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„Borovice u Hartenberku“

Druh dřeviny: borovice lesní (Pinus sylvestris)

Obvod kmene: 380 cm

Výška stromu: 30,5 m

Katastrální území: Luh nad Svatavou

Obec: Josefov

Borovice u Hartenberku je výjimečná svými rozměry – s obvodem kmene 380 

cm je největší borovicí v Karlovarském kraji. Kmen borovice se ve výšce 2 m 

člení na dvě hlavní větve, při pohledu do koruny se zdá, že se jedná o dva samostatné 

stromy. Vyhlášena za památný v roce 2005.

Linda Tomeszová, 30.12.2010
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„Borovice u Svatavy“

Druh dřeviny: borovice lesní (Pinus syvestris)

Obvod kmene: 311 cm

Výška stromu: 35 m

Katastrální území: Týn u Lomnice

Obec: Lomnice

Jedná se o vzrostlého jedince borovice situovaného v lesním porostu na levém

břehu řeky Svatavy naproti osadě Luh nad Svatavou. Vyhlášen za památný v roce 

1984.

Linda Tomeszová, 27.4.2010
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„Buky u černé kapličky“

Druh dřevin: buk lesní (Fagus sylvatica)

Obvody kmenů: 231, 169, 155, 163, 213, 205, 207 a 172 cm

Výška stromu: 28 m

Katastrální území: Dolina u Krajkové

Obec: Krajková

Jedná se o skupinu vzrostlých buků tvořících půlkruh kolem kaple Nejsvětější trojice na 

Šibeničním vrchu v blízkosti města Oloví. K místu se váže pověst o vzniku kaple sahající až do 

období 1. světové války. Na kapličce je zajímavé to, že je vyhotovena z odpadní strusky 

z bývalých rotavských železáren, která na první pohled připomíná lávové kameny, proto je 

místními někdy nazývána též lávová kaplička. Skupina stromů vyhlášena za památnou v roce 

2012.

Patrik Oravec, 7.11.2011
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„Dub na Novině“

Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur)

Obvod kmene: 382 cm

Výška stromu: 21 m

Katastrální území: Novina

Obec: Sokolov

Jedná se o statný strom s typicky utvářeným habitem. Je situovaný na louce v obci Novina, 

která je v současné době využívána jako pastvina. Vyhlášen za památný v roce 2001. V roce 

2002 byl dub ošetřen odbornou arboristickou firmou.

Linda Tomeszová, 30.4.2010
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„Hřebenské lípy“

Druh dřevin: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Obvody kmenů ve výšce 130 cm: 475 a 238 cm

Výška stromu: 25 m

Katastrální území: Luh nad Svatavou

Obec: Josefov (část Hřebeny)

Dvojice lip je situována ve svahu pastviny spadající k prameništi jihovýchodně od 

posledních domů v Hřebenech. Jedná se o velmi pěknou solitéru, kdy lípy vytváří za olistění 

společnou korunu. Vyhlášeny za památné v roce 2010.

Linda Tomeszová, 7.3.2011
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„Jilm pod Starou Ovčárnou“

Druh dřeviny: jilm drsný (Ulmus glabra)

Obvod kmene: 379 cm

Výška stromu: 20 m

Katastrální území: Sokolov

Obec: Sokolov

Dominantní, esteticky hodnotný strom, mírně nakloněný nad silnici spojující Starou Ovčárnu 

s Dolním Rychnovem, má nízký válcovitý kmen, který se ve výšce 3 m dělí do třech silných 

kosterních větví. Svými rozměry patří mezi největší jilmy v Karlovarském kraji. Vyhlášen za 

památný v roce 2005. V roce 2009 byl jilm ošetřen odbornou arboristickou firmou. Poslední 

ošetření jilmu spočívající v redukci koruny o 1/3 z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na 

frekventované komunikaci bylo provedeno v roce 2014.

Jitka Škrabalová, 1.5.2007
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„Jirákova lípa“

Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Obvod kmene: 732 cm

Výška stromu: 26 m

Katastrální území: Dolní Nivy

Obec: Dolní Nivy

Mohutná lípa, která vznikla srůstem několika stromů, roste u rodinného domu manželů Jirákových. 

V současné době je nejmohutnější lípou na Sokolovsku. Naposledy byla lípa ošetřena odbornou 

arboristickou firmou v roce 2007. Vyhlášena za památnou v roce 1984.

Linda Tomeszová, 21.7.2011
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„Kaasův buk“

Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica)

Obvod kmene: 465 cm

Výška stromu: 32 m

Katastrální území: Horní Rozmyšl

Obec: Dolní Nivy

Do doby vylomení přirostlého kmene nejmohutnější buk Sokolovska i jeden z nejhezčích buků 

Karlovarského kraje. V současné době je strom ve zhoršeném zdravotním stavu a je ponechán na 

dožití. Vyhlášen za památný v roce 2010. Název dostal podle pana Kaase z Horního Rozmyšlu jako 

výraz poděkování za jeho přínos v ochraně dřeviny a za dlouholetou činnost v ochraně přírody na 

území Sokolovska.

Linda Tomeszová, 26.9.2011
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„Kaštan v Markvarci“

Druh dřeviny: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Obvod kmene ve výšce 130 cm: 351 cm

Výška stromu: 17,5 m

Katastrální území: Markvarec u Krajkové

Obec: Krajková

Jírovec s bohatou korunou kupovitého tvaru nese velké množství 

všesměrně pokroucených větví připomínajících obrovskou chobotnici. Svým neobvyklým a bizarním 

vzhledem se řadí mezi nejkrásnější jírovce v Čechách. Vyhlášen za památný v roce 2011. Poslední 

ošetření spočívající ve zdravotním a redukčním řezu, zakrytí dutiny a umístění dvou vazem, bylo 

provedeno v roce 2014.

Linda Tomeszová, 7.3.2011
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„Klen u Krajkové“

Druh dřeviny: javor klen (Acer pseudoplatanus)

Obvod kmene ve výšce 130 cm: 278 cm

Výška stromu: 15 m

Katastrální území: Krajková

Obec: Krajková

Jedná se o nízkou, ale zdaleka viditelnou solitéru s velmi výraznou hustou, paprsčitě větvenou 

korunou. Klen roste jako solitéra na kraji pole u příjezdové cesty k rodinným domům na 

jihovýchodním obvodu obecní zástavby, přibližně 300 m západně od křižovatky Krajková – Josefov –

Habartov. Vyhlášen za památný v roce 2014.

      Linda Tomeszová, 8.8.2013



11

„Klen v Hlavně“

Druh dřeviny: javor klen (Acer pseudoplatanus)

Obvod kmene ve výšce 130 cm: 276 cm

Výška stromu: 19 m

Katastrální území: Hlavno

Obec: Citice

Jak už název vypovídá, javor se nachází v části obce Hlavno po pravé straně silnice ve směru Citice –

Hlavno za domem č.p. 52. Jedná se o poměrně mladý strom. Se svojí hustě zavětvenou, pravidelně 

rostou korunou však tvoří významnou solitéru s vysokou estetickou a krajinotvornou hodnotou.

Vyhlášen za památný v roce 2013.

       Linda Tomeszová, 7.2.2012
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„Lípa na Paseckém vrchu“

Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata)

Obvod kmene: 338 cm

Výška stromu: 17,5 m

Katastrální území: Paseka u Březové

Obec: Březová

Lípa srdčitá se nachází zhruba 1,5 km severozápadně od obce Lobzy při okraji pastviny na temeni 

Paseckého vrchu. Svou rozložitou korunou tvoří výraznou dominantu a zajímavý malebný prvek 

v krajině. Vyhlášena za památnou v roce 2012.

Linda Tomeszová, 27.7.2012
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„Lípa u pomníčku v Hruškové“

Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Obvod kmene: 378 cm

Výška stromu: 22 m

Katastrální území: Hrušková

Obec: Sokolov

Lípa je situována v blízkosti Sportcentra Hrušková u pomníku padlým v 1. světové válce. Jedná se o 

výraznou solitéru s dutým, válcovitým kmenem. V roce 2007 byla lípa ošetřena odbornou 

arboristickou firmou. Vyhlášena za památnou v roce 2007.

Linda Tomeszová, 30.12.2010
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„Obecní lípa v Krajkové“

Druh dřeviny: lípa malolistá (Tilia cordata)

Obvod kmene: 360 cm

Výška stromu: 21,5 m

Katastrální území: Krajková

Obec: Krajková

Jedná se o malebnou lípu rostoucí v parčíku naproti obecnímu úřadu v Krajkové. Lípa byla 

vyhlášena na základě biologického posudku zpracovaného RNDr. Jaroslavem Michálkem a 

Ing. Petrem Uhlíkem, velký zájem na vyhlášení měla i obec Krajková. Vyhlášena za 

památný v roce 2014.

  Linda Tomeszová, 11.2.2014
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„Pasecká lípa“

Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Obvod kmene: 417 cm

Výška stromu: 26,5 m

Katastrální území: Paseka u Březové

Obec: Březová

Vzrostlá lípa roste mezi zbytky zarostlých základů zbořených stavení. Jedná se o esteticky hodnotnou 

dřevinu s válcovitým kmenem a sekundární korunou, která připomíná zaniklou obec Paseka. 

Vyhlášena za památnou v roce 2008. V roce 2009 ošetřena odbornou arboristickou firmou.

Linda Tomeszová, 30.4.2010
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„Smrk pod Hartenberkem“

Druh dřeviny: smrk ztepilý (Picea abies)

Obvod kmene ve výšce 130 cm: 411 cm

Výška stromu: 45 m

Katastrální území: Luh nad Svatavou

Obec: Josefov

Jedná se o velmi vysokého jedince smrku se silným, k potoku obloukovitě 

vykloněným kmenem, který se dole plynule rozšiřuje do krátkých, ale výrazných, 

mechem porostlých kořenových náběhů. V současné době se jedná o druhý 

nejsilnější jednokmenný smrk v Krušných horách. Vyhlášen za památný v roce 2005.

Linda Tomeszová, 30.4.2010
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„Stříbrný javor v Husových sadech“

Druh dřeviny: javor stříbrný (Acer saccharinum)

Obvod kmene: 414 cm

Výška stromu: 28 m

Katastrální území: Sokolov

Obec: Sokolov

Velmi pěkný solitérní javor se spirálovitě vinutým hlavním válcovitým kmenem, který je situovaný 

v městském parku Husovy sady. Jedná se o nejmohutnější strom v parku. Naposledy byl strom ošetřen 

v roce 2004 odbornou arboristickou firmou. Vyhlášen za památný v roce 2006.

Eva Brichtová, 30.12.2010
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„Šenbauerův dub“

Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur)

Obvod kmene: 360 cm

Výška stromu: 23 m

Katastrální území: Chlum Svaté Maří

Obec: Chlum Svaté Maří

Jedná se o dominantní solitérní dub, který roste na soukromém pozemku v současné době využívaným

k rekreačním účelům. Koruna stromu zasahuje nad budovu a příjezdovou komunikaci. Po kmeni 

památného stromu se již desítky let pne břečťan popínavý (Hedera helix). Vyhlášen za památný v roce 

1984. V roce 2002 dub ošetřen odbornou arboristickou firmou. 

Linda Tomeszová, 4.5.2010



19

„Zámecký dub v Chlumku“

Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur)

Obvod kmene: 413 cm

Výška stromu: 21 m

Katastrální území: Dasnice

Obec: Dasnice

Jedná se o impozantní solitérní dub, který na první pohled zaujme bohatou, rozložitou korunou. 

Nachází se v bývalém parčíku zaniklého zámečku na otevřené louce zčásti zarůstající náletovými 

dřevinami. Vyhlášen za památný v roce 2008. V roce 2009 byl dub ošetřen odbornou arboristickou 

firmou.

Jitka Škrabalová, 3.4.2009



20

Použité zdroje:

1. Rozhodnutí MěÚ Sokolov o vyhlášení památných stromů

2. RNDr. Jaroslav Michálek, Krajské muzeum Sokolov, Významné stromy Sokolovska: Odborné 

biologické posudky na některé mimořádně významné stromy, které lze vyhlásit za památné 

stromy rozhodnutím Městského úřadu Sokolov, 2005

3. RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Rojík, Muzeum Sokolov, p.o.Významné stromy 

Sokolovska 2: Odborné biologické posudky na některé mimořádně významné stromy, které 

lze vyhlásit za památné stromy rozhodnutím Městského úřadu Sokolov, 2013

Autoři fotografií:

Bc. Linda Tomeszová

Ing. Jitka Škrabalová

Ing. Eva Brichtová

Patrik Oravec


