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Památné stromy  

 mimořádně významné stromy, jejich skupiny  

    a stromořadí 

 vyhlašují je orgány ochrany přírody dle  

    zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

    a krajiny (v Praze – Magistrát hl. m. Prahy) 

 

 plní všechny obecné funkce zeleně 

 zvýrazněna je funkce krajinotvorná, estetická,  

    historická 

Propojení historie a současnosti 

 svědkové minulosti 

 váží se k nim historické události, pověsti,  

    významné osobnosti 

 nesou kulturní náboj  

Lípy u kaple sv. Anny v Satalicích 



Památné stromy v Praze 
 aktuálně 202 památných stromů 



Památné stromy v Praze 

Počet a zastoupení rodů  

památných stromů 

 

 nejvíce dubů (61 %), následují lípy (19 %) a jasany (7 %) 

položka ostatní: olše, cedr, jim, topol 

Duby na hrázi  

Podleského rybníka 



Nejstarší a nejmohutnější strom 

Dub Karel v Kolodějích 
obvod kmene: 734 cm, stáří: 550 let 

 

 podle pověsti vysazen v roce 1359 císařem a králem Karlem IV. 



Nejmohutnější lípa, první památný strom 

Lípa srdčitá v Chabech 
obvod kmene: 665 cm, stáří: 260 let 

 

 památným stromem je od roku 1994, rodový strom 



Nejznámější památný strom 

Platan javorolistý na Karlově náměstí 
obvod kmene: 690 cm (u země), stáří: 170 let 

 

 v roce 1985 proběhla záchranná „rekonstrukce“, 2013 vybudován plůtek 



Největší a nejmohutnější platan 

Beethovenův platan u Velkopřevor-  

ského paláce  obvod kmene: 712 cm, stáří: 290 let 

 

 podle pověsti vysazen ve 12. století, reálně nejdříve 1725-1727 při barokní  

    přestavbě paláce, spojení stromu s hudbou 



Nejtajemnější tis 

Tis červený v rajském dvoře u františkánů 
obvody kmenů: 61-97 cm, stáří: 400 let 

 

 vysazen při příchodu františkánů (1603), ukrývá pískovcovou sošku 



Jeden z nejmohutnějších hraničních dubů  

Kunratický dub letní 
obvod kmene: 431 cm, stáří: 250 let 

 

 podle pověsti vysazen při výstavě Nového hrádku za vlády Václava IV. (1410),  

    nejspíše vysazen ve 2. pol.18. stol. za vlády Marie Terezie 



Nejkrásnější dub 

Švehlův dub v Hostivaři 
obvod kmene: 421 cm, stáří: 195 let 

 

 strom spojen s agrárníkem a předsedou  

tří československých vlád Antonínem Švehlou  

a prezidentem TGM 



Nejmohutnější buk  

Buk lesní v oboře Hvězda 
obvod kmene: 508 cm, stáří: 250 let 

 

 vysazen při obnově obory po r. 1763, dvojkmen 



Nejvyšší strom 

Miranovy duby ve Ctěnickém háji 
obvod kmene: 250-414 cm, výška stromu: 32-40 m, stáří: 240 let,  

počet stromů: 11 

 

 vysazeny na paměť selského povstání vedeného Josefem Miranem (1775) 



Dominantní jasan u kostela 

Jasan ztepilý u kostela sv. Petra v Dubči 
obvod kmene: 378 cm, stáří: 150 let 

 

 vysazen po rekonstrukci kostela v roce 1868 

přelom 19. a 20. století 



Platan s nejrozložitější korunou 

Platan javorolistý v zahradě Kinských 
obvod kmene: 546 cm, stáří: 185 let 

 

 je součástí prvních výsadeb po založení Kinského zahrady (1836) 

1927 



Největší sekvojovce obrovské 

Sekvojovce obrovské v Michelském lese 
obvod kmene: 365, 356 cm, stáří: 60 let 

 

 sekvojovce jsou potomky ratměřických sekvojovců, které k nám nechal dovést  

    a vysadit hrabě Chotek jako třináctileté 

Otto Chotek 



Zoologicky pozoruhodný strom 

Dub u hájovny v Čimickém háji 
obvod kmene: 499 cm, stáří: 300 let 

 

 v dutině stromu hnízdí puštík obecný 

1926 1969 současnost 



Nejmohutnější topol  

Linda v poli u Satalic 
obvod kmene: 668 cm, stáří: 120 let 

 

 jeden z nejmohutnějších památných topolů u nás, krajinná dominanta 



Pamětnice kolektivizace 

Olše lepkavá v Sobíně 
obvod kmene: 295 cm, stáří: 105 let 

 

 babička současného majitele p. Kalouse zachránila olši před pokácením při  

    kolektivizaci 

1938 2007 



Významné stromy  

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

 strom významný  
vzrůstem, věkem,  
z kulturně-historického  
či dendrologického  
hlediska,…. 

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

 významné stromy 
jsou evidovány zřídka 

 

Jiráskův dub v Hodkovičkách 



Významné stromy v Praze 
 aktuálně 311 významných stromů v celopražské databázi umístěné  

    na www.prazskestromy.cz 

 

 databáze vzniká 

    od roku 2013 

 

 rozšiřována je  

    postupně 

    ve spolupráci 

    s odborníky 

    a veřejností 

 

 zapojit se může  

   každý! 

 

  



Významné stromy Prahy 

Počet a zastoupení rodů významných stromů 

 nejvíce platanů 48 %, lípy 43 % (aleje) 

Jubilejní lípa v Dubči  

(vysazena 1928) 



Poslední pozůstatek někdejší aleje 

Hrušeň obecná na Vítězném náměstí 
obvod kmene: 237 cm, stáří: 180 let 

 

 hrušeň je pozůstatkem aleje vedoucí ke kostelu sv. Matěje, alejí chodili první     

    jarní poutě v Praze (Matějská pouť) 



Připomínka výročí vzniku ČSR 

Ústřední lípa republiky na Malé Straně 
obvod kmene: 239 cm, stáří: 50 let 

 

 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 



Připomínka výročí vzniku ČSR 

Lípa republiky v Klementinu 
obvod kmene: 116 cm, stáří: 50 let 

 

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

    vysadil ředitel knihovny PhDr. Josef Vinárek 

 



Lípy republiky v Praze (35) 

www.lipyrepubliky.cz 



Lípy na počest Evropského dne v Praze 

Lípy Evropy (Hostivař, Chodov, Modřany) 
obvod kmene: 42; 65; 71 cm (v 80 cm), stáří: 20 let 

 

 9. května 2000 byly v Praze sázeny lípy na počest Evropského, též oslava  

   50-ti let od přijetí Schumanovy deklarace 



Připomínka integrace ČR do EU 

Alej Evropy ve Stodůlkách 
počet stromů: 59, obvod kmene: 31-91 cm, stáří: 15 let 

 

 jižní část vysadili velvyslanci zemí EU + CZ, H, PL, SK – 9.5.2000, severní část  

    vysadili velvyslanci zemí EU + CZ, H, PL, SK – 28.5.2003 (tj. 2 týdny před  

    referendem o vstupu ČR do EU) 



Výročí vstupu ČR do EU 

Lípa Václava Havla 
obvod kmene: 57 cm, stáří: 15 let 

 

 1. května 2014 na počest 10. let od vstupu ČR do EU byla u lípy odhalena  

    „Lavička Václava Havla“ – posezení vyzívá k dialogu 



Prezidentova lípa 

Masarykova lípa na Pražském hradě 
obvod kmene: 245 cm, stáří: 200 let 

 

 pod lípu chodil odpočívat prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

TGM 

(1850-1937) 



Znovuobnovení tradice Dne stromů 

Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě 
obvod kmene: 70 cm (v 60 cm), stáří: 15 let 

 

 výsadbou dne 19.10.2000 bylo odstartování znovuobnovení tradice Dne stromů,  

    hrušeň vysadili V. Větvička, M. Patřičný, J. Fencl, je potomkem památného stromu  



Pamětní alej významných osobností 

Alej osobností v Evropské ulici 
počet stromů: 90, obvod kmene: 24-32 cm, stáří: 10 let 

 

 alej byla vysazena v den 90. výročí vzniku Prahy 6 (4.9.2010), platany dostaly  

   pojmenování po významných lidech, kteří v Praze 6 žili nebo jsou s ní spojeni  

   svým dílem 

Vlasta Burian 
Věra Čáslavská 

Václav Havel Antonín Holý 

Eva Pilarová Jiří Suchý 

Emil Zátopek 



Lípy stromkových slavností 

Lípy před školou ve Slivenci  
obvod kmene: 146-268 cm, stáří: 110 let 

 

 lípy byly vysazeny během stromkových slavností dne 28.3.1908, zakoupila je  

    místní školní rada a vysadili děti 5. třídy 



Alej na počest studentů 

Stromořadí studentů v Modřanech 
obvod kmene: 107-247, 27 cm (vysazena 2003), stáří: 75 let 

 

 stromořadí 9 lip bylo vysazeno v roce 1940 občany Modřan na památku  

    9 studentů popravených nacisty dne 17.11.1939 



Spisovatelova hrušeň 

Nerudova hrušeň na Petříně 
obvod kmene: 292 cm, stáří: 200 let 

 

 hrušeň je spojována s básníkem Janem Nerudou, kterého pamatuje a který  

    se narodil na Malé Straně 

Jan Neruda 

(1834-1901) 



Unikátní kultivar jinanu 

Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK  

v Praze obvod kmene: 340 cm (v 80 cm), stáří: 150 let 

 

 kultivar ‘Praga’, údajně bonsaj pěstovaný v sudu či tvarovaný, inspiroval  

    J. Foglara (v knize Stínadla se bouří – jedna ze skupin Vontů Uctívači ginga) 



Nejmohutnější dub červený 

Dub červený na Střeleckém ostrově 
obvod kmene: 350 cm, stáří: 125 let 

 
 patří k prvním  

    výsadbám  

    dubu  

    červeného  

    u nás  

    (od 90. let  

    19. stol.) 



Informační zdroj - web Pražské stromy  

Komplexní informace o památných a významných stromech Prahy                                             

web www.prazskestromy.cz 

 přehled stromů s fotografiemi 

 přesná lokalizace 

 tipy na výlety (vycházky,  
cyklistické trasy) 

 informace o aktuální dění  
(výstavy, soutěže) 

 o památných stromech  
(obecně) 

 a mnoho dalších zajímavostí  

 od roku 2010, v roce 2016  
(nová grafická podoba) 
 

kontaktní email: 

prazskestromy@seznam.cz 



Fotografická soutěž Lípa – náš národní strom  

4. ročník fotografické soutěže                                              

 probíhá do 19. srpna 2018 

 podtitul: hledá se nejkrásnější lípa Prahy  

Kategorie: 

 I.  lípy Prahy – všechny lípy na území Prahy 
II. lípy republiky – jubilejní lípy na území ČR   
 

 hodnotné ceny: finanční hotovost, knihy, předplatné časopisů, vstupenky 
atd.  

 více na: www.prazskestromy.cz  
 

Soutěž probíhá pod záštitou radní MHMP RNDr. Janou Plamínkovou. 



Pozvánka na 

vycházku   

        Za pražskými stromy  
           Malé Strany 

 

 čtvrtek 12. dubna 2018, 16h  

 

 ostrov Kampa u Sovových mlýnů 

 komentovaná procházka 

 vstup volný 

 přihlášení na e-mailu: 
prazskestromy@seznam.cz 

 



Publikace Vycházky za pražskými stromy 

nejen pro seniory 

 kniha obsahuje 8 krátkých vycházek za památnými a významnými stromy  

    Prahy 

 plánky, fotografie, historie  

    stromů 

 vydala Agentura Koniklec,  

    2018 (s podporou  

     hl. m. Prahy)  

 56 stran 

 

 autor: Aleš Rudl 

prazskestromy@seznam.cz 



Děkuji  

za pozornost ! 

Další informace 

www.prazskestromy.cz 

web 

e-mail 

prazskestromy@seznam.cz 

Facebook 

Pražské památné stromy 


