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Lípa u sv. Jána 
 

Číslo ústředního seznamu:     601035.1/1 

Název památného stromu (stromů):    Lípa u sv. Jána 

Kraj:        Vysočina 

Obec:        Havlíčkův Brod 

Pověřený obecní úřad:     Havlíčkův Brod 

Katastrální území:      Havlíčkův Brod 

Parcelní číslo pozemku:     1858 KN (1852 PPK) 
Vlastník:       město Havlíčkův Brod 

Údaje o vyhlášení (kdo, kdy, čím ):    OŽP MěÚ v Havlíčkově Brodě 
rozhodnutím č.j. ŽP/432/99/Ge dne 8.6.1999 

Popis lokality:       Lípa roste v ulici Plovárenská v centrální 
části města, mezi pravým břehem řeky Sázavy a ulicí Žižkova, poblíž sportovního areálu, na 

budované pěší zóně. Nedaleko stojí socha sv. Jana Nepomuckého. 
Charakter výskytu:      strom je mimořádnou dominantou 
veřejného prostranství 
Počet jedinců:      1 

Název druhu dřeviny:     Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) 
Obvod kmene (v 1,3 m):     4,35 m 

Výška stromu:      25 m 

Výška koruny:      22 m 

Šířka koruny:       20 m 

Stáří:        cca 160 let 
Zdravotní stav:      velmi dobrý 

Datum popisu:      17.2.1999 

Zdůvodnění ochrany:     Ochrana byla navržena z důvodu 
unikátních rozměrů dřeviny, pro její vysokou přírodovědnou, krajinářskou a estetickou 

hodnotou. O dřevinu je nutno pečovat, aby se zachovala co možná nejdéle. 
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 ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších změn a doplňků). Ochranné pásmo se nachází na p. pč. 1852/1 KN v k. ú. 
Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a částečně zasahuje na sousední 
pozemky ppč. 1801/8, 1858 a 2379 KN v k. ú. Havlíčkův Brod. 
Provedená ošetření nebo konservace:   V roce 1999 byl proveden zdravotní a 

odlehčovací řez, konzervace drobných dutin a poranění stromu, odlehčení a tvarování 
koruny, odstranění náletů prorůstajících do koruny; v roce 2007 pak odlehčovací a 

zdravotní řez  



Navrhovaná opatření:     po 3-5 letech provádět zdravotní řez 

Údaje o fotodokumentaci:     duben 1999, prosinec 2003, srpen 2005, 
listopad 2007, listopad 2009, leden 2013 (k dispozici na odboru ŽP) 
Datum:       2.12.2003, aktualizace 22.1.2013 

 
Zpracovatel: ing. Lenka Červínová 

 

 

 

 

 



 

 

Zodpovídá: Jaroslava Koubová, DiS. 
Vytvořeno / změněno: 18.1.2005 / 05.09.2022 


