Za památné stromy jsou vyhlašovány
rozhodnutím
orgánu
ochrany
přírody
mimořádně významné stromy, jejich skupiny
a stromořadí.
Často se jimi stávají dřeviny vynikající svým
vzrůstem, věkem, krajinné dominanty, zvlášť
cenné introdukované dřeviny, či stromy
historicky cenné (připomínající důležité
události, jsou spojeny s bájemi a pověstmi).

Památný strom je
vždy označen malým
státním znakem ČR a
má
kolem
sebe
vymezené ochranné
pásmo, v němž není
dovolena pro strom
činnost
škodlivá
(např. výstavba,
terénní úpravy, odvodňování, chemizace).
Návrh na vyhlášení stromu za památný může
podat každý občan ČR. Vyhlašovateli jsou
většinou pověřené obecní úřady.
Na území hlavního města Prahy je v
současné době 200 památných stromů.
Nejvíce je zde památných dubů, následují
lípy, jasany a platany. Nejmohutnějším a
pravděpodobně nejstarším je Dub Karel
rostoucí v zámecké oboře v Kolodějích, který
podle pověsti vysadil císař a král Karel IV.

Netradiční audiostezka nemá klasické
panely, ale malé tabulky s QR kódem.
V tomto obrazci je zakódovaný odkaz
na webovou stránku s informacemi k dané
zastávce. S patřičně vybaveným mobilním
telefonem s připojením na internet je možné
si přímo u stromu načíst nahrávku.
U každého památného stromu se dozvíte
jeho životní příběh, ale také historii místa, na
kterém se po staletí nachází.
Pokud nejste vybaveni chytrým telefonem,
můžete si audionahrávky nebo texty k
jednotlivým stromům předem stáhnout
na www.prazskestromy.cz a vzít si je
na procházku s sebou.

Nová naučná audiostezka vede přírodním
parkem Modřanská rokle – Cholupice a
představuje zdejší pozoruhodné velikány, jež
byli dekorováni titulem památný strom.
Během cesty se s pomocí chytrého telefonu
můžete zaposlouchat do jejich historie a též
se dozvíte mnoho zajímavostí o jejich okolí.
Čeká vás příjemných 8 km. Pokud jste
vyznavači cyklistiky, můžete si stezku projet i
na kole.

Naučná audiostezka začíná v Cholupicích na
návsi u hospody U Čámrse. Dále vede kolem
Cholupické bažantnice do Točné. Následuje
cesta lesním komplexem ke Komořanskému
zámku, a poté na zastávku MHD Komořany.

Na trase je mimo úvodní tabule celkem 6
zastavení u památných stromů. Celková délka
trasy je lehce přes 8 km. S malými dětmi je
možné absolvovat cestu jen do Točné, odkud
také jezdí spoje MHD.

Úvodní tabule je umístěna v Cholupicích na
návsi před hospodou U Čámrse. Stejná
tabule je i v prostoru autobusové točny v
Komořanech.
1. Duby letní v Cholupické bažantnici
rostou při jižním okraji přírodní památky
Cholupická bažantnice.
49°58'52.446"N, 14°27'18.071"E
2. Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi
roste v poli nedaleko od zastávky Hrazanská.
49°58'32.071"N, 14°26'26.933"E
3. Dva duby letní v Točné
najdete na okraji Točné na křižovatce ulic
Branišovská a K Výboru.
49°58'18.97"N, 14°26'1.179"E
4. Dub severně od ulice Branišovská
roste při okraji lesa 100 m od ulice
Branišovská směrem k vrchu Čihadlo.
49°58'27.792"N, 14°25'21.539"E

500 m
Audiostezku pro vás vytvořili dobrovolníci
z Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s
dendrologem Alešem Rudlem. Vznik stezky
finančně podpořila Městská část Praha 12.

zdroj: Národní geoportál INSPIRE

5. Dub letní u Nouzova
najdete 500 m Z od samoty Nouzov při okraji
lesa u cesty spojující Točnou a Komořany.
49°58'46.245"N, 14°24'54.323"E
6. Lípa srdčitá Na Šabatce
roste naproti Komořanskému zámku v
mírném svahu za plotem objektu.
49°59'15.795"N, 14°24'20.914"E

