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2. Rozdělení ovoce 
 

1. Charakteristika ovoce 

- ovoce a ovocné výrobky- důležité potraviny a významné 

suroviny pro CUV 

- obsahuje: vitamíny, minerální látky, sacharidy, tuky, 

bílkoviny, vlákninu (podporuje peristaltiku střev), vodu 

- má příjemnou a osvěžující chuť 

- biologická hodnota 

- pro CUV- význam jako surovina při zdobení, přípravě 

ovocných náplní, ovocných zmrzlin… 

- dostatek cukru v cukrářských výrobcích snižuje jejich 

energetickou vydatnost, biologicky je obohacuje = přispívá 

k racionálnosti výživy 

- ovoce = plody různých stromů, keřů a bylin, které jsou většinou 

za syrova poživatelné 

- nejčastěji- plody kulturně pěstovaných rostlin vyšlechtěných 

člověkem z původně divoce rostoucích rostlin 

 

2. Rozdělení ovoce 

- podle původu: 

1. Ovoce mírného pásma:  

 jádrové 

peckové 

bobulové a sběrné 

skořápkové 

 

 



 

2. Ovoce tropického a subtropického pásma:   

citrusové 

ostatní dovážené + speciální exotické 

skořápkové 

 

3. Zelenina s vlastnostmi ovoce 

                                                                   

Učebnice str. 124 – 136  

 

1. Ovoce mírného pásma:  
a)  jádrové 

JABLKA 

- u nás nejstarší ovoce 

- rozdělujeme na jablka: 

 letní: jsou zralá při sklizni 

 podzimní: dozrávají po sklizni až do konce ledna 

 zimní: dozrávají po sklizni až do konce května 

 

HRUŠKY 

- rovněž oblíbené ovoce, které má však proti jablkům kratší trvanlivost 

- jsou šťavnatější a sladší 

- je jich mnoho druhů a rozdělují se opět na letní, podzimní a zimní 

 

KDOULE 

- pouze v konzervárenském průmyslu 

- při výrobě kompotů, proslazeného ovoce a marmelád 

 

MIŠPULE 

- používají se podobně jako kdoule 

 

b) peckové 

TŘEŠNĚ 

- dva základní druhy: srdcovky 

         chrupky 

- barva třešní jde od žlutých, jasně červených barev přes tmavě červené až skoro 

černé, popř. pestré 



 

VIŠNĚ 

- měkčí dužina 

- pikantnější, nakyslá chuť a barva červená až černá 

- jsou méně trvanlivé než třešně 

 

ŠVESTKY A POLOŠVESTKY 

- ze švestky domácí 

- vejčitý tvar, modrou, modrofialovou až hnědočervenou barvu, na povrchu jsou 

jakoby ojíněné 

 

SLÍVY 

- slívy, mirabelky, ryngle, špendlíky.. 

 

MERUŇKY 

- stromy různých odrůd 

- plody jsou kulovité až vejčité, žlutou až oranžovou, načervenalé 

- jádra z pecek meruněk se nazývají persiko 

 

BROSKVE 

- zelenou, žlutou až oranžovou, částečně načervenalou barvu 

- plstnatá slupka 

 

NEKTARINKY 

- pěstování je náročné na teplé klimatické podmínky 

- jádra z pecek broskví jako persiko 

- lysé 

 

c) bobulové a sběrné ovoce 
JAHODY 

- mohou být lesní nebo zahradní 

- lesní jahody – drobné plody, aromatickou vůni 

- zahradní jahody – velkoplodé – jednou za vegetaci plodí 

                                  - stále plodící – během celé vegetace 

- červené až tmavě červené barvy s krémovou, žlutou až zelenou špičkou 

 

 

 



 

ANGREŠT 

- plod srstky obecné. Může být pěstován jako keř nebo malý stromek 

- plody jsou kulovitého nebo oválného tvaru, barva bílá, nazelenalá, žlutá až 

červená, slupka je chlupatá nebo lysá 

-dužina je šťavnatá, rosolovitá, příjemně sladká až navinutá 

 

RYBÍZ 

- plody stromku nebo keře rybízu červeného, černého a zlatého 

- bobule rostou v menších hroznech 

- jsou kulovitého tvaru, holé a barva může být červená, černá nebo nažloutlá.  

- chuť je příjemná, sladce nakyslá, pikantní. 

- u černého rybízu se setkáváme s typickou příchutí, která je trochu nezvyklá a 

pro někoho nepříjemná 

 

MALINY 

- plody ostružiníku maliníku 

- barva je červená až tmavě červená, chuť příjemně sladká, aromatická 

- roste divoce v lesích a na stráních, je však pěstována i jako vyšlechtěná zahradní 

plodina, která dává plody několikanásobně větší než divoce rostoucí malina 

 

OSTRUŽINY 

- plody jsou podobné malinám, rostou většinou divoce jako keř ostružiník křovitý 

- jsou však vyšlechtěné odrůdy, které mohou být pěstovány v zahradách 

- plodem je opět souplodí peckoviček, mají však modročervenou až černou barvu, 

jsou nakyslejší, aromatičtější 

 

HROZNOVÉ VÍNO 

- plody keře révy vinné 

- je známo mnoho různých vyšlechtěných odrůd, které se vyznačují 

charakteristickými vzhledovými a chuťovými vlastnostmi 

- plody rostou v hroznech jako kulaté nebo oválné bobule, jsou zelené, 

žlutozelené nebo červenomodrofialové, dužina je velmi šťavnatá, sladká, někdy 

mírně nakyslá, s tvrdšími zrníčky uvnitř 

 

BORŮVKY 

- malé kulovité šťavnaté plody lesní divoce rostoucí rostliny brusnice borůvky 

- jsou barvy modročerné až černé, na povrchu bílí ojíněné s výrazně modře 

barvící šťávou 



- chuť je sladká či sladce nakyslá, příjemná, charakteristická 

BRUSINKY 

- plody divoce rostoucí brusnice brusinky, která roste v lesích a na pasekách 

- plody jsou malé kuličky červené barvy, trpké, kyselé a nasládlé chuti 

 

d) skořápkové ovoce 
- vlašské ořechy 

- lískové oříšky 

 

Obrázky - prezentace – na online hodině. 
 

 

 

 

 


