
Vegetační úpravy středu obce Karlovice u Holešova  
NÁVRH PROVEDENÍ 

Chtěla bych iniciovat výsadbu stromů v Karlovicích kolem krajské silnice, primárně v travnatém okraji parcel 640/1, 

628/1 (vlastnictví obce) a dalších přilehlých parcel (soukromí vlastníci) od autobusové zastávky až k točně. Výhledově 
by mohla navazovat výsadba v travnatých ostrůvcích na druhé straně této silnice a na točně. Cílem je zlepšení živ. 
prostředí naší obce.  

Ideální by bylo využít pobídku Ministerstva ŽP č. 9/2019, které aktuálně nabízí podporu tomuto stylu výsadby. Výzva 
je otevřená od 14.10.2020 do 30.4.2020 a umožňuje až 100% úhradu nákladů. Výsadbu samotnou bych ráda pojala 

jako komunitní akci (dobrovolné zapojení občanů). Administraci žádosti by garantovala obec,  já dokážu zajistit díky 
podpoře kolegů z ČSOP odborný dozor, organizaci výsadby, následnou odbornou péči a povinnou publicitu. Níže si 
můžete nastudovat předběžný návrh, který na základě osobní návštěvy obce a dalšího zkoumání vypracovaly L. 
Křesadlová a M. Letná. 

 Mgr. Miluše Václavková 

NÁVRH KONCEPCE 

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Michaela Letná (NPÚ, Národní centrum zahradní kultury) 

Páteří obce Karlovice je komunikace, která je dnes z jedné strany lemována řadou domů s předzahrádkami a linií 
starých zeravů (Thuja), z druhé strany obdělávanými poli.  

Mezi komunikací a polem se nachází hluboký příkop a travnatý pás vhodný k výsadbě stromořadí. S odkazem na 

historii obce i obecné estetické zákonitosti lze doporučit liniovou výsadbu hrušní se skupinami domácích keřů. 

Hrušeň je dlouhověký strom a dobře snáší i sušší podmínky a stanoviště u pozemních komunikací, v tomto rázu 

výsadby bude navíc připomínkou tradičního způsobu hospodaření v krajině. 

„Roku 1928 vysázeli občané na návsi, každý před svým stavením a svým nákladem ovocný strom na památku 10ti 

letého trvání republiky československé. Tyto ovocné stromky, většinou hrušky, byly koupeny z Vanovic u Brna a stál 

jeden kus 15 Kč. Bohužel v únoru roku 1939 pořezal nezjištěný pachatel 6 hruškových stromků na návsi zasázených 

v roce 1928 jako část jubilejního sadu.“ (Kronika obce Karlovic u Holešova 1924–1960). 

Do úseku dlouhého 280 m by bylo možné vysadit stromořadí z jedné, případně ze dvou odrůd hrušní ve tvaru 
vysokokmenu (výška kmene 160-190 cm) s užší pyramidální korunou. Doporučit lze především staré letní odrůdy 
s menšími plody jako Kozačka, Stuttgartská, Magdalenka (Zelinka), Muškatelka, které jsou velmi vhodné na pálení a 

daly by se využít k výrobě originální „Karlovické hruškovice“. Možná je i výsadba podzimních odrůd (zrání v září) 
s pěkným tvarem koruny jako Salisburyova, Avranšská, Hardyho. Plody by se mohly využít na sušení a výrobu povidel.  

Na daném úseku by bylo možné vysadit  30 stromů. Kmeny těchto stromů by bylo vhodné chránit před poškození při 
sekání trávy skupinkami domácích keřů (dřín, růže šípková, kalina obecná). Ty také poskytnou úkryt a potravu řadě 
drobných ptáků. V případě, že by nebyl zájem na zpracování plodů, je možné vysadit plané hrušky, případně javor 
babyku.  

Druhou stranu komunikace by bylo možné komponovat jako prodloužení předzahrádek přilehlých domů. Esteticky 

nevhodné výsadby zeravů by bylo vhodné nahradit atraktivně kvetoucími stromky s malou korunou, případně 
vzrůstným keřem. Z předem zvoleného sortimentu 3-4 druhů by si obyvatelé domů mohli k výsadbě vybrat ten, který 

se jim nejvíce líbí. Vzhledem k víceméně jednolité aleji na protější straně mohou být výsadby před domy pestřejší bez 

ztráty pocitu harmonie a řádu. Použitím stromků na kmínku bude usnadněna údržba okolních travnatých ploch. 

Kmínky je však nutné pečlivě chránit před poškozením sekacím zařízením. Doporučený sortiment: šeřík (Syringa), 

akát huňatý (Robinia hispida), muchovník (Amelachier), růže (Rosa hugonis).  

S pozdravem Lenka Křesadlová a Michaela Letá 
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