
Den stromů 2015 v Havlíčkově Brodě

V úterý 20. října se v parku Budoucnost po 
několika letech opět konala procházka ke Dni 
stromů. 

Den stromů je svátek, který se slaví po celém 
světě přibližně od poloviny 19. století. Vznikl 
v USA, ve státě Nebraska, kde jeden z prvních 
osadníků, povoláním novinář J. Sterling Morton, 
začal kolem svého domu sázet stromy, protože 
v širokém okolí žádné nebyly. A noviny také využil 
k medializaci této problematiky (vysvětloval, že 
stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín 
před pálícím sluncem) a podnícení svých 
spoluobčanů k následování jeho příkladu - k sázení 
a pěstování stromů. 

Svým nadšením dokázal strhnout velké množství lidí a tak se zrodil "The Arbor Day" - Den stromů, který připadl na 
10. dubna 1872. V tento den bylo vysázeno přes milion stromů a o dva roky později byl nebraským guvernérem R. W. 
Furnasem vyhlášen první oficiální Den stromů, který připadl na 22. dubna - na den narozenin J. S. Mortona.

Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V České republice se Den stromů 
slavil poprvé v roce 1906 (myšlenku oslav Dne stromů přinesl "Svaz spolků okrašlovacích"). Tradice byla přerušena 
během obou válek a období vlády komunistického režimu. Znovu obnovena byla opět až v roce 2000 a od této doby
připadá každoročně na 20. října.

Průvodci při procházce havlíčkobrodským 
parkem Budoucnost byli botanik, popularizátor 
vědy a spisovatel RNDr. Václav Větvička (který 
se v roce 2000 zasloužil o obnovu Dne stromů 
u nás) a arborista a stromolezec Petr Zvědělík, 
kteří seznámili vtipnou formou téměř 120 
účastníků prohlídky z řad veřejnosti 
s některými významnými dřevinami parku i 
s běžně rostoucími druhy stromů. Pan Zvědělík 
výklad obohatil o konkrétní ukázky ošetřených 
dřevin, na kterých v minulých letech 
v brodském parku zasahoval. Pan doktor 
Větvička pak v závěru prohlídky odpovídal 
nejen na zvídavé dotazy posluchačů, ale 
dokonce pomáhal určit dřeviny, jejichž listy si 
nepozorní studenti nasbírali do herbáře a 
zapomněli, kde přesně se tomu stalo.  



Akce ke Dni stromů byla podpořena z Fondu Vysočiny jako součást ekologické výchovy veřejnosti.

Součástí Dne stromů byla také „Výstava na stromech“ s názvem Plné 
ruce práce, zaměřená na pěstování kávy v Mexiku a Guatemale a 
spravedlivou odměnu za ni, zejména na aktuální problémy pěstitelů a 
naše možnosti odpovědné spotřeby. Plakáty byly rozvěšeny na 
stromech okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ke Dni stromů 
město Havlíčkův Brod rovněž aktualizovalo leták „Cesta za stromy do 
parku Budoucnost“, který si zájemci mohou vyzvednout v Městském 
informačním centru, případně stáhnout z webu města.  




