Moravskoslezský kraj

Kdy byla vysázena lipová alej ke
kostelu Panny Marie Pomocné
na Uhlířském vrchu v Bruntále?
a) 1656 – 1661

b) 1823-1825 c) 1766–1770

Moravskoslezský kraj je zemí kontrastů: zalesněné Beskydy na východě, krajina polí a rybníků
v Poodří či na Opavsku, střídání lesů, polí a luk v Nízkém Jeseníku, drsný kraj Hrubého Jeseníku,
či industriální Ostravská pánev.
V Moravskoslezském kraji je chráněno 7 alejí. Jednu najdeme v okrese Opava, 4 v okrese Karviná
a 2 v okrese Bruntál. Jednou z nejznámějších je lipová alej ke kostelu Panny Marie Pomocné na Uhlířském
vrchu v Bruntále, která byla vysázena v letech 1766–1770.
Jabloňová alej
v Jeseníku nad
Odrou

Lipovo-javorová
alej nedaleko
Janovic

Na hranici CHKO
Poodří mezi
Jeseníkem nad
Foto: Alena Kanková
Odrou a Hůrkou
vede vprostřed
polí tato krásná jabloňová alej. Její délka je 3 km. V roce
2013 byla alej dosazena o 83 sazenic staré krajové
odrůdy jaderničky moravské. Místní obyvatelé se
takto příkladně postarali o krajinnou dominantu a spolu
s návštěvníky z řad turistů, cyklistů, ale i s řadou drobné
zvěře a ptactva se tak můžou i nadále těšit z plodů této
aleje.

Téměř 500 metrů
dlouhá alej
tvořená převážně
Foto a text Petra Malá
lipami a javory se
nachází nedaleko
obce Janovice (místní část města Rýmařov) v trati nazývající se V alejích. Její existence je dokumentována již ve
druhém vojenském mapování z první poloviny 19. století.
Alejí vede turistická i naučná stezka, ale projít se jí
a pokochat se nádherou starých a svěžestí mladších
stromů stojí za to, i když nepokračujete dále do nitra
jesenických lesů.
Čtyřřadá lipová
alej v Ostravě

Alej Radkov Dubová
Unikátní lipová
alej mezi Radkovem a Dubovou byla vysazena
Foto: Kateřina Skalíková
už v roce 1826
kolem cesty ze
zámku ke kostelu. V současné době už v aleji chybí víc
než 20 stromů. Místních spolky Radkov a Za Opavu si dali
za úkol se o alej starat. Kromě aktivní účasti ve správních
řízeních a mediální propagace aleje pomáhají i vlastní
prací. Při jednáních s městem Vítkov, obcí Radkov,
Správou silnic a dalšími dotčenými orgány hledají cestu,
jak historickou alej zachránit.

O tom, že aleje
můžeme nalézt i uprostřed
města, svědčí
tato lipová alej
Foto: Arnika
v Komenského
sadech, oblíbené klidové zóně uprostřed Ostravy. Její
unikátnost spočívá i v tom, že je tvořena čtyřmi řadami
stromů. V roce 2007 vznikly plány na její vykácení, avšak
díky odporu řady obyvatel i odborníků byla alej nakonec
zachráněna. Alej bude z bezpečnostních důvodů pouze
prořezána.

Třešňová alej
v Rohově

Jasanová alej
u Štěpánkovic

O záchranu
třešňové aleje
v Rohově staré
60 let se v roce
Foto: obec Rohov
2007 zasloužili
obyvatelé této
obce. Vysadili 350 nových ovocných stromků a o alej
i nadále pečují.

V klidné krajině
Hlučínska mezi
hřebčínem
Albertovec
a Štěpánkovicemi Foto: Zuzana Szulová
lze vnímat harmonii mezi člověkem, přírodou a koňmi třeba v této vzrostlé
jasanové aleji.

Zachraňme stromy!
Více informací:
arnika.org/stromy

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.

