Zlínský kraj

Ve které obci Zlínského kraje se nacházejí jírovcové aleje, které
byly prohlášeny přírodní památkou?
a) Hoštice
b) Kvašice
c) Bystřice

Velká část Zlínského kraje je hornatá, kraj má však i úrodné nížiny – Hanou a Slovácko.
K přirozeným vlastnostem zdejších obyvatel patří silné vztahy ke krajině a půdě.
Na území Zlínského kraje je vyhlášeno 194 památných stromů a 41 skupin (celkem se jedná o 1 639
jedinců). Počty zahrnují i památné stromy na území chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Beskydy.
Největší obvod kmene (9 metrů) má torzo Ctiborova dubu u obce Střílky. Dalšími rekordmany jsou Kobzova
lípa u Francovy Lhoty a jilm v Hošticích (740 cm), a topol u Volenkova (690 cm).
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Platanová alej v Bystřici pod Hostýnem

Hoštické jírovcové aleje, Hoštice u Litenčic

Alej byla vysazena kolem říčky Bystřičky svobodným pánem
Olivierem z Loudonu na popud evangelického faráře Daniela
Slobody asi před asi 160 lety. Semena dovezli z Itálie. Od roku
1980 je vyhlášena jako skupina památných stromů. Postupem času se počet platanů rozrůstá, dnes je jich 27.

Cesty od zámku v Hošticích k lesu a ke dvoru Svárov lemují jírovcové aleje. Na zámek dojížděla spisovatelka hraběnka Marie
Dubská, provdaná Exner-Eschenbachová, jejíž tvorbu významně
ovlivnilo prostředí zámeckého parku a blízkého okolí. Po roce
1945 byly kaštanové aleje prohlášeny přírodní památkou.

Aleje v Kvasicích
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Hned několik památných
alejí roste v Kvasicích. Lipová alej u hřiště čítá 55
stoletých stromů. Jasanová
alej, tvořená 105 stromy ve
stáří 150 let, lemuje cestu
kolem rybníků. Alej se 137
lípami a jírovci starými až
150 let se táhne podél
silnice k Novému dvoru.
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Zachraňme stromy!
Více informací:
arnika.org/stromy

Alej na Světlé

Kobzova lípa

Lipová alej se táhne po
obou stranách silnice mezi
obcemi Zdounky a Bunč
v okrese Kroměříž, od statku Světlá k lesu v délce
asi jednoho kilometru.
Jedná se o zbytek
barokního vegetačního
doprovodu silnic. Obvody
kmenů dosahují od 260
do 370 cm.

V horní části Francovy Lhoty je návrší pojmenované „u Kobzů“
podle někdejšího majitele gruntu. Zde stojí odnepaměti lípa.
Rozložitá koruna stromu je přes jeho stáří zdravá a na jaře
k ní vůně květu láká tisíce včel. Kobzova lípa je nejmohutnějším památným stromem v Beskydech.
Kmen lípy je dutý a otevřený. Do dutiny se vejde několik lidí.
Pověst vypráví, že dutina vznikla od ohně, když za tatarských
vpádů roku 1665 byly vypáleny všechny usedlosti a požár
zasáhl i lípu. Jiná verze pověsti říká, že Tataři založili oheň
úmyslně proto, že v koruně lípy se ukrývali lidé.

Tuto výstavu podpořil grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti,
Ministerstvo životního prostředí ČR, Program Švýcarsko-České spolupráce www.swisscontribution.cz
a Německá spolková nadace pro životní prostředí. Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swisscontribution.admin.ch.

