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Místo konání 

 

ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT 

Hejnická 4073, 464 01 Frýdlant  

 

Mapa:  

 

 

 

 

Možnost parkování: 

ve vzdálenosti cca 100 m od objektu pivovaru 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na seminář 

Řez ovocných 

stromů 

Příspěvek k zachování   

starých ovocných odrůd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seminář je určen všem, kteří chtějí pěstovat ovocné dře-

viny nebo stávající ovocné dřeviny prořezávat, prosvětlo-

vat či omlazovat. 

 

Teoretická část nabídne základní znalosti o růstových 

formách ovocných dřevin, pravidlech řezu stromů a tva-

rování korun. Účastníci obdrží podklady. Seminář se bu-

de zabývat  výchovou extensivních sadů jako krajinného 

prvku a chráněného biotopu. Účastníci získají informace 

o péči o přestárlé porosty z pohledu ochrany přírody. 

Představeny budou také specifické podmínky péče o 

ovocné dřeviny v podmínkách soukromých zahrad a 

zahrádkářských kolonií a odpovídající formy prořezu 

stromů. V případě zájmu bude představena i péče a řez 

např. rybízových či ostružinových keřů.  

Teoretický výklad doplní i nauka o vhodných nástrojích 

používaných při různých řezech.  

 

 

 

 

Lektoři 

doc. Ing. Josef Sus, CSc. 

Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. 

 

Pátek, 24. března 2017 

09:30 Přednáška k teoretickým základům ře-

zu ovocných stromů a k porostům ovocných 

dřevin jako krajinotvorným prvkům a bio-

topům 

12:30  Přestávka na oběd 

13:00 Praktický prořez mladých a starých 

ovocných stromů  

15:30 Závěr akce 

Prosím, dbejte na vhodné oblečení dle počasí 

a pevnou obuv. 

 

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt spolupráce 

„Zachování starých saských a českých ovocných odrůd 

pomocí nových koncepcí – kooperační projekt“. 

V tomto projektu spolupracují partneři Saská zemská 

nadace pro přírodu a životní prostředí (LANU), Meziná-

rodní Setkávací centru St. Marienthal (IBZ) a Venkovský 

prostor o.p.s.  

Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace sta-

rých ovocných odrůd a vypěstování celkem pěti exten-

sivních genofondových ovocných sadů, pro dlouhodo-

bé zachování těchto odrůd do budoucna. To poslouží 

zachování genetických zdrojů (zachování biodiverzity, 

potenciál pro šlechtění) a zachování jako kulturního 

statku. Z důvodů omezených kapacit se omezíme na 

odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek. Tato opatření 

budou realizována s mnoha odbornými partnery 

v Sasku a Česku. V rámci projektu budeme usilovat o 

navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní skupiny. 

Výsledky projektu budou zveřejněny na internetových 

stránkách. Do vyhledávání odrůd budou zapojeny školy 

i široká veřejnost v příhraničním regionu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a ex-

tenstivních sadů jako takových, budou projektové akti-

vity zahrnovat i četné vzdělávací aktivity. To budou 

například kurzy řezu ovocných stromů, šlechtění ovoc-

ných dřevin a určování ovocných odrůd a další odborné 

akce a výstavy ovoce. Všechny aktivity mají také za cíl, 

obnovit zapomenuté znalosti, a umožnit pokud možno 

četným aktérům, aby hospodařili s ovocnými stromy a 

starými odrůdami. Pro nás je důležité, aby staré ovocné 

odrůdy vč. svých četných a cenných vlastností byly opět 

známé a díky tomu i více využívány.   

V tomto smyslu Vás srdečně zveme k účasti na našich 

akcích a přejeme Vám osobně mnoho nových poznatků 

a zkušeností v rámci vlastního vzdělávání.  

Program Náš projekt Obsah 


