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Aleje do české krajiny 
prostě patří, jejich 

zakládání má u nás 
tradici od dob Marie 

Terezie. Přesto je jich 
nyní u nás velmi málo, 

řada jich zanikla při 
kolektivizaci 

zemědělství. Jejich 
návratu pomáhají
 evropské dotace.

Čerpejte dotace 
a SÁZEJTE STROMY 
– pomozte změnit 
krajinu kolem vás!

Text a foto Ing. Jana Charvátová, www.dotacni-centrum.cz 

V
 rámci Operačního programu životní 
prostředí mohou chovatelé koní žádat 
o 90% podporu na výsadbu a obnovu 
alejí ve volné krajině, zejména podél 

polních a úvozových cest, na péči o památné 
stromy, na výsadbu hájů (remízků), obnovu ex-
tenzivních sadů a břehových porostů a také na 
revitalizaci zeleně parků a zahrad poblíž histo-
rických staveb. Nově založené aleje mohou být 
složeny z ovocných stromů, nebo z původních 
druhů dřevin. Nejoblíbenější jsou aleje ovocné, 
následně dubové a lipové. Aleje dávají krajině 
malebnost a úpravnost, jsou úkrytem pro živo-
čichy, zvyšují přírodní biodiverzitu.

O alejích přemýšlí také chovatelé
O  výsadbě alejí s  podporou dotací uvažuje 

také Ondřej Macán, jezdec a majitel stájí v Chu-
denicích na Klatovsku. Staré ovocné aleje podél 
polních cest Macánovi lemují louky a pastviny. 
„Alejí je tu poměrně dost, jsme v krajině, kde měli 
své sídlo šlechtici Černínové z Chudenic a ti se 
krajinotvorbě věnovali,“ popsal Ondřej Macán. 
Část alejí si už Macánovi obnovili sami, na další 
úseky by ale rádi získali podporu z EU. „Staré a ne-
mocné stromy chceme nechat pokácet a nahradit 
novými, ty perspektivní vhodně prořezat“, doplnil 
Macán. Ovocné aleje jsou zde nejen významných 
krajinotvorným prvkem, ale stejně jako jinde, 
také zde v horkém létě poskytují dostatek stínu 
pro procházky a vyjížďky na koních, v zimě zase 
ukazují, kde v krajině cesta vede.

Kdo je příjemce?
Příjemce dotace z Operačního programu ži-

votní prostředí může být fyzická osoba podni-
kající, právnická osoba, občanské sdružení nebo 
obec, podmínkou je mít vyjasněné vlastnické 
vztahy na pozemky, kde se budu stromy sázet. 
Pokud příjemce dotace pozemky nevlastní, 
musí je mít v pronájmu na minimálně deset let.

Dotace je vyplácena na základě předložených 
faktur od dodavatele, který stromy vysadí. Není 
tedy třeba akci předfinancovat. Výzva k překlá-
dání žádostí je vyhlášena zpravidla každý rok 
jednou. V letošním roce výzva právě běží, další 
bude vyhlášena v roce 2016. K žádosti o dotaci 
je třeba mít zpracovaný projekt se zákresem no-
vých výsadeb, položkový rozpočet a stanovisko 
místně příslušného úřadu, že je výsadba v sou-
ladu s územním plánem obce. Pokud je předmě-
tem projektu také revitalizace stávající zeleně, 
musí projekt obsahovat inventarizaci stávající 
výsadby. Z  dotace je hrazena také nezbytná 
následná až dvouletá péče o vysazené stromy. 

Dotaci získají projekty dobře připravené, 
smysluplné, pro krajinu přínosné. Vhodné je 
do alejí, pokud je to možné, zařadit také keřové 

skupiny a další opatření, která pozitivně ovlivní 
vývoj biologické rozmanitosti (tj. například 
tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, 
podpora hnízdění ptáků).

Tůně, významný krajinný prvek
Z Operačního programu životní prostředí je 

možné čerpat také dotaci na výstavbu nebo 
obnovu tůní ve volné krajině. Příprava projektu 
je ale náročnější, neboť u nových tůní je třeba 
projít vodoprávním řízením. Vzniklá vodní plo-
cha je pak pro krajinu významným přínosem, 
zejména pro obojživelníky a na vodu vázané 
ekosystémy. 

Co je to alej?
Alej neboli stromořadí je ozna-

čení pro řadové výsadby stromů 
v zahradní architektuře jako prvek 
sadovnické tvorby. Jde o skupiny 
stromů vysazené v linii, obvykle 
v pravidelných rozestupech. Zpravidla 
jde o doprovodný prvek vodních toků, 
hranic pozemků, anebo dopravních 
komunikací. Liniová výsadba může mít 
formu jednoduché aleje nebo řady 
keřů, převážně doplněných stromy. 
Alej má vést od určitého místa k cíli.

Představení projektu: 
Regenerace polní cesty v k. ú. Sychrov nad Jizerou
V rámci projektu byla zrevitalizována více jak stoletá neprostupná alej, bylo vysazeno celkem 
105 nových stromů (duby, jeřáby, staré odrůdy jabloní, hrušní, třešní a slivoní). Z dotace bylo 
hrazeno 90 % nákladů akce. Revitalizací aleje byla zprůchodněna historicky hojně využívaná 
polní cesta lemovaná stromořadím. 
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