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  Hier Bild einfügen 

Kontakt  

Helena Friolová, Venkovský prostor o.p.s. 

E-mail:  friolova@venkovskyprostor.cz  

Telefon: + 420 702 027 607 

 

Místo srazu 

8:00 hod. Liberec, parkoviště na Rybníčku  

 v ul. U Nisy 

Alternativně je možný individuální příjezd do 

Prahy. 

  

Adresa expozice ovocných odrůd: 

Michelská 5, 14000 Praha 4 

  

Účastnický poplatek 

Účast na této akci je bezplatná, přihlášení je 

nutné. 

Stravování je zajištěno bezplatně. 

 

Uzávěrka přihlášek je 10.08.2018 

  

 

Exkurze 

Expozice ovocných odrůd  
a sady Břevnovského  
kláštera v Praze 

Akce č. C 30/18-1 
 

Autobusová exkurze dne 20. 8. 2018 

Akci podpořila 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři 

 

Ochrana údajů 
 

Vaše údaje budou uloženy a zpracovány pouze v sou-

vislosti s realizací akcí a předány pouze Saské rozvojo-

vé bance a CRR ČR v rámci dokladování projektu. Váš 

souhlas se zpracováním dat je předpokladem pro účast 

na akci. 

 

 

 



 

Jedním z cílů našeho projektu je předávat a prohlubo-

vat znalosti o starých ovocných odrůdách v Sasku a 

příhraničních oblastech České republiky. K tomu jsou 

pořádány pomologické semináře, organizujeme výsta-

vy, ovocné slavnosti a konference. 

V Praze připravují naši odborní partneři z Českého 

svazu ochránců přírody (ČSOP) výstavu ovocných 

odrůd, kterou budou sami odborně uvádět, a která 

probíhá od 20.8.2018 až do 23.8.2018. Budou vystavo-

vány, určovány a ochutnávány především rané odrů-

dy, tzn. odrůdy, které zrají od srpna do září.  

Pan ing. Martin Lípa nás bude v den exkurze dopro-

vázet a představí aktivity jeho svazu a dalších partne-

rů v zachování starých ovocných odrůd. Společně 

s ním navštívíme také sad Břevnovského kláštera, kde 

jsou zachovávány mnohé historické odrůdy.  

Na závěr naší exkurze proběhne malá prohlídka 

Břevnovského kláštera. 

Čeští účastníci se setkají v Liberci a pojedou společně 

mikrobusem do Prahy. Počet účastníků je proto ome-

zen na 8 –10 osob. Další účastníci mohou do Prahy 

přicestovat individuálně.  

Na akci bude zajištěn tlumočník.  

8:00 Odjezd z Liberce 

 parkoviště na Rybníčku v ulici U Nisy  

 

10:00 Přivítání, malé občerstvení 

  

10:15 Přehled aktivit v regionech Karlovarsko 

 a Ústecko v letech 1998 - 2018 

 Ing. Martin Lípa, ČSOP  

10:45 Představení zajímavých a důležitých  

 odrůd vč. ochutnávky aktuálně zralých  

 plodů  

 Ing. Martin Lípa, ČSOP  

11:30 Oběd 

12:30 Odjezd k Arciopatskému klášteru Břevnov  

13:00 Představení rekonstruovaného sadu v okolí 

 kláštera a spolupráce pro zachování  

 ovocných odrůd s ČSOP 

 Ing. Martin Lípa, ČSOP a  

 Ing. Zdeněk Hradilák  

14:30 Prohlídka kláštera Břevnov 

16:00 Odjezd zpět do Liberce 

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt „Zachování starých 

saských a českých ovocných odrůd pomocí nových kon-

cepcí – kooperační projekt“. V tomto projektu spolupracují 

partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní pro-

středí (LANU), Mezinárodní Setkávací centrum St. Mari-

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

Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace sta-

rých ovocných odrůd a založení celkem pěti extenzivních 

genofondových ovocných sadů pro dlouhodobé zachování 

těchto odrůd do budoucna. Toto slouží zachování genetic-

kých zdrojů (zachování biodiverzity, potenciály pro šlech-

tění) a pro zachování jako kulturní statek. Z kapacitních 

důvodů se přitom soustředíme pouze na odrůdy jablek, 

hrušek, třešní a švestek.  

Opatření projektu jsou realizována s mnoha odbornými 

partnery v Sasku a Česku. V rámci projektu usilujeme o 

navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní skupiny 

„Zachování odrůd“. Výsledky projektu jsou zveřejňovány 

na internetových stránkách. Do vyhledávání odrůd jsou 

zapojeny také školy i široká veřejnost příhraničního regio-

nu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a exten-

zivních sadů zahrnují projektové aktivity i četné vzděláva-

cí akce. Jedná se například o kurzy řezu ovocných 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 pokud 

možno četným aktérům, aby hospodařili s ovocnými stro-

my a starými odrůdami.  

V tomto smyslu Vás srdečně zveme k účasti na našich 

akcích a přejeme Vám osobně mnoho nových poznatků a 

zkušeností pro Vaše vlastní vzdělávání.  

Program pondělí, 20. 08. 2018 Náš projekt Obsah 


