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Revitalizace aleje pod Hořínkovou hájenkou byla realizována členy ČSOP Buchlovice v roce 2012 

v rámci Programu péče o krajinu. Nachází se na katastrálním území městyse Buchlovice (okres 

Uherské Hradiště). Alej směřuje podél pěšiny z Buchlovic na jihozápad směrem k hradu Buchlovu. Je 

součástí turistické trasy z Buchlovic na hrad Buchlov. V aleji je zastoupen převážně javor klen  (Acer 

pseudoplatanus)  s několika jedinci javor mléč (Acer platanoides). Jedná se o prostor výrazné 

estetické a kulturně historické hodnoty s odkazy na hospodářské osídlení území a kultivaci krajiny 

výsadbami stromů jako doprovod cestní sítě v minulých staletích. Koncem 19. století byly vysázeny 

aleje a stromořadí, povětšinou ovocné, v celém okolí hradu Buchlova. V horní části území, se nachází 

několik jedinců jírovce maďalu. Dle odhadu stáří stromů lze usuzovat, že stromy byly vysázeny 

přibližně v druhé polovině 19. století. Torza jírovcových alejí shodného stáří lze dohledat na všech 

cestách v okolí hradu.  

V místech kde se nachází současná alej je dokladována cesta na hrad Buchlov na prvním (1764-1768) 

i na druhém  vojenském mapování a císařských otiscích stabilního katastru (1827). Jak je patrno 

z dobových fotografií byla současná javorová alej vysázena počátkem 20. století pravděpodobně při 

úpravách cest a zeleně v okolí hradu Buchlova, které v té době probíhaly na popud  Leopolda 

Berchtolda.  

 



Od počátku devadesátých let nebyla alej udržována. Postupně docházelo k  jejímu rozpadu, 

masivnímu zarůstání a deformaci stávajících alejových stromů.  Po celé její délce byl souvislý pás 

náletových dřevin v šířce od 7 m. Alej ztratila svoji estetickou a společenskou funkci, postupně 

zarůstala turistická stezka uvnitř aleje. Převážně druhy: svída krvavá (Cornus sanguinea) a ostružiník 

křovitý (Rubus fruticosus) ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), Javor klen (Acer pseudoplatanus), 

javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur), jírovec maďal (Auesculus hippocastanum). 

Při realizaci bylo vysázeno 60 ks javoru klenu, ošetřeno 25 ks dřevin a odstraněno bezmála půl 

hektaru náletových dřevin. Celková délka zájmového území činila 456 m. Revitalizací aleje pod 

Hořínkovou hájenkou byla zpřístupněna část turistické trasy, která alejí vede. Stromy, které byly 

ošetřeny, mohou růst dalších mnoho desítek let a poskytovat biotopy pro mnoho druhů živočichů 

vyžadující ke svému životu staré stromy.  

Podařilo se obnovit jedinečný krajinný historický prvek, který desítky let sloužil k odpočinku, relaxaci 

či jen k vytvoření stínu lidem kráčejícím z Buchlovic na hrad Buchlov či zpět.  
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