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 svobody na Zahradním Městě
Lípa srdčitá – Tilia cordata Mill.
Evidenční číslo v databázi významných stromů Prahy: 055
Katastrální území: Záběhlice
Poloha: 50.0596039N, 14.4949900E
Obvod kmene: 100 cm
Rok zařazení do databáze významných stromů Prahy: 2015
Odhadované stáří: 50 let

N

a 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.
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.

Načtěte kód
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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 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.

