
Každodenní boj proti posypové soli, znečišťování ovzduší a změně klimatu

Městské stromy pod drobnohledem
Stromy ve městě mohou svými všeobecně známými  blahodárnými účinky sehrát 
rozhodující roli při ochraně klimatu ve chvíli, kdy chceme kompenzovat emise oxidu 
uhličitého. Produkují „zdravý vzduch“, snižují objem jemných prachových částic v ovzduší 
a působí proti oteplování. Určité druhy stromů se s tímto nelehkým úkolem vypořádávají 
snadněji. Projekt „Městská zeleň 2021“ testuje ty druhy, které by mohly obstát nejlépe.
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Základním předpokladem pro pozitivní 
působení stromů je jejich vitalita. Zdravé 
stromy mohou lépe kompenzovat negativ-
ní dopady klimatických změn a vykonávat 
funkce, které pozitivně působí na klima.  
Již dnes se však ukazuje, že některé druhy 
stromů typické pro městskou zástavbu 
nebudou budoucím nárokům na řadě 
míst dostačovat. Jednak stále častějí trpí 
stresem vyvolaným horkem a suchem, 
jednak už nedostačují estetickým nárokům, 
které na stromy v ulicích klademe (příklad: 
klíněnka jírovcová na Aesculus hippocasta-
neum), stávají se ohrožením (příklad: láma-
vost platanů způsobená houbou massaria 
platani) nebo zcela odumírají (příklad: 
nekróza jasanů). Účelem projektu „Městská 
zeleň 2021“ je rozšířit současný omezený 
repertoár městských stromů o nové druhy, 
které by byly odolnější vůči klimatickým 
změnám a lépe vzdorovaly stresu, jenž 
změna klimatu způsobuje. Projekt testuje 
20 druhů, celkem 460 stromů vysázených 
na klimaticky velmi rozdílných stanovištích 
v níže uvedených bavorských lokalitách. 
Cílem je zjistit, jaké druhy jsou do budouc-
na nejvhodnější pro městské ulice. Test 
probíhá na katastru těchto měst: 

• Würzburg – město s teplejším klima-
tem vhodným pro pěstování vína. 
Zde vysázené druhy stromů se testují 
na odolnost vůči stresu vyvolanému 
horkem a suchem.

• Hof/Münchberg – vliv kontinentálního 
klimatu s vysokým rizikem mrazu, 
na stanovištích se testuje mrazuvzdor-
nost jednotlivých druhů.

• Kempten – se vyznačuje mírným 
předalpským klimatem s vysokým 
množstvím srážek.

Stanoviště, podmínky pěstování a péče

Podmínky urbánních stanovišť vyžadují 
užití optimalizovaných substrátů, jejichž 
vysoká pórovitost umožňuje snadné pro-
růstání kořenů. „Městské“ substráty musejí 
vykazovat vysokou kapacitu objemu vody 
a vzduchu a být stabilní ve své struktuře. Při 
pokusu bylo v lokalitách použito substrátů, 
které uvedeným nárokům dostačují. Jámy 
pro výsadbu stromů byly vyhloubeny 
v souladu s postupem přípravy jámy pro 

výsadbu 1 dle publikace „Doporučení pro 
výsadbu stromů – část 2.: příprava stanovi-
ště pro novou výsadbu, jámy pro výsadbu 
stromů a rozšiřování kořenového prostoru,  
postupy a substráty, 2010“1, vydané institu-
tem FLL e. V. (Výzkumný institut pro rozvoj 
krajiny). Jámy pro stromy mají standardi-
zovanou velikost o objemu 8 m3 a hloubku 
1,50 m. Pěstební opatření a péče o stromy 
se ve všech třech lokalitách řídí běžnými 
standardy oboru. 

Výběr testovaných druhů 

Ze 72 potenciálně zajímavých stromů 
jsme s ohledem na přirozené nároky, které 
jednotlivé druhy kladou na svá stanoviš-
tě, vybrali 20 druhů a odrůd.  Důležitým 
faktorem byla nejen odolnost vůči stresu 
suchem a rezistence vůči horku, ale 
i mrazuvzdornost. Při výběru byla dále 
zohledněna odolnost jednotlivých druhů 
vůči škůdcům a patogenům včetně těch, 
s nimiž lze počítat do budoucna (srov. EPPO 
v rámečku vpravo pohlídat!!!), a urbánní 
aspekty, jako je celkový vzhled stromu 
a forma růstu.

Monitorování až do roku 2021

Každoročně na jaře a na podzim probíhá 
bonitace testovaných stromů, kdy se vyhod-
nocují škody zbůsobené suchem a mrazem, 
hodnotí se vitalita koruny, zdraví a přírůst. 
Za podpory úřadů, které v jednotlivých part-
nerských městech zodpovídají za správu 
a údržbu parků a zahrad, se na různých 
stanovištích zaznamenává fenologie 
jednotlivých druhů. To v praxi znamená, že 
se vždy poznamená příslušný kalendářní 
týden, kdy došlo k olistění, žloutnutí listů 
a opadu. Tímto způsobem monitorujeme 
míru ohrožení pozdními mrazy a určujeme 
u jednotlivých druhů na různých stano-
vištích délku vegetační doby (diference 
mezi olistěním a zežloutnutím listů). 
Dosud je ještě příliš brzy na to, abychom 
se mohli vyjádřit k odolnosti vůči stresu 
vyvolanému suchem, neboť stromy byly 
ve fázi růstu v prvních letech pravidelně 
zavlažovány. První směrodatné výsledky 
můžeme očekávat v následujících letech. 
Díky výrazným zimám s částečně extrémní-
mi mrazy v prních letech pokusu se však již 
nyní můžeme vyjádřit k mrazuvzdornosti 
jednotlivých druhů. 

EPPO

EPPO (European and Mediterrane-
anean Plant Protection Organization) 
je mezinárodní organizace, která 
usiluje o celoevropskou spolupráci 
v oblasti ochrany rostlin. Sestavuje 
seznam případných nebezpečných 
chorob a invazivních druhů rostlin, 
které se dostávají do Evropy.

Portrét jednotlivých kandidátů

Acer buergerianum

Javor Bürgerův pochází z horských lesů 
Japonska. Dobře snáší horka, ale mrazu-
vzdorný zrovna není, za mrazivých teplot je 
totiž náchylný k tvorbě trhlin v kůře kmenu 
a citlivě reaguje na zasolení. Ve své domo-
vině se těší oblibě jako strom vhodný pro 
výsadbu v parcích i ulicích. Na podzim tento 
druh upoutá pozornost svým žlutočerveným 
zabarvením. Vyžaduje důkladný ořez vede-
ný směrem k vrcholu, protože jeho mladé 
výhony mohou často tvořit „biče“. V součas-
nosti se s tímto druhem javoru setkáváme 
stále častěji v lesních školkách.

(1) Javor Bürgerův (Acer buergerianum)



Acer monspessulanum

Javor francouzský pochází ze Středozemí a je 
obecně považován za druh, který dobře sná-
ší horka a sucha. Jedná se o strom menší až 
střední velikosti s drsnými listy, které na roz-
díl od  javoru babyky neroní mléčnou šťávu. 
Tento druh je velmi nenáročný, upřednostňu-
je substráty s vápenatými složkami. Ukázalo 
se, že je mnohem odolnější vůči mrazu, než 
jsme očekávali.

Celtis australis

Břestovec jižní je jeden z  druhů stromů, 
s kterými se nejčastěji setkáme v ulicích ji-
hoevropských velkoměst. Je enormě odolný 
vůči slunečnímu záření, extrémně houžev-
natý a dosud velmi zdravý. Dnes je považo-
ván za  alternativu za  stále nemocnější pla-
tany. Na druhou stranu je třeba podotknout, 
že je vhodný pouze pro teplejší lokality, jak 
ukázal naprostý úhyn testovaných jedinců 
na chladných stanovištích v Münchenbergu.

Fraxinus pennsylvanica ‘Summit‘

Jasan pensylvánský má díky své nenároč-
nosti a  vysokým schopnostem regenerace 
téměř charakter stromu průkopníka. Jeho 
značná odolnost vůči nekróze jasanu a  de-
korativní žluté až žlutofialové zabarvení 
na podzim z něj činí opravdovou alternativu 
k domácím druhům jasanů. Během juvenil-
ní fáze (období růstu) však mohou nastat 
problémy s mšicemi, s nimiž se však jedinci 
obvykle dobře vypořádají. Podle názoru ex-
pertů je odrůda ‘Summit‘ tou nejlepší pro 
městské ulice. Velmi dobře se  již osvědčila 
v horkých ulicích jižní Francie. 

Alnus x spaethii

Olše Spaethova je křížencem mezi a. japoni-
ca a a. subcordata. Ačkoliv je tento druh už 
dávno známý, a třeba v Nizozemí se těší širo-
ké oblibě jako strom vhodný do městských 
ulic, v Německu dosud na své objevení čeká. 
Dle informací z Holandska roste i na nejne-
úrodnějších půdách, dobře vzdoruje větru 
a není citlivý na zasolení. Tato dřevina je po-
važována za mrazuvzdornou, ale po silných 
holomrazech v únoru 2012 se na všech po-
kusných stanovištích  objevily v kmeni u zá-
kladu koruny mrazové trhliny. Díky enormní 
dynamice růstu však rychle zarostly

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine‘

Habr obecný je jedním z  mála domácích 
druhů, který dobře roste i za horka a sucha. 
Testovaný kultivar ‘Frans Fontaine‘ je dosud 
relativně neznámý, i  v  dospělosti zůstává 
výrazně užší než odrůda ‘Fastigiata‘. Je však 
citlivý na zasolení, mladé stromy jsou za po-
zdních jarních mrazů náchylné k tvorbě mra-
zových trhlin.

Fraxinus ornus

Jasan zimnář se  dosud prokázal jako druh, 
který si s  mrazem poradí navýsost dobře. 
Rychle se  vyrovná i  se  škodami na  výho-
nech po  pozdních jarních mrazech. Jedná 
se o strom vhodný do městských ulic, proto-
že dobře snáží i  sucha a  horka. Jeho přiro-
zeným stanovištěm jsou totiž krasové svahy 
jižní Evropy. Zdá se, že není náchylný vůči 
nekróze jasanu. V  květnu překrásně kvete 
a jeho dekorativní bílé květy rády navštěvují 
včely.

(3) Habr Frans Fontaine (Carpinus betulus)

(2) Mrazové trhliny v  kůře kmene olše 
Spaethovy (Alnus x spaethii).

(4) Bílé květy jasanu zimnáře (Fraxinus ornus)



Ginkgo biloba

Jinan dvoulaločný je druh rostoucí pomalu. 
Díky svým vroubkatým vějířovitým listům 
má mimořádný vzhled. Statně odolává škůd-
cům i  nemocím. Špatně dozrává, na  silně 
exponovaných stanovištích, kde je patrný 
vliv kontinentálního klimatu, pravidelně 
odmrzne přírůst z  posledního roku. Protože 
se u jednotlivých odrůd setkáváme s velkými 
neshodami, do našeho pokusu jsme zahrnuli 
pouze samčí jedince.

Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘

Dřezovec trojtrnný je jako sběrač dusíku 
vysloveně nenáročný. Má řídkou korunu, je 
pod ním tedy možno pěstovat další kultury. 
Mezi beztrnnými druhy – v městské zástav-
bě nezbytnost! – je dnes kultivar ‘Skyline‘ 
stromem s  nejkrásnější korunou. Na  rozdíl 
od  základního druhu prakticky nenasazuje 
na plody.

Liquidambar styraciflua

Ambroň západní připomíná svým habitem 
javor. Pozornost upoutá její kůra s  korkovi-
tými brázdami. Ačkoliv je ambroň popisová-
na jako druh s nízkou citlivostí na vápenaté 
půdy, v  provzdušněném substrátu s  hod-
notou pH vyšší než 7, který jsme pro pokus 
zvolili, prospívá dobře. Na podzim skýtá její 
červené zabarvení velkolepou podívanou. 
V  rámci pokusu se  projevila jako značně 
odolná vůči mrazu, pod tíhou sněhu a  ná-
porem větru však hrozí nebezpečí, že se její 
větve polámou. 

Magnolia kobus

Šácholan japonský je strom střední velikosti 
s  pěknou korunou a  velmi krásnými květy. 
Z  těchto důvodů se  hodí zejména do  byto-
vé zástavby. Je velmi mrazuvzdorný, zato 
za  velkých hork je náchylný k  tvorbě trhlin 
v  kůře  kmene. Tomu však lze zabránit běž-
nou ochranou kmene.

(6) Ambroň západní (Liquidambar styraciflua)

(5) Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘)

(7) Šácholan japonský (Magnolia kobus)
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Parrotia persica

Parocie perská je mimořádně přizpůsobivá. 
Její domovinou jsou vlhké lesy s teplým 
klimatem, dobře snáší horka, je mrazuvzdor-
ná a roste prakticky na všech půdách. Široká 
koruna dospělého stromu by ale mohla 
zužovat průjezdný profil. Tento strom je mi-
mořádně atraktivní zejména na podzim, kdy 
se jeho listy zbarvují od žluté přes oranžovou 
do fialova.

Quercus cerris

Dub cer pochází z  Balkánu, na  svých přiro-
zených stanovištích se často druží s jasanem 
zimnářem (Fraxinus ornus) a  habrovcem 
habrovitým (Ostrya carpinifolia). Platí pro 
něj následující charakteristika: mrazuvzdor-
ný a odolný vůči suchu i horku. Bohužel je 
i tento druh ohrožen bourovčíkem toulavým.

Sophora japonica ‘Regent‘

Jerlín japonský se vyznačuje vysokou odol-
ností vůči horkům. Na stanovištích s vlivem 
kontinentálního klimatu lze, alespoň pro 
mladé stromy, konstatovat jen omezenou 
mrazuvzdornost a  sklon k  tvorbě mrazo-
vých trhlin. Kultivar ‘Regent‘ má ve srovnání 
se základním druhem poměrně úzkou koru-
nu. Pozdní doba květu v  červenci prospívá 
včelám.

Ostrya carpinifolia

Habrovec habrolistý je blízkým příbuzným 
habru obecného, s nímž je ho možné snadno 
zaměnit. Pochází z jihovýchodní Evropy, kde 
roste na suchých a slunných svazích a v říd-
kých lesích. Jeho mrazuvzdornost, zdraví 
a všeobecná nenáročnost z něj činí jednoho 
z  nejnadějnějších kandidátů na  strom bu-
doucnosti. Chvíli to ale trvá, než vyroste.

Quercus frainetto ‘Trump‘

Dub balkánský neboli dub uherský je dalším 
překrásným a rychle rostoucím druhem z re-
pertoáru dubů, které dobře snášejí sucha. 
Opakovaný úhyn ukázal, že ne vždy snese 
své podloží. Proto je třeba dbát na to, aby byl 
vždy zušlechtěn druhem Q. frainetto nebo 
Q. cerris. Poptávka po dubu balkánském je 
větší než dosavadní nabídka lesních školek.

Quercus x hispanica ‘Wageningen‘

Dub španělský je přirozeným křížencem 
druhů Q. cerris a Q. suber. Vyskytuje se v již-
ní Francii, ve  Španělsku i  na  Balkáně. Je 
nenáročný a  má rád vápenaté půdy. Zele-
nou korunu si ponechává do poloviny zimy, 
i přesto je mrazuvzdorný. Vysoký úhyn jedin-
ců v rámci pokusu lze nejspíš vysvětlit špat-
nou kvalitou výpěstků v  lesních školkách, 
kde lze tento druh jen obtížně sehnat. K cel-
kové odolnosti vůči mrazu se tedy u tohoto 
druhu dosud nemůžeme vyjádřit.

(9) Dub balkánský (Quercus frainetto‘Trump‘)

(8) Habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia)

(10) Dub španělský (Quercus x hispanica ‘Wageningen‘)



Ulmus ‘Lobel‘

Jilmy by se měly v budoucnosti začít znovu 
více vysazovat, jedná se totiž v podstatě 
o velmi odolné stromy. Díky rezistentním 
odrůdám dnes již grafióza jilmu nepředsta-
vuje žádný problém. Kultivar ‘Lobel‘ se řadí 
k silně rezistentním představitelům tohoto 
druhu. Jeho přednostmi jsou štíhlý vzrůst, 
husté větvoví a sytě zelené olistění, které 
na větvích dlouho zůstává. Je odolný vůči 
větru, a tak může být vysazován i v pobřež-
ních oblastech.

Zelkova serrata ‘Green Vase‘

Zelkova ostrolistá je v Japonsku důležitým 
stromem pro městské ulice. Při silných 
mrazech je na kmeni náchylná k tvorbě 
trhlin, ty se však celkově dobře hojí. Jedná 
se o zdravý druh, který na podzim překvapí 
svým nápadným oranžovým až temně ru-
dým zabarvením. Kultivar ‘Green Vase‘ roste 
o něco pomaleji, než je tomu u základního  
druhu.
 
 
Pohled do budoucna – druhy odolné 
vůči klimatickým změnám

Nějaký „superstrom“, který by zvládl vzdoro-
vat veškerým stresovým situacím, asi nena-
jdeme. Z pokusu však vykrystalizují druhy 
a odrůdy, které jsou vhodné pro města 
a obce se spíše kontinentálním klimatem, 
kde se ale zároveň setkáme i s fázemi sucha 
a horka. Rozšíří se tak dosud silně omezený 

repertoár hlavních druhů městských stromů 
o druhy nové, jež bude možno vysazovat 
na nepříznivých stanovištích, v krajním 
případě pak budou moci nahradit své 
předchůdce. Cílem výzkumného projektu je 
prakticky pomoci s trvale udržitelnou výsad-
bou městských stromů a určit pro jednotlivá 
stanoviště ty nejvhodnější druhy, které 
budou v budoucnu dobře snášet klimatické 
změny. Při stromové výsadbě podél celých 
ulic by se měla uplatňovat diverzifikace, to 
znamená, že by neměla vznikat pravidelná 
monokulturní stromořadí, ale aleje by měly 
být osazovány různými druhy. To může být 
se zřetelem ke krajinářským estetickým 
aspektům velmi půvabné. Zejména to ale 
slouží jako prevence proti razantnímu šíření 
při napadení jedním patogenem nebo 
škůdcem (problematika monokultury). Ná-
sledkem pak bývá dramatický úhyn (např. 
nekróza jasanu, grafióza jilmu, napadení 
dubů bourovčíkem toulavým). V této souvis-
losti je třeba i zvážit, pokud to forma vzrůstu 
daného stromu umožňuje, zda zase nezačít  
více vysazovat základní druhy než šlechtěné 
odrůdy s širší genetickou amplitudou.

Tilia tomentosa ‘Brabant‘

Lípa stříbrná velmi dobře snáší sucha, 
a  proto je s  ohledem ke  klimatickým 
změnám považována za  jeden z  nej-
důležitějších druhů lip. Není náchylná 
k  odumírání výhonů způsobenému 
houbou Stigmina. Mšice se  jí kvůli 
stříbřitě plstnaté spodní straně listů 
vyhýbají. Nejdůležitějším kultivarem je 
‘Brabant‘, má hustou pravidelně stavě-
nou korunu s kontinuálním vrcholovým 
výhonem. Pro lípu stříbrnou jako konti-
nentální druh platí, že je mrazuvzdorná. 
Na  chladných stanovištích v  Hofu však 
ve dvou zimách silně omrzla.

(11) Lípa stříbrná (Tilia tomentosa)
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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.

Nadační fond  
Zelený poklad

 
1  Substrate, 2010. Zkratka FLL označuje  

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung  
Landschaftsbau e.V. (pozn. překladatele)




