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Seminář určování 

ovocných odrůd 

Jádrové ovoce 

Akce č. C 44/19-1 

 

30. srpna 2019  

a 1. listopadu 2019 
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Naši akci podpořila: 

 

 

 

 

 

Naši partneři 

 

Ochrana údajů 
 

Vaše údaje budou uloženy a zpracovány pouze v souvis-

losti s realizací akcí a předány pouze Saské rozvojové 

bance a CRR ČR v rámci dokladování projektu. Váš sou-

hlas se zpracováním dat je předpokladem pro účast na 

akci. 

 

 

 



Seminář se bude konat ve dvou dnech a je určen všem, 

kteří chtějí získat nové, nebo si osvěžit a prohloubit stá-

vající znalosti v určování starých ovocných odrůd. Účast-

ník získá základní znalosti pro pomologické určování, 

které upevní v rámci praktických cvičení. Zatímco 

v srpnu se budeme věnovat středně-raným jablkům a 

některým odrůdám hrušek, těžiště listopadového semi-

náře spočívá v pozdních odrůdách jablek. Účastník získá 

četná doporučení k dokumentování odrůd a na závěr si 

spolu s ostatními účastníky založí herbář jader, který si 

může každý vést dále jako důležitou pomůcku pro určo-

vání. 

Byli bychom rádi, kdybyste si přivezli vlastní odrůdy k 

určování. Zajímavé jsou pro nás především plody velmi 

starých ovocných stromů, protože cílem našeho projektu 

je zachovat tyto staré odrůdy. Rádi bychom našli vzácné, 

dříve ztracené nebo zapomenuté ovocné odrůdy, ověřili 

je a podpořili jejich dlouhodobé zachování v krajině.  

Před druhou částí semináře je možnost navštívit Festival 

jablek Apfelfest v Riedelhofu. 

Přednášející:  

Henner Grapow 

Vyškolený a praktikující lékař Henner Grapow získal své 

znalosti o ovocných odrůdách díky vlastnímu zájmu, a 

pomologie je jeho velkým koníčkem. 

Je aktivním členem a jedním z mála odborníků ve spolku 

Pomologenverein Germany e.V. Již léta se aktivně zapo-

juje při výstavách a určování ovocných odrůd.  S nákresy 

odrůd jablek a hrušek začínal v roce 1975. Od roku 2006 

dokumentuje odrůdy fotograficky a má digitálně  zazna-

menáno kolem 1400 odrůd jablek a hrušek  

Pátek, 30. srpna 2019 

9:30 Úvod do tématu pěstování  

 a určování odrůd 

12:00 Oběd 

12:45 Nácvik určování  (do cca 16 hod.) 

Čtvrtek, 31. října 2019 

9 až 16 hod. Vogtlandský veletrh jádrové-

ho ovoce s výstavou dýní, přednáškami a 

přírodním trhem v Riedelhofu 

  

Pátek, 1. listopadu 2019 

10:00 Návštěva výstavy ovoce, praktické vy-

světlení a nácvik určování 

12:00 Oběd 

12:45 Tipy pro založení herbáře jader a foto-

dokumentace jako základu pro určování  

 Určování vlastních donesených vzorků 

ovoce 

16:00 Závěr akce  

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt spolupráce „Zachování 

starých saských a českých ovocných odrůd pomocí nových 

koncepcí – kooperační projekt“. V tomto projektu spolupra-

cují partneři Saská zemská nadace pro přírodu a životní pro-

středí (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 geno-

fondových ovocných sadů pro dlouhodobé zachování těchto 

odrůd do budoucna. To poslouží k zachování genetických 

zdrojů (biodiverzity, potenciálu pro šlechtění) a zachování 

jako kulturního statku. Z důvodů omezených kapacit se sou-

středíme pouze na odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek.  

Opatření projektu jsou realizována s mnoha odbornými part-

nery v Sasku a Česku. V rámci projektu usilujeme o navázání 

trvalé spolupráce v rámci pracovní skupiny „Zachování od-

růd“. Výsledky projektu budou zveřejněny na internetových 

stránkách. Do vyhledávání odrůd jsou zapojeny také školy i 

široká veřejnost z příhraničního regionu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a extenziv-

ních sadů jako takových zahrnují projektové aktivity i četné 

vzdělávací 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 stromy 

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 zkuše-

ností pro Vaše vlastní vzdělávání.  

Program Náš projekt Obsah 


