
Informace  o   nově vyhlášených  památných stromech
 v     letech 2007 – 2009  

„Naši předkové nám zanechali prastaré stromy a husté lesy, je naší povinností předat toto  
dědictví  těm co přijdou po nás“
 

Zákon o ochraně  přírody a  krajiny  umožňuje  příslušnému orgánu ochrany přírody 
vyhlásit  mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí  za památné stromy. Na 
základě tohoto zmocnění v zákoně vyhlásil Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, 
v roce 2007  památným  stromem: 

hrušeň  obecnou  (Pyrus  communis), 
rostoucí  v poli  nedaleko  osady  Křečovice, 
katastrální území Rovensko pod Troskami. Tento 
soliterní  strom,  tvoří  v dané  lokalitě  významný 
krajinotvorný  prvek,   úctyhodných  rozměrů, 
několik  dendrologických  parametrů  –  obvod 
kmene  282  cm,  výška  stromu  15  m,  průměr 
koruny 18 m. 

v roce 2008 památným stromem:

Platan  javorolistý  (Platanus 
acerifolia),  rostoucí  v travnaté 
ploše   na   návsi  Modřišice   u 
komunikace   vedoucí   ve  směru 
Přepeře  -  Podháj.   Tento 
mohutný,  esteticky  vysoce 
hodnotný  exemplář  tvoří 
v dotčené  lokalitě  významnou 
estetickou  a  kulturní  dominantu. 
Dendrologické  parametry  stromu 
-   obvod  kmene  264  cm, 
předpokládaný věk je 120 až 150 
let. 



                                                                                                                               
  

 v  roce 2008  -  2009 památným stromem:

        lípu malolistou (Tillia cordata), rostoucí v 
JZ orientovaném svahu při hranici  se zahradou 
v obci  Soběslavice.   Jedná  se  perspektivního 
jedince  nadprůměrného věkem  a  vzrůstem, s 
esteticky  velmi  působivým,  přirozeným 
habitusem.  Dendrologické  parametry  stromu  - 
obvod  kmene  398  cm,  výška  24  m,  průměr 
koruny 17 m.

 

       lípy malolisté  (  Tilia  cordata) – skupina 3 lip,  rostoucí na návsi obce  Padařovice 
v katastrálním území  Soběslavice.  Tato  skupina  lip  je  tvořena  perspektivními   dřevinami, 
které plní  v této lokalitě funkci výrazného, esteticky velmi významného vegetačního prvku 
v prostoru návsi, významně dotváří celkovou charakteristiku dané lokality,  kde dominantní 
prvek tvoří zrekonstruovaná kaple. Dendrologické parametry stromů – obvody  kmenů 221, 
290 a 331 cm,  výška stromů 13,15 a 26,5 m,  průměry korun 8, 15 a 16m. Stáří stromů  se 
odhaduje  na 100 až 140 let.

U  všech  památných  stromů  byla  vymezena 
ochranná  pásma,  ve  kterých  lze  určité  činnosti 
(výstavba,  terénní  úpravy,  odvodňování,  chemizace 
aj.)  a  jejich  ošetřování   provádět  jen  s předchozím 
souhlasem odboru životního  prostředí  MěÚ Turnov. 
Pokud  nebylo ochranné pásmo takto  vymezeno platí, 
že  každý  památný   strom  má  ze  zákona   určeno 
základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 
desetinásobku průměru kmene, měřeného ve výši 130 
cm nad zemí.  
           Vyhlášené památné stromy jsou pravidelně, 
odborně ošetřovány z prostředků      Programu péče o 
krajinu MŽP a jsou evidovány v ústředním seznamu, 
který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
               
Podnět  k tomu,  aby  došlo  k vyhlášení   stromu  za 
památný,  může podat orgánu ochrany přírody každý 
občan.  Jak  pozná  běžný  občan,  že  se  jedná  o  památný  strom?  Na  označení   památných 
stromů se používá malého státního znaku České republiky,  umístěného  na dřevěné  tabuli 
v těsné  blízkosti  předmětného  stromu,  skupiny  nebo  stromořadí  s textem  PAMÁTNÝ 
STROM.
Martina Kutková,  OŽP


