
 Zeleň ve vztahu k venkovskému osídlení 
 
 

Úzká sepjatost člověka s přírodou je jedním z nejcharakterističtějších rysů vývoje lidské 

společnosti. Tento vztah se projevoval odnepaměti vždy nejen na úrovni potřeb a projevů 

hospodářských, ale i kulturních. Láska lidu ke stromům je zachycena v mnoha lidových písních, 

pověstech, zkazkách, povídkách, pořekadlech, ve výtvarné práci lidových umělců, ale i 

v nejrůznějších jiných formách. Strom přežívá několik lidských pokolení, a proto lidé odpradávna 

spojovali se stromy zkazky, jež chtěli zachovat příštím generacím. Mohutný starý a zdravý strom 

byl člověku zosobněním síly a ochrany, ale i života a věčnosti. Snad proto se stalo tradičním 

zvykem vysazování stromů při založení statku nebo narození dítěte (tzv. rodové lípy), či jako 

připomínky nějaké významné události (stromy přátelství, lípy svobody, stromy míru). 

Každý národ uctíval především ten strom, který mu byl v místních podmínkách 

nejprospěšnější. Staří Slované uctívali posvátné stromy a posvátné háje, ve zvláštní úctě měli staré 

stromy, zejména lípu a dub. Dominantním stromovým symbolem indoevropských národů Germánů 

a Keltů byl dub. Tento mohutný strom se svým tvrdým a trvanlivým dřevem byl uctíván jako něco 

stálého, pevného a spjatého s duchovním významem. Společný celoevropský význam a tradice činí 

z dubu strom číslo 1. Kdy a jak naši předkové odsunuli dub na druhé místo, nevíme. Dnes lípa 

představuje český národní symbol, ale již málokdo tuší, jak se jím vlastně stala. Lípa byla 

ustanovena oficiálním národním symbolem až roku 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze. Byla to 

vlastně reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Dub je přitom 

skoro vždy definován jako mužský prvek nebo má přímou spojitost s muži. O mužském a ženském 

prvku svědčí i důkaz v označení rodu - TEN dub a TA lípa.   

Západní Slované již před příchodem křesťanství hojně pěstovali i stromy ovocné, velkou 

část tvořily jabloně, hrušně a slivoně. U Slovanů byl náboženský kult stromu velmi vyvinutý a 

hluboký. Jeho rozsah a hloubku poznáváme z boje, který proti němu musela vést církev po celá 

staletí. Úcta k posvátným stromům byla mezi slovanským lidem silně zakořeněna, lid se k těmto 

stromům i přes všechny zákazy a tresty znovu vracel. Církev poznala, že kácením a pálením 

posvátných stromů lid proti sobě jen popouzí, a byla tak přinucena svůj postoj změnit. Aby snáze 

pronikala nová víra mezi lid, přejímala církev raději kultovní předměty pohanské, a tak se pod 

korunami posvátných stromů začaly objevovat obrazy a sošky světců, a na původních posvátných 

místech vznikaly boží muka, kapličky a chrámy. Kultovní stromy stávaly na návsích, na vrcholcích 

kopců, na rozcestích, u studánek – porůznu tam, kde se starý, zdravý a košatý strom vyskytl. 

 V dobách nebezpečí zakopávali lidé ke starým stromům cennosti. Starý mohutný strom byl 

dobrým orientačním bodem (směrníkem) a snadno se nalezl, když nebezpečí pominulo. Se starými 

stromy (obzvláště duby a lípami) bývá často spojován vojevůdce Jan Žižka. Protože byly výpravy 



husitských vojsk pro prostý lid ojedinělou událostí, vyprávělo se o nich dalším generacím a 

identifikátorem místa příběhů se stávaly vzrostlé stromy, v jejichž blízkosti vojska tábořila (Žižkův 

dub v Náměšti, Žižkova lípa v Nejepíně, Žižkův dub u Lichnice). Dnes je se Žižkovou činností (ať 

už podle pověstí nebo skutečnosti) spojováno přes 80 památných stromů. 

 
 

   

 

 

 

 

 

Zvláštní důležitost měly stromy na návsích. Polabští Slované měli na svých okrouhlých 

a podkovovitých návsích posvátné háje lipové. Zmiňují se také o „křížovém stromě“. Byl to dub 

stojící na vyvýšeném místě návsi, na jehož vrchol se mohlo vystoupit po kolících zaražených do 

jeho kmenu. Nahoře v koruně byl vodorovně položen kříž z prken, na kterém se dalo sedět. Tento 

Jedna z našich nejznámějších památných lip, zvaná 
Královská lípa nebo také Karlova. Roste v obci 
Klokočov, je obehnaná malým plotem a do kmenové 
dutiny vede místy povalový chodníček. Dutina je 
zastřešena, stará koruna vyvázaná, vedle lípy je kamenná 
pamětní deska na její historické ošetření. Strom je 
chráněný. 
Rozměry: obvod (v 1,30 m): 890 cm, výška 21 
m, měřeno v r.1999, kresba V. Lepš. 
Zdroj: www.starestromy.cz 

  

Dub letní, zvaný Žižkův, roste ve vsi pod 
hradem Lichnice. 
Rozměry: obvod (1,3m): 940 cm, výška 19 
m. Kresba V. Lepš, r. 1999. 
Zdroj: www.starestromy.cz 



strom sloužil patrně účelům obranným, pro hlídku a stráž obce, neboť dosahoval vysoko nad celou 

ves. Odtud se také dala dobře řídit obrana obce v případě útoku. Snad chránil obec i před bleskem. 

Na tomto stromě na návsi visela i dřevěná obecní deska, ke které svolával rychtář „hromadu“ obce. 

Konaly se zde obecní porady, slavnosti a snad i soudy. Lid věřil, že rozhodnutí, učiněná pod těmito 

stromy, budou správná a spravedlivá. Zřejmě se z těchto stromů, sloužících původně jen účelům 

užitečným (obrannému a shromažďovacímu), postupem doby vyvinuly stromy kultovní. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lípa v zámeckém parku v Kamenici nad Lipou je prastará. Údajně byla zasazena v roce 1248 spolu se 
založením zdejšího hradu a traduje se, že právě podle této lípy získalo město přídomek „nad Lipou“. Dnes je 
torzem bez vrcholu (ten srazil blesk v r. 1824), s několika dlouhými, vodorovně vedenými a dřevěnými kůly 
a áčky podepřenými spodními větvemi. Tvrdí se také, že prapodivný vzhled lípy je důsledek srůstu několika 
stromů, jejichž větve se pěstovaly do šířky, až vzniklo 19 vodorovných větví. Na nich stála v 19. století 
prostorná tančírna se zábradlím i s odpočívadly. Ta byla později odstraněna. Dutý, shora zastřešený pahýl 
kmene je pouhou skořepinu, kterou zevnitř vyplňuje propletenec silných adventivních kořenů. Toto živé 
vnitřní lešení zajišťuje spolu s dřevěnými podpěrami větví stabilitu bizarního stromu. V roce 1998 byla při 
slavnostech k výročí 750 let trvání obce opodál vysazena nová lipka. 
Rozměry: obvod (v nejužším místě torza, tj. asi 80cm): 555 cm, výška pahýlu kmene: 4 m, 
maximální šířka větví: 27 m (měřeno v r. 2004) 
Kresba: V. Lepš (2004). Zdroj: www.starestromy.cz 
 

Křížové stromy zanikly v 18. st. se slovanskou řečí, avšak v té době to již nebyly stromy 

rostoucí na návsi, ale byly zde každoročně jen uměle stavěny. Na našich návsích plnily patrně 

funkce křížových stromů lípy, a snad právě proto se staly charakteristickým znakem české návsi a 

dodnes i „národním stromem“. 

 



 Stromy vysazené na veřejném prostranství obce, především na návsi, sloužily obyvatelům 

obce jako příjemná a přirozená shromaždiště za letních večerů. Kdysi byly větve lip, stojících před 

selskými usedlostmi, rozváděny vodorovně asi ve výši 2,5 m nad zemí a podpírány četnými sloupy, 

aby se pod jejich upravenou korunou dalo sedět jako pod prostorným loubím. Vhodným řezem se 

tvarovala koruna lípy na lípu „trojvrchou“ nebo „čtyřvrchou“, čímž nabývala kulovitého tvaru. 

Stromy měly pro člověka tím větší cenu, čím měly korunu rozložitější a hustší. 

Rovněž stromořadí vysazovaná podél cest a silnic měla velký význam. Chránila poutníka i formana 

za parného léta před úmorným sluncem, byla částečnou ochranou i před deštěm. Stromy s vysokou 

transpirací (zejména topoly) odčerpávaly svými kořeny značné množství vody, a tak rychle 

vysoušely okolí silnice, čímž přispívaly k dobré sjízdnosti cesty. Stromy chránily silnici i před 

závějemi a v místech inundačních za povodně jasně vyznačovaly směr cesty. Tato stromořadí svými 

kořeny zpevňovala strže a náspy u silnic a cest a tak mnohostranně přispívala k dobrému stavu 

těchto dříve jediných komunikací. 

 Celkové pojetí zeleně venkovských sídel 

velmi dlouho ovlivňovaly tradice a zvyklosti. Vedle 

typických oblastně rozšířených lidových staveb 

můžeme v tomto smyslu konstatovat i určitou 

typičnost v pojetí vesnické zeleně. Projevovala se 

zejména v prostorovém rozmístění zeleně, ale i ve 

volbě konkrétních druhů dřevin. Jednalo se o 

výraznou jednotu druhu dřevin z hlediska jejího 

funkčního využití a prostorového začlenění do 

kontextu vesnické zástavby. Významným estetickým 

principem bylo např. vytváření souměrných 

kompozic stromů a staveb (dva či čtyři stromy u 

kapličky, mostku či milníku), zdůraznění 

historického jádra obce sestavou vysoké zeleně 

kolem kostela, fary, školy či hospody. Za určitou 

tradici a zvyklost můžeme považovat i skutečnost, že se k výsadbám zeleně v intravilánu používalo 

těch druhů dřevin, které přirozeně rostly v okolí obce (viz obr.: Vesnice tak, jak ji zobrazoval Josef 

Lada).  

 V Čechách bylo zvykem vysazovat stromy u vjezdů do stavení, často při použití jednoho 

druhu dřeviny na území celé obce. Na jižní Moravě byla naopak velmi často typickým průvodcem 

vstupních prostorů do stavení stinná loubí z vinné révy. Svoji tradici měly i stromy situované mezi 

budovami jako ochrana před rozšiřováním požáru – tzv. protipožární stromy. Jejich funkce 



spočívala v tom, že husté koruny bránily přelétání jisker na sousední stavení. Rozložité koruny 

opadavých listnáčů dobře chránily tehdejší lehkou krytinu proti větru, sněhu a dešti. Některé stromy 

(zejména pyramidální topoly) zastávaly funkci bleskosvodů, jiné zase sloužily jako jednoduché 

přístřešky, místa odpočinku nebo shromaždiště. V tradičních ovocnářských oblastech se uplatňoval 

extenzivní zatravněný, vysokokmenný ovocný sad. 

 
  

Zvyk sázet stromy u obytných a hospodářských 
stavení je dávný. Úcta ke stromům byla našim 
předkům vlastní – dík jí mohly stromy dorůst do 
mohutnosti a krásy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návesnímu prostranství dominují staré jírovce 
situované při vstupu do usedlosti. 
 



 

Spojení zeleně se sakrálními objekty 
umocňuje celkový estetický dojem. Vzrostlé 
stromy podtrhují duchovní význam místa – 
místa, které vybízí k zastavení, zamyšlení či 
rozjímání v pokoře, s jakou tak činili naši 
předchůdci. 

 

 

Stav zeleně ve venkovských sídlech vždy velmi úzce navazoval na hospodářské 

a společenské poměry příslušného historického období, její význam v životě lidí a lidské 

společnosti se mění a má svou dynamiku. Utváření našeho venkova spontánní činností vesnického 

obyvatelstva, které zahrnuje nejen velmi významnou oblast zeleně, ale i pojetí výstavby, organizaci 

půdního fondu apod., je označováno „lidovým krajinářstvím“.  
 


