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Vítěz ankety Brněnský strom roku 2010 
 
 

Dne 17. června proběhla oslava vítěze ankety Brněnský strom roku 2010, kterou se stal jeřáb 
oskeruše. Strom se nachází na Vídeňské ulici před ZUŠ Františka Jílka, kde kdysi bývala 
zahradnická škola. Právě při vzniku této školy bylo vysazeno stromořadí, z něhož zůstal už 
jen náš téměř 130 let starý jeřáb.  
 
Oslavu zahájila cimbálová muzika Veronica. Úvodní slovo řekl náměstek primátora Martin Ander a 
za pořádající organizaci Romana Košťálová z Ekologického institutu Veronica. Na místě byly 
speciálně k této příležitosti vydané pohlednice s vítězným stromem, na které měli přítomní 
možnost získat památeční razítko Brněnský strom roku 2010. Ocenění správcům vítězného 
stromu osobně předal náměstek primátora Martin Ander,  který anketě poskytl záštitu. 
Veřejná zeleň města Brna, která v nejbližší době bude oskeruši spravovat, přislíbila a naplánovala 
ošetření stromu. „Ošetření proběhne, jak v koruně, tak i v přízemní části, kde by mělo vzniknout 
také ohrazení“ říká Romana Košťálová.  
 
Jeřáb oskeruše, který jako vítěz ankety Brněnský strom roku postoupil do celorepublikové 
soutěže Strom roku bohužel nepostoupil mezi 12 finalistů. Byl mu ale udělen vzhledem ke složitým 
životním podmínkám na místě, kde roste, TITUL STROM HRDINA. „ Tato oskeruše je jediný 
tak vzrostlý a starý strom na území města Brna. Titul Brněnský strom roku a současně 
celorepublikový strom hrdina hovoří za vše“ říká doc. Ing. Antonín Buček, CSc., statutární zástupce 
ZO ČSOP Veronica.  
 
Rozhodli jste nominovat svůj strom do 12.ročníku? Své návrhy můžete nosit už teď do Ekologické 
poradny Veronica na Panské 9. Uveďte prosím, druh, věk, stáří a výšku stromu, dále také obvod 
kmene ve výšce 1,3 m, umístění stromu s případným zaznačením do mapy, kontakt na navrhovatele a 
také kvalitní fotografii celého stromu. „Nezapomeňte, že stromy jsou krásné dokud jsou zelené či 
kvetoucí“ dodává Romana Košťálová. 
 
Anketa Brněnský strom roku 2010 je financována Statutárním městem Brna. Oslava byla 
finančně podpořena také Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO.  
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