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Cíl mapy 

Cílem uplatnění mapy je lokalizace a ochrana tří typů prvků lokální identity ve 
vybraném území MAS České středohoří. Mapa bude sloužit jako analytický podklad pro 
ochranu a regeneraci těchto významných krajinných prvků. 
 
Obsah / popis mapy 

Mapa vybraných prvků lokální identity regionu MAS České středohoří zobrazuje tři 
typy krajinných prvků mapovaných v zájmovém území projektu v letech 2013–2014. První 
skupinu znázorněných prvků tvoří vybrané přírodní hodnoty, zde reprezentované 
památnými stromy. Přírodní hodnoty chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny v kategoriích památný strom, přírodní park, maloplošné zvláště chráněné 
území (zdroj: databáze AOPK ČR) jsou zahrnuty do zobrazení především z důvodu názorného 
přehledu. Je zjevné, že území je z hlediska přírodních hodnot cenné, z větší části podléhající 
zvláštní ochraně. Mapa předkládá přehled těchto prvků v zájmu jejich ochrany. Do druhé 
skupiny zobrazených prvků patří drobné sakrální i profánní památky, u nichž byla mimo jiné 
zjišťována přítomnost vegetačního doprovodu. Do třetí skupiny prvků náleží dělení území na 
krajinné celky a krajinné prostory, které jsou výsledkem preventivního hodnocení 
krajinného rázu. Dále je samostatně charakterizována každá z těchto skupin prvků. 

 
Vybrané přírodní hodnoty 
 Památné stromy: V území se nachází množství významných dřevin, z nichž zejména 
staré a vzrostlé exempláře stromů jsou přizpůsobené místním klimatickým podmínkám. Tito 
jedinci mohou jako matečné rostliny poskytovat případný množitelský materiál pro další 
výsadby. Řada z těchto stromů je evidována jako tzv. památné stromy; dosahují obvykle 
významných rozměrů a kvality. V území bylo celkem identifikováno 25 památných stromů. 
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Seznam stromů s jejich dendrometrickými údaji uvádí Tab. 1. Standardně byl měřen obvod 
kmene v 1,3 m nad zemí, výška stromu a průměr koruny. 
Další významnou mapovanou skupinou jsou významné stromy (Tab. 2), které však zatím 
nejsou evidovány jako tzv. památné stromy a nemají tedy žádnou speciální ochranu. Jedná 
se celkem o 18 významných jedinců.  
 Z jiných dřevin je poukázáno na zástupce rodu Sorbus, jeřáb, reprezentovaného 
v území třemi lokálními druhy ze skupiny S. latifolia agg., a to S. bohemica (j. český), S. 
albensis (j. labský) a S. portae-bohemicae (j. soutěskový). Všechny druhy jsou endemické 
v omezeném území především severozápadně od Litoměřic, přičemž dva posledně 
zmiňované druhy byly teprve v nedávné době rozlišeny na základě taxonomického studia 
jiného řešitelského týmu, jako odlišné polyploidní taxony. Dalšími ochranářsky významnými 
druhy jeřábů vyskytujících se v území jsou S. danubialis (j. dunajský), rostoucí u nás pouze 
roztroušeně zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy, a S. graeca (j. řecký), omezený 
svým ostrůvkovitým výskytem na teplejší oblasti v Čechách. Území představuje jedno 
z center diverzity tohoto rodu v České republice, což dokazují i četné nálezy dosud blíže 
nespecifikovaných lokálních forem.  

Pro průzkum lokalit byly využity mapové podklady Edice turistických map Klubu 
českých turistů v měřítku 1 : 50 000, ale též interaktivní mapy programu Google Earth 
(online). Všechny významné prvky byly zaměřeny pomocí GPS (souřadnicový systém WGS-
84) přístrojem Garmin GPSMAP 60CSx. 
 
Tab. 1) Seznam významných jedinců stromů vhodných jako potenciální biologický zdroj – památné 
stromy pod registrací a legislativní ochranou státní ochrany přírody 
P. č. Druh stromu Lokalizace GPS souřadnice Dendrometrie* Jméno stromu 

1 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Dolní Šebířov –            
– Horní Šebířov 

N50 38 51, E14 15 19 5,40 m, 20 m, 17 m Větší lípa v Horním 
Šebířově 

2 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Dolní Šebířov –            
– Horní Šebířov 

N50 38 49, E14 15 16 4,40 m, 15 m, 8 m Menší lípa v Horním 
Šebířově 

3 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Náčkovice N50 38 40, E14 16 25 4,40 m, 21m, 16 m Náčkovická lípa 

4 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Konojedy N50 37 38, E14 21 08 3,15 m, 28 m, 16 m Lípa u kostela 

5 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Konojedy N50 37 27, E14 21 20 4,30 m, 28 m, 16 m Lípa v zámeckém parku 

6 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Dubičná N50 36 49, E14 21 17 4,05 m, 22 m, 13 m Lípa v Dubičné 

7 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Muckov – Nový 
Týn 

N50 36 33, E14 19 02 3,35 m, 23 m, 21 m Lípa u pomníčku 
v Novém Týně 

8 buk lesní  
(Fagus sylvatica) 

Srdov N50 36 14, E14 16 41 2,70 m, 23 m, 16 m Buk za Srdovskou 
hájovnou 

9 dub zimní  
(Quercus petraea) 

Třebušín N50 36 08, E14 13 05 2,75 m, 25 m, 20 m Dub v Panském lese 

10 buk lesní  
(Fagus sylvatica) 

Chudoslavice (JZ 
úbočí Trojhory) 

N50 35 25, E14 11 15 3,50 m, 28 m, 20 m Buk pod Trojhorou 

11 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Hlinná N50 34 23, E14 06 39 2,90 m, 19 m, 17 m Lípa v Hlinné 

12 dub zimní  
(Quercus petraea) 

Kamýk (JZ úpatí 
Plešivce) 

N50 33 49, E14 05 09 3,75 m, 10 m, 7 m 
4,50 m, 18 m, 10 m 
3,80 m, 20 m, 9 m 

Duby u kapličky (3 
stromy) 

13 mišpule německá 
(Mespilus germanica) 

Miřejovice N50 33 20, E14 06 25 0,65 m, 7,5 m, 7 m Mišpule v Miřejovicích 

14 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Lhotka nad 
Labem 

N50 31 32, E14 02 54 4,30 m, 17 m, 16 m Lípa u kapličky ve Lhotce 
nad Labem 

15 jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) 

Žalhostice N50 31 37, E14 05 15 2,65 m, 12 m, 12 m Oskeruše pod 
Radobýlem 
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16 jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum) 

Litoměřice N50 32 01, E14 07 35 3,40 m, 23 m, 22 m Jírovec v Litoměřicích 

17 jinan dvoulaločný 
(Ginkgo biloba) 

Litoměřice N50 31 56, E14 07 33 ♀: 1,50 m, 16 m, 9 m 

♂: 2,30 m, 16 m, 10 m 

Jinany v Litoměřicích  

(2 stromy: ♀, ♂) 

18 jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) 

Těchobuzice N50 34 10, E14 11 50 3,15 m, 15 m, 7 m Oskeruše u Těchobuzic 

19 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Soběnice N50 34 45, E14 14 37 2,60 m, 24 m, 16 m Lípa za Soběnickou 
loukou 

20 jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) 

Horní Řepčice N50 33 27, E14 14 37 2,65 m, 9 m, 8 m Oskeruše v Horní Řepčici 

21 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Zimoř N50 34 44, E14 18 53 6,20 m, 12 m, 8 m Lípa v Zimoři 

22 dub letní  
(Quercus robur) 

Břehoryje N50 32 29, E14 18 56 6,60 m, 27 m, 20 m Dub u Břehoryj 

23 dub letní  
(Quercus robur) 

Kalovice N50 33 09, E14 24 22 5,50 m, 30 m, 22 m Dub u Kalovic 

24 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Sukorady N50 31 40, E14 26 00 4,60 m, 28 m, 15 m 
3,05 m, 25 m, 11 m 
4,30 m, 25 m, 10 m 
4,20 m, 25 m, 10 m 

Lípy u Křížku 

25 lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

Křešov N50 29 37, E14 23 57 3,00 m, 20 m, 8 m 
2,95 m, 20 m, 8 m 
4,45 m, 25 m, 15 m  

Lípy v Křešově 

* obvod kmene ve 130 cm nad zemí, výška stromu, šířka koruny 
 

Tab. 2) Seznam významných jedinců stromů vhodných jako potenciální biologický zdroj - další 
významné stromy mimo legislativní ochranu  
P. č. Druh stromu Lokalizace GPS souřadnice Dendrometrie* Poznámka 

26 javor klen  
(Acer pseudoplatanus) 

Žalhostice N50 31 35 E14 04 50 3,35 m, 24,5 m, 18,5 m 3 kmeny od 2,5 m 

27 jasan ztepilý  
(Fraxinus excelsior) 

Srdov N50 35 51 E14 17 05 3,90 m, 26 m, 22 m statný, typicky vyvinutý 
jedinec 

28 jasan zimnář  
(Fraxinus ornus) 

 
Litoměřice 

N50 32 14, E14 07 44 2,70 m, 13 m, 15 m jeden z největších 
jedinců druhu v ČR 

29 topol kanadský (Populus 
canadensis) 

Velké Žernoseky N50 32 10 E14 03 54 6,10 m, 30 m, 16 m starý strom upravovaný 
řezem kosterních větví, 
napadený dřevokaznými 
houbami 

30 jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) 

Kamýk N50 33 28 E14 05 09 – m, 16 m, 17 m 2 kmeny od 2 m, 
ošetřený řezem, na 
soukromém pozemku – 
obvod neměřen 

31 jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) 

Malíč – 
Knobloška 

N50 38 51, E14 15 19 3,10 m, 15 m, 14 m v koruně postaven 
bunkr, potomstvo 
přemnoženo na DZ 

32 lípa srdčitá  
(Tilia cordata) 

Dolní Týnec – 
Peklo 

N50 36 02 E14 14 53 5,75 m, 8 m, 8 m torzo kmene 
s posledními větvemi, 
stažený kmen a 
zastřešená dutina 

33 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Malíč N50 32 35 E14 04 55 3,05 m, 17 m, 13 m ořezána, ošetřeny dutiny 

34 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Knínice N50 38 46 E14 14 35 3,50 m, 26 m, 16 m 2 kmeny od 3 m, ořezána 

35 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Lovečkovice – 
Dolní Lukavice 

N50 37 27 E14 15 09 – m, 20 m, 14 m ořez větví, zastřešená, 
na soukromém pozemku 
– obvod neměřen 

36 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Touchořiny – 
Klínky 

N50 37 41 E14 14 56 – m, 20 m, 15 m ořez větví, více kmenů 
od 3 m, ořez větví, 
zastřešená, na 
soukromém pozemku – 
obvod neměřen 
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37 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Prackovice N50 34 10 E14 01 58 do 1,50 m, do 13 m, do 
10 m 

alej 13 ks + 1 solitérní, 
pravidelně tvarované 
koruny 

38 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Pokratice – 
Mentaurov 

N50 34 17 E14 07 20 3,15 m, 22 m, 12 m ořez větví 

39 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Řepčice – 
Všeradiště 

N50 36 06 E14 10 44 3,00 m, 7 m, 6 m pouze torzo s posledními 
žijícími větvemi 

40 lípa velkolistá  
(Tilia platyphyllos) 

Lbín N50 34 54 E14 07 37 – m, 25 m, 15 m kdysi řezaná na hlavu, 
hniloby, na soukromém 
pozemku – obvod 
neměřen 

41 lípa obecná  
(Tilia × vulgaris) 

Kotelice N50 35 19 E14 13 50 4,20 m, 19 m, 12 m 
3,75 m, 19 m, 14 m 

ošetřeny řezem, 
svalcovité kmeny 

42 dub letní 
(Quercus robur) 

Lovečkovice – 
Dolní Lukavice 

N50 37 28 E14 15 06 2,75 m, 18m, 18 m statný, typicky vyvinutý 
solitérní jedinec 

43 dub letní 
(Quercus robur) 

Prackovice N50 34 13 E14 02 06 4,00 m, 25 m, 25 m statný, typicky vyvinutý 
solitérní jedinec 

* obvod kmene v 1,30 m nad zemí, výška stromu, šířka koruny 

 
Drobné památky 

Drobné památky dnes patří v souvislosti s českou a moravskou krajinou mezi velmi 
často zmiňované objekty. Je tomu tak především proto, že se jedná o její běžnou a typickou 
součást, která jí propůjčuje jedinečný charakter v celoevropském měřítku. Zároveň se ovšem 
nejedná o tzv. „velké“ památky celonárodního významu, ale často jsou to pouze prosté 
objekty, z nichž značná část není zařazena mezi památky chráněné státem. Možná o to více 
však drobné památky odrážejí přístup lidí k jejich obývanému prostředí, jejich hodnoty a 
preference. Jsou také jedním z krajinných prvků, prostřednictvím kterých může návštěvník 
určitou oblast poznávat, zprostředkovávají mu její identitu. Drobné památky všech typů 
v sobě propojují materiální, funkční a symbolický rozměr krajiny, když mimo jiné slouží nejen 
jako místa zastavení, ale také vzpomínání a setkávání. Zeleň vysazovaná v jejich blízkosti pak 
plní především dvojí funkci: ochrany (památky i kolemjdoucích) a zvýraznění či odlišení 
místa. V blízkosti drobných památek byly například často záměrně vysazovány skupiny 
stromů nebo solitéry, aby podpořily účinek památky v krajině. V sídlech byly, zejména u 
pomníků a památníků, subtilnější květinové výsadby, jež opět dotvářely harmonii místa. 
Ovšem nemuselo tomu tak být vždy, někdy památka záměrně působila a působí jen sama za 
sebe. 

Významné postavení mají drobné památky i v krajině mikroregionu České středohoří. 
Bylo zde nalezeno 252 drobných památek, které byly identifikovány na základě studia map 
velkých měřítek a terénního průzkumu. Mezi zjištěnými památkami se vyskytují jejich 
všechny možné typy (kapličky, kříže, pomníky a památníky, sochy apod.), přičemž skladba 
tohoto souboru se výrazněji neodlišuje od ostatních částí Česka. Ovšem na rozdíl od 
ostatních oblastí, kde kontinuita vývoje osídlení, krajiny, místní společnosti a kultury nebyla 
ve 20. století významněji narušena, je v diskutovaném území Českého středohoří velká část 
drobných památek v neudržovaném stavu, jsou nějakým způsobem poškozené a neúplné či 
se s nimi můžeme setkat již pouze v podobě reliktů. Lze se také domnívat, že na přelomu 19. 
a 20. století bylo zastoupení drobných památek v místní krajině vyšší. Mezi zjištěnými 
památkami převažují ty s náboženským obsahem. Jejich podstatnou část tvoří v sídlech či ve 
volné krajině stojící kaple a kříže. Specifický typ památek pak představují i ve značné míře se 
vyskytující sochy. Většina drobných památek, které se nacházejí ve zkoumaném území 
Českého středohoří, má též nějaký vegetační doprovod, jenž je utvářen především stromy. 
Částečně se tak potvrzují výroky některých výzkumníků o tom, že mezi rozmístěním 
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drobných památek a stromů v krajině mohou existovat významné souvislosti (viz např. Hájek, 
Bukačová 2006). U 80 drobných památek, tedy jedné třetiny všech zjištěných objektů, však 
nebyl identifikován žádný vegetační doprovod (takto byly klasifikovány památky obklopené 
zpevněným povrchem nebo evidentně neudržovaným trávníkem, např. v silničních 
příkopech). 

Byly sledovány následující údaje o drobných památkách, které jsou zaznamenány 
v databázi: typ památky (kříž – 98; křížová cesta – 4; kaple – 59; pomník – 47; Boží muka – 1; 
socha – 32; mauzoleum – 1; zvonice – 1; ostatní – 9), umístění památky (sídlo – 179; krajina – 
73), ochrana památky podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči (ne – 214; ano – 
38) a dále byla pozornost věnována vegetačnímu doprovodu drobných památek. Při 
sledování vegetačního doprovodu byla nejprve zjišťována základní informace, zda je drobná 
památka doprovázena vegetací či nikoliv. Pokud je památka doprovázena vegetací, je 
v databázi zaznamenáno, zda se jedná o strom, keř nebo byliny, případně jejich kombinace. 
Jednotlivé drobné památky jsou v mapě očíslovány a v příloze anotace jsou specifikovány: o 
jakou památku se jedná, jaký je charakter vegetačního doprovodu, zda se jedná o vegetaci 
komponovanou či nikoliv a zda je tato vegetace vhodně udržována.  
 
 
Krajinný ráz 

Lokální identita je významně určována charakterem, rázem krajiny, z tohoto důvodu 
byla pozornost věnována hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení krajinného rázu 
spočívá v identifikaci hodnot a charakteristických znaků krajiny, kterými se odlišuje od svého 
okolí a v návrhu ochranných opatření. V rámci procesu hodnocení se vymezují krajinné 
jednotky – území homogenní z hlediska krajinného rázu.  

V části zájmového území, které se nachází v CHKO České Středohoří (dvě třetiny 
území), bylo použito preventivní hodnocení krajinného rázu zpracované Vorlem a kol. (1999). 
V zájmovém území mimo CHKO bylo zpracováno hodnocení obecné charakteristiky 
krajinného rázu řešitelským týmem. Výchozím materiálem byl  metodický postup členění 
území na dílčí krajinné jednotky dle Vorla a kol. (1999). V území mimo CHKO byly vymezeny 
následující krajinné jednotky, které v číslování navázaly na krajinné jednotky vymezené 
Vorlem a kol. (1999): 

• Základní krajinné celky (ZKC) – hierarchicky nejvyšší územní jednotky označené 
římskou číslicí; 

• Krajinné celky (KC) – hierarchicky nižší jednotky označené arabskou číslicí za 
lomítkem; 

• Krajinné prostory (KP) – hierarchicky nejnižší územní jednotky označené druhou 
arabskou číslicí za pomlčkou. 
 

Tab. 2 Krajinné jednotky vymezené výzkumným týmem  

Základní krajinné celky Krajinné celky Krajinné prostory 

ZKC III KC III/4 Úštěk 
KP III/4-3 Liběšice II. 

KPIII/4-4 Zahořanské kupy 

ZKC VII 

KC VII/1 Údolí Úštěckého 
potoka 

KP VII/1-1 Ostré 

KP VII/1-2 Drahobuz 

KC VII/2 Polomené hory 

KP VII/2-1 Robeč 

KP VII/2-2 Údolí Obrtky 

KP VII/2-3 Strachaly 
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ZKC VIII KC VIII/1 Dolní Poohří KP VIII/1-1 Terezín 
Pozn.: kurzívou označené krajinné jednotky jsou převzaty z práce Vorel a kol. (1999). 

 
Vymezené krajinné jednotky vznikly syntézou poznatků z vlastního terénního šetření,  

dostupných mapových a územně analytických podkladů. Krajinné jednotky jsou v rámci 
metodiky popsány z pohledu geomorfologického členění, reliéfu, hydrologické sítě, land-use. 
Dále jsou identifikovány významné horizonty a dominanty, sídla, dochovaná lidová 
architektura, historicky či architektonicky cenné stavby, významné vegetační prvky či 
geologické útvary. Pozornost je věnována i projevujícím se negativním jevům. 

Cílem zpracování této problematiky ve formě mapy je upozornit na významné 
fenomény v krajině, které tvoří její identitu a neopakovatelnost a na krajiny, ve kterých 
člověk žije v harmonickém vztahu s přírodou. Takové krajiny jsou v současnosti často 
vyhledávaným turistickým cílem.  
 

Grafické zpracování specializované mapy s odborným obsahem proběhlo v prostředí 
GIS software Arc View 10. Cílem zpracování mapy je identifikace a lokalizace vybraných 
prvků lokální identity regionu a jejich ochrana, resp. obnova. 
 
Využití mapy 

Rozsah využití mapy: mapa může být využívána místní samosprávou a státní správou 

jako podklad při rozhodování o změnách v území a plánování jeho dalšího rozvoje. Mapy 

může také sloužit občanským sdružením a spolkům jako podklad pro zachování a regeneraci 

těchto významných kulturních prvků. 

 
Přínosy mapy pro uživatele 

Předpokládaným hlavním přínosem mapy je zachycení tří charakteristických typů 

krajinných prvků mapovaných v zájmovém území projektu v letech 2013–2014. Přínosy mapy 

se však mohou projevit nepřímo - jak okamžitě (zisk dotací či grantů na základě podložených 

sebraných dat z mapy, tvorba naučných stezek či zvýšení atraktivity přehlížených míst) tak 

zejména dlouhodobě (harmonizace krajiny, vhodné výsadby sortimentu v obcích, zachování 

vzácného genofondu) při podpoře rozvoje turistického ruchu, který je potenciálně velmi 

perspektivním přínosem v regionu. Mapa těchto významných ovocných stromů je zcela 

v souladu s dlouhodobým trendem podpory lokálních výrobců, služeb, zachování řemesel a 

tradic, který má záštitu jak v rámci ČR, tak i v rámci EU. 
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Příloha – seznam drobných kulturních památek a jejich specifikace 
 

P.č. GPS souřadnice Typ památky 
Vegetační 
doprovod 

Kompozice Údržba 

1 N50°38'51, E14°17'32 kriz stromy komponovana bez udrzby 

2 N50°38'47, E14°18'15 kriz byliny spontanni bez udrzby 

3 N50°38'20, E14°18'40 kriz stromy_byliny nejas_puvod s udrzbou 

4 N50°38'40, E14°16'27 kaple stromy komponovana s udrzbou 

5 N50°38'33, E14°16'23 kriz stromy spontanni s udrzbou 

6 N50°38'07, E14°15'20 kriz byliny komponovana s udrzbou 

7 N50°38'37, E14°14'18 kaple stromy komponovana s udrzbou 

8 N50°38'37, E14°14'16 pomnik byliny komponovana s udrzbou 

9 N50°38'21, E14°14'22 podstavec strom komponovana bez udrzby 

10 N50°37'32, E14°14'07 socha strom_byliny komponovana s udrzbou 

11 N50°38'00, E14°16'28 kriz byliny spontanni bez udrzby 

12 N50°37'50, E14°17'17 kriz byliny spontanni s udrzbou 

13 N50°37'41, E14°19'19 kriz strom_byliny komponovana s udrzbou 

14 N50°38'05, E14°20'11 pomnik stromy_kere_byliny spontanni bez udrzby 

15 N50°37'31, E14°21'03 kriz stromy_kere_byliny spontanni bez udrzby 

16 N50°37'26, E14°15'10 kriz byliny komponovana s udrzbou 

17 N50°37'14, E14°14'33 kriz ne ne ne 

18 N50°37'11, E14°14'13 kriz stromy komponovana s udrzbou 

19 N50°37'17, E14°14'42 kriz byliny spontanni s udrzbou 

20 N50°36'55, E14°14'03 kriz byliny komponovana s udrzbou 

21 N50°36'32, E14°11'30 kaple ne komponovana s udrzbou 

22 N50°36'28, E14°11'29 kriz byliny komponovana s udrzbou 

23 N50°36'46, E14°11'34 podstavec byliny spontanni bez udrzby 

24 N50°36'24, E14°14'38 kriz strom komponovana bez udrzby 

25 N50°36'30, E14°16'27 kriz stromy spontanni bez udrzby 

26 N50°36'31, E14°16'46 kriz stromy spontanni bez udrzby 

27 N50°36'23, E14°17'05 mauzoleum stromy_kere_byliny spontanni bez udrzby 

28 N50°36'19, E14°17'40 podstavec strom spontanni bez udrzby 

29 N50°36'21, E14°19'44 pomnik strom komponovana s udrzbou 

30 N50°36'27, E14°20'34 kriz strom_byliny komponovana s udrzbou 

31 N50°36'48, E14°21'17 kriz stromy komponovana s udrzbou 

32 N50°36'43, E14°21'23 kriz kere komponovana s udrzbou 

33 N50°36'15, E14°22'06 pomnik kere_byliny komponovana s udrzbou 

34 N50°35'55, E14°20'27 kriz stromy_byliny komponovana s udrzbou 

35 N50°36'09, E14°18'08 kriz strom komponovana bez udrzby 

36 N50°36'07, E14°16'50 pomnik strom komponovana bez udrzby 

37 N50°36'02, E14°14'08 socha byliny spontanni bez udrzby 

38 N50°35'57, E14°14'31 kriz stromy_byliny komponovana s udrzbou 

39 N50°35'57, E14°14'14 pomnik strom komponovana bez udrzby 

40 N50°36'02, E14°12'15 socha stromy komponovana s udrzbou 

41 N50°36'01, E14°12'15 kriz byliny spontanni s udrzbou 
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42 N50°35'59, E14°12'17 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

43 N50°35'22, E14°10'00 kaple ne ne ne 

44 N50°35'24, E14°09'53 kaple stromy komponovana bez udrzby 

45 N50°34'53, E14°11'15 podstavec byliny spontanni bez udrzby 

46 N50°35'03, E14°12'27 kriz stromy spontanni bez udrzby 

47 N50°35'14, E14°12'29 kriz stromy komponovana bez udrzby 

48 N50°35'17, E14°13'49 kaple stromy_byliny komponovana bez udrzby 

49 N50°35'02, E14°20'11 kriz ne ne ne 

50 N50°35'06, E14°20'57 kaple stromy komponovana bez udrzby 

51 N50°35'05, E14°20'38 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

52 N50°35'08, E14°20'52 pomnik stromy_kere komponovana s udrzbou 

53 N50°35'08, E14°21'12 kriz kere spontanni s udrzbou 

54 N50°34'53, E14°21'58 kaple ne ne ne 

55 N50°35'07, E14°22'21 pomnik strom komponovana bez udrzby 

56 N50°35'16, E14°22'21 kaple ne ne ne 

57 N50°35'12, E14°22'21 krizova_cesta ne ne ne 

58 N50°35'13, E14°22'20 krizova_cesta ne ne ne 

59 N50°35'14, E14°22'20 krizova_cesta ne ne ne 

60 N50°35'14, E14°22'19 krizova_cesta ne ne ne 

61 N50°34'51, E14°24'10 kriz kere spontanni s udrzbou 

62 N50°34'53, E14°24'30 kriz strom komponovana bez udrzby 

63 N50°34'23, E14°24'23 kaple strom komponovana bez udrzby 

64 N50°34'16, E14°24'21 socha stromy komponovana bez udrzby 

65 N50°34'15, E14°24'05 socha strom komponovana s udrzbou 

66 N50°34'14, E14°24'05 pomnik stromy_byliny komponovana s udrzbou 

67 N50°34'14, E14°24'04 kriz byliny komponovana s udrzbou 

68 N50°34'15, E14°23'55 kaple stromy komponovana bez udrzby 

69 N50°34'15, E14°23'54 kriz stromy komponovana s udrzbou 

70 N50°34'33, E14°20'05 bozi muka stromy komponovana s udrzbou 

71 N50°34'35, E14°20'02 pomnik stromy_byliny komponovana bez udrzby 

72 N50°34'45, E14°19'04 kriz stromy komponovana bez udrzby 

73 N50°34'44, E14°18'59 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

74 N50°34'25, E14°18'21 kaple ne ne ne 

75 N50°34'13, E14°18'00 kaple kere komponovana s udrzbou 

76 N50°34'42, E14°17'21 kriz stromy komponovana bez udrzby 

77 N50°34'48, E14°17'21 kaple stromy komponovana s udrzbou 

78 N50°34'07, E14°17'20 socha ne ne ne 

79 
N50° 34' 07,E14° 17' 
19 socha ne ne ne 

80 N50°34'07, E14°17'20 socha ne ne ne 

81 N50°34'16, E14°16'34 kaple ne ne ne 

82 N50°34'11, E14°14'30 pomnik kere_byliny komponovana s udrzbou 

83 N50°34'10, E14°13'40 kaple strom komponovana s udrzbou 

84 N50°34'07, E14°08'12 kaple stromy spontanni bez udrzby 

85 N50°34'38, E14°07'36 kriz kere spontanni bez udrzby 
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86 N50°34'20, E14°06'22 kriz stromy_kere_byliny komponovana s udrzbou 

87 N50°34'18, E14°06'26 pomnik strom_kere_byliny komponovana s udrzbou 

88 N50°34'38, E14°05'21 pomnik stromy_byliny komponovana bez udrzby 

89 N50°34'40, E14°05'21 pomnik kere_byliny komponovana bez udrzby 

90 N50°34'51, E14°07'40 kriz strom komponovana s udrzbou 

91 N50°34'05, E14°24'58 kaple strom komponovana s udrzbou 

92 N50°34'09, E14°23'33 podstavec kere spontanni s udrzbou 

93 N50°34'06, E14°17'46 kaple stromy komponovana s udrzbou 

94 N50°34'00, E14°16'49 socha ne ne ne 

95 N50°33'52, E14°13'35 kaple byliny spontanni s udrzbou 

96 N50°34'01, E14°12'10 kriz byliny spontanni bez udrzby 

97 N50°33'52, E14°06'31 kriz byliny spontanni bez udrzby 

98 N50°33'48, E14°05'09 kaple stromy komponovana s udrzbou 

99 N50°33'58, E14°02'52 kriz byliny spontanni bez udrzby 

100 N50°34'03, E14°02'22 kriz stromy komponovana s udrzbou 

101 N50°33'40, E14°01'38 kaple stromy_byliny spontanni bez udrzby 

102 N50°34'01, E14°01'53 kriz stromy spontanni bez udrzby 

103 N50°33'28, E14°01'56 kaple stromy komponovana s udrzbou 

104 N50°33'23, E14°02'01 pomnik ne ne ne 

105 N50°33'10, E14°03'24 kaple stromy spontanni bez udrzby 

106 N50°33'31, E14°04'37 kaple stromy komponovana s udrzbou 

107 N50°33'29, E14°04'55 kriz stromy komponovana bez udrzby 

108 N50°33'30, E14°08'54 kaple stromy spontanni bez udrzby 

109 N50°33'07, E14°09'19 socha stromy komponovana s udrzbou 

110 N50°33'18, E14°09'23 socha ne ne ne 

111 N50°33'26, E14°09'11 kaple stromy_kere komponovana bez udrzby 

112 N50°33'18, E14°09'02 socha byliny spontanni bez udrzby 

113 N50°33'38, E14°10'12 kaple ne ne ne 

114 N50°33'32, E14°11'10 kaple stromy_kere komponovana s udrzbou 

115 N50°33'28, E14°11'45 kaple stromy komponovana s udrzbou 

116 N50°33'30, E14°11'46 pomnik stromy_kere komponovana s udrzbou 

117 N50°33'31, E14°11'45 kriz stromy_kere_byliny nejas_puvod bez udrzby 

118 N50°33'39, E14°11'57 kriz ne ne ne 

119 N50°33'35, E14°12'46 kaple kere komponovana s udrzbou 

120 N50°33'38, E14°12'51 kaple stromy komponovana s udrzbou 

121 N50°33'23, E14°14'10 kriz kere_byliny spontanni bez udrzby 

122 N50°33'23, E14°14'07 kaple byliny spontanni s udrzbou 

123 N50°33'27, E14°15'02 kriz ne ne ne 

124 N50°33'26, E14°15'12 kriz ne ne ne 

125 N50°33'09, E14°15'04 kriz strom komponovana bez udrzby 

126 N50°33'10, E14°16'30 pomnik ne ne ne 

127 N50°33'13, E14°17'11 kriz byliny spontanni bez udrzby 

128 N50°33'51, E14°17'26 kriz ne ne ne 

129 N50°33'38, E14°20'46 kaple ne ne ne 

130 N50°33'39, E14°20'45 pomnik strom komponovana s udrzbou 
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131 N50°33'27, E14°24'16 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

132 N50°33'16, E14°24'17 kriz stromy komponovana bez udrzby 

133 N50°33'23, E14°23'58 kriz strom komponovana bez udrzby 

134 N50°32'53, E14°20'28 pomnik stromy komponovana bez udrzby 

135 N50°32'52, E14°20'29 kaple ne ne ne 

136 N50°32'55, E14°19'35 kaple ne ne ne 

137 N50°32'46, E14°18'17 kaple byliny spontanni s udrzbou 

138 N50°33'03, E14°17'04 socha ne ne ne 

139 N50°33'08, E14°16'48 kaple stromy komponovana s udrzbou 

140 N50°32'36, E14°17'11 socha byliny spontanni bez udrzby 

141 N50°32'39, E14°13'13 kriz stromy komponovana s udrzbou 

142 N50°32'43, E14°12'56 pomnik strom komponovana s udrzbou 

143 N50°32'59, E14°12'11 socha kere spontanni bez udrzby 

144 N50°32'53, E14°10'31 kaple ne ne ne 

145 N50°32'34, E14°08'40 kriz kere komponovana s udrzbou 

146 N50°32'29, E14°08'28 socha ne ne ne 

147 N50°33'00, E14°07'30 pomnik strom komponovana bez udrzby 

148 N50°32'35, E14°07'39 pomnik strom komponovana bez udrzby 

149 N50°32'35, E14°04'54 kriz kere komponovana s udrzbou 

150 N50°32'57, E14°04'17 kaple ne ne ne 

151 N50°32'23, E14°03'50 kaple stromy komponovana s udrzbou 

152 N50°32'48, E14°03'00 kriz ne ne ne 

153 N50°32'48, E14°02'59 kriz ne ne ne 

154 N50°32'48, E14°02'59 kriz ne ne ne 

155 N50°32'31, E14°01'29 pomnik ne ne ne 

156 N50°32'02, E14°03'16 kriz ker komponovana s udrzbou 

157 N50°32'01, E14°03'07 pomnik strom_kere_byliny komponovana s udrzbou 

158 N50°32'00, E14°03'05 kaple stromy komponovana s udrzbou 

159 N50°32'11, E14°04'48 kaple ne ne ne 

160 N50°32'12, E14°04'55 kriz kere_byliny komponovana s udrzbou 

161 N50°32'11, E14°05'06 kaple stromy komponovana bez udrzby 

162 N50°32'06, E14°06'55 pomnik byliny spontanni s udrzbou 

163 N50°32'05, E14°06'54 pomnik ne ne ne 

164 N50°31'54, E14°07'52 kaple strom komponovana bez udrzby 

165 N50°32'15, E14°08'17 kaple stromy komponovana s udrzbou 

166 N50°32'17, E14°08'01 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

167 N50°32'05, E14°08'43 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

168 N50°31'10, E14°04'14 kriz kere komponovana s udrzbou 

169 N50°32'18, E14°17'20 kaple ne ne ne 

170 N50°32'17, E14°17'16 kriz strom komponovana s udrzbou 

171 N50°32'24, E14°18'46 kriz strom komponovana bez udrzby 

172 N50°31'45, E14°24'02 kriz strom komponovana s udrzbou 

173 N50°31'50, E14°25'49 kaple ne ne ne 

174 N50°31'37, E14°27'18 kriz stromy komponovana s udrzbou 

175 N50°30'44, E14°28'33 kriz kere komponovana s udrzbou 
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176 N50°30'48, E14°25'27 pomnik strom_kere_byliny komponovana s udrzbou 

177 N50°30'32, E14°24'53 kaple strom komponovana s udrzbou 

178 N50°31'02, E14°23'00 socha ne ne ne 

179 N50°29'37, E14°23'57 kriz strom komponovana bez udrzby 

180 N50°29'37, E14°23'48 pomnik kere_byliny komponovana s udrzbou 

181 N50°30'16, E14°23'15 pomnik ne ne ne 

182 N50°30'13, E14°23'17 kaple kere komponovana s udrzbou 

183 N50°31'39, E14°20'51 pomnik kere_byliny komponovana bez udrzby 

184 N50°31'37, E14°20'48 kriz ne ne ne 

185 N50°31'40, E14°19'31 kriz kere spontanni bez udrzby 

186 N50°31'31, E14°19'14 pomnik strom komponovana s udrzbou 

187 N50°31'56, E14°19'54 kriz stromy_kere spontanni bez udrzby 

188 N50°31'30, E14°19'13 kriz stromy komponovana s udrzbou 

189 N50°38'46, E14°18'05 kriz ne ne ne 

190 N50°33'00, E14°07'32 kriz strom komponovana s udrzbou 

191 N50°36'04, E14°17'13 podstavec ne ne ne 

192 N50°36'59, E14°11'39 kriz stromy komponovana bez udrzby 

193 N50°31'49, E14°05'36 kriz ne ne ne 

194 N50°33'35, E14°12'49 pomnik stromy_kere komponovana s udrzbou 

195 N50°37'13, E14°14'41 ponmik strom_byliny komponovana s udrzbou 

196 N50°37'48, E14°20'52 kriz stromy komponovana s udrzbou 

197 N50°34'24, E14°01'54 kriz strom_kere spontanni bez udrzby 

198 N50°34'52, E14°01'53 kriz kere spontanni bez udrzby 

199 N50°33'00, E14°09'10 kaple strom komponovana s udrzbou 

200 N50°35'59, E14°11'00 kriz byliny spontanni bez udrzby 

201 N50°34'03, E14°24'11 kriz strom komponovana s udrzbou 

202 N50°37'39, E14°19'58 podstavec strom_kere komponovana s udrzbou 

203 N50°37'40, E14°21'02 kriz ne ne ne 

204 N50°37'38, E14°19'27 kriz kere spontanni bez udrzby 

205 N50°37'27, E14°19'27 kriz stromy spontanni bez udrzby 

206 N50°36'59, E14°21'02 kriz ne spontanni s udrzbou 

207 N50°35'58, E14°20'20 kaple stromy komponovana s udrzbou 

208 N50°34'00, E14°14'43 kriz stromy komponovana bez udrzby 

209 N50°33'27, E14°24'16 kriz stromy komponovana s udrzbou 

210 N50°33'39, E14°20'46 kriz strom komponovana s udrzbou 

211 N50°33'10, E14°20'26 podstavec strom komponovana bez udrzby 

212 N50°31'38, E14°20'49 pomnik strom komponovana bez udrzby 

213 N50°31'40, E14°20'53 pomnik kere komponovana s udrzbou 

214 N50°31'02, E14°23'00 socha kere komponovana s udrzbou 

215 N50°34'07, E14°17'21 socha ne ne ne 

216 N50°34'07, E14°17'20 socha ne ne ne 

217 N50°34'07, E14°17'20 socha ne ne ne 

218 N50°34'08, E14°17'20 socha ne ne ne 

219 N50°34'07, E14°17'20 socha ne ne ne 

220 N50°34'07, E14°17'19 socha ne ne ne 
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221 N50°34'08, E14°17'17 socha ne ne ne 

222 N50°34'08, E14°17'18 socha ne ne ne 

223 N50°34'08, E14°17'18 socha ne ne ne 

224 N50°34'08, E14°17'19 socha ne ne ne 

225 N50°38'47, E14°18'06 sloup byliny spontanni bez udrzby 

226 N50°37'00, E14°16'35 kriz strom komponovana bez udrzby 

227 N50°36'30, E14°16'09 kriz byliny spontanni s udrzbou 

228 N50°35'51, E14°18'31 kaple ne ne ne 

229 N50°38'48, E14°17'59 kriz byliny spontanni bez udrzby 

230 N50°38'32, E14°20'18 kaple stromy komponovana bez udrzby 

231 N50°37'38, E14°20'53 kriz stromy komponovana bez udrzby 

232 N50°33'05, E14°02'59 kaple stromy komponovana bez udrzby 

233 N50°31'58, E14°07'53 pomnik ne ne ne 

234 N50°31'58, E14°07'52 socha ne ne ne 

235 N50°31'57, E14°07'41 kriz strom komponovana s udrzbou 

236 N50°32'03, E14°07'35 socha strom komponovana s udrzbou 

237 N50°32'04, E14°07'44 socha ne ne ne 

238 N50°32'08, E14°07'41 kaple ne ne ne 

239 N50°32'14, E14°07'34 kriz ne ne ne 

240 N50°32'08, E14°08'02 pomnik byliny komponovana s udrzbou 

241 N50°33'19, E14°09'25 kaple byliny komponovana s udrzbou 

242 N50°33'17, E14°09'42 kriz kere komponovana s udrzbou 

243 N50°33'39, E14°10'11 socha ne ne ne 

244 N50°32'56, E14°10'30 kriz ne ne ne 

245 N50°31'40, E14°23'57 pomnik strom komponovana s udrzbou 

246 N50°31'45, E14°24'02 zvonice ne ne ne 

247 N50°31'57, E14°24'11 kaple stromy komponovana bez udrzby 

248 N50°32'53, E14°07'35 kaple stromy komponovana s udrzbou 

249 N50°33'27, E14°07'23 kriz byliny spontanni bez udrzby 

250 N50°32'36, E14°08'10 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

251 N50°32'20, E14°08'01 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

252 N50°32'03, E14°07'53 pomnik stromy komponovana s udrzbou 

 


