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Krásná lípa v Krásné Lípě
Hana Kožíšková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Od letošního ledna je CHKO Slavkovský les 
bohatší o památný strom. Nově byla vyhláše-
na lípa srdčitá (Tilia cordata) pod názvem Lípa 
v Krásné Lípě. Ve výšce 130 cm nad zemí má 
lípa obvod 410 cm a celý strom je vysoký 25 
m. Roste na okraji lesního pozemku a úvozo-
vé cesty v zaniklé obci Krásná Lípa nedaleko 
obce Rovná. Jedná se o mohutný a historicky 
významný senescentní strom*, na kterém se 
podepsal čas a drsné povětrnostní podmín-
ky, stejně jako na troskách budov vysídlené 
obce.

Strom má silný válcovitý kmen s početný-
mi boulemi a dutinami po odlomených větvích, 
s poměrně nízko nasazenými větvemi, tvořící 
nepravidelnou korunu. Ve výšce asi šesti met-
rů se kmen dělí do tří kosterních větví.

Před vyhlášením stromu za památný byla 
lípa v loňském roce odborně ošetřena. Byl 
na ní proveden bezpečnostní řez a stabilizace 
koruny redukčním řezem. Ořezané větve byly 
rozřezány a uloženy na hromady v blízkosti 
stromu.

Památný strom “Lípa v Krásné Lípě” je 
34. položka v pomyslném seznamu památ-
ných stromů v CHKO Slavkovský les. Nahradi-
la tak místo po v loňském roce zrušeném pa-
mátném Jilmu ve Vlkovicích. Ten byl po úderu 
bleskem napadený grafiózou a zůstalo z něj 
jen zcela odumřelé torzo.

Zaniklá obec Krásná Lípa (Schönlind) se 
rozkládala u cesty mezi Kostelní Břízou a obcí 
Lazy. Ve svém největším rozmachu (v roce 
1847) měla obec 880 obyvatel a 109 domů. 
Stál zde zámeček, mlýn a také dva hostince. 
Po 2. světové válce byla obec vysídlena a sta-
la se součástí Vojenského újezdu Prameny. 
Dnes jsou zde pouze ruiny domů zarostlé křo-
vím a náletovými dřevinami.

Při procházce zaniklou obcí Krásná Lípa 
se můžeme na chvíli zastavit u památné lípy 
a představit si, jak se toto místo změnilo v prů-
běhu posledního století a jak to zde mohlo vy-
padat před lety. ■
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Lípa v Krásné Lípě, pohled od severu.  
Foto Marek Beneš.

*Senescentní strom je strom ve fázi po-
zdní dospělosti, u kterého můžeme pozo-
rovat postupné odumírání primární koruny. 
Strom je často napadený dřevokaznými 
houbami a nezřídka mívá centrální dutinu 
kmene. Takový strom je cenný nejen svo-
jí estetickou hodnotou, ale také tím, že jej 
osídlují mnohé organizmy vyhledávající 
právě staré a odumírající dřevo.


