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Lípa svobody z Velk˘ch Opatovic v místní ãásti Zádvofií jiÏ od své v˘sadby v roce 1918 byla symbo-
lem svobody a novû vzniklého âeskoslovenska. Svûtovû proslulou se stala díky umístûní na 5. mís-
tû v anketû Evropsk˘ strom roku 2019 a je tak vÛbec nejslavnûj‰í Lípou svobody u nás. 

Díky vítûzství v národní anketû
Strom roku 2018 dostala lípa jako spon-
zorsk˘ dar odborné o‰etfiení od firmy
PROSTROM Bohemia s.r.o. z Plznû.
Z takové dálky pfiijeli akreditovaní 
arboristé, aby o‰etfiili tzv. „Zádvorskou
lepu”, jak se stromu v místním náfieãí fií-
ká. V sobotu 8. 6. 2019 bûhem akce
Víkend otevfien˘ch zahrad probûhla 

nejen ukázka stromolezectví a práce ve
v˘‰kách, ale i odborn˘ v˘klad k profesi-
onálnímu o‰etfiení stromÛ. Lípa byla od-
lehãena od nadbyteãn˘ch v˘mladkÛ
a such˘ch vûtví, byl proveden zdravotní
fiez, upraven prÛchozí profil kolem lípy
a zkráceny vûtve, které zasahovaly do 
elektrického vedení. 

Bûhem o‰etfiení na‰li stromolezci pfií-

mo ve vrcholu koruny ve v˘‰ce témûfi 20
metrÛ ukryté pfiekvapení. Byla jím stará
1,5 metru vysoká májka, kterou na ‰piã-
ku stromu pfied 45 lety umístili chlapci ze
Zádvofií. Pevné uchycení hliníkov˘m
drátem ke kmeni bylo zámûrné, aby máj-
ku nikdo ze sousedních vsí nevzal, tak
jak to b˘valo zvykem. To by byla velká
ostuda, proto bylo pouÏito uvázání na nû-
kolika místech. Byla to poslední májka,
která byla na strom umístûna, protoÏe dá-
le uÏ tato tradice nepokraãovala.
Pfiítomn˘ pamûtník, kter˘ májku na
strom jako patnáctilet˘ uvazoval, na tuto
skuteãnost dopfiedu upozornil. Dfievûná
májka po celou dobu odolala povûtrnost-
ním vlivÛm a byla z jednoho místa i
vidût. Drát byl jiÏ z ãásti vrostl˘ i do stro-
mu. Pfiesto se vût‰inu drátÛ i torzo májky
podafiilo uvolnit. V daném místû byla ale
na kmeni rána po úderu blesku, ke které-
mu pfiispûlo mnoÏství kovov˘ch drátÛ na
‰piãce stromu. Na‰tûstí je jiÏ rána zacele-
na, lípû se ulevilo a dal‰í po‰kození je
minimalizováno. 

Odborníci v‰echny pfiítomné ujistili, Ïe
je lípa v dobré kondici a Ïe kromû nad-
zemního vedení, které prochází pfiímo její
korunou, ji do budoucna nic neohroÏuje.
Proto také navrhovali pfiemístit stávající
elektrické vedení do zemû. Vysvûtlili také,
Ïe období fiezu bylo idální proto, aby
strom sv˘mi vitálními funkcemi v dobû
plné vegetace dobfie rány zacelil. Stejná
firma následnû provedla i nutn˘ pravidel-
n˘ ofiez u památné Opatovické lípy v zá-
meckém parku a o‰etfiili je‰tû dal‰í stromy
ve Velk˘ch Opatovicích, BrÈovû
a Korbelové Lhotû. Toto o‰etfiení je hraze-
no z grantu ankety Strom roku od Nadace
Partnerství z Brna.
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Lípa svobody 45 let ukr˘vala 
svûdectví - na‰li ho aÏ stromolezci

Odborné o‰etfiení „Zádvorecké lepy”


