
Třešně 
 
ADÉLKA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: velmi rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Lapins´, ´Rivan´ 
Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná 
Zrání: 1. třešňový týden, 2 dny po odrůdě 
´Rivan´, stejnoměrné 
Plod: Srdcovka. Plod je menší, průměrná 
hmotnost se pohybuje kolem 6 g. Dužnina je 
měkká, červená. Chuť má sladkou, slabě 
aromatickou, dobrou.  
Odolnost: vůči poškození květů mrazem je 
citlivější, k monilióze je více odolná než ´Rivan´, 
je středně odolná, vůči napadení houbou 
Blumeriella jaapii plody jsou náchylné k praskání. 
Poznámka: náchylná k vyholování větví. Šťáva 
barví dobře. 

 
 
 
BURLAT 

 
Růst: velmi bujný, později středně bujný 
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Helga´, ´Aranka´, ´Jacinta´, 
´Kasandra´, ´Adélka´, ´Tamara´, ´Horka´ 
Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná 
Zrání: 2. třešňový týden, stejnoměrně 
Plod: Polochrupka. Plod je velký, průměrná 
hmotnost se pohybuje kolem 7 g. Dužnina je 
středně tuhá až tuhá, světle červená, v plné 
zralosti červená. Chuť má navinule sladkou, 
aromatickou, velmi dobrou.  
Odolnost: středně odolné vůči mrazům, květy 
citlivé k pozdním jarním mrazíkům, k monilióze 
jsou velmi citlivé, plody náchylné k praskání 
Poznámka: Tato odrůda je vhodná pro sušší 
oblasti a polohy, kde se nevyskytují pozdní jarní 
mrazíky. Vzhledem ke kvalitě plodů a rané době 
zrání je vhodná pro velkovýrobu i pro drobné 
pěstitele. Plody jsou vhodné pro konzum 
v čerstvém stavu, ale hodí se i pro kompotování.  

 
 
 
 
 
 



1 
 

CHRISTIANA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Fabiola´, ´Tamara´ 
Plodnost: raná, vysoká a pravidelná 
Zrání: koncem 4. až začátkem 5. třešňového 
týdne 
Plod: Chrupka s tmavě červenou barvou slupky 
plodu. Plody má středně velké až velké s 
průměrnou hmotností mezi 9-10 g. 
Odolnost: dobrá odolnost k praskání plodů 

 
 
 

 
 
 
 
EARLY KORVIK 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně pozdní, cizosprašná 
Opylovači: ´Kordia´, ´Amid´, ´Těchlovan´ 
Plodnost: velmi raná, velmi dobrá 
Zrání: 4-5. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru 
kolem 9-9,5 g. Dužnina plodu je pevná, tmavě červená, 
navinule sladká, sušší. 
Odolnost: květy méně citlivé k jarním mrazům, plody 
praskají málo.  
Poznámka: Nevýhodou je horší chuť plodů v případě 
jejich časnější sklizně. Je určena především k přímé 
spotřebě. 
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HALKA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v 
Holovousích 
Růst: středně silný až méně slabý 
Kvetení: samosprašná, středně pozdní 
Plodnost: raná, velmi dobrá 
Zrání: 6. - 7. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru 
mezi 8-9 g. Dužnina plodu je pevná, tmavě červená, 
sladce navinulá, šťavnatá. 
Odolnost: citlivá k moniliové hnilobě a k praskání plodů 
Poznámka: Předností je samosprašnost, proto se dá 
pěstovat jako solitérní strom u chalup nebo v zahradách, 
kde není možnost opylení jinou odrůdou. Je určena 
k přímé spotřebě ale i ke zpracování. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

IRENA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: slabý až středně silný  
Kvetení: velmi pozdní, cizosprašná 
Opylovači: ´Regina´ 
Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná 
Zrání: v 6. třešňovém týdnu 
Plod: Chrupka s hnědočervenou barvou slupky 
plodu. Dužnina plodu je pevná, červené barvy, 
navinulá, šťavnatá. Hmotnost plodu se pohybuje 
v průměru kolem 9-10 g. 
Odolnost: střední citlivost k praskání plodů a 
velká citlivost k poškození květů pozdními jarními 
mrazy 
Poznámka: Doporučujeme jako opylovače pro 
odrůdu ´Regina´ 
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JUSTYNA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: středně pozdní 
Opylovači: ´Horka´, ´Early Korvik´, ´Tamara´, 
´Těchlovan´  
Plodnost: raná, dobrá 
Zrání: 5. - 6. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje 
v průměru kolem 10 - 10,5 g. Dužnina plodu je 
pevná, růžová, navinule sladká, velmi dobrá, 
středně šťavnatá. 
Odolnost: květy citlivé k jarním mrazům, plody 
středně odolné k praskání 

Poznámka: Předností je velikost plodů a velmi 
dobrá chuť, vysoký obsah cukrů a vysoká úrodnost. 
Je určena především k přímé spotřebě. 

 
 
 
KAREŠOVA 

 
Růst: velmi bujný, později středně bujný 
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Burlat´, ´Kaštánka´, ´Napoleonova´ 
a ´Rivan´ 
Plodnost: raná, velmi vysoká a pravidelná 
Zrání: 2. třešňový týden 
Plod: Plody jsou určeny pro přímý konzum. Plod 
je středně velký, průměrná hmotnost je kolem 6 
g. Dužnina je tmavě červená, měkká, velmi 
šťavnatá, chuť je navinule sladká, aromatická, 
velmi dobrá. 
Odolnost: květy jsou středně citlivé k pozdním 
jarním mrazíkům, není napadána vrtulí 
třešňovou, citlivost k monilióze středně velká, 
v období dešťů plody snadno praskají. 
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KASANDRA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný 
Kvetení: rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Fabiola´,´Burlat´,´Tamara´, ´Vanda´, 
´Adélka´ 
Plodnost: raná, velmi dobrá 
Zrání: 2. – 3. třešňový týden 
Plod: Polochrupka. Hmotnost plodu se pohybuje 
v průměru mezi 9-10g. Dužnina plodu je středně 
pevná asi jako u odrůdy ´Burlat´, tmavě červená, 
sladce navinulá, šťavnatá. 
Odolnost: Nevýhodou je citlivost plodů 
k praskání. 
Poznámka: Je vhodná pro přímý prodej i ke 
zpracování.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
KAŠTÁNKA 

 
Růst: silný, později jen střední 
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Burlat´, ´Karešova´, ´Napoleonova´ 
a ´Rivan´ 
Plodnost: raná, velmi vysoká a pravidelná 
Zrání: konec 2. třešňového týdne 
Plod: Srdcovka. Průměrná hmotnost plodů je 5 g. 
Dužnina je měkká, tmavě červená, jemná, 
aromatická, navinule sladká, vynikající chuti. 
Šťáva barví velmi silně. Plody jsou vhodné pro 
přímý konzum i ke kompotování.  
Odolnost: květy nebývají poškozovány pozdními 
jarními mrazíky, odolná k moniliové hnilobě, 
netrpí poškozením vrtulí třešňovou, plody odolné 
k praskání 
Poznámka: Odrůdě nejlépe vyhovuje 
hlinitopísčitá půda s dostatkem vláhy. V suchých 
a chudých půdách jsou plody drobné.  
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KORDIA 

 
Původ: Náhodný semenáč, selekce dokončena 
ve VŠÚO Holovousy. 
Růst: bujný, později střední 
Kvetení: cizosprašná 
Opylovači: ´Horka´, ´Jacinta´, ´Sandra´, ´Vilma´, 
´Tim´ 
Plodnost: raná, vysoká, pravidelná 
Zrání: 5. – 6. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná 
hmotnost 8 g. Dužnina je tuhá, červená. Chuť je 
navinule sladká, velmi dobrá. Šťáva dobře barví.  
Odolnost: květy citlivé na pozdní jarní mrazy, 
odolnost k praskání plodů dobrá, napadána vrtulí 
třešňovou 
Poznámka: Nejlépe ji vyhovují hlinitopísčité půdy 
a chráněné polohy. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REGINA 

 
Růst: silný, v plodnosti středně silný 
Kvetení: cizosprašná 
Opylovači: ´Irena´, ´Kordia´, ´Halka´ 
Plodnost: raná, pravidelná 
Zrání: 7. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná 
hmotnost 8 – 10 g. Dužnina je tuhá, tmavě 
červená. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá. 
Šťáva dobře barví.  
Odolnost: odolnost k praskání plodů dobrá 
Poznámka: Odrůda je doporučena jako stolní, 
avšak hodí se i ke zpracování. Je vhodná pro 
intenzivní hustší pěstitelské výsadby, dobře plodí 
na slabě rostoucích podnožích. 
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SYLVANA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně bujný až slabý  
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Plodnost: raná, velmi vysoká, pravidelná 
Zrání: ve 4. až 5. třešňovém týdnu 
Plod: Chrupka. Plod je středně velký o průměrné 
hmotnosti kolem 7 g. Slupka má tmavě červenou 
barvu. Dužnina je červené barvy, šťavnatá, tuhá. 
Šťáva barví slabě, pecka je malá. 
Odolnost: náchylná k moniliové hnilobě plodů. 
Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti 
praskání střední. 
Poznámka: Je vhodná do všech oblastí 
pěstování třešní i do vyšších poloh.  

 
 
 
TAMARA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně bujný 
Kvetení: středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Burlat´, ´Vanda´, ´Kordia´ 
Plodnost: velmi raná, vysoká, pravidelná 
Zrání: 6. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná 
hmotnost 12 g. Dužnina je tuhá, růžová, 
šťavnatá. Chuť je sladká až velmi sladká, velmi 
dobrá. Šťáva velmi slabě barví.  
Odolnost: citlivá k praskání plodů a k moniliové 
hnilobě plodů.  
Poznámka: vhodná pro přímý konzum, 
pěstování na slabě rostoucích podnožích P-HL-A 
a Gisela 5 v intenzivních výsadbách.  
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VANDA 

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: slabý 
Kvetení: rané až středně rané, cizosprašná 
Opylovači: ´Sandra´, ´Tamara´, ´Jacinta´ 
Plodnost: raná, velmi dobrá, pravidelná 
Zrání: 4. třešňový týden 
Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje 
v průměru kolem 8-8,5g. Dužnina plodu je pevná, 
tmavě červená, sladká, šťavnatá. 
Odolnost: větší odolnost k poškození plodů 
praskáním, menší citlivost k pozdním jarním 
mrazům 
Poznámka: Na slabě rostoucích podnožích sklon 
k přeplozování. Je určena k přímé spotřebě i ke 
konzervování. 

 
 
 
VILMA  

 
Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský v Holovousích 
Růst: středně silný, dobře obrůstá plodonosným 
obrostem  
Kvetení: cizosprašná, středně pozdní 
Opylovači: ´Kordia´, ´Halka´ a ´Regina´ 
Plodnost: 3. – 4. rokem po výsadbě  
Zrání: 7. třešňový týden 
Plod: Plody jsou průměrné velikosti, lze je spíše 
doporučit pro zpracování.   
Odolnost: středně trpí moniliovou hnilobou, 
plody mírně praskají. Květy málo až středně 
odolné k pozdním jarním mrazům 
Poznámka: Slabě vyholuje, patří mezi velmi 
plodné odrůdy. 

 
 


