
Památné stromy 

evidenční číslo památného stromu či skupiny památných stromů, orientační název

druh, (počet jedinců - je-li více než jeden), obvod kmene, lokalizace

význam

Pozn.: údaje k obvodům kmenů u památných stromů položky 1–113 jsou vztaženy k  roku 

2013, položka 114 k roku 2015

1. Dub uherský v Italské ulici 

dub uherský, 291 cm, u vchodu do polikliniky z ulice Helénská 

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Pochází z původní sadové úpravy ještě před výstavbou bu-

dovy nemocnice.

2. Jinan dvoulaločný v Královské oboře

jinan dvoulaločný, 365 cm, v areálu bývalého zahradnictví západně od Místodržitelského 

letohrádku  

Jeden z  největších a  nejstarších jinanů u  nás. Je s  největší pravděpodobností uveden 

v  Braulově soupisu stromů a  rostlin z  poloviny 19. století pod tehdy platným jménem 

Salisburia adiantifolia.

3. Tis červený v rajském dvoře u františkánů

tis červený, 61–97 cm, v  běžně nepřístupném rajském dvoře u  kostela Panny Marie 

Sněžné

Je nejstarší dřevinou centra města a byl vysazen při založení klášterní zahrady františkány 

v roce 1603. Ukrývá ve svém nitru malou pískovcovou sošku Madony. Veřejnosti nepřístupný.   

4. Dub letní v Dolních Chabrech

dub letní, 395 cm, v zahradě při ulici U Rybníčka

Je jedním z prvních památných stromů vyhlášených na území Prahy. Má nadprůměrný vzrůst 

a věk.

5. Stromořadí lip v ulici Gagarinova

lípa srdčitá a lípa velkolistá, 19 stromů, 111–257 cm, ulice Gagarinova (Suchdol) 

Jednořadá alej byla vysazena kolem roku 1930 zásluhou členů místního zahrádkářského 

svazu Vojtěcha Smetany a  Václava Tůmy. Alej je nejpočetnějším památným stromořadím 

v Praze.

6. Dva duby letní v Točné

dub letní, 2 stromy, 279 a 351 cm, křižovatka ulic K Výboru a Branišovská

Stromy jsou krajinnou dominantou. Mají nadprůměrný vzrůst a věk.

 7. Dub letní v Klánovicích (ulice Malšovická)

dub letní, 406 cm, při plotu v ulici Malšovická v blízkosti křižovatky s ulicí Lovčická 

Je zbytkem původního porostu z doby ještě před založením Klánovic. Je hraničním stromem 

(dříve rostl na okraji porostu). 

8. Dub letní Nad Výšinkou

dub letní, 393 cm, v soukromé zahradě při č.p. 1259/17 v ulici Nad Výšinkou 

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku.

9. Cedr atlaský Na Balkáně

cedr atlaský, 265 cm, areál kurtů TJ Spoje Praha, ulice Na Balkáně u č.p. 990/21a  

Cedr byl přivezen Dendrologickou společností, která vznikla v roce 1908 ve Vídni. Strom je 

jediným památným cedrem na území Prahy.  

66. Dub letní pod zemědělskou usedlostí v Nedvězí 

dub letní, 356 cm, na okraji obce při ulici Pánkova směrem na Křenice 

Strom má nadprůměrný vzrůst a věk. Je hraničním stromem. 

68. Dub nad altánem v Satalické bažantnici

dub letní, 675 cm (ve 110 cm), na centrálním palouku Satalické bažantnice  

Strom je mohutný čtyřkmen dominující tamějšímu palouku. Je druhým nejmohutnějším du-

bem na území Prahy. Pod dubem dříve stával altánek, postavený v  roce 1953 při příležitosti 

konání okresních dožínek.

69. Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích

dub letní, 365 cm, u plotu za domem č.p. 18 v ulici V Pitkovičkách 

Dřevina rostoucí za bývalou kovárnou je hraničním stromem zemědělské usedlosti a připomíná 

tradiční dispozici české vesnice. 

5. Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK v Praze

jinan dvoulaločný, 340 cm (v 80 cm), vedle vstupu do tropického skleníku 

Unikátní kultivar jinanu dvoulaločného byl pravděpodobně vyšlechtěn z kultivaru ‚Pendula‘. V mi-

nulosti byl patrně pěstován v nádobě či sudu jako bonsaj. Zajímavostí je, že tento jinan inspiroval 

Jaroslava Foglara ke ztvárnění významné role jinanu v knize Stínadla se bouří.  

6. Heroldova lípa v Heroldových sadech

lípa velkolistá, 198 cm, na velké louce v horní části sadů 

Byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda, který se 

zasloužil o povýšení obce na městys.

7. Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích

lípa velkolistá, 235 cm, na točně autobusu na náměstí Padlých 

Strom je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny 10. 5. 1881 na počest sňatku korunní-

ho prince Rudolfa s Její královskou Výsostí belgickou princeznou Stefanií.

8. Lípa republiky na Skalce

lípa velkolistá, 51 cm, u autobusové točny  blízkosti výtahu do metra 

Byla vysazena 28. 10. 1998 u příležitosti oslavy 80. výročí založení republiky. Vysadil ji tehdejší 

zástupce starostky Karel Výrut a radní Jiří Veselý.

9. Jasan ztepilý u Koulky v Radlicích

jasan ztepilý, 335 cm, při schodišti v ulici Koulka 

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Dříve náležel k terasovité zahradě usedlosti Koulka existující už na 

počátku 17. století. 

10. Lípa svobody ve Vysočanech

lípa srdčitá, 188 cm, naproti budově anglického gymnázia v Sokolovské ulici

Byla zasazena žáky vysočanské školy za účasti představitelů vysočanské radnice 27. října 1928, 

v předvečer desetiletého výročí vzniku naší republiky. 

11. Lípa svobody v Běchovicích

lípa srdčitá, 236 cm (v 1 m), v parku Mistra Jana Husa při Českobrodské ulici 

Byla vysazena v roce 1928 na počest 10. výročí vzniku Československé republiky řídícím učitelem 

zdejší školy panem Řibřidem a železničářem Josefem Kafkou.

12. Masarykova lípa na Pražském hradě 

lípa velkolistá, 349 cm, na severní hraně Horního Jeleního příkopu 

Roste na Masarykově vyhlídce, kam pod lípu chodil odpočívat prezident T. G. Masaryk. Vyhlídka 

byla vytvořena v letech 1922–1924 podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. 

10. Lípa srdčitá Na Šabatce 

lípa srdčitá, 382 cm, naproti komořanskému zámku (u plotu v ulici Na Šabatce č.p. 2125/8)

Je posledním pozůstatkem zahrady dříve náležející ke komořanskému zámku. Lípa je lokální kra-

jinnou dominantou.  

11. Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce

platan javorolistý, 712 cm, v zahradě Velkopřevorského paláce u Velkopřevorského náměstí 

Je nejmohutnějším a nejstarším stromem svého druhu nejen v Praze, ale i v  celé republice se řadí 

na přední příčky. Vypráví se, že pod ním sedával hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Dnes 

zastřešuje svojí rozložitou korunou zeď nazývanou podle legendárního hudebníka a mírového 

aktivisty Johna Lennona.  
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70. Duby na hrázi Podleského rybníka

dub letní, 8 stromů, 253–581 cm, na hrázi Podleského rybníka 

Stromy jsou připomínkou bohatého porostu hráze a  jsou krajinnou dominantou. Největší ze 

skupiny je třetím nejmohutnějším památným dubem v Praze. 

71. Dub u úřadu MČ Praha-Křeslice

dub letní, 380 cm, při křižovatce ulic K Čestlicům a Štychova 

Strom je nadprůměrného vzrůstu a  věku. V  roce 2005 byl zasažen bleskem, což zapříčinilo 

redukci koruny.  

72. Dub letní na hrázi Libockého rybníka

dub letní, 403 cm, západní břeh Libockého rybníka 

Strom má nadprůměrný vzrůst, věk a je krajinnou dominantou.    

13. Lípa svobody na Krupkově náměstí v Bubenči

lípa stříbrná, 59 cm, před obchodní akademií na Krupkově náměstí 

Byla vysazena obcí baráčníků na věčnou paměť všem bojovníkům, kteří obětovali své životy za 

osvobození našeho národa v letech 1939–1945.  

14. Lípa svobody na Větrníku

lípa srdčitá, 125 cm, na travnaté ploše při zastávce MHD Větrník 

Byla vysazena spolkem protifašistických bojovníků jako lípa svobody 28. 10. 1968 na počest 50 

let od vzniku Československé republiky.  

15. Lípa svobody v Šáreckém údolí

lípa velkolistá, 162 cm, nedaleko Šáreckého potoka naproti Heřmanově Dvoru  

Byla vysazena v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války.

16. Platan javorolistý v Nádražní ulici na Smíchově

platan javorolistý, 393 cm, u č.p. 193/8 v Nádražní ulici 

Strom je nadprůměrného vzrůstu, věku, je krajinnou dominantou a připomíná někdejší used-

lost nazývanou Červená zahrada zbořenou na začátku 20. století.

17. Valčíkův dub v Libni

dub letní, 237, 227 cm (dvojkmen), při chodníku v ulici Na Truhlářce u č.p. 1587/19 

Má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou. Je pojmenován podle Josefa Valčíka 

(1914–1942), četaře čs. armády a  jednoho z parašutistů, kteří provedli 27. 5. 1942 atentát na 

R. Heydricha.  

18. Dub červený na Střeleckém ostrově

dub červený, 352 cm, ve střední části severní poloviny Střeleckého ostrova 

Má nadprůměrný vzrůst, je největším dubem ostrova a největším dubem červeným v centru 

Prahy.

19. Moruše v ulici Nad Hradním vodojemem ve Střešovicích

moruše bílá, 255 cm, v ulici Nad Hradním vodojemem před č.p. 59/67 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je nejmohutnější moruší na území Prahy.

20. Moruše u botanické zahrady v Trojské ulici

moruše bílá, 173 cm, na veřejném prostranství v cípu ulic Trojská a Nádvorní 

Má nadprůměrný vzrůst a byla vysazena otcem majitele sousedního domu p. Lipským v mezivá-

lečném období. Původně bylo v místě jedinců více.

21. Cedr libanonský na Dobešce

cedr libanonský, neměřeno (vícekmen), při plotu zahrady u křižovatky ulic U Dubu a Příkrá

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je jedním z nejmohutnějších cedrů v ČR s široce rozložitou korunou.

22. Nerudova hrušeň na Petříně

hrušeň obecná, 293 cm (2015), 140 m východně od restaurace Petřínské terasy při křižovatce 

cest 

Hrušeň je spojována s básníkem Janem Nerudou, narozeným v nedalekých dnes již zrušených 

újezdských kasárnách. Má nadprůměrný věk.

23. Jerlín japonský ve Velké Chuchli

jerlín japonský, 233 cm (v 90 cm), na náměstí Chuchelských bojovníků 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je krajinnou dominantou.

24. Jasan ztepilý v Motole

jasan ztepilý, 535 cm, v areálu mezi ulicí Plzeňská a Za Opravnou 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je pozůstatkem z někdejšího krajinářského parku, který volně na-

vazoval na motolský zámek.

12. Platan javorolistý v zahradě Kinských

platan javorolistý, 546 cm, při vstupu do zahrady Kinských z náměstí Kinských 

Solitérní jedinec byl vysazen jako jedna z prvních dřevin při zakládání Kinského zahrady. Platan 

má nadprůměrný vzrůst a věk. 

13. Dub letní v Nedvězí

dub letní, 358 cm, při silnici Pánkova naproti č.p. 90/17  

Statný strom má nadprůměrný vzrůst a věk. Je krajinnou dominantou.

14. Jasan ztepilý u školy v Bártlově ulici

jasan ztepilý, 358 cm, areál ZŠ a MŠ v Bártlově ulici č.p. 83 

Má nadprůměrný vzrůst a i ekologicko-výchovný význam (roste v areálu školy). 

15. Platan javorolistý na Karlově náměstí

platan javorolistý, 690 cm (u země), střední část náměstí severně od tramvajové trati 

Strom netradičního, působivého vzrůstu a nadprůměrného věku. V roce 1985 proběhla jeho zá-

chranná „rekonstrukce“ v té době novými a pokrokovými metodami.    

16. Kunratický dub letní

dub letní, 431 cm, při vstupu do Kunratického lesa z ulice U Kunratického lesa x Na Ovčíně

Podle pověsti byl vysazen při výstavbě Nového hrádku za vlády Václava IV. Od nepaměti je hranič-

ním stromem. Statečně čelí civilizačnímu tlaku. 

17. Lípa srdčitá na Vídeňské ulici

lípa srdčitá, 349 cm, při Vídeňské silnici zhruba naproti konečné autobusů MHD Ústavy aka-

demie věd

Je původním pozůstatkem aleje vedoucí při staré kupecké cestě. Lípa má nadprůměrný vzrůst 

a věk. 

20. Platan javorolistý na Kampě 

platan javorolistý, 504 cm, u křižovatky cest naproti Lichtenštejnskému paláci

Strom nadprůměrného vzrůstu a  věku je významnou krajinnou dominantou. Je pozůstatkem 

z bývalé Velíkovské zahrady.

73. Duby letní u hájovny v Čimickém háji

dub letní, 2 stromy, 381 a 499 cm, první jedinec je před budovou hájovny, druhý jedinec se 

nachází při západním oplocení hájovny

Velikán před hájovnou je nejstarším stromem celého lesního komplexu (má i zoologický význam). 

Druhý ze skupiny roste za hájovnou. Oba mají nadprůměrný vzrůst a věk.  

74. Dub letní V Hrobech

dub letní, 361 cm, při vstupu do lesního komplexu Kamýk z jihovýchodního směru 

Dřevina má nadprůměrný vzrůst, věk a je hraničním stromem. 

75. Dub severně od ulice Branišovská

dub letní, 429 cm, při kraji lesního porostu 130 m severně od ulice Branišovská (č.p. 246/8) 

Dřevina má nadprůměrný vzrůst, věk a je hraničním stromem.

76. Lípa srdčitá v Nedvězí

lípa srdčitá, 519 cm, nedaleko říčky Rokytka na louce jižně od ulice K Radhošti 

Solitérní strom patří k nejmohutnějším lípám na území Prahy. 

77. Dub letní v Dienzenhoferových sadech

dub letní, 378 cm, severovýchodní okraj Dienzenhoferových sadů 

Strom je považován za jedinou dosud živou připomínku již zrušené botanické zahrady. 

Pozoruhodný je též rozložitou korunou. 

78. Dub Karel

dub letní, 734 cm, v oboře pod zámkem v Kolodějích 

Podle pověsti vysadil dub samotný císař a král Karel IV. v roce 1359. Dřevina je nejstarším a nejmo-

hutnějším památným stromem v Praze. Pod dubem je pódium, které dříve sloužilo k oslavám, 

a státníci, kteří v Kolodějích pobývali, zde přijímali návštěvy. Veřejnosti nepřístupný.

25. Dub letní v Litožnické ulici v Běchovicích

dub letní, 175 cm, v Rubešových sadech v Litožnické ulici 

Má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou a byl vysazen po první světové válce při zaklá-

dání vilové čtvrti.

26. Lípa republiky v Běchovicích

lípa obecná, 17 cm, travnatá plocha v ulici K Železnici naproti č.p. 307 

Byla vysazena 19. 10. 2013 občany Běchovic se starostou Ondřejem Martanem na počest 20. vý-

ročí vzniku samostatné České republiky. 

27. Alej osobností v Evropské ulici

platan javorolistý, 90 stromů, 23–32 cm, Evropská ulice mezi křižovatkou s  ulici Vlastina 

a nájezdem na Pražský okruh.    

Alej tvoří 90 stromů vysazených k výročí 90. let Prahy 6 a dostaly pojmenování po významných 

lidech, kteří v Praze 6 žili nebo jsou s ní spojeni svým dílem. Slavnostní odhalení aleje proběhlo 

4. září 2010.

28. Jilm Na Zátorách v Holešovicích

jilm vaz, 266 cm, při točně autobusů MHD Nádraží Holešovice 

Je živou připomínkou někdejších starých Holešovic (čtvrť Zátory), která byla v tichosti zbourána 

v roce 1978. Strom byl v minulosti součástí aleje, která vedla ulici Na Zátorách. 

29. Lípa Evropy v Hostivaři

lípa srdčitá, 43 cm, na travnaté ploše mezi ulicemi Švehlova a Hornoměcholupská 

Byla vysazena 9. května 2000 na počet Evropského dne v Praze, který byl uspořádán k 50. vý-

ročí od podpisu tzv. Schumannovy deklarace mezi Francií a Německem, která je považována za 

počátek evropských integračních snah. Lípu vysadil tehdejší starosta Prahy 15 Jan Nádvorník za 

pomoci Ivana Holešinského (tehdy vedoucího OŽP na Praze 15). 

30. Lípa republiky v Klementinu

lípa srdčitá, 116 cm, areál Klementina pod astronomickou věží 

Byla slavnostně vysazena 5. listopadu 1968 na počest 50. výročí vzniku ČSR. Vysadil ji tehdejší 

ředitel státní knihovny ČSR Josef Vinárek společně s dalšími zaměstnanci knihovny za účasti při-

hlížejícího publika. 

21. Lípa srdčitá u kostela ve Vinoři

lípa srdčitá, 420 cm, mezi kostelem Povýšení svatého kříže a farou

Strom hodnotný nejen svým vzrůstem, ale též z  estetického hlediska. Pod lípou je pramen 

vody.  

22. Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“

dub letní, 427 cm, nedaleko vodoteče v prodloužení ulice Do Dubin při hranici Prahy

Solitérní strom nadprůměrného vzrůstu a věku. Krajinná dominanta. 

23. Lípa srdčitá v Přední Kopanině 

lípa srdčitá, 276 cm, Hokešovo náměstí 

Byla vysazena jako lípa svobody v roce 1919. Výsadba byla spojena s oslavou za účasti veřejnos-

ti na památku vyhlášení naší samostatnosti dne 28. 10. 1918. Dominanta náměstí.

24. Lípa u brány zámeckého parku v Kunraticích 

lípa srdčitá, 377 cm, u jižní brány parku (ulice Za Bažantnicí) 

Strom má nadprůměrný vzrůst a věk. 

25. Lípa srdčitá v ulici Krnská

lípa srdčitá, 360 cm, na křižovatce ulic Krnská a Dětenická

Strom s bohatě rozvětvenou korunou má nadprůměrný vzrůst a věk. 

26. Jasan u kostela sv. Petra v Dubči

jasan ztepilý, 378 cm, před kostelem na Lipovém náměstí 

Byl vysazen po rekonstrukci kostela, která se uskutečnila v  letech 1867–1968. Původně byly 

před kostel vysazeny jasany dva. Velikán je nyní výraznou dominantou.

28. Dub letní na návsi v Hostavicích

dub letní, 368 cm, při křižovatce ulic Vidlák a Novozámecká 

Je pravděpodobně zbytkem původního porostu. Dnes je krajinnou dominantou. 

29. Duby letní Na Jelenách u Kunratického lesa

dub letní, 3 stromy, 283–369 cm, na modře značené turistické trase při ulici U Kunratického 

lesa 

Skupina tří hraničních stromů nápadně převyšující okolní porost. 

30. Duby letní na Pavím vrchu

dub letní, 3 stromy, 270–410 cm, v ulici Na Pláni ve svahu naproti domu č.p. 1928/4

Skupina tří stromů je zbytkem původního porostu zdejšího vrchu (vyhlídkové místo). 

31. Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích

lípa srdčitá a lípa velkolistá, 4 stromy, 300–560 cm, na travnaté ploše kolem kaple sv. Anny

Skupina stromů byla vysazena kolem barokní kaple. Lípy patří k nejstarším a nejmohutnějším 

dřevinám svého druhu v Praze. 

 32. Duby letní v pásu Říčanky

dub letní, 5 stromů, 262–437 cm, v  ohbí Říčanského potoka za Novým náměstím 

v Uhříněvsi 

Rostou při břehu Říčanského potoka. Jsou významnou součástí břehového porostu a tvoří zby-

tek původní skladby dřevin. 

33. Dub letní při ulici Střelničná

dub letní, 405 cm, v parkové ploše naproti tramvajové zastávce MHD Kyselova 

Odnepaměti je krajinnou dominantou, kterou později obklopila parková úprava. Dub má nad-

průměrný vzrůst a věk. 

34. Duby letní ve Farské ulici

dub letní, 2 stromy, 383, 358 cm, na konci Farské ulice za transformátorovou stanicí 

Oba stromy jsou nápadné svým vzrůstem a věkem. 

79. Duby v lesoparku Na Cibulkách

dub letní, 3 stromy, 353–508 cm, severozápadní část lesoparku (za sportovištěm v ulici Nad 

Hliníkem)

Stromy jsou nadprůměrného vzrůstu a věku. 

80. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách

dub letní, 408 cm, při křižovatce cest 150 m jihozápadně od usedlosti Cibulka 

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku. 

81. Dub letní v Klánovicích (ulice Smiřická)

dub letní, 329 cm, ulice Smiřická v zahradě za domem č.p. 268 

Připomíná původní lesní porost a výstavbu Klánovic, které vznikaly jako „lesní“ město.

82. Dub letní v Horních Počernicích

dub letní, 360 cm, ulice Ledkovská v zahradě za domem č.p. 907/6 

Dub je pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti, která zde stávala. Významná krajinná 

dominanta.

83. Jasan ve Strahovské zahradě

jasan ztepilý, 513 cm, pod Strahovským klášterem ve svahu pod cestou Raoula Wallenberga  

Patří k  nejmohutnějším jasanům na území Prahy, a  zároveň patří i  k  největším v  republice. Je 

výraznou krajinnou dominantou. 

84. Jinan na Novém Městě

jinan dvoulaločný, 267 cm, ulice Panská (č.p. 3) na dvoře SPŠ sdělovací techniky 

Je nadprůměrného vzrůstu a věku. Byl vysazen za působení učitele a přírodovědce Karla Slavoje 

Amerlinga.

85. Jasanová alej v Chodově

jasan ztepilý, 9 stromů, 212–266 cm, v ulici Starochodovská (v části naproti Chodovské tvrzi)

Stromy jsou pozůstatkem staré aleje vedoucí kdysi z Prahy do Chodova a svým vzrůstem tvoří 

krajinnou dominantu. 

86. Skupina dubů letních v Satalické bažantnici

dub letní, 2 stromy, 495 a 325 cm, na centrálním palouku Satalické bažantnice

Stromy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám bažantnice. Společně se sousedícím pa-

mátným dubem dotvářejí malebnou atmosféru celého palouku.

87. Skupina dubů letních v ulici Mezivrší

dub letní, 2 stromy, 340 a 315 cm, na travnaté ploše v ulici Mezivrší naproti křižovatce s ko-

munikací Pod Křížkem

Stromy jsou nadprůměrného vzrůstu a věku. Statnější jedinec se stal fi nalistou ankety Strom roku 

2008. 

88. Dub v lesním porostu Kamýk

dub letní, 352 cm, v prodloužení ulice U Kamýku 

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Jeho kmen se na několika místech rozděluje a následně spojuje. 

89. Dub letní v Kolovratech

dub letní, 349 cm, v ulici Do Lipan v zahradě za domem č.p. 9/18 

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Roste na pozemku u bývalého vodního mlýna.

90. Dub na sportovišti na Hanspaulce

dub letní, 371 cm (v 1 m), východní okraj sportovního areálu Hanspaulka

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Jeho výsadba souvisí s nedalekým pozdně barokním zámečkem. 

91. Skupina dubů v ulici Sládkovičova 

dub letní, 4 stromy, 216–279 cm, na travnaté ploše v ulici Sládkovičova č.p. 1268/5 před 

severní stranou panelového domu

Stromy jsou původním pozůstatkem porostu, jenž zde byl před výstavbou sídliště Krč. 

31. Ústřední lípa republiky na Malé Straně 

lípa srdčitá, 247 cm, nedaleko pomníku Jana Nerudy v blízkosti Újezdu

Byla slavnostně zasazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republi-

ky. Lípu vysadili členové Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze v čele 

s Otakarem Leiským, kteří současně iniciovali sázení cca tisícovky podobných stromů po celé 

tehdejší ČSR (Stromy svobody, v září 1968 narychlo přejmenované na Stromy republiky). 

32. Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě

hrušeň obecná, 79 cm (v 70 cm), v Karlachových sadech, nedaleko sochy probošta Mikuláše 

Karlacha 

Strom tisíciletí byl vysazen v Karlachových sadech 19. října 2000 botanikem Václavem Větvičkou, 

dřevosochařem Martinem Patřičným, ministrem zemědělství Janem Fenclem a obyvateli obce Bělá. 

Výsadbou hrušně byla obnovena tradice oslav Dne stromů, který se od té doby slaví každoročně 

20. října. Hrušeň je genetickým potomkem památného stromu Hrušeň planá na Hruštici u Turnova.

33. Lípa Jana Nerudy na Újezdu

lípa srdčitá, 140 cm (v 1 m), vedle pomníku Obětem komunismu 

Byla vysazena na počest 150. výročí od narození českého básníka a novináře Jana Nerudy v roce 

1984. Vysadilo ji Studio přednesu ústředního klubu školství a vědy ROH. 

34. Alej Evropy ve Stodůlkách

platan javorolistý, 59 stromů, 35–95 cm, v Centrálním parku, jižně od ulice Nová Kolonie

U příležitosti Evropského dne v Praze (9. 5. 2000) byla vysazena velvyslanci členských zemí EU, 

ale také Polska, Maďarska a Slovenska jižní část platanové aleje. Severní část aleje byla vysazena 

28. 5. 2003, dva týdny před referendem o vstupu ČR do EU za účasti vedoucího delegace Evropské 

komise v ČR Ramira Cibriana a velvyslanců zemí evropské patnáctky, Slovenska, Polska, Maďarska 

a českého zástupce v Evropském konventu Jana Zahradila. 

35. Dub Na Farkáně v Radlicích

dub letní, 323 cm, při cestě od stanice metra Radlická do ulice Na Farkáně IV 

Sloupovitý dub je pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti č.p. 26, které se říkalo Farkáň nebo 

také Malá. Usedlost byla zničena bombardováním při americkém náletu na Prahu 14. 2. 1945. 

36. Lípy před školou ve Slivenci

lípa velkolistá, 4 stromy, 148–270 cm, před ZŠ a MŠ Slivenec 

Lípy byly vysazeny při stromkové slavnosti dne 28. března 1908. Zakoupila je místní školní rada, 

zasadily je děti páté třídy. 

35. Dub letní u Nouzova

dub letní, 351 cm, při okraji porostu 500 m západně od samoty Nouzov  

Je hraničním stromem nadprůměrného vzrůstu a věku.

36. Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí

hrušeň obecná, 306 cm, v zahradě za domem ulice Zdíkovská č.p. 3322/66h 

Prastarý strom s  mohutným pravotočivě se stáčejícím kmenem. Jedna ze dvou památných 

hrušní v Praze (obtížně přístupná). 

37. Platan javorolistý v parku Jezerka

platan javorolistý, 517 cm, pod Divadlem na Jezerce 

Strom nadprůměrného vzrůstu a věku pochází z výsadeb, které proběhly ještě před založením 

parku Jezerka (budování začalo v roce 1949). 

38. Švehlův dub v Hostivaři

dub letní, 421 cm, bývalý Švehlův sad – v prodloužení ulice Selská směrem k Botiči 

Je spojován s Antonínem Švehlou, v  jehož sadu velikán rostl. U dubu Švehla vedl rozhovory 

s prezidentem Masarykem. Strom nadprůměrného vzrůstu a věku je mimořádný i z estetického 

hlediska. 

39. Dub letní v ulici U Malvazinky

dub letní, 281 cm, mezi bytovými domy ulice U Malvazinky č.p. 2671/28 a 2670/30 

Je pozůstatkem původního porostu. Má nadprůměrný vzrůst a věk.  

40. Miranovy duby ve Ctěnickém háji

dub letní, 11 stromů, 250–414 cm, při žlutě značené turistické cestě v lesní porostu neda-

leko zastávky MHD Moravanská 

Stromy byly vysazeny kolem roku 1775 na památku selského povstání v Čechách. Svým vzrůs-

tem výrazně vystupují nad okolní porost. 

41. Duby letní v Cholupické bažantnici

dub letní, 2 stromy, 451 a 446 cm, na jihozápadním okraji Cholupické bažantnice

Hraniční stromy, které jsou nejmohutnějšími dřevinami bažantnice. 

92. Jilm vaz v Michelském lese 

jilm vaz, 372 cm, při žlutě značené turistické cestě jihovýchodně od rybníka Labuť 

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Jediný památný jilm v Praze. 

93. Lípa na Proseku u kostela sv. Václava

lípa srdčitá, 316 cm, vedle budovy fary v ulici U Proseckého kostela 

Solitérní strom je lokální krajinnou dominantou nadprůměrného vzrůstu a věku. 

94. Dub s bizarním kmenem Na Cibulkách

dub letní, 520 cm, nad křižovatkou cest jihovýchodně od sportovního střediska

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Nápadný je svým zbytnělým kmenem.

95. Dub letní v Mezivrší

dub letní, 246 cm, na travnaté ploše v ulici Mezivrší naproti křižovatce s komunikací Pod 

Křížkem

Je nápadný svým vzrůstem a doplňuje nedaleko rostoucí skupinu dvou památných dubů. 

96. Lípa u hasičské zbrojnice v Újezdu nad Lesy

lípa velkolistá, 164 cm, v ulici Staroújezdská před hasičskou zbrojnicí 

Byla vysazena 28. října 1919 při obecní slavnosti, které se zúčastnil i prezident Masaryk se svou 

dcerou Alicí. 

97. Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách

dub letní, 12 stromů, 262–411 cm, v ulici V Lučinách mezi retenční nádrží a křižovatkou s ko-

munikací Na Dlouhé mezi 

Alej dubů byla vysazena kolem roku 1880 továrníkem Hansem Kropfem (1856–1911), rodákem 

z Děčína. Továrník zde nechal postavit vilu Lalotta, mající charakter letního zámečku.  

98. Dub v parku v Dolních Počernicích

dub letní, 478 cm, v centrální části zámeckého parku naproti lesnímu divadlu 

Dřevina je nejmohutnějším stromem celého parku. Zároveň patří k nejvyšším památným stro-

mům Prahy. 

99. Skupina dubů na hrázi Počernického rybníka

dub letní, 2 stromy, 436 a 465 cm, na hrázi rybníka nedaleko stavidla 

Stromy jsou nejmohutnějšími duby na hrázi. Byly vysazeny při zakládání rybníka. Tvoří krajinnou 

dominantu. 

100. Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi

dub letní, 282 cm, v poli východně od zastávky MHD Hrazanská 

Solitérní jedinec s estetickou korunou. Dub si zahrál v české fi lmové pohádce režiséra Antonína 

Moskalyka Třetí princ, jež vznikla na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena O  dvou bratřích. 

V roce 2013 se stal fi nalistou ankety Strom roku.

101. Dub letní v Podolí

dub letní, 368 cm, v areálu sportoviště nedaleko zastávky Kublov 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je lokální dominantou.

102. Babyka v Seminářské zahradě

javor babyka, 285 cm, u rybníčka pod restaurací Petřínské terasy 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je krajinnou dominantou. Je jediným památným stromem svého 

druhu v Praze. 

103. Jasan ztepilý u Starokolínské ulice

jasan ztepilý, 487 cm, v zahradě za domem č.p. 1144 v ulici Starokolínská 

Má nadprůměrný vzrůst a věk a je jedním v nejmohutnějších jasanů v Praze. 

104. Dub letní v ulici Pod Labuťkou

dub letní, 300 cm, v ulici Pod Labuťkou vedle dětského hřiště 

Má nadprůměrný vrůst, věk a je lokální dominantou. 

37. Jírovec na hřbitově ve Slivenci

jírovec maďal, 310 cm, na hřbitově při ulici Višňovka 

Strom je krajinnou dominantou a esteticky významný jedinec. Byl vysazen při založení hřbitova 

v 1. polovině 19. století.

38. Lípa republiky na sídlišti Novodvorská

lípa srdčitá, 115 cm, mezi panelovými domy za KC Novodvorská 

Byla vysazena 28. 10. 1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR. Lípa též pamatuje vznik sídliš-

tě Novodvorská, jehož výstavba proběhla v letech 1964-1969 podle územní plánu architektů 

Aleše Bořkovce a Vladimíra Ježka. 

39. Jiráskův dub v Hodkovičkách

dub letní, 328 cm, v travnatém údolí mezi ulicemi Vítovcova a Údolní 

Významná krajinná dominanta, pojmenovaná podle českého literáta Aloise Jiráska, kterého 

připomíná sousedící Jiráskova čtvrť, jejíž ulice nesou názvy souvisejícími s díly Aloise Jiráska.

40. Jilm vaz v Kolovratech

jilm vaz, 368 cm, při chodníku vedle č.p. 477/20 v ulici Do Lipan 

Nejmohutnější pražský jilm. Je krajinnou dominantou a připomínkou někdejšího nedalekého 

rybníka. 

41. Jírovec maďal v ulici Jinonická

jírovec maďal, 383 cm, při chodníku před č.p. 806/55 v ulici Jinonická 

Je pozůstatkem někdejší aleje spojující tamější viniční usedlosti a je krajinnou dominantou.

42. Lípa republiky na Vinořském náměstí

lípa srdčitá, 97 cm, před školou na Vinořském náměstí 

Byla vysazena 28. 10. 1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR na doporučení tajemníka někdejší-

ho ONV Prahy 9 p. Sýkory.

43. Lípa republiky před ZŠ Vinoř

lípa srdčitá, 146 cm, před školou v Prachovické ulici 

Byla vysazena 28. 10. 1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR na doporučení tajemníka někdejší-

ho ONV Prahy 9 p. Sýkory.

44. Olše lepkavá ve Vinořském parku

olše lepkavá, 318, 314 cm (dvojkmen), naproti vstupu do Vinořského parku z  ulice 

Živanická 

Strom je mohutným dvojkmenem olše mimořádného vzrůstu, která je pozůstatkem původního 

porostu mokřadní olšiny.

45. Pamětní lípy na Bílé Hoře

lípa srdčitá, 3 stromy, 200, 168, 203 cm (v 1 m), na travnaté ploše při ulici Na Višňovce 

Rozptýlená skupina lip – lípa republiky, lípa demokracie, lípa svobody – byly vysazeny na zákla-

dě sousedské iniciativy 28. 10. 1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR.

46. Lípa svobody na Zličíně

lípa velkolistá, 220 cm, v ulici U Lípy 

Strom je dominantou staré zličínské návsi, kde se v minulosti setkávali zličínští občané. Podle 

dřeviny byla koncem 70. let minulého století pojmenována ulice vedoucí kolem stromu 

– U Lípy. 

47. Lípa třetího tisíciletí na Zličíně

lípa srdčitá, 38 cm, při vstupu do parku Na Prameništi z ulice Hrozenkovská 

Byla vysazena Radou MČ Praha-Zličín dne 15. 11. 2000. Připomíná začátek 3. tisíciletí (od 1. 1. 

2001). 

42. Lípa republiky v Krčské 205/24

lípa velkolistá, 260 cm, v ulici Krčská v zahradě za domem č.p. 205/24 

Strom byl vysazen v roce 1918 k poctě vzniku československého státu. 

43. Dub letní v Řásnovce

dub letní, 309 cm, v ulici Řásnovka před budovou Technické správy komunikací hl. m. Prahy 

Je jediným památným dubem Starého Města. Má nadprůměrný vzrůst a věk. 

 44. Lípa srdčitá v Chabech

lípa srdčitá, 665 cm, při východní ohradní zdi usedlosti Chaby

První památný strom v Praze. Ze všech lip na území města je nejmohutnější a zároveň je označo-

vána jako rodový strom. 

45. Velký dub letní na Císařském ostrově

dub letní, 457 cm (ve 30 cm), 250 m západně od mostku přes plavební kanál propojující 

Stromovku a Císařský ostrov 

První památný dub v Praze. Má nadprůměrný vzrůst a věk.

46. Dub letní v Modřanech

dub letní, 345 cm, při křižovatce ulic Československého exilu a Generála Šišky 

Je posledním pozůstatkem někdejší čtvrti Potočky. Byl výraznou krajinnou dominantou. Dnes je 

obklopen polyfunkčním centrem. 

47. Dub letní v Záběhlicích

dub letní, 530 cm, v zahradě v ulici Záběhlická u domu č.p. 59/108 

Patří k nejmohutnějším dubům na území Prahy.

48. Platan javorolistý v Podbabě

platan javorolistý, 415 cm, ulice V Podbabě při plotu u č.p. 2523/20

Je lokální dominantou. Má nadprůměrný vzrůst a věk. Za jeho korunou je památkově chráněná 

novorenesanční reprezentativní vila. 

49. Dub letní v Dolních Počernicích

dub letní, 605 cm (v 70 cm), v ulici Národních Hrdinů v zahradě za domem č.p. 240

Patří k nejmohutnějším památným stromům na území Prahy. 

50. Buky lesní v oboře Hvězda

buk lesní, 2 stromy, 377 a 508 cm, první jedinec – vpravo od Břevnovské brány, druhý jedinec 

cca 250 m jihozápadním směrem od něj při lesní pěšině 

Byly vysazeny při obnově obory po roce 1763. Buky jsou od sebe vzdáleny zhruba 200 m. Větší 

z nich je dvojkmenem a je nejmohutnějším a nejstarším bukem v Praze.

105. Dub letní v ulici Slavíčkova

dub letní, 262 cm, v zahradě za domem č.p. 151/15 v ulici Slavíčkova 

Pod stromem byl údajně v roce 1897 založen Spolek výtvarných umělců Mánes. Dub roste u vily 

kdysi patřící Stanislavu Suchardovi, který byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého so-

chařství přelomu 19. a 20. století.

107. Dub uherský u Palaty

dub uherský, 335 cm, v  areálu ústavu pro nevidomé 60 m od vstupní brány z  ulice Na 

Hřebenkách 

Má nadprůměrný vzrůst, věk a  je lokální dominantou. Pochází z výsadeb ještě před založením 

domova pro zrakově postižené. 

108. Sekvojovce obrovské v Michelském lese

sekvojovec obrovský, 2 stromy, 365 a 356 cm, při žlutě značené turistické cestě vedle dětské-

ho hřiště mezi stanicí metra C Roztyly a rybníkem Labuť

Byly vypěstovány ze semen sekvojovců v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku, které

tam jako třináctileté nechal dovézt hrabě Chotek. Zdejší sekvojovce rostly původně v dnes již 

zrušené lesní školce. 
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48. Lípa republiky v Nedašovské ulici na Zličíně

lípa srdčitá, 53 cm, na travnaté ploše v Nedašovské ulici před č.p. 346 

Byla vysazena 27. 10. 1998 u příležitosti oslav 80. výročí vzniku ČSR. Lípu vysadili žáci a peda-

gogové zličínské školy za pomoci Mysliveckého sdružení Zličín.

49. Lípa Evropy na Zličíně

lípa srdčitá, 56 cm (v  90 cm), napravo od vstupu do parku Na Prameništi z  ulice 

Hrozenkovská 

Byla zasazena 12. 5. 2004 u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Slavností aktu se zúčastni-

li zaměstnanci MČ Praha-Zličín, starosta, zástupci hasičů, Mysliveckého sdružení Zličín a žáci 

zdejší školy.

50. Lípa sousedství u Sobína

lípa srdčitá, 59 cm, při cyklostezce 201 na hranici Prahy s Hostivicemi 

Byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje. Symbolizuje hra-

nice a současně propojení obou krajů. 

51. Lípa Václava Havla

lípa americká, 58 cm, Maltézské náměstí před č.p. 474 

Kolem lípy byla 1. května 2014 na počest 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie odhalena za 

účasti předních českých osobností „Lavička Václava Havla“. 

52. Sokolské lípy na Spořilově

lípa velkolistá, 2 stromy, 188, 195 cm, před budovou sokolovny v Severozápadní IV

Dvojice lip byla vysazena v roce 1933 u příležitosti otevření nově postavené spořilovské soko-

lovny. Stromy jsou věnované památce zakladatelů českého Sokola Miroslavu Tyršovi a Jindřichu 

Fügnerovi. V roce 2007 se stromy staly fi nalisty ankety Strom roku pořádané Nadací Partnerství.   

53. Hrušeň U Černého koně 

hrušeň obecná, 244 cm, u kaple sv. Bartoloměje nedaleko zastávky MHD Černý kůň 

Hrušeň je pozůstatkem někdejšího ovocného sadu u dnes již zrušeného rybníka v historickém 

jádru Hodkoviček, v blízkosti se nacházel věhlasný zájezdní hostinec U Černého koně (domov-

ní znamení je stále na průčelí domu – 70 m jižně od hrušně).
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51. Dub letní u parku v Březiněvsi

dub letní, 416 cm, naproti hasičské zbrojnici 

Dominanta někdejší staré návsi obce. Má nadprůměrný vzrůst a věk. 

52. Dub letní za náměstím Bratří Jandusů

dub letní, 470 cm, u náměstí Bratří Jandusů na zahradě před domem č.p. 251/24

Patří k nejvyšším památným stromům Prahy. Má nadprůměrný vzrůst a věk. 

54. Platan u kostela sv. Klimenta

platan javorolistý, 340 cm, na rohu ulic Nové Mlýny a Klimentská 

Je lokální dominantou a důležitým prvkem zeleně. Má nadprůměrný vzrůst a věk. 

55. Hrušeň obecná pod Vysokou cestou

hrušeň obecná, 200 cm, na veřejném prostranství před domem č.p. 121/8 v ulici Vysoká 

cesta

Je pozůstatkem někdejší aleje vedoucí kolem historické cesty. 

56. Hraniční dub uhříněveského panství

dub letní, 516 cm, nedaleko Říčanského potoka při asfaltové cestě z Uhříněvsi na Netluky 

Patří k nejmohutnějším dřevinám Prahy. Je hraničním stromem. Zmiňuje se o něm hraniční 

protokol z roku 1662 stanovující hranice mezi panstvími Uhříněves a Škvorec. 

57. Duby na hrázi rybníka Homolka

dub letní, 12 stromů, 241–553 cm, na hrázi rybníka Homolka 

Stromořadí prastarých dubů bylo vysazeno nejspíše při zakládání rybníka. Duby mají i zoolo-

gický význam. 

58. Skupina jírovců maďalů v oboře Hvězda 

jírovec maďal, 5 stromů, 200–299 cm, 70 m západně od Petřinské brány 

Skupina stromů byla vysazena v těsné blízkosti. Říká se, že je vysadila do tvaru koruny císařovna 

Marie Terezie po své korunovaci na českou královnu (12. 5. 1743).  

59. Dub zimní nad sz. spojkou ve Hvězdě

dub zimní, 353 cm, 135 m západně od Petřinské brány za loukou

Jediný památný dub zimní na území Prahy. Korunu tvoří větve křivolakých tvarů.

60. Buk lesní při sz. spojce v oboře Hvězda

buk lesní, 385 cm, 160 m západně od Petřinské brány u křižovatky cest

Strom vyniká svým nadprůměrným vzrůstem a věkem.

61. Buk proti Ruzyňské bráně v oboře Hvězda

buk lesní, 337 cm, při cestě nad vodotečí naproti Ruzyňské bráně 

Vyniká svým nadprůměrným vzrůstem a věkem. Má nápadné kořenové náběhy. 

62. Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích

lípa srdčitá, 377 cm, v parčíku při ulici K Šeberovu u kostela sv. Prokopa 

Mohutná lípa byla dříve výraznou krajinnou dominantou. Má nadprůměrný věk.

63. Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici

dub letní, 374 cm, v porostu při cestě v prodloužení ulice Lišovická  

Má nadprůměrný vzrůst a věk a je nejmohutnějším jedincem celé bažantnice. 

64. Dub letní v Kunratické bažantnici

dub letní, 359 cm, ve střední části bažantnice naproti rybníčku přes cestu 

Má nadprůměrný vzrůst a věk a připomíná tradiční skladbu lesního porostu.

65. Olše lepkavá v Sobíně

olše lepkavá, 295 cm, při vodoteči v prodloužení ulice Blatnická 

Je jedinou památnou olší v Praze a je krajinnou dominantou. Zásluhou místní obyvatelky přeč-

kala kolektivizaci. 

110. Lípa srdčitá u Holyně 

lípa srdčitá, 225 cm, v polích jižně od Holyně v prodloužení ulice Kopanská

Dřevina je krajinnou dominantou a zároveň hraničním stromem. 

111. Jasan v zámeckém parku v Čakovicích

jasan ztepilý, 608 cm, v travnaté ploše severozápadně od budovy zámku 

Je nejmohutnějším jasanem v Praze a zároveň jedním z největších u nás. 

112. Jinan v zámeckém parku v Čakovicích

jinan dvoulaločný, 383 cm, v travnaté ploše západně od budovy zámku 

Má nadprůměrný vzrůst a věk a svým obvodem kmene patří k nejmohutnějším památným jina-

nům u nás. 

113. Linda v poli u Satalic 

topol bílý, 668 cm, v poli západně od silnice spojující Satalice s Vinoří

Svým obvodem patří k nejmohutnějším památným topolům svého druhu u nás. Byl vysazen na 

přelomu 19. a 20. století v souvislosti s terénní úpravou drobné prohlubně. Na topol se odkazuje 

i jedna z místních ulic pojmenovaná „K Lindě“. 

114. Tisy na Turbové 

tis červený, 2 stromy, 279 a 339 cm, ve svahu v zahradě usedlosti Turbová (ulice Jinonická 

č.p. 1066/6)

Stromy patří k nejmohutnějším jedincům svého druhu v Praze. Rostou na zahradě někdejší viniční 

usedlosti Turbová. 

Významné stromy 

evidenční číslo významného stromu či skupiny významných stromů, orientační název

druh, (počet jedinců - je-li více než jeden), obvod kmene, lokalizace 

význam

Pozn.: údaje k obvodům kmenů u významných stromů jsou vztaženy k roku 2016.

1. Hrušeň obecná na Vítězném náměstí 

hrušeň obecná, 239 cm, na Vítězném náměstí v Evropské ulici 

Poslední strom zachovaný z bývalé ovocné aleje směřující z Vítězného náměstí ke kostelu sv. 

Matěje. Krajinná dominanta.

2. Lípa svobody v Dubči 

lípa srdčitá, 155 cm, na náměstí U Lípy svobody 

Byla vysazena jako Lípa svobody v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku ČSR. Bývalá náves 

nese po lípě název – náměstí u Lípy svobody.  

3. Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích 

jasan ztepilý – převislý, 2 stromy, 210 a 204 cm, vedle kulturní památky Stará pošta 

Jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady navazující na objekt památkově chráněné Staré 

pošty (zahrada byla zrušena v roce 1953). Dominanta parkové úpravy.  

4. Lípa republiky v Dolních Měcholupech

lípa velkolistá, 62 cm, u kaple při Kutnohorské ulici 

Byla vysazena při oslavách na počest 80. výročí založení Československé republiky 28. října 

1998. Vysadil ji Jan Koukal (tehdejší primátor hl. m. Prahy) a starosta Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy Karel Hagel. 

54. Strom dětí v Uhříněvsi

lípa obecná, 26 cm, na Novém náměstí při zastávce MHD ve směru Říčany 

Byla vysazena 13. dubna 2011 u příležitosti Dne Země dětmi z místních škol za účasti zástupců 

radnice. Pořízení lípy bylo fi nancováno ze školní soutěže ve sběru starého papíru. 

55. Lípa svobody na Zahradním Městě

lípa srdčitá, 101 cm, v ulici Slívová 

Byla vysazena jako lípa svobody na jaře roku 1968 nájemníky nedalekého bytového domu 

č. 3/2897. 

56. Lípa Evropy u Chodovské tvrze

lípa srdčitá, 66 cm, před Chodovskou tvrzí 

Byla vysazena představiteli Prahy 11 jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v  Praze 

9. května 2000.   

57. Lípa Evropy v Modřanech

lípa srdčitá, 77 cm (v 80 cm), na travnaté ploše Sofi jského náměstí  

Byla vysazena jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v  Praze 9. května 2000. Strom 

vysadil starosta Prahy 12 Petr Hána za přítomnosti dalších významných hostů.

58. Lípa republiky v Modřanech

lípa srdčitá, 25 cm, na travnaté ploše Sofi jského náměstí  

Byla vysazena jako lípa republiky k 90. výroční vzniku ČSR dne 23. 10. 2008. Lípa je genetickým 

potomkem prastaré památné Mikulovické lípy rostoucí nedaleko Klášterce nad Ohří. 

59. Strom milénia v Modřanech

lípa velkolistá, 51 cm, na travnaté ploše při ulici U Modřanské školy 

Strom byl vysazen 19. dubna 2001 u příležitosti vstupu do 3. tisíciletí.

60. Lípa 17. listopadu v Modřanech

lípa srdčitá, 17 cm, na travnaté ploše při ulici U Modřanské školy 

Byla vysazena při 20. výročí od sametové revoluce dne 16. 11. 2009 (původní lípa byla po po-

škození vandalem nahrazena v roce 2013 novou).

61. Stromořadí studentů v Modřanech

lípa srdčitá, lípa velkolistá a lípa zelená, 9 stromů, 106–249 cm, 28 cm (vysazena 2003), 

při ulici U Modřanské školy

Alej lip byla vysazena v roce 1940 občany Modřan na památku 9 studentů popravených nacisty 

17. 11. 1939. V průběhu let jedna z lip uhynula a v roce 2003 byla dosazena. 

62. Masarykovy lípy Na Beránku

lípa srdčitá, 2 stromy, 130, 170 cm, v areálu ZŠ Na Beránku

Stromy byly vysazeny 7. března 1936 na počest narození dvojčat v někdejší usedlosti. K výsadbě 

byl pozván prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Křížek s lípami je dnes jediným pozůstatkem na 

někdejší samotu U Kopkánů.  

63. Lípa sv. Anežky Na Beránku

lípa srdčitá, 16 cm, v areálu ZŠ Na Beránku 

Byla vysazena 4. listopadu 2011 jako pamětní lípa sv. Anežky Přemyslovny (připomíná 800 let 

od narození sv. Anežky České). Lípa byla vysazena v rámci projektu České rady dětí a mládeže 

Stromy Anežky České. 

64. Lípy svobody v Cholupicích

lípa srdčitá a lípa velkolistá, 2 stromy, 136 a 169 cm, před hasičskou zbrojnicí

Stromy byly vysazeny jako lípy svobody 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR. Původně byly 

před hasičskou zbrojnicí vysazeny čtyři lípy.  

65. Lípa republiky na Strossmayerově náměstí

lípa srdčitá, 165 cm, na náměstí za kostelem sv. Antonína

Byla vysazena 28. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku ČSR. Lípu vysadili zástupci Klubu pionýr-

ských vedoucích Prahy 7 a Obvodního domu pionýrů a mládeže Prahy 7.

66. Lípa svobody v Suchdole

lípa obecná, 138 cm, před ZŠ Mikoláše Alše

Byla vysazena 27. října 1968 žáky 9. třídy základní školy k 50. výročí vzniku Československé republiky. 

67. Vrba zapomenutá v Suchdole

vrba bílá, 812 cm, při soutoku Únětického a Horoměřického potoka

Vrba patří k jednomu z největších exemplářů svého druhu u nás. V roce 2015 se dostala mezi fi nalisty 

ankety Strom roku, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. 

68. Alej Hany Benešové v Klánovicích

lípa velkolistá, lípa srdčitá, 68 stromů, 17–196 cm, v travnatém pásu v ulici Slavětínská 

Alej byla vysazena 23. května 1937. Sázení lip organizovala ženská komise při místní organizaci čs. 

nár. socialistů. Stromořadí bylo pojmenováno po choti prezidenta Edvarda Beneše, která byla pa-

tronkou celé akce.  

69. Lípa srdčitá u křížovníků

lípa srdčitá, 289 cm, ve dvoře kláštera křížovníků 

Byla vysazena v době přestavby konventu v letech 1910–1912, jakožto symbol zdůrazňující český 

rytířský řád. Lípa je nadprůměrného vzrůstu.

70. Strom válečných veteránů v ÚVN

dub červený, 14 cm, v areálu Ústřední vojenské nemocnice na travnaté ploše u pavilonu B1

Byl vysazen 11. listopadu 2015 válečnými veterány 2. světové války u  příležitosti Dne válečných 

veteránů. 

71. Strom míru na Vyšehradě

lípa srdčitá, 19 cm, travnatá plocha Vyšehradských sadů při cestě spojující Staré děkanství 

a Staré purkrabství 

Byla vysazena 1. prosince 2008 na připomenutí potřeby míru ve světě a  náboženské tolerance. 

Iniciátorem celé akce byl indický duchovní a humanitární aktivista svámí Mahéšvaránanda. Lípa je 

genetickým potomkem památné Semtinské lípy z Českého ráje. 

72. Strom míru na náměstí Míru

javor mléč, 21 cm, travnatá plocha naproti Divadlu na Vinohradech

Byl vysazen 1. listopadu 2013 jako strom míru na počest 40 let „Jógy v denním životě“ v České republice. 
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Mapa památných a významných stromů Prahy

Stromy jsou významnou a důležitou složkou městské přírody. Obohacují životní prostředí a spo-

luvytvářejí veřejný prostor. V Praze můžeme najít stovky stromů, které svoji důležitostí a posláním 

přesahují ostatní dřeviny.

 ›  památné stromy – mimořádné významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které jsou vyhlašo-

vány příslušnými orgány ochrany přírody (v případě Prahy Magistrát hl. m. Prahy) a požívají zvláštní 

režim ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Takovýchto stromů je na 

území hlavního města v současné době vyhlášeno 202 jedinců.

 ›  významné stromy – dřeviny spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skuteč-

nosti nebo místa, na němž daný strom roste. K významným stromům můžeme zařadit i dřeviny 

nápadné svým vzrůstem, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin. Významné 

stromy jsou evidovány v databázi významných stromů Prahy. Ta je dostupná na webových stránkách

 www.prazskestromy.cz a zahrnuje v současné době 303 jedinců. 

Mapa, jejíž výtisk právě držíte v rukou, představuje dosud zmapované nejzajímavější stromy Prahy. 

Přijměte pozvání na dobrodružné výpravy za velikány, z nichž mnozí vám svojí mohutností či silným 

poselstvím vezmou dech. 

Těchto stromů bychom si měli neobyčejně vážit. Přistupujte k nim proto s respektem a úctou. 

Bližší informace o pozoruhodných stromech Prahy naleznete na webových stránkách 

www.prazskestromy.cz, které jsou průvodcem po památných a významných stromech Prahy.

Víte, že?

›  Za nejstarší památný strom Prahy je považován dub Karel rostoucí v zámecké oboře 

v Kolodějích. Pověst říká, že jej vysadil samotný císař a král Karel IV. Ve skutečnosti je však strom 

mladší – jeho stáří se pohybuje kolem 550 let.

›  Zhruba 60 % památných stromů Prahy tvoří duby. Najdeme zde i památnou olši, jilm, topol 

nebo cedr.

›  První památný strom byl na území Prahy vyhlášen až v roce 1994. Stala se jím lípa v Chabech 

u Třebonic.

›  V Praze rostou lípy republiky, lípy svobody, lípy Evropské unie, lípa třetího tisíciletí či dokonce 

lípa sousedství.

›  V databázi významných stromů můžete také najít lípu Václava Havla, Masarykovu lípu či lípu 

Jana Nerudy.
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