
 

Městský obvod Vítkovice má zasazený „vánoční strom“ 

 

Městský obvod Vítkovice se připojil k ochraně životního prostředí a šetření finančních 

prostředků a rozhodl se nekácet každoročně vzrostlé stromy, ale zasadit vlastní živý „vánoční 

strom“, který bude zdobit náměstí Jiřího z Poděbrad po mnoho let. Možností, jak vybrat 

správný strom, je celá řada. Rozhodující je konečná velikost stromu včetně jeho kořenového 

systému. Podstatné jsou také klimatické podmínky stanoviště. V úvahu je nutné brát případné 

působení posypových solí při výsadbě u komunikací. Proto městský obvod vybral 6 m 

vysokou jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), která v místních podmínkách může dorůst 

až 30 m. Jde o stálezelený jehličnatý strom z čeledi borovicovitých, pocházející z Malé Asie   

a Kavkazu, který byl pojmenován podle svého objevitele finského botanika Alexandera 

Nordmanna. Do západní Evropy se dostal v polovině 19. století, brzy po svém objevení.               

Ve své domovině vyrůstá do výšek až 60 m.   

V této oblasti jsme nebyli první, ale určitě nebudeme patřit mezi poslední. Vánoční zdobení 

živě rostoucích stromů je rozšířené. Nejvyššími živě rostoucími vánočně ozdobenými stromy 

v Česku jsou smrk v Mladkově 30,57 m (k 1. 12. 2013), smrk na Kvildě 26,5 m, smrk                

ve Valašské Bystřici 24,75 m, smrk ve Žďáru nad Sázavou 22,47 m a smrk v Postoloprtech 

20,46 m.  

Z historie víme, že na náměstích ve městech se často umísťují velké vánoční stromy, převážně 

z našich lesů. Poprvé byl tento Strom republiky postaven na brněnském Náměstí svobody 

spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli                  

v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, 

že se o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na 

pomoc všem opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 

metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské Svatopetrské 

náměstí.  
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