
Přihlášení Organizační informace 

Tiráž 

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

Stiftung öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen 

Riesaer Straße 7, 01129 Dresden 

 

Závaznou přihlášku zašlete prosím e-mailem na níže 

uvedený kontakt co možná nejdříve z důvodu omezené 

kapacity semináře.  

Do přihlášky prosím uveďte Vaše jméno, adresu a tele-

fonní číslo. 

 

 Uzávěrka přihlášek je 2.3.2018. 

 

E-mail:  friolova@venkovskyprostor.cz 

   

 

 

  Hier Bild einfügen 

 

 

Kontakt  

Venkovský prostor o.p.s. 

E-Mail:  friolova@venkovskyprostor.cz 
http://www.venkovskyprostor.cz 

Místo konání 

Penzion Česká chalupa (salonek restaurace) 

Bedřichovská 1, Liberec – Rudolfov 

http://www.penzion-ceskachalupa.cz/cz  

Popis cesty autem: 

Sjezdem z dálnice č. 21, přes centrum Liberce, podle značení 

směr Bedřichov. Po průjezdu lesem v části Rudolfov je chata 

napravo od silnice. Parkování je možné před penzionem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjezd veřejnou dopravou:  

Autobusem číslo 18 z centra Liberce v 9:28 směr Bedřichov, 

autobus staví na konečné v Rudolfově přímo pod penzio-

nem.  

Účastnický poplatek 

Účast na této akci je bezplatná, přihlášení je nutné. 

Občerstvení a oběd včetně nápojů jsou zdarma. 

 

Řez ovocných stromů 

Příspěvek k zachování starých 
ovocných odrůd 

Akce A 15/18-1 
 

9. března 2018 

od 10:00 hod. 
Česká chalupa, Liberec–Rudolfov 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři: 

 

 

 

 

 



 

 

 
Seminář je určen všem, kteří chtějí pěstovat ovocné 
dřeviny nebo stávající ovocné dřeviny prořezávat, pro-
světlovat či omlazovat. 
 
Teoretická část nabídne základní znalosti o růstových 
formách ovocných dřevin, pravidlech řezu stromů a 
jeho aplikaci pro růst a péči o koruny. Účastníci obdrží 
podklady. Seminář se bude zabývat zvláštními potřeba-
mi extensivních sadů jako krajinného prvku a chráně-
ného biotopu. Účastníci získají informace o péči o pře-
stárlé porosty z pohledu ochrany přírody a šetrné péče. 
Představeny budou také specifické podmínky pro do-
movní zahrady a zahrádkářské kolonie a odpovídající 
formy prořezu stromů. V případě zájmu bude předsta-
vena i péče a řez např. rybízových či ostružinových ke-
řů. 
Teoretický výklad doplní i nauka o vhodném nářadí. 
 
V odpolední části uvedeme teoretické znalosti do praxe  
společným nácvikem prořezu mladých i starých ovoc-
ných dřevin. Účastníci budou mít možnost zažít, 
v jakých krocích probíhá řez stromu, získají základ pro 
správnou míru řezu, pro pochopení ovocných dřevin a 
sami si řez vyzkouší.  
 

Lektoři: 

Ing. Ondřej Dovala 

Absolvent Zahradnické fakulty MZLU v Brně, specialista 
na pomologii starých odrůd a ošetřování ovocných 
stromů.  

Holger Weiner, Servicestelle Streuobst 
Servisní místo pro extensivní ovocné dřeviny nabízí 
podporu všem, kteří mají ovocné stromy nebo louky a 
chtějí je obhospodařovat. Vedle vzdělávacích nabídek 
k tématům extensivních sadů, péče o stromy, výsadby, 
výběru odrůd a dalších otázek podporuje tato organiza-
ce sady a sadaře i v praxi. 

Pátek, 9. března 2018 

10:00 Přednáška k teoretickým základům řezu 

ovocných stromů a k porostům ovocných 

dřevin jako krajinotvorným prvkům a 

biotopům 

13:00  Přestávka na oběd 

13:40 Praktický prořez mladých a starých ovocných 

stromů  

16:00 Závěr akce 

Prosím, dbejte na teplé oblečení dle počasí a pev-

nou obuv. 

 

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt spolupráce „Zachování 

starých saských a českých ovocných odrůd pomocí nových 

koncepcí – kooperační projekt“. V tomto projektu spolu-

pracují partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní 

prostředí (LANU), Mezinárodní setkávací centrum St. Mari-

enthal (IBZ) a Venkovský prostor o.p.s.  

Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace starých 

ovocných odrůd a vypěstování celkem pěti extensivních 

genofondových ovocných sadů, pro dlouhodobé zachování 

těchto odrůd do budoucna. To poslouží zachování genetic-

kých zdrojů (zachování biodiverzity, potenciál pro šlechtě-

ní) a zachování jako kulturního statku. Z důvodů omeze-

ných kapacit se zaměřujeme na odrůdy jablek, hrušek, 

třešní a švestek. Tato opatření jsou realizována s mnoha 

odbornými partnery v Sasku a Česku. V rámci projektu usi-

lujeme o navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní sku-

piny. Výsledky projektu budou zveřejněny na interneto-

vých stránkách. Do vyhledávání odrůd jsou zapojeny školy i 

široká veřejnost v příhraničním regionu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a extensiv-

ních sadů jako takových, zahrnují projektové aktivity i čet-

né vzdělávací aktivity, jako např. kurzy řezu ovocných stro-

mů, šlechtění ovocných dřevin, 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 stro-

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

né 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 ak-

cích a přejeme Vám osobně mnoho nových poznatků a 

zkušeností v rámci vlastního vzdělávání.  

Program Náš projekt Obsah 


