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Stromy – hrdinové rostou (zatím)  Líšni

Anketa  Brněnský  strom  roku  se  chýlí  ke  svému  závěru  –  k 
oslavě vítěze hlavní kategorie buku lesního v líšeňském zámeckém 
parku v úterý 23.června od 16h. Diplom pro vítěze vedlejší kategorie 
–  strom u  školy,  školky,  univerzity  –  získá  líska  turecká  z  areálu 
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.  O těchto stromech 
hlasovala veřejnost a diplomy pro stromy převezmou majitelé zámku 
v Líšni a kvestorka Veterinární a farmaceutické univerzity.

Oslava proběhne za každého počasí, v případě deště je možné využít 
obřadní síň v zámku. Akci zahájí v 16h cimbálová muzika Veronica, Nadační 
obchůdek,  jehož  výnos  půjde  na  podporu  projektů  k  ochraně  životního 
prostředí  v Brně,  a přednáška k historii  parku i  zámku. Oficiální  vyhlášení 
ankety proběhne v 17h. 

 
Odborná komise rozhodla o vítězi poslední kategorie – Stromem 

hrdinou  není  jedna  dřevina,  ale  hned  celý  lesopark  při  ulici 
Horníkova v Líšni. 

Investorský záměr výstavby domů a ubytovny nese nutnost  pokácet 
400  stromů při  ulici  Horníkova.  Přestože  Krajský soud v  Brně díky  žalobě 
podané NESEHNUTÍm učinil  nepravomocným územní  rozhodnutí  na stavbu 
domu, investor dále pokračuje v realizace záměru. Líšeňský úřad navíc vydal 
povolení ke kácení stromů, proti kterému se NESEHNUTÍ odvolalo. O osudu 
stromů  v  současné  době  rozhoduje  odbor  životního  prostředí  Magistrátu 
města Brna.

„Většina členů komise se rozhodla pro stromy, které je ještě možné 
zachránit. Hrdiny roku se tedy stal porost dřevin při ulici Horníkova, který je 
podle  NESEHNUTÍ  potenciálně  ohrožen.  Dalšími  nominovanými  do  této 
kategorie byly kaštany na Slovanském náměstí, které padly při rekonstrukci 
parku, a lípa na ulici Kolejní, která byla pokácena údajně omylem,“ sděluje 
stanovisko komise Hana Chalupská.  

Anketa  Brněnský  strom  roku  2009  probíhá  díky  finanční  podpoře 
Veřejné  zeleně  města  Brna,  Statutárního  města  Brna  a  Nadace  Veronica. 
Akce probíhá pod záštitou náměstka primátora Martina Andera.

Ekologický institut Veronica

Pracoviště Brno
sídlo, fakturační 
adresa
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750

Pracoviště Hostětín
korespondenční adresa
Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71 
Bojkovice
hostetin@veronica.cz
tel. 572 630 670

www.veronica.cz
hostetin.veronica.cz
IČ 13693620
DIČ CZ13693620
č.ú. 
1342270339/0800



Kontakt: Hana Chalupská
ZO ČSOP Veronica
Panská 9
602 00
mob.731 181 990

Detaily ke kauze lesoparku  Líšni:    Milan Štefanec
   NESEHNUTÍ
  731 181 224

 milan.stefanec@nesehnuti.cz
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