
Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Za památnými stromy Brd
Ve Středočeském kraji je evidováno 4 611 památných stromů 
(767 chráněných samostatně, ostatní ve skupinách nebo v některé 
ze 40 památných alejí).  Vyrazit nejen za nimi můžete třeba do 
pohoří Brdy – k vidění tu jsou třeba jedny z největších brdských 
jedlí v lokalitě Pod Okrouhlíkem či několik jedlí (douglasek) v areá-
lu zámečku Tři trubky. Výpravu za brdskými památnými stromy 
můžete spojit třeba s tím, že si projdete první značenou turistickou 
stezku v Čechách, která vede z Řevnic přes vyhlídku Babka na 
Skalku, pěkné a poetické poutní místo s výhledem na Mníšek 
pod Brdy a široké okolí.
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Za Hadí 
královnou do 
Horní Moravice
Hadí královna je 
nejmohutnější památný strom 
Moravskoslezského kraje 
a CHKO Jeseníky. Botanicky 
jde o lípu velkolistou s velmi 
silným a netypicky rostlým 
kmenem o průměru 930 cm 
a výšce 24 m. Zvláštně tva-
ro vaný kmen lípy, který se 
poměrně nízko rozšiřuje a 
bo hatě větví, působí jako 
srostlice mnoha kmenů, takže 
s trochou fantazie připomíná 
kmen a kořenové náběhy hady.
http://vylet-hukvaldy.cz/
obora-hukvaldy M
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                     Strom 
          svateb èanù 
  v Terèinì údolí

Ještě jste nebyli v Terčině 
údolí nedaleko Nových Hradů? 
Památný dub, kterému se 
říká také „strom svatebčanů“ 
může být dalším z mnoha 
důvodů, proč právě sem 
vyrazit na víkendovou 
výpravu. Dub je více než 
500 let starý, 25 m vysoký 
a obvod kmene činí cca 
720 cm (obejme ho 8 
menších dětí). V roce 
2011 obsadil čtvrté místo 
v soutěži Strom roku.
http://itras.cz/strom-
svatebcanu

Za králem smrkù 
do Mariánských 
Lázní
Král smrků nebo též Šindelářův 
smrk je památný strom severo-
zá padně od Mariánských Lázní za Srnčím 
hřbetem mezi Alejí svobody a alejí Smetany 
v nadmořské výšce 660 m. Objevil ho v roce 
1972 lesník Vladimír Šindelář a postaral se o 
jeho záchranu – zajistil vyjmutí z plánu kácení 
a prořezání širšího okolí stromu. Strom má 
rozložitou korunu, je v dobrém stavu, jen 
některé spodní větve jsou proschlé. Měřený 
obvod kmene je 428 cm, výška dosahuje 38 
m. Je chráněn od roku 1985 pro svůj vzrůst.

www.hamelika.cz/ostatni/smrk.htm

Sekvojovce nerostou 
jen v Americe …

Praha není jenom 
po kladnicí historických 
budov, muzeí, galerií či 
divadel, ale skrývá také 
de sítky maloplošných 
chráněných území, 
dvanáct přírodních parků 
a v neposlední řadě i památné 
stromy, kterých je v Praze 

v současné době vyhlášeno neuvěřitelných 200 
jedinců. Putování za nimi je velice zajímavé, 
protože nás zavedou na pěkná místa, která jsou 
pro většinu obyvatel i turistů neznámá. Vydejte se 
třeba za památnými duby v okolí Horních Počernic 
nebo za americkými sekvojovci a dalšími listnatými 
velikány do Michle a Krče a zavítejte na méně známá, 
ale přesto krásná, místa našeho hlavního města.
Přehled pražských památných stromů včetně fotodoku-
mentace, mapky a tipů na krátké výpravy naleznete na 

www.prazskestromy.cz.

Americká zahrada u Chudenic
V Plzeňském kraji je vyhlášeno na 300 památných 
stromů, jejich skupin a stromořadí. Unikáty 
jsou dosud nechráněná borovice nedaleko 
Lomu u Tachova, která je nejsilnější u nás 
(průměr kmene 479 cm) či douglaska tisolistá 
v Americké zahradě v Chudenicích. Právě 
chudenický zámeček a okolní přírodní park, 
jehož součástí je také arboretum, založené 
hrabětem Černínem v roce 1828, či rozhled-
na Bolfánek je tipem na zajímavou výpravu.
http://itras.cz/americka-zahrada-
chudenice/ Pl
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a v neposlední řadě i památné 
stromy, kterých je v Praze 

v současné době vyhlášeno neuvěřitelných 200 

      Památné stromy 

    Zvednout oči do jejich korun nás často 

 přinutí až cedulka se státním znakem a nápisem 

Památný strom. Leckoho přitom napadne otázka, co vlastně jsou 

památné stromy, kdo o ně pečuje a jak a proč, a kolik jich vůbec je?

První soupis pozoruhodných stromů na našem území byl pořízen dáv-

no před vznikem Československa v předposledním roce 19. století, 

kdy se také prvně objevuje výraz Památný strom. Dnes má seznam 

památných stromů téměř 25 tisíc položek – stromů chráněných 

jednotlivě nebo ve stromořadích. Bývají to nejenom mimořádné 

růstové parametry (výška či obvod kmene), neobvyklý tvar 

koruny nebo umístění v krajině, ale i historické souvislosti. 

Pokud vás téma zaujalo, více se můžete dozvědět 

např. na stránkách AOPK, seznam památných  

    stromů v Česku lze také najít 

    na wikipedii.
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Co třeba za (nejen) památnými stromy? 

Návštěva takového stromu může být 

nejen zpestřením výpravy, ale lze ji 

využít také do programu – stromy 

můžete nakreslit, změřit nebo třeba 

můžete zjistit, zda se k nim váže 

nějaký příběh nebo pověst.  



Do Nového pralesa na Ještìdu
Že se nad Libercem tyčí hora Ještěd se svým typickým vysílačem, ví každý. Ne 
každý ale ví, že kromě rozhledny, z níž je (máte-li štěstí) mimořádný výhled na 
celé Liberecko, lze navštívit také pravý středoevropský prales.
Jedná se o území o celkové rozloze 35 hektarů, na kterém díky úsilí OS Čmelák 
postupně vzniká druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný les, kde vedle 
sebe rostou staleté stromy i tisíce mladých semenáčků. Nejde zde přitom o 
vytváření nepřístupné rezervace – Nový prales bude harmonickým prostředím 
nejen pro rostliny i živočichy, ale také pro lidi.
www.novyprales.cz Liberecký kraj

Za cizokrajnými stromy 
do arboreta 
v Bystrovanech 
u Olomouce
Arboretum se může pochlubit 
až 200 druhy cizokrajných 
dřevin a rostlin. Chloubou parku 
je sedmimetrový blahočet 
čilský (araukárie) z Patagonie, 
který na zemi přebývá přibližně 200 miliónů 
let, a jedinečný cykas, který jako jediný druh 
přežil hirošimskou tragédii. Určitě stojí za to si 
prohlédnout okrasný jedlý kaštan, cedr, červený 
buk, různé druhy palem, španělskou jedli, jinan 
dvoulaločný, stoletý olivovník a mnoho dalších.
www.prirodniraj.cz Olomoucký kraj

Jírovec maïal 
ve Fryštáku
Najdete ho nedaleko kostela 
sv. Mikuláše. Jedná se o jír-
ovec maďal o výšce 16 m, 
stáří 250 – 300 let a obvodu 
kmene téměř 5 m. Pokud 
ho chcete vidět v celé 
jeho kráse, musíte si 
pospíšit – dle informací 
na stránkách města 
čeká strom zkracování, 
pravděpodobně 
završené vznikem 
zhmotnělé třímetrové 
upomínky jeho 
někdejší slávy.
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Bratrská lípa 
v Kunvaldu
Podle pověsti vyrostla lípa ze tří 
větviček, které jako symbol víry, 
naděje a lásky zasadili roku 1547 čeští 
bratři, když byli nuceni opustit pro 
víru svoji zem. Větvičky časem 
srostly v jeden strom.
V srpnu 1930 se za bouřky 
zlomil jeden ze tří kmenů lípy, 
označovaný jako Naděje, ale 
po čase dorostl a koruna získala 
zpět svoji pravidelnost.
Lípa je dnes vysoká 32 m a 
obvod dvou srostlých kmenů 
měří 840 cm. Její stáří je 
odhadováno na více než 450 let.

Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

Za Velkým 
javorem do 
Vìstoòovic
Jedná se o javor klen o 
výšce 6 m, obvodu kmene 815 cm 
a stáří okolo 600 let. Strom najdete na 
žluté turistické značce nedaleko obce 
Věstoňovice, odkud je k němu také 
nejblíž (cca 1 km). Vysočina

Za Svídnickou borovicí na Kostelecko
Na Kostelecku je k vidění leccos – zámky v Častolovicích, Kostelci a Doudlebech, 
dá se vystoupat na rozhlednu Vrbice nedaleko obce téhož jména a taky … 
navštívit Svídnickou borovici. Jak název napovídá, najdete ji nedaleko obce 
Svídnice u silnice na Krchleby a Choceň. Jedná se o mimořádně rozložitý strom 
o výšce 13 m, s obvodem kmene 300 cm a stáří 200 let. K borovici se pojí hned 
několik pověstí. Jedna z nich mluví o tom, že až bude v Čechách nejhůř, sejde 
se pod korunou sedm evropských králů, kteří se zde smíří, a v Čechách nastanou 
zlaté časy. Další uvádí, že až strom zcela uschne, nastane konec světa nebo 
(podle jiné verze) zanikne jen 
město Kostelec.

Na Slovácko za 
oskerušemi
Nejlépe v dubnu či květnu, kdy jeřáb 
oskeruše kvete, a nejlépe do Tvarožné 
Lhoty. Můžete si projít „oskerušovou“ 
naučnou stezku dlouhou 6 km vedoucí 
podhůřím Bílých Karpat a navštívit 
Oskerušové muzeum. Jeřáb oskeruše je 
až patnáct metrů vysoký rozložitý strom. 
Plody oskeruší se uplatňují v kuchyni i 
v léčitelství. Plodem je malvice ve tvaru 
malého jablíčka či hruštičky, která 
se vybarvuje od zelené přes žlutou 
a červenou až do hnědé. Ve zralém 
stavu jsou sladkokyselé, šťavnaté 
a voňavé. Využívají se na přípravu 
marmelád, do koláčů, kompotů, 
moštů a také pálenky. Oskeruše se 
může dožít několika stovek let, udává 
se až půl tisíciletí. K nejstarším v 
Evropě patří čtyřsetletá Adamcova 
oskeruše, památný strom v Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty, stáří 
Špidurovy oskeruše u Tvarožné Lhoty 
se odhaduje na 300 let.

Za Oldøichovým dubem 
do Èeského Støedohoøí
Možná vás dějepis ve škole nebaví, ale 
zaposlouchat se do starodávného jazyka pověsti 
přímo na „místě činu“ je přece jenom něco 
jiného… vypravte se do Peruci k Oldřichovu 
dubu, kde podle pověsti poznal český kníže 
Oldřich prostou selskou dívku Boženu a 

zamiloval se do ní tak, že si ji vzal za ženu. Dub je 30 m vysoký a obvod 
jeho kmene měří 760 cm. Jeho stáří se odhaduje na více než 800 let 
(některé odhady říkají až 1000 let). Jen pár minut chůze od Oldřichova 
dubu se můžete napít také z Boženiny studánky.
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První soupis pozoruhodných stromů na našem území byl pořízen dáv-

no před vznikem Československa v předposledním roce 19. století, 

kdy se také prvně objevuje výraz Památný strom. Dnes má seznam 

památných stromů téměř 25 tisíc položek – stromů chráněných 

jednotlivě nebo ve stromořadích. Bývají to nejenom mimořádné 

růstové parametry (výška či obvod kmene), neobvyklý tvar 

koruny nebo umístění v krajině, ale i historické souvislosti. 

Pokud vás téma zaujalo, více se můžete dozvědět 

např. na stránkách AOPK, seznam památných  

    stromů v Česku lze také najít 

    na wikipedii.

Královéhradecký kraj


