
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejkrásnější strom v našem okolí 

V letošním roce v rámci oslav Dne Země byla poprvé uspořádaná anketa o 
nejkrásnější strom v našem správním obvodě. Celkem bylo nominováno 9 kandidátů 
z katastru Čebína, Jinačovic, Kuřimi, Lelekovice a Moravských Knínic. Pokud vám 
bylo líto, že jste neměli mezi nominovanými kandidáty toho svého „stromového 
sympaťáka“, neváhejte jej právě teď v květnu vyfotit a v příštím roce poslat do 
nominace!!! 
 
 
 
Hlasování bylo ukončeno 15.5.2008 a vítězný strom „Lípa v Jinačovicích“ zaslán do 
ANKETY STROM ROKU do Nadace Partnerství. Seznamte se s našimi třemi nejvíce 
podporovanými kandidáty: 
 
 
Vítězka ankety (148 hlasů): 



 
Lípa v Jinačovicích 



Popis stromu 

 

Lokalita: Jinačovice, zahrada u domu č.p. 13 

Druh stromu: lípa (Tilia cordata nebo platyphyllos) 

Výška stromu: 17 m 

Obvod stromu v 1,3 m nad zemí: 223 cm 

Odhad stáří stromu: 60 let 

GSM souřadnice: 49°16´8.041´´N, 16°31´47.78´´E 

 

Důvod návrhu: 

Lípa vyhrála v letošní anketě „Nejkrásnější strom v našem okolí“. Z celkových 425 hlasů jich získala 148. Do ankety ji 

přihlásila pí. Cibulková, která uvedla důvod, proč se ji tento strom líbí takovýto: 

Strom je pěkně rostlý, košatý, líbí se spoluobčanům. 

Strom sázela paní Ludmila společně s manželem Františkem Cibulkou asi v roce 1948 na počest toho, že se šťastně vrátili 

z 2. světové války a z totálního nasazení v Německu pan Leopold Cibulka č.p.18, pan Tomáš Cibulka č.p.67 a pan Jan Cibulka 

č.p.84. 

 

 



 
Třešeň v Moravských Knínicích

Druhé místo v anketě (celkem 94 hlasů): 

 



 

Popis stromu 

 

Lokalita: Travnatá lada pod Čebínským kopcem, cca 1 km severozápadně od 

Moravských Knínic. 

Druh stromu: třešeň (Cerasus ssp.) 

Výška stromu: 7 m 

Šířka koruny: 9,5 m 

Obvod stromu v 1,3 m nad zemí: 158 cm 

Odhad stáří stromu: 70 let 

 

Důvod návrhu; proč mám strom ráda: 

Poslední roky vždy každé jaro vévodí tato stará třešeň s nádhernou rozložitou 

bohatě kvetoucí korunou jihovýchodním svahům pod Čebínským kopcem a  

Převychem. Přesný věk tohoto ovocného stromu není lehké odhadnout. Zajisté však 

pamatuje doby, kdy tyto terasovité stráně byly ještě pokryty sady a lidé do těchto 

míst chodili častěji.   

Kdo o této třešni ví, rozezná její košatou korunu už z velké dálky od Kuřimi. V době 

květu se rozezvučí prací včel, později pak olistěná vábí k hrátkách a zpěvu ve 

spletitých větvích nejednu pěnkavu. Od chvíle, kdy jsem ji poprvé uviděla v plném 

květu, láká každý rok i mě. Vím, že když rozkvétá, jaro už je v plném proudu... 

 

 



Třetí místo v anketě (celkem 91 hlasů): 

 
Topol v areálu závodu TOS v Kuřimi 



Popis stromu 

 

Lokalita: Kuřim, severní průmyslová zóna, areál závodu TOS Kuřim 

Druh stromu: topol bílý (Populus alba) 

Výška stromu: 16 m 

Obvod stromu v 1,3 m nad zemí: 275 cm 

Odhad stáří stromu: 60 let 

 

Důvod návrhu; proč mám strom rád: 

V areálu TOS KUŘIM – OS, a.s. roste mnoho mohykánů, pamatujících vývoj a 

přetváření jejich okolí. Jedním z nich je strom asi z 35 000 listnatých druhů dřevin 

žijících na planetě Zemi a je jím Topol bílý (Linda) Populus alda. Tento mohutný 

strom patří k nejkrásnějším, imponuje mě nejen mohutným vzrůstem kmene a koruny, 

ale především zbarvením kůry při dopadu slunečních paprsků, prostě i jen svoji 

přítomností. Žádná fotografie nemůže nahradit skutečný pohled za svítání, západu 

slunce nebo snad před bouří na tento kouzlem opředený strom. Patří tedy do velké 

rodiny rostoucích dřevin na zeměkouli, který žije v areálu výrobní zóny závodu TOS. 

 

 

 


