
 Přihláška  Organizační pokyny 

 Tiráž 

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

Stiftung öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen 

Email: info@venkovskyprostor.cz 

 

Závaznou přihlášku zašlete e-mailem na níže uvedený 

kontakt. Do přihlášky prosím uveďte následující údaje: 

název akce, Vaše jméno, název organizace, adresu, e-

mail a telefonní kontakt 

   

 

 

  Hier Bild einfügen 

 

 

Kontakt  

Venkovský prostor o.p.s. 

E-Mail:  info@venkovskyprostor.cz 

http://www.venkovskyprostor.cz 

Místo konání 

IBZ St. Marienthal 

St Marienthal 10 

02899 Ostritz 

www.ibz-marienthal.de  

 

Příjezd vlakem Deutsche Bahn: 

Z nádraží Görlitz  vlakem „Neißetalbahn“  směr Zittau  až do 

Ostritz/Krzewina Zgorzelecka.  Nádraží se nachází na polské 

straně.  Pěší cesta (cca 2,5 km)  je vyznačena. 

Příjezd autem: 

 Po dálnici A 4  až do Görlitz. Z Görlitz dále směr Žitava po 

silnici B 99. Projedete Ostritz,  za cedulí konec obce  

následujte směrové tabule do St. Marienthal. 

 

 

Účastnický poplatek 
Účast na akci je zdarma, přihlášení je nutné. 

Nápoje budou poskytnuty zdarma. 
Uzávěrka přihlášek je 24.03.2017 

Kurz šlechtění 

ovocných dřevin 

Přínos pro zachování 

starých ovocných odrůd 

Akce č. A23/17-1 

 

31. březen 2017 

IBZ St. Marienthal, Ostritz  

 

 

 

 Naši partneři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurohof-hainewalde.de/


 

 

V mnohých zahradách a sadech stojí leckdy prastaré 

vysokokmeny ovocných  stromů, které neúnavně plodí.  

Patří prostě obrazu krajiny a  často se nad nimi zamyslí-

me teprve tehdy, když z důvodu stáří nebo také z nedo-

statku péče zkolabují.  Jak ale můžeme naši milou odrů-

du zachovat?  A navíc, když ani nevíme, jak se jmenuje?  

Jednou z možností je strom omladit, aby zůstal ještě 

několik let zachován.  Druhou možností je získat z toho-

to stromu štěpy a tyto naroubovat na jiné stromy, nebo 

na nově vysázené mladé stromky. 

V rámci semináře bude názorně ukázáno, na co je třeba 

dávat pozor, jaké druhy roubování existují a kde je mož-

né tento postup nejlépe aplikovat. Na závěr budou 

účastníci moci také sami přiložit ruku k dílu a nacvičit 

roubování v praxi. 

Přejeme všem účastníkům mnoho úspěchů. 

 

Pátek, 31. března 2017 

14:00 Úvod do tématu pěstování a množení 

ovocných odrůd  

14:30  Základy roubování 

15:30  Používané nástroje a nářadí a prak-

tický nácvik  roubování 

17:00  konec akce 

 

Referent:  

Holger Weiner, Servicestelle Streuobst 

 

Servisní místo pro extensivní ovocné dřeviny nabízí podpo-

ru všem, kteří mají ovocné stromy nebo louky a chtějí je 

obhospodařovat. Vedle vzdělávacích nabídek k tématům 

extensivních sadů, péče o stromy, výsadba, výběr odrůd a 

dalších otázek podporuje tato organizace i v praxi.  
 

Kontakt: (ne pro pozvánku?!) 

E-mail: streuobstservice@gmx.de  

Dne 1.1.2017 byl zahájen projekt spolupráce „Zachování sta-

rých saských a českých ovocných odrůd pomocí nových kon-

cepcí – kooperační projekt“. V tomto projektu spolupracují 

partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí 

(LANU), Mezinárodní Setkávací centru St. Marienthal (IBZ) a 

Venkovský prostor o.p.s. 

Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace starých 

ovocných odrůd a založení celkem pěti extensivních genofon-

dových ovocných sadů pro dlouhodobé 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 bude-

me soustředit pouze na odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek.  

Opatření projektu budou realizována s mnoha odbornými 

partnery v Sasku a Česku. V rámci projektu budeme usilovat o 

navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní skupiny 

„Zachování odrůd“. Výsledky projektu budou zveřejněny na 

internetových stránkách. Do vyhledávání odrůd budou zapoje-

ny také školy i široká veřejnost z příhraničního regionu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a extensivních 

sadů jako takových budou projektové aktivity zahrnovat i čet-

né vzdělávací aktivity. Jedná se například o kurzy řezu ovoc-

ných stromů, šlechtění ovocných dřevin, určování ovocných 

odrůd a další odborné akce a výstavy ovoce. Všechny aktivity 

mají také za cíl, obnovit zapomenuté znalosti, a umožnit po-

kud možno četným aktérům, aby hospodařili s ovocnými stro-

my a starými odrůdami. Pro nás je důležité, aby staré ovocné 

odrůdy vč. svých četných a cenných vlastností vešly opět ve 

známost a byly 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 
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