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OVOCNÉ STROMY V KRAJINĚ S VAZBOU NA KRÁTKÉ DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE 

Motto: „……Zasadím hruštičku u cesty bílé za naší vsí, 

až ona doroste, hruštičky sladké utrhnu si……“  

Ilja Hurník 

     Procházet volnou krajinou a chutnat ovoce, chemicky neošetřené, zdravé a plné chutí naší 
krásné přírody, je vizí naší činnosti. Cílem naší práce je v součinnosti s řadou organizací, institucí a 
obcí vracet ovocné stromy do kulturní krajiny, kde budou spoluvytvářet mozaikovou krajinu. Cílem 
je znovu vysazovat ovocné stromy na mezích, které dělí velké orné lány, u cest a cyklostezek i jako 
solitéry v polích a loukách, za humny obcí a všude tam, kde v nedávné minulosti běžně rostly, 
prospívaly člověku a přírodě obecně. 
Ovocný strom byl donedávna určitým symbolem kulturní krajiny Čech, Moravy a Slezska a měl by 

mít místo v krajině i v dnešní době. Vždyť strom je výrobcem životodárného kyslíku, udržuje 

mikroklima jako dokonalá klimatizační jednotka, působí protierozně, je zdrojem potravy pro včely a 

životním prostředím pro různé živočichy. Navíc přináší i lahodné, zdraví prospěšné ovoce, které je 

zdravé a má řadu dalších možností zpracování: moštování, sušení, zavařování, výrobu ovocných vín i 

destilaci na ovocnou pálenku. Ovoce je rovněž zpestřením a důležitou složkou potravy pro divoká i 

domácí zvířata.  

Naše krásná zem si zaslouží citlivou a smysluplnou péči o ovocné stromy. Návrat ovocných stromů, 

zejména odolných původních odrůd, do erozí a sezonním suchem sužované krajiny je jednou 

z možností obnovy a rozvoje našeho venkova, včetně vztahu obyvatel k místu, kde žijí. 

Pohled na rozkvetlý strom je fascinující zážitek, a když je později obsypán ovocem, vybízejícím 

k ochutnání, nelze odolat. 

V našich aktivitách v průběhu let 2017 – 2018 chceme naplňovat tyto cíle TPS: 

1. Podporovat návrat tradičních odolných odrůd ovoce do erozí a sezonním suchem ohrožené 

zemědělské krajiny a tím podpořit biodiverzitu, průchodnost krajiny, zadržování vody v krajině 

a vztah obyvatel k místu.  

2. Navrhovat v souladu s legislativou především v oblasti ekologické produkce možnou podporu 

prostřednictvím operací PRV, které mohou plnit funkci podpůrných ekonomických nástrojů 

nejen pro účastníky programu „Milion ovocných stromů pro krajinu“.  

3. Podporovat bezpečné využití a zpracování sklizeného ovoce s vazbou na proces diverzifikace 

v zemědělství, především tvorbou krátkých dodavatelských řetězců. 

4. Podpořit zaměstnanost s vazbou na sociální zemědělství a zpracovatelský průmysl. 

5. Definovat příslušné kompetence a odpovědnosti v této problematice.  

6. Podporovat sdílení příkladů dobré a špatné praxe v rozvoji šetrného zemědělství/ovocnářství na 

venkově.   

 

Výše uvedené cíle budou naplňovány řadou aktivit. TPS se bude zabývat např. problematikou ovoce 

do škol, podporou zemědělců/ovocnářů v obcích, podporou pozemkových úprav, rozvojem 

osvětových akcí….  

 

Kontakt na vedení TPS:  Mgr. Vít Hrdoušek, předseda, email: hrdousek.v@straznicko.cz;  

                              Ing. Dagmar Adámková, tajemnice, email: Dagmar.Adamkova@szif.cz. 


