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

74. Dub letní V Hrobech

První památný strom v Praze. Ze všech lip na území města je nejmohutnější
a zároveň je označována jako rodový strom.

65. Olše lepkavá v Sobíně

Dřevina má nadprůměrný vzrůst, věk a je hraničním stromem.

46. Dub letní v Modřanech

olše lepkavá, 302 cm, při vodoteči v prodloužení ulice Blatnická

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

evidenční číslo památného stromu či skupiny, orientační název, druh, počet
jedinců (pokud je více než jeden), obvod kmene, lokalizace, význam
Pozn.: údaje k obvodům kmenů u památných stromů jsou vztaženy k roku
2017

Je jedinou památnou olší v Praze a je krajinnou dominantou. Zásluhou místní
obyvatelky přečkala kolektivizaci.

dub letní, 358 cm, při křižovatce ulic Československého exilu
a Generála Šišky

dub letní, 366 cm, při vstupu do lesního komplexu Kamýk
z jihovýchodního směru

75. Dub severně od ulice Branišovská

Projekt vydání mapy byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.
Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Vydání mapy podpořilo Hlavní město Praha.

44. Lípa srdčitá v Chabech

Památné stromy

dub letní, 434 cm, při kraji lesního porostu 130 m severně od ulice
Branišovská (č.p. 246/8)
Dřevina má nadprůměrný vzrůst, věk a je hraničním stromem.

dub letní, 2 stromy, 279 a 356 cm, křižovatka ulic K Výboru
a Branišovská

Mapa památných a významných stromů Prahy jihozápad
měřítko: 1 : 20 000
vydala: Agentura Koniklec, o. p. s. v roce 2019
text a fotografie: Aleš Rudl
grafická úprava: DTPak.cz, s.r.o.
náklad: 1500 ks
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6. Dva duby letní v Točné

79. Duby v lesoparku Na Cibulkách
dub letní, 3 stromy, 357–508 cm, severozápadní část lesoparku (za
sportovištěm v ulici Nad Hliníkem)

Stromy jsou krajinnou dominantou. Mají nadprůměrný vzrůst a věk.

Stromy jsou nadprůměrného vzrůstu a věku.

8. Dub letní Nad Výšinkou

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

dub letní, 393 cm, v soukromé zahradě při čp. 1259/17 v ulici Nad
Výšinkou
Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku.

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.

10. Lípa srdčitá Na Šabatce
lípa srdčitá, 388 cm, naproti komořanskému zámku (u plotu v ulici
Na Šabatce č.p. 2125/8)

• 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.

Je posledním pozůstatkem zahrady dříve náležející ke komořanskému zámku.
Lípa je lokální krajinnou dominantou.

17. Lípa srdčitá na Vídeňské ulici
lípa srdčitá, 356 cm, při Vídeňské silnici zhruba naproti konečné
autobusů MHD Ústavy akademie věd

8

dub letní, 290 cm, mezi bytovými domy ulice U Malvazinky č.p.
2671/28 a 2670/30
Je pozůstatkem původního porostu. Má nadprůměrný vzrůst a věk.
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41. Duby letní v Cholupické bažantnici

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.

dub letní, 2 stromy, 457 a 446 cm, na jihozápadním okraji
Cholupické bažantnice

80. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách

Hraniční stromy, které jsou nejmohutnějšími dřevinami bažantnice.

42. Lípa republiky v Krčské 205/24

platan javorolistý, 525 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).

lípa velkolistá, 269 cm, v ulici Krčská v zahradě za domem č.p.
205/24

10

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

41

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku.

88. Dub v lesním porostu Kamýk

87. Skupina dubů letních v ulici Mezivrší

dub letní, 352 cm, v prodloužení ulice U Kamýku

dub letní, 2 stromy, 390 a 345 cm, na travnaté ploše v ulici Mezivrší
naproti křižovatce s komunikací Pod Křížkem

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

5. Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK
v Praze

6. Heroldova lípa v Heroldových sadech

Mapa památných a významných stromů Prahy jihozápad

37. Platan javorolistý v parku Jezerka

Stromy jsou nadprůměrného vzrůstu a věku. Statnější jedinec se stal finalistou
ankety Strom roku 2008.

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

Solitérní jedinec s estetickou korunou. Dub si zahrál v české filmové pohádce
režiséra Antonína Moskalyka Třetí princ, jež vznikla na motivy pohádky Karla
Jaromíra Erbena O dvou bratřích. V roce 2013 se stal finalistou ankety Strom
roku.

101. Dub letní v Podolí
dub letní, 370 cm, v areálu sportoviště nedaleko zastávky Kublov

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 5–71 jsou
vztaženy k roku 2016, položky 73 a 74 k roku 2018 a 84 k roku 2019.

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je lokální dominantou.

jinan dvoulaločný, 340 cm (v 80 cm), vedle vstupu do tropického
skleníku
Unikátní kultivar jinanu dvoulaločného byl pravděpodobně vyšlechtěn
z kultivaru ‚Pendula‘. V minulosti byl patrně pěstován v nádobě či sudu jako
bonsaj. Zajímavostí je, že tento jinan inspiroval Jaroslava Foglara v knize
Stínadla se bouří.

107. Dub uherský u Palaty
dub uherský, 460 cm, v areálu ústavu pro nevidomé 60 m od vstupní
brány z ulice Na Hřebenkách

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.

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

jilm vaz, 375 cm, při žlutě značené turistické cestě jihovýchodně od
rybníka Labuť
Má nadprůměrný vzrůst a věk. Jediný památný jilm v Praze.

dub letní, 249 cm, na travnaté ploše v ulici Mezivrší naproti
křižovatce s komunikací Pod Křížkem

94. Dub s bizarním kmenem Na Cibulkách

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

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

Dřevina je krajinnou dominantou a zároveň hraničním stromem.

Má nadprůměrný vzrůst, věk a je pozůstatkem z někdejšího krajinářského
parku, který volně navazoval na motolský zámek.

114. Tisy na Turbové

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.

97. Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách

34. Alej Evropy ve Stodůlkách

dub letní, 12 stromů, 264–416 cm, v ulici V Lučinách mezi retenční
nádrží a křižovatkou s komunikací Na Dlouhé mezi.

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

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.

100. Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi

dub letní, 525 cm, nad křižovatkou cest jihovýchodně od
sportovního střediska
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dub letní, 293 cm, v poli východně od zastávky MHD Hrazanská

se říkalo Farkáň nebo také Malá. Usedlost byla zničena bombardováním při
americkém náletu na Prahu 14. 2. 1945.

37. Jírovec na hřbitově ve Slivenci

50. Lípa sousedství u Sobína

62. Masarykovy lípy Na Beránku

jírovec maďal, 310 cm, na hřbitově při ulici Višňovka

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

35. Dub Na Farkáně v Radlicích

36. Lípy před školou ve Slivenci

Strom je krajinnou dominantou a esteticky významný jedinec. Byl vysazen při
založení hřbitova v 1. polovině 19. století.

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

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

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

patnáctky, Slovenska, Polska, Maďarska a českého zástupce v Evropském
konventu Jana Zahradila.

Sloupovitý dub je pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti č.p. 26, které

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

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 sídliště Novodvorská, jehož výstavba proběhla v letech 1964–1969 podle
územního plánu architektů Aleše Bořkovce a Vladimíra Ježka.

39. Jiráskův dub v Hodkovičkách
dub letní, 328 cm, v travnatém údolí mezi ulicemi Vítovcova
a Údolní

Byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje.
Symbolizuje hranice a současně propojení obou krajů.

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 (domovní znamení je stále na průčelí domu
– 70 m jižně od hrušně).

Významná krajinná dominanta, pojmenovaná podle českého literáta Aloise
Jiráska, kterého připomíná sousedící Jiráskova čtvrť, jejíž ulice nesou názvy
související s jeho díly Aloise Jiráska.

57. Lípa Evropy v Modřanech

46. Lípa svobody na Zličíně

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.

lípa velkolistá, 220 cm, v ulici U Lípy

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

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.

58. Lípa republiky v Modřanech

47. Lípa třetího tisíciletí na Zličíně

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.

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).

lípa srdčitá, 25 cm, na travnaté ploše Sofijského náměstí

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 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR. Původně byly před
hasičskou zbrojnicí vysazeny čtyři lípy.

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.

59. Strom milénia v Modřanech

lípa velkolistá, 181 cm, při západní straně budovy školy Charlotty
Masarykové

48. Lípa republiky v Nedašovské ulici na Zličíně

Byla vysazena 15. července 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky
za účasti téměř celé Chuchle.

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

60. Lípa 17. listopadu v Modřanech

74. Lípa republiky v Radotíně

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.
Slavnostího aktu se zúčastnili zaměstnanci MČ Praha-Zličín, starosta, zástupci
hasičů, Mysliveckého sdružení Zličín a žáci zdejší školy.
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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.

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

49. Lípa Evropy na Zličíně

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

73. Lípa republiky u školy ve Velké Chuchli
lípa velkolistá, 51 cm, na travnaté ploše při ulici U Modřanské školy

Byla vysazena 27. 10. 1998 u příležitosti oslav 80. výročí vzniku ČSR. Lípu
vysadili žáci a pedagogové zličínské školy za pomoci Mysliveckého sdružení
Zličín.

jihozápad

24. Jasan ztepilý v Motole

100

95. Dub letní v Mezivrší

Mapa památných
a významných stromů
Prahy

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

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

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

Má nadprůměrný vzrůst a věk. Dříve náležel k terasovité zahradě usedlosti
Koulka existující už na počátku 17. století.

21. Cedr libanonský na Dobešce

tis červený, 2 stromy, 297 a 339 cm, ve svahu v zahradě usedlosti
Turbová (ulice Jinonická č.p. 1066/6)

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

jasan ztepilý, 335 cm, při schodišti v ulici Koulka

sekvojovec obrovský, 2 stromy, 370 a 391 cm, při žlutě značené
turistické cestě vedle dětského hřiště mezi stanicí metra C Roztyly
a rybníkem Labuť

lípa srdčitá, 233 cm, v polích jižně od Holyně v prodloužení ulice
Kopanská

dub letní, 4 stromy, 220–283 cm, na travnaté ploše v ulici
Sládkovičova č.p. 1268/5 před severní stranou panelového domu

9. Jasan ztepilý u Koulky v Radlicích

Strom je nadprůměrného vzrůstu, věku, je krajinnou dominantou a připomíná
někdejší usedlost nazývanou Červená zahrada zbořenou na začátku 20. století.

110. Lípa srdčitá u Holyně

91. Skupina dubů v ulici Sládkovičova

Byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr.
Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení obce na městys.

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

108. Sekvojovce obrovské v Michelském lese
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lípa velkolistá, 198 cm, na velké louce v horní části sadů

16. Platan javorolistý v Nádražní ulici na
Smíchově

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

92. Jilm vaz v Michelském lese

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.

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

39. Dub letní v ulici U Malvazinky

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

• 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.

30. Duby letní na Pavím vrchu

Víte, že?

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

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

lípa srdčitá, 97 cm, zelený pás při ulici Václava Balého

Byla vysazena při 20. výročí od sametové revoluce dne 16. 11. 2009 (původní
lípa byla po poškození vandalem nahrazena v roce 2013 novou).

Byla vysazena 26. října 1968 na výročí 50 let od vzniku Československé
republiky.

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.

84. Lípa přátelství v Radotíně
lípa srdčitá ‘Greenspire’, 36 cm, u kostela sv. Petra a Pavla na
stejnojmenném náměstí
Byla vysazena 4. 11. 2017 jako strom přátelství u příležitosti završení oslavy 25
let trvající spolupráce s městem Burglengefeld.
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