
Zelená stezka
Mladou Boleslaví a Kosmonosy

Motto: „Rostoucí strom je živým symbolem pokrokového národa.“
(D. Nehrů)

Stromy představují velmi významný a důležitý prvek v krajině, městskou 
krajinu nevyjímaje. Stromy žijí desítky i stovky let a vytvářejí tak příjemné 
prostředí pro několik lidských generací. Stromy nás chrání před prachem, 
plyny a radioaktivními látkami, mají také vliv na množství vodních srážek 
v přírodě. Mají schopnost zadržet vodu v krajině, brání erozi a sesuvu 
půdy, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a zvířat. Vyrábí kyslík, bez kte-
rého se neobejdeme, poskytují nám v létě příjemný stín.

Objevujte spolu s námi významné stromy v Mladé Boleslavi a v Kosmono-
sech a rozšiřte databázi významných stromů. Současná databáze obsahuje 
35 stromů a právě nyní máte možnost pokusit se databázi rozšířit.

Hledáme stromy, které jsou významné:
• vzrůstem, rozložitostí, mohutností – stromy, které prozra-

zují, že byly vysazeny před mnoha desítkami let.
• historickým významem – stromy, které byly vysazeny při urči-

té významné příležitosti nebo byly vysazeny významnou osob-
ností, případně připomínají důležitou historickou událost.

• mytologickým a etnografickým významem – stromy, ke kte-
rým se vztahují místní události, příběhy nebo pověsti.

• geografickým a krajinotvorným významem – stromy, které 
vytváří v krajině přirozený orientační bod, jsou viditelné 
z dálky a tvoří přirozenou dominantu krajiny, kterou nelze 
přehlédnout.

• ekologickým významem – stromy, které jsou domovem ne-
obvyklého živočišného nebo rostlinného druhu a jsou tedy 
nenahraditelné v našem ekosystému.

• dendrologickým významem – stromy, které jsou vzácnými, 
vitálními a nepůvodními dřevinami, které zpestřují druho-
vou skladbu dřevin ve městech.

• rekreačním významem – stromy, které se stávají cílem turi-
stických vycházek.

Pravidla soutěže:
Pravidla soutěže spočívají v návrhu stromů dle výše uvedených kritérií. Návrh bude posouzen odborníky v oblasti dendrologie, 
pracovníky OŽP v Mladé Boleslavi a Kosmonosech a členy ZO ČSOP Klenice. Stromy, které budou jako významné vybrány, budou 
zařazeny do databáze významných stromů a příslušně označeny. Ti, kteří vhodné stromy navrhnou, budou odměněni některou 
z následujících knižních publikací.

Soutěž bude probíhat v termínu
01.06. - 30.09.2014
na katastrálním území měst
Mladá Boleslav a Kosmonosy.

Vaše návrhy včetně fotografie zasílejte
na e-mail: info@csopklenice.cz
Garantem soutěže je přední český botanik
a propagátor vědy RNDr. Václav Větvička. Zapojíte se také?

Partneři akce:
Statutární město Mladá Boleslav
Město Kosmonosy
IC Mladá Boleslav
ŠKODA AUTO a.s.

Kontakt na organizátory:
ZO ČSOP Klenice
www.csopklenice.cz
info@csopklenice.cz

Památný strom – jírovec maďal u Boží Vody

Nejstarší strom Mladoboleslavska – dub letní v Ujkovicích


