
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. 

Alej roku
Alej roku je tradiční internetová anketa, která hledá taková stromořadí, která jsou nejen  
krásná, ale pojí se s nimi i silný příběh. 

O působivých stromořadích často vědí jen obyvatelé okolních vesnic a pár milovníků zapadlých koutů 
našeho venkova. Nominující v anketě pomáhají zviditelňovat konkrétní aleje a tak usnadňují jejich ochranu.

NOMINUJTE
Kdokoli může nominovat alej 
do soutěže. Je třeba zaslat 
aspoň jednu kvalitní fotografii 
a „příběh“ konkrétní aleje. 
Vaší nominaci zveřejníme 
na webu.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
•  Alej roku
•  Nejkrásnější alej kraje  

(vyhlašuje se pro každý kraj)
•  Nejlepší fotografie

Další informace se dozvíte na www.alejroku.cz

VÍTĚZNÉ ALEJE 2011-13

Alej roku 2012: Rybářská alej 
(Přerov, Olomoucký kraj), foto 
a nominace: Adin Vyhlídka
Typ aleje: javorová
Asi 80 lez stará alej se nachází na hrázi 
v centru Přerova a slouží místním k pro-
cházkám a relaxaci. V posledních letech 
probíhají pokusy o její pokácení.

Alej roku 2011: Novodvorská alej (Vavřinec, Jihomoravský kraj), foto a nominace: Kateřina Židů
Typ aleje: Lipová
Novodvorskou alej nechal vysázet v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Bývala součástí stromořadí  
podél cest z Blanska přes Obůrka k hradu Blansek. Největší lípa má obvod kmene 415 cm. Mezery vzniklé v aleji se 
postupně dosazují klony památných lip. Studentský tým za podpory odborníků z CHKO Moravský kras, myslivců ze Sloupu, 
hasičů z Vavřince a dalších spolupracovníků postupně obnovuje krásu této nejzachovalejší aleje Moravského krasu.  
Alej lip srdčitých a velkolistých byla vyhlášeno jako památná roku 1994.

JAK SE ZÚČASTNIT ANKETY?
•  Najděte na svých cestách krásné stromořadí, nebo nominujte 

alej, kterou dobře znáte 
•  Napište poutavý příběh této aleje, který hlasující přesvědčí, 

že právě Vaše alej by měla zvítězit
•  Pošlete 1-3 kvalitní fotografie zachycující život ve Vaší aleji
•  Vaše nominace bude zveřejněna na webu ankety.  

Hlasující rozhodnou o vítězi.

HLASUJTE
Hlasující z celé ČR  
vyberou nejkrásnější 
Alej ČR. Hlasovat může 
každý. Odborná porota 
vybere tři nejlepší  
fotografie alejí.

VYHRAJTE
•  Alej, která dostane nejvíc hlasů se stává Alejí roku a její  

nominující vyhrává hlavní cenu ankety.
•  Nominující krajských vítězek budou také odměněni.
•  Fotografové třech nejlepších fotografií dostanou speciální 

ocenění a ceny.
•  Při slavnostním ukončení ankety slosujeme hlasující  

o hezké věcné ceny.

Alej roku 2013: Jedovnická alej 
(Jedovnice, Lažánky, Jihomoravský kraj), 
Nominace: Jiří Židů a Základní škola  
a Střední průmyslová škola v Jedovnicích
Typ aleje: lípová, jasanová
Alej skládající se z více než 200 stromů 
vede z Jedovnic do sousedních Lažánek. 
Lípy rostoucí v Jedovnicích mají největší 
obvod a jsou prohlášeny za památné. 

“Alej je artefakt, krajinný prvek, který je tu krátkou dobu. Začaly se vysazovat až za Josefa II., jde tedy o záležitost starou 
250, maximálně 300 let. Aleje českou krajinu bezesporu nádherně dotvářejí a manifestují. Já si nedovedu naši zem bez 
alejí představit, ať už jsou ovocné, lipové nebo jiné.”
RNDr. Václav Větvička, botanik, spisovatel a publicista, patron ankety Alej roku 

Jedovnická alej

Rybářská alej Novodvorská alej

foto: Martin Hájek

foto: Adin Vyhlídka foto: Kateřina Židů

Která alej vyhrála první ročník anket Alej roku v roce 2011?
a) Rybářská alej v Přerově
b) Novodvorská alej ve Vařinci
c) Jedovnická alej 


