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Pozvánka na seminář 

Oživení starých odrůd ovocných stromů 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a Fakulta 

životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU) pořádají v rámci projektu Oživení starých odrůd 

odborný seminář zaměřený na zakládání nových výsadeb ovocných stromů, záchranu genofondu starých odrůd 

typických pro Českou republiku, péči o staré stromy a péči o celý biotop ovocné výsadby. 

V rámci semináře budou představeny  

- dva nové standardy péče o přírodu a krajinu zaměřené na zakládání výsadeb a péči o ovocné stromy 

- záchranné sortimenty starých odrůd ovocných stromů 

- podpůrný informativní nástroj pro výběr odrůd 

- podpůrný informativní nástroj pro fyzickou záchranu genofondu 

Seminář je určen pro pracovníky odborů životního prostředí, žadatele o podporu projektů z veřejných zdrojů, 
administrace projektů s přítomností starých ovocných odrůd, zemědělce, lesníky, zahradníky, arboristy, školkaře, 
projektanty, krajinné architekty, realizační firmy, studenty a pedagogy souvisejících oborů a všechny příznivce 
genofondu starých ovocných odrůd. 

Mottem semináře je co nejrychlejší přenos správných informací do rozhodovací a technické praxe s cílem 
dosáhnout kvalitního plánování, rozpočtování, hodnocení a realizace terénních projektů v  krajině České 
republiky.  

termín:  18. 3. 2016 

místo:   Areál ČZU, Praha – Suchdol, FŽP, budova MCEV I., místnost Z1 

program: 

     8.00 -9.00  prezence účastníků  

    9.00 - 9.05  úvodní slovo 

    9.05 - 9.40  informace od AOPK ČR - aktuality k Programu péče o krajinu (PPK) a dalším národním 
krajinotvorným programům, aktuality k Operačnímu programu Životní prostředí 

  9.45 - 10.30  představení standardu Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (SPPK 
C02 003: 2016) 

10.40 - 11.30  představení standardu Péče o funkční výsadby ovocných dřevin (SPPK C02 005:2016)  

11.30 - 13.00  oběd 

13.00 - 13.20  Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity  - možnosti financování aktivit kolem 
záchrany starých ovocných odrůd 

13.20 - 14.10  představení databáze odrůd  

14.10 - 15.00  představení a informace o dalším vývoji národní sítě genofondových ploch 
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Registrace účastníků 

Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Zájemci o účast na tomto semináři závazně se prosím registrujte na e-
mailové adrese: katerina.adamkova@csop.cz. Pokud bude překročena kapacita sálu, bude Vám tato skutečnost 
obratem sdělena. 

Registrační poplatek a vložné 

Vstup na seminář je zdarma. 

Možnosti stravování 

Pro účastníky bude k dispozici drobné občerstvení. V areálu je pak několik možností pro obědy.   

Možnosti parkování 

V rámci semináře není možné zajistit zvláštní parkovací místa pro účastníky semináře. Omezený počet parkovacích 
míst je v areálu k dispozici na centrálním parkovišti P1.  Pokud je to pro vás možné použijte, prosím, městskou 
hromadnou dopravu.  

Plánek areálu ČZU včetně informací o parkovišti a zastávkách MHD je zde:  

http://www.czu.cz/cs/?r=6137   
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