
Výsadba stromové a keřové aleje na katastru obce Hodslavice v roce 2010. 

     Od svého vyčlenění z MS Straník v roce 1993 se myslivci z Hodslavic snaží o zlepšování podmínek 

k životu rostlinných a živočišných společenstev v obvodu honitby Hodslavice a tím i k zlepšování 

podmínek pobytu návštěvníků přírody. Na jaře 2010 jsme zpracovali projekt na výsadbu stromové a 

keřové aleje na cestě na Straník. Po projednání tohoto záměru s vlastníky parcel, na kterých tato 

komunikace leží jsme zpracovali žádost na MŽP  ČR  o poskytnutí  dotace z dotačního titulu Program 

péče o krajinu v roce 2010. Pro nedostatek finančních  prostředků,  však byla naše žádost zamítnuta. 

Přesto už v jarním období byla provedena výsadba 1300 ks. keřů druhů  trnka polní, řešetlák 

počistivý, kalina obecná, střemcha bílá, krušina olšová apod. 

 

V druhé polovině roku byl ministerstvem vypsán nový dotační  titul s názvem Podpora obnovy 

přirozených funkci krajiny s termínem  pro  odevzdání žádosti do 30.9.2010. Administrativa tohoto 

titulu byla podstatně složitější, přesto jsme uvedenou žádost včetně projektové dokumentace 

zpracovali a podali na Agenturu ochrany přírody a krajiny do Ostravy, která provádí administraci a 

posuzuje došlé žádosti z hlediska jejich přínosů pro konkrétní lokalitu, vhodnost druhové sklady 

dřevin apod.  



 

V měsíci říjnu jsme přistoupili k provedení výsadby alejových stromů, jejich ukotvení proti bořivým 

větrům a ochranně proti zvěři,  včetně ochrany sazenic keřů. Celkem bylo provedeno vylepšení  jarní 

výsadby  200 ks keřů a dále výsadba 66 ks alejových stromů dřeviny jasan ztepilý  ze strany od 

Stranického potoka, kde alej navazuje na výsadbu podél tohoto toku. Ze směru od obce byla 

provedena výsadba 60 ks stromů lípa srdčitá, vše ve sponu 10m. Mezi stromy je provedená výsadba 

keřů ve sponu 1m. Při výsadbě byly vynechány ochranná pásma vedení plynu, el. vedení a ochranné 

pásmo plánovaného produktovodu.  



 

Dne  19.11.2010 vydalo MŽP rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci. Cesta na Straník slouží jako 

spojnice jak k přejezdům zemědělské techniky, tak  při návštěvách obyvatel obou sousedních obcí  i 

k vycházkám do přírody. Poděkování za pomoc patří ing. Marii Ježkové za rychlé zaměření  trasy 

budoucího produktovodu, panu Jindrovi Kudělkovi za provedení výkopu děr pro sadbu alejových 

stromů a dovoz zeminy na jejich zásyp a panu Richardu Turkovi za provedení  zalívky vodou keřů a 

stromků v době sucha. Mé největší poděkování však patří členům MS Hodslavice, kteří odpracovali 

bezpočet hodin jak při realizaci tohoto projektu (výroba kůlů k  sazenicím, jejich odkornění a 

impregnace, vlastní výsadba, ochrana sazenic keřů a stromů apod.), tak při ostatních pracích během 

celého roku v honitbě. 



 

 



Od roku 2007 do konce roku 2010 realizovali členové MS Hodslavice  krajinotvorné projekty na 

katastru obce na které jsme získali dotace z MŽP ČR  v souhrnné výši  422 405,- Kč a vlastní 

prostředky MS investované do těchto akcí se vyšplhaly na 74 800,- Kč. Mimo toto jsme z krajského 

úřadu  získali dotace na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření ve výši  24 185,- Kč. (provoz 

políček pro zvěř, instalace umělých nor k tlumení lišek, zřizování napaječek  pro zvěř apod.) Při počtu 

11 členů MS jde o obrovský kus práce ke zlepšení přírodních podmínek v našem okolí. Všem členům 

MS patří moje velké díky. Chlapi jsem na Vás hrdý. 

                                                                                                     Martin Repta – předseda MS Hodslavice 


