
Návod péče o jedličku 

Jak se o jedličku starat před Vánoci?   

Stromek v květináči je živá bytost, o kterou je třeba se starat. Je hostem ve Vašem pokoji a nebude se 

tam cítit moc dobře. Den strávený zejména v přetopeném bytě je pro stromek tím, čím pro Vás noc 

strávená noc v lese bez spacáku. Snažte se proto stromek držet co nejdéle mimo byt (na dvorku, na 

zahrádce nebo na balkóně). 

Stromek potřebuje hodně vody! A tu potřebuje nejen po dobu, kdy je mimo místnost, ale hlavně, 

když se ocitne v bytě. Proto je třeba jej podle potřeby zalévat.  

Jak se o jedličku starat o Vánocích?  

Přechod ze zimy do tepla je pro stromek tepelný šok. Zejména pokud venku mrzne, může být teplotní 

rozdíl až 30 stupňů.  

 Den nebo dva před Vánocemi přeneste stromek do mírně temperovaného prostředí (do 

chodby, kočárkárny, dílny či garáže).  

 Před přenesením do místnosti snižte na několik hodin teplotu pokoje asi na 15 stupňů.  

 Po celou dobu se snažte udržovat vysokou vlhkost vzduchu pokoje (asi 75 % relativní 

vlhkosti). Nejlépe poslouží mechanický rozprašovač, kterým stromek několikrát denně 

„mlžte“. 

 Stromek je vždy třeba zalévat, třeba i dvakrát denně, aby zemina v květináči byla stále vlhká.  

 Bylo by dobré se zříci svíček připevněných ke stromku.  

 Rozhodně vždy stromek držte v teplé místnosti co nejkratší dobu.  

 Před navrácením stromku na balkón, dvorek či zahradu jej opět ponechejte nejméně dva dny 

v mírně temperované místnosti, aby si zvykal postupně.  

 Pozor, pokud panují venku příliš velké mrazy (pod – 15oC), přeneste raději jedličku na tyto 

dny do nějaké chladnější místnosti v domě – v květináči je jedlička méně chráněná proti 

přemrznutí, než když roste v půdě ve volné přírodě.  

Jak se o jedličku starat po Vánocích?  

Máte několik možností, jak s jedličkou naložit:  

 Co nejdříve, jakmile to počasí dovolí, můžete vysadit jedličku na vlastním pozemku či zahradě 

a nechat jí tam růst.  

 Stromek i s kontejnerem zasenkovat (přihrnout hlínou) na zahradě a použít ho znovu o 

příštích Vánocích.  

 Zúčastnit se hromadné výsadby pravděpodobně s Lesy hlavního města Prahy v Kunratickém 

lese 4. dubna 2020. Podrobné informace vám včas zašleme emailem a zveřejníme je na 

www.toulcuvdvur.cz.   

 

Informace jsou přejaté z Ekologického institutu Veronica, který má s předvánočním prodejem jedliček několikaleté zkušenosti.  

 
  

http://www.toulcuvdvur.cz/


 
Jsem jedle bělokorá a mám radost, že se letos stanu Vaším vánočním stromečkem.  

 

Kdysi jsem bývala nejčastější českou jehličnatou dřevinou, patřila jsem dokonce k našim 

nejmohutnějším stromům. Nedokázala jsem se však přizpůsobit změnám, které člověk        

do hospodaření v lesích v posledních letech přinesl. V mládí nemůžu růst na pasekách jako 

můj příbuzný smrk ztepilý, jako malá totiž potřebuji stín. Nevyhovují mi ani vysušené krajiny, 

protože ráda rostu ve vlhké hluboké lesní půdě. Jako malá mám měkoučké jehličí, které 

chutná srncům a jelenům, a ti mě pak často úplně snědí. Proto mě lesníci musí sázet             

do ohrádek. Dříve jsem také trpěla díky kyselým dešťům, ale ty už jsou naštěstí pryč. Začínám 

se proto do českých lesů pomalu vracet.  

 

Pro české lesy by však bylo dobré, kdyby nás bylo mnohem více. Oproti smrku totiž netrpím 

vývraty, jelikož dokáži své kořeny zapustit hluboko do země. Mé jehličí také není tak tvrdé a 

kyselé, a proto pode mnou vzniká úrodnější půda. Z tohoto důvodu Vám budu moc vděčná, 

když mě pak do našich lesů vrátíte. 

 

V zimě potřebuji zimu a vlhko, tak mě prosím nechte u sebe doma co nejkratší dobu. Dávej 

mi taky hodně pít, abych neuschla.  

 

Věřím, že se mnou strávíte krásné Vánoce a po nich budu k užitku v našich lesích nebo         

na Vaší zahrádce. 

 

Vaše jedlička 


