
DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES 

NÁVRH VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÉHO STROMU 

 

(podle podkladů organizace LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRNO, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, pracoviště RYCHTA Krásensko) 

 

Výchozí situace:  

Stromy byly součástí krajiny odjakživa, i když se jejich funkce s místem i časem postupně mění. V 

dnešní době na řadě míst stromy plní i důležitou estetickou roli. Velice se dbá na jejich vzhled a je jim 

věnována náležitá péče a ochrana. V každé obci najdeme nejméně jednu lípu opatřenou cedulkou 

„strom chráněný státem“. Každoročně Nadace Partnerství vyhlašuje soutěž Strom roku a významné 

stromy se také mohou pyšnit titulem Památný strom. A právě památnými stromy se budeme zabývat 

v tomto domácím úkolu.   

  

Termín PAMÁTNÝ STROM je stanoven podle zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. V 

České republice jsou vyhlašovány od roku 1992 a jsou zapisovány do webové databáze. Nesou nejen 

významnou přírodní hodnotou, ale i hodnotou historickou, kulturní a společenskou. Návrh na 

vyhlášení památného stromu může podat každý občan České republiky – tedy i vy, středoškoláci.  

Cílem vašeho úkolu je vypracovat případovou studii, tedy návrh, který bude obsahovat níže uvedené 

body. Hotový úkol pošlete nejpozději do 27. dubna 2018 na adresu: sacha@skolarajhrad.cz.  

  

Pomůcky:   

turistická mapa území měřítka 1:50 000, základní topografická mapa území měřítka 1:50 000, přístup 

na počítač s internetovým připojením, fotoaparát, pastelky, tužky, pravítka, papíry, scanner, formulář 

Návrh na vyhlášení památných stromů.  
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Zadání:  

1. Památné a další významné stromy v okolí bydliště  

 

Nejprve se seznamte se současnou situací v okolí bydliště. Pro účely zpracování úkolu bude 

potřeba základní mapa v měřítku 1:50 000.  Zjistěte, jaké památné a jinak významné stromy 

máte v nejbližším okolí vaší školy. Pro určení nejbližšího okolí školy využijte základní mapu v 

měřítku 1:50 000. Za okolí považujeme prostor v mapě vzdálený 10 cm od vaší školy. Vytyčte 

si čtverec okolí vaší školy o délce strany 20 cm.  V tomto prostoru zmapujte současné 

památné a významné stromy a zpracujte jejich stručnou charakteristiku dle níže uvedených 

bodů.  

 

Pro každý strom uveďte: - Název stromu, lokalitu a význam stromu (např. památný strom, 

strom roku apod.) - Stáří stromu a jeho výšku - Fotografii současného stavu stromu, vč. 

nejbližšího okolí - Stručný komentář k místu a ke stavu stromu vč. jeho okolí  

 

Jednotlivé stromy zaznačte do mapového výřezu a zpracujte výslednou mapu doplněnou o 

základní kompoziční prvky.  V závěrečné zprávě k tomuto úkolu zhodnoťte, zda si uvedené 

památné stromy opravdu zaslouží označení památný strom.  

Maximální rozsah této části domácího úkolu jsou 2 strany A4, vč. fotodokumentace 

památných stromů. Naskenovanou mapu vložte jako samostatnou přílohu.   

  

2. Návrh na vyhlášení nového památného stromu  

 

Navrhněte nový památný strom v okolí vaší školy, bydliště, u vaší babičky – kdekoli v rámci 

Jihomoravského kraje. Mělo by se jednat o dřevinu/dřeviny rostoucí na nelesních pozemcích. 

Vyplňte žádost Návrh na vyhlášení památných stromů, která je součástí tohoto domácího 

úkolu, a zpracujte k ní všechny přílohy.   

 

K domácímu úkolu přiložte: - vyplněnou žádost Návrh na vyhlášení památných stromů vč. 

všech příloh - mapu s vyznačenou lokalizací navrhovaného stromu (základní mapa v měřítku 

1:50 000) - fotodokumentaci (fotografii stromu, fotografii okolí a další důležité záběry) - 

komu byla žádost zaslána – jméno konkrétní osoby a přesný název organizace - podrobné 

zdůvodnění, proč navrhujete právě tento strom – příběh, který vás vede k návrhu na 

vyhlášení památným stromem, přiložte k oficiální žádosti zaslané příslušnému orgánu; 

zdůvodnění by mělo mít přibližně 1000 znaků  

 

Pro určení stáří stromu doporučujeme využít níže doporučené webové zdroje nebo místní 

kroniku či přímo kronikáře.   
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