ší stezka p es Dehetník – PAMÁTNÉ STROMY
Nacházíte se nad údolím, v kterém leží m styse Borotín, mezi osadami Chomoutova a Pejšova Lhota na odpo inkovém míst p ší stezky p es Dehetník. Informa ní panel je v nován památným strom m v osad Chomoutova a Pejšova Lhota.
Název památného stromu:
Klen v Pejšov Lhot
Vyhlášení:
18.4.1973
Druh d eviny:
javor klen (Acer pseudoplatanus L.)
íslo úst edního seznamu:
102653 (starší íslování 308001.1/1, 1/2)
Obec:
Borotín
Katastrální území:
Pikov
vody ochrany:
mohutný vzr st, stá í
Ochranné pásmo:
14 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 565 cm, výška 24 m, stá í cca 350 let
Popis lokality:
Strom roste na zahrad zem
lské usedlosti, nacházející se na severním okraji osady
Pejšova Lhota.
Zdravotní stav:
vodn byly památnými stromy vyhlášeny 2 javory kleny. Oba stromy byly v minulosti výrazn
poškozeny vich icí. Již v r. 1958 je uvád no, že stromy jsou prasklé a je nutno je zabezpe it
ed roz ísnutím koruny. V následujících letech byla provedena vazba, ošet ení dutin a zlom .
Jeden ze strom byl v ervenci 2007 rozlomen silnou bou í a zbylo z n ho torzo. Druhý strom má
v d sledku zlom mohutných v tví zna
deformovanou korunu.
Javor klen (Acer pseudoplatanus) je druh stromu z eledi mýdelníkovité.
íše:
Pod íše:
Odd lení:
ída:
ád:
ele :
Rod:

rostliny (Plantae)
cévnaté rostliny (Tracheobionta)
krytosemenné (Magnoliophyta)
vyšší dvoud ložné (Rosopsida)
mýdelníkotvaré (Sapindales)
mýdelníkovité (Sapindaceae)
javor (Acer)

Rozší ení:
Vlastí tohoto javoru je St ední Evropa a jihozápadní Asie, oblast od Francie na východ po Ukrajinu,
od hor na jihu Evropy po severní Špan lsko, severní Turecko a Kavkaz. P stovaný a p irozen se
ší ící je ale na mnoha místech.
Popis:
Javor klen je pom rn mohutný strom, výjime
dosahuje výšky až 40 m a obvodu kmene i p es 300 cm. Kleny se v p íhodných
podmínkách dožívají maximáln 300 až 400 let. Jednotlivé fenologické formy se liší asným nebo pozdním rašením nebo i zbarvením
a strukturou d eva. K ra je zpo átku hladká, šedá, od st edního v ku tmav šedá. Borka klenu je šedohn dá, šupinovit až deskovit
odlup ivá (to dodává klenu charakteristický vzhled). Letorosty zelenošedé s k ižmostojnými, zelenými hn
lemovanými pupeny.
Vst ícné po obvodu nerovnom rn pilovité listy dosahují velikosti do 12 cm a jsou d lené do 5–7 lalok . Laloky na rozdíl od
íbuzného javoru mlé e nejsou ost e zašpi at lé. Plodnost strom nastupuje pom rn brzy (u solitérních strom asi v 25 letech, v
zápoji pozd ji) a je každoro ní. Kvete p ed rašením list , v kv tnu. Kv ty javoru jsou nevýrazné, zelené, uspo ádané v hroznech, plody
jsou klenuté dvounažky s k ídly. K ídla spolu svírají ostrý úhel. Strom se rozši uje pomocí v tru (anemochorie).
Ekologie:
Javor klen je polostinnou d evinou náro jší na p dní i vzdušnou vlhkost. Roste nej ast ji na humózních vlh ích p dách s vyšším
podílem skeletu (kamen ) a na su ových p dách obohacených dusíkem. Je typickou d evinou vyšších poloh s oceánickým typem
klimatu. V R tak roste v nadmo ské výšce 400 až 1300 m. Klen je typickým druhem biotop su ový les a horská klenová bu ina.
Vzhledem k ší ení v trem mohou jeho semena p ekonávat i relativn velké vzdálenosti, navíc mají pom rn dobrou klí ivost.
Význam:
Javor klen není astou d evinou vysazovanou v parcích (oproti mlé i). V lesích je nejvíce rozší eným javorem, ale i tak jeho
procentické zastoupení z stává nízké. Lesníci jej používají jako meliora ní a zpev ující d evinu v místech s m í i su ovou p dou,
kde by se již buku i smrku tolik neda ilo. Lesní p du dob e stíní a svým opadem zlepšuje. D evo je sv tlé bez barevn odlišeného
jádra. Je st edn t žké, tvrdé, t žko štípatelné s krátkými vlákny. Javory kleny byly od st edov ku využívány k výrob potaše p i tzv.
popelá ství. Pálením zejména javoru a b ízy se získával draselný popel. Z n j se vyluhováním vodou a následným odpa ením získávala
potaš - surovina nezbytná pro výrobu skla, mýdla…

Název památného stromu:
Duby v Chomoutov Lhot
Vyhlášení:
18.4.1973
Druh d eviny:
dub letní (Quercus robur L.)
íslo úst edního seznamu:
102652
Obec:
Borotín
Katastrální území:
Pikov
vody ochrany:
mohutný vzr st, charakteristická sou ást statku
Ochranné pásmo:
kruh o polom ru desetinásobku pr
ru kmene m eného ve výšce 130 cm nad zemí
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 498 a 365 cm (v roce 1958 byl obvod kmen 418 a 319 cm), výška 24 m, stá í cca 230 let
Popis lokality:
Stromy rostou v osad Chomoutova Lhota, jeden p ed vjezdem do statku v severozápadní ásti
osady a druhý p i výjezdu ze statku na zahradu. Jedná se o soukromé pozemky.
Zdravotní stav:
Dobrý, v r. 1997 byl proveden zdravotní ez, kterým byly odstran ny n které suché v tve a
zajišt na bezpe nost sousedních staveb.
Dub letní (Quercus robur), esky též k emelák, je druh z eledi bukovitých.
íše:
Pod íše:
Odd lení:
ída:
ád:
ele :
Rod:

rostliny (Plantae)
cévnaté rostliny (Tracheobionta)
krytosemenné (Magnoliophyta)
vyšší dvoud ložné (Rosopsida)
bukotvaré (Fagales)
bukovité (Fagaceae)
dub (Quercus)

Rozší ení:
irozen se vyskytuje v Evrop a Malé Asii, na Kavkaze a v n kterých lokalitách severní Afriky.
Roste od nížin do podh í, kde m že vytvá et doubravy nebo r st jako solitér. Roste-li v lese,
snadno ztrácí spodní v tve.
Popis:
Koruna je mohutná, nepravideln a mohutn rozložitá, protáhlá sm rem nahoru. Borka tmavošedá, hrub rozpukaná. Listy obvej ité,
nepravideln pe enolalo naté, na bázi srd it ouškaté. Ob as trpí padlím. Dub letní kvete v dubnu až kv tnu. Kv ty jsou
jednopohlavné, sam í kv tenství má charakter jehn d na lo ských v tévkách, sami í jehn dy rostou na letorostech.
Plodem je žalud (jednosemenná nažka) sedící v íšce. Stopka je 3–7 cm dlouhá. Dub letní dor stá výšky až 45 metr . Roste v tém
jakémkoli typu p dy v etn pís ité, da í se mu i na vlhkých hlinitých p dách. Má hluboké ko eny, které mohou tvo it spojení se
spodní vodou, proto bývá ast ji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimo ádn odolný proti v tru. Lépe snáší st ídání podnebí
než dub zimní. Dub letní roste velmi pomalu, zralého v ku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhov ký, m že se dožít i 2000 let.
Za nejstarší žijící dub eské republiky je považovaný Žižk v dub v Nám šti, jehož v k dendrochronologická metoda ur ila na více než
1000 let. S obvodem kmene 1010 cm je zárove i našim nejmohutn jším žijícím dubem letním. Z odum elých strom ho o 30 cm
ekonává Goeth v dub, který stojí v Krásném Dvo e. Maximální zaznamenané výšky v echách - 57 metr - dosáhl dub u
Mostu poražený roku 1905. Tato výška je ale zna
netypická, obvyklé je rozp tí 30-35 metr .
Význam:
ra dubu letního se využívá k lé ení r zných kožních onemocn ní a vyrážek. Nejú inn jší je erstvá k ra mladých strom , rozpukaná
borka starého stromu je považována za bezcennou, stejn jako k ra delší dobu skladovaná.
Dub je vcelku oblíbený strom pro svou mohutnost, stá í, kterého m že dosáhnout, a vlastnosti, se kterými je spojován. Bývá
vysazován tam, kde je t eba zpevnit p du, nap . na hrázi rybníka.
evo dubu letního je tvrdé, pevné, t žké a vyzna uje se vysokou trvanlivostí. Z p vodních d evin nejlépe snáší zm ny vlhkosti a vlivy
po así, p i dlouhodobém pono ení pod vodou zkamení, je odolné v i šk dc m. Používá se k výrob konstrukcí, obklad , parket,
panel , sud (p edevším na víno a pivo), pražc , v námo ním pr myslu a v d ív jších dobách i k výrob hamr , mlýnských kol, pilot
a trvanlivého nábytku. Ze sloupnuté k ry se získávalo t íslo pro koželužství.
Dub n kdy bývá ozna ován jako naše nejtvrdší d evo, ale jde o omyl. Dub je sice tvrdý a vyniká trvanlivostí, ale nejtvrdší d evo z
domácích strom poskytuje habr (jehož charakter vystihuje anglický název ironwood), p emž extrémn tvrdé jsou ješt pomalu
rostoucí ke e a stromy jako zimolez, zimostráz, je áb b ek a muk, babyka a tis.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.taborcz.eu/vismo/

