
 
 

Návrh na vyhlášení památného stromu 

Název navrhovaného stromu: Buk na Žižkově náměstí 
Obec: Znojmo 

Druh stromu: buk lesní „Fagus Silvatica Dawyck Purple“ 

Katastrální území:  Znojmo-město 

Výška stromu: 14m  

Výška koruny: 12m                                                                                                                                                                                   

Výška větvení koruny: 2m 

Šířka koruny: 15m 

Obvod kmene: 270cm 

Stáří: cca 70 let (některé prameny uvádí 43 let) 

Průměr kmene: 85 cm 

Zdravotní stav: velmi dobrý 

Parcelní číslo pozemku: 5408/1 

Souřadnice: 49 s.z.š., 16 v.z.d. 

Vlastník: město Znojmo 

Popis lokality: 

Strom se nachází nedaleko centra města Znojma mezi Sokolskou a Jarošovou ulicí 

v malém parku obdélníkového tvaru.  Tento strom roste ve středu tohoto parku, kde 

se nachází i další okrasné dřeviny a dětské hřiště. Park je obklopen 2 frekventovanými 

silnicemi. Nedaleko něj se nachází i obytné domy. 

 

Popis stromu: 

Jedná se o solitérně rostoucího jedince. Kůra je mírně poškozena vyrytým nápisy po 

téměř celém obvodu kmene. Tento buk se nachází ve stádiu vrcholné dospělosti. 

Nachází se na poměrně špatném stanovišti, kvůli blízké frekventované silnici. Na 

stromě nebyly objeveny plodnice dřevokazných hub. Kmen stromu se větví zhruba ve 

výšce 2 metrů nad zemí, v deštníkovitou korunu, která je bohatě větvená. Zdravotní 

strav a vitalita buku je velmi dobrá. Strom je zajímavý svou mohutnou korunou, která 

okolí poskytuje velký stín. 

V 70.letech dvacátého století byl dominantou náměstí památník československého 

přátelství, který stál v samotném centru náměstí. Památník byl z vápence ostrova 

Brač a lidově nazýván "zlomený vrták". Po roce 1989 byl památník zbořen. 

 

 

A proč zrovna tento buk? 

 Tento buk nás od začátku zaujal nejen svým vzhledem a korunou, ale i skutečností, že se mu 

podařilo zastínit a zkrášlit i zastavěný prostor města Znojma, za což jsme mu velmi vděční. 
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Buk v roce 2017 

 

 

 

 
 

Stavba památníku v 70.letech 20.století, buk vpravo 


