
 

 

Staré aleje sú skutočnou prírodnou pamiatkou  
 

Aleje (z franc: aller - ísť, od toho potom allée - cesta) 
sú významným objektom líniovej zelene v tradičnej 
kultúrnej krajine. Vplyvom rozmachu priemyslu 
a ďalších civilizačných vplyvov, sa tradičná kultúrna 
krajina zmenila na nepoznanie. Nie je prehnané 
tvrdenie, že z mnohých regiónov vymizla úplne.  
Mestské a prímestské aleje boli vytlačené plošnými 
a priestorovými nárokmi obyvateľstva, napriek 
tomu, že významne dotvárajú urbanizmus mesta, 
vnášajú do neho upokojenie a vľúdnosť. Z 
produkčných alejí, vysádzaných v 1. polovici 
minulého storočia, sa zachoval len nepatrný zlomok. 
Mesto Senica si tento významný prírodný prvok 
dokázalo uchovať. 
 
 

 

 

 
Aleja je významným biotopom s ekologickou, 
krajinárskou a vodohospodárskou hodnotou. 
Uprostred polí plní dôležitú úlohu biokoridoru a 
vetrolamu s pozitívnym ovplyvňovaním mikroklímy. 
Zachovaním a podporou princípov biodiverzitných 
systémov v aleji, má okrem iného, mimoriadnu 
hodnotu i z pohľadu entomológie, s funkciou 
významného refúgia, pretože v okolitej produkčnej 
krajine potrebné prestarnuté stromy absentujú.  
Ochrana a udržiavanie aleje má obrovský význam 
pre zachovanie pôvodného genofondu ovocných 
drevín. 

 
Čerešňová aleja získala prvenstvo v ankete 

STROM SENICE 2012 
 
 

 
 

 

 

 

KOZEL obnovu Čerešňovej aleje 

realizuje v spolupráci so SZOPK 

Senica, 

 s podporou nadácie EKOPOLIS 

a spoločnosti Slovnaft, a.s., v rámci 

programu Zelené oázy. 

V obnove aleje nás ďalej podporujú 

a pomáhajú nám: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým 
brigádnikom, ktorí sa na obnove aleje 

zúčastňujú. 
 

Ď A K U J E M E ! ! ! 

 

 

 

 

Čerešňovou alejou 

po zabudnutých stopách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme presvedčení, že Čerešňovú aleju v Senici 

je nutné zachovať a obnoviť.  

Z úcty k histórii nášho mesta, z dôvodov 
ekologických a v neposlednom rade pre ľudí, ktorým 

poskytne oddych, relax i aktívny odpočinok. 
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O Čerešňovej aleji v Senici 
 

V čase medzi dvomi svetovými vojnami, počas 
úradovania richtára Mitáčka, bola za Senicou, na 
poľnej ceste do Hlbokého, vysadená Čerešňová 
aleja. Od vtedy už uplynulo viac než 70 rokov, udiali 
sa mnohé spoločensko – politické zmeny, menila 
a pretvárala sa aj Senica, rovnako, ako sa menili jej 
obyvatelia. Mesto bola prestavané od základu. Staré 
budovy a stromy museli ustúpiť pred novými plánmi 
a projektmi, ktoré si priemyselne sa rozvíjajúca obec 
(v čase budovania socializmu) vyžadovala. Nejeden 
Seničan s ľútosťou a nostalgiou prezerá staré 
fotografie a banuje za stratenou históriou. 
Čerešňovej aleji sa doteraz podarilo všetky zmeny 
„ustáť“. Je nemým svedkom vyše 
sedemdesiatročného vývoja mesta. 
 

 

 

 

 

 
 
Prvé desaťročia po výsadbe bola aleji venovaná 
dostatočná starostlivosť. Poskytovali jej  ju ľudia, 
ktorí si v jej blízkosti obrábali role. Aleja mala pre 
nich najmä produkčný význam, v čase zretia 
pooberali čerešne a neproduktívne stromy 
priebežne dosádzali. Okrem toho, že bola spojnicou 
medzi Hlbokým a Senicou, pre mnohých bola 
miestom pre romantické stretnutia a  vychádzky. 
Najmä o starej hruške, rastúcej v aleji, kolujú 
„zaručené“ správy, že mnohým dvojiciam pomohla 
od neplodnosti. Predpokladáme, že táto hruška tu 
rástla ešte oveľa skôr, ako boli vysadené čerešne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neskôr bola aleja ponechaná napospas osudu. Pre 
mnohé generácie zostala nezabudnuteľným 
priestorom detských hier, branných cvičení, 
lozenia po stromoch a (ne) zrelých čerešní... 
Spomienky nás privedú i k bytovke, v súčasnosti 
už nejestvujúcej. Jej obyvatelia žili v tesnom 
susedstve s alejou. Stopy, ktoré zanechali na 
čerešniach, v podobe nenávratne zničených častí 
stromov, nezahladil už ani čas. Naopak, aleja sa 
časom začala dostávať do zabudnutia, pribúdal 
v nej odpad, začala zarastať tŕním... 
 

KOZEL chce vrátiť aleji stratenú tvár 
 

S myšlienkou obnovy 1500 m aleje sme sa začali 
zaoberať ešte pred oficiálnym vznikom nášho 
združenia. Keď nám bol nadáciou Ekopolis 
a spoločnosťou Slovnaft, a.s. udelený grant 
z programu Zelené oázy, s radosťou sme začali 
s prácami v aleji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dnešného dňa prebehlo niekoľko brigád. 
Vyčistili sme aleju od navezeného odpadu, urobili 
sme terénne úpravy, odstránili stavebné navážky, 

brániace prechodu alejou. Priestor v aleji sme 
vykosili, zlikvidovali starý, nefunkčný, lianami 
zarastený a miestami zrútený plot a bojovali sme 
s náletmi, ktoré vrástli až do cestičky v aleji. 
Vzhľadom k rozsahu aleje, prác v tomto priestore 
bolo a je veľmi veľa.   
Spriechodnili sme cestičku tak, aby sa dalo cez ňu 
prejsť, či už na bicykli, alebo vo dvojici – čo bolo 
našim cieľom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I keď sme alejku vyčistili  a spriechodnili, osadili 
informačné tabule a lavičky, umiestnili do aleje 
vtáčie búdky, s prácami zďaleka nekončíme. Obnova 
aleje je dlhoročná záležitosť. Čaká nás pravidelná 
údržba, starostlivosť o stromy, kosenie a postupné 
dosádzanie drevín. Chceme uprednostniť staré 
odrody čerešní, aby bol aj naďalej zachovaný 
pôvodný genofond. Pre tieto aktivity máme 
prisľúbenú pomoc odborníkov. Voľného miesta  pre 
nové čerešne je po chýbajúcich stromoch v aleji viac 
než dosť.  
Mnohí sa pýtajú, či plánujeme z aleje odstrániť 
staré, dožívajúce stromy. Na toto riešenie je však 
vždy čas. Myslíme si, že v súlade s biodiverzitou, sú 
aj takéto stromy potrebné, a preto ich chceme 
zachovať, čo najdlhšie.  Máme želanie, aby v aleji 
rástli stromy vo všetkých fázach života. Mladé, novo 
vysadené, ale i náletové čerešne, čerešne v 
"najlepších rokoch", ale i také, ktoré toto všetko už 
majú za sebou a prirodzený proces starnutia je u 
nich neprehliadnuteľný, presne tak ako aj u ľudí. 
Taká je predsa príroda a takú ju máme radi. 


