Němčovice
Kraj: Plzeňský

Okres: Rokycany

Správní obvod: Rokycany

GPS souřadnice: 49.876932N, 13.574884E

Nadmořská výška: 395 m n. m.

První pís. zmínka: 1420 (602 let)

Počet obyvatel: 184

PSČ: 338 24

Adresa URL: www.nemcovice.cz

Okolí a příroda Němčovice
Němčovice leží na území přírodního parku Horní Berounka a sousedí s CHKO Křivoklátsko a
severním okrajem Brd. Obec se nachází v blízkosti vrcholů Babina (423 m.n.m.) a Hrádek (500 m.n.m.).
Můžete zde vidět obecní rybník a památnou lípu.
Obecní rybník: Po více než dvaceti letech byl obnoven uprostřed obce rybník, který byl v osmdesátých
letech při povodni zanesen ornicí z okolních polí. V tehdejší době, místo toho, aby se rybník vyčistil, byly
do něj položeny polovegetační tvárnice do tvaru "V" a tímto příkopem byla puštěna voda pryč z obce.
Tento rybník, který je zde od nepaměti, měl v padesátých letech opravené hráze za pomoci místních
sedláků. Funkcí zde měl rybník několik - upravoval zde vodohospodářské poměry, zajišťoval zdroj
požární vody v obci a byl tehdy místem neustále okupovaným v létě místní vodní drůbeží - husami a
kachnami, v zimě místní mládeží s bruslemi a hokejkami. Po vyčištění opět slouží ke svému účelu.
Památná lípa: V březnu roku 2003 byla lípa u Kaceřovského mlýna vyhlášena památným stromem.
Jedná se o mohutný exemplář lípy velkolisté, obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je 354 cm s
přesností 2 cm, výška stromu je 28 metrů s přesností 2 m. Strom vytváří pět hlavních kosterních
větví a je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Koruna nebyla v minulosti poškozena žádnými neodbornými
zásahy. Je to velmi vitální jedinec.Kolem stromu je vymezeno ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 12 m.
V tomto ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, výstavba,
terénní úpravy, odvodňování, chemizace atd. bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7616/nemcovice/okoli-priroda/
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