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Pravděpodobně nejtradičněj-
ším symbolem Vánoc je beze-
sporu nazdobený jehličnatý
strom. Zatímco doma si nejví-
ce Čechů letos nazdobí jedli
či borovičku pocházející
z pěstíren vánočních strom-
ků, náměstí metropole zdobí
stromy již o adventu. Podle
dendrologa Aleše Rudla, kte-
rý je na stromy odborník, na-
jdeme nejvánočnější strom
v Krčském nebo, chcete-li,
Kunratickém lese, kde se
u rybníka Labuť tyčí k obloze
dva obrovské sekvojovce.
„Jsou to potomci našich nej-
větších a nejstarších sekvo-
jovců,“ říká dendrolog Rudl.

Kam byste doporučil za ít
na vánoční procház u?
Jako tip bych doporučil za-

jít do Kunratického lesa v Pra-
ze 4, kde při cestě od metra C
Roztyly k rybníku Labuť ros-
tou dva krásné sekvojovce.
Zajímavé jsou nejen svým tři-
cet pět metrů vysokým vzrůs-
tem, díky kterému značně
převyšují okolní porost, ale
také tím, že byly vypěstovány
ze semen největších a nejstar-
ších sekvojovců u nás, které
rostou v zámeckém parku
v Ratměřicích na Benešov-
sku.

Váže se nim ně a ý
příběh?
Tyto sekvojovce zde v pade-

sátých letech vysadil lesník
Kučera. Jsou tedy poměrně
mladé, něco přes šedesát let.
Ten je získal při rozmnožová-
ní již zmíněných nejstarších
sekvojovců. Pocházejí z Kali-
fornie, kam je přivezl jako tři-
náctileté hrabě Chotek.

Ja é stromy sou vmetro-
poli ne populárně ší?
Na náměstích a veřejných

prostranstvích bývají nejčas-
těji zdobeny smrky. Je to
dáno i tím, že z jehličnanů
má u nás smrk největší za-

stoupení. Ve vnitřních prosto-
rách vedou spíše borovice
a jedle, které při uschnutí
stromu tak snadno neopadá-
vají.

Líbí se vám stromy na praž-
s ých náměstích?
Vždy mě potěší, když vi-

dím, že je na náměstí nebo
v parku ozdoben strom, kte-
rý tam roste celý rok. Není po-
třeba každý rok kácet nový.
Pomůže to nejen přírodě, ale
taky to sníží náklady.

Letošní Vánoce budou ve zna-
mení odpadků. Vyplývá to
z odhadů Pražských služeb.
Ty letos očekávají nejen plněj-
ší popelnice na papír, jehož
Pražané přes svátky vyprodu-
kují o šedesát procent více,
ale také statisíce vyhozených
stromů.

„Očekáváme tři sta tisíc vá-
nočních stromečků,“ říká
mluvčí Pražských služeb Ra-
dimMana. Ty navíc někteří vy-
hazují přímo do popelnic,
čímž snižují jejich kapacitu.

„Pokud nemáte popelnici
veřejně přístupnou z ulice,
jako například některé činžov-
ní domy a rodinné zástavby,
prosíme o odložení vánoční-
ho stromku u nejbližších kon-

tejnerů na tříděný odpad,“ do-
dává Mana.

Výjimku tvoří umělé strom-
ky, které podle Pražských slu-
žeb nepatří do kontejneru, ale
do sběrného dvora. Odnesení
použitého vánočního stromu
do lesa by si měl podle Many
také každý dvakrát rozmyslet.

„Dekorace a zapomenuté
ozdoby mohou ublížit zvířa-
tům. Kdyby se například do-
stal háček od ozdoby do trávi-
cího ústrojí zvířete, mohlo by
uhynout,“ varuje čtenáře
Mana. Množství skla a plastů
naroste přes svátky o zhruba
patnáct procent, u směsného
odpadu asi o pět procent. Do
konce roku je proto zaveden
speciální svoz. FILIP JAROŠEVSKÝ
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V centru Prahy přece jen
bude sněžit. Dnes v 19.56 pro-
pukne na Staroměstském ná-
městí polštářová bitva a věř-
te, že při ní bude vloček až až.
„Pojďte si zase třísknout pol-
štářem do svých kamarádů,
známých nebo úplně nezná-

mých lidí. Nepotřebujete více
než polštář!“ lákají organizá-
toři.
„A zároveň prosíme, aby

lidé nosili své polštáře skrytě.
Nikdo v okolí nemusí vědět,
že i vy jste vybaveni a připra-
veni. Zůstaňme do poslední

chvíle skryti, připravíme tak
jeden druhému pěkné, neče-
kané překvapení.“
Účastníci mají vyčkat na

signál – hvizd píšťalky, který
zazní v 19.56 orlojového
času. V tu chvíli bitva začne.
Ve 20.00 akce končí. HOP

Se vo ovce u rybní a Labuť v Kunratic ém lese ALEŠ RUDL

Citát

Kvůli Vánocům není
potřeba ácet aždý
ro nový strom. Stro-
mem v větináči ušetří-
te ná lady i přírodu.
ALEŠ RUDL, DENDROLOG

Nejvánočnější
stromy rostou
v Kunraticích

Odpadky. Svátky
nutí vyhazovat víc

inzerce

Sníh bude! Z polštářů


