
   

 

Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura a Střední škola zahradnická a 
zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace si Vás dovolují pozvat 
na Krajské oborové setkání k záchraně krajových odrůd, pořádaného v rámci Národního programu ČSOP 

„Ochrana biodiverzity“, programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin 

 
Oborové setkání k záchraně krajových odrůd 

 
zahájení: čtvrtek 18.9 2014 v 9.00 v Děčíně na Libverdě – hlavní budova zemědělské školy (Pozor 
nejedná se o Lázně Libverda – ty se nacházejí až v Jizerských horách) 
 
Na programu je:  
 
9.00 - 10.00 představení vybraných archivních odrůd formou obrázkové prezentace 
 
10.00 – 12.00 exkurse do genofondového sadu založeného v roce 2001  
Jedná se o vysokokmenný luční sad jabloní, hrušní a třešní cca 350 stromů a cca 90 odrůd. Při exkursi mohou 
přímo na místě účastníci konzultovat vlastnosti odrůd, zakládání výsadeb a pěstitelské zásahy. Součástí 
exkurse bude ochutnávka odrůd. 
V případě deštivého počasí proběhne představení v budově školy za pomoci pomologických vzorků a 
obrazové dokumentace 

*lektor exkurze –  Ing. Zdena Koberová 

 
Setkání bude dále pokračovat od 14.00 opět v Děčíně na Libverdě v hlavní budově zemědělské školy 

 
Na programu je:  
 
14.00 - 18.00 určování vzorků dodaných řešiteli mapovacích projektů Ochrana biodiverzity a vzorků 
pocházejících ze sběrů v Českém středohoří. Pouze pokud zbude čas, mohou pomologové určovat i další 
vzorky. 
Pokud máte hezké ovoce z dobře určených stromů a chcete je vystavit, vezměte je sebou. Určitě pro ně 
najdeme místo v rámci výstavy pro veřejnost. 
V rámci semináře bude pro účastníky připraveno drobné pohoštění v režii semináře. 
 
18.00 ukončení Krajského oborového setkání 
 

 
Doplňkový program 
 
Od pátku 19.9. 2014 od 10.00 v areálu školy bude probíhat velká zemědělsko-zahradnická výstava Libverda 
2014. Řada vystavovatelů zde představuje hospodářská zvířata, mechanizační prostředky, výpěstky i výrobky. 
Zřejmě budou i doprovodné semináře pro zemědělce. 
V budově školy budou po dobu výstavy instalovány pomologické vzorky jabloní a hrušní, které budou volně 
přístupné veřejnosti. 

 
Na setkání se všemi příznivci ovocných vysokokmenů, lučních sadů a krajových odrůd se těší 
 
       Martin Lípa 
 
 



   

Organizační podrobnosti 
 

Účastnický poplatek na seminář je 100,- Kč na osobu. Počet účastníků oborového setkání je omezen na 30 
osob. Přednost budou mít závazně přihlášení účastníci oborového setkání.  
Závazně je přihlášen ten účastník, který zašle do 12.9. 2014 účastnický poplatek na účet: 754594052/5500. 
Platbu proveďte pod variabilním symbolem: 171413. Samostatně e-mailem pošlete prosím jména osob 
případně organizaci, kterou zastupují, abychom mohli připravit prezenční listinu. 
Oběd je možné zajistit ve školní jídelně za 60,- Kč a večeře za 50,- Kč. Nocleh je možný za 300,- Kč na osobu a 
noc v hezkém penzionu v areálu školy. Kdo bude mít zájem o jídlo nebo přespání, ať zašle opět nejpozději do 
12.9. 2014 příslušnou částku na účet: 754594052/5500 spolu s účastnickým poplatkem. Mailem zašlete 
seznam osob, které máme zaopatřit stravou popř. ubytovat a kdy (zda ze 17.-18.9. či 18.9.-19.).  
V případě, že platba přijde v okamžiku, kdy kapacita setkání bude naplněna, bude vám vrácena v plné výši 
zpět na účet, ze kterého byla placena. Chcete-li být informováni, zda jste již závazně přihlášeni, pošlete na e-
mail: ec.meluzina@volny.cz svůj kontaktní telefon a mailovou adresu. Přidejte prosím fakturační údaje, 
pokud budete potřebovat daňový doklad na účastnický poplatek nebo i nocleh. 
Odhlášení ze semináře je možné nejdéle do pondělí 15.9. 2014 10.00. Po tomto termínu nemohou být 
platby závazně přihlášených účastníků, již vráceny zpět. 
Pro mapovatele v rámci projektů na záchranu krajových odrůd je vstup na setkání zdarma. Je však nutné, 
aby svou účast nahlásili nejpozději do 1.9.2014. 
 

 
 
Kdo bude cestovat autem, dojede do Děčína a areál školy na Libverdě se nachází přímo na výpadovce 
z Děčína na Českou Lípu. Pro satelitní navigaci uvádím souřadnice ve WGS84 N50°46.113´ a E14°14.188´ 
Pozor v průběhu přípravy zemědělské výstavy Libverda 2014 bude poněkud obtížnější parkování – dbejte 
pokynů pořadatelské služby. 
Kdo se chystá vlakem – spojení do Děčína je snadné a celou řadou rychlíků. V Děčíně na nádraží přestoupíte 
do autobusu hromadné dopravy č. 6 nebo 4 a vystoupíte na stanici Libverda.  
 
 
 

Krajské oborové setkání je pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana 
biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. 

 
 

                                                          
 

                                                                             Generální partner programu  
                                                                                   Ochrana biodiverzity 

Poloha Střední zemědělské školy v Děčíně na Libverdě 
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