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1. ÚVOD
Staré památné stromy jsou neodmyslitelnou sou ástí naší krajiny. Jsou
významné z p írodního, krajin estetického a n kde i historického hlediska.
Pro jejich zachování p íštím generacím je t eba je náležit chránit. Ochrana by
m la vycházet z poznatk získaných výzkumem, proto je d ležitá dokumentace
význa ných strom . Samotný výzkum a ochrana však nesta í. Za velmi d ležitou
sou ást innosti považuji popularizaci, p edávání informací nejširší ve ejnosti
a ší ení kladného vztahu k p írodním hodnotám.

1.1 Vymezení tématu práce a cíle práce
Práce p ináší a shrnuje dosavadní výsledky mé innosti v oblasti výzkumu
význa ných a památných strom . Zabývá se zdokumentováním strom
vyhlášených na území CHKO T ebo sko za památné (dopln ná lo ská SO ) a
nov obsahuje velké množství údaj o dalších význa ných stromech, které dosud
jako památné nejsou chrán ny. D ležitým cílem práce je sestavit dosud nejúpln jší
databázi dalších význa ných, nechrán ných strom . Dále práce p ináší souhrn
dosavadních výsledk z popularizace strom .
Všechny památné stromy a v tšinu dalších, m známých význa ných, jsem
v letech 2004 – 2006 v terénu shlédl a, kde chyb ly údaje, popsal (zm il).
Památné stromy jsou souhrnn zdokumentovány. Ty, ke kterým nebyly
nové údaje (tj. byly v tšinou naposledy dokumentovány v 80. letech), jsem nov
zdokumentoval.
Další význa né, nechrán né stromy bylo cílem souhrnn zpracovat a
co nejvíce jich v terénu zdokumentovat. Do tabulky m ly být zaneseny stromy
známé ze starší literatury, stromy nov nalezené p i pr zkumech v terénu i stromy,
o nichž jsem se dozv d l od místních lidí.
Pojmem „T ebo sko“ myslím území CHKO T ebo sko.

1.2 Památné stromy
jako kategorie ochrany p írody
Podle § 46, odst. 1, zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny
jsou mimo ádn významné stromy, jejich skupiny a stromo adí vyhlašovány
za „památné stromy“. Pravomoc vyhlašovat památné stromy postupn p echázela
mezi r znými subjekty státní správy. Ochranu strom vyhlašovaly okresní národní
výbory. Pozd ji okresní ú ady a na území CHKO a NP jejich správa. Po zániku
okres m ly (od r. 2003) pravomoc vyhlašovat stromy za památné obecní ú ady
obcí s rozší enou p sobností. Nyní, po novele zákona . 114/1992 Sb., mají
od roku 2004 pravomoc vyhlašovat památné stromy na svém území op t správy
CHKO a NP. Obecním ú ad m z stala tato pravomoc pro ostatní území.
Památný strom je tedy takový strom, který n kdo z jakýchkoli d vod
navrhl k ochran , p íslušný orgán jej vyhlásil za památný, a jehož vyhlášení nabylo
právní moci. Strom je tak chrán n zákonem proti zni ení, poškození, rušení
v p irozeném vývoji. Má stanoveno ochranné pásmo (tvaru kruhu o polom ru
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desetinásobku pr m ru kmene m eného ve výšce 130 cm nad zemí, pokud nebylo
vymezeno jinak), ve kterém je zakázána veškerá, pro památný strom škodlivá
innost (nap . výstavba, terénní úpravy, chemizace apod.).
Skute nost je taková, že n které význa né stromy jsou vyhlášeny
zapamátné a tedy chrán ny, jiné ne, bez n jakého celkového systému. Jsou také
velké místní rozdíly podle toho, kdo a jak aktivn stromy vyhlašoval. asto jsou
vyhlášeny a chrán ny stromy menší, v širším kontextu mén významné a naopak
mnozí nejv tší jedinci chrán ni nejsou. Na T ebo sku existují velmi významné
stromy, které zatím chrán ny nejsou.

1.3 Stav na T ebo sku, dosavadní výzkum
T ebo sko je v celorepublikovém kontextu z hlediska význa ných strom
považováno za velice významné území. Z historického vývoje krajiny T ebo ska
vyplývá, na rozdíl od ostatních území, p ítomnost velkého po tu rybník . Na
hrázích rybník se nachází velké množství dub .
Výzkum význa ných strom T ebo ska probíhá pom rn dlouho. Z 1.
poloviny 20. stol., kdy byly ob as n kde popisovány nejatraktivn jší stromy, mám
k dispozici lánek „Staré duby na T ebo sku“ (AMBROŽ 1926) a „Stav strom na
T ebo sku“ (AMBROŽ 1929). Z popisovaných strom už v tšina dnes neexistuje.
Na základ zákona . 40/1956 Sb. ešilo problematiku strom Krajské
st edisko státní památkové pé e a ochrany p írody, konkrétn okresní konzerváto i.
Pro oblast T ebo ska byly po izovány v 80. letech karty soupisu strom a
stromo adí chrán ných státem, vypl ované okresním konzervátorem (KOLEKTIV
1977 – 1989). Údaje v nich obsažené byly m eny a zjiš ovány r znými lidmi a
v r znou dobu. Velké množství údaj po ídil Ing. Josef Hlásek v 80. letech. V kart
je vždy uvedeno, kdy a kým byly údaje zjišt ny. Ing. Hlásek s dalšími lidmi tehdy
systematicky prozkoumával hráze a podobná místa, kde se dala o ekávat
p ítomnost význa ných strom . Význa né stromy byly zdokumentovány. Avšak
T ebo sko nebylo prozkoumáváno souvisle, proto mnoho význa ných strom
nebylo zjišt no - zejména v lesních porostech apod. (podle J. Hláska, ústní sd lení
2004). V archivu Správy CHKO je 115 karet obsahujících údaje o 371 stromech
( asto je jedna karta pro lokalitu, nap . hráz rybníka s mnoha stromy, n které
stromy jsou na více kartách zárove ). Karty jsou dodnes základním zdrojem
informací o stromech v oblasti. Z t chto karet byly získány údaje k vyhlášení
památných strom . Ná rtky polohy stromu v kartách obsažené jsou mnohdy
jediným materiálem, podle kterého m žeme strom chrán ný podle státního
seznamu pod n jakým íslem dohledat v terénu (ukázka karty viz p íloha).
Vyhláškou Okresního národního výboru v Jind ichov Hradci ze dne 10.
12. 1987 bylo v oblasti T ebo ska 220 strom vyhlášeno za památné. Vyhlašované
stromy byly z velkého množství vybírány subjektivn . Ing. Hlásek navrhl ty, které
považoval za perspektivní, hodné ochrany do budoucna, které brzo nezaniknou
(podle J. Hláska, ústní sd lení 2004). Byl tedy vyhlášen výb r strom , nikoli
všechny ty nejv tší. Koncem 80. let se stromy v okrese Jind ich v Hradec zabýval
okresní konzervátor J. Nechvátal. V roce 1989 bylo vybráno dalších n kolik
desítek strom . Byla p ipravována jejich ochrana a byly na n p ipevn ny zelené
hliníkové štítky s vyraženým íslem „Strom chrán ný státem“, p ípadn „Skupina
strom chrán ných státem“. Výsledky dokumentace byly op t vepsány do karet
(KOLEKTIV 1977 – 1989). N které stromy byly Nechvátalem znovu
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zdokumentovány, n které údaje byly p evzaty od J. Hláska. Do n kterých starších
karet byly ru n , z ejm Nechvátalem, dopsány opravy. Stromy však už nikdy za
chrán né vyhlášeny nebyly. Poté innost na n jakou dobu ustala. V r. 1994
prob hla kontrola písemné dokumentace a fyzického stavu památných strom
(HLÁSEK, MÍCHAL 1994). Z kontroly vzešly jen drobné zm ny v evidenci (nap .
opravy ísel pozemk ) a bylo konstatováno, že byl strom zkontrolován, p ípadn že
zanikl. Nové údaje, obvody kmen apod., zjiš ovány nebyly.
Údaje o vyhlášených památných stromech jsou evidovány a dopl ovány
v databázi (excelová tabulka), kterou vede Správa CHKO T ebo sko.
Na Správ CHKO má oblast památných strom v sou asnosti na starosti
Ing. Bohuslav Kloubec. V roce 2001 Správa CHKO zdokumentovala a vyhlásila za
památné stromy skupinu 14 strom Vršské Doubí jižn od T ebon (KOLEKTIV
2001) a Dub u Vohnoutk u Pon drážky. V r. 2001 byly zdokumentovány a
aktualizovány staré údaje ke skupin památných dub Alej na hrázi Nové eky
(ZEZULOVÁ 2001) a duby na hrázi Rožmberka (LIERS 2001 c). Dále byly v r. 2001
také provedeny výzkumy a dokumentace n kterých strom v blízkém okolí
T ebon (TESA 2001, aj.), zabývaly se však výzkumem vždy jen malého území,
kde popisovaly i stromy, které svojí mohutností v širším kontextu neobstojí.
V díle Chrán ná území R, eskobud jovicko (ALBRECHT J. et al. 2003)
byla publikována pasáž o památných stromech T ebo ska (autorem je Ing. J.
Hlásek), údaje však byly p evzaty ze starých karet (KOLEKTIV 1977 – 1989).
V roce 2003 se zabývala vyhlašováním památných strom
a
shromaž ováním údaj k nim Ing. Václava Fliegelová z M stského ú adu T ebo .
Byla vyhlášena ochrana Jilmu u Hradecké brány (v T eboni) a Dubu na rozcestí (u
Lutové). Od roku 2004 má památné stromy oblasti na starosti op t Správa CHKO.
Tato práce bude Správ CHKO p edána.
Dnes je na T ebo sku 224 památných strom (220 strom vyhlášených
ONV Jind ich v Hradec, z nich 13 zaniklo, 15 strom vyhlášených CHKO
T ebo sko a 2 stromy vyhlášené M stským ú adem T ebo ).
Já se význa nými stromy T ebo ska zabývám od roku 2003. Spolupracuji
se správou CHKO T ebo sko, odkud mám k dispozici všechny materiály a kam
dodávám výsledky a návrhy na vyhlášení dalších památných strom . Dále
spolupracuji s RNDr. Jaroslavem Michálkem z Krajského muzea Sokolov, který se
starými stromy zabývá dlouhodob a celorepublikov . Poskytuje mi mnoho
d ležitých rad a informací a k innosti v oblasti strom m inspiroval.
Nyní s Ing. Václavou Fliegelovou z M Ú v T eboni a s Václavem
Bartuškou z SOP a dalšími, v rámci grant Jiho eského krajského ú adu a
M stského ú adu v T eboni, sestavujeme pr vodce po památných a význa ných
stromech T ebo ska. Stromy v terénu znovu navšt vujeme, po izujeme
fotodokumentaci, n které p esn ji m íme a zam ujeme pomocí GPS.
V. Fliegelová zjistila dotazem na obecní ú ady a místní revírníky n kolik nových,
dosud neznámých, význa ných strom . Blanka Kociánová postupn dohledává
historické údaje týkající se strom a jejich ochrany v Oblastním archivu T ebo .
Výsledkem bude nau né CD, které vyjde letos (2006) v lét . Bohužel se nepoda ilo
sehnat dostatek finan ních prost edk , proto o vydání tišt ného pr vodce budeme
usilovat až v dalších letech.
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1.4

Popularizace

Myslím, že významnou inností související s ochranou p írody je podávání
informací nejširší ve ejnosti. Proto se snažím památné a jiné význa né stromy
v rámci svých možností popularizovat. Myslím, že pov domí lidí o významnosti a
kráse strom a celkov kladný vztah lidí k p írod zajistí ochranu a zachování
strom lépe, než zákonná ochrana (ta nikdy nem že pojmout vše) nebo jen odborná
innost bez popularizace.
Spolupodílel jsem se na tvo ení výstavy „Památné stromy T ebo ska a
jejich obyvatelé“. U p íležitosti výstavy jsem spolu s RNDr. Jaroslavem
Michálkem, Václavem Bartuškou a s použitím kreseb MUDr. Vladimíra Lepše dal
dohromady tiskovinu Malý pr vodce po památných stromech T ebo ska, kam jsem
psal hlavní ást - popisy strom T ebo ska (viz p íloha).
Podílím se na p íprav pr vodce po památných stromech T ebo ska (viz
p edchozí kapitola).
Od listopadu 2004 píši do místního tisku, m sí níku T ebo ský Sv t,
lánky vždy o jednom význa ném starém stromu, p ípadn skupin . Vybírám
stromy pro lidi z T ebon snadno dostupné a atraktivní. lánky mohou sloužit jako
jakési tipy na výlet. Snažím se psát nep íliš odborn , aby byly informace zajímavé
a pochopitelné i pro lidi bez v tšího zájmu o biologii. lánky pro v tší atraktivnost
a názornost dopl uji vlastními obrázky (viz oddíl 3.3 Popularizace v ásti
Výsledky a p íloha).
Mým cílem je podpo it v lidech kladný vztah ke strom m a v bec p írod
jako celku.

2. METODIKA
2.1 Postup innosti
Nejprve jsem si v roce 2003 p j il ze Správy CHKO T ebo sko všechny
dostupné materiály ke strom m T ebo ska v etn t ch v elektronické podob . Od
té doby stromy v terénu postupn dohledávám a dokumentuji.
Z p íslušných materiál jsem nejd íve zjistil, které stromy byly opravdu
vyhlášeny za památné (tj. ty stromy, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí o
vyhlášení). Tyto stromy jsem navšt voval a dokumentoval p ednostn . Se Správou
CHKO jsem se domluvil, že nejd íve zreviduji památné stromy, potom budu
postupn dávat dohromady databázi dalších význa ných, tzv. „strom ekatel “.
Památné stromy jsem zpracoval už do lo ské SO . V této práci jsou
údaje dopln né a zp esn né. Památné stromy jsem v roce 2004 a po átkem roku
2005 zkontroloval. Zna nou ást z nich jsem navštívil znovu koncem roku 2005 a
na po átku roku 2006, zaznamenal zm ny a po ídil fotodokumnet. K jednotlivým
strom m jsem údaje získal v p ímo terénu. Vlastní údaje jsem nezjiš oval ke
skupinám památných strom Novo ecká hráz, hráz Rožmberka a Vršské doubí,
protože stromy byly pro Správu CHKO podrobn zdokumentovány v r. 2001.
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Použil jsem údaje z archivu Správy CHKO (ZEZULOVÁ 2001; LIERS 2001c;
Kloubec 2001 in KOLEKTIV 2001). Tyto údaje pro n které ásti práce používám
Ostatní, nechrán né význa né stromy, které v tšinou zjiš uji ze starších
materiál , postupn také v terénu hledám a dokumentuji. P i terénních pr zkumech
jsem také objevil n jaké nové, dosud neznámé, význa né stromy. O n kterých
nových význa ných stromech jsem se také dozv d l od místních lidí.
Pro zahrnutí stromu mezi význa né („stromy ekatele“) je nutno
stanovit alespo hrubá kriteria. ídím se zejména mohutností kmene stromu
vyjád enou jeho obvodem (viz kapitola 2.2 innost v terénu, zp sob m ení).
Zahrnuji:
Duby s obvodem kmene nad 4,5 m
Lípy nad 4 m
Smrky nad 3,5 m
Borovice nad 2,5 m
Jedle nad 2,5 m
Javory nad 3,5 m
Ovocné stromy nad 2,5 m
Jilmy nad 3 m
Zahrnuji i stromy význa né jinak, které nespl ují kriterium mohutnosti.
Jsou to zejména stromy solitérní – krajinné dominanty a stromy které jsou sou ástí
skupiny spolu s mohutn jšími jedinci. Také zahrnuji všechny i mén mohutné
stromy uvedené ve starých soupisech – v KOLEKTIV (1977 – 1989) pro úplnost
v etn t ch, které už zanikly. Naopak nezahrnuji stromy, které by sice dosahovaly
stanoveného obvodu, ale které jsou tvo eny v tším množstvím malých p i pat
srostlých kmen .
Ze strom , které spl ují výše uvedené podmínky, jsem v tšinu v letech
2004 - 2006 v terénu shlédl a zdokumentoval. Stále však ješt n které zbývají (v
tabulce šediv ) – nebylo v mých silách a asových možnostech zdokumentovat
všechny mn známé. Také lze o ekávat objevování dalších, dosud neznámých
strom .
Spolu s V. Bartuškou dáváme dohromady co nejkompletn jší
fotodokumentaci strom . V této práci jsou jen mé fotografie (ukázky viz p íloha
. 2, více na p iloženém CD)
Ke strom m T ebo ska jsem shromáždil všechny dostupné údaje, aby
bylo možné ke každému stromu uvést co nejúpln jší seznam literatury, kde je ten
konkrétní strom i skupina zmi ována.
P i sestavování výsledk jsem se ídil následujícím:
Stromy jsou azeny místn podle jednotlivých lokalit, lokality jsou azeny
p ibližn od severu.
Údaje o obci - katastrálním území jsou u památných strom p evzaté
z materiál Správy CHKO T ebo sko (postupn aktualizovaná po íta ová
databáze vycházející z KOLEKTIV 1977 – 1987), u ostatních, nechrán ných,
jsem je získával z p íslušných map, zejména z mapy dostupné na www.uhul.cz
(Ústav pro hospodá skou úpravu les ).
V položce Lokalita se snažím uvád t místo co nejpodrobn ji, aby nemohly
vzniknout problémy s nalezením stromu v terénu. Vycházím z vlastní návšt vy
místa. V ideálním p ípad lokalizuji strom i pomocí sou adnic – kde jsou
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v práci uvedeny sou adnice, byly získány GPS p ijíma em zna ky Garmin a
jsou v sou adnicovém systému WGS 84.
Parcelní íslo je u památných strom uvedeno v tabulce . 2, u nechrán ných
zjiš ováno nebylo (bude zjiš ováno až p i vyhlašování konkrétních strom za
památné)
V položce Název (Název, pod kterým je strom evidován) uvádím u památných
strom název, pod kterým je strom veden v po íta ové databázi Správy CHKO,
v p ípad , že se tento název neshoduje s názvem ve vý atku ze státního
seznamu v REŠ (1998), uvádím názvy oba. U nov popsaných strom uvádím
název, který jsem stromu p i adil.
V položce Literatura uvádím veškerou m dostupnou a známou literaturu, v níž
je o daném strom psáno.
Štítky a podobná ozna ení p ipevn ná na kmeni stromu uvádím tak, jak jsem je
v terénu zjistil.
Obvod kmene uvádím tak, jak jsem jej v terénu zm il, dále je uvedeno, v jaké
výšce byl strom m en, p ípadn další poznámky (viz 2.2 Poznámky k innosti
v terénu a zp sobu m ení).
V ásti Popis uvádím vlastní subjektivní popis daného stromu, vycházející
z terénních poznámek, vztahující se k uvedenému datu.
Datum popisu uvádí, kdy jsem strom navštívil a zdokumentoval (obvod, popis,
štítky).
U význa ných, dosud nechrán ných (v tabulkách) je navíc uvedeno:
Obvod, p íp. i výška podle uvedené starší literatury - zejména u strom
které zanikly, nebo jsem je zatím v terénu nenavštívil.
Údaje o fotodokumentaci – kdy a kým byla po ízena a zda existují
k danému stromu staré fotografie.

2.2 Poznámky k innosti v terénu
a zp sobu m ení
Stromy jsou živé organismy, žádný tedy nemá ideální tvar a žádný zp sob
m ení není ideální pro každý strom. Je však žádoucí m it stromy vždy stejn , aby
byly údaje z r zné doby porovnatelné. Vycházím z doporu ení RNDr. J. Michálka,
který má dlouholeté praktické zkušenosti. U strom v terénu v ideálním p ípad
zjiš uji a zaznamenávám: lokalitu, druh d eviny, obvod kmene a kde byl m en,
popis stromu (nap . tvar kmene, boule, otvory, dutiny, v tvení, tvar koruny,
p ípadn výšku stromu, jaká ást stromu je živá nebo není, zda je strom zjevn
napaden – výskyt houby, požerky hmyzu). Výšky odbo ování v tví, rozm ry dutin
apod. odhaduji. Dále zaznamenávám všechny štítky apod. p ipevn né na strom
(pro p ípadné dohledávání stromu v p íslušných materiálech a i jednozna nou
identifikaci pozd ji v terénu), datum popisu, p ípadn další informace podle
aktuální situace. Po izuji fotodokumentaci (používal jsem klasický filmový
fotoaparát Praktica MTL5B s p íslušenstvím, nyní od roku 2006 fotografuji
digitáln fotoaparátem Olympus E1).
Stá í strom , asto uvád né v publikacích a materiálech, nelze objektivn
zjistit. Zjiš ování z letokruh by strom poškodilo (nehled na to že stromy jsou
v tšinou uvnit vyhnilé), archivní doklady existují jen výjime n . Stá í stromu tedy
neodhaduji a neuvádím.
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Podrobn ji k problematice m ení:
OBVOD KMENE je nejd ležit jším údajem charakterizujícím strom a
jeho mohutnost. M í se v tzv. prsní výšce, to je ve 130 cm nad zemí. Používám
pásmo Langbandmaß Glasfaser dlouhé 20 m. V p ípad , že údaj ze 130 cm není
reprezentativní, nap . jsou zde na kmeni boule, odbo uje zde v tev nebo se strom
sm rem nahoru rozši uje, m ím a uvádí nejmenší obvod do výšky 130 cm a vždy
uvádím kde (jak vysoko) byl strom m en, mimo to m ím v tšinou ješt obvod ve
130 cm, pro porovnání s jinými zdroji. Obvod kmene m ím ve sm ru kolmém
k ose kmene – roste-li strom šikmo, m ím také šikmo. Problémy nastávají u
strom ve svahu ( asto u strom na hrázích). Hledám op t nejmenší obvod, ideáln
130 cm od paty stromu (n kdy je pata dole a strom je shora zasypán, jindy je
naho e a strom má dole jen obnažené ko eny) a vždy uvádím jak vysoko od zem
byl m en a to nejmenší výšku naho e a nejv tší dole. Nedostávám potom
zkreslené nadhodnocené údaje jako jsou v n kterých materiálech, m ené zjevn
šikmo podle svahu a ne kolmo ke stromu.
VÝŠKU STROMU nem ím vždy. Pro p edstavu o mohutnosti stromu
moc ne ekne, ale v materiálech se uvádí. M ení je asov náro n jší a je pot eba
dob e vid t nejvyšší v tev stromu, je tedy nutno m it v dob , kdy stromy nejsou
olist né. M ení provádím tak, že naleznu p i pohledu z dálky odhadem nejvyšší
v tev stromu, od místa na zemi kolmo pod ní (ne vždy od kmene) nam ím
pásmem vzdálenost 40 m (n kdy u strom v porostu 20 m, jak terén dovolí), z této
vzdálenosti zm ím úhel mezi vodorovnou rovinou a sm rem k nejvyšší v tvi
stromu. Z t chto údaj vypo ítám výšku:
v = tg . d
Kde v je po ítaná výška d je vzdálenost (v tšinou 40 m). P i tu svoji výšku,
protože úhel m ím z výšky o í. N kdy, nap . je-li strom na svahu, je m ení
složit jší, p i tu ješt ást kmene, která je níže než místo, odkud m ím. K m ení
úhlu používám busolu Recta DS 50, vybavenou sklonom rem a zam ovacím
zrcátkem. Stupnice je d lená po 2˚, z toho vyplývá p esnost m ení ze 40 m cca +0,7 m. N které údaje byly zm eny speciálními výškom ry (nap . Blume-Leiss),
který pracuje na stejném principu, jen má stupnici už ve výškových metrech a
odpadá tedy p epo ítávání.
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3. VÝSLEDKY
3.1

Památné stromy

3.1.1 Popisy památných strom
Dub u Metelu
Obec (katastrální území): Nítovice
Lokalita: Dub roste u rybní ku na okraji lesa asi 150 m V od dvora Metel (2 km
V od obce Val), na hrázi bývalého v tšího rybníka. Sou adnice: 49,15057˚ s. š.
14,78579˚ v. d. (Na této hrázi jsou také další dosud nechrán né význa né stromy.)
Název, pod kterým je strom evidován: dub na Meteli
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303016.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1978 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 31 44
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 619 cm ( v 130 – 140 cm, mírn šikmo)
Popis: Kmen je dole s jizvami a dv ma vodorovn odbo ujícími v tvemi, výška
stromu je 32 m. Strom má velkou hustou korunu, jen místy menší v tve suché.
Celkov je zdravý, bez patrných dutin, perspektivní jedinec.
Datum popisu: 21. 3. 2004
Dub na hrázi rybníka Malý Závistivý
Obec (katastrální území): Kardašova e ice
Lokalita: Dub roste na vn jší stran hráze blízko výpusti rybníka Malý Závistivý (S
od Karštejna, 6 km JZ od Kardašovy e ice). Tento chrán ný dub je nejjižn jší
z trojice dub .
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u rybníka Malý Závistivý
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303051.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : pravá polovina rozlomeného zeleného štítku strom
chrán ný státem, bez ísla
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 562 cm (v 130 – 220 cm)
Popis: Kmen stromu je vysoký, rovný dole a ve st ední ásti s pahýly a otvory po
v tvích. Naho e jedna kosterní v tev a chochol v tví na vrcholu, strom je vysoký
24 m. Na podzim roku 2005 byl proveden o ez.
Datum popisu: 20. 3. 2004
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Duby u Karštejna
Dub v louce
Obec (katastrální území): Kardašova e ice
Lokalita: Roste v louce asi 80 m JV od samoty Karštejn (cca 6 km JZ od
Kardašovy e ice)
Název, pod kterým je strom evidován: Dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303025.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek Strom chrán ný státem . 30 43
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 490 cm (v 130 cm)
Popis: Strom je rozlomený dvojkmen, dnes roste severní kmen, po jižním zbyla na
bázi kmene velká jizva a dutina, kmen dole s boulemi, v cca 6 m odbo ují 4 v tve
(1 suchá, 2 sm ující dolu), terminál naklon ný k V, výška stromu je 25 m, okolo
stromu jsou spadané suché v tve.
Datum popisu: 20. 3. 2004
Duby na hrázi JV od Karštejna
Obec (katastrální území): Kardašova e ice
Lokalita: Severn jší z dvou chrán ných dub na svahu hráze bývalého rybníka
Karštýn, u lesní silni ky (vedoucí od Karštejna kájovn Vršková) se žlutou
turistickou zna kou, cca 200 m JZ od samoty Karštejn (cca 6 km JZ od Kardašovy
e ice)
Název, pod kterým je strom evidován: Dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303013.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 28 41
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 598 cm (v 70 – 170 cm)
Popis: Na kmeni jsou pahýly a suché olámané v tve, naho e chochol živých v tví.
Dutý kmen je na JV otev ený úzkou puklinou pod k rou, strom je vysoký 29 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004 a 17. 4. 2004
Obec (katastrální území): Kardašova e ice
Lokalita: Jižn jší z dvou chrán ných dub na svahu hráze bývalého rybníka
Karštýn, u lesní silni ky (vedoucí od Karštejna kájovn Vršková) se žlutou
turistickou zna kou, cca 200 m JZ od samoty Karštejn (cca 6 km JZ od Kardašovy
e ice)
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Název, pod kterým je strom evidován: Dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303012.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Prokýšková 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : není
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 713 cm (v 50 - 160 cm)
Popis: Dole na kmeni jsou boule s otvory a pahýl po spodních v tvích. Následuje
rovný kmen s boulemi, naho e pahýly a dva terminály tvo ící malou nahoru
vytáhlou korunu (strom omezován okolo rostoucími smrky).
Datum popisu: 20. 3. 2004 a 17. 4. 2004
Buk u rybníka Velká Holná
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Buk roste u rozcestí lesních silni ek u J konce hráze rybníka Velká
Holná, cca 6 km J od Kardašovy e ice.
Název, pod kterým je strom evidován: Buk u rybníka Holná
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303026.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1981 in KOLEKTIV (1977 – 1989)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla
Druh stromu: Buk lesní Fagus sylvatica
Obvod kmene: 482 cm (v 130 – 160 cm, šikmo nad boulí)
Popis: Buk má malé ko enové náb hy, rovný spirálovit kroucený kmen s 1 boulí
ze SZ, je naklon ný na JV nad cestu. Ze Z strany je kmen bez k ry a napadený
houbou (sýrovec ?). V 6 m odbo uje na V malá v tev a na SZ je vylomená velká
v tev, z níž kus leží pod stromem. V 7 m je na J velké odlomení v tve se
zavalenými okraji, je vid t do centrální dutiny. Koruna stromu je malá,
nepravidelná (není SZ ást), ídká, prosychající, tvo ená malými v tvemi. Výška
stromu je 25 m. Na podzim 2005 strom shodil listy d íve než ostatní, jeho zdravotní
stav se z ejm dále zhoršuje.
Datum popisu: 19. 9. 2004 a 22.10.2005
Hráz bývalého rybníka Podsedek
Duby
Obec (katastrální území): Kardašova e ice (n kde chybn k. ú. Hatín)
Lokalita: Hráz bývalého rybníka Podsedek je cca 8 km JZ od Kardašovy e ice a
1.5 km J od Karštejna, na pravém b ehu Nežárky. Vede po ní žlutá turistická
zna ka. Tento dub roste asi v polovin hráze, na její SV hran , mezi cestou a
lesem, na okraji louky. asi 7 m JV od n j roste další, dosud nechrán ný dub.
Název, pod kterým je strom evidován: dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
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íslo ve státním seznamu: 303005.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : po štítku jen stopy – upadl, na kmeni žlutá turistická
zna ka.
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 555 cm (v 130 – 220 cm)
Popis: D m má dutý rovný vysoký kmen, zna n silný až nahoru, s jizvami a
otvory do dutiny. V tve na kmeni jsou olámané, asto suché, až naho e je malá
koruna. Výška stromu je 25,5 m. (fotografie viz p íloha .2)
Datum popisu: 20. 3. 2004, 17. 4. 2004, kontrolováno 25.9.2005 a 24.1.2006
Obec (katastrální území): Kardašova e ice (n kde chybn k. ú. Hatín)
Lokalita: Hráz bývalého rybníka Podsedek je cca 8 km JZ od Kardašovy e ice a
1.5 km J od Karštejna, na pravém b ehu Nežárky. Vede po ní žlutá turistická
zna ka. Dub roste asi v polovin hráze, na její JZ stran , mezi cestou a loukou, na
okraji louky, asi 20 m Z od p edchozího dubu . 303005.1/1.
Název, pod kterým je strom evidován: dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303006.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 17 30
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 498 cm (v 110 – 140 cm, pod boulí)
Popis: Na kmeni jsou dole jizvy, pak boule a v tev nad louku. V korun jsou v tve
místy proschlé, ve v tvení terminálu je hniloba. Strom je vysoký 22 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004, 17. 4. 2004, kontrolováno 25.9.2005 a 24.1.2006
Obec (katastrální území): Kardašova e ice (n kde chybn k. ú. Hatín)
Lokalita: Hráz bývalého rybníka Podsedek je cca 8 km JZ od Kardašovy e ice a
1.5 km J od Karštejna, na pravém b ehu Nežárky. Vede po ní žlutá turistická
zna ka. Dub roste cca 100 m SZ od p edchozích, na JZ hran hráze, v místech kde
je hráz už v lese.
Název, pod kterým je strom evidován: dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303009.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
h ebík po dalším upadlém štítku
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 480 cm (v 120 – 170 cm, p es co nejmén boulí), 462 cm (v 40 –
90 cm)
Popis: Strom má kmen bizarního vzhledu plný boulí a malých výmladk . Ve 4 m
se dvojil, v tev, která byla nad cestou je ulomená, zbyla po ní dutina. Zbylá silná
pokroucená a olámaná v tev tvo í korunu.
Datum popisu: 20. 3. 2004, 17. 4. 2004, kontrolováno 25.9.2005 a 24.1.2006
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Lípa
Obec (katastrální území): Kardašova e ice (n kde chybn k. ú. Hatín)
Lokalita: Hráz bývalého rybníka Podsedek je cca 8 km JZ od Kardašovy e ice a
1.5 km J od Karštejna, na pravém b ehu Nežárky. Vede po ní žlutá turistická
zna ka. Lípa roste na JV konci hráze na rozcestí lesních cest, na b ehu strouhy (asi
bývalého p epadu).
Název, pod kterým je strom evidován: Lípa u Podsedku
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303007.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Chudoba 1977 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem .15 28
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Obvod kmene: 483 cm (v 130 – 140 cm, šikmo)
Popis: Strom má zajímavý tvar – v cca 3 m odbo ují z kmene na opa né strany 2
placaté v tve, náb hy v tví tvo í na kmeni jakási „žebra“ vedoucí až k zemi.
Zbytek (prost ední kmen) není už mohutný, cca v 8 m tvo í vyhnilou dutou vidlici
se zbytkem rozpadlého terminálu. Lípa je vysoká 27 m. V zim 2005/2006 se
vyhnilá vidlice rozlomila a jedna za dvou vrcholových v tví spadla.
Datum popisu: 20. 3. 2004, 17. 4. 2004, kontrolováno 25.9.2005 a 24.1.2006
Duby v okolí Zadního dvora
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Dub roste voln v louce na pravém b ehu Nežárky, mezi Jem inou a
Zadním dvorem, asi 1 km po proudu od mostu silnice mezi Novosedly nad
Nežárkou a Jem inou.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Nežárky
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303037.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 6 10
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 848 cm (v 130 cm)
Popis: Strom je dvojkmen, kmeny se d lí asi ve 3 m. Kmen má dole ko enové
náb hy, výše boule. V korun je dost v tví suchých. Solitér. Strom byl v nedávné
dob celkov ošet en p. B. Chadtem. Výška stromu je 25 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004
Pozn.: Je to nejv tší dub na území CHKO T ebo sko
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Dub roste v okraji lesa u cesty, na pravém b ehu Nežárky, mezi Jem inou
a Zadním dvorem, cca 0,5 km SSZ od p edchozího dubu.
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Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Nežárky
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303038.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 10 14
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 633 cm (v 130 cm, mírn šikmo)
Popis: Silný kmen se d lí na 3 terminály, spodní v tve nad cestou jsou erstv
o ezány. Strom je zdravý, má velkou košatou korunu. Výška je
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Dub roste ve svahu í ní terasy Nežárky cca 200 m JV od Zadního dvora.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Zadního Dvora
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303039.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : dva zelené štítky strom chrán ný státem, spodní
s íslem 7 11
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 546 cm (v 100 – 190 cm)
Popis: Kmen stromu je dutý. Úzkým, asi 1 m vysokým otvorem se dá do dutiny
st ží vlézt. Z kmene vybíhají dv v tve ze stejného místa. Koruna je úzká,
olámaná, výška stromu je 29 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Dub roste cca 100 m S od Zadního dvora.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Zadního Dvora
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303040.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, další
štítek pod ním schází
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 618 cm (v 90 – 180 cm)
Popis: Má ko enové náb hy. Jde o dvoják, sedlo, kde se kmeny d lí, je cca 150 cm
nad zemí. Strom je napaden houbou a je proschlý (v r. 2005 už živé jen malé v tve,
velké bez k ry). Vysoký je 21,5 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Jižn jší dub z dvojice (d íve trojice, dnes dvojice a torzo) v louce na
pravém b ehu Nežárky, SZ od Zadního dvora, mezi vodárnou a chatami.

17

Název, pod kterým je strom evidován: Dub za vodojemem
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303041.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
zelený štítek skupina strom chrán ná státem s íslem11 15
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 580 cm (v 80 cm, pod prstencovou ztlušt ninou)
Popis: Na kmeni je jakási prstencová ztlušt nina a pahýl v tve, v cca 5 m se kmen
v tví do koruny. Výška je 26,5 m. Strom má velkou kulovou korunu, mírn
vyklon nou pry od druhého stromu ve dvojici.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Severn jší dub z dvojice (d íve trojice, dnes dvojice a torzo) v louce na
pravém b ehu Nežárky, SZ od Zadního dvora, mezi vodárnou a chatami.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Hatína 3
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303042.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
zelený štítek skupina strom chrán ná státem s íslem11 16
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 682 cm (v 130 cm)
Popis: Strom je dvoják, kmeny se d lí nízko nad zemí, odspodu vyhnívají. Koruna
je vysoká, vytáhlá nahoru. Je vysoký 29 m.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Dub roste S od p edchozích dvou, v louce na pravém b ehu Nežárky, SZ
od Zadního dvora.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Hatína
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303043.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
odpadávající zelený štítek strom chrán ný státem s íslem 8 12.
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 594 cm (v 130 – 190 cm)
Popis: Strom má mohutné ko enové náb hy (tím je dán tak velký obvod ve 130
cm, výše kmen tak mohutný není). Dole na kmeni jsou jizvy, pak se kmen v tví na
p knou pravidelnou kulovou korunu. jen n které slabší koncové v tve jsou suché.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
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Okolí Jem iny
Lípa
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Lípa roste v louce na pravém b ehu Nežárky pod zámkem Jem inou.
Mezi Jem inou a ekou se zde dále vyskytuje více velkých dosud nechrán ných
solitérních dub .
Název, pod kterým je strom evidován: Lípa u Jem iny
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303049.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Obvod kmene: 842 cm (v 110 – 140 cm), 827 (ve 40 – 60 cm)
Popis: Lípa je polykormon. Nízký plochý kmen, srostlice mnoha menších kmen ,
je z JZ áste n vyzd ný. Od cca 2,5 m tvo í korunu n kolik v tví až kmen
vedoucích vysoko kolmo vzh ru. Okolo stromu je hodn výmladk , ve vegeta ní
dob je v nich kmen zcela skrytý. Výška je 26 m. V roce 2005 za ala náhle
schnout.
Datum popisu: 20. 3. 2004, 24. 9 2005
Pozn.: Tato lípa je strom s nejv tším obvodem kmene na území CHKO T ebo sko
Dub
Obec (katastrální území): Novosedly nad Nežárkou
Lokalita: Dub roste na V okraji lesíku, na pravém b ehu Nežárky, na okraji louky
s výše popsanou lípou ( . 303049.1/1) a duby.
Název, pod kterým je strom evidován: Novosedelský dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303059.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
zelený štítek strom chrán ný státem . 36 50
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 474 cm (v 120 – 140 cm)
Popis: Podrobný popis stromu jsem zatím neprovedl.
Datum popisu: 20. 3. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Pozn.: Je to jediný dub vyhlášený za památný ze skupiny mnoha dub v loukách na
pravém b ehu Nežárky pod zámkem Jem inou, p estože na dohled od n j jsou duby
význa n jší – mohutn jší, solitéry, které chrán ny nejsou.
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Alej lip u Jem iny
Obec (katastrální území): Hatín
Lokalita: Alej lip se nachází u silni ky vedoucí od zámku Jem ina na JV sm rem
k Šimanovu. Vede tudy ervená turistická zna ka.
Název, pod kterým je strom evidován: Alej u Jem iny - lípa
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303058.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Vyhlášeno za památné zde bylo 9 vybraných lip, dnes z nich existuje 8.
Lípy jsem podrobn zatím nedokumentoval, 10. 1. 2004 jsem je kontroloval,
provád l GPS lokalizaci a zm il obvody t ch nejv tších. Následující íslování je
podle HLÁSEK 1982 (karta), íslováno ve sm ru od Jem iny.
Lípa . 1: JZ strana cesty, za plotem, zelený štítek . 13 18, nem ena, sou adnice:
49˚05´45,6” s. š. 14˚51´29.3” v. d.
Lípa . 2: JZ strana cesty, zelený štítek . 13 19, obvod kmene: 515 cm, sou adnice:
49˚05´43,1” s. š. 14˚51´31,6” v. d.
Lípa . 3: SV strana cesty, zelený štítek . 13 20, nem ena, sou adnice:
49˚05´43,2” s. š. 14˚51´31,5” v. d.
Lípa . 4: neexistuje, byla to lípa s nejv tším obvodem kmene v aleji (obvod kmene
570 cm, vyhnilá, podle Hlásek 06/1982 In KOLEKTIV 1977 – 1987), 1. 1. 1999 zde
J. Michálek zaznamenal mrtvý pahýl nekompletního kmene s obvodem 522 cm.
Lípa . 5: SV strana cesty, zelený štítek . 13 22, obvod kmene: 466 cm,
sou adnice: 49˚05´40,5” s. š. 14˚51´33,9” v. d.
Lípa . 6: JZ strana cesty, bez štítku, obvod kmene: 546 cm, sou adnice:
49˚05´38,9” s. š. 14˚51´35,2” v. d.
Lípa . 7: SV strana cesty, bez štítku, nem ena, sou adnice: 49˚05´37,5” s. š.
14˚51´36,3” v. d.
Lípa . 8: JZ strana cesty, bez štítku, nem ena, sou adnice: 49˚05´37,4” s. š.
14˚51´36,2” v. d.
Lípa . 9: JZ strana cesty, bez štítku, obvod kmene: 452 cm, sou adnice:
49˚05´33,4” s. š. 14˚51´39,0” v. d.

Dub u Vohnoutk
Obec (katastrální území): Pon drážka
Lokalita: Dub roste u levého b ehu eky Lužnice, cca 200 m V od samoty U
Vohnoutk , 1,5 km VSV od Pon drážky. Sou adnice: 49˚08´28,7” s. š. 14˚43´40,0”
v. d.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Vohnoutk
Kdo vyhlásil: Správa CHKO T ebo sko
Kdy byl strom vyhlášen: 23.7.2001
íslo ve státním seznamu: 303077.1/1
Literatura: ŠÁMAL 2001 (Návrh na vyhlášení ochrany památného stromu)
Štítky a ozna ení na strom : nejsou
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Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 478 cm (v 130 cm)
Popis: Mírn naklon ný kmen se v cca 5 m d lí do kulaté koruny.
Datum popisu: 10. 1. 2004
Dub na hrázi Velkého Tisého
Obec (katastrální území): Lomnice nad Lužnicí
Lokalita: Dub roste na vn jší hran koruny hráze rybníka Velkého Tisého, v areálu
sádek u dvora Šaloun.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Velkého Tisého
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303050.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH (2005h)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 33 47, zlatý
kovový štítek s vyraženým íslem 535.
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 599 cm (v 120 – 210 cm)
Popis: Strom má ko enové náb hy dolu ze svahu p echázející až v deskovité
ko eny. Na kmeni je v 2,5 m v tev na S nad sádky a d lící se v tev na Z. Výše je
kmen rovný, v 6 m z n j odbo ují menší v tve, v 8 m další v tvení, dále krátký
kmen a chochol vrcholových v tví.
Datum popisu: 4. 2. 2005, kontrolováno 25.9.2005
Duby na hrázi Rožmberka
Obec (katastrální území): Stará Hlína
Lokalita: Duby rostou na hrázi rybníka Rožmberk S od T ebon .
Název, pod kterým je strom evidován: Duby na hrázi rybníka Rožmberka
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303057.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
LIERS (2001a); N MEC et al. (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005);
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Štítky a ozna ení na strom , Popis: LIERS (2001c)
Obvod kmene: 310 – 662 cm (podle LIERS 2001c)
Poznámka: Duby na hrázi Rožmberka jsem zatím podrobn nedokumentoval,
protože v archivu Správy CHKO T ebo sko jsou k dispozici podrobné údaje z roku
2001 (LIERS 2001 c)
Dub v Mláce
Obec (katastrální území): Mláka
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Lokalita: Dub roste v SZ ásti obce Mláka, J od kostela, v plot zahrady u jednoho
z dom .
Název, pod kterým je strom evidován: Dub v Mláce, Dub u Mlák (REŠ 1998)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303047.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005); PRACH (2005g)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, pod ním
zelený štítek strom chrán ný státem s íslem 37 51
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 677 cm (v 120 – 150 cm, šikmo, pod horní la kou plotu, mezi
stromem a sloupkem)
Popis: Strom má ko enové náb hy, dole mezi náb hy je malý zazd ný otvor z ejm
do dutiny. Zužující se kuželovitý, k J naklon ný kmen má na sob jizvy, zatlu ená
železa a mnoho h ebík (v cca 5 m). Ke kmeni je p ipojen plot a betonový k lek.
Vrchol stromu a konce v tví jsou suché.
Datum popisu: 7. 4. 2004, kontrolováno 24.9.2005
Dub Emy Destinnové
Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Dub roste u pomní ku Emy Destinnové na levém b ehu Nové eky, mezi
cestou a ekou, asi 0,5 km S (po proudu) od St íb eckého mostu (silnice ze Staré
Hlíny do St íbrce).
Název, pod kterým je strom evidován: Dub Destinové (pozn.: v názvu je chybn jen
jedno n)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303036.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); N MEC et al. (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA
(2005); PRACH (2006a)
Štítky a ozna ení na strom : plechová desti ka - z ejm po odpadlém zeleném
štítku, dále je na strom zelená turistická zna ka, turistické sm rovky a obrázky E.
Destinnové
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 593 cm (v 130 – 190 cm)
Popis: Strom má vysoký, uvnit dutý a vyhnilý kmen. Koruna je vysoko a je
zna n proschlá.
Datum popisu: 19. 3. 2004, kontrolováno 24.1.2006
Duby na Novo ecké hrázi
Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Alej dub se nachází na hrázi na levém b ehu Nové eky v délce cca
6 km mezi Rozvodím a samotou Leštinou u St íb eckého mostu.
Název, pod kterým je strom evidován: Alej na hrázi Nové eky
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Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303053.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); AMBROŽ (1926); Je icha & Krieg 1982 in
KOLEKTIV (1977 – 1989); ZEZULOVÁ (2001); N MEC et al. (2003); PRACH,
MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelené štítky . 48 1 až 48 96, místy schází; r zné
další kovové a papírové íslované štítky
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: cca 370 – 720 cm (ZEZULOVÁ 2001)
Popis: Z 96 dub vyhlášených za památné existuje 88 v r zném stavu, podrobn
uvedené v ZEZULOVÁ (2001).
Poznámka: Duby na Novo ecké hrázi jsem zatím podrobn nedokumentoval,
protože v archivu zprávy CHKO T ebo sko jsou k dispozici podrobné údaje z roku
2001 (ZEZULOVÁ 2001).

Hruše u St íbrce
Obec (katastrální území): St íb ec
Lokalita: Hruše je dominantou krajiny na mezi za vesnicí St íb ec, cca 350 m J od
kostela a cca 100 m nad silnicí do Lutové.
Název, pod kterým je strom evidován: St íb ecká hruše
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303030.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989)
Štítky a ozna ení na strom : není
Druh stromu: Hruše obecná Pirus communis
Obvod kmene: jižní kmen: 214 cm (v 130 cm), severní kmen: 205 cm (v 130 cm),
oba kmeny dohromady: 356 cm (v 130 cm)
Popis: Hruše tvo í dva p i pat srostlé kmeny (ve 130 cm jsou m itelné každý
zvláš ), jižní kmen je dutý a asi polovina jeho horní ásti je ulomená. Strom je
erstv ošet ený o ezáním.
Datum popisu: 26. 11. 2004
Dub JZ od St íbrce
Obec (katastrální území): St íb ec
Lokalita: Dub roste na vn jší stran hráze Nového Budínského rybníka, cca 1 km
JZ od St íbrce.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u Budínského rybníka
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303046.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989)
Štítky a ozna ení na strom : nezaznamenáno
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
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Obvod kmene: 585 cm (v 70 – 190 cm)
Popis: Nízký silný kmen dubu se ve 4 m d lí na 4 velké v tve a 1 pahýl.
Datum popisu: 26. 11. 2004, 15.1.2006
Duby u Vitmanova
Duby na hrázi Starého Vdovce
Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Bývalá trojice, dnes spíše dvojice dub se nachází na okraji silnice ze
Staré Hlíny do St íbrce, na vn jší stran hráze rybníka Starý Vdovec, u rybá ské
bašty Vitmanov. Toto je zbytek dubu nejvýchodn jšího z trojice, nejblíže k bašt
Vitmanov.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub v Holi kách 1, Dub u Starého Vdovce 1
(REŠ 1998)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303032.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); AMBROŽ (1926); Hlásek 1982 in KOLEKTIV
(1977 – 1989); HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); DYKYJOVÁ (2000); HRUŠKOVÁ, LUDVÍK,
TUREK (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA 2005
Štítky a ozna ení na strom : nejsou
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 753 cm (v 120 – 200 cm)
Popis: Ze stromu zbylo mrtvé silné torzo s k rou, vysoké cca 4 m. Vnit ek je
otev ený sm rem k silnici. Na JV jsou patrné stopy po odlomené silné spodní v tvi.
U kmene sm rem k louce leží ást stromu. Na fotografiích z 80. let (KOLEKTIV
1977 – 1989) má strom ješt jeden z vrchol a silnou v tev nad louku.
Datum popisu: 13. 4. 2004, 24.9.2005
Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Bývalá trojice, dnes spíše dvojice dub se nachází na okraji silnice ze
Staré Hlíny do St íbrce, na vn jší stran hráze rybníka Starý Vdovec, u rybá ské
bašty Vitmanov. Tento dub je z trojice prost ední.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub v Holi kách 2, Dub u Starého Vdovce 2
(REŠ 1998)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303033.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); AMBROŽ (1926); Hlásek 1982 in KOLEKTIV
(1977 – 1989); HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); DYKYJOVÁ (2000); HRUŠKOVÁ, LUDVÍK,
TUREK (2003); N MEC et al. (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA 2005; AMBROŽ
(1926)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 650 cm (v 50 – 190 cm)
Popis: Na kmeni je mnoho boulí. Strom je suchý, z koruny zbyly jen siln jší v tve,
n které byly d íve o ezány. Strom je vysoký 20 m.
Datum popisu: 13. 4. 2004, 24.9.2005
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Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Bývalá trojice, dnes spíše dvojice dub se nachází na okraji silnice ze
Staré Hlíny do St íbrce, na vn jší stran hráze rybníka Starý Vdovec, u rybá ské
bašty Vitmanov. Tento dub je nejzápadn jší, nejdále od bašty Vitmanov.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub v Holi kách 3, Dub u Starého Vdovce 3
(REŠ 1998)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303034.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); AMBROŽ (1926); Hlásek 1982 in KOLEKTIV
(1977 – 1989); HRUŠKOVÁ, TUREK (1995); DYKYJOVÁ (2000); HRUŠKOVÁ, LUDVÍK,
TUREK (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005); AMBROŽ (1926)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 705 cm (v 10 – 140 cm, pod boulemi)
Popis: Mohutný dutý kmen s mnoha boulemi je mírn nahnutý nad silnici. Od
silnice je na strom bílý pruh. Ze Z je strom bez k ry a dutina je zde otev ená.
V cca 2 m vede nad louku slabší v tev podivného tvaru, v 5 m odbo uje silná v tev
nad louku a nad silnicí je jizva po u íznuté v tvi. Dále pokra uje dutý olámaný
kmen s p ti kosterními v tvemi a terminálem. Výška stromu je 25 m.
Datum popisu: 13. 4. 2004, 24. 9. 2005
Dub na hrázi Nového Vdovce
Obec (katastrální území): Holi ky u Staré hlíny
Lokalita: Dub roste asi 80 m J od bašty Vitmanov na vn jší stran hráze rybníka
Nového Vdovce.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u St. Vdovce, Dub u Starého Vdovce 4
(REŠ 1998), (Pozn.: název nekoresponduje s realitou, dub je u Nového Vdovce)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303035.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : nejsou
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 638 cm (v 120 – 200 cm)
Popis: Strom je suchý, s k rou. Má p ímý dutý kmen s boulemi. V dutin je pecka
z cementu a cihel, dutina však vyhnila i okolo. V cca 7 m jsou na kmeni zbytky
dvou kosterních v tví vedoucí nad hráz, naho e jsou zbytky dalších p ti v tví. Na
strom jsou dob e patrné výletové otvory tesa íka obrovského. Výška stromu je
19,5 m.
Datum popisu: 13. 4. 2004, 24.9.2005
Dub u rybníka Dolní Zlatník
Obec (katastrální území): B ilice
Lokalita: Dub roste u JZ konce hráze rybníka Dolní Zlatník, asi 4 km ZJZ od
T ebon .
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Název, pod kterým je strom evidován: B ilický dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303045.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH (2005d)
Štítky a ozna ení na strom : dva zelené štítky strom chrán ný státem, spodní .
43 57
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 587 cm (v 110 – 150 cm)
Popis: Dub má mohutné ko enové náb hy a rovný nepoškozený kmen. V 3 m je
v tev na JZ, v 4 m 3 silné v tve na SV a 1 na SZ. Pokra ující kmen je s boulemi a
kon í vidli natým v tvením. Strom má celkem pravidelnou korunu, n které v tve
jsou na koncích proschlé.
Datum popisu: 16. 3. 2005
Jilm v T eboni
Obec (katastrální území): T ebo
Lokalita: Jilm roste p ímo ve m st v T eboni, asi 80 m od Hradecké brány, vpravo
od Dukelské ulice, naproti Botanickému ústavu, za autobusovou zastávkou. D íve
rostl ve dvo e domu. D m je dnes zbo ený, strom roste na okraji volného
prostranství.
Název, pod kterým je strom evidován: Jilm u Hradecké brány
Kdo vyhlásil: M stský ú ad T ebo
Kdy byl strom vyhlášen: 1. 8. 2003
íslo ve státním seznamu: zatím mi není známé
Literatura: Rozhodnutí M Ú T ebo (2003); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA
(2005), PRACH (2005b)
Štítky a ozna ení na strom : nejsou
Druh stromu: Jilm vaz Ulmus laevis
Obvod kmene: 382 cm (v 130 cm)
Popis: Podéln rozbrázd ný kmen jilmu se ve 4 m v tví na mohutné v tve tvo ící
velkou kulatou korunu, je zdravý. (fotografie viz p íloha) U jilmu je odhadnuto
stá í na 150 let, k údaji došla Ing. V. Fliegelová porovnáváním r zn starých
fotografií m sta.
Datum popisu: 19. 4. 2004, kontrolováno 23.1.2006
Vršské doubí
Obec (katastrální území): Domanín
Lokalita: Skupina 14 chrán ných a jednoho zcela odum elého dubu se nachází na
lokách cca 1,5 km J od T ebon , na Z b ehu Opatovického rybníka, cca 400 m SV
od býv. dvora Vrchy.
Název, pod kterým je strom evidován: Vršské doubí
Kdo vyhlásil: Správa CHKO T ebo sko
Kdy byl strom vyhlášen: 23. 7. 2001
íslo ve státním seznamu: 303078.1/14-14/14
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Literatura: AMBROŽ J. (1926); AMBROŽ J. (1929); Kloubec 2001 in KOLEKTIV
(2001); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005); PRACH 2005f)
Štítky a ozna ení na strom : nejsou
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvody kmen : 560, 510, 534, 543, 560, 464, 484, 604, 490, 510, 508, 485, 473 a
592 cm, podle Kloubec 2001 In KOLEKTIV (2001)
Poznámka: Vršské doubí jsem zatím podrobn nedokumentoval, protože v archivu
Správy CHKO T ebo sko jsou k dispozici podrobné údaje z roku 2001.
(fotografie viz p íloha .2)
Lípa u Opatovického mlýna
Obec (katastrální území): T ebo
Lokalita: Lípa roste na pravé stran silnice z T ebon do Branné, u místa kde
silnici podtéká Zlatá stoka, asi 50 m V od Opatovického mlýna, 2 km JJV od
T ebon .
Název, pod kterým je strom evidován: T ebo ská lípa
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303021.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1981 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH (2005a)
Štítky a ozna ení na strom : dva zelené štítky strom chrán ný státem, spodní se
špatn itelným íslem, m lo by být . 41 55
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Obvod kmene: 596 cm (v 120 – 210 cm)
Popis: Na kmeni jsou boule po o ezaných výmladcích, ve 3 m silné v tve na S a
SZ. Kmen se cca v 5 m d lí do veliké kulové koruny. V tve nad silnicí jsou
o ezané. P i pat stromu jsou výmladky a plodnice houby (šupinovka ?).
Datum popisu: 3. 10. 2004, kontrolováno 27.3.2006
Dub na hrázi rybníka Velké Stavidlo
Obec (katastrální území): Branná
Lokalita: Dub roste na vn jší stran hráze rybníka Velké Stavidlo, ve svahu mezi
cestou a Zlatou stokou, cca 20 m J od mostu p es Zlatou Stoku, 0,5 km V od
Obory, 3 km JV od T ebon .
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u rybníka Velké Stavidlo, asto chybn
Lípa u rybníka Velké Stavidlo (nap . REŠ 1998)
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303022.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1981 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
TESA (2001); PRACH (2004a); PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem bez ísla, st íbrný
kovový štítek s íslem 1140
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 689 cm (v 130 – 190 cm)
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Popis: Strom má ze strany od stoky mohutné ko enové náb hy, na nichž místy
rostou d evokazné houby (blíže nebyly ur eny). Silný kmen je dutý, v 2,5 m je
z JV strany po vylomené velké v tvi malý otvor do centrální dutiny, pod ním je
místo bez k ry s požerky tesa íka obrovského. Ve 3 m odbo uje na Z silná v tev
tvo ící západní ást koruny. Dále z kmene odbo ují 2 suché v tve, ze S je
odlomená v tev a op t otvor do dutiny. Vrchol stromu je ulomený, naho e jsou jen
3 v tší živé v tve.
Datum popisu: 3. 10. 2004, kontrolováno 27.3.2006
Lípa u Lutové
Obec (katastrální území): Lutová
Lokalita: Lípa roste solitérn v poli (dnes opušt ném), mezi elektrickými vedeními,
asi 150 m V od silnice z Lutové do Chlumu u T ebon , cca 1 km JV od Lutové.
Název, pod kterým je strom evidován: Lípa v Chlumu u T ebon
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303027.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 19 32, starý
zelený štítek s nápisem chrán no státním památkovým ú adem v Praze
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Obvod kmene: 480 cm (v 130 cm, p es boule)
Popis: Z kmene jsou erstv o ezány výmladky a jedna za spodních v tví (rána ze
Z strany) Kmen se d lí na n kolik vysokých v tví. Strom má válcovitou korunu,
erstv vytvarovanou citlivým o ezáním konc v tví. Vrcholek S ásti v r. 2005
siln prosychá. Výška stromu je 28 m.
Datum popisu: 15. 3. 2004, 24.9.2005
Dub u silnice mezi Lutovou a Chlumem
Obec (katastrální území): Lutová
Lokalita: Dub roste u silnice z Lutové do Chlumu u T ebon , cca 1,5 km SSZ od
Chlumu, v ostr vku cest na odbo ce cesty k rybníku Starému Kanclí i.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub na rozcestí
Kdo vyhlásil: M stský ú ad T ebo
Kdy byl strom vyhlášen: 14. 6. 2004
íslo ve státním seznamu: zatím mi není známé
Literatura: Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989); FLIEGELOVÁ, KLOUBEC
(2003)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 87 1
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 525 cm (v 130 cm)
Popis: Kmen dubu se v cca 5 m d lí na 5 hlavních v tví tvo ících velkou širokou
korunu. Strom je zdravý, vysoký 33 m.
Datum popisu: 15. 3. 2004, 25.9.2005
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Dub v Majdalen
Obec (katastrální území): Majdalena
Lokalita: dub roste na levém b ehu Zlaté stoky, cca 100 m SV od železni ní stanice
Chlum u T ebon , u motorestu „Pod dubem“ u hlavní silnice z T ebon na
Halámky. Sou adnice: 48˚57´05,9” s. š. 14˚52´08,5“ v. d.
Název, pod kterým je strom evidován: Majdalenský dub
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303029.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005); PRACH (2005e)
Štítky a ozna ení na strom : dva zelené štítky strom chrán ný státem, spodní
. 34 48
Druh stromu: Dub letní Quercus robur
Obvod kmene: 740 cm (v 130 – 150 cm)
Popis: Strom má malé ko enové náb hy. Mohutný kmen je uvnit dutý,
ztrouchniv lý. Do dutiny je z J malý otvor (cca 60 x 7 cm), áste n vypln ný
cementem s úlomky cihel. Z V strany je na kmeni v ší ce od 25 do 60 cm jizva bez
k ry, z ejm od zásahu bleskem. okraje jizvy jsou zavalené k rou, v dolní ásti
d evo vyhnívá do dutiny. V 4,5 m odbo uje u kmene kolmo silná v tev na JV.
Kmen je zna n silný i naho e, na Z jdou velké suché v tve, koruna je postupn
dopl ována menšími v tvemi. Terminál se ješt hodn d lí.
Datum popisu: 12. 6. 2004, kontrolováno 11.2.2006
Dub u rybníka Zájezek
Obec (katastrální území): Chlum u T ebon
Lokalita: Dub roste v zástavb mezi obcemi Hamr a Chlum u T ebon , na krátké
západní hrázi rybníka Zájezek, u výpusti, mezi cestou a rybníkem. Sou adnice:
48˚57´12,5” s. š. 14˚54´57,9“ v. d.
Název, pod kterým je strom evidován: Dub u rybníka Zájezek
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303048.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný státem . 20 23
Obvod kmene: 565 cm (v 100 – 120 cm)
Popis: Strom má nízký podsaditý kmen ze Z s ko enovými náb hy. Kmen je
naklon ný k V, asi rostl ve svahu hráze a pak byl obsypán. Ve 2 m se kmen d lí na
1 dvojící se terminál, 2 silné, vysoko vedoucí v tve až kmeny a 1 v tev
s opadávající k rou. V korun je patrné citlivé ošet ení o ezáním n kterých v tví.
Datum popisu: 19. 3. 2005, kontrolováno 11.2.2006
Lípa u Sta kova
Obec (katastrální území): Sta kov
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Lokalita: Lípa roste solitérn v louce asi 1,5 km S od Sta kova, cca 150 m Z od
cesty s modrou turistickou zna kou.
Název, pod kterým je strom evidován: Lípa u lomu
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303024.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1981 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : zelený štítek strom chrán ný bez ísla
Druh stromu: Lípa srd itá Tilia cordata
Obvod kmene: 544 cm (v 130 cm)
Popis: Lípa má dutý kmen s úzkou zacelující se št rbinou z JV strany. Z kmene
vybíhá nízko na JZ silná v tev.Výmladky na kmeni a v jeho okolí jsou erstv
o ezané. Lípa má rozložitou kulovou korunu, na mnoha místech s trsy jmelí.
Datum popisu: 15. 3. 2004, kontrolováno 24.1.2006
Buk u Sta kova
Obec (katastrální území): Sta kov
Lokalita: Buk roste cca 1,25 km S od Sta kova solitérn v louce asi 50 m V od
cesty s modrou turistickou zna kou.
Název, pod kterým je strom evidován: Buk na Skalkách
Kdo vyhlásil: ONV Jind ich v Hradec
Kdy byl strom vyhlášen: 10.12.1987
íslo ve státním seznamu: 303023.1/1
Literatura: ALBRECHT et al. (2003); Hlásek 1982 in KOLEKTIV (1977 – 1989);
PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA (2005)
Štítky a ozna ení na strom : dva zelené štítky strom chrán ný státem, jeden . 21 3
(podle dokumentace KOLEKTIV 1977 – 1989 by m l být štítek . 21 34, z ejm
poslední íslice není itelná)
Druh stromu: Buk lesní Fagus sylvatica
Obvod kmene: 500 cm (v 130 cm)
Popis: Buk tvo í dva kmeny d lící se ve 4 m. S ást koruny je zna n olámaná, ale
dotvá í se malými v tvemi. Strom je erstv citliv ošet en o ezáním n kterých
v tví. (fotografie viz p íloha .2)
Datum popisu: 15. 3. 2004, kontrolováno 24.1.2006
Zaniklé památné stromy
Pro úplnost jsem se zabýval i zaniklými památnými stromy. Ze strom
vyhlášených v r 1987 ONV Jind ich v Hradec za památné, zanikly:
Javor klen v Hatín , spadl z ejm p i vich ici koncem íjna 2002 (J. Kloubec,
ústní sd lení 2003), 17. 4. 2004 jsem na jeho míst zjistil nízký pa ez.
Jilm habrolistý v Mníšku - pokáceno, podle HLÁSEK, MÍCHAL (1994), zatím
neov ováno.
Lípa . 4 v aleji u Jem iny (viz popis - Alej lip u Jem iny str. 17)
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Hruše v Žít i - poznámka, že padla, je v po íta ové databázi Správy CHKO
z kontroly Hlásek, Míchal 1994, ale v protokolu z této kontroly (HLÁSEK,
MÍCHAL 1994) není zmín na. 25.9.2005 jsem na míst zjistil vyvrácený
obrážející pa ez.
8 dub na Novo ecké hrázi (podle ZEZULOVÁ 2001)

3.1.2 Souhrnné charakteristiky památných strom
3.1.2.1 Zastoupení druh mezi památnými stromy
Zastoupení druh je po ítáno ze všech existujících památných strom na
T ebo sku (viz tabulka .1 a graf .1).
Tabulka . 1
Vyhlášené památné stromy
zastoupení jednotlivých d evin
Druh d eviny

Dub letní
Lípa srd itá
Buk lesní
Hruše obecná
Jilm vaz
Celkem

Quercus robur
Tilia cordata
Fagus sylvatica
Pyrus communis
Ulmus laevis

CHKO

T ebo sko,

Po et
jedinc

Procentuální
zastoupení

207
13
2
1
1
224

92,41%
5,80%
0,89%
0,45%
0,45%
100,00%

Graf . 1: Vyhlášené památné stromy CHKO
T ebo sko, zastoupení jednotlivých d evin
13
2
1
207

1

Dub letní Quercus robur
Lípa srd itá Tilia cordata
Buk lesní Fagus sylvatica
Hruše obecná Pyrus
communis
Jilm vaz Ulmus laevis
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3.1.2.2 Obvody kmen památných strom T ebo ska
Tabulka . 2 ukazuje památné stromy T ebo ska se azené podle obvodu
kmene. Skupiny jsou za len ny jako jedna položka, za azeny podle nejv tšího
obvodu kmene.
Graf . 2 ukazuje velikost obvod památných strom T ebo ska. Zahrnuje
všech 224 existujících památných strom T ebo ska. Údaje o obvodech strom
Novo ecké hráze jsou podle ZEZULOVÁ (2001), z hráze Rožmberka podle LIERS
(2001) a z Vršského Doubí podle Kloubec 2001 in KOLEKTIV (2001).

Graf . 2: Obvody kmen památných strom v CHKO T ebo sko [cm]
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0
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Tabulka . 2: Památné stromy CHKO T ebo sko, se azeno podle obvodu kmene
nam ený
obvod
[cm]

Název

D evina

848
827

Dub u Nežárky
Lípa u Jem iny

Quercus robur
Tilia cordata

753
740

Dub v Holi kach 1
Majdalenský dub

Quercus robur
Quercus robur

Katastrální území

Hatín
Hatín
Holi ky u Staré
Hlíny
Majdalena

íslo státního
seznamu

parcelní íslo

303037.1/1
303049.1/1

911/1
839/1

303032.1/1
303029.1/1

141
200/1

303053
303012.1/1

704/1
4193

303034.1/1

62

370 – 720
(ZEZULOVÁ Alej na hrázi Nové eky
2001)
(88 dub )
713
Dub

Quercus robur
Quercus robur

705

Quercus robur

Holi ky u Staré
Hlíny
Kardašova Re ice
Holi ky u Staré
Hlíny

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

Branná
Hatín
Mláka

303022.1/1
303042.1/1
303047.1/1

714/4
1035/10
268/1

Duby na hrázi rybníka
Rožmberka (76 dub )

Quercus robur

303057

455/2 a 493

653

Dub v Holi kach 2

Quercus robur

303033.1/1

62

638
633
619
618

Dub u St.Vdovce
Dub u Nežárky
dub na Meteli
Dub u Zadního Dvora

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

Stará Hlína
Holi ky u Staré
Hlíny
Holi ky u Staré
Hlíny
Hatín
Nítovice
Hatín

232/1
917
565
936/2

464 - 604

Vršské doubí

Quercus robur

303035.1/1
303038.1/1
303016.1/1
303040.1/1
303078.1/1414/14

599
598
596
594

Dub u Velkého Tisého
Dub
T ebo ská lípa
Dub u Hatína

Quercus robur
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur

303050.1/1
303013.1/1
303021.1/1
303043.1/1

799
4193
2519
955/8

593
587
585
580
565

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

303036.1/1
303045.1/1
303046.1/1
303041.1/1
303048.1/1

704/3
1875
964
1035/10
945/1

562
555
až 546
546
544
523
500
498
490
483
482
480
480
478
474
382

Dub Destinové
B ilický dub
Dub u Budínského rybníka
Dub za vodojemem
Dub u rybníka Zájezek
Dub u rybníka Malý
Zavistivý
dub
Alej u Jem iny - lípa (8 lip)
Dub u Zadního Dvora
Lípa u lomu
Dub na rozcestí
Buk na Skalkách
dub
Dub
Lípa u Podsedku
Buk u rybníka Holná
dub
Lípa v Chlumu u T ebon
Dub u Vohnoutk
Novosedleský dub
Jilm u Hradecké brány

303051.1/1
303005.1/1
303058
303039.1/1
303024.1/1

4193
1266
1286
928/2
113/2
482
125/1
1266
4038/2
4195/2
1179
1266
552/1
2097/1,610/2
2847/21
180/1

214 a 205

St ib ecká hruše

689
682
677
310 – 662
(LIERS
2001)

Dub v Holic kach 3
Dub u rybníka Velké
Stavidlo
Dub u Hatína 3
Dub v Mláce

Quercus robur
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur
Fagus sylvatica
Quercus robur
Quercus robur
Tilia cordata
Fagus sylvatica
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur
Quercus robur
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3.2 Význa né, dosud nechrán né stromy v CHKO
T ebo sko
Byla vytvo ena databáze význa ných, dosud nechrán ných strom . Bylo do
ní zahrnuto 365 strom . V terénu jsem zdokumentoval a zm il cca 175
význa ných nechrán ných strom , údaje o 37 stromech jsem p evzal od Martina
Pracha a údaje o 49 stromech v Branské dubin jsem p evzal výsledk výzkumu
provedeného pro Správu CHKO JANKOVSKÁ (2003). Výsledky výzkumu jsou
v tabulce . 3 až tabulce . 11.
Pozn.: Tabulky . 3 – . 11 jsou v elektronické verzi práce v jedné tabulce
v p íloze 06C08JP080887A.zip.
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3.2.1 Zastoupení druh
nechrán nými stromy

mezi registrovanými význa nými

Zastoupení druh mezi registrovanými význa nými nechrán nými stromy
znázor ují grafy . 3 a 4. Do souboru nejsou zapo ítávány stromy, jejichž existenci
nemám ov enu (šed v tabulkách). D eviny, kde je uvedeno jen rodové jméno,
nebyly druhy zatím u všech jedinc ur eny.
Graf . 3: Zastoupení d evin mezi registrovanými význa nými
nechrán nými stromy

69

Dub letní
Ostatní

260

Graf . 4: Zastoupení d evin ostatních než dub letních
mezi registrovanými význa nými nechrán nými stromy.
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3.3 Popularizace
3.3.1 lánky v T ebo ském Sv t
V T ebo ském Sv t vyšly tyto lánky:
11/2004:
Staré stromy
Jednou z mnoha pozoruhodností v našem okolí jsou mohutné staré stromy.
Když si jich za neme všímat, m žeme obdivovat jejich krásu, velikost, bizardní
tvary. M žeme se zamyslet nad jejich v kem – jak dlouho tu jsou, jak dlouho ješt
budou a jak dlouho tu budeme my? Stromy jsou významným domovem mnohých
živo ich a také dotvá í vzhled krajiny.
Práv T ebo sko je v rámci republiky na takovéto význa né stromy
neoby ejn bohaté. Vždy duby na hrázích ke T ebo sku neodmysliteln pat í.
Stromy je žádoucí poznávat a chránit. Postupn se zabývám výzkumem strom
T ebo ska v rámci st edoškolské odborné innosti, vycházím z materiál ze Správy
CHKO T ebo sko. N které z nejvýzna n jších strom se pokusím zde, na
stránkách TS postupn p edstavovat.
Dub na hrázi rybníka Velké Stavidlo
Tento dub letní (Quercus robur) je svým obvodem kmene 689 cm sedmým
nejv tším dubem na T ebo sku. Obvod se m í ve výšce 130 cm nad zemí, je to
základní údaj charakterizující tlouš ku kmene stromu. Strom má mohutný, uvnit
dutý kmen. Na kmeni jsou dob e vid t chodbi ky larev brouka tesa íka
obrovského. Strom je stále živý, p estože n které v tve jsou suché a po n kterých
zbyly jen otvory do dutiny. Stá í stromu nelze zjistit, lze je odhadovat tak na 300 –
400 let. Strom je chrán n jako „Památný strom“ (pod íslem 303022.1/1), nesmí
být tedy jakkoli poškozován.
Jak se ke stromu dostaneme?
Ze silnice T ebo – Branná odbo íme u Obory (u koní) doleva po panelce
kolem rybník . Vede zde modrá a zelená turistická zna ka a cyklistická nau ná
stezka Okolo T ebon . Dub roste 0,5 km od Obory, blízko mostu p es Zlatou stoku,
z cesty je nep ehlédnutelný. Pozor, v n kterých turistických mapách je vyzna en
zna n nep esn .
(sou ástí lánku je mapka a obrázek, viz p íloha)
12/2004:
Kr ín v dub
Další p kný starý strom v okolí T ebon roste asi 1 km od m sta na hrázi
bývalého rybníka Hráde ek, nedaleko mostu p es Pod ezanskou stoku. Z T ebon
se k n mu m žeme dostat od Zlaté stoky b ezovou (Šustovou) alejí po tzv. Stezce
zdraví.
Jako v tšina strom na hrázích na T ebo sku je to dub letní (Quercus
robur). Práv tento je však vedle velikosti (obvod kmene 620 cm) pozoruhodný
svým tvarem. Místy mechem porostlý kmen je od asi 0,5 m nad zemí ztloustlý, má
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jakýsi soudkovitý tvar. Bývá to zp sobeno špatným r stem, lidé si to však p kn
vysv tlili pov stí. Ve strom jsou chodbi ky od larev brouka tesa íka obrovského,
podobn jako na mnoha zdejších starých dubech. Strom má stále celou korunu a je
v dobrém zdravotním stavu.
Ke stromu se váže pov st: Stavitel rybník Jakub Kr ín z Jel an nebyl pro
tvrdé a bezohledné zacházení s poddanými mezi lidmi oblíbený. Za alo se o n m
vypravovat, že je spol ený s áblem. Po smrti ho ert zap ahal do pluhu a Kr ín
musel orat hráze rybník , které postavil. Byl tak trestán. Prý a pozná, kolik úsilí a
lidských život stálo uskute n ní všech jeho velkolepých plán . Jednou sp ežení
vjelo na hráz Hráde ku (rozsáhlý rybník býval v míst dnešních les ). Hráde ek
však nestav l Kr ín ale Mikuláš Ruthard z Malešova. ert se tedy spletl. et zy
praskly a Kr ín byl volný. Dub vyrostl práv z toho p etrženého lánku et zu, jeho
kmen proto lánek et zu tvarem p ipomíná. Stromu se íká Kr ín v nebo také
ert v dub. ( erpáno z knížky: Hrušková, M., Turek, J.: Památné stromy. Silva
Regina, Praha, 1995.)
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
1/2005:
Lípa u Opatovického Mlýna
Památnými stromy T ebo ska nejsou jen duby. Nedaleko našeho m sta se
nachází i tato p kná lípa. Roste u okraje silnice T ebo – Branná, p ed
Opatovickým mlýnem, v místech, kde silnici podtéká Zlatá stoka.
Je to lípa srd itá (Tilia cordata) s obvodem kmene 596 cm. Na kmeni jsou
etné boule – k rou zacelené jizvy po dávno odpadlých v tvích. Lípa má košatou
korunu, tvo enou silnými v tvemi, jen nad silnicí jsou n které v tve o ezané.
Strom je chrán n pod íslem 303021.1/1. Je ozna en cedulí s nápisem
„Památný strom“, kterou se dnes ozna ují všechny chrán né stromy.
Lípy jsou dlouhov ké stromy. Jsou schopny znovu obrážet t eba z pa ez .
Tak m že strom na jednom míst žít velmi dlouhou dobu. Tato lípa, jak mohutný
kmen napovídá, je již jist stará. Je však zdravá a m že zde, doufejme, r st ješt
dlouho po nás. Vždy nejv tším stromem v R je práv lípa (má obvod 12,6 m,
roste u Pastvin v Orlických horách).
Záv rem bych rád všechny pozval na výstavu „Památné stromy a jejich
obyvatelé“ (Pod v ží, 5. 1. – 25. 2. 2005). Budete si moci prohlédnout spoustu
kreseb a fotografií, dozvíte se o t chto krásných výtvorech p írody mnohem více,
než se vejde do tohoto seriálu v TS.
2/2005:
Jilm vaz
Za p knými a významnými stromy nemusíme v T eboni chodit daleko.
Další strom, o kterém píši na stránkách TS, je jilm rostoucí p ímo ve m st .
Najdeme jej asi 80 m od Hradecké brány, vpravo od Dukelské ulice, naproti
Botanickému ústavu, za autobusovou zastávkou. D íve rostl ve dvo e domu (bývalá
istírna prádla). D m je dnes zbo ený, strom roste na okraji volného prostranství a
je dominantu okolí.
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Je to jilm vaz (Ulmus laevis). Má podéln rozbrázd ný kmen s obvodem
382 cm. S mohutnými duby se m it nem že, je však šestým nejv tším jilmem
vazem v eské republice (podle rozhodnutí o vyhlášení za památný strom, M Ú
T ebo , 2003). Strom má velkou kulatou korunu, je zdravý. Od roku 2003 je
chrán ný.
Jilmy jsou zajímavé a ne moc asté stromy. V echách se vyskytují t i
podobné druhy. D íve byly sou ástí n kterých les , dnes jilm vidíme z ídka. Je to
kv li nemoci grafióze. Zp sobuje ji houba, která postupn pror stá cévy stromu.
Napadený strom následn usychá. Takovýto velký zdravý jilm, který v T eboni
máme, je dnes opravdovou vzácností.
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
3/2005:
Dub na hrázi Opatovického rybníka
P kné duby m žeme vid t p jdeme-li n kdy z T ebon na procházku po
hrázi rybníka Sv ta na hráz Opatovického rybníka. Roste zde n kolik dub
s obvody kmen kolem p ti metr .
Nep ehlédnutelný a nejv tší je bizarní dutý dub, který roste asi ve t etin
délky hráze, na její vn jší stran . Strom má mohutný dutý kmen s obvodem
627 cm. Dutina je tak velká, že do ní m že pohodln vstoupit n kolik lidí. Vnit ek
stromu je z ernalý od ohn . Z dutiny vede velké „okno“ ke Zlaté stoce.
Z p vodního kmene zbyla jen jakási k rou pokrytá sko ápka. Pro život stromu to
sta í – vždy práv tudy proudí voda a živiny ze zem do v tví a list . Korunu
tvo í t i živé v tve, po ostatních zbyly jen suché pahýly. Ve starém strom žije
mnoho živo ich , m žeme vid t nap íklad výletové otvory od tesa íka obrovského.
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
4/2005:
Dub u rybníka Dolní Zlatník
Je tady jaro, m žeme se vypravit n kam dál za m sto do p írody. Památný
dub letní roste p i nau né stezce kolem Sv ta, u konce hráze rybníka Dolní Zlatník.
M žeme se tam dostat od Aurory po loukách a pak p es les (celkem asi 4 km).
Strom je také vid t ze silnice do eských Bud jovic.
Rovný kmen s obvodem 587 cm vr stá do hráze mohutnými ko enovými
náb hy. Strom je p kný a zdravý. Na kmeni zatím nejsou patrné žádné dutiny ani
poškození, kde by se mohla uchytit hniloba a vést k postupné zkáze, jak je u
takovýchto velikán b žné. Strom bude, doufejme, ješt dlouho po nás nerušen
r st a mohutn t.
O n kolik metr dále rostl ješt p ed n kolika lety druhý dub, který takové
št stí nem l. Dnes najdeme na jeho míst jen pár zbytk tlejícího d eva.
(sou ástí lánku je obrázek)
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5/2005
Dub v Majdalen
Najdeme jej vlevo od hlavní silnice z T ebon na Halámky, proti železni ní
stanici Chlum u T ebon . Roste na b ehu Zlaté stoky u motorestu „Pod dubem“. Je
na trase cyklistické nau né stezky Okolo T ebon .
Strom nás na první pohled upoutá svou celkovou mohutností. Má p knou
ucelenou korunu a vysoký silný kmen. Z jedné strany je strom bez k ry, nejspíše
zde kdysi sjel blesk. Kmen je uvnit dutý, s velkým množstvím troudu. Do dutiny
vede malý, áste n cementem vypln ný otvor. Lze jím zt ží prostr it ruku zkuste, jak i v horkém lét je uvnit stromu chladno. Tento dub letní je chrán ný
pod íslem 303029.1/1. Svým obvodem kmene 740 cm se mezi duby na T ebo sku
adí na druhé místo (ten nejv tší roste blízko Jem iny, ale o n m zas n kdy p íšt ).
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
7/2005
Vršské doubí
Vypravme se na Vršské doubí. Je to p kné a málo známé místo kousek od
T ebon . V loukách u b ehu Opatovického rybníka, nedaleko bývalého dvora
Vrchy, se nalézá skupina dub letních. Místu se n kdy íká „U devíti dub “.
Dostaneme se sem, když ze silnice z T ebon do Domanína, poté co necháme
vpravo park u Schwarzenberské hrobky, odbo íme za posledními zahrádkami
doleva. P ejdeme louku a asi po 200 m už jsme pod korunami mohutných strom .
Duby zde rostou ve dvou skupinách, v severní je jich sedm, v jižní osm.
Hodn strom je pom rn zdravých a p kn rostlých – na volném prostranství
nejsou ni ím omezovány. Jen jeden dub v jižní skupin je už odum elý a rozpadá
se. Kmeny m í v obvodu kolem p ti metr , nejv tší až šest metr . Od roku 2001
jsou stromy chrán ny. Místo je poz statkem d íve rozsáhlejších ploch, které
sloužily jako pastviny.
Roku 1926 bylo Vršské doubí popsáno takto: „Dosud stojí zde 47 statných
dub … Na konci lo ského roku bylo doubí toto, mající krajiná ský význam pro
okolí T ebon , ohroženo a šest starých dub bylo tenkráte skáceno.“ (AMBROŽ J.
1926: Staré duby na T ebo sku. - Krása našeho domova, Praha, 18: 117 – 121.) A
dnes je t ch statných dub už jenom 15. M li bychom si vážit toho p kného co v
krajin zbylo a nedopustit další devastaci.
(sou ástí lánku je obrázek)
10/2005
Mláka
památný dub a poutní kostel
Jedeme-li z T ebon do Jind ichova Hradce, prochází silnice vesnicí
Mlákou. V menší (severovýchodní) ásti obce zvané U Kostela, kterou hlavní
silnice obchází, se nalézá statný dub letní. Roste za kostelem, v plot zahrady u
jednoho z dom . Strom p sobí starobylým dojmem. Naklon ný, kuželovitý
zužující se kmen má obvod 677 cm. Dole, mezi ko enovými náb hy je malý
zazd ný otvor. Na kmeni jsou jizvy a je poškozen množstvím zatlu ených h ebík
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a želez. lov k nechápe, kdo mohl takovýto krásný starý strom zbyte n ni it. Ke
stromu nasedá plot, p ímo u kmene je betonový sloupek. Na kmeni jsou dva zelené
štítky strom chrán ný státem, jeden s íslem 37 51. Strom je od roku 1987
chrán ný (pod íslem 303047.1/1). Koruna stromu je široká, tvo í ji n kolik pater
mohutných vodorovných v tví. Zdá se, že strom už pomalu dožívá, vrchol a
n které v tve jsou suché.
Ve vsi se traduje pov st. Dávno (prý roku 1710) zde v mlze husté jako
mléko zabloudila mladá služebná Zuzana Eckenhausenová. Sešla z cesty a p epadli
jí dva krutí loupežníci. Cht li ji okrást a zabít. Ona se však vroucn modlila
k Pann Marii a poda ilo se jí utéct. Z vd nosti pov sila na veliký dub obrázek
Panny Marie. Ale nebylo to tak jednoduché. Jeden vysoký církevní hodnostá se
zlobil a dívce vytýkal, jak jen tak kdekdo si m že kde ho napadne vyv šovat svaté
obrázky. Pak ale, když jel pod dubem na koni, náhle spadl a zlomil si nohu. Uznal,
že ho stihl trest a nechal na tom míst vystav t d ev nou kapli. Pozd ji (v letech
1744 – 69) byl za Schwarzenberk postaven barokní poutní kostel Zasnoubení
Panny Marie, který zde stojí dodnes.
Ješt p ed druhou sv tovou válkou se konaly v Mláce pout . Sm ovala sem
procesí lidí až z Rakouska. N které mše nebyly slouženy v kostele ale p ímo pod
rozložitou korunou dubu. Pod dubem bývala studánka, dnes už je ale voda svedena
do studny u domu.
Mohutný dub m že být p es 300 let starý, opravdu tedy nejspíše pamatuje
dobu barokní. V dob stavby kostela to už mohl být p kný strom. Zamysleme se,
co se mezi lidmi zm nilo a prost ídalo generací, zatímco tento jeden strom, jeden
jedinec stále žije…
Informace z papíru Mláka (S. Van k 2004) vyv šeného na kostele a z vypráv ní
místních.
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
12/2005
Duby na hrázi Velkého Tisého
Mezi T eboní a Lomnicí nad Lužnicí se rozkládá pozoruhodný rybník
Velký Tisý. Místo je to zajímavé z n kolika pohled . Rybník Tisý je starší než
mnohé jiné. Postaven byl v letech 1502 – 1505 na po átku stavebních aktivit
Št pánka Netolického.
Ve stromo adí na jeho hrázi roste n kolik mohutných dub . Št pánka
Netolického ale nejspíše nepamatují, bude to už nejmén druhá generace. Jdeme-li
od západu (je zde dv r Šaloun a sádky), zaujme nedaleko po átku hráze na návodní
stran rostoucí dub s dv ma mohutnými v tvemi, odbo ujícími nad rybník
(Obrázek 1). Kmen má obvod 535 cm, výška stromu je 17,5 m. O n co dál najdeme
na vn jší stran hráze, za plotem v areálu sádek nejmohutn jší zdejší dub (Obrázek
2). Kmen vr stá do hráze mohutnými ko enovými náb hy, m í v obvodu 599 cm a
pravideln se v tví. Strom má velikou korunu, vypadá zdrav a je 22,5 m vysoký.
Je chrán ný jako památný strom ( íslo 303050.1/1) a je ádn ozna en cedulí se
státním znakem. Dále na hrázi rostou duby, co už nedosahují takových rozm r , ale
n které zaujmou svým bizarním vzhledem.
P i procházce kolem Tisého m žeme p i troše št stí vid t i n jaké vzácn jší
ptáky. Jsou pro n d ležité zejména rozsáhlé rákosiny. Rybníky jsou významnou
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zastávkou pro tažné ptáky na jejich cest do zimoviš a zp t. Velký Tisý spolu
s Malým Tisým a p ilehlými mok ady jsou národní p írodní rezervací.
(sou ástí lánku jsou 2 fotografie)
2/2006
Dub a pomní ek Emy Destinnové
Jedno z p kných památných míst nedaleko T ebon najdeme u Nové eky.
Dostaneme se sem ze silnice ze Staré Hlíny do St íbrce, z rozcestí u mostu p es
Novou eku. Odtud je to asi 200 m po Novo ecké hrázi, po proudu, po zelené
turistické zna ce. Dojdeme na místo s pomní kem, mohutným památným stromem
a informa ní tabulí.
V t chto místech asto ryba ila slavná operní p vkyn Ema Destinnová.
Poté, co její sv tovou p veckou kariéru tém ukon ila první sv tová válka, žila ve
dvacátých letech na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Více o jejím život si m žeme
p e íst na informa ní tabuli nebo nap . v knížce: Procházka B., Fürbach F.: Ema
Destinnová a její jiho eské sídlo. Carpio, T ebo , 1999. Na kamenné desce
pomní ku je psáno: „ŽIJÍCÍ, JIŽ SMÍTE DOSUD VŠECHNY TYTO KRÁSY Z ÍT,
VZPOME TE SI P I P ELETU SN HOBÍLÝCH RACK SAMOT DUŠE MÉ, JEŽ DOZAJISTA
VT LENA DO N KTERÉHO Z NICH, ZNOVU VŽDY SE VRACÍ V MÍSTA ŠT STÍ SVÉHO
ZAŠLÉHO. A. D. 1930“
Mohutný dub má rovný kuželovitý kmen s obvodem 593 cm. Do kmene je
zasazen obrázek Emy Destinnové a jsou na n m turistické zna ky. Strom už není
v moc dobrém stavu, kmen je prohnilý se za ínající dutinou, koruna je zna n
proschlá.
Od silnice se také m žeme vydat na druhou stranu sm rem k Rozvodí. Na
Novo ecké hrázi zde roste mnoho ješt mohutn jších dub a jsou tu výhledy do
p írodní rezervace Novo ecké mo ály. O tomto p kném území s dalšími
památnými stromy ale až n kdy p íšt .
(sou ástí lánku je obrázek, viz p íloha)
4/2006
Duby mezi isti kou a Rožmberkem
Málo známá dvojice p kných mohutných dub roste na pravém b ehu Zlaté
stoky asi 2,5 km severn od T ebon . Dojdeme tam od vlakového nádraží nebo od
bývalých jatek (dnes objekt eského nada ního fondu pro vydru). Cesta vede podle
Zlaté stoky kolem Mokrých luk se seníky. Potom podél b ehu Rožmberka a kolem
menších rybní k – do iš ovacích nádrží istírny odpadních vod. Na Rožmberku
bývají vid t r zní vodní ptáci, je slyšet k ik z kolonie rack na malém ostr vku.
Mezi stokou a nádržemi je více starých strom , ale nejmohutn jší jsou až u
b ehu páté, poslední nádrže. Z cesty tedy odbo íme mezi tvrtou a pátou nádrží.
Duby už jsou na dohled. Jejich mohutnost ale vynikne až když dojdeme p ímo
k nim. První, jihovýchodní z dvojice, má podsaditý kmen s rozbrázd nou k rou a
s obvodem 564 cm. Koruna stromu je už zna n proschlá. Asi o 40 m dál roste
druhý, mohutn jší dub (na fotografii). Jeho silný kmen s boulemi a jizvami má
obvod 599 cm. Kmen se brzo d lí na t i menší, tvo ící vysokou, ídkou korunu.
Stromy byly p ed n kolika lety odborn o ezány a ošet eny.
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(sou ástí lánku je fotografie)
S psaním lánk po ítám obdobným zp sobem i nadále.

3.3.2 Výstava Památné stromy T ebo ska a jejich obyvatelé
Výstava prob hla 5. ledna – 25. února 2005 ve výstavním sále Pod v ží
v T eboni. Myšlenku na uspo ádání výstavy jsem inicioval v první polovin roku
2004 po domluv s J. Michálkem a V. Bartuškou. Hlavním organizátorem výstavy
byl V. Bartuška. Na realizaci se podíleli:
RNDr. J. Michálek a kol. ze st ediska dokumentace starých strom z Krajského
muzea Sokolov, který vytvo il 30 velkoplošných panel o starých stromech (z
valné ásti byly zam ené na oblast dostupnou z T ebon )
Oddíly SOP T ebo vedené V. Bartuškou (kde jsem aktivním lenem)
Volavky, Uran, My ka na tanky a Malý vydry (vytvo ily panely o živo iších
žijících ve starých stromech)
P írodov dný kroužek Kaštani z Gymnázia Jírovcova v eských Bud jovicích
Výtvarný obor ZUŠ T ebo
Správa CHKO T ebo sko
Pan Bohdan Chadt, který se zabývá údržbou strom
Výstavu navštívilo kolem 1 400 lidí, což je mnohonásobn více, než je pro zdejší
výstavy b žné.

3.3.3 Malý pr vodce po památných stromech T ebo ska
(viz p iložené CD)
Tato brožura (PRACH, MICHÁLEK, BARTUŠKA 2005) vynikla na p elomu roku
2004 a 2005. Byla prodávána návšt vník m výstavy za 30 K (cena kopírování).
P ímo na výstav se prodalo p ibližn 130 kus . Pro veliký zájem ve ejnosti
odkoupilo po výstav autorská práva na n kolik let Informa ní a kulturní st edisko
m sta T ebon , které pokra uje s jejím dalším kopírováním a prodáváním. Je
prodávána v pokladn u expozice T ebo sko – krajina a lidé, kde ji p es letní
sezonu kupují návšt vníci zejména z ad turist .

4. DISKUSE
4.1 Obecné zhodnocení
Výzkum strom je na T ebo sku dlouhodobý, avšak zna n nesourodý.
Myslím, že je t eba ešit problematiku význa ných strom T ebo ska komplexn .
Poslední a jediné údaje pro celé T ebo sko jsou z 80. let (KOLEKTIV 1977 – 1989),
jsou stále opisovány do nov jších publikací (ALBRECHT et al. 2003). Mezitím
n které stromy postupn zanikají, jiné se výrazn zm nily apod.
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Poda ilo se získat zajímavé a aktuální údaje a tím p isp t k výzkumu a
ochran význa ných strom .
Mé výsledky dokumentace památných strom se v mnohém liší od starých
údaj . Vyplývá to z velkého asového odstupu – za více jak 20 let (od získání
údaj do karet KOLEKTIV 1977 – 1989) se stromy zm nily, ale také
z neporovnatelnosti údaj . Zp sob dokumentace strom , a se to na první pohled
nezdá, m že být r zný. Údaje se ne vždy dají porovnat protože byly získávány
r znými lidmi v r znou dobu a r zným zp sobem. Nebyla p esn definována
metodika, nap . kde a jak byl m en obvod kmene. (Co znamená m ení ve 130 cm
u stromu ve svahu?) Práv u strom ve svahu jsem pravideln zjiš oval obvody
menší až o 0,5 m, z ejm kv li nep esným starým m ením (asi šikmo, podle
svahu, ne kolmo na osu kmene stromu). Jako d ležité se také ukázalo brát za
reprezentativní nejmenší obvod kmene stromu do výšky 130 cm, tj. ne striktn
vždy ve výšce 130 cm. N které stromy mají v této výšce už náb hy spodních v tví
a takovýto rozm r by tedy byl zna n v tší, nevypovídal by mohutnosti kmene.
Op tovným m ením byly zp esn ny údaje o nejmohutn jších stromech.
Nejmohutn jšími stromy CHKO T ebo sko jsou dub v niv Nežárky mezi
Jem inou a Zadním dvorem s obvodem kmene 848 cm a lípa u Jem iny s obvodem
kmene ve výšce 40 až 60 cm od zem 827 cm, v cca 130 cm však už 842 cm, výše
ješt více. Zp esn ní potvrdilo nutnost opravdu m it nejmenší obvod kmene a
uvád t kde byl strom m en. Kmen tohoto dubu se kuželovit zužuje, kmen lípy
naopak rozši uje - proto byly po jen malé odchylce ve výšce m ení získány
odlišné údaje a bylo zp esn no po adí dvou nejmohutn jších strom T ebo ska.
Cenné výsledky p ineslo vytvo ení databáze význa ných, dosud
nechrán ných strom . Bylo do ní zahrnuto 365 strom . Toto íslo jist není
kone né, stále se ob as dovídám o dalších stromech, které spl ují ur ená kritéria a
budou za azeny. Zdokumentováno je cca 260 strom . Ze staré dokumentace nebo
ze sd lení lidí nemám ješt známé význa né stromy zdokumentovány všechny.
Nebylo to zatím v mých silách a asových možnostech. Dokumentace zbylých
strom z stává úkolem dalšího výzkumu. P esto však uvedené výsledky jsou zatím
nejúpln jší, které pro T ebo sko existují.
Velmi zajímavé je, že stále ob as narazím v terénu na dosud neznámý
význa ný strom (nap . smrk u Karštejna s obvodem kmene 407 cm, dub u rybníka
Nový Spálený s obvodem 607 cm, dub u Ov ína u obce Mnich s obvodem kmene
588 cm aj.). Jsou to stromy takových parametr , které by už jinde v republice jist
byly známé a chrán né. Zjiš ování dalších strom je proces je z ejm nekone ný,
stále je co objevovat. Postupn získávám velmi zajímavé výsledky.
Popisy jednotlivých strom uvedené ve výsledcích se vzájemn liší
rozsahem a podrobností pojednání o r zných ástech stromu. To však nepovažuji
za nedostatek, popisy strom jsou vždy subjektivní. N kdy m strom zaujme svým
zvláštn rostlým kmenem, jiný t eba pravidelností koruny a to se stává st žejní
ástí popisu.
Postupn probíhá po izování dokumentace strom . Mé fotografie jsou
v p íloze (na CD). Uvedené fotografie nejsou pro všechny stromy. Zatím nemám
všechny nafotografované. Zna nou ást strom fotograficky zdokumentoval
v poslední dob V. Bartuška, tyto jsem je tedy znovu nefotografoval.
Bylo by vhodné a zajímavé zabývat se zhodnocením zdravotního stavu
strom . V popisech strom je zdravotní stav zmi ován jen nep ímo, nap . že strom
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má dutiny nebo že vypadá zdrav . Za adit co nejobjektivn ji každý strom do jedné
z p ti kategorií (sadovnického, lesnického, nebo podobného systému hodnocení) by
bylo užite né p inejmenším p i posuzování souboru jako celku, p i vybírání
nejlepších a nejperspektivn jších, apod. Ur it zdravotní stav stromu je náro né na
zkušenosti a nejlépe se strom posuzuje ve vegeta ní dob . Lokalitu by tedy bylo
t eba navštívit nejmén 2x, v zim popsat v tvení, zm it výšku a po ídit
fotodokumentaci a v dob olist ní zhodnotit zdravotní stav. Toto vidím jako
pokra ování mé innosti – doplnit ke každému stromu hodnotu ozna ující
zdravotní stav.

4.2 Zhodnocení pro jednotlivé d eviny
4.2.1 Duby
Velkou v tšinou význa ných strom na T ebo sku jsou duby letní. Není to
p ekvapující – na T ebo sku je velké množství hrází, které byly pro jejich zpevn ní
duby osazovány (DYKYJOVÁ 2000). Mezi stávajícími památnými stromy je dub
92,5%. Nejmohutn jším stromem oblasti je práv dub (viz 4.1). Nejvíce
z nejmohutn jších dub roste na Novo ecké hrázi. Dva nejmohutn jší z
nechrán ných dub najdeme v Branské dubin . Zajímavé je, že z mn známých
dub nad 5 m v obvodu je chrán na jen cca polovina.
Netypický je dub zimní (Quercus petraea) v Majdalen , dosahující obvodu
kmene 446 cm. Je to jediný dub zimní který zatím na území CHKO registruji.

4.2.2 Lípy
Na lípy není T ebo sko p íliš bohaté. Lip zde rostou dva druhy – Lípa
srd itá (Tilia cordata) a l. velkolistá (Tilia platyphyllos). Protože stromy zpravidla
dokumentuji mimo vegeta ní období, nemám v tšinou lípy zcela jist ur ené do
druhu, proto druh v tšinou neuvádím. Ur ení do druhu bude úkolem dalšího
výzkumu.
V tšina velkých lip už je vyhlášena za památné. Mezi n pat í i druhý
nejmohutn jší strom T ebo ska – z mnoha kmen srostlá lípa v louce pod zámkem
Jem inou. Mezi nechrán nými registruji lípu na Novo ecké hrázi (obvod cca 7 m),
jde však nejspíše op t o srostlici kmen . Dále jsou uvedeny nap . lípy v a u obce
Lužnice, jejich význam však není v jejich mohutnosti, ale jedna je dominantou
obce, roste u k ížku a je dopl kem vesnického stavení, druhá je solitéra –
dominanta krajiny.

4.2.3 Smrky
Smrky T ebo ska jsou velmi zajímavou kapitolou. P ed zapo etím innosti
nebyl v dosavadní literatu e uveden žádný smrk. P esto se na T ebo sku n kolik
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velmi mohutných a zajímavých smrk ztepilých vyskytuje. Lze o ekávat, že budou
v lesních porostech jako dosud nalézány další. Nejv tší obvod kmene má Martinem
Prachem nalezený a zdokumentovaný smrk u Dlouhého mostu. Má obvod (ve
130 cm) 413 cm, ale takto silná je jen dolní ást kmene, výše už kmen tak mohutný
není. Velmi mohutné jsou smrk u Karštejna s obvodem 406 cm a smrk u býv.
rybníka Maluškov u Sta kova s obvodem 403 cm. Tato smrky by m ly být
navrženy k ochran .

4.2.4 Javory
Známý a mohutný byl Klen Marie Terezie v Hatín , který zanikl z ejm v r.
2002. Dnes je nejv tší mn známý javor klen (Acer pseudoplatanus) rostoucí jako
krásná pravidelná solitéra v poli nad silnicí z Hatína na Jem inu.
Javor mlé (A. platanoides) zatím na území CHKO žádný mohutn jší
neznám, podle zatím neov ených zpráv by m l n jaký r st v oblasti mezi Dvory
nad Lužnicí a Novou Vsí nad Lužnicí.

4.2.5 Akáty
Mohutné trnovníky akáty (Robinia pseudacacia) registruji v CHKO dva.
Krásný mohutný jedinec s obvodem kmene 430 cm se nalézá v obci Lužnice u
mlýna. Tento bude navržen k ochran . P estože akát je nep vodní druh, myslím že
mohutný jedinec v obci ochranu zasluhuje. Druhý mohutný akát, avšak už ve velmi
špatném stavu, roste v obci Hrdlo ezy.

4.2.6 Jilmy
Velmi mohutný a zdravý jilm drsný (Ulmus scabra) s obvodem kmene
438 cm byl zjišt n v obci Nová Ves nad Lužnicí. Byl navržen k ochran . Chrán ný
je jilm vaz (U. laevis) v T eboni s obvodem kmene 382 cm.

4.2.7 Buky
Mohutné buky lesní (Fagus sylvatica) jsou známy v CHKO jen dva, oba
chrán né jako památné. V tší je solitérní dvoukmenný buk nad obcí Sta kov
s obvodem kmene 500 cm. Menší a už dožívající a prohnilý je buk u rozcestí u
rybníka Velká Holná s obvodem kmene 482 cm.

4.2.8 Jedle
P estože jedle (Abies alba) tvo ily d íve na T ebo sku zna nou ást
p irozených les (DYKYJOVÁ 2000), dnes zde už moc mohutn jších jedlí
nenajdeme. Registruji jen jedli v pralesovitém porostu v NPR Stará eka s obvodem
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kmene 320 cm a náhodou jsem nalezl jedli v lese u zadní ásti Sta kovského
rybníka s obvodem kmene 314 cm.

4.2.9 Borovice
P estože T ebo sko je známým krajem borových les , mohutných borovic
lesních (Pinus sylvestris) je zde poskrovnu. Nejv tší obvod kmene má borovice u
Slepi ího vršku u Lužnice, je však tvo ena více kmeny srostlými p i pat . N kolik
mohutných borovic roste spolu s výše popsanou jedlí v pralesovitém porostu
v NPR Stará eka. U nejmohutn jší z nich jsem v obvodu kmene nam il 320 cm,
je to zárove nejmohutn jší jednokmenná borovice, která je dosud v CHKO známa.
Jinak se v CHKO roztroušen nalézají jednotlivé borovice s obvodem kmene
kolem 250 cm.

4.2.10 Ovocné stromy
Chrán ná je krásná solitérní dvoukmenná hruše na mezi u St íbrce. Nov
byla zjišt na hruše v Hrchovišti s obvodem kmene 293 cm a t eše v Suchdole
nad Lužnicí s obvodem kmene 374 cm. Jiné ovocné stromy vynikající svoji
mohutností jsem zatím v CHKO nezjistil.

5. ZÁV

R

T ebo sko je v porovnání s ostatními regiony eské republiky (nap . se
sousedním eskobud jovickem, kde jsou památné stromy zpracovány v publikaci
GERGEL et al. 2004) na velké stromy mimo ádn bohaté. Velkých starých strom ,
zejména dub , je zde velké množství. Srovnatelné oblasti s tak velkým po tem
mohutných starých dub jsou snad jen Pohansko na jižní Morav nebo n které
obory v Polabí.
Práce p inesla aktualizovaný a zatím nejpodrobn jší popis památných
strom T ebo ska.
Po provedeném souhrnném zpracování památných strom , nastala další fáze
innosti. Byly co možná nejsouhrnn ji zpracovány stromy ostatní, dosud
nechrán né. Tento soupis (databáze) bude, jak bylo domluveno, poskytnut Správ
CHKO T ebo sko. Budou z n ho postupn vybírány další stromy k vyhlášení za
památné.
Byly zdokumentovány velmi význa né stromy, které zatím nejsou
chrán ny. Bylo by proto opravdu žádoucí další stromy za památné soustavn
vyhlašovat. Ne že by byly tyto stromy bezprost edn ohroženy, ale ochrana stromu
minimáln zvýší pov domí o jeho významnosti u obcí a vlastník pozemk .
P inese také lepší možnosti erpání finan ních prost edk na jeho odborné ošet ení.
Stromy pak také mají v tší šanci dostat se do souhrnných publikací a turistických
map.
Vytvo ení zatím nejkompletn jší databáze význa ných, dosud
nechrán ných strom , která bude dále dopl ována, lze považovat za nejd ležit jší
p ínos této práce.
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Údaje ke každému stromu (p edevším obvody kmen strom ) byly
získávány podle stejné a p esn definované metodiky, údaje jsou tedy vzájemn
porovnatelné. Je možné v budoucnu stromy znovu stejn zm it a popsat a
vysledovat zm ny (nap . o kolik strom v obvodu p irostl).
D ležitou sou ástí práce je soupis literatury. Je uveden ke každému
památnému stromu v jeho popisu a ke každému význa nému, nechrán nému
stromu, ke kterému n jaké starší údaje existují, v tabulce. Umož uje to dohledat
starší údaje bez nutnosti op t procházet všechny materiály.
Myslím, že se problematiku da í popularizovat. Vyplývá to z hojné ú asti
na výstav , ze zna ného po tu prodaných brožur (Malý pr vodce po památných
stromech T ebo ska) a z ohlas na lánky v T ebo ském Sv t . K ší ení informací
jist p isp je vydání nau ného CD Pr vodce po památných stromech T ebo ska
lét 2006.
Výzkum význa ných a památných strom je velmi zajímavým odv tvím
innosti. Spojuje v sob poznatky z mnoha obor – biologie, ochrany životního
prost edí, historie, aj. P i popularizaci se využije i um lecká tvorba.
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P íloha . 1: Mapka památných strom v CHKO T ebo sko
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P íloha . 2: Vybrané fotografie strom

Fotografie .1: Vršské doubí 11.1.2006
60

Fotografie .2:
Dub na hrázi Opatovického rybníka 9.1.2006
61

Fotografie . 3: Buk u Sta kova 24.1.2006
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Fotografie . 4:
Skupina dub na hrázi bývalého rybníka Podsedek 24.1.2006
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P íloha . 3 (v elektronické verzi neúplná): Vybrané kresby strom

Dub na hrázi rybníka Velké Stavidlo
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Kr ín v dub na hrázi býv. rybníka Hráde ek u T ebon
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Dub na hrázi Opatovického rybníka
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Dub Emy Destinnové
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P íloha . 4: Ukázka karty z KOLEKTIV (1977 – 1989)
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