
České Budějovice 22.10. 2009 
Vážení kolegové a přátelé, 
 
jak jsem psal v předchozím materiálu, byla vykácena část tzv. Břeclavské aleje mezi 
Valticemi a železnicí. Došlok likvidaci biotopu a řady jedinců mnoha zvláště chráněných a 
ohrožených druhů. Spojeným úsilím několika lidí se podařilo zjistit další, mimořádně 
zajímavé skutečnosti.  
 Věřím, že by Vás mohly zajímat (viz níže). Tímto jim všem děkuji, některé nemohu 
jmenovat, takže zatím nejmenuji nikoho. 
 
Děkuji všem, kdo poslali své údaje. Bohužel většina z nich není použitelná, potřebujeme co 
nejpřesnější lokalizaci nálezu (na strom). Jinak se osoby zodpovědné za likvidaci aleje 
vymluví, že kvůli zmíněným chráněným brouků nechali stát torza několika stromů. Proto 
každého prosím o co nejpřesnější lokalizaci nálezů. Jen tak budou vaše údaje použitelné.  
 Fotky stromů, které zůstaly stát se najdete v příloze nebo na této adrese: 

http://www.lesycr.cz/common/download/selection-procedure-service/pd-05-breclavska-alej_dodatek-c-1.pdf 

 
Shrnutí situace kolem aleje: 
Vypadá to, že a/ biosférická rezervace Dolní Morava připravila podklady, b/ zahradní 
architekt podle nich zpracoval projekt, c/ Lesy ČR (jim alej zřejmě „patří“) následně požádaly 
o financování tohoto projektu z Operačního Programu pro Životní Prostředí, d/ projekt musel 
schválit někdo ze státní ochrany přírody, e/ pak ho LČR zadaly nějakému zpracovateli. 
Postihu se bohuželnakonec nejspíš dočká koncový dodavatel, tedy roboš s pilou, kterej to tam 
dostal za úkol. Což se mi vůbec nelíbí! Problém totiž nastal především v okamžicích a/, b/ a 
d/. Dovolím si pouze doplnit, že ředitel biosférické rezervace Dolní Morava, která studii 
zadala, je broukař a o významu starých jírovců pro hmyz často hovoří... 
 
Aleje v Lednicko – Valtickém areálu obnovu nesporně potřebují. Způsob, jímž byla 
provedena „obnova“ aleje mezi Valticemi a železnicí bohužel likviduje mimořádně ohrožené 
obyvatele aleje i chráněné druhy živočichů. Je tedy v rozporu nejen s dobrými mravy ale 
hlavně se zákonem je také v rozporu se zákonem. Připomíná rekonstrukci kostela spočívající 
v jeho rozbourání a opětovném postavení z papundeklu.  
 
Podobné zásahy jsou plánovány ve zbytku této aleje i v dalších alejích v Lednicko-
Valtickém areálu. 
 
Informace k likvidaci aleje: 
1/ Správa CHKO Pálava na obnovu aleje žádnou výjimku z  ochrany kriticky a silně 
ohrožených druhů nevydala (jak napsali zoolog i vedouci správy CHKO). 
 
2/ Zatím bylo pokáceno asi 84 stromů, ponecháno bylo zřejmě devět. Citujiz z materiálu na 
webu LČR: 
“Bude ponecháno 9 ekologicky významných stromů na dožití, budou ošetřeny tak, aby byly 
mechanicky stabilní a neohrožovaly provoz na turistické trase. Budou zachovány významné 
dutiny, které slouží jako životní prostředí pro živočichy a houby. Pokud bude při asanaci 
zjištěn výskyt ohrožených druhů, budou provedeny opatření na jejich záchranu (umožnění 
dokončení vývoje larev, případně bude proveden transfer kmenů na bezpečné místo). Postup 
bude stanoven v koordinaci s CHKO Pálava. Tento postup je předjednán.“ 

 zdroj: http://www.lesycr.cz/common/download/selection-procedure-service/pd-01-breclavska-alej_textovA_zprAva-raz.pdf 
 



3/ Na objednávku biosférické rezervace Dolní Morava (BR DM) zpracoval projektovou 
dokumentaci zahradní architekt. 

  zdroj: http://www.lesycr.cz/common/download/selection-procedure-service/pd-01-breclavska-alej_textovA_zprAva-raz.pdf 
 
4/ Jak plyne z výroční zprávy za r. 2008 (str.11 ) zpracovávala biosférická rezervace Dolní 

Morava projekt „Aleje Lednicko – valtického areálu – projektová dokumentace“, který 
finančně podpořil Jihomoravský kraj. 

  zdroj:http://www.dolnimorava.org/archiv/vz_2008_web.pdf 
 
5/ Prachy na obnovu aleje - celkem 1 188 033 Kč - dostaly Lesy ČR z Operačního 

programu Životní prostředí 
 Tedy evropské prachy, ale nenadávejme EU.  Jejich využití záleží na našich byrokratech!!! 

  zdroj: http://www.lesycr.cz/cs/download/eu/projekty-op-zivotni-prostredi.pdf  
 

 
Zájemci najdou podklady a dokumenty na: 
http://www.entu.cas.cz/~cizek/Valtice 
 
PROSBA 
Pokud jste v aleji (v té části mezi Valticemi a železnicí!) některý z níže uvedených druhů 
pozorovali a jste ochotni svým svědectvím přispět, prosím, pošlete údaje o okolnostech 
pozorování (druh, datum, počet, lokalizace – co nejpřesnější - zákres do fotomapy, 
souřadnice z www.mapy.cz, případně fotky) a své kontaktní údaje (jméno, telefon, mail) na 
email perthinax@seznam.cz. 
 
Prosím, šiřte lidem, které by věc mohla zajímat. 
 
Díky a zdravím 
 
Lukáš Čížek 
cizek@entu.cas.cz 
 
Seznam zvláště chráněných hmyzů, kteří by alespoň teoreticky mohli v aleji žít: 
Kriticky ohrožené 
Tesařík (Megopis scabricornis) 
Silně ohrožené  
Kovařík (Ludius ferrugineus) 
Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) 
Zdobenec (Gnorimus sp.) 
Ohrožené 
Kovařík (Lacon sp.) 
Krajník hnědý (Calosoma inquisitor) 
Krajník pižmový (Calosoma sycophanta) 
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) 
Roháč obecný (Lucanus cervus) 
Zdobenec (Trichius sp.) 
Zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa) 
 
 
 



Stromy, které zůstaly stát 

 


