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Janovy lípy na Skalce

Živoucí a rostoucí pospolitost

V Den boje za svobodu a demokracii, k připomínce návratu 
demokracie do naší vlasti, jsme zasadili spolkové lípy jako symbol 

živoucí občanské společnosti. 
Mníšek pod Brdy žije bohatým 
spolkovým životem, a proto má 
nyní Skalka svou spolkovou lípu  
a stromořadí, které zástupci Junáka 
(Skautské středisko Skalka), Sokola, 
spolků Rorejs a Oáza, zapsaného 
spolku Fabiánek nebo Domova 
pro seniory Pod Skalkou společně 
vysadili směrem k rybníčku. 

Janovy lípy mají záštitu a patronát  
Jeho Eminence kardinála Dominika Duky

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství  
a MAKRO Cash & Carry. Děkujeme!

Leták vytvořilo Město Mníšek pod Brdy na podzim roku 2015 u příležitosti 
sousedských slavností vysazení lip 17. října a 17. listopadu 2015.

Za fotografie říjnové slavnosti vysazení stromů a fotografie aleje, Piety 
a sochy sv. J. Nepomuckého děkujeme Davidu Alessimu.
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Lípa malolistá srdčitá (tilia cordata)
 
Pro výsadbu v Barokním areálu na 
Skalce (525 m. n. m.) jsme zvolili lípy 
srdčité (kultivar Greenspire), vhodné 
pro slunná a polostinná místa, odolné 
mrazu. Výškou dosahují cca 12 metrů 
a mají bohatou korunu pyramidálního 
tvaru. Zjara nabídnou voňavé květy 
včelám, v létě příjemný stín poutníkům 
a návštěvníkům, na podzim potěší 
barevným listím a v zimě budou Skalku 
zdobit jako přírodní sochy.

Spolu s Vámi i já věřím, že zapojením veřejnosti a především mladých lidí do tohoto 
projektu, se podaří vybudovat a podpořit vztah veřejnosti nejen k Janovým lipám, ale k celé 
Skalce a zajistit jí ochranu a péči v dalších letech.

Těším se někdy příště na setkání na Skalce.

Žehná

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský



Sv. Jan Nepomucký
 
Na hladině Vltavy, kam bylo shozeno zmučené tělo Jana z Pomuku, 
pozdějšího sv. Jana Nepomuckého, se podle legendy objevilo pět 
hvězd. Dodnes jsou symbolem tohoto českého patrona a obklopují 
jeho hlavu. A stejně tak pětice stromů od počátku (cca od roku 1760) 
obklopovala sochu tohoto světce na Skalce. 

Když musely být na jaře 2015 u sochy kvůli rizikům spadnutí pokáceny 
nemocné kaštany (které nejsou pro toto místo příliš vhodné) spolu 
s jednou lipou, bylo zřejmé, že stromy se sem vrátí, aby obnovily 
původní záměr sochaře a staly se opět cenným prvkem tohoto areálu. 

Janovy lípy na Skalce

Na Skalce se pojí světské s duchovním, nebe se zemí, lidské umění  
s přírodní krásou. Stromy sem patří stejně neodmyslitelně jako sochy. 
Během totalitního období ve druhé polovině 20. století byl celý areál 
zdevastován a poničení se nevyhnulo ani soše sv. Jana Nepomuckého. 
Jejího restaurování se ujal akademický sochař Petr Váňa. Jak říká, 
Skalka, to je velké vyprávění – setkáváme se tu nejen s křesťanským 
příběhem, ale i obdivem k ženám, je tu kostelík sv. Maří Magdalény  
a křížová cesta, na níž se Kristus setkává se ženami, a také Brokoffova 
Pieta s Pannou Marií a Maří Magdalénou. A osobnost sv. Jana 
Nepomuckého jako člověka, 
který bránil ženu – chránil 
zpovědní tajemství manželky 
krále Václava IV. Žofie –  
s touto spirituální rovinou 
Skalky souzní. 

Součástí skaleckého vyprávění jsou i stromy. Skalecký buk, který 
jako kavalír střeží kostelík sv. Maří Magdalény. Lipová alej Maří 
Magdalény, která doprovází křížovou cestu – byla vysazena na 
začátku obnovy areálu v 90. letech minulého století a navazuje 
na památnou lipovou alej pod Skalkou i na historické stromořadí 
vedoucí k poustevně s Pietou. A od podzimu 2015 také Janovy lípy, 
které připomínají českého patrona sv. Jana Nepomuckého.

Přijměte naše pozvání do tohoto příběhu. Budeme rádi, když se na 
Skalku a ke skaleckým stromům budete vracet.

Na paměť předků, s nadějí v budoucnost

První zmínka o Mníšku pod Brdy se objevuje v listinách z října 1348. 
V říjnu 2015 jsme na paměť toho vysadili pětici stromů s nadějí, že 
po další generace budou krášlit Barokní areál Skalka. 

Každá z pětice lip u sochy sv. Jana Nepomuckého má svého patrona 
– osobnost se vztahem k Mníšku, k Mníšecku a ke stromům. Jsou jimi 
(na fotografii zleva): akademický sochař a restaurátor mníšeckých 
soch Petr Váňa, farář mníšecké Římskokatolické farnosti Jan Dlouhý, 
Eva Vavroušková ze Společnosti pro trvale udržitelný život (vedle 
ní je koordinátor projektu Janovy lípy na Skalce Miloš Navrátil), 
Jitka Stivínová, herečka, majitelka a správkyně zahrady Stivínka  
v Černolicích, a Milan Broum, baskytarista Olympicu, který pochází 
z Mníšku pod Brdy.

Jsme si vědomi, že trvalou ochranu Skalky zajistí srdečný vztah, jejž 
k ní budou mít budoucí generace. Každá z lip má proto také svého 
dětského patrona – děti z Klubů malých debrujárů Mladý vědec  
a Junior pod vedením Ing. Anny Čiškové dlouhodobě skalecké stromy 
sledují, učí se o nich a chrání je.

„Přeji lipám, aby se jim na Skalce dařilo a bylo jim tu tak krásně, jako bylo mně při slavnosti jejich vysazení.“ 
Jitka Stivínová

„Přeji všem pěti Janovým lipám co nejdelší život, ať důstojně zdobí krásné poutní místo na Skalce a potěší všechny návštěvníky.“ 
Milan Broum

„Symbolika pěti hvězd a pěti stromů má hlubokou myšlenku a stojí za to obnovit původní záměr autora sochy – je dobře, že jsou zde stromy znovu vysazeny.“

 Petr Váňa
„Odkaz sv. Jana Nepomuckého je věrnost a tichost – ten je potřeba uchovat.“

Jan Dlouhý
„Přeji lípám, aby vždy – v dobách dobrých i zlých – poskytovaly útěšný stín poutníkům a aby se z jejich korun ozýval libý zpěv ptáků a bzučení včel.“ 

Eva Vavroušková


