VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY 10

Přistupte blíže a dozvíte se více o zajímavých stromech Prahy 10 – živých svědcích minulosti, zasluhujících si pozornost, úctu a ochranu.

JINAN DVOULALOČNÝ NA SÍDLIŠTI MALEŠICE

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.

Obvod kmene:

142 cm (2021)

Jinan dvoulaločný I Ginkgo biloba L.

Odhadované stáří:

Opadavý strom s vystoupavou, široce kuželovitou až jehlancovitou korunou,
vysoký mezi 18 až 25 metry. Kmen je zprvu hladký, šedý až šedohnědý, od cca
20 až 30 let se začíná tvořit šedohnědá, destičkovitě odlupčivá, ve vysokém
věku poměrně tlustá borka. Listy jsou vějířovité, zpravidla výrazně dvoulaločné
s nápadně viditelnou žilnatinou. Listy jsou oboustranně lysé, na podzim se zbarvují
výrazně zlatožlutě. Květy se objevují spolu s rašením listů, jsou žlutozelené barvy.
Plody jsou lukovité, dlouze stopkaté, zpravidla zeleně, někdy šedavě ojíněné,
později při dozrání žluté, připomínají peckovici. Dužnaté, nepříjemně a poměrně
výrazně páchnoucí oplodí skrývá světle hnědý oříšek.

85 let

Katastrální území:

Strašnice

50.0816456N, 14.4938836E

Do databáze významných stromů
Prahy zařazen v roce 2021
Za významný strom MČ Praha 10
vyhlášen v roce 2021
Evidenční číslo v databázi
významných stromů Prahy: 088

Od pradávna je druh kultivován v Číně, Japonsku a Koreji, původně byl rozšířen
zejména v jihovýchodní Číně. Druh se vyskytoval již před 270 miliony lety. Jako
výživový doplněk se používají výtažky z něho pro zlepšování paměti a soustředění.
Zdroj: praha-priroda.cz

O jinanu v Hostýnské
Na okraji malešického sídliště na křižovatce ulic Hostýnská
a Nad Vodovodem roste na exponovaném místě výjimečný
exemplář jinanu dvoulaločného. Na okolní ploše se dříve rozléhalo věhlasné skalničkové zahradnictví Čestmíra Böhma.
Bylo založeno v roce 1925 o rozsahu zhruba 10 ha. Do zahradnictví chodila řada osobností tehdejšího světa (Alice Masaryková, Hana Benešová, Zdeněk Štěpánek se ženou, akademik
Přecechtěl a další). Ovšem sláva malešického zahradnictví
netrvala příliš dlouho. V roce 1959 došlo k nucenému vystěhování zahradnictví do Hrdlořez. O dva roky později skončily tisíce okrasných a vzácných dřevin a stromů pod koly
buldozerů při výstavbě malešického sídliště. Jinan je dosud
jediným pozůstatkem někdejšího zahradnictví a připomíná
svým poselstvím tradice věhlasného zahradnického rodu
Böhmů.

ZELENÁ

PRAHA IO

Impozantní strom je skutečným živým svědkem minulosti. Ostatně jinan je někdy nazýván jako „živá fosilie“,
protože byl po dlouhou dobu považován za vyhynulý.
Až zhruba před 300 lety v jedné zapomenuté čínské
provincii bylo objeveno několik rostlin. Následně došlo
k rozšíření získaných sazenic do celého světa. K dalším
zajímavým pražským jinanům patří například podsaditý jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK v Praze. Ovšem nejmohutnějším jinanem v Praze je dřevina
v Královské oboře, která patří k největším a nejstarším
svého druhu u nás. Je s největší pravděpodobností
uveden v Braulově soupisu stromů a rostlin z poloviny
19. století pod tehdy platným jménem Salisburia adiantifolia (vyhlášen za památný strom).

Další významné stromy Prahy 10
HEROLDOVA LÍPA V HEROLDOVÝCH SADECH
LÍPA SVOBODY NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ
LÍPA REPUBLIKY NA SKALCE
LÍPA REPUBLIKY V UL. MUKAŘOVSKÁ
ALEJ REPUBLIKY VE STRAŠNICÍCH
CEDR LIBANONSKÝ V UL. K ČERVENÉMU DVORU
JIRÁSKOVA ALEJ VE STRAŠNICÍCH

Text: Aleš Rudl

Další informace na
praha10.cz a prazskestromy.cz

