
Přihláška Organizační informace 

Impressum 

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt  

Stiftung öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen 

Přihlášení: 

Prosím, pošlete přihlášku s Vašimi údaji na 

kontakt: friolova@venkovskyprostor.cz., 

nebo použijte QR kód pro přihlášení přímo 

na stránkách LANu (v němčině). 

   

 

 

  Hier Bild einfügen 

Kontakt  

Helena Friolová, Venkovský prostor o.p.s. 

E-mail:  friolova@venkovskyprostor.cz  

Telefon: + 420 702 027 607 

Místo konání akce 

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal 

(Mezinárodní setkávací centrum St. Marienthal) 

St Marienthal 10 

D- 02899 Ostritz 

www.ibz-marienthal.de   

Tel: 035823/770 

  

Příjezd vlakem 

Z Žitavy do Ostritz—Krzewina Zgorzelecka. Nádraží leží 

na polské straně. Pěší přechod (cca 2,5 km) je vyznačen. 

Příjezd autem: 

Z Hrádku nad Nisou přes Žitavu po silnici B 99 směrem 

na Görlitz. Před příjezdem do Ostritz odbočit vpravo 

dle značení do St. Marienthal.  Parkoviště je nad areá-

lem kláštera cca 5 min chůze. 

 

Účastnický poplatek 

Účast na této akci je bezplatná, přihlášení je nutné. 

Bezplatně bude zajištěno také stravování a tlumočení 

do ČJ. 

Uzávěrka přihlášek je 30.9.2019 

 

Seminář určování 

ovocných odrůd 

Jádrové ovoce      

pro pokročilé 

Akce č. C 44/19-2  

 

21. října 2019  

IBZ St. Marienthal, Ostritz  

 

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. 

 

 

 

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


Seminář je určen především těm, kteří v loňském roce 

získali základní znalosti o určování starých odrůd ovoce, 

nebo všem, kteří chtějí upevnit své základní znalosti zís-

kané jinde. Krátce se vrátíme k základům určování ovoc-

ných odrůd, a poté budou následovat cvičení. 

Na rozdíl od loňského semináře, kdy jsme zakládali her-

bář, se letos zaměříme na dokumentaci odrůd prostřed-

nictvím kresby. 

Zveme účastníky také na návštěvu Festivalu ovoce a vína 

Wein-und Obstfest, který se bude konat o den dříve 20. 

října na nádvoří kláštera St. Marienthal. Ubytování je 

možné zajistit v místě, v prostorách IBZ St. Marienthal. 

Lektoři:  

Klaus Schwartz 

Seniorchef školky Baumschule Schwartz v Löbau, aktivní 

člen Německého pomologického spolku Pomologenve-

rein Deutschland a sběratel resp. opatrovatel vzácných 

starých saských ovocných odrůd; specialista na určování 

jádrového ovoce 

Manfred Schrambke 

Aktivní člen Pomologického spolku v Němec-
ku; pravidelně provádí určování ovocných odrůd se za-

měřením na jablka a semináře řezu ovocných stromů, 

specializuje se na dokumentaci odrůd prostřednictvím 

kresby. 

Holger Weiner, Servicestelle Streuobst  

Servisní místo pro extensivní ovocné dřeviny nabízí pod-

poru všem, kdo 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 sadaře i v praxi. 

Kontakt:   streuobstservice@gmail.com  

Pondělí, 21. října 2019 

9:30 Úvod do tématu určování odrůd 

11:00 Nácvik určování  

12:00 Oběd 

12:45 Dokumentace odrůd  

 prostřednictvím kresby 

  

14:00 Další cvičení v určování a kresbě odrůd 

 Určování vlastních donesených vzorků  

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 

mailto:streuobstservice@gmx.de

