
 

                                                                                                                        

Tisková zpráva 
 

Vánočním stromem pro Ostravu je jedenáctimetrový smrk ztepilý z 
Beskyd 

 

Ostrava, 9. 11. 2021 — Do centra města Ostravy se po 6 letech vrací živý vánoční strom. Bude vysoký zhruba 
11 metrů, stát bude na tradičním místě na Masarykově náměstí. Do centra města přicestuje v pondělí 22. 
listopadu v dopoledních hodinách. 

Vánoční strom pochází z Beskyd (konkrétně z lokality Jestřábí). Jeho kácení, převoz i instalaci na Masarykovo 
náměstí zajistí Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. “Jedná se o smrk ztepilý, který nám lesy pro Ostravské Vánoce 
nabídly proto, že by stejně musel být z důvodu ohrožení kůrovcem skácen k zemi," vysvětluje za realizátora 
Ostravských Vánoc Jan Šumbera, jednatel Černé louky, s.r.o. 

Strom budou na k tomu určené místo usazovat pracovníci Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., kteří mají 
v této činnosti dlouholetou praxi. Náročná bude rovněž jeho přeprava, během níž nesmí být smrk poškozen a 
převoz zároveň nesmí ohrozit dopravu na pozemních komunikacích. "Během přepravy bude strom svázán a 
položen mezi klanice na speciálních úvazcích, aby nedošlo k polámání větví či poškození kmene. Na odvozní 
soupravu bude takto strom naložen jeřábem s hydraulickou rukou. Větve smrku budou přivázány ke klanicím 
návěsu tak, aby se během jízdy nepoškodily a neohrožovaly ostatní účastníky silniční ho provozu. Po celou dobu 
jízdy bude strom doprovázen vozidly s majáky tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jízdě po 
komunikacích při jeho přepravě," upřesňuje vedoucí střediska údržby zeleně Ostravských městských lesů a 
zeleně Martin Mati.  

Strom se rozsvítí o víkendu 26. - 28. 11. 2021. Z důvodu vývoje epidemiologické situace v kraji je realizátor 
Ostravských Vánoc v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí a reaguje na vydaná doporučení. "Vzhledem k tomu, 
že při organizovaném rozsvícení vánočního stromu přijdou na Masarykovo náměstí tisíce, možná i desetitisíce lidí, 
jednáme o tom, zda bude možné strom rozsvítit v konkrétní čas za účasti veřejnosti a kulturního programu nebo 
ne," dodává Jan Šumbera s prosbou o pochopení situace.  

Za finance, které Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdrží v rámci této služby od realizátora vánočních trhů v 
Ostravě pak vysadí náhradu za tento strom v rámci svých dalších pozemků. Po skončení Ostravských Vánoc bude 
strom poštěpkován a štěpka z něj využita při výsadbě dalších stromů. 

Organizátorem Ostravských Vánoc 2021 je statutární město Ostrava, které jejich realizaci letos poprvé svěřilo 
výstavišti Černá louka s.r.o. Akce se uskuteční v termínu 26. 11. 2021 – 2. 1. 2022. Veškeré informace o programu, 
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změnách spojených s vládními nařízeními kvůli koronavirovým opatřením a partnerech akce najdete na 
www.ostravskevanoce.cz. 
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