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Souhrn problematiky

Ambicí příručky je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd ve funkčních
výsadbách zvyšujících ekologickou odolnost zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování
bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní a
ekonomický efekt. Sociálně-společenský aspekt v návaznosti na historicky bohatou tradici také není zanedbatelný.
Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných
odrůd ovocných dřevin.  Je  určena pro  extenzivní  výsadby ovocných dřevin,  které  budou plnit  produkční  a
současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.

Příručka vznikla na základě nově vydaných standardů pro výsadby (AOPK ČR) a podle dosavadních zkušeností s
krajinářskými výsadbami ovocných stromů na venkově od 90. let  20. století.  V praktických radách vychází  ze
Standardů AOPK ČR, proto může být použita i  jako manuál pro tvorbu projektů s podporou MŽP. Příručka je
zacílena pro pracovníky obcí, nevládních organizací i státních úřadů k tomu, aby se dokázali snadno
orientovat  v  dané problematice,  měli  k  dispozici  odkazy na danou legislativu,  a  byly  jim stručně
představeny základní odborné souvislosti a možnosti, jak na svých územích mohou realizovat výsadby
ovocných dřevin. Samozřejmě je vhodná i pro zemědělce a další vlastníky půdy, kteří chtějí sázet ovocné stromy
do krajiny.

Publikace chce povzbudit zájem místních lidí o pěstování a užití ovoce ve své obci, komunitě, regionu,
podpořit využítí ovoce v turismu i místním potravinářství a umožnit výsadby bohatého spektra tradičních,
krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které mají rozdílné klimatické a stanovištní nároky odpovídající různým
oblastem na našem území. Druhy a odrůdy uvedené v metodice jsou převzaty ze Standardů AOPK pro funkční
výsadby v zemědělské krajině.  Příručku je možné přiměřeně použít  i  na genofondové výsadby s hlavní  funkcí
uchování genofondu ovocných dřevin v regionu jejich výskytu.

Přílohy
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