější odrůda. 
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srpen 2014 

Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

GDÁNSKÝ HRANÁČ 

    Pochází možná z Německa a nebo z Po-
baltí nebo odjinud. Je to tak stará odrůda, 
že to nikdo nepamatuje. 

     Velmi otužilá a velmi nenáročná odrůda s 
výbornými sladkými plody. 

     Jablka svítí na stromě jasnou červení a někdy jsou ojíněné 
až do slabě modrého nádechu. Kupodivu jsou plody dost hranaté 
a tvarově i dosti proměnlivé. První zralé plody lze trhat přímo 
ze stromu v říjnu a další postupně zrají ve skladu až do listopa-
du. Kdo má dobrý sklep, užije si hranáče i déle. 

Tak červené jablko jen tak nepotkáte. 
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září 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

PARMÉNA ZLATÁ 

    Pochází z Anglie a znali ji tam už v roce 
1800. Takže ji mohl svačit i admirál Nelson. 

     Odrůda je docela náročná a na semená-
čích v zatravněných výsadbách poskytuje spí-
še drobnější plody. 

     Pro zcela typickou renetovitou chuť jedna z nejoblíbeněj-
ších odrůd za první republiky. Je spíše podzimní - zraje od října 
do ledna. V krajině ji potkáme ještě často. Nazlátlé ploché plo-
dy jsou dosti nezaměnitelné. Výborná je i do moštů. 

Máš-li jedno místo pro jabloň zasaď Zlatou parménu. 
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ř í jen 2014 
Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

SMIŘICKÉ VZÁCNÉ 

    Nalezeno v zámecké zahradě ve Smiři-
cích. Někdo tvrdí, že je to odrůda Ga-
lowayské. Někdo tvrdí, že ne.  

      Výborná otužilá odrůda, vhodná i do 
středních poloh. Odolává i chorobám. 

     Jablka se sklízejí ve druhé polovině října a dozrávají až na 
skládce, od prosince do února. Dlouho vydrží šťavnaté, chuť je 
příjemně navinulá. Plody jsou velké a krásně žluté, pravá ozdoba 
pro Vánoční stůl. 

Stará kniha praví: „vhodné 
do střežených sadů…“ 
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l i s t o pad  2014 

Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

CRONCELSKÉ 

     Pochází z Francie a v Čechách došla vel-
kého rozšíření.  

     Je velmi mrazuvzdorná a používala se též 
jako kmenotvorná. Žádá spíše bohaté půdy. 
Stromy dobře rostou i ve vyšších polohách ale 
plody trpí strupovitostí. 

     Plody jsou náchylné na otlačení, často stupovité, ve větr-
ných polohách padají. Prostě Apfel aus Croncels. Ale dužnina 
bývá jemná, kořenitá. Zralost nastane již v září a plody vydrží 
nejdéle do listopadu. 

Nejoblíbenější 

jablko hraběte 
Lažanského v 

Chýši. 
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p r o s i n e c  2014  

Více informací o starých a 
krajových odrůdách naleznete 
na www.archivni-odrudy.cz 

ALBRECHTOVO 

     Pochází ze Slezska.  

      Odrůda je přizpůsobivá, dobře roste v 
teplých i chladnějších oblastech. Všude bo-
hatě plodí. 

     Jablko, které 
neurazí ani ne-
nadchne. Spolehlivý 
dělník lučních sadů, 
který si své odpra-
cuje i v letech, kdy 
jiné odrůdy odpočí-
vají. 

 Prostě chcete-li 
moštovat nebo vy-
rábět přesnídávky, 
princ Albrecht von 
Preussen by na Vaší 
zahradě rozhodně 
neměl chybět.  

      Výhodou je i 
průběžné do-
zrávání plo-
dů od října 
do ledna. 

Bulvár : Princ Al-

brecht von Preussen 

je semenáčem Cara 

Alexandra (a s Bau-

manovou renetou!) 



  I ty nejlepší staré odrůdy 
   mohou mít své mouchy. To, nepopíráme… 


