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Mapování starých stromů v zaniklých obcích Geoparku Ralsko 2016 

Na žádost společnosti Geoparku Ralsko o. p. s. jsem v mikroregionu Ralsko provedl průzkum za 

účelem zmapování starých stromů (s výjimkou ovocných dřevin), posouzení jejich stavu a návrhu na 

případné ošetření. Mapování proběhlo v měsíci září a říjen 2016. 

Obec Strážov:  
Jedná se o velmi cenou lokalitu uprostřed borových lesů, kde 

roztroušeně rostou staré cenné duby mezi nimi několik lip 

srdčitých a jírovců maďalů.  Stromy mají přirozený habitus 

odpovídající jejich taxonům. V korunách stromů jsou pahýly po 

uschlých  

a odlomených větvích, větší množství suchých větví, u některých 

stromů jsou, po okrajích kalusované, otevřené dutiny. Stromy 

s výjimkou dvou jírovců jsou vitální, staticky stabilní. Stromy 

rostou uprostřed přírodovědecky cenné lokality se zachovalými 

zbytky vřesovišť, krátkostébelných trávníků, s výskytem ohrožených či vzácných druhů živočichů. Není 

zde ohrožení majetku či osob. Navrhuji proto stromy ponechat přirozenému vývoji, neboť jsou velmi 

cennými biotopy pro život mnoha organismů. Podrobnější popis jednotlivých stromů zpracuji na 

počátku vegetačního období. 

 Obec Olšina: 
mapa č. 1 
Mapované území leží na hranici obory Židlov. Území bývalé obce je 

hustě porostlé nálety různých dřevin zejména hlohu obecného, který 

zde převládá a dotváří ráz tohoto území, ovocnými dřevinami a keři.   

Ze starých dřevin, které bych vyzdvihl borovici lesní při okraji pozemku 

(obvod kmene 240 cm) č. 1 a jírovec maďal č. 2 (obvod kmene 324 cm). 

Strom je vitální bez známek poškození. V koruně stromu jsou pahýly  

a suché větve. Navrhuji proto stromy ponechat přirozenému vývoji, 

neboť jsou velmi cennými biotopy pro život mnoha organismů.  

Obec Holičky:   
mapa č. 2 

Obcí prochází silnice do Osečné. Po pravé straně silnice je lesní porost a 
nálety dřevin po zaniklých domech, po levé straně silnice jsou pastviny 
s mimolesní zelení.  Silnice stoupá směrem do Osečné do vrchu. Po levé 
straně je terénní úžlabina a pravděpodobně vyschlé koryto malého potůčku 
se skupinami vrba rozpadajících se vrb či solitérní vrbou (obvod kmene 620 
cm), které dotváří krajinný ráz místa.  
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Na okraji malého lesíku lesíku, vytvořeného náletovými dřevinami, rostou při severovýchodním okraji 

3 lípy ve sponu cca 5 – 6 m při jižním okraji jeden dub zimní 

č. 1 - lípa srdčitá, obvod kmene 387 cm. Strom má přirozený 

habitus, korunu nasazenou ve výšce cca 2 m, kterou tvoří 4 

kosterní větve. Na severovýchodní straně kmene je u jeho paty 

malá otevřená dutina šířky 20 cm a výšky 50 cm.  

č. 2  - lípa srdčitá, obvod kmene 265 cm. Strom má přirozený 

habitus, korunu nasazenou ve výšce cca 2 m, kterou tvoří 2 

kosterní větve, tlakové větvení je bez poškození. 

č. 3 - lípa srdčitá, obvod kmene 265 cm. Strom má přirozený habitus, průběžný kmen. Koruna stromu 

je nasazena ve výšce cca 3m. 

č. 4   - dub letní, obvod kmene 342 cm. Strom má přirozený habitus.     

V korunách stromů je velké množství pahýlů po odlomených větvích a suchých větví. Stromy jsou 

vitální bez známek poškození či výskytu dřevních hub v kořenovém systému, na kmeni či v korunách. 

Stromy jsou staticky stabilní. Navrhuji ponechat je přirozenému vývoji. 

Podél silnice rostou lípy srdčité a jírovce maďaly.  

č. 5  - lípa srdčitá, obvod kmene 375 cm. Koruna stromu je nasazená ve výšce cca 6 m a tvoří ji 4 

kosterní větve. Řezné rány z minulosti jsou kalusované po okrajích. 

č. 6 - lípa srdčitá, obvod kmene 342 cm. Kostru koruny stromu nasazené ve výšce cca 5 m tvoří 2 

kosterní větve. U stromu byla v minulosti pravděpodobně redukovaná koruna ve výšce cca 9 m, ze 

které vyrostly sekundární větve. Strom se naklání nad silnici 

č. 7  - lípa srdčitá, obvod kmene 342 cm. Koruna stromu je nasazená 

ve výšce cca 3 m a tvoří ji 2 kosterní větve.  

č. 10 - jírovec maďal - dvojkmen obvod kmene 222 a 218 cm. Strom 

napadený dřevokaznou houbou a rozpadající cca 1,3 cm nad zemí 

č. 11 - lípa srdčitá, obvod kmene 245 cm. Kostru koruny stromu je 

nasazenou ve výšce cca 5 m tvoří 5 kosterních větví 

č. 12 – dub letní, obvod kmene 335 cm 

č. 13 - lípa srdčitá, obvod kmene 566 cm, otevřená dutina v kmeni šířky cca 60 cm pokračující na dvě 

kosterní větve koruny v délce cca 3m.  

č. 14 - lípa srdčitá, obvod kmene 320 cm 

Stromy mají přirozené tvary korun. V korunách stromů je velké množství 

pahýlů po odlomených větvích a suchých větví. Stromy jsou vitální bez známek 

poškození či výskytu dřevních hub v kořenovém systému, na kmeni či 

v korunách a jsou staticky stabilní s výjimkou stromů č. 10 a 13. Strom č. 10 

navrhuji pokácet jako havarijní strom a strom č. 13 vzhledem k tomu, že roste 

v náletové zeleni cca 10 m od silnice navrhuji ponechat samovolnému vývoji. U 

lípy srdčité č. 6  - navrhuji provést vizuální kontrolu ve vegetačním období a 

zvážit možnost jejího ponechání na místě. U všech ostatních stromů vzhledem 
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k blízkosti silnice navrhuji provést zdravotní řez v korunách tj. odstranit suché, poškozené a křížící se 

větve. 

Obec Horní Krupá:   
mapa č. 3 

 V obci Horní Krupá roste skupina významných stromů u silnice 

č. 1 - dub letní, obvod kmene 342 cm 

č. 2 - lípa srdčitá, obvod kmene 312 cm, strom je nakloněný směrem do silnice řezné rány jsou plně či 

po okrajích kalusované 

č. 3 - lípa srdčitá, obvod kmene 238 cm, průběžný kmen 

č. 4 - lípa srdčitá, obvod kmene 242 cm, Korunu stromu nasazenou ve výšce cca 5 m tvoří 3 kosterní 

větve 

č. 5 - lípa srdčitá, obvod kmene 235 cm, Korunu stromu nasazenou ve výšce cca 5 m tvoří 2 kosterní 

větve 

č. 6  - lípa srdčitá, obvod kmene 232 cm, Korunu stromu nasazenou ve výšce cca 8 m tvoří 2 kosterní 

větve 

č. 7 -  dub letní, obvod kmene 208 cm, Korunu stromu nasazenou ve výšce cca 5 m tvoří 2 kosterní 

větve 

č. 8 - dub letní, obvod kmene 312 cm  

č. 9  - javor klen, obvod kmene  212cm  

č. 10 - dub letní, obvod kmene 205 cm  

č. 11 - lípa srdčitá, obvod kmene 280 cm, Korunu stromu nasazenou ve výšce cca 5 m tvoří 2 kosterní 

větve 

č. 12 - dub letní, obvod kmene 274 cm  

č. 13 - dub letní, obvod kmene 342 cm  

Stromy mají přirozené tvary korun. V korunách stromů je velké množství pahýlů po odlomených 

větvích a suchých větví. Stromy jsou vitální bez známek poškození či výskytu dřevních hub 

v kořenovém systému, na kmeni či v korunách a jsou staticky stabilní.   Vzhledem k blízkosti silnice 

navrhuji provést zdravotní řez v korunách stromů tj. odstranit suché, poškozené a křížící se větve. 

  

 

 

 

 

 


