
Žižkovu alej chrání zákon
proč je to důležité a jak toho využít

Stromořadí mezi obcemi Dobrá, Žižkovo pole a Macourov chrání zákon o ochraně 
přírody a krajiny. Dne 3. listopadu 2009 o tom rozhodl krajský úřad. Odborníci 
zjistili, že tato alej je jedna z nejcennějších a nejzachovalejších v celém kraji 
Vysočina. Je to velká příležitost nejen pro další život krásných stromů, ale také 
pro Vaši obec!

Proč je alej významná?

•	 má	mimořádnou	historickou	hodnotu

Alej byla vysázena v roce 1924 na památku 
pětistého výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova  
a prochází místem, kde byla již v dobách  
národního obrození postavena Žižkova mohyla.

•	 je	významnou	dominantou	Přibyslavska	

Alej dokládá tvůrčí schopnost našich předků 
začlenit šetrným způsobem cestu do okolní kra-
jiny. Většina stromů jsou lípy, symbol českého 
vlastenectví.

•	 Alej	je	v	dobrém	stavu	

Stromořadí je překvapivě celistvé a téměř bez 
mezer. Výjimečná je i jeho délka, měří více než 

pět kilometrů. Stromy jsou převážně zdravé,  
dosahují výšky mezi 15 a 20 metry, výjimkou 
nejsou kmeny s obvodem i 300 cm.

Pomůže zákon aleji?

Krajský úřad prohlásil celkem 274 stromů v aleji 
za památné a chráněné zákonem o ochraně 
přírody. Tím jim může být zajištěna co nejlepší 
péče, aby zdravá alej zdobila krajinu co nejdéle. 
Stromy, které bude nutné pokácet, by měly být 
nahrazeny mladými. 

Vyhlášení zákonné ochrany zároveň znamená, že 
krajský úřad může na ošetřování a prořezávání 
stromů žádat o prostředky z českých i evrop-
ských fondů, které by byly jinak nedostupné.
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Pomůže alej Vaší obci?

Na Vysočině máme 35 stromořadí chráněných 
zákonem – to je hned po Středočeském kraji 
nejvíce z celé ČR. Aleje přispívají k výjimečné 
malebnosti krajiny, což je jedním z důvodů, 
proč je Vysočina příjemným místem k životu 
i oblíbeným cílem návštěvníků z celé země.

Jedinečné stromy přitahují pozornost a zájem, 
a tím pomáhají místní ekonomice a životu 
podobně jako kulturní památky. Okolo Žižkovy 
mohyly vede stezka Karla Havlíčka Borovského, 
i turistické a cyklistické trasy. Větší zájem 
výletníků může přinést lepší podmínky pro 
rozvoj podnikání ve Vaší obci.

Co bude následovat?

Současně s vyhlášením zákonné ochrany nad 
stromy v Žižkově aleji se krajský úřad zabývá 
řešením rekonstrukce vozovky mezi Přibyslaví 
a Macourovem. Je počítáno se stavbou 
„výhyben“ v místech, kde v aleji chybí stromy. 
V místech výhyben se budou moci bez problémů 
míjet i velká vozidla.

Občanská sdružení Arnika a Mezník plánují na 
jaře 2010 natřít kmeny všech stromů v Žižkově 
aleji bezpečnostním nátěrem bílou barvou. 
Zvýší se tím bezpečnost provozu na silnici – 
stromy budou v noci, za šera a deště lépe 
viditelné. 

Hledejte další informace na internetu: 

http://www.stromy.arnika.org/kauzy/
zizkovo-pole

http://meznik.org

Kampaň na ochranu stromů podpořil grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, a Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Dárci neodpovídají za obsah tiskovin.
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