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Aleje – cesta k jejich záchraněAleje – cesta k jejich záchraně



Zachování alejí jakoZachování alejí jako
ekoporadenské témaekoporadenské téma

V roce 2006 krajské správy V roce 2006 krajské správy 
silnic, které ošetřují silnice silnic, které ošetřují silnice 
II. a III. třídy, začaly ve II. a III. třídy, začaly ve 
všech krajích plošně všech krajích plošně 
kácet aleje. Během zimy kácet aleje. Během zimy 
padly po celé republice padly po celé republice 
stovky zdravých stromů. stovky zdravých stromů. 
Stejná situace se Stejná situace se 
opakovala v zimě 2008.opakovala v zimě 2008.



Kolik bylo vykáceno Kolik bylo vykáceno stromů u silnic stromů u silnic 

Od 1. 10. 2003 do 31. Od 1. 10. 2003 do 31. 
12. 2010 podél silnic 12. 2010 podél silnic 
ve správě krajů ve správě krajů 
(silnice II. a III. (silnice II. a III. 
třídy, případně další) třídy, případně další) 

Kraj Vykáceno Vysazeno

Jihočeský* 17850 5738

Jihomoravský 10160 9153

Karlovarský 3586 910

Královéhradecký* 4199 106

Liberecký* 1651 0

Moravskoslezský 3633 4327

Olomoucký 5882 2085

Pardubický* 11080 6584

Plzeňský* 14991 2223

Středočeský* 19025 21099

Ústecký* 4314 2429

Vysočina* 3928 3883

Zlínský 6371 4659

Celkem 106 670 63 196



  

Koncepce zachování alejíKoncepce zachování alejí

Absence koncepčního Absence koncepčního 
materiálu, systémové materiálu, systémové 
přístupupřístupu
Koncepce vznikla na Koncepce vznikla na 
základě dlouhodobé základě dlouhodobé 
diskuze zainteresovanýchdiskuze zainteresovaných
Obsahuje praktické návody Obsahuje praktické návody 
jak pro státní správu tak jak pro státní správu tak 
pro veřejnostpro veřejnost



Informační alejový systémInformační alejový systém



    

Žižkovo PoleŽižkovo Pole
 praktický ekoporadenský příklad praktický ekoporadenský příklad



  

Žižkovo Pole – dominanta kraje Žižkovo Pole – dominanta kraje 

Jedna z nejzachovalejších alejí na Vysočině se nachází mezi obcemi Dobrá u 
Přibyslavi, Žižkovo Pole a Macourov. Je významnou krajinnou dominantou 
Přibyslavska a dokladem tvůrčí schopnosti našich předků začlenit šetrným způsobem 
cestu do okolní krajiny. Navazuje na okrasnou zahradu v okolí Žižkovy mohyly, 
postavené v roce 1874 podle návrhu Antonína Wiehla na místě, kde zřejmě zemřel 
Jan Žižka z Trocnova. Alej byla založena v roce 1924, na památku pětistého výročí 
od jeho úmrtí. Některé stromy jsou ale zřejmě ještě starší. 



  

Historie kauzy  Historie kauzy  

(2007) – první pokusy obce Žižkovo pole vykácet stromořadí (2007) – první pokusy obce Žižkovo pole vykácet stromořadí 
z důvodu rekonstrukce vozovkyz důvodu rekonstrukce vozovky

(2007) – 2008 správní řízení o povolení kácení (2007) – 2008 správní řízení o povolení kácení 
2008 – dendrologický posudek a návrh na zpamátnění2008 – dendrologický posudek a návrh na zpamátnění
2009 – vyhlášení památné aleje krajem, žaloba obce2009 – vyhlášení památné aleje krajem, žaloba obce
2009 – dohoda kraje, AOPK, ČIŽP, silniční správy o kácení 2009 – dohoda kraje, AOPK, ČIŽP, silniční správy o kácení 

pouze 10% strom na realizaci výhybenpouze 10% strom na realizaci výhyben
2009 – 2010 veřejná sbírka na barvu pro alej2009 – 2010 veřejná sbírka na barvu pro alej
2008 – 2010 kampaň za zachování aleje, natírání aleje2008 – 2010 kampaň za zachování aleje, natírání aleje
2010 – silničáři obnovují natírání alejí na Vysočině2010 – silničáři obnovují natírání alejí na Vysočině
2010 – Metodika zachování alejí2010 – Metodika zachování alejí
2011 – Soud neuznal žalobu obce Žižkovo pole proti zpamátnění2011 – Soud neuznal žalobu obce Žižkovo pole proti zpamátnění



  

Kampaň na záchranu alejeKampaň na záchranu aleje

http://www.youtube.com/watch?v=2twDoEZxH7E&feature=player_embedded#at=118

http://arnika.org/kauzy-stromy/alej-u-zizkovy-mohyly-na-vysocine

http://www.youtube.com/watch?v=2twDoEZxH7E&feature=player_embedded#at=118
http://arnika.org/kauzy-stromy/alej-u-zizkovy-mohyly-na-vysocine


  

Akce natíráníAkce natírání



  

Účast dobrovolníkůÚčast dobrovolníků



  

Osvětový výstup z projektu – Osvětový výstup z projektu – 
informační tabuleinformační tabule



  

Současná situace v právní Současná situace v právní 
 ochraně dřevin ochraně dřevin

 Návrh novely zákona o pozemních Návrh novely zákona o pozemních 
komunikacích z dílny Ministerstva komunikacích z dílny Ministerstva 
dopravy vrací výjimku silničářům kácet dopravy vrací výjimku silničářům kácet 
stromy bez povolení (zatím kromě stromy bez povolení (zatím kromě 
souvislých stromořadí).souvislých stromořadí).

 Dva roky chybí vyhláška Ministerstva Dva roky chybí vyhláška Ministerstva 
životního prostředí, která má zpřísnit životního prostředí, která má zpřísnit 
parametry kácení. parametry kácení. 



  

Anketa Alej roku 2011Anketa Alej roku 2011

   54 nominovaných alejí54 nominovaných alejí
   Hlasovalo cca 4500 lidíHlasovalo cca 4500 lidí
   Návštěvnost stránek téměř 20tis. lidí Návštěvnost stránek téměř 20tis. lidí 



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

arnika.org
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