
















ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH

Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým):   
Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány 
Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím):

Obec: 
Bořetice

Pověřený úřad:
Městský Hustopeče

Vyhlášeno (kdy):

Katastrální území:
Bořetice u Hustopečí

Parcelní číslo pozemku:
133/1, případně 134

Souřadnice JTSK:
X: -1193832,50; Y: - 583790,57

Zeměpisné souřadnice:
48°54'46,77"N; 16°51'5,24"E 

Vlastník: 
pro pozemek p.č. 133/1: Obec Bořetice, Bořetice 39, 691 08 Bořetice, pro pozemek p.č. 134 Římskokatolická 
farnost Bořetice u Hustopečí, 691 08 Bořetice
Mapy (1: 10 000): 34-21-18 Nadmořská výška: 199 m 
Popis lokality:
Strom roste při východní ohradní zdi kostela a zároveň při vstupní bráně, která je její součástí. Jeho báze do zdi 
vrůstá, což si vyžádalo v zájmu zachování zdi (součást  nemovité památky) a zároveň i stromu stavební zásah v 
podobě překladů a přenesení zatížení z kořenů na mikropiloty (realizace listopad 2009). Zároveň bylo opraveno 
narušení zdi a vyklánění konstrukce brány, které javor způsobil. Kontrola prací z hlediska minimalizace narušení 
kořenů byla detailně zajištěna (MěÚ Hustopeče). V současné době jsou na stavbě brány patrné počínající trhliny, 
jejich souvislost s růstem stromu není jednoznačná. Kosterní kořen, který je veden při povrchu země podél zdi v 
jižním směru (povrchově pozorovatelný na délku 5,9 m) v současné době tloustne tak, že železobetonové kotevní 
hlavice, které byly zhotoveny nad mikropilotami, při zemi "obaluje". Pod korunou javoru se nachází sešlapávaná 
plocha s travino-bylinným porostem, dále asfaltová komunikace, zeď a plocha zpevněná dlažebními kostkami s 
kanálem. Prostor při stromu je jako vstupní prostor do areálu kostela a tedy cestě do kostela i na hřbitov provozně 
frekventovaný (nároky na bezpečnost). 

Charakter výskytu (solitera/skupina): solitera Počet jedinců:   1
Dřevina (název druhu dřeviny):     javor mléč Acer platanoides
Obvod kmene (v 1,3 m): 272 cm Výška stromu: 16 m
Výška koruny: 14 m Šířka koruny: 16,5 m
Stáří:
přibližně 80 let (Šrámková 2009)

Zdravotní stav: 
Báze kořenů ve směru ke zdi jsou odírány sešlapem, dřevo kmene je na 
poklep pevné.  Strom je rovnoměrně olistěný, koruna počíná být shlukovitá, v 
její vnitřní části se nacházejí suché kosterní větve, jinak místy suché větve 
vyšších řádů. Celkově je zdravotní stav stromu dle pěti-úrovňové stupnice na 
stupni 2 až 3 - velmi dobrý až dobrý. 

Datum popisu: 24. května 2012
Zdůvodnění ochrany: 
Javor představuje kulturní dědictví obce, ve spojení s historicky cennou zdí a bránou tvoří působivou kompozici, 
která se stala jedním z typických symbolů obce. Vzrostlý strom významně dotváří prostory na obou stranách 
barokní zdi. 

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: 
- opakovaná kolize se stavbou zdi, případná oprava zpevněných ploch
Provedená ošetření nebo 
konzervace:
- stavební zásahy v místě styku 
se zdí (viz "Popis lokality")
- ořezy v minulosti

Navrhovaná opatření: 
1) vzhledem k lokalizaci javoru na hranici parcel je třeba přesně určit jeho
polohu (geodetické zaměření) 
2) v případě vyhlášení památným stromem je nezbytné citlivě zvážit formu 
umístění závazného označení, aby nedošlo k narušení harmonického působení 
stavební památky a stromu
3) zdravotní a bezpečnostní ořez (provozně frekventované místo)
4) průběžně je třeba kontrolovat stav stromu a zdi, zajistit  ponechání volného
prostoru pro celoživotní tloustnutí stromu (5 až 10 cm)

Údaje o literatuře:
- Šrámková, V. (NPÚ; 19. 5. 2009): Bořetice, okr. Břeclav, kraj 
Jihomoravský; obvodní zeď s branou, parc. č. 134, kat. úz., Bořetice -

Údaje o fotodokumentaci:  
fotodokumentace v příloze, originál v 
digitální podobě uložen na ObÚ 



statické zabezpečení [adresováno MěÚ Hustopeče]
- Strbík, S. (MěÚ Hustopeče; 15. 6. 2009): Závazné stanovisko. 
Statické zajištění. Bořetice, okres Břeclav, "Obvodní zeď s branou"...
- internetové stránky obce

Bořetice, v NPÚ, ÚOP v Brně, nám. 
Svobody 8, Brno, na AOPK ČR, 
středisko Brno, Kotlářská 51, Brno

Fyziolog. stav: kvete: (ano/ne) plodí: (ano/ne)  ano semena klíčivá: (ano/ne)
Údaje o historickém významu:  
Obvodní zeď s bránou je spolu s farním kostelem sv. Anny zapsána ve státním seznamu nemovitých památek -
číslo rejstříku ÚSKP: 41686/7-1146 (dříve 41686/7-1147 - inf. Mgr. A. Homola, NPÚ). Představuje jediný zbytek 
původního ohrazení areálu kostela a hřbitova. V současné době báze javoru do zdi vrůstá, původně byl vysazen 
přibližně 1 m od zdi. Dle svědectví není strom náletový, vysazení bylo záměrné, a to r. 1932 (ústně V. Surman, 
starosta). Barokní stavba kostela pochází z konce XVII. stol., zeď byla vystavěná začátkem XVIII. stol.

Datum: 7. června 2012 Zpracovatel: Ing. V. Procházková, AOPK ČR, SCHKO 
Pálava a KS Brno

Vyjádření regionál. pracoviště AOPK ČR:
Kmen roste v náklonu ve směru východním, tedy od zdi. Náklon je přibližně 13° od svislého směru, v oblasti 
koruny strom náklon vyrovnává. Hlavní větvení javoru je vícečetné. Další popis stromu - viz "Zdravotní stav" 
výše. 

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

                                                                                                                                         Ing. Stanislav Koukal
                                                                                                                                     vedoucí správy a střediska 

Přílohy: fotodokumentace


