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Ochránci přírody s pomocí programu NET4GAS Blíž přírodě 
zachránili alej u Buchlovic  
Buchlovice, 11. 9. 2014 – Členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci podpory 
programu NET4GAS Blíž přírodě vdechli Aleji pod Hořínkovou hájenkou nový život. Díky místním 
nadšencům se podařila zachránit javorová alej, o které se mohou návštěvníci dozvědět z nové 
informační cedule nebo si odpočinout na novém posezení cestou na hrad Buchlov. 

Alej byla založena na počátku 20. století tehdejšími pány hradu Buchlova z rodu Berchtoldů. V rámci 
ozeleňovacích prací širšího okolí hradu byla vysázena i tato dvouřadá javorová alej, které se dostalo 
honosného jména „Rytířská cesta“. Užší chodníček sloužil pro pěší, širší dlážděná cesta podél aleje 
sloužila pro koňské povozy. Během 20. století však alej zarůstala náletovými dřevinami a celkově 
pustla. Až ČSOP Buchlovice, který provozuje i místní záchrannou stanici pro volně žijící zvířata, se 
pustil spolu s několika příznivci do citlivého ošetření stovky stromů a výsadby téměř 50 nových 
stromů. Alej je nyní dlouhá 460 metrů. 

Alej se nachází na žluté turistické trase vedoucí na hrad Buchlov. Tato cesta je turisty velmi oblíbena a 
ročně tu projde tisíce lidí.  „Právě proto, zde byla zpevněna cesta, tak aby návštěvníci nechodili přes 
obnažené kořeny stromů,“ řekl Martin Tomešek ze ZO ČSOP Buchlovice a zároveň dodal, že 
vybudovali v místě také informační panel a posezení, aby se návštěvníci dozvěděli něco o historii a 
důležitosti alejí v krajině. 

Alej jako krajinný prvek je důležitým životním prostředím a migrační cestou pro faunu i flóru.  Je 
tvořena dvěma druhy dřevin: javorem klenem a javorem mléčem. V dutinách starých stromů hnízdí 
četné druhy ptáků, jako je lejsek, brhlík, strakapoud a další druhy ptáků, kteří zde hledají potravu. 
Dutiny stromů využívají k přezimování kolonie netopýrů a ve starém dřevě se vyvíjí vzácný hmyz, jako 
např. zlatohlávek skvostný nebo roháč obecný. Díky obnově aleje a přísunu slunečních paprsků se 
znovu objevily i mnohé rostliny, z nichž je možné jmenovat například prvosenku, orsej, blatouch 
bahenní nebo orchidej bradáček vejčitý. 

„Budovat dlouhé naučné stezky nebo i malá zastavení, jakým je Alej pod Hořínkovou hájenkou, má 
smysl, a proto ochránce v těchto aktivitách v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě podporujeme. 
Dozvědět se informace o přírodních zajímavostech a významu Aleje, zastavit se a posedět, ocení 
zajisté nejen místní, ale i turisté, kteří na tuto pozoruhodnou lokalitu narazí,“ řekla Zuzana Kučerová 
ze společnosti NET4GAS, která je výhradním přepravcem plynu v ČR a na přírodu myslí i nad rámec 
svých zákonných povinností.   

Návštěva aleje je obzvláště krásná na podzim, kdy se zbarví stromy a rozkvetou fialové květy ocúnů. 
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Martin Tomešek                                                                                         Lucie Matulová 
ZO ČSOP Buchlovice                                                                                   Kancelář ÚVR ČSOP 
Tel.: 732 943 438                                                                                      Tel.: 731 760 872 
Email: stanice.buchlovice@seznam.cz.                                                 Email: lucie.matulova@csop.cz 
 
Zuzana Kučerová 
NET4GAS, s.r.o. 
Tel.: 739 537 273 
Email: zuzana.kucerova@net4gas.cz 
 
Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 
V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení 
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 
naleznete na www.csop.cz.  
 
 
Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a 
rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. 
Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá 
strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním 
partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto 
„Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o zpřístupněných 
lokalitách i dalších přírodních zajímavostech představuje veřejnosti na internetových stránkách 
www.blizprirode.cz.   
 

 
 



                            
Seznam 65 zpřístupněných lokalit v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy  
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha - západ 
Hora Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 
2010 
Přírodní rezervace Choryňský mokřad, Lešná / Valašské Meziříčí 
NS Vodní svět, Lesná / Domažlice  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 
Přírodní rezervace Skalka, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Národní přírodní rezervace Žákova hora, Cikháj / Žďár nad Sázavou 
Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Vesec / Liberec 
Semanínská stezka, Semanín, Ústí nad Orlicí 



                            
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí, Vsetín 
Střelenská louka, Střelná, Teplice 
Capartické louky, Capartice, Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum, Karlovy vary 
Přírodní památka Panská skála, Habrovany / Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice/ Slavkov 
NS Mýto, Nedvězí/Praha 
Bohumilická alej, Bohumilice/Prachatice 
Ořešník,Hejnice/Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice/Ostrava 
 
2013 
Lačnovské šafrány,  Lačnov/ Vsetín 
NS Umíř, Plachtín/ Plzeň-sever  
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí/Kolín 
NS Svatojanské proudy, Štěchovice/Praha Západ 
Třemešské rybníky Dolní Studénky/ Šumperk 
Chodníček za sirnými studánkami Zádveřice/Zlín 
 
2014 
NS Hradiště Libušín, Libušín / Kladno 
Údolí Lušová, Lušová / Vsetín 
NS Zásmucká Bažantnice, Zásmuky/Kolín 
Alej pod Hořínkovou hájenkou, Buchlovice/ Uherské Hradiště 
 
NS = naučná stezka 

 
Více na www.blizprirode.cz 
 


