
Hruška v Leštině 

 

 
 
Číslo ústředního seznamu:     106258 

Název památného stromu (stromů):    Hruška v Leštině 

Údaje o vyhlášení:      rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův 
Brod, č.j. MHB_OZP/202/2018/Du ze dne 7.3.2018, které nabylo právní moci dne 4.4.2018 

Kraj:        Vysočina 

Okres:       Havlíčkův Brod 

Pověřený obecní úřad:     Havlíčkův Brod 

Obec:        Věž – část Leština 

Katastrální území:      Leština u Herálce 

Parcelní číslo pozemku:     216/1 

Vlastník:       fyzické osoby 

Návrh kategorie:      památný strom 

Popis lokality:       Dřevina roste solitérně na západním 
okraji sídelního útvaru Leština před venkovským stavením 

Charakter výskytu:      solitera 

Počet jedinců:      1 

Název druhu dřeviny:     hrušeň (Pyrus comumunis) 
Obvod kmene (v 1,3 m):     4,4 m 

Výška stromu:      10 m 

Výška koruny:      9 m 

Šířka koruny:       14,5 m 

Stáří:        neurčeno 

Datum popisu:      30.7.2009 

Zdravotní stav:      zhoršený 

Fyziologický stav:      plodí 
Zdůvodnění ochrany:     Unikátní jedinec daného druhu se 

zajímavým tvarováním kmene.    Spolu s hospodářským stavením 
představuje doklad harmonického soužití člověka s přírodou. Na katastru obce Leština u 
Herálce, ani v jeho okolí, se nenachází žádný strom uvedeného druhu s podobným 
mohutným vzrůstem. 
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 ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 
cm nad zemí (§ 46, odst.3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších změn a doplňků). Ochranné pásmo zasahuje na pozemky p.č. 217/3, 216/2, 
209/1, 209/12, 216/10, vše v k.ú. Leština u Herálce 

Podmínky režimu ochranného pásma:   V tomto pásmu není dovolena žádná 

pro památné stromy škodlivá činnost (ust. § 46, odst. 2 a 3 zákona), jako např. výstavba, 
terénní úpravy, 



odvodňování, chemizace. Okolní pozemky 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:     nejsou 

Provedená ošetření nebo konservace:   Provedeno provizorní neodborné zakrytí 
centrální dutiny kmene PVC 

Údaje o literatuře:      ---- 
Údaje o fotodokumentaci:     Říjen 2017 k dispozici na MěÚ Havlíčkův 
Brod, odbor ŽP 

Údaje o historickém významu:    ---- 
Navrhovatel:       AOPK 

 
Zpracovatel: Ing. Soňa Dufková, aktualizace 3.4.2018 
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