
Realizace projektu obnovy Zahradníkovy cesty 
 
 
 
     V měsíci říjnu 2008 provedli členové MS Hodslavice dokončení výsadby alejových stromů 
na části tzv. Zahradníkovy cesty. Stejně jako v  roce 2007 při obnově Fojtovy cesty, byla 
i tato akce realizována za pomoci dotace z dotačního programu MŽP ČR Program péče 
o krajinu 2008 . 
 

 
    
  Pro tentokrát rok jsme k realizaci výsadby zvolili tzv. Zahradníkovu cestu, jednu z mnoha 
starých sedláckých cest na katastru naší obce. Po projednání s vlastníky předmětné parcely 
(manželé Turkovi) jsme zpracovali projekt na provedení výsadby stromů a keřů. Součástí 
projektu bylo provedení geometrického zaměření předmětného úseku cesty, které ve velice 
krátké době provedla ing. Marie Ježková. Dále byly provedeny terénní úpravy, při kterých 
nám nezištnou pomoc prokázal p. Jindra Kudělka, stejně jako při výkopu děr při provedení 
výsadby stromů.Vysazeno bylo 700 ks keřů následujících druhů- ptačí zob,střemcha 
obecná,hloh obecný,svída krvavá,trnka obecná,řešetlák počistivý,kalina obecná,brslen 
evropský a dřín obecný.Výsadba keřů proběhla na jaře 2008 a podíleli se na ní jak členové 
MS Hodslavice,tak žáci ZŠ Hodslavice pod vedením mgr. Aleny Kulíškové. Výsadba byla 
provedena pod ochranným pásmem vysokého napětí. Od hranice ochranného pásma směrem 
k areálu školy byla na podzim provedena výsadba alejových stromů dřevin javor klen, javor 
mléč, javor babyka, dub letní, dub zimní, buk lesní, habr obecný, jilm horský, jasan ztepilý, 
olše lepkavá, topol osika, lípa srdčitá, lípa velkolistá, jeřáb ptačí, třešeň ptačí. Každý 
z uvedených druhů je v aleji zastoupen dvěma stromy. 



 
Spolu s výsadbou byla provedena u vysazených stromů ochrana proti zvěři a ochrana proti 
bořivým větrům. Taktéž keře byly ochráněny nátěrem proti poškození zvěří. V roce 2009 byla 
provedena instalace posezení pro pěší a instalace naučné cedule s popisem dřevin v aleji 
zastoupených.Celá alej by mimo jiné měla sloužit žákům ZŠ Hodslavice k praktické výuce při 
poznávání stromů a keřů.Výhodou je jistě i to, že alej prakticky navazuje na areál školy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
   V  roce 2008 taktéž provedli členové MS Hodslavice instalaci posezení pro pěší na Fojtově 
cestě spolu s instalací informační cedule. Dále byla na této cestě provedena výměna 
uhynulých alejových stromů a ochrana keřů proti buřeni a zvěří. 



 
 
    
 
 
  V příštím roce plánují členové MS realizaci dalšího krajinotvorného opatření na katastru naší 
obce,směřujícího ke zlepšení životního prostředí kolem nás.  
 
 
 
 
                                                        Za MS Hodslavice   Repta Martin, předseda MS 


