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Význam a funkce dřevin 

• významné stromy plní všechny obecné funkce krajinné 
zeleně 

• zvýrazněna může být jejich funkce krajinotvorná, estetická  
a historická 
 

Funkce formování příznivějšího porostního  

klimatu 
• vliv na zmenšení amplitudy teplot vzduchu –  

porostní kryt brání ve dne přehřívání vzduchu v okolí  
půdního povrchu 

• snižování radiační teploty – ve stínu stromů se  
aktivní povrchy (např. lidské tělo) zahřívá o 15 – 30 ºC  
méně než je teplota povrchů přímo osluněných 

• zvyšování vlhkosti vzduchu – výparem vody  
z půdy a rostlin 

• ovlivňování větrného proudění – mechanický vliv  
stromů na směr a sílu větru a schopnost vyvolávat  
takzvané konvenční proudění (gradientový vítr) 

Památný dub v Hodkovičkách 



Význam a funkce dřevin 

Funkce zdravotně – hygienické 

• ovlivňování plynného složení atmosféry –  

produkce kyslíku 

• snižování prašnosti prostředí – zachycování  

prachu na nadzemních orgánech, snižováním rychlosti  

proudění vzduchu se urychlí sedimentace prachových  

částic 

• snižování hlučnosti prostředí – širší pruhy hustě  

olistěných stromů snižuji hluk o 10 – 12 dB 

• uvolňování biologicky aktivních látek – příznivé  

působení na lidský organismus 

 

Funkce vodohospodářské a půdoochranné –  

regulace koloběhu vody, ochrana půdy před erozí,  

udržení půdní úrodnosti, zpevnění břehů řek a rybníků 

 

 
Památné duby na hrázi  

rybníka Homolka 



Význam a funkce dřevin 

Funkce homeostatické – udržení ekologické stability, ekologický význam stromů 

• stromy tvoří biotopy pro celou řadu organismů, staré stromy jsou důležité jako  
útočiště vzácných a chráněných druhů hmyzu, stromové dutiny se stávají  
domovem řady druhů živočichů 

 

Funkce esteticko – architektonické (esteticko – krajinářské) 
• vzrůst, habitus, bohatství tvarů, proměnlivost,  

zpříjemnění prostředí, inspirace pro umělce  

• základní plastické znaky: velikost, tvar,  
vnitřní struktura, textura, barva 

 

Funkce ostatní 
• funkce rekreační – významné stromy se  

mohou stávat častým cílem návštěvníků 

• funkce bioindikační – pro monitorování  
změn podmínek prostředí 

• funkce izolační – vymezení pozemků,  
přírodní hranice oddělující aktivity v krajině  

Třešeň v Horních Měcholupech 



Vymezení pojmu „významný strom“ 

• uznán za významný určitou institucí (např. příslušný 
statutární úřad, kartografické instituce, správy lesů) 

• strom nesoucí určité poselství, připomínající důležitou 
událost 

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

 

• nejčastěji význam –  
historický, krajinotvorný,  
ekologický,  
 

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   

Jerlín japonský ve Velké Chuchli 



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, významné budovy  

• vzácný dendrologický taxon 

 

 

 

  



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 

• 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  

 

Označení umisťujeme vždy v dostatečné vzdálenosti od kmene 

Označení Lípy republiky na Skalce 



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 

Lípa svobody na Krupkově náměstí  

v Bubenči 



Možnosti označení významných stromů 

• různé podoby – pozor – informační tabule jsou 

nadstavbou stabilního označení 

• speciální označení stromů jednotlivými obcemi, 

městskými částmi, v rámci činnosti spolků  

a nejrůznějších organizací 

 

 



Plůtky, ohrádky a doplňkové prvky 

• optická ochrana stromů 

• zdůraznění významnosti 

• zabránění poškození (např. nadměrný sešlap) 

 

 



Plůtky, ohrádky a doplňkové prvky 

• volba provedení a materiálu záleží na místě 

• důraz na funkčnost, trvanlivost, estetiku 

 

 

 



Péče o významné stromy 

• kvalitu péče neodlišovat od péče o památné stromy (odborná péče) 

• zájem o dlouhodobé setrvání stromu na daném místě 

• nepodceňovat povýsadbovou péči  

• významné stromy jsou často čekatelé na vyhlášení za památné 

stromy 
 

• péči svěřit odborníkům či odborným firmám 

• doporučení: držet se Standardů péče o přírodu a krajinu 

     - postupně vznikají od r. 2010 (spolupráce FLD Mendelovy 

univerzity v Brně a AOPK ČR) 

    - www.standardy.nature.cz → schválen a zpřístupněn standart Řez 

stromů, další budou následovat 

 

 



Péče o významné stromy 

• cíl řezu: udržet a podpořit dobrý zdravotní stav stromu a 

                jeho plnou funkčnost během celého jeho života 

 

• respektovat a podpořit přirozený habitus (vzhled, architektura     

  stromu) 

 

• řez je stromy vnímám jako poranění 

 

• práce se stromy je prací s živými bytostmi 

 

 



Péče o významné stromy 

Rozhodující faktory při řezu: 

 místo a vedení řezu 

 velikost řezu 

 termín řezu 

 ošetření řezné rány 

 

- řez by měl být prováděn „tak málo,  

     jak jen možno a tolik, co nezbytně nutno“.  

- „čím menší průměr větve odřezáváme,  

     tím lépe“.  

- příliš velké rány se mění v otevřené  

     dutiny  



Nemáte v obci významný strom? Zasaďte se 
o jeho výsadbu! 

• významným se strom může stát při vysazení 

• vhodné zvolení příležitosti (výročí založení obce, města, 

místního sboru, oddílu, výročí vzniku republiky,…) 

• akce při Dni stromů – každoročně 20. říjen 

 

 

Občané Běchovic sázejí Lípu 

republiky na počest výročí 20 let 

vzniku České republiky (19.10.2013);  

zároveň se tím připojili k oslavám 

Dne stromů 



Nemáte v obci významný strom? Zasaďte se 
o jeho výsadbu! 

Volba dřeviny: 

• preferovat dlouhověké domácí dřeviny 

• náš národní strom – lípa 

• v centrech měst odolné dřeviny 
 

Výsadba a následná péče:  
• dobře provedená výsadba –  

základ úspěchu 

• povýsadbová péče, pravidelná  
zálivka 

• vybudování ochranného prvku  
(plůtek) 

• provést stabilní označení 

• zaznamenat výsadbu do kroniky, 

fotodokumentace  

 

 



Možnosti ochrany významných stromů 

• obecná ochrana dřevin (zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny)  –  7 odst. dřeviny jsou chráněny před poškozováním a 

ničením 

• u dřevin rostoucích mimo les (vyhl. 189/2013 Sb.) potřeba povolení 

ke kácení (obvod kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm, souvislé 

keřové porosty nad plochu 40 m2  - neplatí u plantáží, oplocené 

nepřístupné zahrady v zastavěném území obce u bytového nebo 

rodinného domu)  

 

Jasan ztepilý v Motole 



Možnosti ochrany významných stromů 

• vyhlášením orgánu ochrany přírody za památný strom, dle zákona č. 

114/1992 Sb. 

 

 

 

 
•  46 - památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji;  

jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil  

• památné stromy mají před škodlivými vlivy z okolí vymezeno ochranné pásmo 

 

návrh může podat každý občan – nenechávejte si zjištěné údaje ke stromům pro sebe 



Označení památných stromů 

Příklady označení památných stromů 

Praha 

 Česká Lípa  Kokořínsko 

 

 Mikulov 



Možnosti ochrany významných stromů 

• registrace jako významný krajinný  

prvek, dle zákona č. 114/1992 

 

•  4 – významné krajinné prvky  

     jsou chráněny před poškozováním  

     a ničením 

 

 

 

 VKP v Liberci 



Možnosti ochrany významných stromů 

• evidence významných stromů  

Lesů České republiky 

• na pozemcích LČR 2003 – 2004  

mapovány významné stromy 

• v terénu jsou označeny a vyloučeny  

z těžebních plánů 

• aktuálně je v databázi LČR  

     přes 300 stromů 

PR Polom v Železných horách 



Možnosti ochrany významných stromů 

• evidence významných stromů Vojenských lesů a statků 

• probíhá od roku 2003 – historicky, krajinářsky, druhově a 

objemově výjimečné stromy 

Významný strom v Ralsku  

• nejlépe ochrání informovanost o významu  

  a mechanická ochrana (plůtky, ohrádky) 



Informační zdroj - web Pražské 
památné stromy  

Komplexní informace o památných stromech Prahy                                            

web www.prazskestromy.cz 

-    přehled stromů 

- přesná lokalizace 

- obsáhlá fotogalerie  
(cca 1 000 fotografií) 

- tipy na výlety (vycházky,  
cyklistické trasy) 

- informace o aktuální dění  
(výstavy, soutěže) 

- o památných stromech  
(obecně) 

- a mnoho dalších zajímavostí  
 

Ukázka části webu 

kontaktní email:  

prazskestromy@seznam.cz  



Informační zdroj – web Pražské  

památné stromy 

• listopad 2013 – nová záložka Významné stromy 

• obsahuje Databázi významných stromů Prahy 

(zpřístupnění od 26.11.2013) 

• v databázi aktuálně 27 položek 

významných stromů Prahy  

(celkem 117 stromů) 

• obsahuje základní údaje  

včetně zdůvodnění významu 

• u 10 jedinců bude provedeno  

označení v terénu 

ukázka z Databáze  

významných stromů  

Prahy 



Příklady z Databáze významných stromů 
Prahy 

5 příkladů ve skládačce – Významné stromy kolem nás 
 

Hrušeň obecná na Vítězném náměstí 

Lípa svobody v Dubči 

Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích 

Lípa republiky v Dolních Měcholupech 

Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK v Praze 

Lípa svobody  

v Dubči vysazená  

v roce 1928 

Převislé jasany v Běchovicích, pozů-  

statek z někdejší poštovské zahrady 

1960 



Masarykova lípa na Pražském hradě 

Lípa roste na Masarykově vyhlídce v Jelením příkopu pod lípou odpočíval 

prezident T. G. Masaryk, 

vyhlídka upravena Josipem Plečníkem 1922 – 24, 

v roce 1995 – 96 byla kompletně zrekonstruována 

TGM 

(1850-1937) 



Heroldova lípa na Praze 10 

Lípa v Heroldových sadech vysazena  

v roce 10.5.1908 na paměť významného  

starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda  

Josef Herold 

(1850-1908) 



Cedr libanonský v Braníku 

Jeden z nejmohutnější cedrů v ČR, 

dendrologicky cenný strom,  

vysazen po r. 1920 při založení  

tamější vilové čtvrti 

 

na strom upozornilo nezávisle  

na sobě několik čtenářů  

webu www.prazskestromy.cz  

byl podán návrh na vyhlášení  

za památný strom 



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 soutěž na webu prazskestromy.cz 

• soutěž v hledání a mapování významných stromů Prahy 

• návrhy rozšíří Databázi významných stromů Prahy 

• termín 1.12.2013 – 13.4.2014 

• soutěží se o 20 hodnotných knih  

 

Objevte významné stromy  

5x 5x 5x 5x 



Shrnutí 

Významné stromy 

• důležitá složka zeleně obcí a měst 

• připomínají významné události,  
označením se zvýší jejich respekt 

• doporučení pro úřady – vést  
evidenci významných stromů 

• v případě potřeby zajistit odbornou  
péči či poskytnout mechanickou  
ochranu, u výsadeb nepodceňovat  
povýsadbovou péči 

• zajímavé cíle pro obyvatele i  
návštěvníky daného místa  

• další informace najdete 
na www.prazskestromy.cz 

 Alej osobností v Evropské ulici 



Děkuji  

za pozornost ! 

Další informace 

www.prazskestromy.cz 

web 

email 

prazskestromy@seznam.cz 

Facebook 

Pražské památné stromy 


