
Vinná réva 
Agát Donskoj - rezistent 
Doba sklizně: konec srpna – začátek září 

Modré velké hrozny, mrazuodolný. Bobule velké, dužnina masitá, neutrální chuti. Odrůda je 
odolnější k plísni révové. Na stanoviště a půdu není příliš náročná. Odrůda je vhodná pro většinu 
typů vedení, vhodnější jsou však delší tažně. 
 

Alden 
Doba sklizně: září 

Dezertní odrůda, výborná pro výrobu vín a šťáv. Bobule jsou velké, fialové barvy, velmi chutné. 
Odrůda je velmi plodná, s robustním vzrůstem, odolná proti mrazu a chorobám, vysoce 
mrazuodolná. 
 

Alphonse Lavalleé 
Doba sklizně: začátek října 

Modré hrozny. Hrozny jsou středně velké až velké. Bobule velké. Slupka pevná.  Vyžaduje slunné 
a teplé stanoviště. 
 

Black Magic – bezsemenný rezistnent 
Raná odrůda. Modré hrozny. Vhodné slunné stanoviště. Půda s dostatkem živin. 
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Cardinal 
Doba sklizně: začátek srpna, skleník 

Hrozen je velký, rozvětvený, řídký. Bobule fialové barvy je velká, kulatá, dužina pevná. Chuť je 
jemně muškátová, plná a vynikající. Odrůda je choulostivá na zimní mrazy a v našich 
podmínkách se osvědčila k pěstování ve skleníku nebo zimních zahradách, kde dozrává 
začátkem srpna. Odrůda je cenná pro svou úrodnost, ranost, možnost postupného sběru hroznů 
a pro výborné chuťové vlastnosti. 
 

Diamant 
Doba sklizně: konec srpna-začátek září 

Bílé hrozny.  Velkoplodá odrůda. Odolnost vůči mrazíkům je dobrá. Vůči padlí révy a plísni révy 
je odolnost střední. 
 

 

 



Favorit 
Doba sklizně: polovina srpna 

Hrozen je středně velký až velký, bobule je velká, kulatá vynikající muškátové chuti. 
 

Fredonia 

Doba sklizně: začátek září 

Stolní odrůda s modrými hrozny. Jedná se o výběr druhu Vitis labrusca, domácí v 
severovýchodní Americe. Jsou široce používané pro džemy, želé a jsou obzvláště oblíbené pro 
džus. Odrůda je odolná proti mrazu a chorobám. 
 

Irinka 
Doba sklizně: konec srpna 

Hrozen velký. Velmi velká bobule žluté barvy. Chruplavá dužnina. Sladká chuť. Vysoká odolnost 
proti mrazu a houbovým chorobám.  
 

Klára 
Doba sklizně: začátek srpna 

Raná, bílá odrůda. Velké hrozny. Středně velké hrozny. Výborná a sladká chuť. Nenáročná 
odrůda.  
 

Kodrianka - rezistent 
Doba sklizně: 2/2 srpna 

Modré hrozny. Dozrává v druhé polovině srpna. Bobule jsou středně velké až velké, vejčitého 
tvaru. Slupka je pevná. Odolnost vůči mrazům střední do cca.  -22°C. 
 

Madlenka červená 
Modré hrozny.   
 

Matilde  
Doba sklizně: konec září 

Bílé hrozny. Dozrává koncem září. Velkoplodá odrůda.  
 

Muskat Blue – rezistent 
Doba sklizně: ½ září 

Hrozen velký, řídký, dužnina chruplavá, vynikající muškátové chuti. Hrozen vydrží dlouho na 
keři. 
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Nero – rezistent 
Doba sklizně: ½ září 

Stolní rezistent s velkým hroznem a oválnou bobulí. Plodnost je vysoká. Odolnost vysoká vůči 
houbovým chorobám a na mráz. 
 

Nimrak – rezistent 
Doba sklizně: konec září 

Plody jsou velké, sladkokyselé, aromatické. Má velmi vysokou odolnost na mráz.  
 

Olšava – rezistent 
Doba sklizně: září 

Modré hrozny. Stolní odrůda vhodná do středních poloh. Hrozen je velký, vhodný pro přímý 
konzum. 
 

Onyx 
Doba sklizně: polovina září 

Modré, velké hrozny. Bobule velmi velké, oválné, výborné chuti, tmavofialová až modrá barva.  
 

Pannonia Kincse 
Doba sklizně: první polovina září 

Bílé hrozny. Stolní odrůda. Hrozen velký, středně hustý. Plody žluté, velké s jemnou muškátovou 
chutí. Odolnost vůči mrazům je malá.  
 

Pola 
Doba sklizně: první polovina září 

Modré hrozny. Hrozen je velký a středně hustý. Bobule jsou velké, oválné. Mrazuvzdornost 
dobrá. Odolnost proti plísni šedé dobrá. 
 

Prim – rezistent 
Doba sklizně: konec srpna – začátek září 

Hrozen i bobule jsou středně velké, jantarově zlatožlutá barvy, dužina je chrupkavá s 
muškátovou chutí. Odolnost proti houbovým chorobám je dobrá. Odrůda dozrává koncem srpna , 
má vysokou a pravidelnou úrodu a je vhodná pro pěstování do všech oblastí. 
 

Primavera 
Raná odrůda. Zelenožluté bobule. Středně velké hrozny. Střední odolnost proti mrazu a 
houbovým chorobám.  
 

Ramdas - bílá 
 



Regina Dei Vigneti 
Doba sklizně: konec srpna – začátek září 

Bílé hrozny. Hrozny jsou poměrně velké, středně husté. Bobule jsou středně velké a kulaté. 
Slupka je žlutozelená, pevná. Náchylnější na podzimní a jarní mrazíky.  Vyžaduje teplé, slunné 
polohy. 
 

Rubanka  
Doba sklizně: konec srpna 

Hrozen je velký, atraktivní, bobule středně velká, kulatá, žluté barvy a průzračná. Dužina je 
masito - rozplývavá , chuť dobrá.  
 

Ryzlink rýnský 
Doba sklizně: konec října 
Odrůda určená k výrobě kvalitních bílých vín. Malé hrozny. Zelenožluté bobule.   
 

Sultania (bezsemenné) 
Doba sklizně: konec srpna-začátek září 

Hrozen je středně velký. Bobule jsou sladké.  
 

Tereza – rezistent 
Doba sklizně: 2/2 září 

Hrozen je velmi velký, bobule velká, oválná, žlutozelená s růžovým líčkem. Dužina je pevná, 
chrupkavá. Chuť sladká, vynikající. Má vysokou odolnost proti houbovým chorobám - dá se 
pěstovat bez chemické ochrany. 
 

Uran (bezsemenné) 

Středně velké až velké bobule. Žlutozelená barva.  
 
 

Vostorg – rezistent 
Doba sklizně: polovina srpna  

Hrozen je velký, bohatě rozvětvený. Bobule je velká až velmi velká, oválná, žlutá. Dužina je 
chrupkavá, příjemně svěží chuti. Odolnost proti houbovým chorobám je dobrá. Dobře snáší 
zimní mrazy a v případě poškození rodí ze spících oček. 
 

 


