
  Památné stromy  

evidenční číslo památného stromu či skupiny, orientač-
ní 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

7. Dub letní v Klánovicích (ulice Malšovická)
dub letní, 406 cm, při plotu v ulici Malšovická v blízkosti 
křižovatky s ulicí Lovčická 
Je zbytkem původního porostu z doby ještě před 
založením Klánovic. Je hraničním stromem (dříve rostl na 
okraji porostu). 

9. Cedr atlaský Na Balkáně
cedr atlaský, 267 cm, areál kurtů TJ Spoje Praha, ulice 
Na Balkáně u č.p. 990/21a  
Cedr byl přivezen Dendrologickou společností, která 
vznikla v roce 1908 ve Vídni. Strom je jediným památným 
cedrem na území Prahy.  

14. Jasan ztepilý u školy v Bártlově ulici
jasan ztepilý, 375 cm, areál ZŠ a MŠ v Bártlově ulici č.p. 
83 
Má nadprůměrný vzrůst a i ekologicko-výchovný význam 
(roste v areálu školy). 

21. Lípa srdčitá u kostela ve Vinoři
lípa srdčitá, 420 cm, mezi kostelem Povýšení svatého 
kříže a farou
Strom hodnotný nejen svým vzrůstem, ale též 
z estetického hlediska. Pod lípou je pramen vody.  

25. Lípa srdčitá v ulici Krnská
lípa srdčitá, 360 cm, na křižovatce ulic Krnská a 
Dětenická
Strom s bohatě rozvětvenou korunou má nadprůměrný 
vzrůst a věk. 

Připomíná původní lesní porost a výstavbu Klánovic, které 
vznikaly jako „lesní“ město.

82. Dub letní v Horních Počernicích
dub letní, 330 cm, ulice Ledkovská v zahradě za domem 
č.p. 907/6 
Dub je pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti, 
která zde stávala. Významná krajinná dominanta.

  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 3–68 jsou vztaženy k roku 2016, položky 75 a 78 
k roku 2018 a 82 a 86 k roku 2019.

28. Dub letní na návsi v Hostavicích
dub letní, 375 cm, při křižovatce ulic Vidlák a 
Novozámecká 
Je pravděpodobně zbytkem původního porostu. Dnes je 
krajinnou dominantou. 

31. Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích
lípa srdčitá a lípa velkolistá, 4 stromy, 305–565 cm, na 
travnaté ploše kolem kaple sv. Anny
Skupina stromů byla vysazena kolem barokní kaple. Lípy 
patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám svého 
druhu v Praze. 

86. Skupina dubů letních v Satalické 
bažantnici
dub letní, 2 stromy, 495 a 325 cm, na centrálním palou-
ku Satalické  
bažantnice
Stromy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám 
bažantnice. Společně se sousedícím památným dubem 
dotvářejí atmosféru celého palouku.

3. Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích 
jasan ztepilý – převislý, 2 stromy, 210 a 204 cm, vedle 
kulturní památky Stará pošta 
Jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady navazující 
na objekt památkově chráněné Staré pošty (zahrada byla 
zrušena v roce 1953). Dominanta parkové úpravy.  

34. Duby letní ve Farské ulici
dub letní, 2 stromy, 393, 358 cm, na konci Farské ulice 
za transformátorovou stanicí 
Oba stromy jsou nápadné svým vzrůstem a věkem. 

93. Lípa na Proseku u kostela sv. Václava
lípa srdčitá, 340 cm, vedle budovy fary v ulici U 
Proseckého kostela 
Solitérní strom je lokální krajinnou dominantou 
nadprůměrného vzrůstu a věku. 

8. Lípa republiky na Skalce
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.

10. Lípa svobody ve Vysočanech
lípa srdčitá, 188 cm, naproti budově anglického 
gymnázia v Sokolovské ulici
Byla zasazena žáky vysočanské školy za účasti 
představitelů vysočanské radnice 27. října 1928, v 
předvečer desetiletého výročí vzniku naší republiky. 

11. Lípa svobody v Běchovicích
lípa srdčitá, 236 cm (v 1 m), v parku Mistra Jana Husa při 
Českobrodské ulici 
Byla vysazena v roce 1928 na počest 10. výročí vzniku 
Československé republiky řídícím učitelem zdejší školy 
panem Řibřidem a železničářem Josefem Kafkou.

25. Dub letní v Litožnické ulici v Běchovicích
dub letní, 175 cm, v Rubešových sadech v Litožnické 
ulici 
Má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou a byl 
vysazen po první světové válce při zakládání vilové čtvrti.

26. Lípa republiky v Běchovicích
lípa obecná, 17 cm, travnatá plocha v ulici K Železnici 
naproti č.p. 307 
Byla vysazena 19. 10. 2013 občany Běchovic se starostou 
Ing. Ondřejem Martanem na počest 20. výročí vzniku 
samostatné České republiky. 

40. Miranovy duby ve Ctěnickém háji
dub letní, 11 stromů, 269–468 cm, při žlutě značené 
turistické cestě v lesním porostu nedaleko zastávky 
MHD Moravanská 
Stromy byly vysazeny kolem roku 1775 na památku 
selského povstání v Čechách. Svým vzrůstem výrazně 
vystupují nad okolní porost. 

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. 

42. Lípa republiky na Vinořském náměstí
lípa srdčitá, 97 cm, před školou na Vinořském náměstí 
Byla vysazena 28. 10. 1968 na oslavu 50. výročí vzniku 
ČSR na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. 
Sýkory.

43. Lípa republiky před ZŠ Vinoř
lípa srdčitá, 146 cm, před školou v Prachovické ulici 
Byla vysazena 28. 10. 1968 na oslavu 50. výročí vzniku 
ČSR na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. 
Sýkory.

68. Alej Hany Benešové v Klánovicích
lípa velkolistá, lípa srdčitá, 68 stromů, 17–196 cm, 
v travnatém pásu v ulici Slavětínská 
Alej byla vysazena 23. května 1937. Sázení lip organizovala 
ženská komise při místní organizaci čs. národních 
socialistů. Stromořadí bylo pojmenováno po choti 
prezidenta Edvarda Beneše, která byla patronkou celé 
akce.  

75. Lípa republiky v Ježkově parku v Újezdu 
nad Lesy
lípa srdčitá, 206 cm, severní část Ježkova parku při ulici 
Klerická
Byla vysazena dne 28. října 1968 na 50. výročí vzniku 
Československé republiky.

77. Lípa republiky u chvalské školy v Horních 
Počernicích 
lípa srdčitá, 17 cm, v areálu ZŠ Stoliňská vlevo od 
vstupní brány
Byla vysazena 24. října 2013 u příležitosti 95. výročí od 
vzniku Československé republiky.

49. Dub letní v Dolních Počernicích
dub letní, 605 cm (v 70 cm), v ulici Národních hrdinů 
v zahradě za domem č.p. 240
Patří k nejmohutnějším památným stromům na území 
Prahy. 

98. Dub v parku v Dolních Počernicích
dub letní, 493 cm, v centrální části zámeckého parku 
naproti lesnímu divadlu 
Dřevina je nejmohutnějším stromem celého parku. 
Zároveň patří k nejvyšším památným stromům Prahy. 

82. Lípa Evropy ve Vysočanech
lípa srdčitá, 49 cm, střední část parku Organizace 
spojených národů
Byla vysazena jako lípa Evropy při oslavách Evropského 
dne v Praze 9. května 2000.

86. Lípa republiky u Masarykovy školy 
v Újezdu nad Lesy
lípa srdčitá, 200 cm, v parkové úpravě nalevo od 
budovy Masarykovy základní školy 
Byla vysazena 29. října 1968 na paměť 50 let od vzniku 
Československé republiky. 

51. Dub letní u parku v Březiněvsi
dub letní, 417 cm, naproti hasičské zbrojnici 
Dominanta někdejší staré návsi obce. Má nadprůměrný 
vzrůst a věk. 

99. Skupina dubů na hrázi Počernického 
rybníka
dub letní, 2 stromy, 428 a 458 cm, na hrázi rybníka 
nedaleko stavidla 
Stromy jsou nejmohutnějšími duby na hrázi. Byly 
vysazeny při zakládání rybníka. Tvoří krajinnou 
dominantu. 

68. Dub nad altánem v Satalické bažantnici
dub letní, 676 cm (ve 110 cm), na centrálním palouku 
Satalické bažantnice  
Strom je mohutný čtyřkmen dominující tamějšímu 
palouku. Je druhým nejmohutnějším dubem na území 
Prahy. Pod dubem dříve stával altánek, postavený v roce 
1953 při příležitosti konání okresních dožínek. 

81. Dub letní v Klánovicích (ulice Smiřická)
dub letní, 329 cm, ulice Smiřická v zahradě za domem 
č.p. 268 

103. Jasan ztepilý u Starokolínské ulice
jasan ztepilý, 490 cm, v zahradě za domem č.p. 1144 v 
ulici Starokolínská 
Má nadprůměrný vzrůst a věk a je jedním 
v nejmohutnějších jasanů v Praze. 

104. Dub letní v ulici Pod Labuťkou
dub letní, 314 cm, v ulici Pod Labuťkou vedle dětského 
hřiště 
Má nadprůměrný vrůst, věk a je lokální dominantou. 

111. Jasan v zámeckém parku v Čakovicích
jasan ztepilý, 608 cm, v travnaté ploše severozápadně 
od budovy zámku 
Je nejmohutnějším jasanem v Praze a zároveň jedním 
z největších u nás. 

112. Jinan v zámeckém parku v Čakovicích
jinan dvoulaločný, 398 cm, v travnaté ploše západně od 
budovy zámku 
Má nadprůměrný vzrůst a věk a svým obvodem kmene 
patří k nejmohutnějším památným jinanům u nás. 

113. Linda v poli u Satalic 
topol bílý, 673 cm, v poli západně od silnice spojující 
Satalice s Vinoří
Svým obvodem patří k nejmohutnějším památným 
topolům svého druhu u nás. Byl vysazen na přelomu 
19. a 20. století v souvislosti s terénní úpravou drobné 
prohlubně. Na topol se odkazuje i jedna z místních ulic 
pojmenovaná „K Lindě“. 
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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. 

•  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. 

•  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. 

Víte, že? 

•  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.

Přijměte pozvání za nejzajímavějšími velikány Prahy, z nichž mnozí vám svojí mo-
hutností či silným poselstvím vezmou dech. 
Těchto stromů bychom si měli neobyčejně vážit. Přistupujte k nim proto s respek-
tem a úctou.  

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