Maršovská lípa – 6.nejzajímavější strom ČR roku 2009!
Lípu rostoucí u fary 26.6.2012 na celý den obsadili stromolezci. Respektive arboristé,
kteří zde přes pět hodin prováděli odborné ošetření památného stromu. Obec chtěla zajistit
bezpečnost stromu pro své okolí, a proto v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek požádala o
bezplatné ošetření. Zdravotní stav nejprve v lednu zhodnotili odborníci z Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Při zásahu proběhla revize zabezpečení lípy, odlehčení
koruny a zdravotní řez.
Obdobného ošetření se v České republice dočká
sedmnáct stromů, pro které se bezplatné ošetření
podařilo získat. Na všech budou pracovat kvalifikovaní
arboristé s certifikátem European Tree Worker. V tomto
případě šlo o společnost Arbol z Náchodska. „Na stromy
je potřeba nahlížet jako na cenné přírodní, kulturní a
historické památky i jako na živé organismy. Z tohoto
důvodu je na místě zadat péči o ně zkušeným lidem,
kteří mají znalosti o dřevinách, jejich vývoji, chorobách,
řezech a vázání korun stromů, ale i zákonech a
bezpečnosti práce," říká Světlana Vávrová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
„Udělováním bezplatných ošetření se snažíme zvýšit povědomí o tom, že na místech s častým
výskytem lidí je potřeba o stromy pečovat pravidelně, důkladně a hlavně odborně.
Neodbornými zásahy majitelé riskují trvalé poškození stromu, zkrácení jeho života i snížení jeho
provozní bezpečnosti," dodává Hana Rambousková ze spolupracující Nadace Partnerství.

Přibližně 400 let stará a 34 metrů vysoká lípa patří mezi nejstarší
stromy východních Krkonoš a může se pochlubit vzácnou
dokumentací vyobrazením na vedutě Maršova z roku 1821.

Události kolem nejstaršího stromu ve východních Krkonoších
♠ okolo r. 1600 kdosi zasadil lípu u fary v Horním Maršově
(pravděpodobně jako součást stromořadí podél cesty
ke kostelu)
♠ 1740 požár fary v těsné blízkosti lípy; pravděpodobně
po úderu blesku
♠ 1821 vznikl nejstarší obraz lípy
♠ 1868 požár kostela v sousedství stromu, opět od úderu
blesku (z této doby pochází nejstarší fotografie stromu)
♠ 1940 za kruté zimy na farské zahradě vymrzly všechny
ovocné stromy

„Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. s podporou
Mendelovy univerzity v Brně. Provedl jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.“

♠ 70. léta 20. století – rozsáhlé rozšíření hlavní silnice a zmenšení pozemku, na kterém lípa
stojí, strom zůstal naštěstí nepoškozen
♠ 1979 tato lípa společně s lípou, která stávala
u vrat fary, prohlášena chráněným přírodním
výtvorem s názvem Lípy u fary
♠ 1992 obě lípy zařazeny do kategorie památný
strom
♠ polovina 90. let – kolem fary proletěl kulový
blesk a zasáhl jiný strom v aleji
♠ 1998 Obecní úřad Horní Maršov požádal o
zrušení ochrany lípy u vrat z důvodu
špatného zdravotního stavu; strom byl
pokácen. Současná lípa zbyla jako nejstarší strom v širém okolí.
♠ 1999 při letní vichřici spadly v těsné blízkosti dva mladší stromy
♠ 2003 u příležitosti Dne Země byly vysazeny tři nové lípy jako základ obnoveného
stromořadí
♠ 2004, 2005, 2006 – rozsáhlá odborná ošetření starého stromu
♠ 2007 lípa bez úhony přestála orkán Kyrill
♠ 2008 lípa bez úhony přestála orkán Emma
♠ 2009 lípa získala 6. místo v anketě Strom roku a byla pod ní obnovena lavička díky
grantu, který SEVER získal od Nadace VIA
♠ 26.6.2012 revize ošetření z minulých let, proveden zdravotní a odlehčovací řez firmou
ARBOL z Police nad Metují díky projektu „Zdravé stromy pro zítřek“ nadace
Partnerství.

„Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. s podporou
Mendelovy univerzity v Brně. Provedl jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.“

