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Valašské Klobouky:
Ošetření stromu



Lípa vysazena 1.květen 1919
27. dubna 1919 valašskokloboucké
zastupitelstvo projednávalo připravovanou 
slavnost „Stromový den“. Konala se 1. 
května 1919, zúčastnila se jí především 
školní mládež a dále zastupitelé města a byly 
při ní před městskou spořitelnou vysazeny 
Lípy svobody. 1. května 1919 vyšel z budovy 
školy „imposantní“ průvod školních dětí, 
spolků a obecenstva; za doprovodu hudby 
průvod obešel náměstí a poté zamířil ke 
spořitelně, kde se seřadil. Žáci zazpívali 
vlastenecké písně a přednášeli básně, poté 
„k zástupům“ promluvili místostarosta Karel 
Matyáš a starosta František Šerý. Sokolský 
dorost a žáci a žákyně místní školy zasadili 
čtyři Lípy svobody, poté hudba zahrála 
národní hymnu Kde domov můj. Následně 
se průvod vrátil ke škole, kde se konalo 
slavnostní fotografování. Ze čtyř lip 
vysazených roku 1919 dnes roste již jen 
jediná.



Původní stav – kašna na náměstí byla obklopena parkujícími automobily, bez jakékoli možnosti posezení, 

zeleně a stínu k pobytu v tomto místě.

Výsadba stromů svobody 2018



Současný stav:
Doplněny lavičky, zeleň v mobilních 
květináčích



Plánovaný stav:

Po odstranění asfaltu na diagonále bude doplněna nová stálá výsadba 4 stromů svobody, které budou vysazeny u 
příležitosti 100 let od vzniku republiky. Kolem kašny, vznikne příjemný pobytový veřejný prostor, který bude lákat k 
zastavení a posezení  u tohoto významného prvku na náměstí.



PROJEKT: Cesta T. G. Masaryka do Valašských Klobouk - Oslavy budou probíhat od května do října

- Stěžejní den 25. srpna u nádraží – 90. výročí od otevření železniční dráhy T. G. Masaryka Vsetín-
Brumov (historický vlak s parní lokomotivou, vystoupení v dobových kostýmech, vydání historické jízdenky, 
foto aj.
- Národní výstava o památných stromech republiky – po celé září ve VPC
- Výstava v muzeu – Masarykova dráha – září
- Křest knihy o historii Valašských Klobouk
- Vyvrcholení akce 27. října – oslavy vzniku Československa – pietní akt, koncert československých 

pěveckých sborů v kulturní domě



290 m dlouhý chodník který  14 ti   tematickými 
betonovými pražci připomíná historii, vznik a stavbu  
Masarykovy dráhy v letech  1925-28

HLAVNÍ TRVALÉ OPATŘENÍ K VÝROČÍ:
NAUČNÝ CHODNÍK DRÁHA PREZIDENTA MASARYKA



DRÁHA PRESIDENTA MASARYKA
1925 – 28



PROPOJILA 13 OBCÍ
VSETÍN-BYLNICE



DÉLKA  37 990 m
PROJEKT : ING MAX PÍCHA



127 MILIÓNŮ KČ



49 PODJEZDŮ  8 NADJEZDŮ 
5 VIADUKTŮ   3 MOSTY   2 TUNELY



67 000 PRAŽCŮ



12 STROJOVÝCH VÝTAHŮ  
2 ZEMNÍ RYPADLA



BRUMOVSKÝ TUNEL
DÉLKA 250m   2,5t DYNAMITU



NÁVOJSKÝ TUNEL
DÉLKA 888m   7,5t DYNAMITU



MOST VE SKÁLÍ
VÝŠKA 25m   DÉLKA 140m



MOST V DEŠTNÉM
VÝŠKA 23m   DÉLKA 166m



10 SMRTELNÝCH ÚRAZŮ



3771 DĚLNÍKŮ   2 
DOHLÍŽEJÍCÍ ÚŘEDNÍCI



DĚKUJEME


