12. Platan javorolistý v zahradě Kinských
platan javorolistý, 565 cm, při vstupu do zahrady Kinských
z náměstí Kinských
Solitérní jedinec byl vysazen jako jedna z prvních dřevin při
zakládání Kinského zahrady. Platan má nadprůměrný vzrůst
a věk.

Pozn.: údaje k obvodům kmenů u památných stromů jsou vztaženy k roku
2017

1. Dub uherský v Italské ulici

20. Platan javorolistý na Kampě

platan javorolistý, 695 cm (u země), střední část náměstí
severně od tramvajové trati
Strom netradičního, působivého vzrůstu a nadprůměrného
věku. V roce 1985 proběhla jeho záchranná „rekonstrukce“ v té
době novými a pokrokovými metodami.

platan javorolistý, 504 cm, u křižovatky cest naproti
Lichtenštejnskému paláci
Strom nadprůměrného vzrůstu a věku je významnou krajinnou
dominantou. Je pozůstatkem z bývalé Velíkovské zahrady.

23. Lípa srdčitá v Přední Kopanině
lípa srdčitá, 283 cm, Hokešovo náměstí
Byla vysazena v roce 1919. Výsadba za účasti veřejnosti byla
spojena s oslavou na památku vyhlášení naší samostatnosti
dne 28. 10. 1918. Dominanta náměstí.

dub uherský, 289 cm, u vchodu do polikliniky z ulice
Helénská
Má nadprůměrný vzrůst a věk. Pochází z původní sadové
úpravy ještě před výstavbou budovy nemocnice.
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evidenční číslo památného stromu či skupiny, orientační název,
druh, počet jedinců (pokud je více než jeden), obvod kmene,
lokalizace, význam

15. Platan javorolistý na Karlově náměstí

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

nazývanou podle legendárního hudebníka a mírového aktivisty
Johna Lennona.

Památné stromy

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

2. Jinan dvoulaločný v Královské oboře
jinan dvoulaločný, 365 cm, v areálu bývalého zahradnictví
západně od Místodržitelského letohrádku
Jeden z největších a nejstarších jinanů u nás. Je s největší
pravděpodobností uveden v Braulově soupisu stromů a rostlin
z poloviny 19. století pod tehdy platným jménem Salisburia
adiantifolia.

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.

3. Tis červený v rajském dvoře u františkánů

lípa srdčitá a lípa velkolistá, 18 stromů, 176–274 cm, ulice
Gagarinova (Suchdol)
Jednořadá alej byla vysazena kolem roku 1930 zásluhou členů
místního zahrádkářského svazu Vojtěcha Smetany a Václava
Tůmy. Alej je nejpočetnějším památným stromořadím v Praze.

dub letní, 395 cm, v soukromé zahradě při č.p. 1259/17 v ulici
Nad Výšinkou
Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku.
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11. Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce
platan javorolistý, 712 cm, v zahradě Velkopřevorského
paláce u Velkopřevorského náměstí
Je nejmohutnějším a nejstarším stromem svého druhu
nejen v Praze, ale i v celé republice se řadí na přední příčky.
Vypráví se, že pod ním sedával hudební skladatel Ludwig van
Beethoven. Dnes zastřešuje svojí rozložitou korunou zeď

33. Dub letní při ulici Střelničná

36. Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí

dub letní, 411 cm, v parkové ploše naproti tramvajové
zastávce MHD Kyselova
Od nepaměti je krajinnou dominantou, kterou později
obklopila parková úprava. Dub má nadprůměrný vzrůst a věk.

hrušeň obecná, 312 cm, v zahradě za domem ulice Zdíkovská
č.p. 3322/66h
Prastarý strom s mohutným pravotočivě se stáčejícím
kmenem. Hrušeň je obtížně přístupná.

84. Jinan na Novém Městě

1. Hrušeň obecná na Vítězném náměstí

12. Masarykova lípa na Pražském hradě

jinan dvoulaločný, 277 cm, ulice Panská (č.p. 3) na dvoře SPŠ
sdělovací techniky
Je nadprůměrného vzrůstu a věku. Byl vysazen za působení
učitele a přírodovědce Karla Slavoje Amerlinga.

hrušeň obecná, 239 cm, na Vítězném náměstí v Evropské ulici
Poslední strom zachovaný z bývalé ovocné aleje směřující
z Vítězného náměstí ke kostelu sv. Matěje. Krajinná dominanta.

lípa velkolistá, 349 cm, na severní hraně Horního Jeleního
příkopu
Roste na Masarykově vyhlídce, kam pod lípu chodil odpočívat
prezident T. G. Masaryk. Vyhlídka byla vytvořena v letech 1922–
1924 podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika.
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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.

5. Stromořadí lip v ulici Gagarinova

8. Dub letní Nad Výšinkou

• 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, 400 cm, v zahradě při ulici U Rybníčka
Je jedním z prvních památných stromů vyhlášených na území
Prahy. Má nadprůměrný vzrůst a věk.

Víte, že?

4. Dub letní v Dolních Chabrech

2

• 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.

tis červený, 60–95 cm, v běžně nepřístupném rajském dvoře
u kostela Panny Marie Sněžné
Je nejstarší dřevinou centra města a byl vysazen při založení
klášterní zahrady františkány v roce 1603. Ukrývá ve svém nitru
pískovcovou sošku madonky. Veřejnosti nepřístupný.

Mapa památných a významných stromů Prahy severozápad

43. Dub letní v Řásnovce
dub letní, 321 cm, v ulici Řásnovka před budovou Technické
správy komunikací hl. m. Prahy
Je jediným památným dubem Starého Města. Má
nadprůměrný vzrůst a věk.
45. Velký dub letní na Císařském ostrově
dub letní, 457 cm (ve 30 cm), 250 m západně od mostku přes
plavební kanál propojující Stromovku a Císařský ostrov
První památný dub v Praze. Má nadprůměrný vzrůst a věk.

48. Platan javorolistý v Podbabě
platan javorolistý, 435 cm, ulice V Podbabě při plotu u č.p.
2523/20

Je lokální dominantou. Má nadprůměrný vzrůst a věk. Za
jeho korunou je památkově chráněná novorenesanční
reprezentativní vila.

50. Buky lesní v oboře Hvězda
buk lesní, 2 stromy, 386 a 538 cm, první jedinec vpravo od
Břevnovské brány, druhý jedinec cca 250 m jihozápadním
směrem od něj při lesní pěšině
Byly vysazeny při obnově obory po roce 1763. Buky jsou od
sebe vzdáleny zhruba 200 m. Větší z nich je dvojkmenem a je
nejmohutnějším a nejstarším bukem v Praze.

90. Dub na sportovišti na Hanspaulce
dub letní, 394 cm (v 1 m), východní okraj sportovního areálu
Hanspaulka
Má nadprůměrný vzrůst a věk. Jeho výsadba souvisí
s nedalekým pozdně barokním zámečkem.

54. Platan u kostela sv. Klimenta

102. Babyka v Seminářské zahradě

platan javorolistý, 342 cm, na rohu ulic Nové Mlýny
a Klimentská
Je lokální dominantou a důležitým prvkem zeleně. Má
nadprůměrný vzrůst a věk.

dub uherský, 460 cm, v areálu ústavu pro nevidomé 60 m od
vstupní brány z ulice Na Hřebenkách
Má nadprůměrný vzrůst, věk a je lokální dominantou. Pochází
z výsadeb ještě před založením domova pro zrakově postižené.

61. Buk proti Ruzyňské bráně v oboře Hvězda
83

dub letní, 407 cm, západní břeh Libockého rybníka
Strom má nadprůměrný vzrůst, věk a je krajinnou dominantou.

budovou hájovny, druhý jedinec se nachází při západním
oplocení hájovny
Velikán před hájovnou je nejstarším stromem celého lesního
komplexu (má i zoologický význam). Druhý ze skupiny roste za
hájovnou. Oba mají nadprůměrný vzrůst a věk.

73. Duby letní u hájovny v Čimickém háji

77. Dub letní v Dienzenhoferových sadech

dub letní, 2 stromy, 381 a 499 cm, první jedinec je před

dub letní, 393 cm, severovýchodní okraj Dienzenhoferových
sadů

14. Lípa svobody na Větrníku

17. Valčíkův dub v Libni

28. Jilm Na Zátorách v Holešovicích

lípa srdčitá, 125 cm, na travnaté ploše při zastávce MHD
Větrník
Byla vysazena spolkem protifašistických bojovníků 28. 10. 1968
na počest 50 let od vzniku Československé republiky.

dub letní, 237, 227 cm (dvojkmen), při chodníku v ulici Na
Truhlářce u č.p. 1587/19
Má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou. Je
pojmenován podle Josefa Valčíka (1914–1942), četaře čs.
armády a jednoho z parašutistů, kteří provedli 27. 5.1942
atentát na R. Heydricha.

jilm vaz, 266 cm, při točně autobusů MHD Nádraží
Holešovice
Je živou připomínkou někdejších starých Holešovic (čtvrť
Zátory), která byla v tichosti zbourána v roce 1978. Strom
byl v minulosti součástí aleje, která vedla současnou ulicí Na
Zátorách.

18. Dub červený na Střeleckém ostrově

30. Lípa republiky v Klementinu

dub červený, 352 cm, ve střední části severní poloviny
Střeleckého ostrova
Má nadprůměrný vzrůst, je největším dubem ostrova
a největším dubem červeným v centru Prahy.

lípa srdčitá, 116 cm, areál Klementina pod astronomickou
věží
Byla slavnostně vysazena 5. listopadu 1968 na počest 50. výročí
vzniku ČSR. Vysadil ji tehdejší ředitel státní knihovny ČSR PhDr.
Josef Vinárek společně s dalšími zaměstnanci knihovny za
účasti přihlížejícího publika.

lípa velkolistá, 162 cm, nedaleko Šáreckého potoka naproti
Heřmanově Dvoru
Byla vysazena v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2.
světové války.

19. Moruše v ulici Nad Hradním vodojemem ve
Střešovicích
moruše bílá, 255 cm, v ulici Nad Hradním vodojemem před
č.p. 59/67
Má nadprůměrný vzrůst, věk a je nejmohutnější moruší na
území Prahy.

20. Moruše u botanické zahrady v Trojské ulici
moruše bílá, 173 cm, na veřejném prostranství v cípu ulic
Trojská a Nádvorní
Má nadprůměrný vzrůst a byla vysazena otcem majitele
sousedního domu p. Lipským v meziválečném období.
Původně bylo v místě jedinců více.

22. Nerudova hrušeň na Petříně
hrušeň obecná, 293 cm, 140 m východně od restaurace
Petřínské terasy při křižovatce cest
Hrušeň je spojována s básníkem Janem Nerudou, narozeným
v nedalekých dnes již zrušených újezdských kasárnách. Má
nadprůměrný věk.

27. Alej osobností v Evropské ulici
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platan javorolistý, 90 stromů, 23–32 cm, Evropská ulice mezi
křižovatkou s ulicí Vlastina a nájezdem na Pražský okruh.
Alej tvoří 90 stromů vysazených k výročí 90. let Prahy 6 a
dostaly pojmenování po významných lidech, kteří v Praze 6
žili nebo jsou s ní spojeni svým dílem. Slavnostní odhalení aleje
proběhlo 4. září 2010.

severozápad

107. Dub uherský u Palaty

dub zimní, 356 cm, 135 m západně od Petřinské brány za
loukou
Jediný památný dub zimní na území Prahy. Korunu tvoří větve
křivolakých tvarů.

15. Lípa svobody v Šáreckém údolí

lípa stříbrná, 59 cm, před obchodní akademií na Krupkově
náměstí
Byla vysazena obcí baráčníků na věčnou paměť všem
bojovníkům, kteří obětovali své životy za osvobození našeho
národa v letech 1939–1945.

dub letní, 276 cm, v zahradě za domem č.p. 151/15 v ulici
Slavíčkova
Pod stromem byl údajně v roce 1897 založen Spolek
výtvarných umělců Mánes. Dub roste u vily kdysi patřící
Stanislavu Suchardovi, který byl jednou z nejvýznamnějších
osobností českého sochařství přelomu 19. a 20. století.

59. Dub zimní nad sz. spojkou ve Hvězdě
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13. Lípa svobody na Krupkově náměstí v Bubenči

105. Dub letní v ulici Slavíčkova

jírovec maďal, 5 stromů, 200–301 cm, 70 m západně od
Petřinské brány
Skupina stromů byla vysazena v těsné blízkosti. Říká se, že
je vysadila do tvaru koruny císařovna Marie Terezie po své
korunovaci na českou královnu (12. 5. 1743).

72. Dub letní na hrázi Libockého rybníka

lípa velkolistá, 235 cm, na točně autobusu na náměstí Padlých
Strom je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny
10. 5. 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa s Její
královskou Výsostí belgickou princeznou Stefanií.

javor babyka, 293 cm, u rybníčka pod restaurací Petřínské
terasy
Má nadprůměrný vzrůst, věk a je krajinnou dominantou. Je
jediným památným stromem svého druhu v Praze.

58. Skupina jírovců maďalů v oboře Hvězda

buk lesní, 337 cm, při cestě nad vodotečí naproti Ruzyňské
bráně
Vyniká svým nadprůměrným vzrůstem a věkem. Má nápadné
kořenové náběhy.

7. Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích

Mapa památných
a významných stromů
Prahy

31. Ústřední lípa republiky na Malé Straně
lípa srdčitá, 247 cm, nedaleko pomníku Jana Nerudy
v blízkosti Újezdu
Byla slavnostně zasazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí
vzniku Československé republiky. Lípu vysadili členové Sboru
ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze
v čele s Otakarem Leiským, kteří současně iniciovali sázení cca
tisícovky podobných stromů po celé tehdejší ČSR.

33. Lípa Jana Nerudy na Újezdu

Strom je považován za jedinou dosud živou připomínku již
zrušené botanické zahrady. Pozoruhodný je též rozložitou
korunou.

83. Jasan ve Strahovské zahradě

evidenční číslo významného stromu či skupiny, orientační
název, druh, počet jedinců (pokud je více než jeden), obvod
kmene, lokalizace, význam

jasan ztepilý, 517 cm, pod Strahovským klášterem ve svahu
pod cestou Raoula Wallenberga
Patří k nejmohutnějším jasanům na území Prahy a zároveň
i k největším v republice. Je výraznou krajinnou dominantou.

Pozn.: údaje k obvodům kmenů u významných stromů
položky 1–72 jsou vztaženy k roku 2016, položky 76-79 k
roku 2018 a 83 a 85 k roku 2019.

do Evropské unie odhalena za účasti předních českých osobností „Lavička Václava Havla“.

obvodním úřadem Prahy 6 a OV Českého svazu bojovníků za
svobodu.

65. Lípa republiky na Strossmayerově náměstí

78. Lípa slovinsko-českého přátelství na
Vinohradech

lípa srdčitá, 165 cm, na náměstí za kostelem sv. Antonína
Byla vysazena 28. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku
ČSR. Lípu vysadili zástupci Klubu pionýrských vedoucích Prahy
7 a Obvodního domu pionýrů a mládeže Prahy 7.

66. Lípa svobody v Suchdole
lípa obecná, 138 cm, před ZŠ Mikoláše Alše
Byla vysazena 27. října 1968 žáky 9. třídy základní školy k 50.
výročí vzniku Československé republiky.

67. Vrba zapomenutá v Suchdole

69. Lípa srdčitá u křižovníků

83. Rothmayerův jasan v Břevnově

lípa srdčitá, 289 cm, ve dvoře kláštera křižovníků
Byla vysazena v době přestavby konventu v letech 1910–
1912 jakožto symbol zdůrazňující český rytířský řád. Lípa je
nadprůměrného vzrůstu.

jasan ztepilý, 305 cm, v zahradě při severovýchodním nároží
vily
Jasan vysadil v roce 1930 architekt Otto Rothmayer u své
vily. Živý strom si přivezl z Troje, kde se z jasanu, zbaveného
spodních větví, mělo po pokácení a oloupání kůry stát dlouhé,
několikametrové převoznické bidlo. Impozantní strom
s rozložitou korunou se větví až téměř 5 metrů nad zemí.

45. Pamětní lípy na Bílé Hoře

72. Strom míru na náměstí Míru

51. Lípa Václava Havla
lípa americká, 58 cm, Maltézské náměstí před č. p. 474
Kolem lípy byla 1. května 2014 na počest 10. výročí vstupu ČR

79. Dřezovec trojtrnný v Karlíně
dřezovec trojtrnný, 17 cm, na křižovatce ulic Šaldova
a Pernerova
Byl vysazen 20. dubna 2017 na paměť 200. let od položení
základního kamene Karlína, který byl původně obcí na
pražském předměstí.

70. Strom válečných veteránů v ÚVN
dub červený, 14 cm, v areálu Ústřední vojenské nemocnice
na travnaté ploše u pavilonu B1
Byl vysazen 11. listopadu 2015 válečnými veterány 2. světové
války u příležitosti Dne válečných veteránů.

javor mléč, 21 cm, travnatá plocha naproti Divadlu na
Vinohradech
Byl vysazen 1. listopadu 2013 jako strom míru na počest 40 let
„Jógy v denním životě“ v České republice.

76. Lípa svobody na Červeném vrchu
lípa srdčitá, 129 cm, zelené prostranství naproti tramvajové
zastávce Červený vrch
Byla zasazena 28. října 1968 ke dni republiky bývalým

1

lípa srdčitá, 22 cm, náměstí Jiřího z Poděbrad
severovýchodně od budovy kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
Byla vysazena 22. června 2016 u příležitosti oslav 25. výročí
Dne státnosti Slovinské republiky a jako podpora společné
snahy o zápis kostela Nejsvětějšího Srdce Páně do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Strom je v pořadí 50.
lípou slovinsko-českého přátelství, která u nás byla vysazena.

vrba bílá, 812 cm, při soutoku Únětického a Horoměřického
potoka
Vrba patří k jednomu z největších exemplářů svého druhu
u nás. V roce 2015 se dostala mezi finalisty ankety Strom roku.

lípa srdčitá, 140 cm (v 1 m), vedle pomníku Obětem
komunismu
Byla vysazena na počest 150. výročí od narození českého
básníka a novináře Jana Nerudy v roce 1984. Vysadilo ji Studio
přednesu ústředního klubu školství a vědy ROH.

lípa srdčitá, 3 stromy, 200, 168, 203 cm (v 1 m), na travnaté
ploše při ulici Na Višňovce
Rozptýlená skupina lip – lípa republiky, lípa demokracie, lípa
svobody – byly vysazeny na základě sousedské iniciativy 28. 10.
1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR.

Významné stromy

85. Lípa Olgy Havlové na Parukářce
lípa srdčitá, 13 cm, jižní úpatí vrchu Parukářka nad areálem ZŠ
Chelčického (cca 90 m západním směrem od rohu areálu ZŠ
s ulicí Sauerova)
Byla vysazena 7. března 2018 při příležitosti nedožitých 85.
narozenin bývalé první dámy Olgy Havlové. Jedná se o první
strom z 85, který zasadil v roce 2018 Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové společně se svými partnery. Stalo se
tak symbolicky na Žižkově, kde se paní Olga narodila a kde
vyrůstala.

28

1 : 20 000

