
 

 

 

METODICKÉ CENTRUM PRO MUZEA V PŘÍRODĚ  

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

 

TRADIČNÍ PÉČE O DŘEVINY  

A MUZEA V PŘÍRODĚ 

 

středa 23. února 2022 od 16:00 v přednáškovém prostoru Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm  

čtvrtek 24. února od 9:00 v areálu Valašská dědina Valašského muzea v přírodě  

 

 

Charakteristickou a nedílnou součástí nejen naší krajiny, ale také muzeí v přírodě a památek 

tradiční architektury jsou ovocné, ale také specificky ořezávané listnaté stromy.  

Péče o ně však zpravidla nebývá tak systematická jako zájem o klasické artefakty. Četné 

hodnoty historické, kulturní, biologické a další jsou však v případě těchto dřevin nesporné.  

Cílem setkání je zdůraznit tuto problematiku nejen v prostředí skanzenů a také ukázat 

způsoby přirozené péče a možnosti udržitelnosti.    



 

 

 

 

PROGRAM: 

Středa 23. 2. 16:00 ÚVOD  

 

Inventarizace a obnova výsadeb ovocných stromů v muzeích v přírodě v ČR  

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.  

 

Biologické principy řezu ovocných dřevin – základy kvalitní výsadby a péče, pomologie 

Ing. Ondřej Dovala  

 

Historie a význam ořezávaných stromů v ČR  

Mgr. Michal Plátek Ph.D.  

 

Ochrana a obnova biotopů ořezávaných a doupných stromů v Poodří 

Mgr. Ivan Bartoš a kol. 

 

Exkurz: Ořezávání stromů na Valašsku v archivní fotodokumentaci 

Mgr. Radek Bryol 

 

19:30 DISKUSE A SPOLEČNÉ POSEZENÍ 

 

 

 

Čtvrtek 24. 2. 9:00 – 17:00 

 

Ondřej Dovala – ořezy ovocných stromů v genofondových sadech na Valašské dědině 

- Výchovný řez, udržovací řez, zmlazovací řez 

 

Jan Eliáš, certifikovaný arborista s kolektivem – ořezy listnatých stromů na letinu, 

zakládání letinového háje – Valašská dědina 

 

Radek Bryol – komentovaná prohlídka prvků kulturní krajiny v exteriérech areálu 

Valašská dědina a vznikajícího areálu Kolibiska  

 

 

 

* Účast je bezplatná. 

* Pro vzdálenější zájemce je možné zajistit ubytování v kapacitách muzea, počet omezen. 

 

PŘIHLÁŠENÍ A BLIŽŽŠÍ INFORMACE NA bryol@vmp.cz, 773 793 398  

AKCE PROBÍHÁ JAKO METODICKÝ DEN PRO MUZEA V PŘÍRODĚ – KRAJINA ZA 

PODPORY MINISTERSTVA KULTURY 

 

mailto:bryol@vmp.cz

