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ANOTACE
Naše práce mapuje a popisuje památné stromy a významné stromy v okolí Kunžaku.
Volně navazuje na práce, které vypracovali žáci a žákyně v předešlých dvou letech a snaží se
zachytit to nejzajímavější z místního regionu Kunžak. V nejbližším okolí a samotném
Kunžaku je státem vyhlášených památných stromů jen pět. Jsou to tři jednotlivé stromy a
jedna dvojice stromů. A tak naše pátraní směřuje i k místním občanům, kteří nám doporučili
ještě několik dalších letitých, nebo vzrostlých stromů, popřípadě jinak zajímavých stromů.
Každý strom jsme zaměřili a zanesli do mapy, změřili obvod kmene a odhadli výšku a stáří,
pozorovali jeho zdravotní stav a vytvořili jsme kartu každého stromu. Vyhledávali jsme další
souvislosti v literatuře.
Práce popisuje a mapuje památné a zajímavé stromy v Kunžaku a jeho okolí. Každý
strom má kartu s naměřenými údaji.
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ÚVOD
Toto téma jsme si vybrali, protože nám připadalo velmi zajímavé a na naší škole se
této práci ještě nikdo nevěnoval. Chtěli jsme také zjistit, co taková práce obnáší, naučit se,
jak se měří a odhaduje stáří stromů a hlavně jsme se chtěli dozvědět něco o stromech v našem
okolí. Kunžak se nachází v oblasti Novobystřické vysočiny, kde je v krajině spousta
zajímavých stromů. Je to čistý kout přírody České Kanady.
Při práci jsme používali GPS navigaci, digitální fotoaparát, metr, internet, psací
potřeby, zápisník, knihy a časopis – Nacional Geografic. U stromů jsme zjišťovali výšku,
obvod kmene, odhad stáří a GPS souřadnice.
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OCHRANA PŘÍRODY
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - AOPK ČR - je organizační
složka státu. Zajišťuje prostřednictvím 24 správ chráněných krajinných oblastí speciální
státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a
živočichů. (V ČR je v současné době 25 chráněných krajinných oblastí.
Počátky ochrany přírody na území dnešní České republiky sahají až do konce první
poloviny devatenáctého století, kdy vznikly první pralesní rezervace v Novohradských
horách. Od té doby systém ochrany přírody u nás prošel značným vývojem až do dnešní
podoby, která vypadá následovně.
Oblasti nejcennějšího přírodního dědictví našeho státu jsou spravovány
prostřednictvím zvláště chráněných území, jichž je šest druhů podle stupně ochrany a
velikosti dané oblasti. K velkoplošným zvláště chráněným územím patří národní parky a
chráněné krajinné oblasti, k maloplošným patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky a památné stromy.
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PAMÁTNÉ STROMY V ČR V SOUČASNOSTI
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí
označené tabulí s malým státním znakem ČR.
Podnět k tomu, aby strom byl prohlášen za památný, může podat orgánu ochrany přírody
každý občan.
Památné stromy vyhlašuje pověřený obecní úřad. K tomuto orgánu je možno směřovat
podněty k vyhlášení stromů, jejich skupin a stromořadí za památné. V podnětu by měly být co
nejpodrobněji rozvedeny důvody pro vyhlášení. Výhodou je přiložit dendrologický posudek
prokazující stav a významnost stromu, fotografie a další podklady.
Prohlásit strom za památný lze též na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem příslušným k jeho vyhlášení.
Návrh na vyhlášení památných stromů, jejich skupin nebo stromořadí, který
zpracovává orgán ochrany přírody, by měl obsahovat tyto základní údaje:
název chráněného objektu
okres
obec
katastrální území
parcelní číslo pozemku podle evidence nemovitostí (výpis SPI)
adresa vlastníka, příp. nájemce
katastrální snímek (případně pozemkové mapy)
číslo mapového listu ZM 1:50 000 (1:10 000)
popis lokality
charakter výskytu – jednotlivý strom (solitéra), skupina, liniová výsadba, porost
počet jedinců
druh(y) dřeviny
obvod kmene (cm) ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí, u stromů, které rostou na svahu se
výčetní výška měří zásadně z horní strany
výška stromu (m), měřená výškoměrem nebo odhadnutá
výška koruny (m)
šířka koruny (m)
stáří (roky)
zdravotní stav (1–5); 1= výborný, 5= jedinec odumřelý
datum popisu
zdůvodnění ochrany
vymezení základních podmínek ochrany včetně přehledu činností, kterých se musí vlastník
zejména zdržet
vymezení ochranného pásma (popř. zda postačí základní ochranné pásmo dané ze zákona)
navrhované podmínky režimu ochranného pásma
zdroje možného ohrožení
provedená ošetření nebo konzervace
údaje o literatuře
údaje o fotodokumentaci
údaje o fyziologické stavu – zda strom kvete, plodí, má-li klíčivá semena
údaje o historickém významu, pověstech apod.
navrhovatel
vyjádření regionálního pracoviště
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Pro výběr stromů k vyhlášení nebyla dosud stanovena žádná striktní pravidla. Je třeba
tyto stromy hodnotit ze všech výše uvedených hledisek, brát v úvahu jejich zdravotní stav,
životaschopnost, ohroženost v daných podmínkách. Památné stromy pracovně rozdělujeme do
tří kategorií :
a.kategorie - památné stromy kmetského věku (starší 400 let)
b.kategorie - památné stromy zralého věku (200 až 400 let)
c.kategorie - památné stromy - čekatelé, mladého věku (mladší 200 let)
O stromy I. kategorie je nutno pečovat, aby se co nejdéle zachovaly, o stromy II.
kategorie je nutno intenzívně pečovat, aby byly co nejpůsobivější a o III. kategorii je nutno
pečovat, aby se dožily svého plného působení a posléze i kmetského věku.
Zrušit ochranu památného stromu může úřad jen z výjimečných důvodů, které stanoví zákon.

Cedule označující památný strom
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STROMY V HISTORII NA ÚZEMÍ KORUNY ČESKÉ
Vraťme se do minulosti...
V době předkřesťanské (tzv. pohanské) byli prvními obyvateli Keltové, zřejmě jeden
z posledních národů, jehož příslušníci dokázali žít v dokonalé harmonii s přírodou.
Když na Kelty tlačili od jihu Římané, zastavili se před ohromným a neprostupným
Hercynským pralesem, rozkládající se východně od Rýna. (Germáni jím cestovali 2 měsíce a
nedosáhli jeho okraj). O čtyři století později chtělo do pralesa vstoupit císař Julianusosamělost, smutek a ticho lesa na něj zapůsobily a prohlásil, že v říši nezná nic podobného. A
právě tento prales zabránil vpádu římských legií na dnešní území Čech.
Keltové se naučili přírodu pozorovat a citlivě si všímali všeho, co se v přírodě děje.
Druidové například uměli věštit ze šumění listí posvátných stromů nebo z odrazů oblohy
v posvátné studánce. Měli pod svou ochranou posvátné dubové háje – vždyť i jejich jméno
bylo prý odvozeno od názvu dubu. Co na posvátném stromě rostlo, považovali za dar.
Přisuzovali kouzelnou moc jmelí, které rostlo v korunách stromů. Vedli pospolitost
k budování harmonických vztahů s okolní přírodou. Nacházeli shodu lidských povah
s charaktery různých stromů, což poznáváme z keltského ,,stromořadí“ a považovali to za
důkaz propojení životů stromů a lidí. Keltové se klanili mnoha božstvům různých stupňů,
v jejich představách měli posvátná zvířata a stromy zejména: jasan, jabloň, buk, líska, bříza,
olše, habr, hlavně však tis a dub. Některým stromům byly připisovány božské vlastnosti nebo
aspoň magická síla. Když byl zničen posvátný strom, bylo společenství zbaveno ochrany a
pocitu bezpečí. Proto se ve válkách nepřátelé uchylovali k „stromovraždám“ a uloupené
posvátné stromy poražených obětovali vítězové svým božstvům.
O několik století později se historie opakovala – to když do české kotliny do 5.stol. n.
l. postupně pronikaly Slovanské kmeny. Ve vesničce o pěti nanejvíce deseti chaloupkách žili
lidé odsouzení k takřka naprosté samotě, obkroužené znepokojivým horizontem lesa. A tak si
pochod Čechovy družiny musíme představovat, jako nenápadný posun drobných kolektivů.
Tehdy nejen pohraniční hory, ale celé území dnešních Čech pokrývaly hluboké hvozdy,
v nichž převažovaly listnaté stromy, hlavně buky, duby a habry. Byly to špatně průchodné
lesy se strženými, s popadanými kmeny a bažinami. Lidé se usazovali většinou na místech,
která získala vykácením lesa.
Slované se se stařešinou shodovali, že nejvyšší bůh, vládnoucí bleskům a hromu, sídlí
ve stromu – tedy v mohutném dubu. Slované nosili oběti do svatháje s posvátnými stromy.
Stromy – a to ať posvátné či obyčejné – mají nevýhodu proti památkám kamenným - jsou
živé, podléhají zákonu života, tedy i smrti, hniloby, rozpadu, zániku, a proto je při
vykopávkách nelze objevit.
Rok 863 – počátek křesťanství na moravském území a později i na území Čech. Nový
kníže, Břetislav Mladší, od útlého mládí veškerou naději vkládal do ochrany boží, tak při
počátku svého knížectví roznícen velikou horlivostí pro křesťanské náboženství, vyhnal ze
své země všechny čaroděje, hadače a věštce, rovněž dal pokácet a spálit i háje nebo stromy,
které na mnohých místech prostý lid ctil. Dlouhá řada písemně dochovaných zákazů svědčí o
tom, že nejen u nás musela církev zakazovat slavnosti v lesích a hájích i obřady u stromů.
Misionáři přikazovali kácet posvátné stromy a nazývali je pohanskými.
Poslední třetina 18.století byla pro vývoj dějin rozhodující. Kult stromů podpořilo
následné období romantismu. Množství památných stromů spojených pověstmi se slavnými
českými panovníky, například Janem Husem, Žižkou, či Komenským. Většina historických
pověstí o stromech pochází z doby národního obrození.
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Dodržovaly se zvyky kolem hlavních svátků – ať to byly barborky, nebo
pomlázky, zdobení domů zelenými větvemi, nebo stavěním májek. Přežíval také zvyk
vysazovat stromy, aby „připomínaly“.
Roku 1848 – nejpočetnější vysazené stromy. Například dub u rybníka Peklo, na
křižovatce za Skuhrovem a u starobylé kapličky v Bohousové v Orlických horách. A to je jen
několik příkladů z mnoha.
19.století – stromům přibyly nové zvyky.
Stromek vánoční – hezký a dnes samozřejmý zvyk, se trvale uchytil ve většině rodin až před
100 lety.
Je to uměle vytvořený zvyk, který se od konce 18.století rozšířil z Německa.
Jinde přetrvával zvyk stavět jesličky s vystřihovanými, lepenými nebo vyřezávanými
figurkami.
Memoriální stromy, jak se také nazývají stromy vysazené na památku, se těšily úctě obyvatel,
byly o nich zápisy v kronikách. A měly i své osudy.
Zpět do současnosti…
V současné době jsou všechny vyhlášené památné stromy, jejich skupiny i stromořadí
evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody – ústředním seznamu památných stromů,
který obsahuje dokumenty o vyhlášených památných stromech, skupinách a stromořadích.
Údaje o památných stromech jsou zpracovány do relační databáze v prostředí Access 2000.
Vyhláška č. 395/1992 Sb. ukládá všem orgánům ochrany přírody, které jsou oprávněny
památné stromy vyhlašovat, předat do 30 dnů ode dne vyhlášení stanovené podklady do
ústředního seznamu, jehož vedením je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny v Praze.
Kvalita ústředního seznamu závisí na kvalitě dodaných informací o vyhlášených památných
stromech. Tabulka popisuje nejčastější zastoupení druhů dřevin v ústředním seznamu ke dni
30. 11. 2004.
Zastoupení nejčastějších dřevin v ústředním seznamu
Dřevina
Lípa malolistá
Dub letní
Lípa velkolistá
Buk lesní
Jasan ztepilý
Javor klen
Jírovec maďal
Platan javorolistý
Tis červený
Smrk ztepilý
Buk lesní ,,Atropunicea”
Hrušeň obecná

Počet
1 515
1 040
547
203
131
130
75
75
72
67
53
53

Dřevina
Topol černý
Dub zimní
Jilm horský
Jinan dvoulaločný
Javor mléč
Borovice lesní
Javor babyka
Topol bílý
Jedle bělokorá
Modřín opadavý
Jeřáb břek
Jeřáb oskeruše

9

Počet
47
46
42
33
31
27
23
22
19
18
16
15

KARTY STROMŮ
Karty popisují a mapují památné a zajímavé stromy v Kunžaku a jeho okolí. Každý
strom má kartu s naměřenými údaji. Celkem jsme zmapovali deset stromů, z toho pět
památných.
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1.
Název stromu a umístění:
Bříza bělokorá ve Střížovicích

Latinský název: Betula pendula

Souřadnice: 49°08′38.19″N 15°10′3.33″E

Zdravotní stav: Zdravý strom.
Fotografie:

Popis místa: Na konci stromořadí.

Výška: 12,8m
Obvod kmene: 1,30m
Odhad stáří: 52 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 16.7.2009
Zapisovatelé:
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
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2.
Název stromu a umístění:
Buk lesní na Zvůli

Latinský název: Fagus silvatica

Souřadnice: 49°5′48.31″N 15°14′21.14″E

Zdravotní stav: Buk je zdravý a vitální
s dobrou perspektivou dalšího růstu.
Fotografie:

Popis místa: Mezi chatami v osadě Zvůle, od
hospody na západ k čp. 10.

Výška: cca 25m
Obvod kmene: 6m
Odhad stáří: 450 let
Ochrana a datum vyhlášení:
Památný strom. 23.10. 2002

Datum zápisu: 12.8.2009
Zapisovatelé:
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
Petra Matějková
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3.
Název stromu a umístění:
Jasan ztepilý v Budkově u Střížovic

Latinský název: Fraxinus Excelsior L.

Souřadnice: 49°08′43.85″N 15°10′46.96″E

Zdravotní stav: U stromu je ulomená jedna
větev, rána překrytá dřevem – rána se hojí.
Fotografie:

Popis místa: V zahradě u statku na okraji
obce Budkov, při zátoce rybníka Hejtman.

Výška: 27m
Obvod kmene: 7,47m
Odhad stáří: 299 let
Ochrana a datum vyhlášení:
Památný strom. 13.6. 2002

Datum zápisu: 16.7. 2009
Zapisovatelé:
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
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4.
Název stromu a umístění:
Lípa srdčitá u kostela v Kunžaku

Latinský název: Tilia Cordata Mill

Souřadnice: 49°07′24.23″N 15°11′25.34″E

Zdravotní stav: Zdravá, porostlá břečťanem.

Popis místa: Lípa se nachází v centru
Kunžaku u fary.

Fotografie:

Výška: cca 32m
Obvod kmene: 5,20m
Odhad stáří: 213 let
Ochrana a datum vyhlášení:
Památný strom. 21.11. 2000

Datum zápisu: 19.6. 2009
Zapisovatelé:
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
Petra Matějková
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5.
Název stromu a umístění:
Lípy srdčité na hřbitově v Kunžaku – dvojice stromů

Latinský název: Tilia cordata Mill

Souřadnice: 49°07′8.16″N 15°11′24.54″E

Zdravotní stav: Zdravé, bez závažných
poškození.
Fotografie:

Popis místa: Dvojice stromů uprostřed
hřbitova napravo od vstupní cesty u kříže.

Výška: 14,4m
Obvod kmene: 3,36m (vpravo), 3,20m
(vlevo)
Odhad stáří: 124 let
Ochrana a datum vyhlášení:
Památné stromy. 10.10. 2001

Datum zápisu: 19.6. 2009
Zapisovatelé:
Barbora Šárová
Petra Matějková
Kateřina Růžičková
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6.
Název stromu a umístění:
Modřín opadavý na Lánech

Latinský název: Larix decidua

Souřadnice: 49°07′18.48″N 15°13′26.88″E

Zdravotní stav: Zdravý, bez vážných
poškození.
Fotografie:

Popis místa: Uprostřed lesa severně od osady
Lána. Majitel lesa paní Nováková.

Výška: 21m
Obvod kmene: 2,84m
Odhad stáří: 114 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 12.8. 2009
Zapisovatelé:
Petra Matějková
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
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7.
Název stromu a umístění:
Smrk ztepilý na cestě z Jiter do Rožnova

Latinský název: Picea abies

Souřadnice: 49°05′13.78″N 15°13′30.87″E

Zdravotní stav: Strom je zdráv, pouze má
ulomenou špičku.
Fotografie:

Popis místa: Cesta na Rožnov.

Výška: 21m
Obvod kmene: 3,75m
Odhad stáří: 150 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 12.8. 2009
Zapisovatelé:
Petra Matějková
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
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8.
Název stromu a umístění:
Smrk ztepilý - král v obecním lese v Kaprouně

Latinský název: Picea abies

Souřadnice: 49°04′24.07″N 15°11′14.40″E

Zdravotní stav: Zdravý a vitální strom.
Fotografie:

Popis místa: V obecním lese v Kaprouně.

Výška: 21m
Obvod kmene: 3m
Odhad stáří:120 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 12.8. 2009
Zapisovatelé:
Barbora Šárová
Kateřina Růžičková
Petra Matějková
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9.
Název stromu a umístění:
Lípa srdčitá
Jeden z největších stromů stromořadí ve Střížovicích.
23 stromů – 20 lip širolistých a 3 srdčité
Latinský název: Tilia Cordata Mill

Souřadnice: 49°08′40.70″N 15°09′46.61″E

Zdravotní stav: Zdravé stromy
Fotografie:

Popis místa: Kolem silnice na Budkov.

Výška: 19m
Obvod kmene: 4,6m
Odhad stáří: 184 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 16.7.2009
Zapisovatelé:
Kateřina Růžičková
Barbora Šárová
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10.
Název stromu a umístění:
Švehlova lípa na Zvůli
Byla pojmenována po předsedovi vlády Švehlovi.
Latinský název: Tilia Cordata Mill

Souřadnice: 49°05′47.88″N 15°14′17.84″E

Zdravotní stav: Zdravá, bez vážných
poškození.
Fotografie:

Popis místa: Na Zvůli.

Výška: 24m
Obvod kmene: 3,1m
Odhad stáří: 90 let
Ochrana a datum vyhlášení: Strom není
zařazen mezi památné stromy.

Datum zápisu: 12.8. 2009
Zapisovatelé:
Petra Matějková
Barbora Šárová
Kateřina Růžičková
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1. Bříza bělokorá ve Střížovicích
2. Buk lesní na Zvůli
3. Jasan ztepilý v Budkově u Střížovic
4. Lípa srdčitá u kostela v Kunžaku
5. Lípy srdčité na hřbitově v Kunžaku – dvojice stromů
6. Modřín opadavý na Lánech
7. Smrk ztepilý na cestě z Jiter do Rožnova
8. Smrk ztepilý - král v obecním lese v Kaprouně
9. Lípa srdčitá ve stromořadí ve Střížovicích
10. Švehlova lípa na Zvůli (asi 300m od č. 2 – čísla se překrývají)
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PAMÁTNÉ STROMY VE SVĚTĚ
Na závěr několik zajímavostí o nej… stromech ve světě
1. Sekvoje vždyzelená (Sequoia semperviren)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 150 m (běžně 100 m)
Ačkoli nedosahují takové mohutnosti jako jejich příbuzní sekvojovce obrovské, jsou sekvoje
vždyzelené považovány za nejvyšší stromy světa. Dnes volně v přírodě rostou pouze (stejně
jako sekvojovec obrovský) v amerických horských oblastech Sierry Nevady a Kalifornie v
nadmořské výšce 1500 - 2000 m.
Ke svému rozmnožování potřebují pravidelné požáry, které „čistí“ hustý podrost a poskytují
tak dostatek prostoru a slunečního záření pro mladé sekvojové semenáčky. Žár je také nutný k
otevření šišek a vypadnutí semen na zem. Samotné sekvoje chrání před ohněm silná pórovitá
kůra, která funguje jako tepelný izolant. U nás jsou pěstovány v několika botanických parcích,
ve kterých dorůstají výšky kolem 50 m.
2. Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteus)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 135 m (běžně 90 m)
Sekvojovec obrovský je nejmohutnějším stromem naší planety. Rekord drží jedinec nazvaný
Generál Sherman, který je vysoký 83 m a jeho kmen má u země obvod 24m. Hmotnost jeho
dřeva se odhaduje na 2500 tun. Původem tento „mamutí strom“ pochází ze západní části
Severní Ameriky, proto také zůstal Evropanům neznámý až do roku 1841, kdy na něj
náhodou narazil britský cestovatel John Bidwell. I když jeho zprávám o impozantním stromu
zprvu nechtěl nikdo věřit, již v roce 1853 se začala semena sekvojovce dovážet do Evropy.
Do obrovských rozměrů dorůstají díky tomu, že se dožívají neuvěřitelně dlouhého věku 2000
- 4000 let. Přesto nejsou v dlouhověkosti rekordmany, v té drží primát borovice osinatá, jež se
dožívá až 5000 let. Vůbec nejvyšším známým sekvojovcem byl 135 m vysoký strom v
severoamerickém národním parku „Sequoia“, jehož věk se odhadoval na 3800 let.
3. Blahovičník jeřábový (Eucalyptus regnans)
Třída: dvouděložné
Řád: myrtotvaré
Výška: až 115 m (běžně 70 - 90 m)
Blahovičník jeřábový je považován za největší listnatý strom na světě. V 19. století australští
dřevorubci dokonce porazili strom, který údajně měřil 130 m. Představuje dřevinu hojně
rozšířenou v jihovýchodní Austrálii a na Tasmánii a jako volně rostoucí se dožívá až 400 let.
Pro svůj velmi rychlý růst, kdy v 50 letech dosahuje i 65 m výšky, představuje pro Austrálii
důležitou průmyslovou dřevinu. Jeho dřevo je oblíbené ve stavebnictví a papírenství.
Vzhledem ke značné spotřebě vody a výkonnému kořenovému systému se také využívá na
vysoušení bažinatých oblastí.
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4. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 100 m (běžně 80 m)
Douglaska je doma na západním pobřeží Severní Ameriky až do nadmořské výšky 1800 m.
Vysazuje se však po celých Spojených státech a jako průmyslová dřevina je oblíbena i na
Novém Zélandu. Do Evropy se semena začala dovážet již v roce 1827. Její kvalitní dřevo se s
oblibou využívá v nábytkářském průmyslu i ve stavebnictví. U nás je většinou vysazována
jako okrasná dřevina v městských parcích a dosahuje výšky 50 m.
5. Jedle obrovská (Abies grandis)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 100 m (běžně 80 m)
Jedle obrovská pochází z podhorských oblastí západní části Severní Ameriky, daří se jí
zejména na ostrově Vancouver a v Britské Kolumbii. Ve střední Evropě se vysazuje jako
lesnický strom od roku 1830, dosahuje zde však maximálně padesátimetrové výšky.
Poslední dobou se začíná rozšiřovat i jako okrasná dřevina velkých parků. V České republice
je i několik památných stromů tohoto druhu, jejichž kmen měří v obvodu na poměry našich
jehličnanů vcelku úctyhodné 4 m.
6. Smrk sitka (Picea sitchensis)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 90 m (běžně 60 - 70 m)
Tento smrk se běžně vyskytuje na tichomořském pobřeží Severní Ameriky od Aljašky až po
Kalifornii. Zajímavé je, že zatímco v určitých nehostinných místech Aljašky, kde teploty
vzduchu klesají až pod - 50°C, dokáže za 100 let narůst jen do 30 cm výšky s průměrem
kmínku 3 cm, v teplé Kalifornii dosahuje 90 m výšky s průměrem kmene 4 m. Přesto pro
Aljašku znamená nejdůležitější dřevinu. Dožívá se až 800 let.
Do Evropy se dováží od 19. století a uchytil se zejména v Irsku, kde tvoří 62 % lesních
porostů. Poskytuje dřevo, ze kterého se v minulosti stavěla letadla. Dnes si ho oblíbili výrobci
hudebních nástrojů.
7. Eucalyptus delegatensis
Třída: dvouděložné
Řád: myrtotvaré
Výška: až 90 m (běžně 60 m)
Běžně se vyskytuje v jižní části Austrálie, kde představuje důležitou průmyslovou dřevinu.
Poskytuje materiál pro stavebnictví a papírenství. Na australské poměry vyžaduje velmi
vysoký úhrn ročních srážek (přes 1200 mm, pro srovnání v České republice se pohybuje od
300 do 800 mm) a v období vegetačního klidu i sněhovou přikrývku. Z tohoto důvodu se v
lesních porostech vyskytuje pouze v horských oblastech v nadmořské výšce 1100 - 1300 m.
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8. Eucalyptus obliqua
Třída: dvouděložné
Řád: myrtotvaré
Výška: až 90 m (běžně 30 - 40 m)
Stejně jako většina blahovičníků vyžaduje ke svému růstu značný přísun vody. Na suchých
stanovištích namísto mohutných stromů dorůstá jen do nízkých křovin. Pochází z Austrálie,
kde se mu daří zejména v horských oblastech a platí tu za oblíbenou pochoutku pro koaly.
Představuje významnou průmyslovou dřevinu, pěstuje se však i jako okrasný. Jeho silice se
využívá jako léčebný prostředek proti dýchacím potížím. Kromě Austrálie bychom jej mohli
na velkých plochách nalézt v Brazílii, Španělsku, Jihoafrické republice či v Portugalsku, kde
se vysazují jeho monokultury pro průmyslové využití (zejména stavební dřevo).
9. Tsuga západoamerická (Tsuga heterophylla)
Třída: jehličnany
Řád: borovicotvaré
Výška: až 80 m (běžně 50 - 70 m)
Běžně roste na západním pobřeží Severní Ameriky a nevyskytuje se dále než 1000 km od
moře. Nejvyšší známý jedinec tohoto druhu, kterého bychom nalezli v sekvojovém parku v
Kalifornii, dosahuje bezmála 80 m a jeho stáří se odhaduje na 1200 let.
Běžně se vysazuje do lesnických porostů na produkci stavebního dřeva a materiálu pro
papírny. V severozápadní Evropě a na Novém Zélandu, kam se dováží od počátku 19. století,
slouží jako okrasná dřevina.
10. Gumovník cukrový (Eucalyptus viminalis)
Třída: dvouděložné
Řád: myrtotvaré
Výška: až 80 m (běžně 50 - 60 m)
Běžně roste v chladnějších částech Austrálie, kde se díky vysokému obsahu sacharidů v
listech stal oblíbenou potravou pro koaly. Vzhledem k nízké trvanlivosti jeho dřeva se pro
průmysl příliš nevyužívá, nicméně v některých oblastech se z něj budují sezónní rekreační
chatky. Jako okrasná dřevina se pěstuje zejména v Kalifornii, rozsáhlejší porosty bychom
mohli nalézt i v Argentině.
Nejvyšší stromy
Nejvyšší stromy na světě jsou sekvoje rostoucí na tichomořském pobřeží USA. Současný
šampion byl objeven v roce 2006 v kalifornském Národním parku Redwood. Se svými 115,6
metru je jednou ze 180 známých úžasných sekvojí, které převyšují 107 metrů. Nejvyšší
kvetoucí rostlinou na světě je blahovičník jeřábový. Je domovem v australských státech
Victoria a Tasmánie, kde mu říkají ,,močálový eukalyptu“. V roce 2008 byl na Tasmánii
objeven nový rekordman, blahovičník vysoký 99,6 metru.
Nejsilnější stromy
Tisovec mexický nikdy nevyroste příliš do výšky, jeho kmen však patří k nejsilnějším na
světě. V tomto ohledu se mu vyrovná jen několik afrických baobabů a sekvojovec obrovský.
V rodném Mexiku říkají tomuto posvátnému stromu ahuehuete. Jeden mimořádný tisovec
v Santa Maria del tule v mexickém státu Oaxaca je starý více než 1 500 let a má kmen o
průměru více než deset metrů (jelikož kmen stromu je vroubkovaný, vychází měření
z průžezu u jeho základny).
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Největší stromy
Titán ze Sierry Nevada, sekvojovec obrovský, je největší strom s jedním kmenem na světě,
pokud jde o celkový objem dřeva. V národním parku Sequoia roste 83,5 m vysoký velikán,
který držel velikostní rekord téměř 80 let: jenom jeho hlavní kmen zaujímá objem 1 489 m3.
Sekvojovce obrovské mají silnou a zvrásněnou kůru, která je pomáhá chránit proti požárům.
Ocitne-li se strom ve výhni požáru, jeho šišky v horku popraskají a rozpráší miliony semen na
plochu téměř půl hektaru.
Nejstarší stromy
Nejstaršími žijícími stromy jsou borovice osinaté. Jeden kalifornský exemplář žije nejméně
4 800 let. Tyto jehličnany rostou pomalu a v drsných podmínkách. Mělký kořenový systém
vstřebává vodu a jehlice s voskovitým povrchem ji pomáhají udržet. V extrémních
podmínkách dorůstají borovice pouze do výšky devíti metrů, jejich podsadité kmeny však
přibývají na objemu. Často se stává, že úzký pruh živé tkáně využije zelené jehlice na
kmenech, které jsou z velké části odumřelé.
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http://www.21stoleti.cz
http://pallo.poutnici.com
http://portal.env.cz
www.ecmost.cz
www.nadacepartnerstvi.cz
www.wikipedia.cz
http://www.lifestyler.sk
http://phirebase.com/ochrana-pamatnych-stromu-jindrichohradecko/
Marie Hrušková a kolektiv, Kult stromů v zemích Koruny české, Abonent, 2005
National Geografic (č.10/2009)

26

ZÁVĚR
Při tvorbě práce jsme si uvědomili, jak jsou stromy pro nás důležité. Díky této práci
jsme poznali krásná místa v okolí Kunžaku. Všechny údaje jsme zpracovali do tabulek a
k nim přiřadili naše fotografie. Výšku jsme měřili dvěma způsoby - podobnost délky stínů
- dílcová metoda
Délku stínu jsme bohužel často nemohli změřit, neboť jsme pro to měli špatné
podmínky. Odhad stáří také není moc přesný, např. u Švehlovy lípy nám vyšlo 124 let, ale
přitom má stáří cca 90 let, protože se zasadila v době první republiky.
Při práci nám hodně pomáhala p. uč. Dana Horázná. Tímto jí děkujeme.
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