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Závěrečná zpráva o projektu 
Projekt byl realizován za laskavé finan ční i morální podpory Karlovarského kraje. 

 
 
Název projektu: Záchranné mapování ovocných strom ů Karlovarska 
 
Eviden ční číslo smlouvy: D 658/2008 
 
 
1.  Údaje o organizaci 
organizace : EC Meluzína RCAB číslo registrace MV ČR: VSC/1-16504/92R 

adresa sídla: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

bankovní ústav a číslo účtu: 754594052/5500  IČO: 49752065 

statutární zástupce : Ing. Martin Lípa 

adresa koresponden ční: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

telefon ,e-mail: 777086620, ec.meluzina@volny.cz 

 

 

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu 
jméno:  Ing. Martin Lípa 

koresponden ční adresa: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

e-mail: ec.meluzina@volny.cz 

GSM: 777086620 

 

 

3. Údaje o projektu 
název projektu:   

Záchranné mapování ovocných strom ů Karlovarska  
 

Eviden ční číslo smlouvy:  D 658/2008 

program: Programy ochrany biodiversity 

 

stru čný popis projektu: Cíle projektu: 

1. Rekonstruovat pravděpodobné složení odrůd v oblasti před 2.sv. válkou. 

2. Pokusit se najít odrůdy regionálního původu. 

3. Navázat kontakt s místními lidmi a propagovat ochranu starých stromů. 
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Stručný popis realizace projektu:  

 

V letošním roce jsme se věnovali především oblastem na jih a na východ od Ostrova. 

Hlavní těžiště mapovací práce bylo ve významném krajinném prvku Sady u Jakubova, kde 

jsme připravovali podklady pro projekt rozsáhlé rekonstrukce ovocných vysokokmenných 

sadů. 

Několik málo vzorků bylo též odebráno ze stromů, které se nepodařilo určit v minulých 

letech. Tyto stromy pocházeli z okolí Stráže nad Ohří. 

V rámci mapování byly stromy označeny, odebrány pomologické vzorky a tyto určeny na 

pomologickém semináři v září 2007 v zemědělské škole Děčín - Libverda. Určení provedli Ing. 

Láska, Ing. Jabůrek, Ing. Vilkus a p. Bouma. Ve všech případech se jedná o zkušené 

pomology s dlouholetou praxí. 

V jarním období jsme také průběžně zjišťovali výskyt ovocných vysokokmenů v dalších 

částech Karlovarského kraje. Tyto nálezy se pokusíme určit v příštích letech. 

Konzervační zásahy na údržbu starých stromů jsme prováděli na malé rodinné farmě v 

Jakubově. Jedná se o dlouholeté členy Pozemkového spolku Meluzína a svoje pozemky dali 

k dispozici pro záchranný program starých ovocných odrůd. Na jaře roku 2007 a potom 2008 

jsme zde prováděli přeroubování mladých podnoží planých jabloní a hrušní. V průběhu 

celého roku 2008 jsme o přeroubované stromy pečovali. 

Druhá lokalita, které jsme věnovali zvýšenou péči -  to byl Významný krajinný prvek Alej u 

Boru. Zde se nachází několik starších zachovalých stromů a potom též mladé výsadby 

ohrožených odrůd. Také jsme opravovali značení stromů a značili nově vysazené.  

V rámci projektu byly též provedeny menší akutní konzervační zásahy nejnutnějšího 

charakteru. Například uvolnění z náletových dřevin, mírné zmlazení pro pozdější odběr roubů 

nebo asanace ulomených větví. 

Rozsáhlejší ošetření cenných ploch bylo možno provést i díky podpoře programu ČSOP 

ochrana Biodiversity. 

Dále jsme v rámci projektu provedli záchranné přenosy celkem 10 odrůd do genofondové 

plochy Libverda a Jakubov. Jednalo se o odrůdy u kterých jsou k dispozici již jen poslední 

dožívající stromy nebo o odrůdy ohrožené kácením silničních alejí. 
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Nad rámec projektu byl uspořádán determinační seminář: pro pracovníky CHKO Labské 

pískovce, České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory. V rámci pomologického semináře 

jsme propagovali starší odrůdy ovoce, pěstované jako vysokokmeny a upozorňovali na jejich 

význam pro přírodu a krajinný ráz. 

Dále nad rámec projektu byla provedena přednáška na Kernobstmesse Oberes Vogtland 

v Markneukirchen - Riedelhof. Tato přednáška informovala o aktivitách na ochranu starých 

odrůd v Karlovarském kraji. Na výstavě ovoce zde byly instalovány dvojjazyčné panely 

informující o výsledcích mapování ovocných vysokokmenů v Karlovarském kraji. 

Náklady na tyto aktivity nebyly hrazeny z rozpočtu tohoto projektu. 

Tímto bychom chtěli poděkovat zejména panu Jakubovi Hejtíkovi z arboreta Horní hrad, 

panu Ing. Ladislavu Kopeckému z CHKO Labské pískovce a slečně Janě Zikmundové 

z CHKO České středohoří. Bez jejich pomoci by nebylo možné realizovat projekt včetně 

vystoupení na seminářích. 

 

 

Cíle projektu, které byly dosaženy v roce 2008: 

1. Rekonstruovat pravděpodobné složení odrůd v oblasti před 2.sv. válkou. 

2. Pokusit se najít odrůdy regionálního původu. 

3. Navázat kontakt s místními lidmi a propagovat ochranu starých stromů. 

 

 

Výstupy projektu, které byly realizovány v roce 200 8. 

1. 25 určených vzorků ovoce 

2. Označení stromů a jejich dokumentace. 

3. Drobné konzervační zásahy na mapovaných stromech. 
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Foto: IMGP2057 Hrachova.jpg   Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa,  květen 2008 
objekt: V jarním období byly vyhledávány ovocné stromy pro mapování - okolí Stráže nad Ohří 
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Foto: IMGP1681 Roubování Jakubov 2008.jpg Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa,  květen 2008 
objekt: V genofondové ploše Jakubov jsme přeroubovali celkem 10 starých odrůd hrušní a jabloní. 
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Foto: IMGP4779 roubovane plane.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Na podzim jsme rouby ošetřily repelentním nátěrem proti jelení zvěří a ochranu proti okusu jsme pojistili pletivem. 
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Foto: IMGP4688_Jakubov_padane_ovo.jpg Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Úroda roku 2008 byla opravdu velmi bohatá i na starých stromech. 
 
 
 

 
 
Foto: IMGP4145_Jakubov_Zl_parmena.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Zlatá parména ve VKP Sady u Jakubova. Tento dobrý opylovač byl dříve velmi oblíbený. 
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Foto: IMGP4150_Jakubov_Boskoop.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Boskoopské červené ve VKP Sady u Jakubova. Výborná odrůda pro milovníky jiných než přeslazených plodů. 
 
 
 

 
 
Foto: IMGP4159_Jakubov_Nonetit.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Nonetit - v Čechách známý pod jménem Matčino ve VKP Sady u Jakubova. Vynikající podzimní odrůda. 
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Foto: IMGP9061 Parména zlatá zimní Bor 3.jpg Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Parména zlata v genofondové ploše - VKP alej u Boru 
 
 
 

 
 
Foto: IMGP9072 Croncelské Bor 4.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Odrůda Croncelské v genofondové ploše - VKP alej u Boru. Velmi mrazuvzdorná odrůda jabloní německého původu. 
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Foto: IMGP9083 Strýmka rýnská Bor 16.jpg Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Strýmka patří mezi nejstarší známé evropské odrůdy jabloní. Její původ je nejasný. Vyniká výbornou skladovatelností. 
 
 

 
 
Foto: IMGP9109 Boikovo Bor 23.jpg  Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Odrůda Boikovo se hojně sázela podél cest. 
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Foto: IMGP4955 LPV_OV_OMMO_08_10_31.jpg Projekt D 658/2008-Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska 
      autor: Martin Lípa, říjen 2008 
objekt: Na výstavě jabloňových a hrušňových odrůd v sousedním Sasku jsme instalovali dvoujazyčné panely o aktivitách v 

Karlovarském kraji. 


