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Stromy, stejně jako ostatní rostliny, jsou pro nás nesmírně důležité. Stromy zlepšují
životní prostředí, a proto by člověk měl dbát na údržbu a obnovu lesů. Stromy nám
dávají kyslík, bez kterého by nebylo života, dřevo, plody, v parných dnech stín, svou
krásu květů a listů na podzim se krásně barvících do odstínů teplých tónů. Stromy a
keře brání erozi a jistě by se ve výčtu „důležitosti“ stromů mohlo pokračovat dále.
Dne 20. října slavíme v České republice Den stromů.
Jak vlastně vznikla myšlenka slavit Den stromů? Tento nápad vznikl už v předminulém století
ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Dnešní návštěvníci Nebrasky neuvěří, že její
krajina byla před 150 lety nově příchozími osadníky popisována jako místo bez stromů.
Jeden z osadníků, J. Sterling Morton, se však s tímto stavem nechtěl smířit. Začal s podporou
své manželky pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny.
Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních nebraských novin. K tomu, aby
rozšířil svou myšlenku a našel další pokračovatele, dělal to, co uměl – psal a vyzýval své
spoluobčany k výsadbám. Předvedl před jejich zraky, že stromy a keře brání větrné erozi a
poskytují ochranu před pálícím sluncem. Jeho příklad vzbudil nadšení.
Zrodil se „the Arbor Day“ - Den stromů. V prvním roce oslav byl 10. dubna 1872 v Nebrasce
zasazen více než jeden milion stromů. O dva roky později, v roce 1874, vyhlásil guvernér
Nebrasky první oficiální „Arbor Day“, který byl slaven 22. dubna, v den Mortonových
narozenin.
Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila z Nebrasky po celých Spojených státech a
později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických
podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.
Na jaře se s oslavami setkáte v Číně, Německu, Bulharsku nebo Japonsku. Na podzim se zase
slaví například v Kanadě, Velké Británii, Namibii, Brazílii, Malawi, Srí Lance, Tunisku, ale i
v České republice, Polsku a na Slovensku.
V našich zemích byly pořádány „Stromkové slavnosti“ a to již od roku 1906. Každoročně se
konaly v mnoha českých a moravských městech - například v Praze, Plzni, Roudnici,
Příbrami, Klatovech, Napajedlích. Zemská školní rada tehdy dokonce schválila den
stromových slavností jako den volna.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

Kromě krajinného či estetického významu stromů zdůrazňovali nadšenci z počátku 20. století
také ekonomické výhody pěstování ovocných dřevin. Obce totiž mnohdy hradili
finančním výtěžkem z ovoce obecní výdaje.
Během slavností se sázely desetitisíce stromů, mezi nimi například také známá Husova lípa
pod Petřínem nebo všestudentská lípa Jarníkova na pražském výstavišti.
Komunismem přerušená tradice byla v České republice obnovena v roce 2000. Datum oslavy
svátku byl stanoven na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet.
Je dobré si uvědomit, že stromy tu byly mnohem dříve než my a bylo by jen dobré, aby tu
byly i po nás… A ještě jedna věc: strom bez člověka být může. Ale člověk bez stromu žít
nemůže!
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Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve Svatém Janu
pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na
adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle
314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace
můžete nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.
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