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Seznam  novějších
odrůd  ovoce  zapsaných

do  Státní  odrůdové  knihy  ČR

OVOCNÝ DRUH 

Odrůda   Odrůda        

ANGREŠT                  

Alan středně raná, tmavě červená, odolná padlí Karát středně raná, tmavě červená, chutná, odolná
Dagmar středně raná, žlutá, odolná padlí, slabě trnitá Karmen stř. pozdní, červená, nasládlá, odolná padlí 
Dukát stř. pozdní, světle zelená, sladká, odolná padlí Prima stř. raná, zelenožlutá, sladká, odolná padlí

BROSKVOŇ                  

Afra středně raná žlutomaska, slabý růst, plodná Patriot středně raná bělomaska, chutná, nenáročná
Jasna raná žlutomaska, atraktivní, přímý konzum Vikomt středně raná až pozdní, velmi velké plody
Makaba raná žlutomaska, odolná mrazu, konzum Zezulka pozdní, atraktivní, velké plody, velmi chutná

HRUŠEŇ                  

a) letní  Isolda středně roste, kuželovité, žluté s červ. líčkem 
Alfa bujně roste, velké, žluté, šťavnaté, nasládlé Milada velké, červené, dužnina máslovitá, šťavnatá 
b) podzimní Manon velké, rzivé, duž.máslovitá, šťavnatá, sladká
Blanka velmi velké, lahvicovité, duž. šťavnatá, sladká Monika velké, kužel., polorzivé, zelenožluté, nasládlá 
Harbo velké, zelenožluté plody, sladká a suchá Morava velké, lahvicovité, lesklé, duž.máslovitá, sladká
Karina dlouhé, červené, dužnina sladká a šťavnatá Unica středně velké, červené, duž. měkká, nasládlá
c) zimní   
David velké, zelenožluté plody, sladká a šťavnatá Konvert lahvicovité, rzivé, sladká, nenáročná 
Dita bujně roste, velké, zelené, sladké a šťavnaté Milka bujně roste, stř. velké, růž. líčko, sladce navinulá 

JABLOŇ                 

a) letní Judita červenožluté, ploše kulovité, nasládlé, tolerantní
Allegro červená, kulovité, chuť sladká, rezistent. strup. Juno tmavě červené, ploše kulovité, sladké, rezistent
b) podzimní          
Frosta bujná, soudkovité, sladká, rezistentní Moravia bujná, soudkovité, nasládlá, tolerantní 
Minerva červené, kuželovité, navinule sladká, rezistentní Unigold žluté, duž. krémová, sladce navinulá, měkká
c)zimní                  
Antopa červené, ploše kulovité, nasládlá, rezistent Red Bohemia bujná, plody velké, červené, navinule sladká
Bonita pozdní, červené, válcovité, aromat., rezistent Rubelit ploše kulovité, červeně žíhané, aromat., rezist.
Idapaz středně bujná, červené, navinulá, rezistent Rubín Spur zakrslá, ploše kulovité, velké, nasládlá, tolerant
Kreja bujná, červené, ploše kulovité, velké, nasládlá Rumba sloupcovitá, červené, sladce navinulá, rezistent 
Lady Silvia žlutočervené, elipsovité, duž. sladká, shluky Semira středně bujná, kulovité, červené, navinule sladká
Lambada sloupcovitá, kuželovité, žluté, násládlá, rezist. Slima sloupcovitá, červené, sladce navinulá, náročné
Lucy středně bujná, červené, navinulesladká, rezist. Telse žlutočervené, kulovité, velké s probírkou, rezist. 
Nikoleta bujná, plody velké, červeně žíhané, nasladlá UEB 112 pozdní, kulovité, žlutočervené, navinulá, rezist.
Nubia tmavě červené, navinule sladká, šťavnatá, rezist. UEB 481 kulovité, žluté s líčkem, nasládlá, rezistentní

JAHODNÍK                

a) jednouplodící Karmen poloraná, tmavě červené, výborná chuť
Dita poloraná, plodná, výborná chuť, nenáročná Poly poloraná, tmavě červené, tuhá, sladká
Elkat raná, pevné plody, konzervace, nenáročná Prima raná, pro stolní použití, sladká, nenáročná
Honeoye raná, kvalitní, pro intenzivní pěstování Symphony polopozdní, velké, červené, tuhá, nasládlá
b) remontantní c) měsíční  
Everest kvalitní plody, výborná chuť, náročná Rujana stáleplodící, sladká, voňavá, neodnožuje

MALINÍK                  

Ada remontantní, kvalitní plody, odolná chorobám Rafzmach jednouplodící, středně raná, odolná chorobám
Medea remontantní, červenoplodá, odolná chorobám Tulameen jednouplodící, raná, velké, chutné, pevné pl.
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OVOCNÝ DRUH 

Odrůda   Odrůda      

MANDLOŇ                

Husle velmi raná, kompaktní růst, velmi velké plody

MERUŇKA                

Adriana raná, atraktivní, rezistentní na šarku Lydia raná, velké plody, dobrá chuť, bujný růst
Betinka stř. raná, pro kompoty, rezistentní na šarku Odeta pozdní, velmi kvalitní, nenáročná, skladovatelná
Bohutická stř. raná až pozdní, velkoplodá, chutná Sophinka středně raná, chutná, rezistentní na šarku
Candela stř. raná, slabý růst, chutná, rez. na šarku Telma raná až středně raná, kvalitní, nenáročná
Etela stř. raná, až pozdní, pěkná, dobrý zdrav. stav Ula středně raná, atraktivní chutné menší plody

OŘEŠÁK VLAŠSKÝ

Červinka plodný, kulatý ořech s velmi dobrou chutí Sychrov červenojádrý ořech pro cukrářské výrobky
Kardinál červenojádrý ořech pro cukrářské výrobky Victoria velmi kvalitní ořech, plodný, atraktivní
Moravský Karmín červenojádrý ořech pro cukrářské výrobky Senický do teplejších oblastí, chutné jádro, plodný

RYBÍZ BÍLÝ               

Jantar středně raná s dlouhým hroznem, sladká Orion pozdní, pro konzervárenství i přímý konzum

RYBÍZ ČERNÝ              

Focus středně raná, velké bobule, slabě rostoucí Tisel středně raná, univerzální, delší hrozen
Lota stř. pozdní, polovzpřímeně, dlouhý hrozen Vebus středně raná, velké bobule, nenáročná

RYBÍZ ČERVENÝ                

Jesan raná, dlouhý hrozen, nenáročná, úrodná Kozolupský raný raná, střední oblasti, dlouhý hrozen, sladká
Korál středně pozdní, dlouhý hrozen, sladká Vitan stř. raná, sředně velké bobule, úrodná

SLIVOŇ    

a) švestky
Lipnická raná až středně raná, vysoký obsah cukru Paní háje pozdní, malé chutné plody, univerzální
b) pološvestky   
Amátka raná, nenáročná, plodná, chutná, tolerant Potemos středně raná, kompaktní, kvalitní plody

Atemos raná až středně raná, kompaktní, nenáročná Samera středně raná, velkoplodá, velmi chutná
Kamir pozdní, velké chutné plody, tolerant na šarku Simona raná, velmi plodná, plody menší, velmi chutné
c) slívy
Malenovická velmi pozdní durancie, větší chutné plody

TŘEŠEŇ    

a) polochrupky
Jacinta velmi velké plody, atraktivní, pikantní chuť Kasandra raná, velké plody, plodná, velmi chutná
b) chrupky
Early Korvik středně raná, velmi plodná, tuhé plody Christiana raná, plodná, odolná proti pukání za deště
Elza středně raná, tuhé atraktivní plody, chutná Irena středně raná až pozní, velmi atraktivní plod
Felicita středně raná, velmi tuhé plody, výborná Korvik pozdní, velmi tuhé a kvalitní plody, plodná
Fabiola středně raná, velmi velké plody, plodná Tamara středně raná až pozní, velmi sladká, aromat.

ZIMOLEZ MODRÝ        

Blue King velmi raná, sladké dlouhé bobule, k setřásání Remont raná, velmi sladké, velké bobule, ruční sklizeň 
Helfštyn velmi raná, sladké bob., sklizeň setřásáním Tolbačik stř. raná, nasládlé, elipsovité bobule, ruční skl. 

REGISTRACE  ODRŮD  A  UDĚLENÍ 
OCHRANNÝCH  PRÁV  K  ODRŮDÁM  
OVOCNÝCH  DRUHŮ   

Dle zákona č. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby, ve znění 
pozdějších předpisů, rozmnožovací materiál odrůd důležitých  
ovocných druhů může být uváděn do oběhu pouze jako 
uznaný. 
Jako uznaný rozmnožovací materiál mohou být uváděny  
do oběhu:     
1. odrůdy s úředním popisem,    
2. odrůdy s úředně uznaným popisem.  
Jako odrůdy s úředním popisem jsou vedeny odrůdy registrované 
na základě úředních zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, 
odrůdy zapsané ve Státní odrůdové knize ČR a odrůdy chráněné.
Předpokladem pro registraci odrůdy ovocných druhů je zjištění, 
že odrůda je odlišná, uniformní, stálá, má vyhovující název  
a je zajištěno její udržovací šlechtění. 
Jako odrůdy s úředně uznaným popisem jsou vedeny 
všechny odrůdy, které byly uváděny do oběhu před  
30. 9. 2012 jako konformní rozmnožovací materiál,  
a u kterých byla podána žádost o registraci spolu  
s dodáním popisu dle požadavku ÚKZÚZ vyhotoveným  
jinou než úřední osobou.  
V případě, že šlechtitel chce mít výlučné právo k využívání určité 
odrůdy, může požádat o udělení ochranných práv k odrůdě  
na základě zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám,  
ve znění pozdějších předpisů.   
Ochranná práva lze udělit k odrůdě, která splňuje podmínky 
novosti, odlišnosti, uniformity, stálosti a má vyhovující 
název. 
Zkoušení odrůd pro registraci a udělení ochranných 
práv provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský. 
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