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Předmluva

John Ruskin citát – „Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.“

Snad ani není možné lépe vyjádřit obsah mé publikace.

Ano, takových o stromech jsou možná stovky, ale často jsou tyto jenom 
výčtem fakt. 

Domnívám se, že stromům je nutno přiřadit i „lidství“, tedy to, jak působí 
na naši duši, jak ovlivňují naše pocity.

U památných stromů s jejich bezprostředním okolím výše uvedené platí 
dvojnásob, neboť jsou navíc živoucí pamětí lidstva…

Jaromír Slavíček
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Památné stromy kraje Komenského
Za památné stromy je možné podle zákona o ochra-

ně přírody a krajiny prohlásit dřeviny vynikající svým 
vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty 
a stromy připomínající historické události nebo různé 
pověsti a báje.

Památné stromy jsou zákonem chráněny před po-
škozováním a v ochranném pásmu není povolena žád-
ná škodlivá činnost.

Památné stromy si zaslouží pro svůj mnohostranný 
význam naši ochranu a následnou péči. Jsou evidová-
ny v Ústředním se znamu ochrany přírody.

Památné stromy jsou v terénu označeny tabulemi 
s malým státním znakem České republiky a tabulemi 
s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.

Nejenom ony, ale všechny stromy působí očistně na 
naše tělo a přeměňují naše negativní naladění na po-
zitivní.

Lidé si stromů odpradávna vážili, neboť věřili, že je 
zbaví nemocí nebo neplodnosti, nosili jim proto dary 
a obětiny.

Každý člověk by si měl oblíbit svůj strom a u tako-
vého se soustředit na své pocity. V takových chvílích 

by měl ucítit úlevu, lehkost na duši, vzestup energie 
a zlepšení nálady.

O léčivých vlastnostech každého stromu rozhoduje 
typ půdy, zeměpisná poloha a řada dalších přírodních 
faktorů.

Je současně nesporné, že každý strom ovlivňuje své 
okolí. Platí to zejména pro statné jedince rostoucí osa-
moceně.

Zvláště původní lesní stromy se vyznačují svou mocí 
uzdravovat, těm bychom měli dávat přednost před 
pěstovanými.

Dokonce se uvádí způsob, jak pro jeho optimální 
léčebné působení ke stromu přistupovat. Někteří lidé 
opření zády o silný strom pociťují velmi výrazný tok 
energie, který by se dal přirovnat k horské bystřině 
nebo dokonce vodopádu.

Vnímavý člověk ví, že pod některými stromy se cítí 
plný energie, pod jinými na něj dolehne únava s neli-
bými pocity.

Důvodů může být několik.
Je možné, že stojí pod stromem, který není dárcem 

energie, ale má spíš schopnost negativní energii pře-
jímat.
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Může se tedy jednat o nevhodně vybraný strom.
Musíme si vybrat strom zdravý bez viditelných cho-

robných projevů. Pak teprve můžeme strom obejmout 
s našimi prosbami jemu věnovanými.

V tu chvíli zavřeme oči a zapomeňme na všechny 
naše problémy a soustřeďme se jen na sjednocení na-
šeho nitra se stromem.

Vnímejme, jak ze stromu přechází do našeho těla 
proud energie. Pak mu projevme vděčnost pohlazením 
a poděkováním za jeho pomoc.

Ještě předtím, než začneme využívat sílu stromu, 
měli bychom ale vědět, jaký strom je nám v tuto chvíli 
nejvíce užitečný.

Jak už bylo uvedeno, každý druh stromu je svými 
vlastnostmi jedinečný, jsou takové, které by nám při 
určitých problémech nejen nepomohly, ale mohly na-
opak i uškodit.

Například tis má tu vlastnost, že namísto předávání 
energie, ji sám přijímá od druhých živých bytostí včet-
ně člověka.

O vrbě se zase píše, že údajně rozjasňuje mysl, na-
pomáhá k tomu, abychom si uvědomili své problémy 
a pochopili sebe samého.

Ale zároveň nás údajně přivádí k pesimismu. Proto 
její pomoc by měli využívat jen lidé sebevědomí, bez 
vnitřního strachu a obav.

Dnes opět tak objevujeme uzdravující sílu stromů, je 
všeobecně známo, že léčit může už jen samotný pobyt 
v lese.

Vědci tvrdí, že v borových lesích se snižuje množství 
mikrobů až o polovinu.

Mnozí z nás se již sami přesvědčili, jak blahodárně 
působí stromy či lesní prostředí na naši ztrápenou duši 
a zdraví.

A že psychický stav člověka ovlivňuje i jeho fyzické 
zdraví, již uznává i klasická medicína. Každý strom 
žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu.

V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat; měli své 
posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které 
mnohde působily také jako věštírny.

Jakmile se lidé odebrali do posvátného háje a pod je-
jich mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové 
stromů jim nabídli vyřešení jejich problému.

Také nemocní k nim přicházeli pro zdraví a mnozí 
je také tímto způsobem získávali. Toliko ke stromům 
úvodem.
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Stromy, a buky zvláště, byly dříve považovány za 
symbol lidstva, ztělesnění života a sjednocení tří říší – 
pozemské, vodní a nebeské.

Ty měly tvořit osu, kolem které je uspořádán svět.
Přírodní národy věřily, že zejména staré stromy jsou 

nabité božskou energií, která může být zasvěcenými, 
například druidy, využita ke vstupu do jiné duchovní 
dimenze.

Obzvláště staré stromy jsou uctívány i dnes a někte-
ré významy stromů lze považovat za všeobecně platné.

Věčně zelené stromy stále symbolizují dlouhověkost 
a nesmrtelnost a opadavé obrodu a znovuzrození – 
v obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí.

Ke stromům bychom měli přistupovat nejenom 
s úctou, ale také s upřímnou pokorou, bezesporu si to 
plně zaslouží.

A nyní konkrétně k vlastnostem níže popisova-
ných památných stromů v našem regionu.
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BUK

Buk je v literatuře pojímán jako strom plodnosti, 
Řekové přiváděli k bukům „jalová“ zvířata a také ne-
plodné ženy.

Slované zase věřili, že tam, kde rostou buky, nemo-
hou nikomu ublížit žádné čáry a kouzla. Také plody – 
bukvice, byly praženy a jedly se pro očistu organismu.

Ovšem jen v malých dávkách, všeho moc škodí, to se 
přece ví. Z bukvic je možné vylisovat i olej, prý je svými 
vlastnostmi srovnatelný s olivovým.

Čerstvé bukové listí se žvýkalo při vyrážce v ústech. 
Možné je také použít odvar z listů třeba na svědivé ek-
zémy.

Doporučuje se postát u buku, třeba se nám uleví od 
stresu, bolestí hlavy a možná klesne i hodnota krevní-
ho tlaku.

Jako každý les, tak i bučiny nám dodají pocit bezpečí 
a nejrůznější problémy pak budeme vnímat s nadhle-
dem.

Buk rovněž posiluje v člověku schopnost tolerance 
k ostatním, což je v dnešní době vlastnost nanejvýš 
důležitá.

To všechno můžeme mít, pokud ovšem obejmeme 
buk, který nám bude svým vzhledem připadat v lese 
jako nejsympatičtější.

Navíc utužíme svoje zdraví, neb známe rčení „je 
zdravý jako buk“.

Není to o víře, tvrdí se, že buk odpuzuje blesk? V za-
hraničí existuje přísloví „Za bouře se dubu vyhni, v stí-
nu buku raději lehni“.

A skutečně, buky zasažené bleskem nebývají tak zde-
vastované jako jiné druhy stromů. Je to tím, že elekt-
rický proud může po jejich hladké kůře snáze přejít do 
země.

Za bouřky ale stejně nikdy nehledejme úkryt pod 
stromy, nebylo by to rozumné. Bezpečněji určitě bude 
přestát bouři v nějaké budově nebo v autě.

Vlastnosti buku byly ceněny už od pradávna.
Je zajímavé, že na rozdíl od typicky mužského dubu, 

byl buk považován spíše za ženský strom. Ve starově-
ku k dubům vzhlíželi jako ke ztělesnění bohyně lovu 
a měsíce Artemidy. Ve staré Anglii byl pak buk nazýván 
matkou lesa, což v některých částech vydrželo dodnes. 
Buk je také považován za ochranářský strom.

Dříve se k němu lidé chodili vypovídat a pro radu.
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Bukové dřevo bylo hojně využívané a uznávané i na-
šimi předky, kteří věřili v jeho schopnost silně pohl-
covat energie a odvádět z těla různé nemoci, migrény 
a bolesti hlavy.

Bukové dřevo vyjasňuje naše myšlenky, dodává chuť 
k životu a udržuje pozitivní nadhled. Staré babky ko-
řenářky připisovaly buku také schopnosti plnit přání 
a do jeho kmene vyrývaly magická znamení neboli 
runy.

Dřevo buku je neobyčejně tvrdé, vhodné pro mno-
hostranné využití. Římané z něho vyráběli psací des-
tičky, které natírali červeným voskem.

Do nich pak vyrývali písmena a znaky.
Ať už keltským druidům věříte nebo jsou pro vás jen 

zajímavou historií, pravdou je, že pobyt v bukovém 
lese nabije energií každého, a to během celého roku.

Nejkrásnější jsou ale stejně buky na jaře, kdy se roz-
víjejí nové listy a celý prostor pod stromy doslova září 
rozptýleným chvějivým světlem.

Holt, v tu dobu se rodí v přírodě nový život, tak co se 
divit.
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LÍPA

Všeobecně se ví, že lípa je naším národním stromem.
Lipové dřevo provázelo a ještě stále provází naše 

životy.
Dříve se z jeho měkkého dřeva vyráběly velmi kvalit-

ní hudební nástroje, případně nábytek. V jiném ohle-
du, tedy podle pověsti, právě lípy osídlovali spravedliví 
a dobří duchové.

Občas lípy poskytovaly i úkryt před bouřkou v do-
mnění, že do nich díky dobrým duchům neuhodí blesk.

Většinou se jedná o velmi statné urostlé stromy, 
s košatou, vysoce klenutou a symetricky utvářenou 
korunou.

Listy jsou typického srdčitého tvaru se zoubkatými 
okraji.

Jejich lícní strana je tmavozelená, na rubu s modro-
zeleným nádechem. V paždí listů u některých druhů lip 
můžeme pozorovat rezavé chmýří.

Nepřehlédnutelné jsou poměrně velké vejčité černo-
hnědé pupeny. Koncem jara a začátkem léta můžeme 
vidět lípy kvést.

Celá jejich květenství žlutavě bílých a vonných květů 
s výraznými tyčinkami jsou srostlá s podpůrným lis-
tem.

Lípa je významnou medonosnou rostlinou. V době 
kvetení celý lipový strom doslova bzučí usilovnou 
„prací“ tisíců včel.

Všeobecně známé jsou léčivé účinky lipového květu.
Čaj z nich je potopudný, ulevuje i při horečkách. Li-

pový čaj se používá při nachlazení a dráždivém kašli.
Má také kladný vliv na harmonickou činnost trávi-

cího ústrojí. Je oblíbený především díky tomu, že roz-
pouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli.

Často se používá ve směsi s černým bezem.
Pokud si chcete udělat pěknou procházku a lipový 

květ si natrhat sami, je důležité vědět, že ve směsi ne-
smějí být plody.

Už z tohoto důvodu je třeba květy trhat ještě před 
plným rozkvětem.

Listy spařené vodou a smíchané s vínem se mohou 
přikládat na končetiny při svalových křečích a na po-
páleniny.

I plody lip jsou zužitkovatelné.
Prý v době hladomorů se z plodů lip, tedy oříšků, mle-

la i mouka.
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Lípy jsou běžnou dřevinou rozšířenou na celém na-
šem území. Oblíbené svým charakteristickým vzhle-
dem jsou jejich aleje.

Mimo města tyto stromy nacházíme roztroušené 
v zemědělské krajině, případně v podhorských a hor-
ských lesích.

Duchovně se uvádí, že lípa je stromem smíření.
Už za dávných časů, jakmile se dva znesvářené rody 

či sousedé udobřili, zasadili na hranici svých území 
lípu, aby hlídala a chránila jejich mír a pokoj.

Lípa je uváděna i jako strom lásky, který urovnává 
mezilidské vztahy.

Energie lípy zajišťuje zdravý odpočinek, přivolává 
věštecké sny a především přináší příjemnou a vstříc-
nou atmosféru ve vztahu dvou či více osob.

Proto se pobyt při kmenu lípy doporučuje především 
těm lidem, kteří vidí všechno černě a domnívají se, že 
je neustále někdo pronásleduje a chce jim ublížit.

Zvláštní magickou sílu má prý dvanáct lip vysaze-
ných do kruhu.

V jeho středu i méně vnímavý člověk může pocítit 
zvláštní kouzlo, jakoby otevírání se něčemu nádherné-
mu, laskavému i tajemnému zároveň.

Velmi ceněné jsou staré lípy, často označované jako 
památné stromy.
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DUB

Je stromem, který se vždy těšil a těší mimořádné úctě. 
Není divu, že byl často považován za posvátný strom.

Dub je známým symbolem síly a dlouhověkosti. Vě-
nec z dubových listů byl ve starém Římě vyznamená-
ním, které se udílelo za odvážné činy.

Dub byl tedy spojován s hrdinstvím.
Nejenom Římané, ale i Řekové uctívali dub.
I oni ho považovali za posvátný strom a zasvětili jej 

Apollónovi, bohu Slunce, vědy a umění. Odvážní Ře-
kové si říkali Synové dubu.

Vzdávali hold Diovi v jedné z nejstarších řeckých 
věštíren. Dub se popisem objevuje v legendách a po-
hádkách mnoha národů.

Setkáváme se s ním na zvláště význačných místech, 
které bývají opředeny různými pověstmi. Za posvátný 
jej považovali i Slované, kteří zasvěcovali nejmohut-
nější duby pohanskému bohu Perunovi, vládci hromu 
a blesků.

Tradovalo se, že duby rostly už před stvořením světa. 
V minulosti bylo zvykem vysadit uprostřed návsi tento 
strom.

Pod starými duby byly vynášeny rozsudky či řešeny 
důležité záležitosti.

Bylo též zvykem vysazovat duby na počest důležitých 
událostí. Téměř nebyly káceny, protože to mohlo při-
nést neštěstí.

Velká úcta k nim tak mohla zamezit jejich ničení 
a dokázala uchovat staré jedince po dlouhou dobu, 
některé i do dnešních dnů.

V lidovém léčitelství je doporučována kůra z mla-
dých stromů nebo větví do tloušťky palce. Nejčastěji se 
používá ve formě odvaru, který se podává při zánětech 
trávicího ústrojí, zevně se jím omývají kožní záněty, 
křečové žíly, menší popáleniny, bércové vředy.

Výluh se dává do sedací koupele při hemoroidech.
Jak již bylo uvedeno, duby byly považovány za po-

svátné stromy. Ze šumění jejich listí uměli kněží staro-
věkého Řecka „číst“ božská sdělení.

Také Keltové uctívali duby, dávali jim obětní dary, 
a když potřebovali důležité rady, usínali v jejich stínu 
s vírou, že větve dubu jim přinesou prorocký sen.

Rovněž mnozí svatí z počátků křesťanství trávili svůj 
život v prostoru starých vykotlaných dubů. Například 
sv. Bernard tvrdil, že za veškerou svoji energii i moud-
rost vděčí dubu, v jehož dutině často pobýval.
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Pobyt pod ním se proto doporučuje těm, kteří mají 
nějaké neřešitelné problémy, neboť dub jim dodá sílu 
a napoví to nejlepší řešení.

Dub je považován za energicky nejsilnější strom, ge-
nerátor pozitivní energie. Je symbolem nevyčerpatelné 
vitality, mohutnosti, mužské síly a dlouhověkosti.

Je patronem silných lidí nebo těch, kteří se takovými 
chtějí stát; lidí, kteří potřebují mít pevnou ruku a vyza-
řovat moudrost.

Přímým kontaktem s ním člověk dostává maximál-
ní možnou energii. Sílu a energii pro uzdravení z něj 
může získat každý.

Za tímto účelem by měl člověk často chodit do du-
bových hájů a vnímat tu úžasnou sílu stromů tam ros-
toucích.
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JEŘÁB OSKERUŠE

Není až tak mezi veřejností znám.
V poslední době se ale oskeruši dostává stále větší 

pozornosti. A proto se začíná pomalu, ale jistě vracet 
svým výskytem do českých zahrad a parků.

Panují dohady, jestli je u nás oskeruše původní, 
někteří dendrologové uvádějí, že její výskyt na našem 
území je pravděpodobný.

Nelze tedy s jistotou říci, zdali její rozšíření u nás 
není dílem člověka.

Jedny z prvních písemných zmínek o existenci to-
hoto pozoruhodného stromu v Evropě pocházejí již 
z antické doby.

Římané se zřejmě zasloužili o další rozšíření tohoto 
oblíbeného ovoce, neboť údajně vysazovali oskeruše 
podél cest v rámci jejich tehdejšího impéria.

V České republice se vyskytuje hlavně v nejteplejších 
oblastech našeho státu, především v Pomoraví a hlav-
ně na Moravském Slovácku až po Zlín.

Ojedinělé stromy lze nalézt i ve středních Čechách. 
Celkem se odhaduje, že na našem území roste kolem 
800 plodících stromů.

Většina u nás rostoucích oskeruší roste ve starých 
sadech, vinicích, mnohé stromy zůstaly zachovány ve 
volné krajině.

Jsou to stromy původně pěstované pro užitek z ovo-
ce.

S oskeruší se však můžeme setkat i v lesních poros-
tech. V lesích dosahuje tato dřevina výšky až 26 metrů.

Stromy rostoucí mimo lesní porosty mají pravidel-
nou kulovitou korunu, a proto i výška těchto stromů je 
nižší, asi 15 m.

Ze spárkaté zvěře plody s oblibou vyhledává zvěř 
vysoká a černá, muflon, daněk. Tam, kde je zvěře málo 
nebo není zvěř na tuto potravu naučená kvůli vzácnosti 
této dřeviny, zůstává po opadu pod stromy množství 
nezkonzumovaných plodů.

Dřevo oskeruše je tvrdé, těžce štípatelné, tuhé 
a vhodné k obrábění a leštění.

Svými vlastnostmi se řadí ke skupině domácích 
barevných dřev, kam patří jabloň, hrušeň, břek a je 
vhodné i pro nábytkářské využití, k výrobě uměleckých 
předmětů. U nás však dřevo oskeruše nemá v tomto 
směru větší hospodářský význam.
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Plody, malvice, jsou konzumovatelné, ale přezrálé 
plody jsou snad nejlepší.

Dají se pojídat i přemrzlé.
Jeřáb oskeruše se dá pěstovat i jako okrasná dřevina, 

zejména v teplomilných oblastech. Výborně se hodí ke 
zpracování na džemy a pálenky.

Tři dny po opadu jsou šťavnaté a lze je konzumovat 
bez jakékoliv další úpravy, tedy připravit z nich kom-
pot, marmeládu nebo je usušit.

Z plodů je samozřejmě i výborná, vzácná a ceněná 
pálenka oskerušovice nebo víno a likér.

Plody mají i léčivé účinky – používají se při žaludeč-
ních a střevních potížích, sušené ovoce k zastavení 
průjmu, u syrového je to naopak.

Pokud se smíchá oskerušovice s bylinkami a medem, 
je to skvělý lék na nachlazení. Oskeruše je velký strom, 
který se místy stává krásnou lokální dominantou a ne-
jednou i památným stromem.
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HRUŠEŇ PLANÁ

Hrušeň polnička je opadavý listnatý strom z čele-
di růžovitých. Málokdo si dnes vybaví hrušeň v širém 
poli, jak se zpívá v lidových písních.

Planá hrušeň neboli polnička je však malebný a po-
měrně dlouhověký strom. Polničku poznáme podle 
drobných listů s okrouhlou čepelí.

Její plody jsou téměř kulaté, mají dlouhou stopku. 
Naopak zplanělé druhy hrušně obecné si udržují svůj 
hruškovitý tvar malvice na kratší stopce.

Důležitým znakem polničky je přítomnost kolců, 
to jsou zkrácené větévky zakončené poměrně ostrou 
špičkou.

Hrušeň planá je považována za jednoho z rodi-
čů hrušně obecné. Mezi ovocnými stromy, které se 
běžně vysokého věku nedožívají, patří hrušeň k dlou-
hověkým.

Strom dosahuje výšky kolem deseti metrů, méně čas-
to může mít i více, ale také může růst i jako velký keř.

Koruna stromu bývá nejčastěji kuželovitá a protáhlá 
do výšky. Kmen je zakřivený nebo nakloněný. Větve 
jsou obvykle hnědožluté s bradavičnatými jizvičkami.

Listy vyrůstají pouze na kolcích, tedy hrotitých krát-
kých větvičkách. Bývají velmi tenké, okrouhle eliptic-
ké, někdy téměř stejně široké jako dlouhé.

Květy, uspořádané do květenství, se rozvíjejí záro-
veň s listy, dosahují průměru až 3 centimetrů, kvetou 
v dubnu a květnu.

Plody bývají 2–3 centimetry dlouhé, baňkovité až 
kulovité malvice.

Hrušeň planá preferuje světlejší umístění a sušší, 
mírně teplé oblasti, v ostatních životních podmínkách 
je hrušeň hodně tolerantní.

Typickým prostředím, v němž roste, jsou výslunné, 
jižně orientované stráně s častými remízky.

V ČR se vyskytuje roztroušeně na většině území kro-
mě vysloveně horských oblastí, patří zde mezi vzácněj-
ší druhy vyžadující pozornost.

Polnička hospodářsky využívána není, ale zejména 
v dřívějších dobách bývala místy vysazována jako zdroj 
potravy pro divokou zvěř.

Ze sušených plodů se vyráběla tzv. pracharan-
da (neboli prachanda). Tato přísada do pokrmů se 
vyznačovala skořicovou příchutí a používala se i ke 
zhutňování knedlíků nebo škubánků.
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Dříve se věřilo, že na hrušeň může člověk převést 
svoji nemoc.

V současnosti není oficiálně považovaná za léčivou 
rostlinu, ale vařené hrušky jsou vhodným pokrmem 
při srdečních a oběhových chorobách, vysokém tlaku, 
nemocích močového měchýře a pro posílení žaludku.

Známý lečitel Mathioli doporučoval plané hrušky, 
zvlášť pak pečené nebo sušené, k léčbě průjmů a úpla-
vice.

Mnohé části stromu (listy, kůra, dřevo) byly v podo-
bě popela nebo drtin používané při otravách houbami.

V různých podobách, hlavně jako kompotova-
né nebo jako lektvar, se používaly také k utišení bolestí 
žaludku.

Dřevo hrušně se vyznačuje pórovitou stavbou, 
v rámci ovocných stromů patří hrušňové dřevo k nej-
tvrdším, jinak je houževnaté, pevné, nebortí se, hodí 
se k soustružení, dřevořezbám, na výrobu hudebních 
nástrojů.

Hrušeň je možné použít i k uzení, ale vzhledem 
ke kvalitě dřeva a široké využitelnosti je jeho pálení 
neekonomické.

Hrušeň se oproti ostatním ovocným stromům doží-
vá vyššího věku, zhruba až 200 let. Z toho důvodu je 
mezi památnými stromy výrazněji zastoupena.
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TOPOL ŠEDÝ

Kdo by neznal topoly už pro jejich charakteristický 
vzhled, že ano? Tedy jako štíhlé a vysoké stromy ros-
toucí na březích řek a v blízkosti vody.

U nás se topoly v minulosti vysazovaly v podobě 
větrolamů podél silnic i venkovských cest nebo kolem 
sportovních hřišť.

Jen málokteré venkovské fotbalové hřiště si umíme 
představit bez řady topolů lemujících hrací plochu.

O něco méně se ví u nás o léčivých účincích topolu, 
přestože již před staletími byl topol obecně známý jako 
léčivý strom.

Pro léčivé účely se používá kůra z dvou až tříletých 
větví, která se sbírá od března do května. V minulosti 
se doporučovala mast ze šťávy z topolového dřeva na 
bolesti hlavy, zad a bederní krajiny. Topolové listy se 
zase používaly na opruzeniny malých kojenců.

Oblíbená také byla mast z pupenů topolu, která se 
vyráběla za studena smícháním čerstvých pupenů, 
olivového oleje a včelího vosku. Dodnes je tento recept 
používán a pomáhá na spáleniny, bolesti končetin 
a hemoroidy.

Z pupenů se připravuje také čaj, který pomáhá při 
revmatismu, dně, chorobách močového měchýře 

a prostaty, protože topolové pupeny rozpouštějí mo-
čové soli, jsou protizánětlivé, močopudné a tiší bolesti.

A nyní k vlastnostem topolů.
Listy všech topolů jsou okrouhlé a na okraji pilovi-

té, mají špičku a nápadně dlouhý řapík. Topoly jsou 
dvoudomé, což znamená, že musíme rozlišovat samčí 
a samičí stromy.

Topoly patří k nejrychleji rostoucím stromům u nás 
a snadno se rozmnožují. Dřevo je měkké, světlé, snad-
no štípatelné.

Proto se z něj vyrábějí překližky, celulóza a také na-
příklad zápalky či dřeváky.

Kůra topolu je měkká, uvádí se, že je dokonce jedlá. 
Například severoamerickým indiánům v případě nou-
ze poskytovala potravu.

Topoly ke svému růstu potřebují dostatek vláhy, 
proto rostou hojně na březích řek a potoků. Jsou roz-
šířeny po celém subtropickém i mírném pásu severní 
polokoule. V České republice jsou domácí jen 3 druhy 
a jeden kříženec.

Nejznámější topol černý roste především v nivách 
nížinných řek.
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Byl vytlačen člověkem, a to hlavně vysazováním hyb-
ridních topolů, nejčastěji topolu kanadského, který má 
lepší vlastnosti, co se týče dřeva.

V úvalech Moravy je rozšířen topol bílý, ten patří 
k nejrychleji rostoucím dřevinám.

Na půdu nemá velké nároky, dle nároků na vláhu 
jsou rozlišovány dva ekotypy – tzv. linda lužního lesa 
s velkými nároky na vlhkost a dostupnost vody, odo-
lávající i dlouhodobému zamokření a tzv. linda stepní, 
která roste i na vysušených místech.

Obecně je topol bílý světlomilnou dřevinou, přistíně-
ní snesou jen mladé rostliny.

Pro své bělavé zbarvení kmene a listů, které upoutá 
již na dálku, je topol bílý oblíbený v sadovnictví a kra-
jinářství.

Jiným druhem topolu je topol osika, který je rovněž 
velmi světlomilnou dřevinou.

Vyskytuje se především na spáleništích, opuštěných 
pastvinách, vřesovištích apod. V zahradní a krajinář-
ské tvorbě se používá především k výsadbám do kraji-
ny, na rekultivace výsypek či k ozelenění průmyslových 
areálů.

Kříženec topolu bílého a topolu osiky se jmenuje to-
pol šedý.

Vznikl spontánně i vlivem člověka a můžeme ho 
vidět běžně i ve volné přírodě. V Čechách je topol 
bílý a šedý asi nepůvodní, ale v současnosti ho může-
me vidět i tam.
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Masarykův dub v Hradské nivě u Bojkovic
Abych se k němu dostal, bylo třeba autem vyjet nad 

Bojkovice ve směru na Slavičín, odbočit ke kapličce 
a pak ještě asi 800 metrů polní cestou směřovat k jeho 
lokalitě na Hradské Nivě.

V názvu uvedený strom je pozůstatkem bývalého 
slovanského posvátného dubového háje. Ještě v 19. 
století tu stálo asi 300 dubů značné velikosti.

V blízkém okolí existovalo rozsáhlé staroslovanské 
mohylové pohřebiště, o čemž svědčí četné archeolo-
gické nálezy.

Na počest svých bohů zakládali tehdejší lidé posvát-
né dubové háje. Do nich se smělo vkročit jen s mimo-
řádným svolením.

Bylo zakázáno duby kácet, lámat jejich větve nebo 
v jejich blízkosti lovit zvěř. Kněží v dubových hájích 
zdobili vítězné válečníky věnci z dubového listí.

Touto oblastí rovněž vedla v době železné důležitá 
obchodní cesta. V letech 1907 až 1911 několikrát zaví-
tal do těchto míst pozdější československý prezident T. 
G. Masaryk spolu s místním lékařem MUDr. Josefem 
Tillichem a dalšími přáteli.

V této době Masaryk kandidoval na poslance Říšské 
rady ve Vídni, byl jím za IV. volební obvod moravských 
měst zvolen a pravidelně své volební regiony objížděl.

Když pan president navštěvoval Hradskou Nivu 
a pod duby sedával, tak z velkého dubového háje stro-
mů přežilo pouze několik.

Ale i na nich se postupně podepsal zub času, rozma-
ry přírody, a tak postupně tyto duby zmizely z povrchu 
zemského.

Největší z nich měl obvod kmene 8,5 metru a v prů-
měru měřil 2,6 metru.

V současné době stojí nedaleko místa růstu tohoto 
velikána jeho mladší následník ve stáří asi 200 let, 
o výšce asi 25 m, s obvodem kmene 400 cm a průmě-
rem skoro 130 cm – staronový Masarykův dub.

Na souvislost místní historie se jménem T.G. Masa-
ryka poukázala svými aktivitami organizace bojkovic-
kého Sokola.

Na původním místě posledního prastarého dubu, 
nedaleko v lese, zasadili členové Sokola pod vedením 
jednatele Jardy Blahy u příležitosti 80. výročí vzniku 
ČSR dne 28. 10. 1998 nový mladý dub a umístili zde 
tabulku s historickými údaji.
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Místo kolem staronového Masarykova dubu v rohu 
louky Sokolové v roce 2015 vyčistili a vybudovalo se 
odpočinkové místo včetně informační tabule.

U příležitosti tradičního Silvestrovského pochodu 
byla tato lokalita 31. 1. 2015 slavnostně zpřístupněna 
veřejnosti za účasti zástupců Tělocvičné jednoty Sokol 
Bojkovice, města Bojkovice, Muzea Bojkovska a Klu-
bu bojkovských skeptiků – svobodného občanského 
spolku.

řez původním kmenem Masarykova dubu
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Bojkovský dub nad kostelem
Mohutný dub letní (Quercus robur) o výšce 20 m 

a obvodu kmene 475 cm najdeme ve svahu těsně nad 
městem, podle tradice se jedná o pamětníka vpádu 
Turků a Kuruců do naší země na přelomu 17. a 18. 
století.

Nedaleko něj stojí kostel sv. Vavřince, který byl po-
staven za hraběte Gabriela Serenyiho a jeho manželky 
Elišky roku 1656 ve stylu pozdní renesance.

Dub je velmi snadno k nalezení, svým takřka monu-
mentálním vzezřením nemůže ujít pozornosti kolem 
procházejících.

Jako u všech dubů se i on chlubí rozložitou a pevnou 
korunou.

O dostatek slunečních paprsků nemusí mít obavu, 
v jeho bezprostředním okolí nemá žádnou konkurenci 
v podobě vyšších dřevin.

Vede od něj historická cesta z Bojkovic na Hradskou 
Nivu, která navazovala na starodávnou kupeckou 
stezku spojující sever a jih Evropy.

Tento dub mnohého ve svém dlouhém životě zažil. 
Byl v minulosti svědkem nejen krásných chvil hrají-
cích se dětí, ale i zcizených okamžiků mladé lásky,

Stával se rovněž utěšitelem loučících se se svými 
muži, kteří odcházeli po stezce do světa za prací. Je i ti-
chým společníkem těch, jež nedaleko něho na hřbitově 
odpočívají věčným spánkem.

Současně pamatuje mnohé historické události.
Když jej sázeli, již stál dnešní farní chrám sv. Vavřin-

ce a také hrad Nový Světlov měl za sebou již několik 
staletí své existence.

Je pamětníkem na dobu, kdy se Bojkovice nejednou 
otřásaly strachem z blížících se nelítostných dobyva-
telů, kteří loupili, vypalovali a páchali násilí, takže si 
nikdo nemohl být jistý svým životem.

Tak tomu bylo i jednoho roku počátkem 18. století. 
Přicházelo jaro a dub začínal vzlínající mízou pomalu 
ožívat.

Bojkovicemi se v ten neblahý čas roznesla zvěst 
o hrozícím nebezpečí.

Množství lidu, téměř dva tisíce obyvatel města, se 
tenkrát spěchalo ukrýt do bezpečí za pevné kostelní 
zdi.

Ale to už se blížilo vojsko, chladnokrevní uherští 
Kuruci.
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Jen tak tak se stačila za posledními utíkajícími zavřít 
vrata a zastrčit pevná dubová závora. Marně se pak ale 
onoho 26. března 1704 násilníci do kostela dobývali, 
marně ťali sekerami do jeho vrat. Gabriel Serényi si byl 
totiž zavčasu vědom nebezpečí, které lidem hrozilo, 
a proto nechal velmi důkladně vystavět čtyřicet metrů 
dlouhý, pozdní renesance a renesanční chrám s bytel-
nými dubovými dveřmi, které nájezdníkům odolaly.

I v moderních dobách je dub svědkem mnohých dě-
jinných událostí.

Pravděpodobně se dožije stejně jako jeho druhové 
velmi značného věku, ale i jeho roky jednou budou 
naplněny.

Ze severovýchodní strany už některé jeho větve 
znatelně pozbývají síly, ale on se jen tak probíhajícímu 
času nevzdá!

I nadále bude bojovat za zachování své existence 
a svým zjevem zkrášlovat místní kraj. Je přece dlouho-
věkým stromem.
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Hrušeň u sv. Jána – Lhotka
Není mnoho těch, co o tomto památném stromu 

vědí.
A přitom není těžké se k němu dostat.
Autem jsem musel za Drslavicemi při cestě z Uher-

ského Brodu odbočit vpravo do Lhotky a vyjíždět v ní 
dlouhý a poměrně svažitý kopec vedoucí mimo jiné ke 
známé rozhledně.

Pak jsem pokračoval po náhorní rovince s několika 
změnami směru jízdy, až se ocitl na kraji lesa u zelené 
turistické značky.

Auto odstavil a vydal se asi tak 500 metrů západ-
ním směrem k Rovné hoře. Cesta vede mimochodem 
i k místům, kde jsou k nalezení mohylové hroby.

Mě ale především lákala hrušeň coby památný 
strom.

Už po mém příchodu k němu bylo zřejmé, jak bri-
lantní je to umělecký kousek přírody. Není ani tak mo-
hutný svou velikostí, spíše člověka uchvátí bizarností 
svých větví.

Každá z nich jakoby si hledala svou optimální cestu 
ke slunci.

Plody, hruštičky, jsou na ní malé a po utržení prak-
ticky nepoživatelné, takto to ale u planých ovocných 
dřevin má být.

Jméno dostala podle sv. Jana Nepomuckého.
Informační tabule, textem i obrazem pojednávající 

o hrušni, stojí pár metrů stranou, stejně jako lavičky 
sloužící k odpočinku.

Malebný výhled na Prakšickou vrchovinu z okolní 
louky, byť sektorově jednostranný, by též neměl ujít 
pozornosti.
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Duby u Kopánky – Drslavice
Dva duby letní (Quercus robur) o obvodech 462 cm 

a 489 cm rostou na okraji lesního porostu nedaleko 
studánky Kopánka.

Člověk by řekl, je to kousek od Uherského Brodu, 
budu tam coby dup. Pro znalého lokality jistě, ale pro 
méně informovaného už méně.

U čerpací stanice s hustým silničním provozem, holt 
E 50, jsem musel již pěšky pár desítek metrů odbočit 
k nedaleké hájence.

Od ní jsem se vydal podle okraje lesa asi 150 metrů 
směrem na východ. Bedlivě jsem sledoval okraj po-
rostu, ale zrakem narazil jen na křížek s vedle založe-
nou pěknou studánkou.

Ani další stovky metrů mě k avizovaným dvěma du-
bům nepřivedly. Teprve po zanoření do lesa se z ničeho 
nic přede mnou objevili oba dva vyhledávaní krasavci.

Přece ty nádherné duby! Ty jejich rozměry, větve-
ní, no jedna báseň. Je zajímavé, že nikde poblíž jsem 
o nich neregistroval informační tabulku.

Vyfotit duby nebylo jednoduché.
Jsou obklopeny mladšími stejno druhovými jedinci 

na jedné straně, ve svahu na straně druhé pak vzrost-
lým smrkovým porostem.

Musel jsem proto vzít zavděk jen pohledům od úpatí 
stromů vzhůru do jejich korun. Ale i ty stály za to.

No nádhera!
Dotýkal jsem se jejich kmenů. Ta jejich místy až pě-

ticentimetrová „kůra“, která je pokrývala, byla svou 
mocností ukázková.

Ale i okolí dubů je pozoruhodné.
Přilehlý svah je vlnovitě slně zprohýbán, člověk 

přemýšlel, jestli se tak stalo v krajině běžnými sesuvy, 
nebo se jedná o úpravy terénu našimi předky.

V blízkosti dubů by se mělo totiž nacházet slovanské 
pohřebiště z 5. století, blízká obec Drslavice je ale po-
prvé zmiňována až roku 1373.
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Hrušeň – Slavkov
Stojí poblíž hlavní silnice do Horního Němčí, takže 

s jejím vyhledáváním jsem neměl nejmenší problémy.
V roce 2011 slavila v celostátním finále soutěže Strom 

roku velký úspěch, obsadila překrásné druhé místo.
Jak vlastně tehdy soutěž probíhala?
Do konce září toho roku, kdy se hlasovalo veřejně, 

vedl dokonce tento jediný zástupce Zlínského kraje 
o pětatřicet hlasů před tehdy druhou Ostroveckou lí-
pou, zastupující kraj Plzeňský.

Vedoucí Českého svazu ochránců přírody ve Slav-
kově Vlasta Ondrová, která tamní hrušeň přihlásila 
do zmiňovaného prestižního klání, tehdy hodnotila 
její aktuální umístění jako velký úspěch, ale vítězství 
zatím za jistotu nepovažovala.

Jejími slovy:
„Od třetího do desátého října se bude ještě hlasovat 

tajně, aby to bylo napínavé. Ale i když s panem staros-
tou děláme, co můžeme, objíždíme školy a nabádáme 
lidi, aby hlasovali, ve velkých aglomeracích je to přece 
jen jednodušší.

Velkou radost máme už z postupu mezi dvanáct fi-
nalistů a vítězství by bylo úžasné. Ale všechno se ještě 
uvidí,“ říká Vlasta Ondrová.

A také, že vidělo.
Ve finále obsadila hruška fantastické druhé místo.
1. místo: Alej ve Skaličce (Olomoucký kraj),
  12 645 hlasů
2. místo: Hruška v Horním poli (Zlínský kraj), 
  8 992 hlasů
3. místo: Skalický platan (Jihomoravský kraj), 
  5 818 hlasů
Její slova potvrdil i starosta Slavkova Libor Švarda-

la: „Oslovujeme kromě škol i veřejnost. Je dobře, že se 
díky tomuto vzácnému stromu naše obec zviditelňuje.

Navíc tato 300 let stará hrušeň spoustu let neplodila, 
ale letos se, možná díky soutěži, chce vytáhnout a za-
čala plodit.

Paní Ondrová hrušky sbírá s úmyslem z nich udělat 
pálenku,“ usmívá se Libor Švardala s tím, že na oslavu 
nádherného umístění si pak budou moci místní připít 
extraktem z plodů právě slavného stromu.

Rozkošatělá hrušeň má velmi pohnutou a zajímavou 
historii.

Během druhé světové války Němci přinutili zdejší 
muže, aby pod ní kvůli ochraně před leteckým útokem 
zakopali tank.
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Z této doby pochází také rány po střelách patrné na 
kmeni.

A před osmdesáti lety do ní uhodil blesk, který utrhl 
jednu nosnou větev. Po ní na stromě zůstala jizva, kte-
rou dovnitř vtékala voda.

Rána byla přirozeně ošetřena.
Doslova o život šlo hrušni i při opravě místní komu-

nikace.
V podstatě už nad ní byl vyřčen ortel smrti, ale spolu 

s ochranáři se ji podařilo ji na poslední chvíli zachránit.
Když už to tak dobře dopadlo, řekli jsme si, proč ji 

nepřihlásit i do soutěže Strom roku,“ vysvětlovala 
paní Vlasta Ondrová.

Opravdu, i v současnosti je na co se dívat.
Ta rozložitá koruna, věkovitý kmen, který je doslova, 

obrazně řečeno, kronikou stovek let. Je svým způso-
bem průřezem dějin jak Horního Němčí, tak Slavkova.

Zejména poslední válečné události se na něm ne-
smazatelně zapsaly. Borka s mnoho proláklinami, ale 
i výstupy je toho dokladem.

Hrušeň je svým vzhledem a pohnutou historii chlou-
bou celého kraje, ostatně republikové ocenění mluví 
samo za sebe!
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Príbeh hrušky
Pocúvajte, ludé!
Su hruška v Horním poli.
Nasadili mna tu kdysi velice dávno vaši predci do meze, co 

byla hranica mezi dedinama Slavkov a Hornemcí.
Ale kdy to presne bylo, to vám nereknu. To víte, su už velice 

stará a pamet mne už místama vynechává.
Ale cula sem, že dedácek Hajných, co by vcíl meli skoro sto 

roku, vykládali, že ím ešte za kluka pradedácek povidali, že sem 
už za jejích mladi byla velice veliká.

Dneskaj mám okolo kmena 365 centimetrú, zrovna jak dní 
v roku, a na výšku byste mne namerili celých 13 metru.

Tož myslím už pamatuju vjec jak tri sta roku, možná aj štyri 
sta. Ale porád sa mne tu na svete lúbí.

To když tak na mna zjara posvítí slúnecko a chvílama sprch-
ne májový déštík, to sa mne lístecky tetelijú samú slastú.

A ešte, když si mne ptácata sednú do koruny a spívajú, až by 
si hrdélka rozdrapili, to su štastná nade všecko.

Co vám mám povidat. Co já jsem šecko za ty roky zažila, to 
ani k víre néni. Šak sa to šecko ani takto na verejnosti vykládat 
nehodí.

Treba jak Anicka sa tu pod mojú korunú scházala s Franc-
kem. Aj svátecní fertúšek si mosela odpásat, aby jí ho Francek 
nepokrcíl.

A decek co sa tady hrávalo, koléj generací! Ale byly aj horší 
case.

Za války, jak už ke konci postupovala fronta pres ty naše 
horenky belokarpatské, tady pod moju korunu moseli chlapi 

z oboch dedin zakopat Nemcom tank. A ti potom z neho strílali 
na Hornemcí, jak tam došli ruští vojáci.

Fronta prešla a  tank tu ostál. Šak sa v  nem kluciska neco 
nahráli! Až potom sa po kúskoch odvézl do starého železa, kde 
podle mna stejne šecky také zgarby, z kerých sa strílá, patrijú.

Neverili byste, jak mna to bolelo, dyž sa mne strela zaryla do 
kmena. Šak ích tam mám nekolik zarostených ešte do dnešního 
dna.

A  jednú, tak pred 80 rokama, do mna uderíl blesk. Urazíl 
mne silnú haluzu a myslela sem si, že už je se mnú nacisto ko-
nec.

Ale nebýl, dobrí ludé mne pomohli. Ranu cisto zarezali, nat-
reli kravincem a šecko sa zahójilo.

Až totkaj! Slavkovjané si zmysleli, že tu udelajú porádnú 
cestu, aby bylo kady vozit drevo z hájú.

A jak došli ti páni, co to vymerovali, a já sem najednú stála 
mezi týma kolíkama, tož mne tuhla míza v  žilách. Ale dobrí 
ludé mne zaséj pomohli.

Napred ochranári z  Hornemcí a  ze Slavkova a  na jejich 
orodovaní aj pantáté z úradú. Dalo ím to šeckým starání velice 
moc, co ti sa sem ke mne najezdili!

Ale dobre to dopadlo.
Silnicka mosela udelat okolo mna oblúcek a já sa možu rado-

vat ze života veselo dál. A kdyby enom to!
Oni mne ošetrili staré rany a vyhlásili mna pamatným stro-

mem! To už mne aj trošku stúpla sláva do koruny.
A po vetre posílám zprávy druhým starým stromom, aby sa 

nebály, že ludé sú hodní a neublížijú nám.



Foto: Pavel Palička
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Lípa v Ohrádce – Hostětín
Lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene 

425 cm a výšce 14 m roste nad nivou potoka Kolelače
nedaleko místní kořenové čistírny.
Dostat se k ní je velmi, velmi jednoduché.
Stačilo mně jít ze železniční zastávky podél náspu 

asi 100 metrů směrem na Slavičín, pak sejít z náspu 
doprava asi 150 metrů a stanul jsem u památného 
stromu.

Ještě snadněji se lze k lípě dostat odbočením z kou-
zelného náměstíčka v Hostětíně, mimochodem centra 
známých Jablečných slavností, do pohádkově vyhlíže-
jící zahrady, která je výstavním kouskem ekologů.

Po jejím průchodu je to již jen pár kroků ke kořenové 
čističce. A měli bychom mít lípu opět na očích, zablou-
dit se zde nedá.

Kořenová čistička je součástí řady ekologických pro-
jektů trvale udržitelného rozvoje, které ve spolupráci 
s obcí a řadou dalších institucí realizuje ZO ČSOP 
Veronica.

Tato specifická čistírna odpadních vod vznikla roce 
1996 jako první svého druhu na východní Moravě. Je-
jím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními 
rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá).

Čištění vody probíhá především díky bakteriím ži-
jícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické 
znečištění a tím vodu čistí.

Mimochodem, když princ Charles projevil při své 
návštěvě Hostětína zájem vidět zmíněnou čističku, 
musel si všimnout i lípy.

Ta je, obrazně řečeno, jakýmsi strážcem klidu a po-
hody v místech, ve kterých je krajina příkladně opečo-
vávána a dávána za příklad, jak s ní hospodařit účelně 
a s rozmyslem.
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Hruška Pavlových – Korytná
Na pastvině západně od obce tvoří krásnou domi-

nantu terénu hrušeň obecná (Pyrus communis) o ob-
vodu kmene 285 cm a výšce 13 m pojmenovaná podle 
majitelů pozemků, na kterých se nachází.

Toliko fakta.
Musel jsem se o památném stromu přesvědčit na 

vlastní oči.
Sjel jsem obcí Korytnou až k údolnici. Procházející 

starší ženy se zeptal na přesnější lokalitu hrušně. Ru-
kou ukázala do svahu na polní cestu pastvinou.

Věděl jsem již podle mapy, že strom na ní nebude 
daleko.

Ale mapa mně nedala na vědomí, že hledaná ovoc-
ná dřevina roste na pastvině obehnané elektrickým 
ohradníkem.

Ale nebylo zbytí, dlouho jsem neváhal.
Batoh sundal ze zad a s bolestivou grimasou ohrad-

ník podlezl. Proč s grimasou? No, před několik dny mě 
chytl „houser“.

Kdo ho zažil, ví, jak tento fenomén bolí.
Po překonání překážky jsem se vydal pastvinou na-

horu. Člověk by řekl, co na takovém terénu může stát 
kromě hledané hrušně za obdiv.

Ale ano, i v pokročilém létě všude kolem mě se svým 
vzhledem chlubila řada bylin, ať už jehlic trnitých, 
máček rolních, řebříčků i celá plejáda zástupců okolič-
natých rostlin.

Já ale už toužebně vyhlížel hlavní objekt svého zájmu 
a ten se mně záhy zjevil.

Hrušeň!
Konstatoval jsem, že je to nádherný exemplář se sy-

metrickou mohutnou korunou.
Byl obklopen ohrádkou, zřejmě proto, aby se nestal 

středem zájmu pro změnu zase zde se pasoucích sudo-
kopytníků.

Hruštičky na stromě byly drobné, ale o to sympa-
tičtější. A rozhled na Korytnou a okolní kraj snad ani 
nemohl být lepší.

Takže zážitek super.
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Hrušeň za kostelem v Prakšicích
Hrušeň polní (Pyrus pyraster) o obvodu kmene 

352 cm a výšce 15 m, zvaná „planuše“, roste bezmála 
250 let za kostelem v Prakšicích na začátku ovocného 
sadu zvaného Manůj žleb, který založil v první polovi-
ně 19. století zdejší učitel Josef Dubský.

Planuše v té době zde již rostla a nebyla vykácena 
proto, že se jednalo o strom vyznačující hraniční mez-
ník a byla považována za nedotknutelnou, za její poká-
cení hrozil přísný trest.

Byla vysazena někdy okolo roku 1750, když došlo 
k ukončení sporů o pozemky mezi vrchností a poddan-
skou obcí a byly vyznačeny jejich hranice často právě 
zasazením stromu nebo velkými kameny.

V roce 2008 byla hruška nominována do soutěže 
Strom roku a dostala se až do finále, a i když nezvítě-
zila, vyvolala zvýšení zájmu obyvatel obce o stromy 
a přírodu okolo nich.

Každá obec je v našem regionu něčím zajímavá, ně-
čím, co upoutá její případné návštěvníky.

Není vždy však předem snadné určit, která rarita by 
měla být zvědavým očím přednostně předložena.

Každému člověku se přece může líbit zcela něco ji-
ného.

Když se nejeden z nás probírá webovými stránkami 
jednotlivých obcí, nachází v nich pochopitelně mnoho 
turistických podnětů.

Přiznám se, že v případě Prakšic jsem byl tím, kdo 
zatoužil uvidět symbol vznešenosti a historické odol-
nosti této krásné obce – plaňku hrušně, kterou Prakši-
čané mile nazývají naší „Planuší“.

Jako Broďan jsem se rozhodl vážit cestu k ní pěšky, 
vždyť to nebylo z Uherského Brodu daleko, doslova za 
kopcem.

Zprvu jsem se musel tak nějak vylopotit z horního 
konce města ke střelnici, odkud už mířila cyklostezka, 
oplývající hezkými krajinnými výhledy, do jmenované 
obce.

Při své chůzi jsem mohl svými pocity vychutnávat 
ráz letní krajiny napodél se souběžně rozkládajícími se 
lesnatými Rubanisky.

V končící části cyklostezky se mně otevřel půvabný 
pohled na Prakšice s kostelíkem v popředí, jemu sou-
sedícím malým hřbitůvkem a…, no přece vyhlédnutou 
hrušní.

Pak už stačilo jenom pár kroků a stál jsem u této 
„krasavice“.
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Pravda, je „stará“ více jak 250 let, ale na mě zapůso-
bila pořád jako mladice.

Byla zasazena zřejmě krátce po ukončení morových 
epidemií začátkem18.století, které celá staletí sužova-
ly tento kraj.

Ale i poté byly nepochybně svědkem četných zkázo-
nosných válečných výprav, které touto zemí procháze-
ly.

Kdyby mohla tato plaňka hovořit, místní kronikáři 
by snad proto své psací pomůcky ani neodložili.

A co dnes, jak prožívá dnešní rušnou dobu?
Její košatá koruna je již na první pohled rozevláta do 

kraje lesů, vod i strání, řekl by básník. Kmen má dosud 
pevný, masivní, vždyť má v obvodu více jak tři metry.

Přes kompliment jí tímto složený, jsem nemohl 
si nevšimnout, že přece jenom její paže, tedy větve 
jsou působením věků narušeny, v jejím úpatí jsem pak 
vypozoroval již zacelené rány z relativně nedávných 
dob, kdy byly Prakšice vystaveny válečnému běsnění 
a mnohé střely bolestně končily v kmenu této pamět-
nice.

Přes všechny své prožité útrapy se účastnila v minu-
lých letech řady soutěží významných stromů a obstála 
v nich rozhodně se ctí!

Pozoruji ji nyní v době končícího léta, ale dovedu si 
živě představit, jak bude vypadat za několik málo týd-
nů.

Její konečky větví s listy se odějí do rozmanité palety 
barev babího léta, které sice neomámí kolemjdoucího 
svou vůní, ale o to více oslní zraky přihlížejících.

Plody této hrušně jistě nemohou konkurovat svými 
rozměry velkoplodým odrůdám hrušní, ale u tohoto 
památného stromu o to ani nejde.

Jeho krása, jeho význam, spočívá přece v něčem zce-
la jiném.

Především v jeho majestátnosti, dějinné souvislosti 
a hlavně sounáležitosti k lidem této malebné obce 
v lůně kouzelné Prakšické vrchoviny.

Člověk by měl tedy postát u takového stromu v ti-
chosti a zamyšlení.

Není totiž mnoho takových živoucích stromových 
„velikánů“ v našich luzích a hájích, které toho tolik 
a tolik pamatují, a které jsou nám všem příkladem 
odolnosti a nesporné krásy!

O to více si jich važme a procházejme kolem nich 
s úctou a pokorou!
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Lípa u Kolelače – Pitín
U silnice směrem na Slavičín u potoka Kolelače roste 

lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene 410 cm 
a výšce 20 m.

Stojí těsně u silnice směrem na Slavičín, ale je již 
zarostlá okolní hustou vegetací. Pozornému oku však 
nemůže ujít.

Problémem však je, že po ořezu větví se její vzhled 
razantně změnil k horšímu. Zůstává z ní dnes totiž už 
jen smutné torzo. Teprve když jsem se k němu blíže 
křovinami prodral, uvědomil jsem si její původní, do-
slova mamutí rozměry.

Holt, čo bolo, to bolo!
V současnosti se z jejího masivního pahýlu usilovně 

snaží vyrašit několik větví, je ale otázka, jestli si jimi 
renovace lípy v přijatelné míře polepší.

Původní vzhled lípy
Foto: Magdalena Šnajdarová – Památné stromy Zlínského kraje

← Nynější stav



↑ Oskeruše v době, kdy porost v jejím okolí byl nižší
Foto: Magdalena Šnajdarová – Památné stromy Zlínského kraje

← Nynější stav
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Spáčilova oskoruša – Pitín
Na severním svahu lokality Vršek jihovýchodně od 

obce roste jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) o obvo-
du kmene 267 cm a výšce 18 m.

Nalézt ji byl pro mě úkol poměrně obtížný. Překva-
pilo mě totiž, že prakticky nikdo z místních o ní nic 
bližšího nevěděl.

Dal jsem se tedy do jejího hledání sám.
Spíše jsem prolézal, než procházel svahovým lesním 

porostem a hledal typickou tabulku označující památ-
ný strom.

Což o to, velkých javorů a jasanů se nacházelo kolem 
mě hodně, ale žádný nejevil typické známky jeřábu, ať 
už to měly být listy nebo zejména plody.

Při usilovném hledání vysněné dřeviny jsem v jednu 
chvíli uklouzl na spadlé větvi, neudržel rovnováhu, 
upadl a kutálel se svahem dolů.

Mé tělo se zastavilo až o strom, odnesl to pouze na-
ražený bok. Ale mohlo to se mnou skončit daleko hůř.

Pokračoval jsem v pátrání, přelézal elektřinou nabité 
ohradníky, což při bolavém boku nebylo nejsnadnější.

Nakonec jsem rezignoval a navrátil se do obce.

Jeden o občanů, sklízející na zahradě úrodu, mně 
poradil, abych v obci navštívil majitele pozemku, pana 
Spáčila, podle kterého má oskeruše jméno.

Brzy jsem ho našel a požádal o doprovod k oskeruši. 
Nechtěl o tom ani slyšet, naznačil, že už má přes 80 let.

Dal mně ale radu, abych se chůzí po nadlesní past-
vině držel švestkové aleje, že určitě k oskeruši dospěji.

Takže jsem se znovu vrátil k lesu, ale tentokrát neve-
šel do nitra, nýbrž směřoval po jeho okraji k vyhlédnu-
tému cíli.

Nakonec jsem ji přece jenom spatřil.
Oskeruši.
S jejím vyfotografováním byl ale problém.
Jednalo se o strom, který se „vytáhl“ za slunečními 

paprsky do výše, stejně jako dřeviny v jeho bezpro-
středním sousedství.

Vyfotit kmen oskeruše v celistvosti tak bylo pro hus-
tou okolní vegetaci prakticky nemožné.

Musel jsem se spokojit snímkem vrcholu stromu 
s dozrávajícími malvičkami. Ty se ostatně v hojném 
počtu nacházely i na zemi pod stromem.
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Žižkův dub – Pašovice
Žižkových dubů svým názvem je v naší republice 

snad několik desítek.
Za Žižkovy duby se považují mimořádně statné stro-

my uvedeného rostlinného druhu, pod kterými údajně 
odpočíval či spřádal své plány slavný válečník husitské 
doby – Jan Žižka.

Samozřejmě to nelze v žádném případě ověřit, ale 
i tak tyto stromy svou majestátností a stářím symbolic-
ky připomínají významnou etapu našich dějin.

Nemělo by být tedy ani překvapením, že největší 
množství Žižkových dubů je v jižních Čechách kolem 
Trocnova, kde se vojevůdce narodil a pak na Vysočině 
v okolí Přibyslavi, kde měl slavný válečník údajně sko-
nat.

Zde na Slovácku nese tento název dub v lesnaté 
Prakšické vrchovině.

Proč se k němu nevydat?
Vycházku jsem realizoval poslední květnový den za 

slunečního dopoledne, které snad už svým průběhem 
konečně signalizovalo příchod skutečného jara.

Za autobusovou zastávkou jsem vyhledal zelenou 
značku, připomínající mně svým vzhledem hrádek, 
která navedla mé kroky žádoucím směrem.

Polní cesta mě pak stoupáním vyvedla po necelých 
dvou kilometrech k rozcestníku Hrabina, odkud jsem 
se klikatící lesní trasou „prodíral“ ke svému cíli.

Lhal bych, pokud bych mluvil o cestě mechem 
pokryté, naopak občas jsem se musel brodit blátem, 
hromádkami listí a smířit se s neustále měnícím 
se směrem svého putování.

Na druhé straně jsem si mohl vyfotit zajímavým způ-
sobem poltící se smrk přímo u cesty. Čas ubíhal, takže 
v jednu chvíli jsem nabyl pocitu, že jsem asi vyhlédnutý 
strom minul. Už jsem málem na svůj cíl rezignoval, 
když jsem ho před sebou náhle spatřil.

První můj dojem z jeho vzezření byl velkolepý.
Nejenom z jeho krásy, měl přece jenom svá nejlepší 

léta za sebou, ale především z jeho mohutnosti, doslo-
va impozantního vzhledu.

Obvod kmene zajisté činil několik metrů, ale zejmé-
na svou výškou budil u mě nemalý respekt.

Jistě, některé jeho větve už na něm držely asi jenom 
silou vůle, navíc blesk kmen zřejmě rozčísl, ale i tak 
bylo co obdivovat.

Kůru měl hluboce rozbrázděnou, podobně jako když 
vidíme silně vrásčitou kůži na tváři starého člověka.



46

Ale jinak, po pravdě řečeno, všechna čest!
Ihned jsem z kapsy kabátu vytáhl fotoaparát a žer-

tem dubu naznačoval, aby mně zapózoval v co nejlepší 
poloze.

„Prosím tě, dube, rozpřáhni své ruce, tedy své větve 
tak, aby můj snímek by co nejlepší!

Děkuji ti.
Tak, a ještě z této strany.
Usmívat se nemusíš, ostatně v tvém věku by to asi 

nebylo úplně nejrozumnější.“
Škoda jen, že okolní mnohem mladší habry a doub-

ky zakrývaly celistvost tohoto nádherného stromu.
Poblíž stromu stojí tabule Lesní správy s nápisem, 

že se jedná o významný památný strom. Volil bych asi 
jiné označení.

Napsal bych na onu tabuli – „úctyhodný strom“.
Co ten musí za svůj věk asi pamatovat?
Vždyť duby se dožívají stáří mnoha set let.
Takže, i když pod tímto stromem slavný vojevůdce 

nejspíš neodpočíval, je docela možné, že v jeho době už 
tento pamětník shlížel na husitská vojska, která podle 
historických dokumentů našim krajem několikrát táh-
la.

Stejně jako v několika jiných případech by každý 
člověk měl v takových chvílích uložit svůj fotoaparát 
zpátky do tašky a chvíli postát v zamyšlení.

A tím složit poctu tomuto lesnímu velikánovi.
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Dub rodiny – Hostětín
Sto let starý „Dub rodiny v Pitíně“ se v anketě Strom 

roku 2014 umístil se 6714 -ti hlasy na krásném třetím 
místě!

Musel jsem se přesvědčit o jeho vzhledu, případně 
kouzlu.

Dub jsem uviděl již ze silnice do Hostětína.
Po odbočení z ní muselo moje auto několik set metrů 

protrpět jízdu po kamenité polní cestě. Vůz jsem od-
stavil asi 50 metrů od vysněného stromu.

Za minutku poté už jsem stál u dubu a mohl obdi-
vovat jeho vzezření. Sluníčko svítilo, dohlednost byla 
vynikající.

Chřiby, Vizovické vrchy, Bojkovice, Pitín byly jak na 
dlani, no pokochal jsem se. Pár metrů ode mě zkoušeli 
vzlétnout rogalisté, ale moc se jim to nedařilo.

Tabulku „památkový strom“ jsem neviděl, ale des-
tičku na počest finálové účasti dubu o strom roku 
v roce 1914 ano.

Vyfotil jsem si ji.
Dub rodiny v Pitíně navrhla na titul Strom roku 2014 

Římskokatolická farnost Pitín pro jeho mimořádný 
význam pro farníky a symbol rodiny.

Součástí pitínské farnosti jsou po dlouhá léta kro-
mě obce Pitín i obce Šanov a Hostětín. Kolem tohoto 
dubu vede zčásti polní, zčásti lesní cesta ze Šanova 
nad Hostětínem do Pitína a právě tudy dříve často lidé 
chodívali ze Šanova a Hostětína do pitínského kostela.

Na tuto cestu navazuje červená turistická značka, 
značící naučnou stezku Naokolo Hostětína. Tuto na-
učnou stezku vytvořila v roce 2011 Základní organi-
zace Českého svazu ochránců přírody Veronica, jejíž 
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ekologické vzdělávací Centrum Veronica sídlí v obci 
Hostětín.

Stezka vznikla jako interpretace sesbíraných vzpo-
mínek místních rodáků na život v tomto kraji a jejím 
jednotlivým zastavením dal podobu brněnský výtvar-
ník Rostislav Pospíšil.

Využíval přitom velmi citlivě materiálů typických 
pro tuto oblast – dřeva, kamení a železa. Jedno ze za-
stavení stezky je právě u Dubu rodiny na Pitínských 
Jahodiskách, jak se tady říká, a právě pro svou maje-
státnost a umístění v krajině se tento solitér stal něčím 
mnohem významnějším…

Každé jaro, při otevírání naučné stezky Na okolo 
Hostětína bývá právě u tohoto dubu pro naše přátele 
přichystáno hudební překvapení – tu se z koruny 
stromu ozývá veselý hlas zobcové flétny, tu z bělokar-
patského lučního porostu zahraje žesťové trio (autory 
těchto hudebních zážitků bývají děti ze ZUŠ Slavičín 
se svým učitelem panem Radimem Knoppem).

K „Dubu rodiny“ přicházejí nebo přijíždějí návštěv-
níci, kteří chtějí poznat tento krásný a zajímavý kout 
Bílých Karpat.

Dozvídají se zde o životě zdejších lidí, který nikdy 
nebyl jednoduchý, o jejich houževnatosti, pracovitosti 

a víře, o zdejší jedinečné přírodě a tradicích, které se tu 
více, tu méně, ale přesto stále ještě uchovávají.

O tom, že tento dub byl svědkem toho, jak se přetvá-
řela krajina – drobná mozaikovitá políčka a sady byly 
rozorány a sceleny – i toho, jak lidé s velkou pílí opět 
začali obdělávat své pozemky a vysazovat ovocné stro-
my, které byly vždy pro tuto oblast typické.

A lidé ze všech koutů republiky poslouchají a získá-
vají k tomuto kraji vřelý vztah a úctu a uvědomují si, 
jak je důležité takováto místa chránit…

Zastavení pod tímto dubem je tedy místem, kde se 
během roku setkávají přátelé, sousedé a celé rodiny. 
Místem, kde se cítíte být součástí této země a propo-
jeni s lidmi, kteří tu hospodařili, místem, kde se cítíte 
být doma…

A já měl tytéž pocity…
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Buk u Zámečku – Strání
Nachází se kousek od silnice před budovou bývalého 

loveckého zámečku Lichtensteinů. Buk lesní převislý 
(Fagus sylvatica „Pendula“) se pyšní obvodem 270 cm 
a výškou 13 m.

Samotný buk má poněkud nezvyklý pyramidální 
tvar se svěšeným větvemi. Trochu svým vzhledem při-
pomíná smuteční břízu. Tato skutečnost mu nic neubí-
rá na jeho majestátním vzhledu, ten pak celého Strání.

Existence panského dvora ve Strání je v písemných 
pramenech, tj. urbáři ostrožského panství, doložena 
již v roce 1592.

Zhruba do dnešní podoby byla renesanční budova 
přestavěna Gundakarem někdy po roce 1650, když se 
Uherský Ostroh stal sídelním městem.

Ke stavbě loveckého zámečku bylo využito lomové-
ho kamene z neobývané středověké vrze, která stála na 
místě dnešního hřbitova.

Svou funkci ztratil na počátku 18. století a je zmi-
ňován jako sídlo lesní správy se zájezdním hostincem, 
jehož součástí bylo i několik stájí a vozoven.

V roce 1856 došlo v areálu zámečku k zásadním sta-
vebním úpravám, zejména byla odbourána jižní část 
západního křídla včetně původního schodiště.

Krajská správa lesů, lesní závod Luhačovice, předala 
zámeček obci Strání v roce 1960, která budovu začala 
opravovat na počátku 70. let 20. století.

Tehdy zámeček dostal dnešní vzhled, byly otevřeny 
arkády a v patře byla přistavena schodišťová hala. Po 
náročných adaptacích zůstaly v interiéru zachovány 
velmi cenné historické prvky, všechny klenby z doby 
raně barokní přestavby i fragmenty ornamentální vý-
zdoby v patře z poloviny 19. století.

V roce 2003 rozhodnutím obce začala rozsáhlá re-
konstrukce objektu, který byl následně přeměněn na 
hotelové zařízení s možností padesáti ubytovacích míst.

Na vrcholu buku je zajímavý útvar, který mně tak trochu v obrazo-
tvornosti připomínal Kyklopa z řeckých bájí
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Lípa u kapličky – Strání
Při sjíždění do Strání od Slavkova jsem odbočil v sa-

motném úvodu obce do ulici Rybníček, pokračoval 
ulicí Podsedky a následně vjel do Uhlisek.

A byl jsem na místě, ale spatřil pouze jednu lípu. 
Proč? Přece původně zde měly být dvě lípy, jak ukazuje 
obrázek.

No, důvodem bylo to, že jedna z nich byla nakažena 
houbovým onemocněním – dřevomorem kořenovým.

A právě touto houbou se nakazila památná lípa 
u kapličky ve Strání na Uhliskách, a proto musela být 
pokácena.

Na její špatný stav byla přitom obec od Agentury 
ochrany přírody z Luhačovic upozorněna až na zákla-
dě záměru opravit střechu u sousedící kapličky Panny 
Marie Bolestné.

„Agentura objednala vypracování znaleckého po-
sudku odbornou firmou, která provedla rentgen a po-
tvrdila onemocnění dřevomorem kořenovým stromu.

Po zvážení všech skutečností vydala rozhodnutí 
o zrušení památního stromu a doporučila Strání vydat 
povolení k pokácení, které se následně uskutečnilo,“ 
popsal situaci aktivista Antonín Zámečník, který při 
kácení stromu asistoval.

Jedním z hlavních důvodů odstranění lípy byla i ne-
dávná neblahá zkušenost ze Zlína. „Takto nemocný 
strom tam usmrtil dva školáky.

I u nás zasahuje strom do zastavěné části obce, a tak 
by mohlo dojít vlivem povětrnostních podmínek ke 
zranění osob či poškození majetku,“ vysvětloval Anto-
nín Zámečník.

Pokácený kmen lípy ještě nějakou dobu na místě 
ležel. Zájemci se tak mohli přesvědčit na vlastní oči, 
nakolik bylo onemocnění kmenu závažné

Zatímco jedna lípa z těch dvou tedy již neexistuje, 
sousední strom napravo je stále zdravý, zjevně houbo-
vé chorobě odolává.
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Dub u Kamenné búdy – Horní Němčí
U Kamenné búdy při cestě na Velkou Javořinu roste 

dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 366 cm 
a výšce 23 m.

Již v první polovině 19. století na tomto místě stávala 
dřevěná bouda sloužící pro potřeby správců lesa v ma-
jetku Lichtensteinů, která ale byla opakovaně vypalo-
vána pytláky a zloději dříví.

Dnešní podobu stavba dostala v roce 1903, kdy na 
základě schválení knížecím ředitelstvím byla za po-
užití místního lomového kamene (odtud i její název) 
vystavěna stavitelem Josefem Šutem z Uherského 
Ostrohu během tří měsíců.

Slavnostní otevření této chaty, která měla sloužit ze-
jména pro potřeby personálu revíru Vápenky a Strání, 
ale i jako přístřeší pro majitele panství v případě po-
třeby při lovech, se uskutečnilo 15. 8. 1903 za účasti 
knížecího úřednictva a místní honorace.

Cesta k búdě s památkovým stromem je asi každému 
známa.

Stačí odbočit z hlavní silnice vedoucí ke Strání smě-
rem na Velkou Javořinu a asi po třech kilometrech je 
člověk na místě.

Učinil jsem tak i já.

Auto jsem zaparkoval před búdou a začal se rozhlí-
žet kolem. Prostranství, ve kterém jsem se ocitl, však 
vyhlíželo svou tvářností dost neutěšeně.

Stály na něm stavební stroje. Holt, nedávno se re-
konstruovala silnička od Kamenné búdy směrem k vr-
cholu, tak nebylo divu.

Pak už všechno ostatní na mě působilo hezky, jednak 
samotná popisovaná búda, ale především mohutný 
památný dub vedle ní.

Kochal jsem se jeho vzhledem a fotil ho.
Trochu mně v záběru vadilo auto stojící vedle něho, 

ale co se dalo dělat. Náhle se však zpoza vozu ozval 
jakýsi šramot.

Co by to mohlo, hrome, být, zapřemýšlel jsem.
Pár sekund napjatého očekávání, abych následně 

spatřil něco rezavě vyhlížejícího za levým zadním ko-
lem auta.

Byla to liška.
Cosi vytáhla z prostoru pod vozem a dala se do ho-

dování.
Když jsem se pohnul, zbystřila pozornost, po mém 

znehybnění znovu pokračovala v hostině. Mohu jen 
spekulovat, co bylo na jejím jídelním lístku.



Hlodavec?
Anebo něco ze svačiny po majiteli vozu?
Těžko říct.
Snad deset minut jsem ji pozoroval.
V duchu jsem si říkal, je nějaká krotká, nedej Bože, 

aby měla vzteklinu.

Jistě tomu tak nebylo.
Zajímavý zážitek.
Dub mě svým vzhledem nezklamal. Je ozdobou Ka-

menné búdy, navíc se zdá být v dobrém zdravotním 
stavu.
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Topol u Volenova
Jediný vyhlášený památný topol šedavý (Populus x 

canescens) v České republice nalezneme jihozápadně 
od Suché Lozi u vodoteče zvané Hradecký járek.

Málokdo by tomuto 28 m vysokému velikánovi 
s obvodem kmene 690 cm hádal věk pouze něco přes 
100 let.

Další zajímavostí je, že topol šedavý vznikl křížením 
topolu bílého a topolu osiky. V minulosti byl často vy-
sazován do větrolamů a stromořadí podél cest.

Tyto informace jsem si nastudoval předem. A pak 
jsem se snažil autem dojet co nejblíže k místu popiso-
vaného přírodního jevu.

Musel jsem ale ponechat vůz u restaurace ve Voleno-
vě a dále pokračovat pěšky po polní cestě. Ta se obtáče-
la kolem rozsáhlých plantáží ovocných dřevin.

Ty mně znemožňovaly dostat se až k Hrádeckému 
potůčku, u kterého měl topol stát.

Sady jsem obcházel s nadějí, že snad přece někde 
musí oplocení sadů končit a já se budu moci dostat 
přímo k potůčku.

Konečně se tak stalo, ale břehy potoka byly obklope-
ny neproniknutelnou křovitou i bylinnou vegetací.

Naštěstí o kousek dál jsem objevil můstek a za ním 
otevřený areál s hektary pro změnu zase pěstovaných 
jabloní, dosud s nezralými plody.

Branou jsem do něho pronikl.
Podél plotu se pak sadem navracel směrem k silnici, 

když tu náhle se předem mnou zjevil „bohatýr“.
No přece hledaný topol šedavý.
S masivním kmenem, kroutícími se mohutnými 

větvemi, pravda, některými už odumírajícími. Ale i tak 
bylo co obdivovat.

Můj fotoaparát proto nezahálel…







Pilecká lípa kdysi… …a v současnosti.
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Pilecká lípa
Nedaleko bývalého vodního mlýna, kterému se 

podle majitele říká Kozákův nebo také Pilecký, roste 
lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene 452 cm 
a výšce 15 m. Pod ní stojí křížek z roku 1807, který ma-
jitel nechal nedávno obnovit.

Stojí u budovy mlýnu Na pile, který byl znám také 
pod názvem Pilecký mlýn.

Původně se jednalo o mlýn panský, který je písemně 
připomínán již v roce 1615 jako nový panský mlýn.

V roce 1692 jej od hraběte Dominika Ondřeje z Kou-
nic odkoupilo za 500 zl. město Uherský Brod. Mlýn 
nejvíce utrpěl za vpádu Kuruců v roce 1704, kdy byl 
vypálen a pobořen, avšak již v roce 1709 byl na náklady 
města opraven a znovu zprovozněn.

Jako poslední z mlýnů v okolí Uherského Brodu si 
zachovával až do 30. let 20. století svůj původní cha-
rakter výroby a odolával tak modernizaci výrobního 
procesu, který spočíval v mletí obilí pomocí válcových 
stolic.

Brzy ráno jsem k uvedenému místu zamířil. Mlýn 
stojí u silnice mezi Uherským Brodem a Nivnicí u zná-
mých Slováckých strojíren.

Už dávno neslouží svému účelu. Je však i nadále 
v soukromém vlastnictví obklopen těžko prostupnou 
vegetací.

Pátral jsem po lípě.
Musel jsem se k jejímu předpokládanému místu 

prodírat vysokým travním porostem. Zrakem jsem 
vyhledával křížek, u kterého lípa měla stát.

Asi po dvou minutách chůze jsem křížek našel, ale 
lípa vedle něj už zdaleka nebyla tím, co kdysi vedlo 
k jejímu vyhlášení památným stromem.

Spatřil jsem jen pahýl s několika většími pozůstalými 
k severu směrovanými větvemi. Ale až tak překvapen 
jsem nebyl, věděl jsem už s předstihem, že 18. květ-
na 2020 byl její statut památného stromu zrušen.

Holt, stáří se nevyhne nikomu.
Pohled na torzo lípy byl, nepopírám, smutný. Zmoc-

nila se mě nostalgie s představou dřívějšího vzhledu 
dřeviny.

Nezbylo než vydat se zpět k ruchem oplývajícím stro-
jírnám…
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Hruška v brodských vinohradech
V místech zvaných již od 19. století Lysá hora (na 

historických mapách Lissa hora) roste asi 200 let stará 
hrušeň obecná (Pyrus communis) o obvodu kmene 
328 cm a výšce 15 m.

Kdysi se v této lokalitě rozkládaly louky a vinohrady 
patřící církvi (vzpomínán je rovněž název „Na Far-
ském“), dnes je v této lokalitě zahrádkářská kolonie.

Zažitý název „Brodské vinohrady“ nebo jméno ulice 
„Pod Vinohrady“ nám minulost neustále připomínají.

Dostat se k hrušni bylo pro mě velmi snadné.
U Vinohradského rybníku jsem odbočil do zahrád-

kářské kolonie. Úzkou silničkou se pak dostal bezpro-
středně až k hrušni.

Její rozložitá koruna jistě nezaujala jenom mě.
Hrušeň je dosud plodná, a to hodně. O nevelké na-

padané hruštičky ale má zájem, alespoň podle mého 
postřehu, jen ptactvo.

Ale i člověk by přece z planých hrušek mohl mít uži-
tek. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na tzv. „pracharandu“.

Pracharanda se vyrábí mletím, strouháním nebo dr-
cením ovoce, hlavně pak sušených planých hrušek

Jedná se o tradiční surovinu staré české kuchyně, 
na kterou nedaly dopustit naše babičky a prababičky, 

a které se bez ní v kuchyni neobešly, neboť jednotlivým 
pokrmům dodávala nezapomenutelnou a těžko zamě-
nitelnou chuť a aroma.

Hrušková pracharanda je výborná k posypání ovoc-
ných koláčů, obilných kaší, těstovin a jogurtu. Dá se 
použít místo cukru do sladkých těst na buchty či su-
šenky.



Janův buk Františkův břek
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Janův buk a Františkův břek – Vápenice
U samoty nedaleko vrcholu Příslop rostou památné 

stromy pojmenované po dvou bratrech, předcích sou-
časných majitelů této krásné usedlosti.

Buk o obvodu kmene 570 cm a výšce 27 metrů nese 
jméno Janův buk, po druhém z bratrů, Františku, do-
stal jméno jeřáb břek o obvodu kmene 360 cm a výšce 
18 m.

Na tyto dva exempláře jsem se přímo těšil.
Znal jsem je pochopitelně z dřívějších cest po Bílých 

Karpatech, ale letos se staly pro mě přímo magnetem.
Ze Starého Hrozenkova jsem vyjel do Vápenic a pak 

velmi strmou silničkou nad nimi směřoval až na do-
hled obou stromů.

Auto jsem odstavil a těch pár zbývajících metrů 
k nim lehce pěšky zdolal. Opatrně se rozhlížel kolem, 
psi u samot mohou být docela nebezpeční.

Na druhé straně majitele usedlosti jsem dobře z dří-
vějška znal, dokonce jsem kdysi na gymnáziu učil jeho 
dceru.

Nahlédl jsem přes plot a uviděl paní, manželku pana 
Keni.

Ta ho zavolala a hned bylo o čem hovořit. Pochopitel-
ně jsem se zajímal o stromy. Jsou svým vzhledem úplné 
katedrály, lepší přirovnání mě nenapadá.

Ano, masivní větev jednoho ze stromů musí být ke 
kmeni lanem poutaná, neboť už vloni se majitel used-
losti obával, že by mohla ulomením a pádem napáchat 
značnou škodu.

Oba dva stromy mají impozantní vzhled zejména 
pohledem ze severní strany. Další podrobnosti o obou 
jedincích jsem se dozvěděl od majitele.

Bylo to, věru, poutavé vyprávění.
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Bzová u kapličky – lípy
Dvě mohutné lípy stojící u kapličky jsou její krásnou 

a nepominutelnou ozdobou. Stačilo přistavit vůz.
Ale trocha historie k samotné obci nezaškodí.
Obec svůj název odvozuje od míst porostlých bezem.
Názvy obce: 1397 Bzowe, 1407 Bzové, 1541 Bzowe, 

1541 Bzowe, 1872 Bzowa, Bzové.
V pečetním poli jsou vyobrazeny tři stromy na kop-

cích, na prostředním z nich sedí pták s rozepjatými 
křídly; razítko kol. r. 1916 má obraz ovčáckého psa.

V letech 1377 – 1381 se v obci připomíná Petřík 
ze Bzové.

Markrabí Jošt připsal ves v r. 1397 Albertovi Vlko-
vi z Miličína a Přibík z Miličína intabuloval v r. 1406 
Dračkovi a Adamovi, bratřím z Hrádku, a Ronovci 
z Boršic.

V roce 1541 bratři Jan a Mikuláš ze Bzové předali ves 
se dvorem Burianovi z Vlčnova, čímž se stala součástí 
světlovského panství.

S ním se spojovala i další historie obce.
Bzová je rodištěm spisovatele a pěstitele českoslo-

venské vzájemnosti Bohumila Haluzického (1879 – 
1957).

V obci se těžil stavební kámen v kamenolomu Na 
jamách, ten je v provozu i nadále. Obec náleží spádově 
pod římskokatolickou faru v Bojkovicích.

Pomocná škola bojkovské fary se uvádí v r. 1834, 
osamostatnila se v r. 1856 a v r. 1900 byla dvojtřídní.

Měšťanskou školu navštěvovali žáci v Bojkovicích. 
Mateřská škola byla otevřena v r. 1945.

Nyní děti jezdí do školky i školy do Bojkovic.
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Buk nad Bzovou
Buk lesní (Fagus sylvatica) o výšce 27 m a obvodu 

kmene 445 cm trůní nedaleko silnice ze Bzové do Sta-
rého Hrozenkova, takže jsem při jeho hledání neměl 
problém.

Nebylo ho prostě možné zrakem minout.
Bzová, připomínaná poprvé na konci 14. století 

a odvozující své jméno od míst porostlých bezem, měla 
ve své původní obecní pečeti tři stromy na kopcích.

Strom je vsazen do prudké stráně, kterou protíná 
silnice, svou strmostí je zatěžkávací zkouškou na ní 
projíždějících cyklistů.

Ostatně před mnoha desítkami let ji musela při Zá-
vodu míru zdolávat více jak stovka cyklistů z mnoha 
evropských zemí.

Teprve nahoře při odbočce silnice na Žítkovou si 
mohli oddechnout.

Statný buk, již od úpatí bohatě větvený, je obklopen 
dřevinami rozmanitých druhů, především pak jasany, 
javory, ale i lískami.

Je příjemné pod bukem posedět na lavičce obklope-
né kamenným ostěním. Kamene je ostatně v okolním 
kraji více jak dost.

V nedalekém lomu se těží vysoce kvalitní pískovec 
s mnoha zajímavými zkamenělinami organismů dáv-
ných dob.





71

Lípa u Šamáků – Vyškovec
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 

502 cm a výšce 27 m roste na okraji obce Vyškovec 
u jedné ze samot.

Podle mapy jsem ji začal v terénu hledat.
Po odstavení auta jsem přišel ke skupině samot. 

Samot v pravém slova smyslu. Pečlivě udržovaných, 
jedna s hospodářským dvorem i dětským hřištěm.

Ale života v nich v době mé návštěvy zdánlivě nebylo.
Obcházel jsem je, podobně jak chodí mlsný pes ko-

lem krámu řeznictví, a to za účelem, že zahlédnu něko-
ho, kdo by mně přesněji lípu blíže lokalizoval.

Ale pořád nebylo nikde ani živáčka.
Pak jsem konečně v jednom stavení uviděl za oknem 

světýlko.
Okno mně otevřel starší člověk, který na můj dotaz 

ohledně lípy zakroutil záporně hlavou.
Pouze mně doporučil, abych pokračoval po přilehlé 

polní cestě dál, že tam nějaké velké lípy k nalezení jsou.
Po několika stech metrech opravdu byly.
Mezi nimi i ta moje „krasavice“.
Pěkně rostlá, bez viditelných vad na svém „šatu“.
Dostalo se mně cti ji vyfotografovat.

Mandincova lípa – Vyškovec

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 
510 cm a výšce 24 m roste, respektive rostla u samoty 
č. p. 15.

Mezi lidmi se tradovalo, že lípy vyzařují pozitivní 
energii, a proto je často sázeli nedaleko svých obydlí 
a poté na lavičkách pod nimi rádi odpočívali.

To už je však, bohužel, u tohoto stromu minulost.
Na vyvrácený, asi dvě stě let starý strom upozornili 

bratři Struhárovci ze Zabudišové na Slovensku, kteří 
mají Bílé Karpaty dobře zmapované.

Pro Slovácký deník uvedli:
„Šli jsme s bratrem pěšky ze Zabudišové na vyško-

vecké hody.
Ty se nekonaly, a tak jsme šli pozdravit památnou 

lípu, kterou jsme bohužel našli zničenou vichřicí. Na-
skytl se nám velmi smutný pohled na zničený majestát-
ný strom,“ litovali škod Jaro a Jožo Struhárovci.

Strom se nacházel cca 500 metrů od Hribovně po 
polní cestě směrem na Vápenice pod chatou Vyškovec.

Jednu z největších lip v Bílých Karpatech zničila 
vichřice, jež kolem půlnoci potrápila obyvatele Kopa-
nic.

„Na ten den si přesně pamatuju.
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Přibližně od půlnoci až do druhého dne do pěti hodin 
odpoledne nám nešla elektřina. Hodně foukalo a pa-
daly i kroupy,“ popsala počasí té noci Žaneta Janků 
z Chaty Vyškovec.

Dodala, že v okolí chaty bylo druhý den hodně popa-
daných větví i stromů.

„Protože tu fouká často, mám zajištěné truhlíky na 
okně dráty, ani to nepomohlo,“ doplnila.

Extrémní bouřku na Kopanicích potvrdila také sta-
rostka Vápenic Anna Kubániková:

„Šíleně foukalo.
Kvítka jsem sbírala po silnici,“ nechala se slyšet vá-

penická starostka s tím, že ani u nich v obci elektřina 
nešla až do sedmnácti hodin následujícího dne.

„O zániku lípy jsme slyšeli teprve včera, takže teprve 
budeme řešit, jak se vše stalo a co bude následovat.

Ani nechci uvěřit, že by se mělo jednat o památnou 
lípu s více než pětimetrovým obvodem kmene,“ pro-
zradil vedoucí oddělení Ochrany přírody a krajiny 
CHKO Bílé Karpaty Bohumil Jagoš.

On sám prohlašoval lípu za památný strom v roce 
2001.

Mandincova lípa měřila při poslední revizi 24 metrů 
a obvod kmene byl ve výšce 1,3 metru více než pět me-
trů.

Musel jsem se tedy vydat i já hledat alespoň její pozů-
statek, nebylo zbytí.

Od známé kapličky na Vyškovci to mělo být k lípě se-
verovýchodně asi 170 metrů. Do cesty se mně ale sta-
věly elektrické ohradníky, takže se doba mého pátrání 
po lípě prodlužovala.

Navíc jsem se musel prodírat vysokou travou, která 
skrývala prohlubně, ve kterých jsem nejednou ztrácel 
rovnováhu.

Ale nakonec torzo stromu přece jen spatřil, zbývalo 
ale dostat se k němu co nejblíž. Musel jsem k tomu úče-
lu znovu podlézt ohradník.

Jelikož mě bolela záda z předcházejícího hledání os-
keruše na Pitínsku, podcenil jsem tento úkon,

prostě se málo tělem přitiskl k zemi.
A v tu chvíli jsem dostal do zad ránu, jako by mě kopl 

kůň, tedy alespoň z doslechu.
Nevím, kolik voltů jsem obdržel, ale bylo to hodně, 

možná tisíce. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na zážitek 
kněze ve filmu Slunce, seno, erotika.
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Po vzpamatování se jsem udělal, tuším, už jenom asi 
dva kroky k pahýlu lípy.

No, musel to být asi pěkný „macek“, jak o tom svědčí 
výše uvedené číselné údaje a mnou viděné trosky stro-
mu.



Mandincova lípa

← Snímek z doby jejího života.

→ A pak…
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Klen ve Vlčí – Vyškovec
Mohutný javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvo-

du kmene 570 cm a výšce 25 m roste v prudším svahu 
nedaleko malé, nyní citlivě původními postupy spravo-
vané samoty.

Dříve se okolo ní prostíraly pastviny, které postupně 
po ukončení tradičního hospodaření zarostly nebo 
byly úmyslně zalesněny.

Už se dost stmívalo, a tak bylo záhodno se co nejdří-
ve pustit do vyhledávání uvedeného javoru klenu – pa-
mátkového stromu.

Klenů je ve volné krajině i v městech poměrně dost. 
Jsou to stromy hodně odolné vůči znečistění, a tudíž 
má jejich výsadba opodstatnění.

Ze silničky pod rezervací Ve Vlčí nedaleko sloven-
ských hranic jsem se vydal skoro „po čtyřech“ do prud-
kého svahu.

Ale hledání stromu bylo už zpočátku i jinak náročné. 
Musel jsem překračovat stromy padlé věkem nebo 
vichřicemi, což mě hodně fyzicky vyčerpávalo.

Po stromu nebylo ani nadále památky, a tak jsem se 
zklamaně vrátil na silničku ke svému autu.

Poblíž něho jsem spatřil muže s kolečky.

Bylo zřejmé, že se jedná o domorodce. Oslovil jsem 
ho s prosbou o ukázání cesty ke klenu. Byl velmi ochot-
ný.

Vedl mě kolem svého stavení na přilehlou menší 
pastvinu s ovečkami. A nad ní se už tyčil klen v celé své 
kráse.

Nevzhlížel ani tak rozložitě, podobně jako běžné 
kleny, které znám, spíše byl evidentně nedostatkem 
světelných podmínek vyhnaný do výše.

Můj průvodce mně podrobně popsal způsob ošetřo-
vání jeho okolí, přičemž naznačil, že se bude o zázemí 
tohoto památného stromu i nadále starat.

Velmi chvályhodné!
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Rapantova lípa
U bývalé úvozové cesty, dnes už zarostlé keři a mla-

dými stromky, roste lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 
o obvodu kmene 360 cm a výšce 23 m. Své jméno do-
stala podle majitelů nedaleko stojící usedlosti č. p. 30.

Nastal čas jejího předložení pro můj zrak.
Auto jsem zaparkoval na vyškovecké silnici nedaleko 

Hribovni.
A pak se vydal do terénu.
Musel jsem překonávat meze s hustým travním po-

rostem a dva remízky se vzrostlou keřovitou a stromo-
vou vegetací.

Oči jsem měl na stopkách, kdy už konečně objevím 
vytoužený strom. Některé lípy v dohledu byly, ale 
nezdály se mně svou mohutností pro můj zrak dost 
přitažlivé.

Procházel jsem kolem rozestavěné velké samoty, 
opět nikde živáčka, který by mě svou radou k lípě na-
vedl.

A tak jsem prostor prozkoumával dál. Zpestřením 
mé chůze byl pohled na mladé jabloně obsypané plody.

Ale jinak pořád nic.

Už jsem se chtěl vzdát pátrací akce, když přece 
jenom jedna lípa na okraji remízku se mně zdála být 
svým majestátem větší.

Přišel jsem k ní a s úlevou konstatoval, že jsem u cíle. 
Značka pro památný strom, byť vykloněná, byla toho 
milým důkazem.

Samotný strom mě upoutal svou ztepilostí, větve-
ním a samozřejmě mohutným kmenem. Škoda, že ho 
nebylo možné fotit z východní strany proti Slunci.

Odlesky by snímek ale jistě zkomplikovaly.
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Lípa u Vlčích pramenů
K ní se dostat, to bylo pro mě skoro martyrium.
Představu jejího výskytu jsem podle mapy samozřej-

mě měl, ale vyznat se v té spleti lesíků, remízků a roz-
sáhlých lučin bylo neobyčejně obtížné.

A to i přesto, že jsem ze šotolinové cesty k Vyškovci 
k předpokládanému místu výskytu lípy pravidelně to 
odpoledne opakovaně vyrážel.

Ano, statné lípy byly opět v mém dohledu, ale když 
jsem k nim blíže přišel, nebylo u nich o značce památ-
kového stromu ani vidu.

Na lesní cestě při posledním pokusu se mě pokusil 
zastavit zákazový pásek, který mně dával na vědomí, 
že za ním se už jedná o soukromý pozemek.

Zariskoval jsem, pásku obešel a strání sestupoval 
stále níže a níže, úspěchu v hledání však i nadále nic 
nenasvědčovalo.

Pak jsem ale asi tak sto metrů před sebou spatřil 
člověka s velkou síťkou na holi v ruce, který jejím ohá-
něním něco z povrchu vegetace smýčil.

I na poměrně velkou vzdálenost jsem ho poznal. Byl 
to pan RNDr. Lubomír Pospěch, majitel pozemku 
a současně strážce rezervace v něm se vyskytující.

Jsme staří známí, a tak jsme ihned dali řeč o všem 
možném, samozřejmě hlavně o rezervaci samotné.

Svěřoval se mně s jejími klady i zápory, a že jich, 
hlavně těch obdivuhodných, bylo. Já však toužil po 
Lípě u Vlčích pramenů, načež mému přání bylo bezod-
kladně vyhověno.

Po příchodu k lípě jsem opět spatřil nádherný kou-
sek přírody, kterému se dostalo cti soutěžit o Strom 
roku v roce 2013.

Lípa je odhadem stará asi 200 let. Takže následo-
valo mé jí se kochání. Pak mě pan doktor doprovodil 
k mému autu.

Silný zážitek.
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Lípa u kaple v Kaňovicích
Ve středu obce Kaňovice u kapličky zasvěcené Pan-

ně Marii roste památná lípa malolistá (Tilia cordata) 
o obvodu kmene 525 cm a výšce 14 m.

Na uvedeném místě stával původně starý hřbitov 
a ještě dříve zde byl kostel, který byl za třicetileté války 
zničen.

V roce 2009 byla vyhlášena památným stromem.
Její majestátnost dokazuje výška stromu – 14 m, 

výška koruny -12 m, šířka koruny – 14 m, obvod ve 
výšce 1,3 m nad zemí je 525 cm.

Stáří stromu se odhaduje na 200 až 250 let, proto byl 
pamětníkem nejen stavby nynější kaple, ale i osudů 
dřívější malé dřevěné kapličky.

Ta byla do Kaňovic přivezena v roce 1945 od Březů-
vek a zároveň se začaly mezi místními vybírat peníze 
na stavbu kaple větší.

Pod lípou byly umístěny lavičky a při první pouti, 
která se konala v roce 1944, byl pod ní umístěn krá-
mek, přičemž výtěžek prodeje byl věnován výstavbě 
nové kaple, což se stalo v roce 1952.

Zdravotní stav lípy je dobrý, v minulosti byl však 
proveden silný redukční řez koruny. Lípa kvete, plodí 
a má klíčivá semena.

Místní pamětníci však tvrdí, že lípa je stará alespoň 
500 let a pamatuje dávnou historii.

Kdyby lípa uměla vyprávět, připomněla by přírodní 
pohromy, které jistojistě zažila. Roku 1831 se s vich-
řicí třásla země, o 30 let později přišla rovněž vichřice, 
která vyvracela stromy i s kořeny, ale lípa vydržela.

Lípa je nejenom památkou na život našich předků, 
je i součástí historie obce, s níž sdílela dobré i zlé časy.

Vzhledem ke své budoucí ochraně zaznamenává 
i dny současné, aby i budoucí generace dospěly k po-
znání toho, co všechno kaňovická lípa zažila.

Samotný snímek lípy jsem si ale musel zasloužit.
Nejsnadnější by přirozeně bylo přijet autem až ke 

stromu. To jsem tentokrát nechtěl, bylo by to pro mě 
trochu moc snadné.

Raději jsem se k němu vydal pěšky.
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Autem jsem zajel pouze nad Maršov k lokalitě Barák. 
Po jeho odstavení se vydal na čtyřkilometrovou pouť.

Prošel jsem kolem dvou statných lip k pahýlu hruš-
ně, kterou jsem kdysi barvitě popsal. Následně byla 
v soutěži o Strom roku odměněna pro svou odolnost 
vůči krutým přírodním podmínkám, tehdy ještě cel-
kem zachovalá, titulem „Strom hrdina“.

Od torza hrušně jsem pokračoval stezkou podél lesa 
nad Dobrkovice, z ní odbočil dolů kopcem k silnici na 
Zlín a pak už to byl jenom slabý kilometr do Kaňovic.

Památná lípa v této obci mě upoutala svým nezvyk-
lým asymetrickým tvarem, neboť jedna ze dvou původ-
ních jejich mohutných větví byla zkrácena.

Ale i tak, krása krásoucí!
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lípa Kaňovice
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Žižkův dub

lípa sv. Jána

hrušeň Prakšice
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duby u Kopánky
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topol Volenov

hrušeň Slavkov
hrušeň Korytná

buk Stránídub Kamenná búda

lípa Strání

lípa u Kolelače

Masarykův dub lípa Hostětín

Dub rodiny

oskeruše Pitín

dub nad kostelem

lípy Bzová

buk Bzová

buk + břek

lípa u Šamáků
Mandincova lípa

klen Vyškovec

Rapantova lípa
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