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Jak odešel Hvězda – topol černý ve Strakonicích. 

Začátkem 9. týdne roku 2020 se rozhodlo o osudu jednoho ze strakonických stromových velikánů, 

topolu černého (Populus nigra), lidmi pojmenovaného Hvězda. Na webových stránkách 

www.mapy.cz byl označen jako Topol 

u náhonu – významný strom, stáří 100 

let. Dostal se i do publikace Památné 

stromy Strakonicka1.   Když jsem šel 

26. února přes lávku vedoucí z Ostrova 

přes Mlýnský náhon, nešlo si 

nevšimnout ležícího kmene stromu. 

Přestál Kyrilla, Sabinu, Denise a kdoví 

kolik jiných životních katastrof, lidmi 

nepovšimnutých a nenapsaných. Jenže 

ten poslední vítr, který začal v neděli 

23. února, jej asi už unavil. 

Povalené, v minulé době různě 

ořezávané a prořezávané torzo stromu 

s sebou srazilo k zemi jeden 

z novějších stromů, jasan ztepilý. Dlužno poznamenat, že pád byl nasměrován, jak se na starého 

velikána patří. Elegantně, mimo lidské záležitosti a osoby. Někdy to stromy umí, když žijeme s 

vědomím, že k nám patří a máme je rádi. Divná věc, které jsem si již několikrát všiml. Je možné, že 

vyjmutí kmene z vody bude hodně obtížné, určitě však příznivější, než když kdyby bylo došlo 

k poškození majetku nebo újmě na zdraví či životu.  

Ale také je těžké zavděčit se všem. Přírodomilcům, stromoznalcům, úředníkům, úzké nebo široké 

veřejnosti. Co člověk, to pohled. Příležitostný čtenář se zařadí sám. 

Ale blíže k samotnému stromu. Pokud se podíváme na 

jeho torzo, zjistíme, že střed stromu byl práchnivý. Zlom 

dřeva odhalil bílou hnilobu. U paty stromu bylo možno 

nalézt v trouchnivém dřevě široké chodbičky po 

tesařících. V samotné patě stromu je troud, který 

přechází až k vlhkému zazemění. 

V jednom místě je možno nalézt ve dřevě jakýsi 

rudiment zídky, sloupku z cihel, který v mládí stromu 

mohl být na obtíž. Ve stáří naopak mohl tvořit pro 

ubývající masu dřeva naopak potřebnou podporu. 

Vyznejme se v tom… Nabízí se zde srovnání se starým 

člověkem, který v sobě někdy nese poškození z běžného 

žití, řemesla, střepiny či naleštěné, chromované kusy ze 

železa, různé zlomeniny a ořezaniny. Tak, jak je během 

života sesbíral.  

Samotné dřevo je v místě zlomu stromu přetržené, 

zlomené. V drti dřevěných voštin je možno najít cca 1 

mm silné dýhy o velikosti 1-2 dm2. Někde se dřevo 

rozpadá na kousky, které se od sebe snadno oddělí. Je až s podivem, co strom drželo při životě, než 

padl. 

http://www.mapy.cz/


Opět se nabízí srovnání s lidským životem. Sto let stromu jako sto let jednoho xyz člověka. Sto - více 

významů. Sto, které se vrátilo k nule? Strom určitě pamatuji jako jednoho z mnohých, neboť toto 

místo jsem v mládí navštěvoval často. Zmizela odtud původní, dřevěná lávka. Asi už odžily svůj lov 

štiky, které jsme zde s kamarády, rybáři kdysi chytávali. Zúžil se vodní tok. Nedaleký Zelenků mlýn je 

také pryč. A nyní odešel i Hvězda. Jeho místo nahradí mladá generace stromů, která využije uvolněné 

místo. Za pár let si málokdo vzpomene na starého práchnivce. Jenže, jak jsem ze života stromů 

poznal, ony ty staré stromy někdy, a to ve většině případů v době, než se stromová omladina vydere 

na světlo, způsobí, že na ně třeba nefouká a žár nepálí. Pak si starostrom padne a život běží a vybují 

dál. Co bylo mladé, je zanedlouho staré. Sám čas srazí hrdé lístečky mládí a vede je k zapomnění. Tak, 

jak je kdesi napsáno. Kde? Lidstvo nabídne hodně odpovědí. 

Pro potěchu  jsem si vzal mladý proutek zvaný Hvězda, vložil jej do vody a potom do Země. Živly se 

potkaly ve svých symbolech? 
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