Stromy, lidé a čas - č. 4
Pomologická studie o starých ovocných stromech v obci
i kolem Dýšiny v širších souvislostech

Jabloně nejen nad Dýšinou a historie výsadby
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jabloň u silnice na
konci vsi směrem na
Chrást. Ořezaná
olámaná na
exponovaném místě
a pořád plodí…

Ovocná alej nad Dýšinou
Takto se vyvíjela ovocná alej nad Dýšinou, směr Zábělá. Náhled ukazuje, jak vznikala a mizela.
Žádné stromy zobrazené na snímku z roku 1956 už dnes na místě nerostou.

1956 (kontaminace.cenia.cz)

2003 (mapy.cz)

2006 (mapy.cz)

2012 (mapy.cz) zmizela celá jižní strana aleje

Cca 2018 – mapy.cz) – ze severní řady aleje zbyl jen kousek – to je nevratný osud ovocných alejí u cest.

Při současné dopravě zřejmě nemá smysl ovocné aleje u frekventovaných silnic obnovovat.
Trpí zimním solením, špínou a exhalacemi, nevysekáváním okolních porostů ruderálních druhů
(kopřivy, kostřavy, pýr). Plody není vhodné jíst. Řidiči si stěžují, že lákají zvěř k silnici, znečišťují
ji a jsou nebezpečné při nehodách (za to ovšem nemohou stromy, ale řidiči). Aleje z jiných druhů
stromů mají ale neoceněný ekologický efekt (větrolamy, stanoviště, potrava, orientace pro ptáky a
drobnou zvěř, zadržování vody a teplotní stabilizátor v krajině aj.).
Původní staré jabloně u cest jsou však cennými matečními rostlinami neobvyklých starých a
velmi chutných odrůd.

Něco málo o tomto ovocném stromořadí:
V části od telekomunikačního zařízení k rozcestí se zachovalo 21 jabloní cca v 5 odrůdách.

Celkově se zdají jabloně mladší, než ty na cestě do Horomyslic, vysazené snad někdy po r. 1960.

Jabloně J1 až J6 jsou velmi podobné, ale když jsou vedle sebe, liší se trochu barvou i tvarem.

Většina dalších stromů jsou ona obrovská žlutozelená s červeným líčkem, stejná jako v „Kantově“ aleji J13 a
J15 (Bojkovo). Na třech stromech ale jakoby kožovité, snad jiný druh, nebo jen nějaká vada.

Nejkrásnější je to velké červené blýskavě lesklé, výborné jemně kořeněné šťavnaté chuti, které je podobné i
„Kantově“ aleji směrem na Horomyslice před golfem a také v jednom exempláři v ovocném stromořadí na
konci vsi směrem na Chrást. Odrůda neznámá. Roste přímo proti křížku.

Stromy a travnaté pásy pod nimi vytvářejí trvalé útočiště pro mnoho živočichů, jako je hmyz, ptáci i drobní
savci. Zároveň slouží jako snadná migrační cesta z jednoho stanoviště do druhého a usnadňuje živočichům
orientaci v krajině. Lze tedy říci, že alej a vše okolo ní vytváří síť biokoridorů v krajině, čímž zvyšuje jak její
ekologickou stabilitu, tak biodiverzitu. (citace http://www.krasne-vyhlidky.cz)

Z historie výsadby silničních ovocných stromořadí
Dnešní silnice víceméně kopírují stezky z 19. století, tedy z doby, kdy už se více jezdilo s velkými
povozy. Trasy těchto silnic, nebo alespoň jejich úseky, mají podstatně starší původ, v historických
mapách i dnešních lesích je možné ještě zaznamenat i tisíc let staré trasy...

Několik velmi starých tras cest směrem k hradišti Bukovec, kostelu sv. Jiří (oldmaps.geolab.cz)

Dnešní stav s vyznačenými starými stezkami (mapy.cz)

Nějaká neorganizovaná stromořadí byla kolem cest už asi od pradávna. Kolem silnic začala
záměrně vznikat po ro. 1752, kdy byla Marií Terezií nařízena stavba dalších císařských silnic včetně
stromořadí kolem nich, ale dělalo se to asi málo. Lidé se báli, že bude méně trávy v příkopech
(kosila se pro dobytek) a bude zdupaná lidmi, co trhají ovoce. Všeobecně to pro valnou většinu
obyvatel nebylo k pochopení. Situace v krajině byla úplně jiná, než dnes. Hospodařilo se na
políčcích malých výměr, nebyla nouze o remízky, každý kousek půdy, či trávníku byl „něčí“ a
někým využívaný, třeba alespoň pro pastvu kozy. Ovocných stromů bylo ve vsích dost, o
projíždějící poutníky, či vojáky, se nestarali.
U silnic ponejvíce vznikaly aleje po půlce 19. stol., kdy se houfně rozšiřovaly cesty a stavěly
nové, poplatné zvyšující se dopravě velkými formanskými povozy. Budování ovocných silničních
stromořadí bylo dokonce nařízeno a uzákoněno v roce 1884 zemským zákonem č 72 (čerpáno z
článku v Zahrádkáři ročník 1977 od Jana Kobery). Tehdy a ještě nejméně další půlstoletí se aleje
vysazovaly jako „okresní majetek“ výhradně k hospodářským účelům, obvykle ve správě cestářů.
Proto, aby se ovoce očesalo, zužitkovalo a zhodnotily se prázdné, jinak málo využitelné okraje cest.
Kalkulovalo se mimo jiné i s prodejem ovoce za účelem krytí nákladů na údržbu silnic a se
strategickým účelem při pohybu a výživě putujících vojsk. Stromy měly vymezovat v zimě cesty v
zasněžené krajině.

Mapa z roku 1952 ještě se sady a stromořadími u všech cest. A je zde vlevo, v dolní polovině mapy, ještě
patrná prastará, možná i 1000 let stará, pěší cesta zvaná „pěšinky“ – přímá spojnice od našeho kostela
směrem na Zábělou do Újezdu a ke kostelu sv. Jiří. Dnes jsou pěšinky zaorané.

Stromy v obecních extravilánech nebyly hlídané (jako třeba ovoce v zahradách a dříví v
lesích), taky nikomu konkrétnímu nepatřily. Nebyl tedy problém, se za šera na cestě zastavit a ve
chvilce ukrást stromek, očesat ovoce, nebo si pokácet strom na palivo, či stavbu plotu. Byla bída,
jakou si dnes neumíme představit a tak lidé pro přilepšení stravy, či života byli schopni všeho. O
stromy se nikdo příliš nestaral, torza uhynulých stromů trčela mnohdy u silnic několik let.
Za první republiky nárůst dopravy nebyl tak zásadní a dá se to nazvat zlatým věkem
rozkvetlých silničních alejí a krásné české krajiny s tímto typickým obrázkem.
Horší situace nastala po 2. sv. válce díky rozvoji neekologického průmyslu a od sedmdesátých
let 20. stol obrovským rozvojem automobilizmu, rovněž bez jakékoliv ekologické kontroly.

Stromky vysazené „při cestě do Kyšic“ patrně ve stejné době jako alej do Horomyslic (1939),
neměly šanci dlouho přežít v sousedství vznikajícího průmyslového areálu (kolem r. 1952, pohled k
Dýšině).
Mnohde stoleté silnice nebyly tehdy vyhovující šířkou, povrchem ani úpravou příkopů.
Stromy překážely a také si lidé uvědomovali negativní účinky olova a dalších jedovatých látek v
exhalacích automobilů. Ovoce u cest ztratilo hospodářský a výživový účel a rovněž příkopy se

považovaly za špinavé stoky, tráva z nich byla nevhodná ke zkrmování. Zemědělci začali
hospodařit na velkých lánech. Široké koruny překážely pohybu velkých zemědělských strojů a u
silnic díky stromům se ztrácel větší pás půdy, než bylo milé. Stromy ořezávali necitlivě z obou stran.
Od pole i od silnice. Infekční rakovina třešní a šarka švestek byla důvodem likvidace těchto druhů,
které se kdysi také hojně u cest (ale i v zahradách) vysazovaly. To a další věci vedly k postupné
likvidaci ovocných alejí, především na hlavních tazích a u frekventovaných cest.
Na vsích byla situace lepší a ovocná stromořadí se zachovala mnohde až dodnes. Jedná se
ale o staré stromy vysazené naposledy někdy v oněch šedesátých, sedmdesátých letech, tedy
prořídlé, dožívající, neudržované a trpící systematickými neodbornými zásahy. Takže v současnosti
probíhá další vlna jejich likvidace, právě mimo jiné z důvodu stáří stromů. Není pravděpodobné, že
by se tyto aleje s ovocem ještě kdy ve větším obnovovaly. Odborníci se shodují, že ovoce u cest
může být zdravotně závadné, ale přitom většinou končí v pytlích sběračů, co je prodají za pár korun
ve výkupech. Naše děti si pak možná kupují v supermarketu z nich vyrobené levné limonádičky.
Nadějí pro jabloně a hrušně jsou obnovované cesty pro pěší v polích a cyklostezky.
Jiné druhy stromů u cest ale mají nenahraditelný význam. Právě výše uvedená poničená
ovocná alej nad Dýšinou byla v listopadu 2016 dosázená javory, díky neúnavné práci našeho
stavebního technika pana Davida Göttlera, v rámci náhradní výsadby. Částečně jako stromořadí,
částečně jako alej a vypadá to při výjezdu z lesa od Zábělé směrem k Dýšině velmi krásně. Stromy
jsou vysazené v pravidelných odstupech, jen na několika místech je mezera pod vedením vysokého
napětí. Poznámka: bohužel suchá a horká léta bez vody mladým výsadbám nesvědčí, takže i přes
dosadbu uschlých stromů v dalších letech usychání v r. 2020 pokračuje…
Na závěr obrázek s jabloní na kraji pole pořízený od garáží u pečovatelského domu směrem
k Horomyslicím.

Připravila: Ing. Pavla Velleková 11/2016, s pozdějšími úpravami.

