Památné stromy
evidenční číslo památného stromu či skupiny, orientační název, druh, počet jedinců (pokud je více než jeden),
obvod kmene, lokalizace, význam
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vztaženy k roku 2017
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13. Dub letní v Nedvězí
dub letní, 352 cm, při silnici Pánkova naproti č.p. 90/17
Statný strom má nadprůměrný vzrůst a věk. Je krajinnou
dominantou.

Bližší informace o pozoruhodných stromech Prahy naleznete na webových stránkách www.prazskestromy.cz, které jsou průvodcem po památných a významných
stromech Prahy.

16. Kunratický dub letní
dub letní, 435 cm, při vstupu do Kunratického lesa
z ulice U Kunratického lesa × Na Ovčíně
Podle pověsti byl vysazen při výstavbě Nového hrádku
za vlády Václava IV. Od nepaměti je hraničním stromem.
Statečně čelí civilizačnímu tlaku.

Přijměte pozvání za nejzajímavějšími velikány Prahy, 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.
• Za nejstarší památný strom Prahy je považován dub Karel rostoucí v zámecké
oboře v Kolodějích. Pověst praví, že jej vysadil samotný císař a král Karel IV. Ve
skutečnosti se jeho stáří 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, lípy třetího tisíciletí
či lípa sousedství.
• V databázi významných stromů můžete též najít lípu Václava Havla, Masarykovu
lípu či lípu Jana Nerudy.

17. Lípa srdčitá na Vídeňské ulici
lípa srdčitá, 356 cm, při Vídeňské silnici zhruba naproti
konečné autobusů MHD Ústavy akademie věd
Je původním pozůstatkem aleje vedoucí při staré kupecké cestě. Lípa má nadprůměrný vzrůst a věk.

Víte, že?

lípa srdčitá, 377 cm, u jižní brány parku (ulice Za
Bažantnicí)
Strom má nadprůměrný vzrůst a věk.
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jasan ztepilý, 386 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 výraznou dominantou.

29. Duby letní Na Jelenách u Kunratického
lesa
dub letní, 3 stromy, 290–377 cm, na modře značené
turistické trase při ulici U Kunratického lesa
Skupina tří hraničních stromů nápadně převyšující okolní
porost.

32. Duby letní v pásu Říčanky

38. Švehlův dub v Hostivaři

dub letní, 4 stromy, 264–322 cm, v ohbí Říčanského
potoka za Novým náměstím v Uhříněvsi
Rostou při břehu Říčanského potoka. Jsou významnou
součástí břehového porostu a tvoří zbytek původní skladby dřevin.

dub letní, 425 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.
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26. Jasan u kostela sv. Petra v Dubči

24. Lípa u brány zámeckého parku
v Kunraticích
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Stromy jsou nejdůležitější složkou městské přírody. Obohacují životní prostředí
a spoluvytvářejí veřejný prostor. V Praze můžeme najít stovky stromů, které svojí
velikostí či posláním převyšují ostatní dřeviny.
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• Památné stromy – mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí,
které jsou vyhlašovány příslušnými orgány ochrany přírody (v Praze Magistrát
hl. m. Prahy) a požívají zvláštního režimu ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Památných stromů je v Praze aktuálně 198 jedinců.

dub letní, 427 cm, nedaleko vodoteče v prodloužení
ulice Do Dubin při hranici Prahy
Solitérní strom nadprůměrného vzrůstu a věku. Krajinná
dominanta.

• Významné stromy – dřeviny spojené s důležitou událostí, s poselstvím určité
historické skutečnosti nebo místa, na němž daný strom roste. K významným
stromům můžeme zařadit i dřeviny nápadné svým vzrůstem, krajinné dominanty
či zvláštní dendrologické taxony dřevin apod. Významné stromy metropole jsou
evidovány v databázi významných stromů Prahy. Ta je dostupná na webových
stránkách www.prazskestromy.cz a v současné době čítá 313 jedinců.

22. Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“

Mapa památných
a významných stromů
Prahy

41. Duby letní v Cholupické bažantnici
dub letní, 2 stromy, 457 a 446 cm, na jihozápadním
okraji Cholupické bažantnice
Hraniční stromy, které jsou nejmohutnějšími dřevinami
bažantnice.

47. Dub letní v Záběhlicích
dub letní, 535 cm, v zahradě v ulici Záběhlická u domu
č.p. 59/108
Patří k nejmohutnějším dubům na území Prahy.

jihovýchod

52. Dub letní za náměstím Bratří Jandusů
dub letní, 476 cm, u náměstí Bratří Jandusů na zahradě
před domem č.p. 251/24
Patří k nejvyšším památným stromům Prahy. Má nadprůměrný vzrůst a věk.

56. Hraniční dub uhříněveského panství
dub letní, 525 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, 241–511 cm, na hrázi rybníka
Homolka
Stromořadí prastarých dubů bylo vysazeno nejspíše při
zakládání rybníka. Duby mají význam i zoologický.

62. Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
lípa srdčitá, 390 cm, v parčíku při ulici K Šeberovu
u kostela sv. Prokopa
Mohutná lípa byla dříve výraznou krajinnou dominantou.
Má nadprůměrný věk.
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76. Lípa srdčitá v Nedvězí
lípa srdčitá, 522 cm (v 1,7 m), nedaleko říčky Rokytka na
louce jižně od ulice K Radhošti
Solitérní strom patří k nejmohutnějším lípám na území
Prahy.

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 nejmohutnějším
památným stromem v Praze. Pod dubem je pódium,
které dříve sloužilo k oslavám, a státníci, kteří v Kolodějích
pobývali, zde přijímali návštěvy. Veřejnosti nepřístupný.

85. Jasanová alej v Chodově
jasan ztepilý, 9 stromů, 218–272 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.

89. Dub letní v Kolovratech
dub letní, 357 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.

91. Skupina dubů v ulici Sládkovičova
55

70. Duby na hrázi Podleského rybníka

71. Dub při úřadu MČ Praha-Křeslice

dub letní, 8 stromů, 258–585 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.

dub letní, 384 cm, při křižovatce ulic K Čestlicům
a Štychova
Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku. V roce 2005 byl
zasažen bleskem, což zapříčinilo redukci koruny.

dub letní, 4 stromy, 220–283 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.

92. Jilm vaz v Michelském lese
jilm vaz, 375 cm, při žlutě značené turistické cestě
jihovýchodně od rybníka Labuť
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63. Dub proti Lišovické ulici v Kunratické
bažantnici
dub letní, 360 cm, v porostu při cestě v prodloužení
ulice Lišovická
Má nadprůměrný vzrůst a věk a je nejmohutnějším jedincem celé bažantnice.

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

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.

108. Sekvojovce obrovské v Michelském lese
sekvojovec obrovský, 2 stromy, 370 a 391 cm, při žlutě
značené turistické cestě vedle dětského hřiště mezi
stanicí metra C Roztyly a rybníkem Labuť
Byly vypěstovány ze semen sekvojovců rostoucích
v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku, které
tam nechal dovézt hrabě Chotek jako třináctileté. Zdejší
sekvojovce rostly původně v dnes již zrušené lesní školce.

Významné stromy
evidenční číslo významného stromu či skupiny, orientační název, druh, počet jedinců (pokud je více než jeden),
obvod kmene, lokalizace, význam
Pozn.: údaje k obvodům kmenů u významných stromů
položky 13–56 jsou vztaženy k roku 2016 a položka 81 k
roku 2019.

2. Lípa svobody v Dubči
lípa srdčitá, 155 cm, na náměstí U Lípy svobody
Byla vysazena v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku
ČSR. Bývalá náves nese po lípě název – náměstí u Lípy
svobody.

64. Dub letní v Kunratické bažantnici
dub letní, 377 cm, ve střední části bažantnice naproti
rybníčku přes cestu
Má nadprůměrný vzrůst a věk a připomíná tradiční skladbu lesního porostu.
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66. Dub letní pod zemědělskou usedlostí
v Nedvězí
dub letní, 388 cm, na okraji obce při ulici Pánkova
směrem na Křenice
Strom má nadprůměrný vzrůst a věk. Je hraničním stromem.

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.

4. Lípa republiky v Dolních Měcholupech

Byla vysazena 13. dubna 2011 u příležitosti Dne Země
dětmi z místních škol za účasti zástupců radnice. Pořízení
lípy bylo financováno ze školní soutěže ve sběru starého
papíru.

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 RNDr.
Jan Koukal, CSc. (tehdejší primátor hl. m. Prahy) a starosta Městské části Praha – Dolní Měcholupy Ing. Karel
Hagel.

55. Lípa svobody na Zahradním Městě
lípa srdčitá, 101 cm, v ulici Slívová
Byla vysazena na jaře roku 1968 nájemníky nedalekého
bytového domu č. 3/2897.

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.

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.

8. Lípa republiky na Skalce

81. Lípa republiky v ulici Mukařovská ve
Strašnicích

lípa velkolistá, 51 cm, u autobusové točny v blízkosti
výtahu do metra
Byla vysazena 28. 10. 1998 u příležitosti oslavy 80. výročí
založení republiky. Vysadil ji tehdejší zástupce starostky
Ing. Karel Výrut, CSc., a radní Jiří Veselý.

lípa srdčitá, 107 cm, ulice Mukařovská východně od
pomníku obětem 2. světové války
Lípa byla vysazena 28. října 1968 na výročí 50. let od vzniku Československé republiky.

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. výročí od podpisu tzv.
Schumanovy deklarace mezi Francií a Německem, která
je považována za počátek evropských integračních snah.
Lípu vysadil tehdejší starosta Prahy 15 Jan Nádvorník za
pomoci Ing. Ivana Holešinského (tehdy vedoucího OŽP
na Praze 15).

Nejmohutnější pražský jilm. Je krajinnou dominantou
a připomínkou někdejšího nedalekého rybníka.

40. Jilm vaz v Kolovratech

52. Sokolské lípy na Spořilově

jilm vaz, 368 cm, při chodníku vedle č.p. 477/20 v ulici
Do Lipan
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lípa velkolistá, 2 stromy, 188, 195 cm, před budovou
sokolovny v Severozápadní IV
Dvojice lip byla vysazena v roce 1933 u příležitosti ote-

vření nově postavené spořilovské sokolovny. Stromy jsou
věnované památce zakladatelů českého Sokola Miroslavu
Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi.

54. Strom dětí v Uhříněvsi
lípa obecná, 26 cm, na Novém náměstí při zastávce
MHD ve směru Říčany
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