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Charakteristika významných stromů 

• významný strom = dřevina nesoucí určité poselství, 
připomínající důležitou událost či skutečnost vážící se 
ke stromu nebo místu na němž dřevina roste  

• strom významný vzrůstem,  
věkem, z dendrologického  
hlediska,…. 

• nejčastěji význam –  
historický, krajinotvorný,  
ekologický  

• památné stromy – mimořádně  
významné stromy (na základě  
vyhlášení OOP) 

Nerudova hrušeň na Petříně 



Typy významných stromů: 

• historický - vysazen při zvláštní příležitosti - souvislost                          

s významnou událostí, vysazen významnou osobností, připomíná 

historii určitého místa 

• etnografický a mytologický - má vztah k místním 

událostem, pověstem, příběhům 

• geografický a krajinotvorný - orientační bod, krajinná 

dominanta 

• ekologický – součást ekosystému,  

význam pro vývoj jiných druhů 

• dendrologický – neobvyklý druh,  

netypický vzrůst, věk, ukázkový  

exemplář 

• rekreační - turistický cíl   

Lípa svobody ve Vysočanech 



Vyhledávání významných stromů 

1) Seznámení se s tématem – určení cíle 

2) Pochůzky v terénu – všímání si detailů 

- vzrůst, věk, krajinná dominanta 

- spojitost stromu s místem – křížky,  

   kapličky a další sakrální stavby,  

   návaznost na konkrétní události 

- pomníky, náměstí, návsi, význam. budovy  

- vzácný dendrologický taxon 

 

 

 

  

◄ Lípa republiky  

v Dolních  

Měcholupech 

► Lípa republiky  

před ZŠ Vinoř 



Vyhledávání významných stromů 

3) Studium kroniky a archivních materiálů, návštěva 

pamětníků   

• úřady, knihovny, archivy, členové spolků, pamětníci 

4) Pátraní v terénu na základě zjištěných  

informací 

5) Prezentace zjištěných výsledků  



Evidence významných stromů 

• Významné stromy Jablonce nad Nisou 

• Databáze významných stromů Prahy  

  na webu www.prazskestromy.cz od 26. 11. 2013 

 

• dobrovolná - na rozdíl od evidence památných stromů  

 evidence: veřejná x neveřejná  

dostupná evidence zřídka, např.:  



Evidence významných stromů v Praze 

• pátrání po pozoruhodných stromech Prahy 

• zapojení odborné i široké veřejnosti 

 

• výsledkem – záchrana poselství významných dřevin, 
vznik celopražské  
databáze významných  
stromů  
(www.prazskestromy.cz) 

• aktuálně 72 položek  
(303 stromů)  



Evidence významných 

stromů 

• název  

• dendrologický taxon 

• lokalizace stromu 

• rozměry stromu 

• zdravotní stav 

• význam 

• fotodokumentace 

dále: návrhy na péči,  

zdroje možného ohrožení,  

návrh na označení,  

odhadované stáří, poznámka  

 

Základní položky 

 



Označení významných stromů 

• informace pro veřejnost 

• zvýšení hodnoty stromu  

• větší atraktivnost, respekt 

• nedotknutelnost, důležitý prvek  

zeleně  

 

Lípa svobody v Táboře 

Lípa sv. Anežky Přemyslovny v Teplicích  



Doporučení k označování významných stromů 

• trvanlivé 

• pevně ukotvené (nepřemístitelné) 

• odolné proti vandalismu a počasí  

 

Stromořadí studentů v Modřanech Heroldova lípa v Heroldových sadech na Praze 10 

Lípa česko-slovinského přátelství v Rychnově n. K. 



Doporučení k označení významných stromů 

Text označení by měl obsahovat: 

• název stromu 

• důvod vysazení nebo význam 

• datum vysazení 

• kdo vysadil 

Lípa republiky v Dolních Měcholupech 

Strom dětí v Uhříněvsi 



Plůtky, ohrádky a doplňkové prvky 

• optická ochrana stromů 

• zdůraznění významnosti 

• zabránění poškození (např. nadměrný sešlap) 

 

 

◄ říjen 2013 ▲ květen 2016 



Plůtky, ohrádky a doplňkové prvky 

• volba provedení a materiálu záleží  

na místě 

• důraz na funkčnost, trvanlivost, estetiku 

 

 

 



Příklad z celopražské databáze - Lípa republiky v Klementinu 

- vysazena 5. listopadu 1968 na počest 50. výročí vzniku ČSR, slavnostně ji 

vysadil ředitel knihovny PhDr. Josef Vinárek 



Příklad z celopražské databáze - Ústřední lípa republiky  

na Malé Straně 

- vysazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR, vysadili členové 

Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze (v čele s 

Otakarem Leiským), iniciovali sázení tisícovky podobných stromů v tehdejší 

ČSR 



Příklad z celopražské databáze - Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě 

- vysazena 19. října 2000 v 18h botanikem Václavem Větvičkou, 

dřevosochařem Martinem Patřičným a ministrem zemědělství  

Janem Fenclem, výsadbou bylo odstartováno znovuobnovení  

tradice Dne stromů, které se o té doby slaví každoročně  

20. října, hrušeň je potomkem památné Hrušně na Hruštici  

u Turnova 



Příklad z celopražské databáze – Alej Hany Benešové  

                                       v Klánovicích 

- vysázely děti 23. května 1937. Sázení lip  

organizovala ženská komise při místní  

organizaci čs. nár. socialistů.  

- pojmenována po manželce prezidenta  

Edvarda Beneše paní Haně Benešové,  

která byla patronkou celé akce.   



Příklad z celopražské databáze - Převislé jasany v Běchovicích 

- pozůstatky někdejší panské zahrady u Staré pošty  

  (zahrada zrušena v roce 1953) 

1960 dnes 



Příklad z celopražské databáze - Lípa na náměstí Padlých  

v Nebušicích 

- lípa je pozůstatkem původně 4 lip, které byly vysazeny  

10. 5. 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa  

s Její královskou Výsostí belgickou princeznou Stefanií 

Stefanie a Rudolf krátce po svatbě 



Nová podoba webu Pražské stromy  

kontaktní email:  

prazskestromy@seznam.cz  

- vznik 4/2010 

- nová podoba 7/2016 

- památné stromy Prahy 

- významné stromy Prahy 

- mapy, galerie 

- vycházky, cyklistické trasy 

- zajímavosti, soutěže 

www.prazskestromy.cz 



Nová publikace Významné stromy, živá historie 

našich měst a obcí 

Návod na vyhledávání, označování a využití významných stromů  

 

Co v ní najdete? 

 

Ing. Aleš Rudl,  

vydavatel Agentura Koniklec, 2016  

- uvedení do tématu 

- návody jak hledat a evidovat, označovat a chránit  

  významné stromy 

- doporučení k výsadbě významných stromů 

- funkce dřevin 

- využití významných  

   stromů v cest. ruchu 

- významné stromy  

   a vzdělávání 

- příklady významných  

  stromů 

- a další 

 



Děkuji za pozornost ! 

www.prazskestromy.cz 
prazskestromy@seznam.cz 

Facebook – Pražské stromy 


