VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY 10

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

JIRÁSKOVA ALEJ VE STRAŠNICÍCH
Javor mléč I Acer platanoides

Počet stromů:

okolo 150 stromů (2022)
Založení aleje:

20. až 30. léta 20. století
Katastrální území:

Strašnice
50.0730200N, 14.4961006E
Rozloha

2,7 ha

Za významné stromořadí
MČ Praha 10 vyhlášena:

2021

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.

Opadavý, 20 až 30 m vysoký strom s vejčitou až široce oválnou korunou. Kůra na mladých
stromech je hladká, mezi 20. až 30. rokem věku se začíná tvořit mělce rozbrázděná borka
šedohnědé barvy. Letorosty jsou lysé, stejně jako pupeny červenohnědě zbarvené.
Lístky s 5 až 7 ostře vykrajovanými laloky jsou tmavozelené, zpravidla lysé. Na podzim
se listy zbarvují žlutě, oranžově nebo červeně. Řapík listu při poranění výrazně mléčí.
Květy jsou žlutozelené, poměrně nápadné, objevují se před rašením listů již v dubnu
v koncových chocholících. Plody s vodorovně odstávajícími křídly, dozrávající na podzim,
jsou poměrně hojné, zprvu zelené, později po dozrání hnědé barvy.
Přirozeně se však druh vyskytuje takřka na všech typech stanovišť, mnohdy i jako
náletová až zaplevelující dřevina. Na jiných než optimálních stanovištích je však výrazně
krátkověký oproti jedincům rostoucím ve vhodných podmínkách.
Objevuje se od severního Španělska až po Kavkaz, a to zejména v živných lesních
společenstvech. Na severu areál rozšíření zasahuje až do jižní Skandinávie a evropské
části Ruska.
Zdroj: praha-priroda.cz

Stromořadí
Alej vysázená především z javorů vede od ulice Novostrašnická podél základní školy Solidarita a ulice
V Olšinách až k budově Staré školy u metra Strašnická.
Do roku 1945 nesla tato část ulice název Jiráskovo stromořadí, poté do roku 1962 jen Ve Stromořadí.

je též spojena historicky doložená postava Kašpara
Mošetického z Těšínska, který je zmíněn v Jiráskově
románu Temno. Tento pobělohorský exulant byl ve své
době obviněn pražským magistrátem z kázání ve sklepích
a tajných evangelických schůzí v hospodě ve Strašnicích.

Ke vzniku i názvu aleje se váže řada otazníků. V historických
pramenech nelze dohledat přesnou dobu výsadby. Víme
jen, že to bylo po roce 1918. “Jiráskovo stromořadí” je prvně
zmíněno v prvorepublikovém almanachu (1934) a dále doloženo nedatovanou dobovou fotografií a zákresem v archivním plánu města (1938).

Stromořadí bylo zvoleno jako regionální Alej roku 2018
v anketě organizace Arnika. V témže roce podal Úřad
městské části Praha 10 návrh na vyhlášení aleje památným stromořadím, který nebyl schválen. U základní školy
Solidarita (dříve ZŠ Brigádníků) z Jiráskovy aleje odbočuje
nově vysázená lipová Alej republiky, která byla založena
u příležitosti stoletého výročí vzniku Československa v roce
2018. I tato alej je desítkovým významným stromořadím.

Můžeme pouze spekulovat, jak přesně je alej spjatá
s osobou Aloise Jiráska (1851–1930). S autorovým jménem

ZELENÁ

PRAHA IO

DALŠÍ VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY 10
HEROLDOVA LÍPA V HEROLDOVÝCH SADECH
JINAN DVOULALOČNÝ NA SÍDLIŠTI MALEŠICE
LÍPA REPUBLIKY NA SKALCE
LÍPA REPUBLIKY V UL. MUKAŘOVSKÁ
LÍPA SVOBODY NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ
CEDR LIBANONSKÝ V UL. K ČERVENÉMU DVORU
ALEJ REPUBLIKY VE STRAŠNICÍCH
PAMÁTNÝ DUB V ZÁBĚHLICÍCH

Text: NS Strašnice a MČ Praha 10

Další informace na
praha10.cz a prazskestromy.cz

