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Alej byla registrována Městským úřadem Třinec, odborem životního prostředí a zemědělství jako 
významný krajinný prvek dne 14. 12. 2000. 
 
Délka stromořadí je 2,3 km, v době registrace mělo stromořadí 133 lip a 20 ks nově vysazených lip. 
Alej se nachází na katastru dvou obcí – Komorní Lhotka a Hnojník. Vlastníkem pozemku a tedy i 
stromořadí je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Vlastník pozemku vznesl vůči registraci výhrady, 
které však orgán ochrany přírody neakceptoval a registraci potvrdil. Dle informací obce Hnojník, byly 
lípy vysázeny ve 20. letech minulého století. Dle vyprávění pamětnice byl její otec svědkem výsadby 
stromořadí ve svých 12 letech, stromořadí tedy bylo vysázeno v roce 1917. 

 
Orgán ochrany přírody, Městský úřad Třinec, učinil již v roce 1995 kroky k vyhlášení aleje za památné 
stromy. K vyhlášení však nedošlo. V roce 1997 nechal zpracovat Okresní úřad ve Frýdku – Místku 
„Projekt rekonstrukce lipové aleje Komorní Lhotka – Hnojník“, Ing. Bystřičan, NARNIE. Byla 
provedena inventarizace dřevin a navrženo ošetření. Místo realizace projektu provedla Správa silnic 
neodborný řez, kterým poškodila 40 ks lip. Za to bylo Správě silnic uloženo kompenzační opatření ve 
formě výsadeb lip nových. Projekt rekonstrukce lipové aleje byl proto v roce 1999 aktualizován, avšak 
k jeho realizaci nedošlo. Po několika jednáních s vlastníkem pozemku a za podpory okresního úřadu 
ve Frýdku – Místku se alej podařilo v roce 2000 registrovat.  
 
Od roku 2003 byl vyvíjen tlak na vlastníka pozemku, aby zajistil komplexní ošetření aleje. To se další 
léta nedařilo. V roce 2006 Správa silnic přistoupila k zadání projektu „Údržba a rekonstrukce 
stromové aleje významného krajinného prvku“, Ing. Zina Klečková, Ing. Alena Vavříková – Zahradní a 
krajinářská tvorba. Byla provedena inventarizace dřevin, posouzen stav dřevin a bylo navrženo 
ošetření. Realizace však nepřicházela. Místo toho v roce 2007, bez souhlasu orgánu ochrany přírody, 
provedla firma na podnět Správy silnic ořez větví a zajištění průjezdního profilu. Ořez byl proveden 



tak neodborně, že si firma vysloužila pokutu. Ořez byl proveden příliš blízko kmene, ořezány byly 
dokonce již kalusem zhojené staré ořezy, čímž vznikly velké řezné rány, které oslabují strom. Dále byl 
ořez proveden zbytečně nad rámec průjezdního profilu a způsobem, že došlo k nahlučení více 
řezných ran vedle sebe, kdy je pro strom velmi vysilující rány zacelit.  
 
V roce 2008 se práce na projektu „Údržba a rekonstrukce stromové aleje významného krajinného 
prvku“ obnovily, na projekt bylo zpracováno biologické hodnocení Ing. Janem Hartlem, CSc. pro 
potřeby vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. V roce 2009 byla provedena ještě 
aktualizace projektu. Správě silnic se podařilo zrealizovat ošetření aleje dle vypracovaného projektu, 
realizace byla dokončena v roce 2011. 
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