
Sázení aleje života s místními občany u obce 
Louka — Foto Větvení

Vzrostlá alej — Foto Jiří Hon, EKOTOXA 

Řez interakčním prvkem 
Zdroj: Ing. Petr Ondruška

Příklady dobré praxe

Aleje v krajině – příklady 
interakčních prvků

Příklad realizovaných  
opatření

V poslední době se v Jihomoravském 
kraji rozšířily výsadby nových alejí u obcí, 
často se zapojením místních občanů. 
Místní obyvatelé mohou výsadbou 
stromu podpořit nejen zkrášlit okolí 
svého bydliště, ale také posílit svůj vztah 
ke krajině. 

V rámci tzv. Alejí života2 mohou lidé 
vysázet stromy za svoje děti, ať už nově 
narozené, nebo odrostlejší, a zároveň 
strávit pěkné chvíle se svými sousedy. 
V nedávné době proběhla výsadba no-
vých alejí s účastí místních lidí například 
v Dolních Bojanovicích, Nové Lhotě, 
Šošůvkách, Radějově, Rudce i jinde. 

Aleje se sázejí i v rámci dalších pro-
gramů. Příkladem je program Výsadby 

Aleje a stromořadí jsou častým prvkem v moravských 
i českých krajinách. Na mnoha místech vytváří typický krajinný 
ráz, stačí si představit řady stromů táhnoucích se kolem cest. 
Jako dobrý příklad z Jihomoravského kraje může sloužit 
malebná Budkovanská alej u Jedovnice, která se dokonce stala 
Alejí roku 20151. 
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1 http://arnika.org/alej-roku-2015-zdobi-cestu-u-jedovnic-v-jihomoravskem-kraji-ktery-se-pysni-i-druhou-nejlepe-hodnocenou-aleji-ankety
2 Sdružení Větvení http://www.vetveni.cz/aleje-zivota/

stromů od Nadace Partnerství, s nímž 
byly vysázeny desítky alejí, nebo nadace 
ČEZ, která financovala výsadbu lipové 
aleje v Čejkovicích, alejí v Šardicích, Mikul-
čicích a v dalších lokalitách. 

Popis realizace na příkladu 
obce Dolní Bojanovice

Alej může být jednodruhová či vícedruho-
vá. Linie stromů z jednoho druhu vypadá 
uspořádaněji a formálněji, může být ale 
citlivější na přemnožení škůdců. Dřeviny 
vhodné pro danou lokalitu se liší podle 
místních podmínek. Pro výsadbu podél 
cyklostezky u obce Dolní Bojanovice, leží-
cí v nadmořské výšce 178 metrů nedaleko 
Hodonína, byly vybrány dva druhy ovoc-
ných stromů, a to hrušně a třešně.

Názor organizátora sázení

„Aleje, stromořadí i solitérní 
stromy patří k české a moravské 
krajině stejně jako tulipány 
k Nizozemí, cypřišové háje 
k Toskánsku či levandule 
k Provence. Spoluvytváří onu 
krajinnou zahrádku, o které 
hovořil a kterou se tak často 
kochával pan doktor Skružný 
v kultovním filmu Vesničko má 
středisková.“



Aleje v krajině – příklady interakčních prvků

 Další informace na www.adaptan.net
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Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009–2014. 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontakty

Více informací najdete na webových 
stránkách projektu AdaptaN, kde 
je ke stažení brožura popisující jak 
adaptační opatření realizovat a udr-
žovat, nebo zde: 
—  Sdružení Větvení 

www.vetveni.cz 
—  Zdravý Jihomoravský kraj  

zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz3 Správný postup sázení stromů je uveden např. v publikaci Jak se sází strom Nadace Partnerství  
http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/jak-se-sazi-strom/d-70297/

Sázení aleje v Dolních Bojanovicích — Zdroj: Větvení

Parametry opatření 

Celková délka výsadby 280 m

Počet vysázených stromů 29

Druhové složení: 

Hrušeň ‘Solanka’ 9

Hrušeň ‘Konference’ 9

Hrušeň ‘Williamsova’ 5

Hrušeň ‘Pařížanka’  4

Třešeň ‘Karešova’ 2

Stromy (prostokořenné polokmeny) 
byly vysázeny podél cesty v rozestupu 
10 metrů ve vzdálenosti 2 metry od hrany 
cyklostezky. Bylo provedeno kotvení kůly, 
ochrana proti okusu pomocí pletiva, vy-
tvoření zemní mísy a dostatečná zálivka 
pomocí cisterny. Výsadby se účastnilo 
asi 50 místních občanů včetně dětí. Před 
výsadbou s veřejností, jako v tomto pří-
padě, je vhodné jednotlivá místa výsadby 
stromů předem rozměřit, případně 
i vyhloubit jamky a osadit kotvicí kůly. 
Součástí akce byla instruktáž jak správně 
sázet strom3.

LEGENDA:

výsadba hrušní - sázeno po 10m, 2m od cyklostezky

výsadba třešní

Třešeň ´Karešova´       2 ks

Hrušeň ´Solanka´           9 ks

VÝSADBA OVOCNÉ ALEJE V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH

0 10 20 50m

Hrušeň ´Konference´      9 ks

M 1 : 500
















Třešeň ´Karešova´

Tmavá srdcovka, poloraná – zraje v první
půli června, česká odrůda z počátku 20. století.
Plodí dobře a pravidelně. Vhodná hlavně pro přímý
konzum, šťávy apod. Má dlouhé konzumní období.
Díky ranosti uniká vrtuli třešňové – červivění.

Hrušeň ´Solanka´

Plody jsou středně velké, protáhle kuželovité.
Chuť mají sladkou, kořenitou, výbornou.
Sklizňová zralost nastává koncem srpna, konzumní
zralost je do poloviny září. V minulosti jedna
z nejpěstovanějších hrušní. Stromy rostou bujně.
Plodnost odrůdy je pozdní, velká, pravidelná.
Odolnost vůči mrazu je vysoká, a proti strupovitosti
rovněž vysoká.

Hrušeň ´Williamsova´ neboli Williamsova čáslavka

Plody jsou střední až velké, tvarově variabilní – kuželovité
i baňaté. Chuť mají příjemně navinulou, aromatickou,
výbornou. Sklizňová zralost je koncem srpna až začátkem
září. Vydrží 8–12 dní, v chladírně až 2 měsíce. Stromy
rostou bujně, v plodnosti slabě. Plodnost odrůdy je velmi
raná, vysoká a pravidelná. Odolnost proti mrazu je
střední. Strupovitostí je napadána především ve vlhčích
oblastech.

Hrušeň ´Konference´

Prostokořenný ovocný stromek vhodný k jarní výsadbě.
Hrušeň KONFERENCE je raně zimní odrůda. Sklízí se od
poloviny září a konzumní zralost je v říjnu. Plody jsou velké,
zelenožluté barvy a lze je uchovávat do listopadu. Chuť je
sladká, středně šťavnatá. Hrušeň Konference je odolná proti
napadení strupovitostí.

POPIS ODRŮD

Hrušeň ´Williamsova´     5 ks

(prostokořenné polokmeny nebo špičáky)

(prostokořenné polokmeny nebo špičáky)

Hrušeň ´Pařížanka´

Plody jsou středně velké až velké, protáhle kuželovité.
Chuť mají sladce příjemně navinulou, kořenitou, dobrou.
Při pěstování v horších podmínkách ztrácejí plody
osobitou chuť. Sklizňová zralost nastává ve druhé
polovině října. Konzumně odrůda dozrává koncem
listopadu, při dobrém uskladnění vydrží do Vánoc.
Stromy rostou slabě. Plodnost odrůdy je středně pozdní,
dobrá a pravidelná. Odolnost proti mrazu a proti
strupovitosti je dobrá až velmi dobrá.

Hrušeň ´Pařížanka´        4 ks

Náklady

Projekt byl podpořen z prostředků Zdra-
vého kraje. Díky zapojení veřejnosti a ne-
ziskové organizaci Větvení byla ušetřena 
část nákladů na přípravu a realizaci. 

Jaká pozitiva záměr přinesl? 

Až alej podroste, její přínosy budou mno-
hé. Aleje zajišťují zdroje potravy i možnost 
úkrytu pro ptáky a další živočichy. Člení 
zemědělskou krajinu. Mohou být cenným 
protierozním prvkem či větrolamem, sta-
čí je vhodně umístit a na správných úse-
cích doplnit nejlépe i keři. Zadržují vodu 
v krajině a zlepšují mikroklima. V blízkosti 
vzrostlé a zdravé aleje se v parném létě 
cítíme lépe – výkon každého vzrostlého 
stromu několikanásobně převyšuje 
výkon klimatizace. Aleje tak lze velmi 
dobře využít k adaptaci krajiny na dopady 
klimatické změny.

Výřez z plánu výsadby v Dolních Bojanovicích. 
Autor Ing. Tomáš Horský — Zdroj: Větvení


