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Co je památný strom?
Termín „památný strom“ provází celou historii našeho ochranářského a
okrašlovacího hnutí od konce 19. století - byl použit již v názvu
prvního soupisu pozoruhodných stromů z r. 1899
Od r. 1992 je používáno označení „památný strom“ pro dřeviny
požívající zákonné ochrany na základě svých výjimečných kvalit.
Dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné
stromy vyhlásit mimořádně významné stromy, jejich skupiny a
stromořadí.
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Jak památné stromy vypadají?
obvykle jsou to jedinci vysokého stáří, výjimečného vzrůstu
představují významné krajinné dominanty
jsou to stromy s vysokou estetickou hodnotou
často se k nim váží pověsti nebo skutečné historické události
převažují domácí listnaté dřeviny – lípy, duby, buky, javory,
jasany, jilmy, topoly…
jehličnany, kromě tisů, jsou chráněny zřídka
ojediněle jsou chráněny cenné a mohutné nepůvodní dřeviny –
platany, jinany, sekvojovce
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Jak se strom stane památným?
návrh na vyhlášení památného stromu může podat každý občan
návrh se podává příslušnému územnímu orgánu ochrany přírody – pověřenému
obecnímu úřadu, magistrátu statutárního města, správě CHKO či NP
správního řízení se účastní vlastníci pozemků, na kterých strom roste, a do kterých
zasahuje jeho ochranné pásmo, dotčené orgány státní správy a případně občanské
sdružení
hodnotí se kvality stromu, jeho životaschopnost a míra ohrožení jeho stanoviště
po nabytí právní moci rozhodnutí o vyhlášení památného stromu jsou údaje o
památném stromu zaslány do Ústředního seznamu ochrany přírody, který vede
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
následně je památný strom označen v terénu –státním znakem a textem „památný
strom“, a to dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., v platném znění
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Seznam památných stromů Přešticka
ve správním obvodu pověřeného
obecního úřadu Přeštice bylo do
současné doby vyhlášeno
13 pamá
památných stromů
stromů a 1 stromoř
stromořadí
adí:

Mlyná
Mlynářova lílípa
Tisovec v Dolní
Dolní Lukavici
Lípa u Mrtole
Lípa ve Štěnovicí
novicích
Lípa pod Ticholovcem
Borovská
Borovská lípa
Roupovský tis
Kacerenský dub
Skaš
Skašovská
ovská lípa
Skaš
Skašovský buk
Douglaska v Újezdci
Malinecká
Malinecká lípa
Nezdická
Nezdická lípa
Vosecké
Vosecké lípy
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Rozmístění památných stromů Přešticka
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Mlynářova lípa
lípa velkolistá
(Tilia platyphyllos Scop.)
roste u mlýna v Dolní Lukavici
památný strom od r. 1997
stáří odhadované přes 350 let
popsáno uhájení lípy mlynářem
před vrchností kolem r. 1799
výška – 21 m
obvod kmene – 600 cm
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Tisovec v Dolní Lukavici
tisovec dvouřadý
(Taxodium distichum L.)
roste v zámeckém parku v Dolní
Lukavici
památný strom od r. 2010
stáří neurčeno
nejsilnější z památných tisovců v
ČR
výška – 19 m
obvod kmene – 399 cm
8

Lípa u Mrtole
lípa malolistá
(Tilia cordata Mill.)
roste na okraji lesa při cestě ze
Snopoušov do Netunic
památný strom od r. 2002
stáří neurčeno
starý vykotlaný strom bizarního
tvaru, pověst o zasazení
výška - neuvedena
obvod kmene – 395 cm
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Lípa ve Štěnovicích
lípa malolistá
(Tilia cordata Mill.)
roste u silnice na okraji obce
Štěnovice
památný strom od r. 2008
stáří neurčeno
mohutný jedinec, esteticky a
krajinotvorně významný a
dominantní
výška – 22 m
obvod kmene – 376 cm
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Lípa pod Ticholovcem
lípa malolistá
(Tilia cordata Mill.)
roste na jižním svahu Ticholovce při
cestě z Příchovic do Kucín u kapličky
sv. Anny
památný strom od r. 1997
v r. 2008 byla mezi 12 finalisty ankety
Strom roku
stáří cca 250 let
mohutný exemplář, vysazena na
památku skupiny francouzských
vojáků v r. 1742, kteří zde byli pobiti
husary
výška – 18 m
obvod kmene – 378 cm
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Borovská lípa
lípa velkolistá
(Tilia platyphyllos Scop.)
roste ve středu obce Borovy u silnice
směr Klatovy v těsné blízkosti kaple
Narození P. Marie
památný strom od r. 2006
stáří neurčeno
dominanta středu obce s historickou a
estetickou hodnotou
výška – 19 m
obvod kmene – 460 cm
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Roupovský tis
tis červený
(Taxus baccata L.)
roste v hradním příkopu
zříceniny Roupov
památný strom od r. 2006
stáří odhadem cca 300-350 let
mohutný exemplář silně
ohroženého druhu s kulturně
historickým významem
výška – 10 m
obvod kmene – 150 cm
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Kacerenský dub
dub letní
(Quercus robur L.)
roste na hrázi rybníka Kacerna
u obce Buková
památný strom od r. 1997
stáří odhadem přes 400 let
mimořádně mohutný exemplář s
kulturně historickým významem
výška – 31 m
obvod kmene – 670 cm
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Skašovská lípa
lípa malolistá
(Tilia cordata Mill.)
roste u vjezdu do statku ve
Skašově
památný strom od r. 2006
stáří odhadem přes 400 let
mohutný exemplář , několikrát
do ní uhodil blesk, v r. 1992 ji
poškodil požár
výška – 18 m
obvod kmene – 470 cm
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Skašovský buk
buk lesní
(Fagus sylvatica L.)
roste na okraji lesa u nezpevněné
cesty kolem čp. 62 ve Skašově
památný strom od r. 2006
stáří neuvedeno
mohutný exemplář s kulturně
historickým významem – na
buku byl údajně připevněn svatý
obrázek, který do něj zarostl
výška – 20 m
obvod kmene – 410 cm
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Malinecká lípa
lípa malolistá
(Tilia cordata Mill.)
roste u domu čp. 27 v obci
Malinec
památný strom od r. 1987
stáří odhadem přes 250 let
mohutný jedinec, nejstarší strom
v okolí
výška – 19 m
obvod kmene – 460 cm
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Douglaska v Újezdci
douglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii (Mirbel)
Franco.)
roste v bývalé okrasné školce u obce
Újezdec
památný strom od r. 1996
stáří odhadem přes 150 let
krásný jedinec, přímý kmen, souměrná
koruna, vazba na Americkou zahradu
v Chudenicích
výška – 36 m
obvod kmene – 395 cm
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Nezdická lípa
lípa velkolistá
(Tilia platyphyllos Scop.)
roste u márnice na hřbitově v
Nezdicích
památný strom od r. 2013
stáří neurčeno
dominantní jedinec s vysokou
estetickou hodnotou, dotvářející
ráz udržovaného hřbitova s
márnicí
výška – 23 m
obvod kmene – 310 cm
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Vosecké lípy
10 ks lípy malolisté
(Tilia cordata Mill.)
rostou v Oseku u kapličky na návsi,
tvoří stromořadí k pomníku padlých v
1. sv. válce
památné stromy od r. 2013
stáří odhadem cca 90 let
dominantní jedinci dotvářejí ráz návsi
s kapličkou, pomníkem padlých a
vesnickou architekturou
výška – 19-23 m
obvod kmenů – 140-240 cm
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Péče o památné stromy
odpovědnost za správnou péči o památný strom nese vlastník stromu,
resp. pozemku, na kterém památný strom roste
ke všem zásahům je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody
současným trendem je přírodě blízký způsob ošetření stromů, prováděný
odbornými arboristickými firmami
je respektována jedinečnost vzhledu starého stromu, hlavně architektura
koruny
strom je chráněn také jako životní prostředí mnohých dalších organismů,
často vzácných
provádí se velmi šetrná konzervace dutin, nedestruktivní bezpečnostní
vazby v koruně, případně obvodová redukce koruny
péče o památné stromy je nákladná, je možno využít dotační prostředky
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Na závěr…
Stromy, a to nejen ty památné, nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí
člověka i jako jeho pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu…
Jsou i dávnými svědky našich dějin - jejich věk často několikanásobně převyšuje věk
člověka.

Krá
Krásný strom není
není výsadou úřední
edních seznamů
seznamů – můžeme
ůžeme ho potkat kdekoliv.
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