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STROM ROKU 2008

zvláštní vydání

ŘÍMOV

(Foto)

Hlasujte pro kandidáta Jihočeského kraje s číslem 10
Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM 10 na číslo 87 777
nebo svůj podpis na hlasovací arch
„Prostřednictvím stromů pomáháme lidem najít cestu k přírodě i k sobě navzájem“

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou toto zvláštní vydání Informačních listů obce Římov a to za účelem
vysvětlení, objasnění a možné podpory soutěže Strom roku 2008.
Cíle a pravidla jsou popsány následně. Jsme potěšeni, že do soutěže byla vybrána za
Jihočeský kraj právě lípa ze Římova. Obecní úřad spolu se zastupiteli obce Římov si vždy
ve svých cílech kladli za úkol: Udržení a ochranu životního prostředí. Od roku 1996, kdy
byla ošetřena i naše památná lípa, bylo vynaloženo cca 800 tis. Kč z dotací ze ŽP
(+ finanční prostředky obce a dotace na výsadbu stromů v obecních lesích). Za tyto
finanční prostředky byly ošetřeny – prořezány, vyvázány apod. lípy v areálu kostela,
stromořadí do Betléma, lípy u jednotlivých kaplí, v Kladinách, v Dolní Stropnici, vyklizena,
vyřezána stráň – lesopark pod zámkem atd. ZO se cítí být povinováno akci Strom roku
podpořit, splnit její smysl a cíl a navrátit tak část finančních prostředků do fondů, aby
mohli pomoci těm, kteří tuto finanční pomoc potřebují, nejvíce však příroda. Z těchto
důvodů byla oslovena celá řada firem a podnikatelů, aby pomohli zabezpečit zakoupení
hlasovacích archů včetně reklamy pro hlasování. Tento výtěžek i za Tvůj, Váš hlas poputuje
do veřejné sbírky “Strom života“ na výsadbu stromů. Děkuji touto cestou všem firmám,
které přispěly, nebo dodatečně přispějí na propagaci a k hlasování. Věřím, že i vy pomůžete
svým hlasem, podpisem ke zdaru této akce.
Podpisové archy budou na veřejně přístupných místech (hostince, obchod, OÚ. „I“
centrum, Roubenka). Další archy k dispozici pro skupiny na OÚ v Římově.

starosta V. Koupal

PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ
Proč anketa Strom roku
Anketou Strom roku chceme upozornit na význam stromů pro životní prostředí.
Prostřednictvím jednoduchého a srozumitelného symbolu se snažíme přivést lidi k většímu
zájmu o prostředí, ve kterém žijí.
Sedmý ročník ankety
Do letošního ročníku ankety Strom roku se sešlo 109 návrhů. Patnáctičlenná porota
vybrala 12 kandidátů, kteří postupují do celostátního finále. O tom, který z nich se stane
Stromem roku, rozhoduje veřejnost hlasováním v době od 1. srpna do 10. října 2008.
12 finalistů ankety Strom roku 2008
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dub z Branického Mezivrší (Praha)
Klokočovská Lípa (kraj Vysočina)
Krčmaňský borek (Olomoucký kraj)
Lidická hrušeň (Středočeský kraj)
Lípa Jana Gurreho (Jihočeský kraj) - Římov (vylosováno č. 10)
Lípa pod Ticholovcem (Plzeňský kraj)
Lípa svobody v Náchodě (Královehradecký kraj)
Oskeruše Štěpána Lekavého (Jihomoravský kraj)
Prakšická hrušeň polnička (Zlínský kraj)
Schillerův dub (Liberecký kraj)
Skalická hrabůvka (Moravskolsezský kraj)
Žižkův buk v Malčíně (kraj Vysočina)
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Hlasujte, pomůžete přírodě
Hlasovat pro svého stromového favorita může každý prostřednictvím dárcovské SMS ve
tvaru DMS STROM 10 odeslané na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 27 Kč putuje do
veřejné sbírky Strom života na výsadbu stromů.
Další možností je hlasování prostřednictvím hlasovacích archů, které lze objednat na
www.stromzivota.cz/anketa nebo i telefonicky. Jeden arch stojí 60 Kč a hlasovat na něj
může 20 lidí, výtěžek jde opět na výsadbu nových stromů. Hlasovací archy jsou zpravidla
nejoblíbenější formou hlasování.
Třetí možností je hlasování prostřednictvím kuponů v médiích, které následně odešlete na
naši adresu. V současné době jednáme s médii o uveřejnění hlasovacích kuponů. Určitě
uvítáme, pokud budete chtít hlasovací kupon umístit do Vašeho místního
zpravodaje či periodika.
Výtěžek z hlasování je určen na výsadby stromů po celé ČR, v loňském roce se díky anketě
podařilo vybrat 220 tisíc Kč. Z této částky Nadace Partnerství podpoří výsadbu stromů na
místech, kde o ni měli zájem a kde byla potřebná. Například v roce 2006 bylo díky anketě
vysazeno sedm alejí a upraveny tři parky.
Strom roku 2008 získá titul i odborné ošetření
Vítězný strom bude slavnostně vyhlášen v průběhu Koncertu pro stromy 17. října 2008
v brněnském Semilasse, kde vystoupí skupina Jablkoň s houslistou Jaroslavem Svěceným.
Na jaře následujícího roku bude vítězný strom ošetřen arboristy stromolezci a v jeho blízkosti bude umístěna pamětní cedule. U stromu může být také jako odměna umístěna
lavička, jeho okolí může být i jinak zkrášleno.
Poslání programu Strom života Nadace Partnerství
Pomáháme nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné
prostředí pro každodenní život. Zejména prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme
širokou veřejnost aktivně se zapojit do péče o krajinu a veřejná prostranství a do komunitního života.
Podporujeme a uskutečňujeme kvalitní projekty
Kromě ankety Strom roku spravuje Strom života vlastní grantový program, ve kterém v roce 2008 rozdělí 4,2 milionů korun. Většina prostředků je určena na výsadby stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty (Záchrany cenných přírodních lokalit apod.). Strom života pořádá také akce pro veřejnost (Den Země, Koncert
pro stromy, (soutěže, výstavy, vydává publikace, poskytuje informace a spolupracuje s jinými organizacemi na řadě projektů.
6 Důvodů proč podporovat stromy
1) Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do
něj kyslík. Stoletý buk vydá za jednu hodinu tolik kyslíku, že by stačil k dýchání
třem lidem na celý rok. Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24 milionů m3
oxidu uhličitého, který se významně podílí na skleníkovém efektu).
2) Stromy jsou důležité regulátory teploty a klimatu. Jeden hektar lesa odpaří
za hodinu až 350 litrů vody. Tím se v parných dnech ochlazuje teplota i o několik
stupňů. Tam, kde není dostatek zelených ploch, přestává být městská zástavba
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prostorem obytným a stává se jen dopravní plochou, na níž chodec nemá možnost si
odpočinout.
3) Stromy zachycují prach a mikroorganismy. Hektar smrkového lesa dokáže
vázat až 32 tun popílku, bukový les na téže ploše dokonce dvakrát tolik. Stromy
produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky podobné antibiotikům.
4) Stromy snižují hluk. Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi jejich listím. Pásy
stromů a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.
5) Stromy svými kořeny zpevňují půdu. Při dešti zadržují vodu jako velká houba
a zabraňují tak rychlému odtoku srážek do vodotečí, vzniku povodní a nadměrné
erozi půdy.
6) Stromy zajišťují biodiverzitu. Stromy nejsou významné jen pro nás – lidi. Jsou
domovem desítkám druhů živočichů, zejména hmyzu. Některé druhy se specializují
na pupeny, jiné na listy a plody, další druhy se živí kůrou či lýkem, nejvzácnější jsou
druhy přežívající ve starém trouchnivém dřevě, které je v lesích již velmi řídké.
Souvislé porosty stromů (podél řek, silnic, polních cest) mají velký význam také jako
biokoridory, ve kterých nachází úkryt řada živočichů.

OŠETŘENÍ PAMÁTNÉ LÍPY
Obec Římov v r. 1995 zažádala o dotaci na ošetření chráněných stromů – lip v areálu
poutního místa v Římově a stromořadí do Betléma. Tato dotace byla Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR stř. Č. Budějovice pro rok 1996 obci Římov přiznána ve výši 100 tis.
Kč. Převážná část těchto finančních prostředků byla vynaložena na záchranu lípy
velkolisté. O záchranu lípy, která v té době byla zasažena bleskem a silně prosychala, se
postarala českobudějovická odborná firma Wisteria - Ing. L. Skoumal. Byla odbourána
přizděná kazatelna, otevřeny všechny zabetonované a zazděné otvory. Lípa byla silně
prořezána, zkrácena o 6 m a provedena injektáž – přihnojení v okolí lípy. Z dutiny byla
odstraněna hniloba – dvě nákladní auta. Na akci se podílela stavební firma Václav Prokeš,
která mj. v dutině stromu postavila lešení za účelem očištění. Tak vznikla myšlenka: Kolik
lidí se vejde do takové překrásné dutiny, jejímž středem vede vzdušný kořen, který lípu
vyživuje a drží stabilitu. Kořen připomíná kmen stromu v síle štíhlého lidského těla, výšky
asi 3,5 m. Při čištění byl učiněn odhad stáří cca 650-660 let.

ZÁPIS DO GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ
Práce na čištění vnitřku lípy byly dokončeny před podzimní poutí. Dne 15. září 1996 se za
přísných bezpečnostních opatření ke vztahu k lípě a ke zdraví aktérů uskutečnil pokus o vytvoření světového rekordu „Nejvíce lidí v duté lípě vysoké 12 m“. Do lípy se vešlo 51 sportovců. Rekord byl vytvořen a zapsán do knihy rekordů. Každý byl odměněn vtipným
diplomem karikaturisty Jaroslava Kerlese.
Na přání pelhřimovské Agentury Dobrý den se pokus opakoval 16.4.1997. Do lípy se
vstupovalo opět za přísných bezpečnostních opatření, kdy se každý aktér podpisem opět
zavázal respektovat veškeré pokyny pořadatelů, nemluvit, nesmát se, před akcí nepožít
alkoholické nápoje, dbát o bezpečnost svoji a všech kamarádů, v žádném případě nepoškodit strom apod. Do lípy byl povolen vstup starším 18ti let. Nejstarší účastník 76 let.
Účast zástupkyně něžného pohlaví - jedna žena. Celkový počet pět fotbalových mužstev =
55 osob, nový rekord. Spočítána průměrná výška 178 cm, váha 77 kg. Čas vstupu – vlezu
15,42 min., výlezu 8,21 min. Na lešení připomínající žebřík byli sportovci vměstnáni v šesti
patrech. V nejhornějším patře (případný únikový otvor) dva sportovci. V základu a v kořenech lípy 27 osob včetně primátora Č. Budějovic M. Beneše a starosty obce Římov.
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KOPIE ŽÁDOSTI – PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE
Věc: Návrh na Strom roku 2008
Tímto podáváme návrh na Strom roku 2008:
Lípa Jana Gurreho
Druh:
Věk:
Obvod ve výši 130 cm nad zemí:
Místo:

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
cca 680 let
760 cm
obec Římov (zahrada kostela Sv. Ducha)

Lípa Jana Gurreho je jedinečný strom, který si zaslouží obdiv hned z několika
důvodů. Roste, kvete a svými plodovými lístky léčí a uzdravuje již dobrých 670 let ty, kteří
přijdou na významné poutní místo Římov u Českých Budějovic. Své požehnané stáří dnes
již prožívá v Chráněné krajinné oblasti.
Tato lípa byla zasazena v době návratu z Francie tenkrát markraběte moravského
a později císaře římsko-německého a krále českého Karla IV., tedy v době kdy Zemím
koruny Svatováclavské začalo svítat na lepší časy. Byla zasazena a rostla na jihu Čech,
v místě, kde již od 5.století byla obranná bašta tvrze knížat Důdlebanů Braniše či toho
posledního Vitorada prchnuvšího ze sídliska svých předků na jih svého knížectví před
ostrými Zlíčany – Vítkovci roku 830. Lid Vitoradův (Vitorazsko) – Důdlebané přežili pod
politickou nadvládou svých nepřátel Vítkovců, později Rožmberků tím, že se drželi své
zvyklosti a tak si zachovali „Důdlebský masopust“ v jasné kultické pohanské struktuře.
Doudlebsko se tak vyznačovalo silným příklonem lidu k pověrám. Kristianizace byla
dokončována z nového politického sídla dnešních Doudleb svatým Vojtěchem v krvi tím
nejbližším příbuzným Vítkovců. Dodnes vzpomínají na Vojtěchovu kristianizaci v Doudlebech a Černici. V této půdě (=filologicky v humusu) bohatého pohanství a životodárného křesťanství rozprostírá své kořeny naše lípa velkolistá zasazená v tak přelomové
době. Svými kořeny extrahuje tuto moudrost kmenových náčelníků (srovnej postavu
„Matka“ z Důdlebského masopustu) slovanského etnika přinesenou do Jižních Čech až
z naší pravlasti, svými kořeny čerpá životní sílu ze země posvěcené modlitbou třiceti
milióny poutníků z tisícileté křesťanské éry, a svými kořeny nasává to Božské, které
posvětilo římovské louky svým zjevením roku 1626 jezuitskému knězi Janu Gurremu.
Šestadvacetiletý P. Jan Gurre se na této louce modlil breviář, když se mu zjevil Kristus
s křížem a Pannou Marií. Kristus mu řekl:“Chci na tomto místě spasit (=zachránit,
uzdravit) svůj lid a P. Maria dodala: „Chci tu mít svůj domek a mezi vámi přebývat.“
A právě naše lípa, již jako postarší dáma – 300letá, byla tohoto svědkem. Nenechává si to
„přesažné“ pro sebe, nýbrž o Božském zjevení mluví stále k dalším generacím, a spásu
mateřsky ze sebe vyzařuje a mnozí jsou ozdraveni.
Lípa je jedinečná také tím, že jako první z lip v zahradě nasazuje na jaře první listy,
první kvete a naopak jako poslední listy shazuje.
Na konci komunistického režimu byla lípa v žalostném stavu. Až po 90. roce došlo
ke zlepšení její péče. Po zásahu blesku, kdy odumřely některé její větve, byly tyto odřezány
a řezy odborně zastřešeny tak, aby strom zevnitř nevyhnil. V současné době je lípa
pravidelně ošetřována a vyživována. Lípě každý den žehná pan farář.
Kmen lípy je dutý, v roce 1996 byla dokonce lípa zapsána do Guinessovy knihy
rekordů poté, kdy se do jejího kmene podařilo vtěsnat „pět fotbalových mužstev“, tedy 55
mužů včetně starosty obce Římova.
Pavla Matějková
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

P. Tomáš Koňařík, OCr.
Římskokatolická farnost Římov
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY POD LIPAMI
A OSOBNOSTI, KTERÉ ZDE ČERPALI DUŠEVNÍ SÍLU:
15. února 1917 byly zabrány dva zvony. 23. srpna téhož roku byl zabrán zvon Šimon.
Zůstal pouze Sanktusák zvaný též Podzvihovák, který se podařilo p. faráři zatajit
a Umíráček.
12. srpna 1922 slavnostně vysvěcen nový zvon opět se jménem Šimon, který ulil
budějovický zvonař Perner. Za dva roky nový zvon Sanktusák namísto puklého
a r. 1925 větší zvon Maria o hmotnosti 630 kg.
Smutný pohled se naskytl římovským 7. dubna 1942, kdy došlo k rekvizici zdejších
zvonů a jejich snímání z věže. Již časně ráno se sešla celá vesnice a každý, kdo chtěl,
si mohl naposledy zazvonit. Zvonění neustávalo po celé hodiny. Bylo zrekvírováno
šest zvonů o celkové váze 1 410 kg: Marie, Václav, Šimon, Archanděl Gabriel,
Sanktusák a Umíráček. Poslední jmenovaný se však ještě během války vrátil na své
místo.
Instalace dvou zvonů pod jménem „Archanděl Gabriel“ a „Loretánská Marie
Římovská“ se uskutečnila 2. května 1949 a současně byl u nich zaveden elektrický
pohon. Zvony byly ulity tehdy již v národním podniku (bývalá firma Rudolfa
Pernera).
V říjnu 1919 Slavnostní svěcení pomníku padlým se sochou Panny Marie provedl
biskup Josef Antonín Hůlka.
Poutní místo Římov navštívila řada známých a význačných osobností. Kromě
církevního kléru, vrchnosti římovské, významných rodáků a činovníků se lze
domnívat, že mezi návštěvníky naší lípy byl například:
Adam Michna z Otradovic, který byl vrstevníkem zakladatele poutního místa Jana
Gurreho (stejný rok narození). Působil též v Českém Krumlově, v Třeboni,
v Jindřichově Hradci. V roce 1991 natočena v areálu poutního místa Římov televizní
hudební scenérie „Loutna česká“.
Bohuslav Balbín, který uvádí k roku 1665 v Římově až 80 000 tis. poutníků.
Jan Žižka z Trocnova, který kolem lípy procházel. Přes Římov chodil z Trocnova do
tvrze Holkovců z Holkova. (A. Jirásek – Mezi proudy).
František Antonín Gerstner tvůrce koněspřežky Č.Budějovice – Linec v r. 1824 –
1825 měl projekční kancelář v římovském zámečku.
V mezi válečném období minulého století přitahoval Římov pravidelně významné
hosty. Ze sedmdesáti rodin lze zmínit rodinu policejního rady Dr. Stanislava Pavlíka
z Prahy, disponenta pražské banky Svatopluka Samka, pražského advokáta JUDr.
Cyrila Pavlíka nebo MUDr. Radima Krejčího z Prahy, filmového pracovníka
Dr. Františka Papouška. Volné chvíle zde trávil hudební skladatel Rudolf Karel,
často sem zavítali skladatelé Otakar Jeremiáš nebo Vítězslav Novák. Mezi
obdivovatele Římova patřil rovněž malíř profesor Julius Bous, kapitulní vikář
českobudějovické diecéze Msgre Jan Cais, historik Emanuel Drobil, Dr. Jindřich
Šámal, Dr. Alžběta Birnbaumová, profesor českobudějovického biskupského
semináře ThDr. Jaroslav Kadlec, propagátor turistiky Ing. Emanuel Fritsch
(vybudována turistická stezka Římov – Pořešín nazvaná po MUDr. Jarošovi).
Ve válečném období se zdržovala řada významných osobností také u majitelů zámku
JUDr. Jaroslava Dyka a PhDr. Vojtěcha Dyka, např. spisovatelka Marie Hollerová,
historik Dr. J. Šámal, archeolog Bedřich Dubský, historik (Balbínovský) Dr. Václav
Ryneš, prof. Rudolf Krása, členka činohry národního divadla Božena Půlpánová –
6

Lukášová, grafik a ilustrátor Jan Konůpek, malíři Alois Moravec, Karel Štěch, Jan
Pešťák, Ota Matoušek, spisovatel Ladislav Stehlík a mnoho dalších.
V poválečném období zůstala věrna tomuto trendu řada rodin i jednotlivců např: rodina Charousova, Papouškova, Čermákova, Čechova, Pavlíkova atd., ale i řada držitelů rekreačních domků a chat. K Římovu má vztah i mnoho umělců. Za všechny
jmenujme Michala Pavlíka (Čechomor), Frant. Ringo Čecha, který v osmdesátých létech složil a nazpíval píseň-hold „Římovu“ (Ahoj Praho) ……..„Vy římovské lípy, vy
voníte jak med, odkud je ta síla, co táhne mne k vám zpět“.

VÝZNAMNÉ POUTĚ POD LIPAMI
červenec 1915 významná protiválečná pouťová mše sloužena biskupem Josefem
Antonínem Hůlkou
16. srpna 1921 sloužil mši sv. arcibiskup a papežský nuncius Clemens Micara
společně s českobudějovickým biskupem Šimonem Bártou.
Slavnosti a poutě r. 1948 (přepsáno z Římovské Matice z roku 1948)
První velká, jubilejní oslava byla o jarní pouti v neděli po Nalezení sv. Kříže, dne 9. května,
spojená se slavností vítězství. Byla mohutná hlavně pro účast Jeho Excelence njd. pana
biskupa českobudějovického Msgre Dr. Josefa Hloucha. Byl sice náš arcipastýř předtím již
několikráte v Římově, prohlédl si i značnou část památné křížové cesty, ale vždy to bylo
nenadálé a soukromé. Jeho oficielní příjezd zavdal příležitost k slavnému uvítání ode všech
institucí, spolků a úřadů, všichni jej v uvítacích proslovech radostně pozdravili. Jeho polní
pontifikální mši sv. a hlavně jeho nadšenému kázání bylo přítomno na 15 000 věřících.
Všichni litovali, že se nemohl déle zdržet, a musil odjet za další svojí pastýřskou službou.
Svatodušní pouť, která bývala slabší po odchodu Němců, kteří hlavně o těchto svátcích do
Římova putovávali, zase se zvelebuje příchodem českých poutníků.
Letní pouť, jež se slaví v neděli po Navštívení Panny Marie a připadá obyčejně do
červencových slavností laických, nijak jimi, ani sokolským sletem neutrpěla.
Téměř každou neděli po dobu poutního období byli zde poutníci jednotlivě, ale i v procesích. I všedního dne jsme zde pozdravovali mnohé výpravy z dáli, nejvíce z Příbrami
a jeho okolí.
Nejpamátnější pro Římov a nejmohutnější byla pouť tzv. Podzimní, v neděli po Povýšení
sv. Kříže dne 19. září 1948. Účastnili se jí kromě jiných velkých výprav – kupř.z Jindř.
Hradce 5 velkých autokarů – poprvé Pražané zásluhou Mariánských družin, v čele se svým
arcipastýřem Jeho Exelencí primasem českým, arcibiskupem pražským Msgre Drem
Josefem Beranem, kterého doprovázel a do Římova uvedl diecésní biskup českobudějovický, Jeho Exelence Msgre Dr Josef Hlouch. Již nepřehledný průvod, který je
očekával u slavobrány, aby je doprovodil do rozlehlých prostor chrámových, kde již také
vše bylo plno v očekávání jich příchodu, svědčil o veliké lásce a oddanosti věřícího lidu
k našim apoštolským náměstkům. Slavné uvítání a neobyčejná účast na jejich bohoslužbách (25 až 30 000), nadšená oddanost přítomného duchovenstva i věřících byla jim
velkou útěchou za jejich obětavost. Ale jistě největší odměnu jim připraví sama nebeská
Paní, kterou přišli v čele svého jim svěřeného stádce pokorně uctít. A my jim voláme z té
duše: „Zaplať Bůh!“
(pozn. red.: Bylo to jedno z posledních veřejných vystoupení Msgr. J. Berana)
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3. května 1969 jarní pouť sloužil mši pod lipami samotný biskup Msgre Dr. Josef
Hlouch, musel u hřbitova vystoupit z automobilu a zbytek cesty dojít pěšky, protože
shromážděným davem by neprojel. Odhady počtu návštěvníků této slavné události
se pohybují kolem 15 000 lidí.
4. července 1998 byla mše svatá koncelebrovaná J. Em. Kardinálem Miloslavem
Vlkem, Primasem českým a J. Exc. Biskupem Antonínem Liškou k 350. výročí
vydání zakládací listiny Lorety římovské. Při této příležitosti byl přidělen a vysvěcen
znak a prapor obce Římov.

ČLÁNKY O LÍPĚ PŘEVZATÉ Z DENNÍHO TISKU
Římovská lípa může být Stromem roku (Přepsáno: Právo, 20.6.2008)
Památný bezmála sedm set let starý strom se probojoval do finále letošní celostátní ankety.
Památná římovská lípa Jana Gurreho rostoucí před kostelem, jejíž stáří odhadují znalci na
680 let, má šanci se stát Stromem roku 2008.
Jak Právo informovala koordinátorka ankety Pavlína Binková: „Všech dvanáct stromů,
které se letos ucházejí o vítězství, ukazuje na úzké sepětí lidí a stromů, mnohdy také
významně odrážejících dějiny uplynulých staletí“, lípu vybrala odborná porota do finále
dvanácti stromů ze sto devíti původně vybraných.
Do ankety ji společně navrhli sdružení Calla, Římskokatolická farnost Římova a obec
Římov. Lípa nesoucí jméno po jezuitském knězi přežila zanedbávání v průběhu minulého
režimu i úder blesku.
„Bylo to příjemné překvapení. Potěšilo mne, že Calla a místní farnost na naši lípu
nezapomněly. Díky dotaci a obecním penězům jsme v roce 1996 lípu zachránili. Perfektně
nám ji ošetřila firma Wisteria,“ řekl Právu starosta Vladimír Koupal (ODS). Dodal, že
korunu stromu bylo nutné o šest metrů zkrátit a z kmene odborníci vybrali kolem dvou
valníků hniloby. Lípa se ale místním za péči odměnila. Rychle znovu obrostla a zelená se
vždy v lipové obecní aleji jako první.
„Všech dvanáct stromů, které se letos ucházejí o vítězství, ukazuje na úzké sepětí lidí
a stromů, mnohdy také významně odrážejících dějiny uplynulých staletí. Tvoří je čtyři lípy,
dva duby, buk, borovice a výjimečný počet ovocných stromů: dvě hrušně, jabloň
a oskeruše,“ uvedla Binková.
Dodala, že o konečném pořadí již bude rozhodovat veřejnost. Hlasovat bude možné od
1. srpna do 10. října pomocí hlasovacích archů nebo dárcovských SMS zpráv ve tvaru DMS
STROM 1-12 odeslaných na číslo 87 777. Vítězný strom bude slavnostně vyhlášen 17. října
na Koncertu pro stromy, kde vystoupí skupina Jablkoň a Jaroslav Svěcený.
Za šest let trvání soutěže se titulem „finalista Strom roku“ může pyšnit už 72 dřevin. „Jejich
osudy a působení v anketě chceme připomenout geocachingovou sérií Strom roku. Ti, kdo
propadli kouzlu putování za ukrytými schránkami a vydají se anketními finalisty, mohou
jako bonus získat dřevěnou pamětní minci či vstupenky na říjnový koncert. V současné
době jsou již zřízeny schránky v blízkosti šesti minulých finalistů,“ doplnila Binková.
I když do vyhlášení letošního vítěze zbývají bezmála čtyři měsíce, získaly jihočeské stromy
v letošní anketě už první ocenění. Titul Strom hrdina patří Heritesově dubu u Vodňan. Aby
tento strom zůstal zachován, docílili zdejší ochránci přírody posunutí výstavby plánované
silnice o několik metrů.
Stejné ocenění získala i čtyřřadá Libějovická alej mezi Netolicemi a Vodňany, čítající téměř
1 300 stromů. Jde o monumentální upomínku na podobu české krajiny v době baroka.
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Římovská lípa se utká o titul strom roku (Přepsáno: českobudějovický deník, 24.6.2008)
Porota vybírala v sedmém ročníku celostátní anket z celkem sto devíti nominovaných
uchazečů, dvanáct se dostalo do finále
„Hrály jsme si v ní jako děti, na tu lípu se koukám celý život,“ říká o památném stromu,
který roste v zahradě římovského kostel, místní rodačka Eva Tomanová. Výjimečný strom v
minulosti sloužil také jako opora kazatelně nebo dějiště neobvyklého rekordu. Teď má lípa
šanci získat mimořádné ocenění. Ze 109 nominovaných dřevin ji porota vybrala v anketě
Strom roku 2008 do dvanáctičlenného finále.
„Stáří stromu je odhadováno na šest set osmdesát let,“ uvedla Pavlína Binková z Nadace
Partnerství, která anketu pořádá.
„Jihočeský kraj byl zastoupen šesti nominacemi. Finálovým stromem se stala památná
lípa, kterou společně navrhli sdružení Calla, římskokatolická farnost Římov a obec Římov,“
doplnila Binková o duté lípě, která přežila i úder blesku a v Římově rostla ještě dříve, než
zde v pobělohorské době vzniklo známé poutní místo.
Pro místní je lípa spojena hlavně s neobvyklým rekordem. V letech 1996 a 1997 se do jejího
vykotlaného kmene vměstnalo 51 a 55 lidí.
První rekordní zápis do Guinnessovy knihy rekordů si strom vydobyl 15. září 1996. „V duté
lípě vysoké 12 metrů bylo 51 osob.“ stojí na oficiálním certifikátu. V dubnu následujícího
roku pokus v Římově zopakovali. „Nasoukalo se tam pětapadesát lidí, pět fotbalových
jedenáctek,“ vzpomíná na 16. duben 1997 starosta Vladimír Koupal. „Byly do nejenom
fotbalisté, byl tam, kdo si troufl,“ řekla k akci Marie Skupová. „Bylo neskutečné, kolik se
tam vešlo lidí.“ dodala Eva Tomanová.
Nejstaršímu účastníkovi tehdy bylo 76 let, jedním z „rekordmanů“ byla žena a dva byli
nezletilí. Stál jsem tehdy dole, možná by se tam ještě jedna jedenáctka nějakých
hubenějších vešla,“ myslí si po letech jeden z účastníků Pavel Gondek.
Kvůli rekordu se konaly i zvláštní úpravy. „My jsme tam stavěli dovnitř lešení, aby tam ten
počet lidí mohl vlézt, museli stát na lešení,“ zmínil za rodinnou firmu Václav Prokeš st.
„Účastníci se nesměli smát, nikdo nesměl být zvenku vidět a byly i další podmínky,“
připomněl Koupal pokus, při kterém naplňování dutého kmene lidmi trvalo 18,46 minuty,
ale venku byli všichni během pěti minut. Dutá lípa vyžaduje pravidelnou údržbu, ale dosud
ji nepomáhají žádné pásy ani lana.
„Byla u ní zděná kazatelna a ta přišla odstranit, aby do lípy proudil vzduch. Tím, jak se
otvor zazdil, hnil strom víc a víc. Vyvezli jsme odtud dva valníky hniloby, když jsme ji před
lety čistili,“ zdůraznil římovský starosta a dodal, že obec vložila do zeleného velikána
a dalších úprav v zahradě 100 tisíc korun.
Lípa, kterou nazývá římovský farář Tomáš Koňařík Lipou Jana Gurreho, však nabízí
vnímavým také duchovní symboliku. I podle starosty mohla hrát tato skutečnost roli při
výběru finále. „Ta lípa jednoznačně svým vertikálním vzrůstem nám připomíná našeho
Stvořitele,“ je pevně přesvědčen páter Tomáš Koňařík.
Přírodě by podle římovského duchovního správce měli lidé prokazovat větší úctu. „Kéž by
si připomněli, že oni nejsou původci a centrem přírody,“ naznačil farář, že by rád očekával,
že se více lidí v důsledku nominace lípy do finále ankety promění a bude více vnímat jím
zmíněnou vertikálu. Stromu žehná farář každý den a on mu symbolicky oplácí. „Lípa roste
a kvete a přináší léčivé plody a já trhám ten květ a jsem tím květem ozdravován,“ přibližuje
Koňařík svůj širší pohled na vztah člověka a přírody. Výjimečný strom ostatně římovský
páter nezapomíná představit ani návštěvám. „Lípa je stará šest set čtyřicet osm let nebo tak
nějak. Říkal nám to pan farář a dal nám požehnání“, pochlubil se při školním výletě Martin
Stehlík, sedmák ze ZŠ Dukelská z Českých Budějovic. „To bylo nelepší,“ ocenila výklad
u lípy Simona Volfová a některé z dětí hned slíbily dát lípě v anketě svůj hlas.
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Lípa v Římově pamatuje Gurreho i Napoleona (Přepsáno: DNES, 21.7.2008)
V roce 1997 se do jejího dutého kmene nasoukalo pět fotbalových jedenáctek a zapsala se
do české Guinnessovy knihy rekordů. Lípa Jana Gurreho před poutním kostelem v Římově
na Českobudějovicku nyní bojuje ve finále ankety Strom roku 2008.
Nejstarší mlčenlivý pamětník všech významných římovských událostí hlídá místní
obyvatele již více jak 670 let. Pro pozitivní energii si k němu chodí turisté i poutníci. „Každé
ráno i večer lípě požehnám, aby nás stále hlídala, byla naším majákem v životě a všem nám
do něj dávala sílu,“ říká římovský farář, páter Tomáš Koňařík.
Lípě bylo stři sta let, když do Římova počátkem 17. století přišel Jan Gurre, šestadvacetiletý
jezuitský kněz, a začal se poblíž stromu modlit.
„Zjevil se mu Ježíš Kristus s křížem, jenž mu řekl, že zde chce spasit svůj lid, a Panna
Maria, která vyslovila přání, aby jí na tomto místě jezuité postavili příbytek,“ vypráví
Koňařík. Za několik let zde vyrostl poutní kostel svatého Ducha, Loreta a pašijová cesta,
která paří mezi takzvané evropské Jeruzalémy a je v Čechách naprostým unikátem. Začaly
se tam scházet tisíce poutníků. „Nemůžeme tedy lípu brát jen jako hromadu dřeva, ale jako
svědka jedinečné události, která na stovky let ovlivnila život na jihu Čech,“ dodává
Koňařík.
Podle faráře však lípa pamatuje i řadu hanebných událostí „Počátkem 19. století naším
krajem procházel Napoleon a jeho vojáci ukradli vzácné stříbrné šatečky Panny Marie
z Lorety. A opět u toho byla naše staletá lípa,“ vypráví Koňařík. Za minulého režimu strom
trpěl, byl zanedbaný a nikdo se o něj nestaral. Kvůli vnitřnímu vyhnití lípa spustila shora
kořen do země. Ten se stal jediným kanálem, který ji vyživoval. „Vnitřek lípy díky kořenu
teď připomíná svatyni s gotickým sloupem uprostřed. Chcete se přesvědčit?“ ptá se farář,
přichází ke stromu, strká hlavu do škvíry ve kmeni a souká se dovnitř. V dutém kmeni, kde
se několik dospělých lidí může bez problému postavit, vypráví Koňařík o omlazovací kúře,
kterou lípa před lety prošla. Odborníci jí ořezali suché větve, zbavili vnitřní hniloby
a dodali několik vitaminových vzpruh, které vydrží na řádu let. Ve výšce 130 centimetrů
nad zemí měří nyní obvod stromu více jak 7,5 metru.
Úspěch lípy Jana Gurreho v soutěži Strom roku 2008 vzbudil odezvu u všech místních
obyvatel, kteří pro ni v čele se starostou Vladimírem Koupalem shánějí hlasy. Nejčastějšími
„návštěvníky“ stromu jsou podle faráře děti. „Občas zahlédnu paní učitelku se školkou,
které pár dětí uteče k lípě a schová se do kmene. Ta pak s malými rošťáky už nic nezmůže,“
usmívá se Koňařík.
Lípu ve finále můžete podpořit od 1. srpna zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM
10 na číslo 87777. Více informací je na www.nadacepartnerství.cz.
V loňském celostátním finále skončila na třetím místě hrušeň rodiny Márovců
v Hrachovištích u Třeboně. Na strom, který vrátil sílu do života devadesátileté babičce
Jiřího Márovce, se jezdili dívat lidé z celého okolí.

______________
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Vyhlašovatelé ankety:
Nadace PARTNERSTVÍ strom života Brno
Generální partner programu:
Navrhovatelé:
Calla sdružení pro záchranu prostředí Č. Budějovice
Farní úřad Římov
Obecní úřad Římov
Partneři pro jihočeského kandidáta „Lípa Jana Gurreho“:

Římovské firmy:
AUTODÍLNA Richard Lorenz
BEKKER s.r.o. Vladimír Broker
GRIFSTAV Karel Mikeš
STAVEBNÍ FIRMA Jiří Prokeš
POTRAVINY U Koupalů
PEKAŘSTVÍ Michal Martínek
REALIZACE STAVEB Václav Prokeš
RESTAURACE MALŠE Jiří Milisdörfer
TRUHLÁŘSTVÍ Radek Mácha
Odbory ŽP Magistrátu města Č. Budějovice a Krajského úřadu JčK
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