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Hledání městských stromů  
budoucnosti

Stromy ve městě mohou svými známými blahodárnými účinky sehrát 
rozhodující roli při ochraně klimatu. Základním předpokladem pro 
pozitivní působení stromů je však jejich vitalita. Jaké druhy a odrůdy 
stromů nejlépe snáší stresové faktory současnosti a budoucnosti, testuje 
LWG1 Veitshöchheim v projektu Městská zeleň 2021.

Text: Dr. Philipp Schönfeld a Dr. Susanne Böll



Čím jsou stromy zdravější, tím lépe 
kompenzují negativní dopady klimatických 
změn a přispívají k zlepšení městského 
klimatu. Stromy v městských ulicích musejí 
ale odedávna čelit celé řadě stresových fak-
torů, které negativně působí na jejich vitali-
tu: malé jámy pro výsadbu, zhutnění půdy 
a s tím související nedostatek vody a nižší 
provzdušnění zeminy, neprodyšné kryty 
v ulicích, emise a imise škodlivin, posypová 
sůl, psí moč, jakož i mechanické poškození. 
Vedle toho trpí městské stromy v letních 
měsících často stresem vyvolaným suchem 
a vysokými teplotami. Projevující se klima-
tické změny s delšími fázemi sucha během 
vegetačního období, rostoucí teploty a stále 
častější extrémní povětrnostní jevy budou 
stresovou situaci stromů do budoucna dále 
zhoršovat. Tím stoupá i náchylnost k choro-
bám a napadení škůdci. To se týká zejména 
klasických hlavních druhů, jejichž podíl 
na veškeré stromové výsadbě v městských 
ulicích činí 80 %. Je zřejmé, že přinejmen-
ším některé z klasických druhů městských 
stromů nebudou v budoucnosti na mnoha 
stanovištích těmto rostoucím nárokům 
dostačovat.

1 starý strom Gleditsia triacanthos ‘Inermis‘
2 Magnolia kobus (stanoviště Hof)
3 Sophora japonica ‘Regent‘

Výběr druhů
Tato znepokojivá pozorování a vývojové 
tendence iniciovaly projekt „Městská zeleň 

2021“. Cílem tohoto výzkumného záměru 
je především rozšířit aktuální sortiment 
městských stromů o nové, dosud méně 
známé druhy, které by byly potenciálně 
odolnější vůči stresu, a tím doplnit dosud 
značně omezený repertoár městské zeleně. 
Základem pro výběr 20 testovaných druhů 
byl seznam 72 stromů, sestavený na zá-
kladě jejich původu, biotopu2, odolnosti 
vůči stresu suchem, rezistence vůči horkům 
a mrazuvzdornosti. Dalším důležitým 
kritériem výběru byla náchylnost vůči 
napadení škůdci a patogeny, zohledněny 
byly i estetické krajinářské aspekty jako 
velikost vzrůstu a tvar koruny. Na posouzení 
jednotlivých druhů měly vliv i staťě z od-
borných časopisů, seznamy doporučených 
městských stromů z tuzemska a zahraničí, 
jakož i zkušenosti uznávaných odborníků. 
Nakonec sehrála roli i dostupnost jednotli-
vých druhů v lesních školkách.

Na základě výše uvedených kritérií 
by se dalo očekávat, že převážná část 20 
testovaných druhů bude pocházet z biotopu 
6: „stepní dřeviny a dřeviny suchých lesů“. 
To platí ale pouze pro 10 druhů, jejichž 
domovinou je jižní a jihovýchodní Evropa 
a na jejichž stanovištích již dnes převládá 
klima, které je pro Německo prognosti-
kováno pro příští desetiletí. Pět druhů 
oproti tomu překvapivě pochází z biotopu 2 
„dřeviny lužních lesů a břehových porostů“. 
To platí i pro jilmy z biotopu 9 „dřeviny křo-
vinatých porostů“, který se svými podmínka-
mi velmi podobá biotopu 2, tedy dřevinám 
lužních lesů a břehových porostů. Tyto 
druhy očividně disponují kvůli podmínkám, 
jež vládnou na jejich přirozených stanoviš-
tích, velkou přizpůsobivostí, co se vlhkosti 

půdy a naopak i půdního sucha týče. To je 
důležitá vlastnost vzhledem ke skutečnosti, 
že klimatické změny s sebou nepřinesou 
pouze vyšší teploty a delší období sucha, 
nýbrž i období silných a vytrvalých dešťů. 
U zbývajících čtyř druhů se jedná o houžev-
naté a přizpůsobivé druhy z biotopu 3 „lesy 
s vysokou druhovou pestrostí a skupinami 
dřevin“. Index u biotopu jasně ukazuje, 
v kterých biotopech je třeba hledat druhy 
stromů, které budou v budoucnu obstojně 
čelit stále nepříznivějším klimatickým 
podmínkám.

Pokus
Na podzim 2009 a na jaře 2010 bylo vysa-
zeno 20 druhů stromů ve třech klimaticky 
velmi rozdílných bavorských lokalitách: 

• Würzburg – město s nadprůměrně 
dlouhými obdobími sucha a vysokými 
letními teplotami (klima vhodné pro 
pěstování vína). Zde vysazené druhy 
se testují na odolnost vůči stresu vyvo-
lanému horkem a suchem.

• Hof/Münchberg – vliv kontinentálního 
klimatu s vysokým rizikem mrazu 
(tzv. „bavorská Sibiř“). Na stanovištích 
se testuje mrazuvzdornost.

• Kempten – město s mírným klimatem, 
dvakrát větším množstvím srážek než 
Würzburg a povětrnostími podmínka-
mi často ovlivněnými fénem.

V těchto třech lokalitách byly použity půdní 
substráty, které odpovídají „Doporučením 
pro výsadbu rostlin, část 2 (2010), postup 

Choroby a škůdci klasických druhů městských stromů

Dřevina abiotické faktory choroby škůdci 

lípa velkolistá stres suchem houba Stigmina, odumírání výhonů červec vlnatý, svilušky

lípa malolistá stres suchem houba Stigmina, odumírání výhonů červec vlnatý, svilušky

javor mléč stres suchem, trhliny v kmeni verticiliové vadnutí

javor klen stres suchem, trhliny v kmeni sazná nemoc kůry, verticiliové vadnutí

platany podélné praskliny na kmeni a větvích Massaria, hnědnutí listů síťnatka platanová

jírovec maďal hnědá skvrnitost listů, kořenová 
plíseň Phytophthora, slizotoková 
nekróza

klíněnka jírovcová, červec vlnatý

jasan trhliny v kmeni nekróza jasanu



pro přípravu jámy pro výsadbu“ institutu 
FLL1. Bohužel nebylo možné ve všech 
městech použít substrát jednoho výrob-
ce, dopravní náklady by se totiž značně 
prodražily. Abychom přesto zajistili možnost 
relevantního srovnání, byly požadavky 
na fyzikální vlastnosti substrátů definované 
„Doporučeními FLL“ ještě o něco zúženy. Fy-
zikální vlastnosti užitých půdních substrátů 
jsou si tedy velmi podobné, značné rozdíly 
jsme naproti tomu museli konstatovat 
u jejich chemických vlastností, zejména co 
se týče obsahu živin. Důvodem jsou různé 
výchozí suroviny, které jednotliví výrobci 
pro své směsi používají.

Jámy pro stromy mají standardizovanou 
velikost o objemu 8 m3 a hloubku 1,50 m. 
Jejich velikost tak zcela neodpovídá doporu-
čením FLL, kde se vyžaduje 12 m3. Pěstební 
opatření a péče jsou ve všech lokalitách 
shodné a řídí se běžnými standardy oboru: 
ukotvení trojnožkami, ochrana kmene 
rákosovou rohoží a kruh kolem kmene o po-
loměru 10 cm vysypaný mulčem o zrnitosti 
8 až 16 mm. V roce 2010 probíhalo dle po-
třeby intenzivní zavlažování, do roku 2013 
byla intenzita závlahy postupně snižována, 
od roku 2014 se již nezavlažuje. Ve všech 
čtyřech městech bylo od každého druhu po-
dél komunikací vysazeno vždy 8 exemplářů 
na těchto stanovištích: solitérní postavení, 
stanoviště v středním a v krajním pásu.

Abychom prověřili účinnost mykorhi-
zních preparátů při pěstování stromů, 
ve všech městech jsme vždy čtyři z osmi 
stromů jednoho druhu ošetřili přípravky 
s mykorhizními houbami. Podle mykorhiz-
ního typu jednotlivých testovaných druhů 
byl zvolen vždy příslušný preparát (ekto- 
nebo endomykorhiza). 
V roce 2010 jsme zahájili měření a boni-
tace, které budou prováděny až do roku 
2021. Jarní a podzimní bonitace slouží 
k zjištění škod způsobených mrazem 
a suchem a monitorování případných 
chorob nebo napadení škůdci. Vždy se také 
měří přírůst. V úzké spolupráci s praco-
višti, která v jednotlivých partnerských 
městech zodpovídají za správu a údržbu 
parků a zahrad, se zaznamenává fenologie 
jednotlivých stromů. To v praxi znamená, 
že se vždy poznamená příslušný kalen-
dářní týden, kdy došlo k olistění, žloutnutí 

Mrazuvzdornost a odolnost  
vůči zasolení (2010–2014)

Druh / odrůda dřeviny chladuodolnost 
dle KLAM

mrazuvzdornost odolnost vůči 
zasolení

Acer buergerianum (6) 1  – –

A. monspessulanum 2 ++ +

Alnus × spaethii (10) 1 + +

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (7) 1 + –

Celtis australis (8) 3 – –  k. A.

Fraxinus ornus (11) 4 ++ +

F. pennsylvanica ‘Summit’ 1 ++ +

Ginkgo biloba 2 + +

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 2 ++ +

Liquidambar styraciflua 3 ++ +

Magnolia kobus (2) 2 ++ –

Ostrya carpinifolia (9) 1 + +

Parrotia persica k. A +

Quercus cerris 2 ++ +

Q. frainetto ‘Trump 2 nochk. A. +

Q. hispanica ‘Wageningen’ k. A. ++ +

Sophora japonica ‘Regent’ (3) 2 – +

Tilia tomentosa ‘Brabant’ 2 – –

Ulmus ‘Lobel’ (4) 1 ++ +

Zelkova serrata ‘Green Vase’ (5) 2 – +

KLAM = KlimaArtenMatrix (Rollof et al. 2008): hodnocení chladuvzdornosti: 1 = velmi odolný, 2 = 
odolný, 3 = problematický, 4 = dosti neodolný; ++ vysoce mrazuvzdorný, + mrazuvzdorný, - omezená 
mrazuvzdornost, - - nulová mrazuvzdornost, ž. ú. = žádný údaj; + odolný vůči zasolení, - citlivý na zasolení

4 Ulmus ‘Lobel’. 5 Zelkova serrata ‘Green Vase’.
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listů a opadu. Na základě těchto údajů je 
možné pro jednotlivé druhy určit nejen 
délku vegetační doby, ale i riziko ohrožení 
pozdními jarními mrazy. 

Výsledky a zkušenosti
V současnou chvíli procházejí stromy od své-
ho vysazení sedmým vegetačním obdobím. 
Ve vývoji jednotlivých druhů jsou v testo-
vaných lokalitách patrné rozdíly. Ošetření 
mykorhizními přípravky nemělo na výsledky 
žádný statisticky signifikantní vliv.

Mrazuvzdornost
Během dvou dlouhých a chladných zim 
(2009/2010 a 2012/2013) byly testované 
druhy podrobeny zkoušce mrazuvzdornosti. 
Druh Celtis australis je vhodný pouze pro 
teplejší lokality, jak ukázal naprostý úhyn 
testovaných jedinců v Münchenbergu. Ale 
i druh Acer buergerianum, jakož i kultivary 
Tilia tomentosa ‘Brabant‘, Sophora japonica 
‘Regent‘ a Zelkova serrata ‘Green Vase‘ 
by neměly být vysazovány v lokalitách 
ovlivněných kontinentálním klimatem, 
případně pak pouze na chráněných stano-
vištích. Mrazové trhliny v kmeni se objevily 
v lokalitě Hof i přes ochranu rákosovou 
rohoží na druzích Acer buergerianum, 
Sophora japonica ‘Regent‘ a Zelkova serrata 
‘Green Vase‘ a měly za následek sníženou 
vitalitu, v ojedinělých případech dokonce 
i úhyn stromu. Ve srovnání s hodnoce-
ním chladuvzdornosti metodikou KLAM 
(KlimaArtenMatrix) profesora Roloffa a jeho 
kolektivu dosáhly tyto druhy, resp. kultivary 
v našem testování výrazně horších výsled-
ků. Je však třeba podotknout, že hodnocení 
KLAM se vztahuje pouze na základní druhy 
a nezohledňuje problematiku mrazových 
trhlin. Druhy Acer monspessulanum, 
Fraxinus ornus, Liquidambar styraciflua, 
Magnolia kobus a Quercus cerris se oproti 
tomu v našem pokusu ukázaly mnohem 
mrazuvzdornější, než jak je hodnotí KLAM. 

Vitalita a přírůst
Jelikož byly pokusné stromy do roku 2013 
dostatečně zavlažovány, při každoročních 
bonitacích jsme prakticky nezaznamenaly 
žádné symptomy stresu suchem. Jak vitalita 

koruny, tak i rozvoj kořenového systému 
byly velmi dobré. Horké a suché léto 2015 
představovalo pro stromy vážnou zkoušku, 
co se jejich odolnosti vůči horkům a stresu 
suchem týče. V lokalitě Würzburg nechybě-
lo málo, aby v některých dnech nebyla pře-
kročena hranice teploty vzduchu 40 ̊C. Poté, 
co se na druhu Parrotia persica při vytrva-
lém suchu a narůstajících teplotách objevily 
výrazné symptomy poškození horkem, byly 
stromy ve Würzburgu – nikoliv však v Kemp-
tenu, Hofu a Münchenbergu – v 33. a 36. 
kalendářním týdnu pokaždé zavlaženy 200 l 
vody. Druhy dubů ale zavlažovány nebyly. 
Jak velké byly následky loňského období 
sucha, bude možné konstatovat ve chvíli, 
kdy budeme mít k dispozici vyhodnocené 
bonitace z podzimu 2016.

Horka a sucha však neměly – na rozdíl 
od starších stromů ve Würzburgu – u pokus-
ných exemplářů za následek předčasné opa-
dání listů a zkrácení délky vegetační doby.

Fenologie
Fenologická pozorování umožňují popsat 
„rozdíly v chování“ jednotlivých druhů 
v souvislosti s lokálními povětrnostními 
podmínkami. Olistění se řídí chladovými 
podmínkami, délkou dne a úhrnem teplot-
ních sum. Tyto faktory mají u různých druhů 
odlišný vliv. Pro pokusné druhy asi dosud 
neexistují žádné analýzy. Shodně s naším 
očekáváním probíhá olistění v nejteplejší 
lokalitě Würzburg dříve než na ostatních 
místech pokusu. Mezi jednotlivými druhy 
lze konstatovat značné rozdíly jednak v době 
začátku olistění (rané a pozdější druhy), jed-
nak jeho variabilitu na jednotlivých stanovi-
štích. Některé druhy se na všech stanovištích 
olistí během 14 dnů, u jiných je ale rozdíl 
až sedm týdnů. To má za následek výrazné 
rozdíly v délce vegetační doby. V roce 2014 
trvala například vegetační doba kultivaru 
Ulmus ‘Lobel‘ o deset týdnů déle, než tomu 
bylo u odrůdy Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘.
Nadprůměrně dlouhá vegetační doba 
však není vždy úměrná dynamice růstu. 
Druh Fraxinus pennsylvanica ‘Summit‘ má 
kupříkladu jednu z nejkratších vegetačních 
dob, ale zároveň patří k druhům s nejvyšší 
růstovou dynamikou. Překvapivě bylo 
vegetační období v chladné lokalitě Hof/
Münchberg pouze u několika málo druhů 

kratší než v obou dvou ostatních městech 
zapojených do experimentu. Některé druhy, 
jako Acer mospessulanum, Gleditsia triaca-
nthos ‘Skyline‘ a Parrotia persica zde měly 
vůbec nejdelší vegetační dobu.

Shrnutí a výhled 
do budoucna
Ve shodě s našimi očekáváními nejspíš 
nebudeme v roce 2021 moci žádného 
z testovaných druhů označit za „super-
strom budoucnosti“, který by stejně dobře 
prospíval od Kielu po Berchtesgaden. 
Jednoznačně to ukazují dosud získané 
údaje o růstu a vývoji pokusných stro-
mů na jednotlivých stanovištích. Trvale 
udržitelné pěstování městských stromů 
vyžaduje nejen volbu vhodného druhu, 
ale i správného stanoviště. Místo výsadby 
je nutné připravit podle odborného návo-
du a o stromy v prvních letech příslušně 
pečovat. Odolnost, kterou pokusné stromy 
v období extrémního horka v roce 2015 
ukázaly, se jistě nezakládá na volbě toho 
„správného“ druhu, nýbrž na skutečnosti, 
že byly vysazeny správně, na správném 
místě a správně se o ně pečovalo.
Výsledky tohoto pokusu by měly poskyt-
nout pomoc při volbě druhů stromů pro 
městskou zeleň. Podněty nabídne nejen 
krajinářům, kteří tyto druhy užijí a snad 
se i odváží vysazovat stromořadí ze dvou 
druhů, ale i lesním školkám, které by měly 
v budoucnu do své nabídky zařadit nové 
druhy. Hledání vhodných stromů pokra-
čuje. Navýšení projektového rozpočtu 
umožnilo na jaře 2015 v zúčastněných 
městech vysadit dalších deset druhů: Acer 
opalus, A. rubrum ‘Somerset‘, Eucommia 
ulmoides, Juglans nigra, Malus tschono-
skii, Platanus orientalis, Sorbus latifolia 
‘Henk Vink‘, Tilia americana ‘Redmont‘, 
Tilia mongolica, Ulmus ‘Rebona‘. Výsledky 
v tuto chvíli pochopitelně ještě nemáme



6 Acer buergerianum
7 Carpinus betulus ‘Frans Fontaine‘
8  Celtis australis, břestovec jižní, 

tvoří širokou korunu s více 
terminálními výhony.

9  Ostrya carpinifolia, habrovec 
habrolistý, má květy, které svým 
tvarem připomínají plody chmele.

10 Alnus x spaethii
11  Fraxinus ornus, jasan zimnář, 

má dekorativní bílé květy



Extra Gp
Na webových stránkách www.gartenpraxis.
de naleznete pod kódem gp3087 tabulku 
„Obvod kmene a přírůst výhonů testovaných 
druhů“, sestavenou podle jednotlivých lokalit.
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Text byl přeložen s laskavým svolením autorů. Převedení bylo možné díky podpoře z projektu „MINT od mala“  
(č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020  a dále díky podpoře Města Plzně.

1  V originále je použit výraz Lebensbereich, tedy „životní oblast“, který by 
mohl být přeložen i jako stanoviště. Abychom se vyhnuli terminologické 
kolizi se stanovištěm jako konkrétním místem pro výsadbu v dané lokalitě, 
jsme se po zralé úvaze přiklonili k termínu biotop. V originále navíc chybí 
odkaz na příslušnou klasifikaci (pozn. překladatele).

2  Originální titul publikace vydané FLL zní: FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen – Teil 2 (2010), Pflanzgrubenbauweise 1. Zkratka FLL 
označuje Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V. (pozn. překladatele)
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