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Tisková zpráva 
Vánoční strom přijede na náměstí  

ze Sametové ulice 

Město Liberec každoročně zajištuje vánoční strom a jeho umístění na náměstí. Stejně tomu je také 

letos, ve druhé polovině listopadu.  

Symbol Vánoc letos pochází z městského pozemku u ulice Sametová na sídlišti Broumovská. Jedná se 

o smrk ztepilý, který byl nevhodně vysazený na sítích technické infrastruktury. Zároveň se ale jednalo 

o jedince, který svým vzrůstem, pravidelným tvarem a celkovým vzhledem splňoval požadavky pro 

použití na náměstí.  

Ačkoliv letos město obdrželo od občanů 10 nabídek na vánoční strom, nebylo možné ani jednu 

z nabízených možností nakonec akceptovat. „Je nutné mít na paměti, že pro proces kácení a převozu 

stromu jsou nezbytné dva nákladní automobily, které se musí dostat do blízkosti stromu a potřebují 

poměrně velký manipulační prostor. Jako první přichází na řadu autojeřáb, který kmen stromu jistí již 

při samotném kácení, přičemž je strom opatrně položen na návěs, kde se zajistí, upevní a následně se 

svážou větve,“ popisuje primátor města Tibor Batthyány.  

Vzhledem k požadavku na prostor a váhu nutné techniky není možné uvažovat o získání stromu z místa, 

kde není zpevněná a dostatečně široká komunikace, nebo kde je množství prudkých zatáček či 

například elektrického vedení. Při převozu by mohlo dojít k poškození této infrastruktury, jelikož výška 

nákladu dosahuje minimálně 5 metrů.   

Z výše uvedeného důvodu město přistoupilo  k výběru stromu z ulice Sametová. „Letošní smrk se zkrátí 

na velikost už tradičních 14,5 metru, což je délka, která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost 

vůči povětrnostním vlivům. Na tuto délku je koncipován i podzemní stojan na náměstí Dr. E. Beneše,“ 

vysvětluje mluvčí radnice Jana Kodymová. Každý strom se z bezpečnostních důvodů zkracuje na tuto 

velikost.  

Samotné kácení a převoz smrku proběhne 21. listopadu, na náměstí strom přijede přibližně kolem  

11.hodiny a ve 13.00 by měl být už ukotven. Následující den se začne s jeho zdobením.  

 

 


