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.

Heroldova lípa v Heroldových sadech
Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos Scop.
Evidenční číslo v databázi významných stromů Prahy: 006
Katastrální území: Vršovice
Poloha: 50.0709494N, 14.4542219E
Obvod kmene: 198 cm
Rok zařazení do databáze významných stromů Prahy: 2013
Odhadované stáří: 110 let
Josef Herold

V

e Vršovicích v Heroldových sadech se nachází pamětní lípa. Nepřehlédnutelná
dominanta roste na velké travnaté ploše v horní části sadů. Statný kmen stromu nese
do výšky protáhlou korunu.
Lípa velkolistá zde byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého
starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení obce na
městys.
Josef Herold (1850 – 1908) byl český advokát a politik mladočeské strany, poslanec
Českého zemského sněmu a Říšské rady a také dlouholetý starosta Vršovic.
Po jeho smrti po něm byly pojmenovány někdejší městské sady, které se dnes rozkládají
na ploše 1,43 ha a jsou v nadmořské výšce od 224 do 235 m.
Sady jsou v podstatě rozděleny na dva parky. Horní s dětským hřištěm
a travnatými plochami, uzavíratelný a ohraničený železným plotem (s Heroldovou lípou)
a druhý v okolí bývalého zámečku.
Ve 14. století zde byly vinice. Majitelé území se střídali až do roku 1842, kdy usedlost a
okolí koupil Jindřich Rangheri, syn italského obchodníka s hedvábím. Nechal k ní v letech 1843–1844 přistavět velký objekt
na zpracování surového hedvábí. V sousedství založil morušový sad, čítající na 200 stromů. Tato první vršovická
manufaktura se stala dominantou obce, nazývanou podle majitele Rangherka. Se smrtí Rangheriho v roce 1857 skončila éra
hedvábnictví ve Vršovicích.
Důležitost oné výsadby je zachycena vyrytím informace o zasazení lípy na velkém kameni
nacházejícím se u kmene stromu. V roce 2015 byl kolem lípy instalován plůtek zabraňující sešlapu
v těsné blízkosti kmene.
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Za dalšími významnými stromy na
Praze 10
Lípa republiky na Skalce
U konečné autobusů nad stanicí metra A Skalka byla
vysazena 28. 10. 1998 lípa u příležitosti oslavy 80.
výročí založení republiky. Vysadil jí tehdejší zástupce
starostky Ing. Karel Výrut, CSc. a radní Jiří Veselý.
Lípa byla v roce 2013 zařazena do databáze
významných stromů Prahy umístěné na webu Pražské
stromy.
Lípa svobody na Zahradním Městě
U ulici Slívová na travnatém ostrůvku uprostřed
komunikace byla na jaře roku 1968 vysazena lípa
svobody. Učinili tak nájemníci nedalekého bytového
domu č. 3/2897.
Lípa byla v roce 2015 zařazena do databáze
významných stromů Prahy umístěné na webu
Pražské stromy.

