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Cílem tohoto projektu je  

zmapování, dokumentace  

a ochrana nejvýznamnějších 

stromů obce Havlovice. 

Zároveň se snaží poukázat na 

druhovou rozmanitost a krásu 

zdejších dřevin. 

 

Přímo v terénu mají zájemci možnost seznámit  

se s podrobnostmi o konkrétních stromech.  

 

Celkem je v obci téměř 100 význam. stromů.  

Z toho je 50 listnáčů,  20 jehličnanů a několik 

druhově stejnorodých skupin stromů.   

35 stromů má obvod kmene ve výšce 130 cm  

větší než 300 cm,  2 přesahují 400 cm.  

Nejstarší z nich rostou v obci více jak 200 let. 

U nejvýznamnějších stromů  

je info tabulka 40 x 30 cm     

s podrobnostmi k danému  

druhu, dále porovnání  

s rekordmany v ČR  

a další zajímavosti, fakta, fotky a nákresy.  

Na ostatních stromech jsou tabulky 25 x 20 cm  

se základními údaji a stručným popisem. 

 

●  místní název stromu charakterizuje lokalitu,  

     vlastníka, stáří nebo vzhled  

●  odborný název zahrnuje         

     rodové a druhové jméno  

●  obvod kmene měřen  

     ve výšce 130 cm od země 

●  výška stromu je uvedena 

     s tolerancí 1 - 2 m 

●  stáří stromu - odhad vychází       

    ze vzrůstu daného druhu stromu,  

    z půdních, vláhových a dalších podmínek,   

    z porovnání s poraženými stromy v okolí,  

    z historických souvislostí a odborných dat. 

             Nejzajímavější stromyNejzajímavější stromyNejzajímavější stromy 
 

 1.  Havlovická lípa ● památný strom ČR  L1 

 2.  Dub u Šiškovny ● nejstarší místní strom D1 

 3.  Králův buk ● mohykán na skále  B1 

 4.  Knížecí buk ● impozantní starý velikán B2 

 5.  Děravý buk ● rarita mezi Panskými buky B3 

 6.  Podhraďský kaštan ● nádherný jírovec K1 

 7.  Medová jabloň ● prabába mezi jabloněmi Jb1 

 8.  Statná borovice ● nejmohutnější sosna Bo1 

 9.  Americká borovice ● jediný exemplář Bt1 
10. Tasův modřín ● největší z velkých  M2 

11.  Smuteční vrby ● ozdoby mostu ve Vsi V1 

12.  Součkův javor ● rodový strom   J1 

13.  Poplužský jasan ● strážce staré usedlosti Js1 

14.  Peterkův topol ● maják za rybníkem  T1 

15.  Hejnův dub ● součást historie statku  D2 

16.  Jilm u Přelízky ● největší na březích Úpy Ji1  

17.  Plovárenská olše ● závan první republiky O1 

18.  Akát u staré cesty ● jeden z posledních A1 

19.  Tajemná bříza ● úžasná hříčka přírody Bř3 

20.  Potoční smrk ● majestát nad potokem S3 

21.  Barchov. douglasky ● gotická vznešenost Dg1 
22.  Burdychův kaštanovník ● pozdrav z jihu Kj1 

23.  Červený dub ● úctyhodný solitér  D4 

24.  Visící smrk ● bojovník, rarita, unikát  S6 

 

        I ostatní významné stromy stojí za to vidět.  

        Jejich lokaci najdete v mapce, bližší údaje  

            na hlavní tabuli v parku před školou. 
 
 

                                                 

 

 

 

 

      stromystromystromy 

Stromy provázejí lidstvo celou jeho historií  

 

Ač se doba změnila, stále kdesi hluboko v nás 

zůstává pokora, úcta a obdiv ke stromům.  

Mnohé z nich zde rostly dávno před námi  

a budou společníky i našich potomků.   

Proto je nazýváme němými svědky historie.  

Stromy však nejsou němé. Pozornému člověku  

dokážou poodhalit mnohá tajemství. 

Vydejme se tedy  

ke stromům s velkým S,  

před kterými zůstane  

člověk v úžasu stát.   

K pamětníkům starých 

časů, k ozdobám naší  

krajiny.  V Havlovicích 

jich je několik desítek.  

Z nich naši praprapředci  

postupně slézali na zem,  

pod nimi nalézali první  

přístřeší, z jejich dřeva  

si rozdělávali životadárné 

ohně a vyráběli si první  

nástroje, zbraně či obydlí.  

Stromy proto byly uctívány  

a lidé jim přinášeli oběti.  

Údaje na tabulkách: 

 Všechny uváděné údaje se vztahují k roku 2014 

Další podrobnější informace najdete přímo v terénu, 

nebo na webových stránkách obce :  www.havlovice.cz 
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