
Výsadba plodonosného sadu v lokalitě Velká stodola v roce 2011. 

           Členové mysliveckého sdružení Hodslavice využívají všech možností ke 
zlepšení podmínek života rostlinných a živočišných společenstev a s tím 
související zlepšení podmínek pobytu návštěvníků přírody na katastru obce , 
který tvoří honitbu Hodslavice. V roce 2007 a 2008 provedli členové 
mysliveckého sdružení Hodslavice za pomoci dotačního titulu Program péče o 
krajinu, realizaci projektů obnovy starých sedláckých cest na katastru obce 
Hodslavice. Jednalo se o tzv. Fojtovu a Zahradníkovu cestu.  Dalšími kroky, které 
členové k dosažení těchto cílů podnikají  jsou výsadby trvalých remízků a 
následná péče o ně ( ochrana sazenic proti buřeni a proti  zvěři) budování 
malých vodních ploch, obnova studánek, provozování pastevních políček pro 
zvěř a.p. V roce 2010 realizovali členové MS za pomoci dotačního titulu 
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny projekt výsadby stromové a keřové 
aleje na cestě na Straník v délce 800 m. 
 

 
 
           Dalším z kroků k naplnění těchto cílů je výsadba plodonosného sadu 
v lokalitě Velká stodola. Jedná se o pozemek o velikosti cca 2 ha, který je 
v katastru nemovitosti veden jako orná půda, ale ve skutečnosti se prakticky 



jedná o neplodnou půdu, neboť uvedená lokalita byla v minulosti využívána 
jako skládka a její rekultivace byla provedena návozem nekvalitní zeminy.  
 
 

 
 
 
 
Lokalita se nachází v severozápadní části katastru obce a navazuje na výsadbu 
podél cesty na Straník, realizovanou v roce 2010. V současné době je plocha 
prakticky bez doprovodné zeleně, sporadicky zde rostou keře dřevin vrby bílá, 
trnka polní a hloh obecný. V uvedené lokalitě byla po souhlasu vlastníků 
provedena výsadba  800 ks. stromků o výšce 100 cm + dřeviny jabloň lesní 
(300ks.) hrušeň polnička (100ks.) dub letní (100ks.) buk lesní (100ks.) jeřáb 
ptačí(100ks.) třešeň ptačí(100ks.), vše ve sponu 5x 5m a  výsadba 500 ks. keřů 
dřevin  líska obecná, řešetlák počistivý, svída krvavá, kalina obecná a trnka polní 
ve sponu 1m, po severní hranici parcely jako prachovou a hlukovou clonu při 
zemědělských pracích na sousedních parcelách v užívání a.s. Starojicko. 



 
  
 
 
        Předmětnou parcelu  protíná zvažovaná trasa budoucího produktovodu  
Sedlnice – Loukov. Z tohoto důvodu  ochranné pásmo tohoto produktovodu 
bylo při výsadbě vynecháno. 
 
 
 
        Sazenice stromků a keřů byly po výsadbě zality vodou. Sazenice keřů byly 
na zimní období natíraný repelenty a spolu se sazenicemi stromků chráněny 
vyžínáním  buřeně do doby zajištění kultury. Sazenice stromků byly opatřeny 
stabilizačním kůlem o velikosti 150 cm ošetřeným  impregnací. Proti poškození 
zvěří jsou sazenice chráněny plastovou ochranou Klimawit o výšce 100 cm 
připevněnou ve dvou místech drátem ke kůlům. Podél hranice s  polní  
komunikací a na hranici se sousedními zemědělsky obhospodařovanými 
pozemky byl proveden výkop melioračního kanálu k odvedení povrchové vody. 
 
Martin Repta,  MS Hodslavice 



 
 

 



     

 
 

 


