Památné stromy
Památné stromy jsou mimoøádnì významné stromy, jejich
skupiny a stromoøadí oznaèené tabulí s malým státním znakem
ÈR. Postup pøi jejich vyhlaování je dán znìním § 46 zák.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny.
Pro svá pozorování jsme si vybrali
BEDØICHOVSKÉ LÍPY a snaili jsme se
zjistit co nejvíce informací:
Bedøichovské lípy byly vyhláeny památnými stromy dne
24. 6. 1997. Stalo se tak rozhodnutím MìÚ Nové Hrady. Najdete
je na souøadnicích GPS: 48°45'28.619"N, 14°43'26.656"E.
V kategorii památné stromy je zapsána skupina dvou stromù lípy
malolisté Tilia cordata Mill.
Ing. Bohuslav varc v Novohradském zpravodaji z prosince 2010
uvádí, e stáøí lip je asi 200  250 let.
Jak poznáme lípu malolistou?
Jednoduchá vìc. Najdìte list lípy a prozkoumejte jeho spodní
stranu. Teï posuïte, zda jsou chloupky bílé, nebo rezavé. Pokud
uvidíte chloupky rezavé jako na obrázku, pak máte pøed sebou
lípu malolistou. Pokud jsou chloupky bílé, jedná se o lípu
velkolistou. List lípy je srdèitý s pilovitým okrajem.

Strom mùe dorùstat 30 a více metrù. Kvìty jsou oboupohlavné, lutavì bílé, stopka vrcholíkù je témìø
do poloviny srostlá s jazykovým blanitým listenem. V dobì kvìtu omamnì voní a láká mnoství vèel.
Plod je jednopouzdrý kulovitý oøíek s tenkostìnným oplodím. Kvete od èervna do èervence.
Lípa se vysazuje ji od pradávna, pøedevím jako strom, který je medonosný a má kvìty vysoce cenìné
v lidovém léèitelství. Pocestným poskytuje vydatný stín.
Døevo je mìkké, výbornì se hodí k øezbáøství. Pouívá se k výrobì hudebních nástrojù, k vyøezávání
zdobeného nábytku. Lýko, je je tìsnì pod kùrou, se v minulosti uívalo na výrobu støevícù, provazù,
nádob na obilí. Lýkem se upevòují rouby ovocných stromù. Nyní najde uplatnìní pøi výrobì
dekoraèních pøedmìtù.
Tato typická støedoevropská døevina se vyskytuje na
celém území naeho státu. Èasto jsou vysazovány aleje
lip. Je také stálou souèástí smíených podhorských a
horských lesù. Nejsou výjimkou ani velmi staré lípy,
které patøí mezi nae pøírodní památky. Napøíklad
17. øíjna 2008 byla 600 let stará lípa Jana Gurreho
v Øímovì prohláena stromem roku 2008.
Lípa se stala se symbolem èeského národa její ratolest
je na prezidentské standartì a na státní peèeti.

