VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY 10

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

LÍPA SVOBODY NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ

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 srdčitá I Tilia cordata Mill.

Obvod kmene:

102 cm (2022)
Odhadované stáří:

85 let

Katastrální území:

Záběhlice

50.0596039N, 14.4949900E

Do databáze významných stromů
Prahy zařazen v roce 2015
Za významný strom MČ Praha 10
vyhlášen v roce 2015
Evidenční číslo v databázi
významných stromů Prahy: 055

Lípa, náš národní strom. Tento titul získala patrně díky kvalitě svého dřeva.
Lipové dřevo provázelo a ještě stále provází naše životy. Dříve se z něj vyráběly
velmi kvalitní hudební nástroje, nábytek...
Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak
vyhledávali, aby se pod nimi schovali před bouřkou, v domění, že do nich díky
dobrým duchům neuhodí blesk.
Lípa patří mezi listnaté opadavé stromy. většinou se jedná o velmi statné, urostlé
stromy, vysoké až 30 m nebo příležitostně i více. Vyznačují se vysoko klenutou,
upravenou korunou. Na větvích jsou listy střídavě posazené. Mají srdčitý tvar
a zřetelné je jejich ozubení na obryse. Na lícové straně jsou tmavozelené a lesklé,
z rubu modrozelené. Na jaře se objeví vejcovité, černohnědé pupeny. V červnu
či červenci můžeme vidět lípy kvést. Celé latovité květenství žlutavě bílých
květů s výraznými tyčinkami je srostlé s podpůrným listem. Lípa je významnou
medonosnou rostlinou. Včelky to dobře vědí a tak jsou lípy v době květu jimi
doslova obaleny. Nepříliš známým plodem lípy je oříšek.
Zdroj: priroda.cz

Lípa a Zahradní Město
Na Zahradním Městě v ulici Slívová se nachází na křižovatce v travnatém ostrůvku ve tvaru trojúhelníku lípa svobody. Pěkně rostlý strom s rovným kmenem a středně velkou korunou dominuje zdejšímu prostranství.
Lípa byla vysazena na jaře “bouřlivého” roku 1968 nájemníky nedalekého domu č. 3/2897 jako strom svobody.
Zdejší čtvrť vznikla podle konceptu zahradního města,
což byl v období první republiky všeobecně známý pojem
pro čtvrti rodinných domků se zahrádkami. Vycházel z anglické koncepce kotážových (řadových) domků. Zahradní
Město s velkým „Z“, které tento typ zástavby dokonce dostalo přímo do názvu, vyrostlo na katastru Záběhlic v končinách pro obyvatele Prahy značně vzdálených.

ZELENÁ

PRAHA IO
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To, co dnes můžeme vidět, je bohužel jen zlomek původně
zamýšleného velkolepého komplexu, který začal být realizován v roce 1934. Krásný ambiciózní projekt totiž přerušila
druhá světová válka a vilkové Zahradní Město potom už nebylo nikdy dokončeno.
Zajímavostí Zahradního Města je, že jde o největší komplex
monotematických názvů ulic v celé Praze. Většina z nich
nese název po květinách, jako např. Chrpová, Podléšková,
Pivoňková, zahradních plodech, jako Malinová, ovocných
stromech, jako Jabloňová, a podobně.
Zeleň tu potkáváme na každém kroku, a tak procházka zdejší čtvrtí je opravdu příjemná. Vydat se lze po zdejší naučné
stezce Zahrada ve městě, seznamující návštěvníky s rostlinami, které daly jména ulicím v této čtvrti.

Další významné stromy Prahy 10
HEROLDOVA LÍPA V HEROLDOVÝCH SADECH
JINAN DVOULALOČNÝ NA SÍDLIŠTI MALEŠICE
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
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