
Dub u Sázavy 

 

 

 

Číslo ústředního seznamu:     106292 

Název památného stromu (stromů):   Dub u Sázavy 

Kraj:        Vysočina 

Okres:       Havlíčkův Brod 

Pověřený obecní úřad:     Havlíčkův Brod 

Obec:        Chlístov 

Katastrální území:      Chlístov u Okrouhlice 

Parcelní číslo pozemku:     1678/6 

Vlastník:       Česká republika 

Návrh kategorie:      památný strom 

Mapy:        základní mapa 1:1600 

Popis lokality:       Dřevina je součástí břehového porostu na 
pravém břehu řeky Sázavy mezi obcemi Chlístov a Klanečná. 
Charakter výskytu:      břehový porost 
Počet jedinců:      1 

Název druhu dřevin:      dub letní (Quercus robur) 
Obvod kmene (v 1,3 m):     425 cm 

Výška stromu:      25 - 30 m 

Výška koruny:      4 m 

Šířka korun:       20 - 30 m 

Stáří:        cca 250 – 300 let 
Zdravotní stav:      dobrý 

Fyziologický stav: 
Datum popisu:      10.7.2018 

Zdůvodnění ochrany:     Ochrana je navržena k zachování 
unikátního jedince s vysokou krajinářskou, přírodovědnou a estetickou hodnotou. 
Základní podmínky ochrany:     Strom je zakázáno poškozovat, ničit a 
rušit v jeho přirozeném stavu a vývoji. Jeho ošetřování musí být prováděno se souhlasem 
orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil. 
Vymezení ochranného pásma:    Stanovení základního ochranného pásma 
kolem stromu ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí (§ 46, odst.3 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších změn a doplňků). 



Podmínky režimu ochranného pásma:   V tomto pásmu není dovolena žádná pro 
památný strom škodlivá činnost (§ 46, odst. 2 a 3 zákona), jako např. výstavba, terénní 
úpravy, odvodňování, chemizace. Okolní pozemky se budou obhospodařovat běžným 
způsobem. Veškerou činnost nad rámec běžného hospodaření a všechny ostatní zásahy a 

opatření v ochranném pásmu památného stromu je třeba projednat s orgánem ochrany 
přírody. 
Zdroje možného ohrožení:     Chemizace okolních polí nad rámec 
běžného obhospodařování, stavby inženýrských sítí, posyp komunikace apod. 
Provedená ošetření nebo konservace:   ---- 
Navrhovaná opatření:     provést zdravotní řez koruny 

Údaje o literatuře:      ---- 
Údaje o fotodokumentaci:     červenec 2018, k dispozici na MěÚ 
Havlíčkův Brod, odbor ŽP 

Údaje o historickém významu:    ---- 
Navrhovatel:       Petr Tichý 

Vyjádření AOPK ČR: 
Přílohy:       mapa 1:1600 
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Zodpovídá: Jaroslava Koubová, DiS. 
Vytvořeno / změněno: 13.11.2018 / 05.09.2022 


