Významné stromy Prahy 10
Přistupte blíže a pojďte se dozvědět více o zajímavých stromech Prahy 10 - živých svědcích minulosti,
zasluhujících si pozornost, úctu a ochranu.
Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí,
s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou. Mohou to být též jedinci
nápadné velikosti nebo krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony.

Lípa republiky v ulici Mukařovská
Lípa srdčitá – Tilia cordata Mill.
Evidenční číslo v databázi významných stromů Prahy: 081
Katastrální území: Strašnice
Poloha: 50.0644075N, 14.5069736E
Obvod kmene: 107 cm
Rok zařazení do databáze významných stromů Prahy: 2018
Odhadované stáří: 50 let
Jubilejní lípa v současnosti

V

e Strašnicích při ulici Mukařovská se nachází východně od pomníku 2. světové války
jubilejní lípa. Statný strom rostoucí v zápoji s dalšími dřevinami má protáhlou a relativně
bohatou korunu.
Lípa byla vysazena 28. října 1968 na výročí 50. let od vzniku Československé
republiky. Slavnostní výsadba proběhla za účasti skautů Junáka 35. střediska, Jaroslava Rady,
Praha 10 a zástupců obvodní organizace Svazu bojovníků za svobodu. Dále byli přítomni
obyvatelé blízkých domů a někteří rodiče skautů.
Ze vzpomínek přímých účastníků akce, tenkráte mladých činovníků Junáka pana
P. Jeschkeho a V. Chocholy, se dozvídáme, že skauti měli připravený program. Na zahájení
sázení zpívali krásnou lidovou píseň, kterou měl v oblibě první president Tomáš Garrigue
Masaryk - Teče voda, teče. Ke zpěvu se přidávali všichni přítomní, čímž byla navozena dojemná
chvíle.
Na stožáru vlál státní prapor a usazovaná lípa byla ozdobena. Na korunu stromu předtím
skauti upevnili dlouhé trikolóry. Po výsadbě stromku byly složeny skautské sliby přistoupivších
nových členů. Na závěr byla všemi přítomnými zazpívána státní hymna.
Byla to velká událost v napjaté době podzimu 1968, v době stísněné okupací vojsky
Varšavské smlouvy. V době, kdy od jara probuzený národ v „Pražském jaru“ dostal okupační
ránu a veškeré naděje a uvolnění byly zadušeny.
Poselství lípy zůstalo na dlouhé roky zapomenuto a její odkaz byl připomenut až v roce 2018
pamětníky akce. Věřme, že dřevina bude svoji důležitost hlásat republice po další desítky let.

Za dalšími významnými stromy
na Praze 10
Heroldova lípa
v Heroldových sadech - na velké louce
v severní části sadů
Lípa svobody na Zahradním Městě - na
rohu ulice Slívová a Chmelová
Lípa republiky na Skalce - v ulici Na
Padesátém, nad stanicí metra A Skalka

Slavnostní výsadba lípy v roce 1968

Alej republiky ve Strašnicích - v parku
při ul. V Olšinách, od ul. Solidarity

Načtěte kód
Informační tabuli vydala MČ Praha 10, www.praha10.cz, dobové foto: archiv P. Jeschke, text, foto a grafika: Ing. Aleš Rudl (2018)
Další informace web Pražské stromy - www.prazskestromy.cz, projekt Lípy republiky 1918 - 2018 - www.lipyrepubliky.cz.

a zjistěte více!

