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.

Alej republiky ve Strašnicích

P

ři ulici V Olšinách naproti areálu základní školy Brigádníků odbočuje z Jiráskovy aleje živičná cesta, kolem které byla
17. dubna 2018 vysazena jednostranná alej republiky čítající 24 lip srdčitých.
Výsadba byla provedena zástupci Městské části Praha 10, starostou Vl. Novákem, místostarostou T. Pekem a radním
M. Hejlem, na paměť stoletého výročí vzniku samostatného Československa.
Sázení nových stromů ke stoletým narozeninám republiky bylo spojeno s tradiční akcí “Stromy za narozené děti”.
Každá z lip byla označena cedulkou se jmény dětí zapojených do projektu výsadeb. Samotného sázení se zúčastnili
i pozvaní rodiče a děti, za které se sázelo.
Projekt „Stromy za narozené děti“ započal na Praze 10 na podzim roku 2007. Od té doby se v rámci akce vysadilo
přes 4 200 stromů (údaj k roku 2018). Vysazené dřeviny se stávají náhradou za dožívající či poškozené stromy, ale
převážně jde o zcela novou zeleň na veřejných plochách, jako je tomu v případě Aleje republiky.
Výsadby se konají ve veřejných plochách Prahy 10 vždy na podzim nebo na jaře za účasti rodičů a jejich dětí, pro které
jsou stromy sázeny. Všechny nové stromy jsou zaměřeny podle GPS souřadnic, které jsou dodatečně rodičům zaslány
společně s informací o druhu vysazeného stromu.

A jaký strom se vysazuje nejčastěji?
Druhovou skladbu volí vždy odborní
pracovníci úřadu při zohlednění perspektivy
dané dřeviny v místě a celkového charakteru
lokality. Nejčastěji vysazovaným stromem je
lípa, následována borovicí, javorem,
smrkem, habrem a hlohem.
Vysazovány jsou i méně známé druhy jako
je třeba ambroň, liliovník, kaštanovník,
korkovník nebo pavlovnie.

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
Lípa republiky v ulici Mukařovská - v ulici Mukařovská, naproti
č. 1740/22

Lípy republiky
Lípy republiky jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest vzniku
Československé, ale i České republiky. Zároveň jsou to dřeviny, které
připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Stromy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným
symbolem připomínající naše národní dějiny.

Alej republiky během výsadby
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a zjistěte více!

