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Moravské a slezské ovocné stezky 
 
MAS Regionu Poodří se zapojila do projektu Spolupráce opatření IV.2.1. s názvem 
„Moravské a slezské ovocné stezky“ v rámci programu Leader 2007 – 2013. Projekt je ve 
všech svých úrovních založen na spolupráci sedmi místních akčních skupin, v plnění řady 
cílů také na spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci 
propagačních a vzdělávacích aktivit.  
Místní akční skupiny zapojené do projektu: MAS – Partnerství Moštěnka, o.s., Místní akční 
skupina Bojkovska,  MAS Horňácko a Ostrožsko, Rýmařovsko, o.p.s., Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko, o.s.,  MAS Nízký Jeseník, o.s., která je nositelem projektu 
a naše sdružení. 
 
Podstata projektu Spolupráce spočívá v aktivitách, které směřují k zachování                             
a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součásti mnoha tradic                           
a významných krajinných prvků. Projekt je zaměřen na následující činnosti:  

- propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví, 
zmapování stávající infrastruktury - moštárny, palírny, podniky zabývající se 
zpracováním ovoce atd., jejich propagace formou příručky pro spotřebitele, 
společné propagace na akcích v rámci projektu 

- vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce - ovocnářský kurz, pěstování 
méně známých druhů ovoce, exkurze do starých sadů, za zpracovateli ovoce, 
příklady výsadby genofondového sadu 

- zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků, 
v nichž jsou přítomny ovocné stromy 

- nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů spojených s ovocnými stromy, 
alejemi, sady atd. 

Ovocnářství se po staletí řadilo na Moravě a ve Slezsku k tradičním činnostem 
venkovského obyvatelstva s širokým vlivem na venkovské prostředí. 

Extenzivní sady spoluvytvářejí krajinu, aleje doprovázejí cesty, solitéry a skupiny 
ovocných stromů zkrášlují meze a obsazují kamenice ve volné krajině, obohacují 
intravilán obce na návsích a v zahradách.   

Význam ovocných stromů však není pouze v jejich krajinotvorné funkci, měly                               
a v některých případech stále mají nesporný přínos pro venkovské prostředí – poskytují 
potravu lidem i zvířatům, je s nimi spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů                       
a marmelád, dále sušení ovoce, včelařství i výroba předmětů z ovocného dřeva. 

V případě úspěšnosti předloženého projektu Vás budeme na webových stránkách 
průběžně informovat a zvát na aktivity v rámci vlastní realizace. 
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