
Památné stromy správního obvodu Čelákovic 

Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím 
Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč) také 
vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem a popřípadě i rušení jejich 
ochrany. Na území správního obvodu Čelákovic chráníme tyto památné stromy:  

 

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. 

 

Čelakovický dub letní (Quercus robur) 

Roste v k. ú. Sedlčánky na pozemku p.č. 444/7. Výška stromu je asi 16 m, obvod kmene je 
303 cm, stáří se odhaduje na cca 100 let (rok měření 2011). Památným stromem byl vyhlášen 
v r. 2012. Nachází se v prostoru meandru středověkého koryta Labe, zakresleném v mapě 
stabilního katastru z r. 1841, v místní lokalitě Hrad. Na stromě umístěný křížek odkazuje na 
poměrně nedávnou tragickou událost, která se u stromu odehrála.  

 

     Foto P. Petřík (2013) 



Dub letní (Quercus robur) v Toušeni 

Roste v k. ú. Lázně Toušeň na parcelách č. 69/1 a 74/1, pod svahem bývalého hradiště, u lesa. 
Výška stromu je asi 22 m, obvod 540 cm a jeho stáří je asi 300 let (rok měření 2014). Je to 
jeden z nejhezčích dubů v širokém okolí, ale po celém kmeni se táhne jizva zřejmě po blesku.  

 

              Foto P. Petřík (2014) 



Dvě lípy malolisté (Tilia cordata) u kříže   

Obě rostou v k. ú. Lázně Toušeň na pozemku p.č. 418, u kamenného kříže nad nádražím. Obě 
dřeviny jsou vysoké asi 18 m, stáří asi 100–110 let a obvod jedné z 271 cm (rok měření 2014) 
a druhá má pouhých 169 cm (rok měření 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto P. Petřík (2014) 



Javory mléče (Acer platanoides) v Ráji 

Oba rostou v k. ú.Čelákovice na pozemku p.č. 688. Výška stromů je asi 17 m, jejich obvody 
jsou 264 a 253 cm, stáří 100–130 let (rok měření 2012). Druhý javor je ve skupince s lípou. 
Stromy jsou pojmenovány podle dvora Ráj, ve kterém dříve rostly. 

 

Foto P. Petřík (2011) 



Lípa malolistá (Tilia cordata) v Ráji 

Roste v k. ú. Čelákovice na pozemku p.č. 688. Výška stromu je asi 23 m, obvod 302 cm a 
stáří cca 200 let (rok měření 2009).  

 

       Foto P. Petřík (2011) 

 



Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 

Roste v k. ú. Čelákovice na pozemku p.č. 1587/1, uvnitř objektu 2. ZŠ v Kostelní ulici 
(Kamenka).Výška stromu je cca 15 m, obvod hlavního kmene je 210 cm, dva postranní mají 
107 a 103 cm, stáří 71 let (rok měření 2014). Poblíž u městské knihovny se nachází i samičí 
rostlina. Byl vyhlášen v r. 2008. 

 

Foto P. Petřík (2014) 



Lípa malolistá (Tilia cordata) u Děkanského kostela 

Roste v k. ú. Čelákovice na pozemku p.č. 1580 u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Výška 
stromu je cca 16 m, obvod 264 cm, stáří asi 150 let (rok měření 2012).  

 

Foto P. Petřík (2010) 



Lípa malolistá (Tilia cordata) v Toušení  

Roste v k. ú. Lázně Toušeň na pozemku p.č. 448, u kostela, před zastávkou autobusu. Výška 
stromu je cca 24 m, obvod kmene 276 cm, stáří asi 150 let (rok měření 2009).  

 

Foto P. Petřík (2014) 



Stromořadí lip malolistých (Tilia cordata) v Toušeni 

Nalezneme v k. ú. Lázně Toušeň na pozemku p.č. 92/1, na návsi podél chodníku kolmo na 
hlavní silnici. Výška stromů je kolem 17–20m, stáří cca 110 let (rok měření 2009) a jejich 
obvody jsou cca 150–220 cm. Většina lip má šikmý kmen, a chodci se tak mezi nimi 
naskytne opravdu zajímavá procházka. V roce 2012 bylo na doporučení OŽP MěÚ 
Čelákovice povoleno jednu suchou lípu smýtit. 

 

Foto P. Petřík (2014) 



Lípa malolistá (Tilia cordata) v Záluží 

Roste v k. ú. Záluží u Čelákovic na pozemku p.č. 241, u zvoničky na návsi. Výška stromu je 
cca 15 m, obvod 256 cm, stáří se odhaduje mezi 120–170 lety (rok měření 2012). 

 

       Foto P. Jiras (2004) 



Mstětický javor klen (Acer pseudoplatanus) 

Roste na k. ú. Mstětice na pozemku p.č. 198/1, u nádraží. Výška stromu je cca 30 m, obvod 
428 cm a stáří asi 150–170 let (rok měření 2011). Je to krásný impozantní strom, jeden 
z největších svého druhu v okrese. Koruna je mohutná, rozvětvená z jednoho místa, 
svícnovitého tvaru. Objevuje se v ní menší procento suchých větví i zlomy u silnějších větví. 

 

        Foto P. Jiras (2005) 

 

Foto převzato z publikace Jirásek V. (1942): 
Ochrana rostlinné přírody na území okresu Brandýs 
nad Labem. – Ročenka řada II., Brandýské Polabí, 
1(16): 121–138. 



Svémyslická lípa malolistá (Tilia cordata) 

Roste v k. ú. Svémyslice na pozemku p.č. 253/2, vlevo u vchodu do kostela. Výška stromu je 
cca 21 m, obvod kmene 297 cm (měřeno přes boule na kmeni), stáří je asi 100 let (rok měření 
2014).  

 

Foto P. Petřík (2014) 

 



Alej ve Svémyslicích z lip malolistých (Tilia cordata) 

Je skupinou 27 stromů na pozemku p.č. 27/7 v k. u. Svémyslice, podél rybníka. Výška stromů 
je cca 15 m, obvod kolem 200 cm, stáří asi 120–130 let (rok měření 1986).  

 

Foto P. Petřík (2014) 

 

 



Na území spravovaném OŽP MěÚ Čelákovice byly chráněny jako památné ještě další 
stromy: babyka v Toušeni (spadla při vichřici a r. 2007 vyřazena z registru památných 
stromů), líska v Toušeni (zrušena za památný rozhodnutím OŽP MěÚ kvůli bezpečnosti 
majetku a osob) a topol v Nehvízdkách (zrušen r. 1999 OkÚ Praha-východ z důvodu úhynu 
v r. 1998).  

 

Strom, který už není – líska turecká v Lázních Toušeň. Foto P. Jiras (2006) 

 

Kromě památných stromů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 
máme na území města řadu pozoruhodných stromů, které shrnuje Mapa památných a 
zajímavých stromů Čelákovic.  

 


