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Ovocnářství má v českých zemích hlubokou tradici, která sahá 
již do dob středověku. Polabí a nížiny v jeho okolí poskyto-
valy vhodné podmínky pro pěstování různých ovocných druhů. 
Koncem 18. století působí na poděbradsku děkan a zakladatel 
moderního ovocnářství Matěj Rössler. Vlivem jeho působnosti 
se v Poděbradech nacházel druhově nejrozmanitější sad v celé 
Evropě. Postupem času se polabská krajina poznamenaná ko-
lektivizací transformovala v zemědělskou krajinu, kde již 
místo pro stromy hledáme s čím dál většími obtížemi. Po-
dobným způsobem upadaly i tradiční způsoby zpracování pro-
duktů, úpravy ovoce a slavnosti spojené s podzimní úrodou. 
V rámci komunitních aktivit  prostřednictvím obnovených 
tradic vzděláváme o konceptu trvalé udržitelnosti.

Zpracování a úprava ovoce již není součástí každodennosti 
našich domácností. Dříve naprosto běžné způsoby jako moš-
tování, sušení a zavařování chceme oživit a poskytnout tak 
poptávku po lokálním zdroji ovoce.
Rádi bychom podpořili vznik decentralizované sítě sadařů a 
ovocnářů. Prostřednictvím workshopů a školení chceme po-
skytovat potřebné vědomosti a znalosti.  Na příkladu našeho 
genofondového sadu chceme upozornit na důležitost druhové 
rozmanitosti v krajině a informovat o využití přírodních 
procesů ve prospěch člověka. 



obnova 
starých sadů

včelařství

Sady plní v krajině hned několik funkcí, z nichž ty nejdů-
ležitější jsou:  estetická, ekologická, rekreační a vzděláva-
cí. Postupem času jsou staré sady ohroženy ve své existenci, 
neboť  se mnohdy nedostává prostředků k jejich údržbě po-
případě obnově. Mapujeme takto ohrožené sady, konkrétní 
staré a krajové odrůdy stromů a snažíme se nacházet řešení 
pro jejich obnovu. V našem zájmu je především zachovat 
v krajině extenzivní sady plnící ekostabilizační funkce 
využívající principů ekologické a biodynamické produkce, 
které budou zároveň otevřené pro účely široké veřejnosti.

Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. 
Hlavním důvodem pro tuto činnost je zpravidla získá-
vání včelích produktů (med, vosk, propolis, pyl,...). včely 
mají kromě užitné hodnoty pro člověka nezastupitelnou 
roli v ekosystému. Přirozený způsob opylování byl ná-
sledkem snížení rozmanitosti a četnosti hmyzu ve velké 
míře potlačen. V sadech vytváříme podmínky pro volně 
žijící včely samotářky i pro člověkem obhospodařovaná 
včelstva.  Ve spolupráci se včelí farmou poděbrady a dal-
šími organizacemi a subjekty se zaměřujeme na tvorbu 
atraktivních vzdělávacích akcí, výukových programů, 
dílniček, workshopů atp. K dispozici máme dva ukázkové 
úly, umožňující náhled do vnitřních prostor úlu.  



vzděláváme o Lokálním a udržitelném způsobu pěstování, zpracování a distribuci potravin.

Tvorba komunitních aktivit prostřednictvím obnovení tradičních způsobů zpracování ovoce a včelích produktů.



Obnova starých sadů s využitím lokálních a starých odrůd ovocných stromů.

VČELAŘSTVÍ jako konkrétní ukázka principu udržitelnosti v našem genofondovém sadu starých odrůd 
stromů sloužící pro účely evvo.



Areál Záchranné stanice a Ekocentra Huslík

Přednášková místnost v ekocentru využivaná pro vzdělávací akce, dílny workshopy atp. 



Genofondový sad  starých odrůd ovocných stromů v PP Chotánecké louky pod ekocentrem (70 stromů).

Výsadba genofondového sadu (podzim 2015)



Mapování stavu starého sadu v Podmokách. (zima 2015) 

Managment sadu v podmokách, potřebného prořezu se dostalo jen asi 1/5 stromů. 



V RÁMCI MANAGMENTU VE STARÉM 
SADU V PODMOKÁCH DOŠLO I K 
NOVÉ VÝSADBĚ STROMŮ

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SPRÁVNÉ 
URČOVÁNÍ ODRŮD STROMŮ



Ukázka z nabídky programů EVVO pro školské instituce
odkaz: ZDE 

http://ekocentrumhuslik.cz/nabidka-novych-programu-pro-ms-a-zs/


Vzdělávací program ovocnářství zaměřený na  koncept trvalé udržitelnosti. probíhá u 
genofondového sadu. 

Vzdělávací program zaměřený na  koncept trvalé udržitelnosti. 



Realizace ovocné naučné stezky Matěje Rösslera mezi obcemi Pátek a Poděbrady s výsadbou ovocných stromu (2012) 

Studium historických pramenů odkazu Matěje Rosllera ve spolupráci s Polabským muzeem. 



JABLKOBRANNÍ 2017 - AKCE PRO VEŘEJNOST



JABLKOBRANNÍ 2017 - AKCE PRO VEŘEJNOST



VĚNUJEME SE VČELAŘSTVÍ

VZDĚLÁVÁME  O VČELAŘSTVÍ A 
POŘÁDÁME AKCE NA PROPAGACI 
VČELAŘSTVÍ.


