
















ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH

Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým):   
Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích
Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím):

Obec: 
Bořetice

Pověřený úřad:
Městský Hustopeče

Vyhlášeno (kdy):

Katastrální území:
Bořetice u Hustopečí

Parcelní číslo pozemku:
134 nebo 133/76

Souřadnice JTSK:
x: - 1193833,75; y: - 583825,70

Zeměpisné souřadnice:
48°54'46.611"N, 16°51'3.530"E

Vlastník: 
pro pozemek p.č. 134: Římskokatolická farnost Bořetice u Hustopečí, 691 08 Bořetice; pro pozemek p.č. 133/76 
v současnosti vlastník není uveden
Mapy (1: 10 000): 34-21-18 Nadmořská výška: 200,5 m 
Popis lokality:
Lípa roste ve středu areálu hřbitova, tedy na provozně frekventované lokalitě. Při bázi kmene je v dlažbě 
ponechaná volná plocha velikosti 2,3 x 5 m, strom je lokalizován k její západní straně. Ke kmeni byly ze čtyř 
stran instalovány lavičky. Do koruny zasahuje osvětlení kostela (i stromu), sloup svítidla je ve vzdálenosti asi 3 m 
od kmene. 
Charakter výskytu (solitera/skupina): solitera Počet jedinců:   1
Dřevina (název druhu dřeviny):     lípa velkolistá Tilia platyphyllos
Obvod kmene (v 1,3 m): 296 cm Výška stromu: 16 m
Výška koruny: 14 m Šířka koruny: 16,5 m
Stáří:
dle informací místních obyvatel 
přibližně 300 let

Zdravotní stav: 
Lípa vykazuje každoroční přírůstky, v koruně se nacházejí suché větve a 
pahýly po odlomených větvích, v některých případech se místa po 
odlomených či odříznutých větvích vyvíjejí v dutinu. Celkově je zdravotní 
stav stromu dle pěti-úrovňové stupnice na stupni 3 - dobrý.

Datum popisu: 3. dubna 2012
Zdůvodnění ochrany: 
Strom je významným prvkem harmonické kompozice lípy se sakrální stavbou, tradičním hodnotným prvkem 
areálu hřbitova, mohutné kosterní větve a minimum větví středních řádů jí dodává jistou estetickou zajímavost

Podmínky ochrany: dle zák. 114/1992 Sb.
Vymezení ochranného pásma: (OP ze zákona/zvláště vymezené) OP ze zákona
Podmínky režimu ochranného pásma:
Zdroje možného ohrožení: 
případná oprava zpevněných ploch
Provedená ošetření nebo 
konzervace:
ořezy v minulosti

Navrhovaná opatření: 
1) vzhledem k lokalizaci lípy k hranici parcel je třeba přesně určit její polohu 
(geodetické zaměření) a případně uspořádat vlastnictví v záznamech KN (pro 
p.č. 133/76)
2) v případě vyhlášení památným stromem je nezbytné citlivě zvážit formu 
umístění závazného označení, aby nedošlo k narušení harmonického působení 
pietního místa
3) zdravotní a bezpečnostní ořez v nejbližší době (vzhledem k 
navštěvovanosti hřbitova a i možnosti ničení hrobů pádem větví)
4) průběžně: zachovávat volný prostor ve stávajících rozměrech, odstraňovat 
výmladky z báze kmene a dodržovat odklon osvětlení ve směru mimo korunu 
stromu

Údaje o literatuře:
- internetové stránky obce

Údaje o fotodokumentaci:  
fotodokumentace v příloze, originál v digitální podobě 
uložen v AOPK ČR, středisko Brno, Kotlářská 51, Brno

Fyziolog. stav: kvete: (ano/ne) plodí: (ano/ne)  ano semena klíčivá: (ano/ne)
Údaje o historickém významu:  
Lípa je centrálním dominujícím prvkem místního hřbitova, roste při západní straně farního kostela sv. Anny.
Barokní stavba pochází z konce XVII. stol. a je zapsána ve státním seznamu nemovitých památek (číslo rejstříku 
ÚSKP: 41686/7-1146). Podle informací dle místních obyvatel je pravděpodobné, že lípa stála na okraji původního 
hřbitova (před rozšířením).
Datum: 11. dubna 2012 Zpracovatel: Ing. V. Procházková, AOPK ČR, středisko 

Brno
Vyjádření regionál. pracoviště AOPK ČR:

Lípa je určujícím prvkem atmosféry hřbitova, kde se projevuje rovněž její příznivé působení na mikroklima 



areálu. Působivá kompozice se sakrální stavbou je podtržena oválným tvarem svislého průmětu koruny, 
orientovaného rovnoběžně s delší stranou kostela poledníkovým směrem. 

V souladu se zdůvodněním ochrany (viz výše) doporučujeme k vyhlášení památným stromem. 

                                                                                                                                      Ing. Stanislav Koukal
                                                                                                                                     vedoucí střediska Brno

Přílohy: fotodokumentace


