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Vánoční strom je pokácen – stejně jako generál Laudon projede
vesnicí Rynoltice a zamíří do Prahy
(Praha, 25. listopadu 2018)
Strom, který se letos stane symbolem adventu v hlavním městě, byl dnes dopoledne pokácen a vydá se
na cestu do Prahy. Smrk ztepilý, který pochází z obce Rynoltice v Libereckém kraji, dosáhl výšky 22 metrů
a na soukromém pozemku rostl 61 let. Až do pondělní půlnoci bude odpočívat na kraji metropole. Na
Staroměstském náměstí ho organizátoři postaví v noci z pondělí 26. na úterý 27. listopadu.
Strom na místě prohlédli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně, kteří potvrdili, že je v pořádku a je
vhodné ho postavit na Staroměstském náměstí. „Smrk je letos o něco nižší, nebylo tedy nutné ho příliš
krátit. Komplikovanější bylo dostat ho ze zahrady na soupravu, ale vše se nakonec podařilo
a mezi 14 a 15 hod se vydá do Prahy,“ upřesnil Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko,
organizátora trhů v historickém centru města.
Tradičně ho pokácel několikanásobný šampion v kácení motorovou pilou Jiří Vorlíček. „Letos to nebylo
jednoduché. S jeřábníkem jsem musel komunikovat přes plot a strom měl také hodně členitých kořenových
náběhů, takže se musel průběžně upravovat pařez tak, aby kácení bylo bezpečné,“ popsal kácení Jiří
Vorlíček.
Smrk ztepilý poskytl organizátorovi trhů - společnosti Taiko - majitel zahrady, ve které vyrostl. Organizátoři
ho vybrali z téměř tří desítek stromů, na něž doporučila tipy veřejnost. Majitel se rozhodl strom darovat
kvůli jeho výšce. „Když začal foukat vítr, tak jsem si vždy říkal, snad vydrží! Kdyby totiž spadl, mám ho
v obýváku,“ upřesňuje Svatomír Moc, majitel stromu a dodává: „Bylo mi také líto jen tak ho pokácet, takhle
udělá ještě radost hodně lidem,“ shrnul důvody, proč smrk do soutěže Hledá se strom, přihlásil.
„Generál Laudon projel skrz vesnici“, která má nejkrásnější nádraží roku 2013
Obec Rynoltice leží mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami a je vyhlášenou rekreační oblastí.
Proslavená je především návštěvou legendárního rakouského generála von Laudona, který zde při svém
tažení přespal. Právě v Rynolticích měla totiž vzniknout slavná píseň „Generál Laudon jede skrz vesnici“.
„Jsme opravdu nadšeni a máme velkou radost z toho, že bude strom z Rynoltic na Staroměstském náměstí. I
my se do Prahy vydáme, a to minimálně jedním společně vypraveným autobusem,“ upřesňuje Jan Vacek,

starosta Rynoltic, a dodává: „Strom se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, k povolení kácení
byl tedy přizván také zástupce Správy CHKO Lužické hory – Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který
doporučil strom skácet. Stejně by tedy nakonec skončil v krbu. Takhle ho ještě může obdivovat mnoho lidí,“
doplnil starosta.
Nakládání stromu letos jinak s pomocí pásového jeřábu
Smrk potáhne z Rynoltic klasický americký truck Kenworth. Souprava váží bez nákladu dvaatřicet tun, její
celková délka je devětadvacet metrů a výška i šířka 4,8 metru. Tentokrát však bylo nakládání stromu
složitější. „Strom jsme museli nejdřív uvázat a zajistit speciálním pásovým jeřábem, který ho po odříznutí a
upravení kmenu, stále zavěšený převeze přibližně 160 metrů po poli k silnici, kde byl opět připraven
americký truck s přepravníkem. Na něj se opatrně položil a větve se k němu postupně přivázaly, abychom se
vešli do povolených průjezdných profilů,“ upřesňuje Martin Švestka, vedoucí přepravy stromu, zástupce
přepravní společnosti Pavel Švestka, s. r. o. Strom přijede do areálu firmy Švestka v Milovicích u Prahy
zhruba v 19 hodin.
Trasa stromu a orientační harmonogram přepravy
1. část přepravy neděle 25. listopadu
Rynoltice – nájezd I/13 – I/35 – Liberec – I/35- nájezd D10 EXIT 71 – D10 – Mladá Boleslav - D10 – D10 EXIT
27 – II/272 – Milovice
2. část přepravy pondělí 26. Listopadu
Milovice (cca půlnoc) – II/272 – nájezd D10 EXIT 27 – D10 – Praha (Novopacká – Kbelská – Cínovecká –
Liberecká – V Holešovičkách – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – Nábř. Kapitána Jaroše –
Čechův most – Pařížská – Staroměstské náměstí
Všechny uvedené časy se mohou posouvat v závislosti na aktuálních podmínkách. Celá cesta je naplánována
v souladu s povolením Ministerstva dopravy.
Smrk ztepilý se poprvé rozsvítí v sobotu 1. prosince 2018. Další informace a podmínky výběru stromu
najdou všichni zájemci na www.trhypraha.cz a www.vanocnistrompraha.cz.
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