
Zakládání liniové výsadby ovocných
stromů a péče o ně je téma 30. metodic-
kého listu, který vydal Spolek poradců
v ekologickém zemědělství EPOS a jehož
autorem je ekologický sadař Ing. Bedřich
Plíšek. Cit.: „Řady ovocných stromů po
staletí lemují cesty, ohraničují pozemky,
slouží jako větrolamy a zkrášlují krajinu.
Lidem poskytují ovoce pro přímý konzum
i pro zpracování. Jsou hostitelem a útočiš-
těm pro pestrá společenství živočichů.
V kulturní krajině obohacují biodiverzitu
a podporují ekologickou stabilitu agroeko-
systémů. Na svazích pomáhají chránit pů-
du před erozí. Do stromořadí se vysazují
ovocné druhy, odrůdy a tvary, které mají
potenciál dlouhověkosti. Na konci života
ovocného stromu najde uplatnění velice
hodnotné dřevo pro výrobu nábytku a růz-
ných užitečných i uměleckých předmětů.“

Po návštěvě poradce pro ochranu příro-
dy a krajiny Stanislava Mudry požádali
Šelongovi o finanční podporu z dotační-
ho programu Ministerstva životního pro-
středí ČR „Péče o krajinu“ na výsadbu li-
niové stromové zeleně, a to švestky do-
mácí (Prunus domestica) a jabloně (Ma-
lus domestica), hrušně (Pyrus commu-
nis), třešní a višní (Cerasus sp.), případně
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia cv. Mo-
ravica). Výsadba bude provedena v okra-

jové části půdního bloku. Tím dojde k je-
ho faktickému vymezení a prostorovému
definování. Alej bude navazovat na zeli-
nářskou část farmy, která je pokračová-
ním intravilánu obce. 

Přítomnost ovocných stromů pozitivně
ovlivní heterogenitu krajiny, která je v pře-
vážně zemědělsky využívaném katastru
Pustějova charakterizována minimálním
rozsahem lesních pozemků, ale i rozptý-
lenou nebo liniovou zelení. Kromě posky-

tování ovoce bude vysazená alej postup-
ně sloužit širokému spektru organismů
a dotvoří ráz krajiny – rozčlení v součas-
nosti jednotvárné rozsáhlé bloky orné půdy.

Území je dle provedeného zoologického
průzkumu druhově nebohatou lokalitou.
Navrhovaná výsadba tedy zlepší prostře-
dí pro nejrůznější živočichy zemědělské
krajiny – vzniknou útočiště, zdroje potra-
vin i místa pro rozmnožování. V důsledku
odrůstání navrhovaných výsadeb lze oče-
kávat zvýšení nabídky hnízdních
a potravních možností zejména pro ptact-
vo. Méně intenzivně obhospodařované
plochy kolem výsadeb se stanou přiroze-
ně se vyvíjejícími ostrůvky vegetace
v intenzivně obhospodařovaném území.
Pás vzrostlé zeleně odcloní pohledově
dominantní a hmotově nevyváženou
bioplynovou stanici a areál zemědělského
podniku. Při výběru odrůd bude kladen
důraz na výběr odrůdy s rezistencí proti
nemocem a škůdcům (rezistentní a odol-
né odrůdy) s ohledem k daným půdním
a klimatickým poměrům.

Žádost o finanční podporu je administro-
vána krajským střediskem Agentury ochra-
ny přírody a krajiny v Ostravě, byla schvá-
lena s podmínkou záměny části ovocné
výsadby za výsadbu neovocných stromů.
V současné době je aktuálním tématem
výběr odrůd, zajištění vhodné sadby a její
včasná výsadba tak, aby byly dodrženy
veškeré podmínky pro udělení podpory. 

Alena Malíková, Bioinstitut
Stanislav Mudra, akreditovaný 

poradce MZe pro ochranu 
přírody a krajiny 

V zářijovém Zpravodaji Ekozemědělci přírodě jsme slíbili našim čtenářům po-
psat opatření pro přírodu, která se uskuteční na základě návštěv a průzkumů
ekologických hospodářství, které provedli naši poradci. Dnes se tedy ještě jed-
nou vydáme do Pustějova, kde byla na zemědělské půdě manželů Šelongových
navržena výsadba aleje ovocných stromů.

Bernartice, Panský vrch, alej třešní FOTO – Radim Jarošek
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VYSAZOVÁNÍ STROMŮ 

PODÉL SILNIC 
Okresní hejtmanství vyhlašuje ustanovení zemského

zákona ze dne 2. prosince 1884, jímž es nařizuje, že po-
dle veškerých silnic říšských, zemských, okresních
a obecních musejí se vysazovati stromořadí. Politické
obce jsou povinny vysazovati na svém území nová
stromořadí aneb uschlé a vyhynulé stromy doplňovati,
je pěstovati, housenky z nich sbírati a stromy vůbec
v dobrém stavu udržovati a též ty, pokud se týká stro-
mů, které jsou na banketu silnice, začež jim přináleží
užitek. Stromy za silničním příkopem udržovati a vy-
sazovati jsou povinni majitelé pozemku. Neplní-li svou
povinnos�, může je k tomu donutiti obecní úřad kdyby
donucovací prostředky minuly se svým účinkem, jest
povinna obec i celá stromořadí na útraty liknavého
majitele pozemku vysázeti. Vysazovati se musejí stro-
my zdravé a rovné ve pni, nejméně 2 metry vysoké
a nejméně 3 centimetry silné. Ku každému stromu
musí se zaraziti kůl nejméně 2 centimetry silný a nej-
méně 2 metry nad zem vyčnívající. Za tou příčinou žá-
dají se okresní výbory, jimž dle zákona přísluší, aby
bděly nad zachováním zmíněného zákona, by liknavé
obce vybídly k vysazování stromů podél obecních
a okresních silnic, i aby vysazená stromořadí udržova-
ly v dobrém stavu. Zároveň se žádají ředitelové škol,
aby při každé příležitosti neopomínali poučovati mlá-
dež o důležitosti ovocného stromoví a budili lásku ku
stromům. Obecním úřadům bylo nařízeno, aby nepro-
dleně vysázely scházející stromy podél silnic.

Časopis Českých zahradníků, 1888, 
1. duben, Číslo 4 (str. 101)

Nejnovějším výnosem c. k. místodržitelství v Če-
chách vyzývají se veškeré obce, aby bezodkladně veš-
kerá stromořadí do patřičného stavu uvedly, zašlé
stromy novými nahradily, neb nově založené cesty
stromořadím opatřily. V zájmu dobré věci hodláme
v tomto listě příslušné orgány na liknavé obce upo-
zorňovati, z té příčiny vznášíme prosbu ku všem přá-
telům ovocného stromoví, by sobě neobtěžovali sděliti
nám, co ta která obec během roku 1889 provedla, ne-
bo jak vůbec výnosu vyhověla. Za zvláštní upozornění
prosíme na ony obce a velkostatky, které nechají výnos
nepovšimnut.

Časopis Českých zahradníků, 1888, 
1. prosinec, Číslo 12 (str. 291)


