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.

Lípa republiky na Skalce
Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos Scop.
Ev. číslo v databázi významných stromů Prahy: 008
Katastrální území: Strašnice
Poloha: 50.0683889N, 14.5074039E
Obvod kmene: 50 cm
Zařazení do databáze významných stromů Prahy: 2013
Odhadované stáří: 20 let

N

ad stanicí metra A Skalka při točně autobusů roste lípa
republiky. Strom má dnes košatou korunu rovnoměrně se
větvící do všech stran.
Lípa byla vysazena 28. října 1998 u příležitosti oslavy
80. výročí založení Československé republiky. Vysadil jí
tehdejší zástupce starostky Ing. Karel Výrut, CSc. a radní
Jiří Veselý.
Strom je připomínkou důležitého milníku naší historie. Na
výsadbu upozorňuje i tabulka umístěná na žulovém patníku
nedaleko kmene stromu.
Lípa roste u stanice metra A Skalka, jejíž výstavba proběhla
v letech 1987 – 1990. Stanice je hloubená, založená v otevřené
jámě, budovaná za provozu jako dlouhodobá koncová stanice
(vlaky ze Strašnic tudy projížděly do depa). Otevřena byla
4. července roku 1990 a do 26. května 2006 byla konečnou stanicí.
Metro je zde 9,25 m pod povrchem.
Nedaleké sídliště Skalka bylo postavené podle projektu
P. Jíchy v letech 1967 – 1974. Jeho kapacita je 1 779 bytů pro
5 700 lidí. Ulice v sídlišti byly pojmenovány podle světových
umělců – malířů a sochařů (např. Michelangelova, Donatellova, Rembrandtova).

Za dalšími významnými stromy na
Praze 10
Heroldova lípa v Heroldových sadech
V severní části Heroldových sadů na rozlehlé louce byla
10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic
JUDr. Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení
obce na městys, vysazena lípa.
Dřevina 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.
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a zjistěte více!

