
Výzkumný projekt „Městská zeleň 2021“ již přinesl první 
zajímavé poznatky o růstové dynamice 20 testovaných 
druhů stromů, jejich vývoji a mrazuvzdornosti. Nyní 
bylo do pokusu zařazeno dalších 10 druhů.

Text Dr. Philipp Schönfeld, Dr. Susanne Böll, Klaus Körber

Výzkumný projekt „Městská zeleň 2021– 
selekce, pěstování a využití dřevin za mění-
cích se klimatických podmínek“ odstartoval 
v roce 2009 a od samého počátku byl 
sledován s velkým zájmem. Provedená po-
zorování, měření a bonitace poskytly první 
zajímavé poznatky o růstové dynamice 20 
testovaných druhů stromů, jejich vývoji 
a mrazuvzdornosti. Ty jsme již zveřejnili 

v různých odborných časopisech a na před-
náškách. Pro velký zájem schválilo Bavorské 
státní ministerstvo pro výživu, zeměděl-
ství a lesy žádost o navazující projekt. 
Pro časové období mezi lety 2015 a 2018 
poskytlo částku 111.000 eur. To umožňuje 
rozšířit pokus o dalších 10 nových druhů 
(viz tabulka 1). Jsme rádi, že díky pozoru-
hodné angažovanosti našich dosavadních 

partnerských měst můžeme tyto nové druhy 
vysázet opět ve Würzburgu, Kemptenu, Hofu 
a Münchenbergu. 

I nové druhy jsme vysázeli podél ulic, resp. 
pozemních komunikací, jak odpovídá běžné 
praxi městské stromové výsadby. Rámcové 
podmínky zůstaly stejné:

• osm metrů krychlových substrátu, což 
ostatně zcela neodpovídá „Doporučení 
pro výsadbu stromů – část 2“, postupu 
1 institutu FLL (Výzkumný institut pro 
rozvoj krajiny);

• ochrana kmene rákosovými rohožemi;

• ukotvení trojnožkou a vysypání mi-
nerálním mulčem o zrnitosti 8/16 mm 
na vzdálenost 10 cm od kmene stromu.

Testujeme další druhy stromů

// Sorbus latifolia ‘Henk Vink‘ // //  Malus tschonoskii ////  Podzimně zbarvená Tilia mongolica //
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V prvních letech pokusu jsou vysázené stro-
my v případě potřeby důkladně zalévány. 
Stejně jako při původním pokusu se intenzi-
ta závlahy později postupně snižuje. Protože 
jsme dodnes v prvotním pokusu nezazna-
menali žádné viditelné rozdíly mezi stromy 
očkovanými mykorhizním preparátem 
a stromy neočkovanými, v pokračovácí fázi 
pokusu jsme od tohoto ošetření upustili.
Bonitace probíhala stejným způsobem jako 
u prvotního pokusu: měřen byl přírůst ter-
minálního výhonu, vybraných označených 
bočních větví a obvodu kmene. Dále prová-
díme bonitaci vitality a vedeme záznamy 

o případných nemocech či napadení škůdci. 
V závislosti na místě, které máme k dispo-
zici, vysazujeme v každé lokalitě šest až 
osm kusů od každého druhu. Ve Würzburgu 
proběhla kompletní výsadba 77 exemplá-
řů již v březnu. V městech Kempten, Hof 
a Münchenberg se letos na jaře podařilo 
vysadit pouze část druhů. Všechna stano-
viště totiž nebyla včas připravena. Zbytek 
bude vysazen na podzim.

Základem pro výběr deseti nových druhů 
byl seznam 72 potenciálně vhodných 
druhů, který byl sestaven na počátku 

pokusu v roce 2009. O dostupných druzích 
jsme v naší pracovní skupině intenzivně 
diskutovali. Některých druhů jsme se museli 
vzdát, protože nebyly v kýžené kvalitě či 
požadovaném počtu za přiměřenou cenu 
k dostání. Rovněž jsme zohlednili přání 
a podněty zúčastněných pracovišť zahradní 
péče v partnerských městech. Pět druhů 
pochází z biotopu 6 (stepní dřeviny a suché 
lesy), tři druhy z biotopu 3 (lesy s vysokou 
druhovou pestrostí a skupinami dřevin), 
jeden z biotopu 2 (dřeviny lužních lesů 
a břehových porostů) a jeden z biotopu 9 
(dřeviny křovinatých porostů).

// Na horkých a suchých stanovištích by mohl Acer opalus zajímavě rozšířit dosud využívaný sortiment javorů‘ //

// Eucommia ulmoides // // Juglans nigra //

PORTRÉT STROMU

24 TASPO Baumzeitung 03/2015



Všechny druhy byly dodány dle našeho 
zadání v kvalitě 3 x v, s obvodem kmene 
16–18 cm, s balem s drátěným košem. 
Jednotná velikost vedla při objednávce 
k příznivému  poměru cena – vzrůst. Částka 
pro nákup stromů byla stanovena ve schvá-
leném projektovém rozpočtu. Jsme vděční, 
že nám zúčastněné lesní školky vyšly při 
tvorbě cenových nabídek vstříc. Díky tomu 
jsme mohli zvolené stromy nakoupit v po-
žadovaném počtu. Na rozdíl od původního 
pokusu, kdy pokusné exempláře dodávala 
pouze jedna školka, jsme se tentokrát 
obrátili na tři školky z Belgie (Lorberg, Ley, 
Arbor) a jednu školku italskou (Vannucci).

Příliš zeminy v balech

Již při prvním pokusu v letech 2009 a 
2010 jsme při výsadbě museli konstato-
vat, že v řadě balů je příliš zeminy. To se 
ukázalo i při letošní výsadbě. Kořenový 
krček nebyl často nad úrovní balu, ale 
výrazně hlouběji. U pouze 11 ze 77 stromů 
vysázených ve Würzburgu byl bal v po-
řádku a nevykazoval nadbytek zeminy. U 
ostatních jsme naměřili hodnoty mezi 5 
až 36 (!) cm nad doporučenou míru. Někde 
musela být odstraněna až polovina balu, 
než se kořenový krček ukázal. Kdo bez 
přesného šetření považuje vrchní úroveň 

balu za správnou výšku pro zasazení, 
nevědomky zasazuje stromy příliš hluboko. 
Takto zasazené stromy v tomto ohledu 
nevyhovují požadavkům na kvalitu rostliny 
dle „Doporučení pro výsadbu stromů – část 
1: plánování, zasazení, péče“ institutu FLL 
(Výzkumný institut pro rozvoj krajiny). 
Právě vyšel výtisk pro rok 2015. V kapi-
tole 6.1 se mimo jiné dočteme: „Bal nesmí 
obsahovat příliš zeminy. Je třeba dbát 
na to, aby kořenový krček byl vidět nad 
úrovní balu.“
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Přehled nových druhů

Druh český název původ biotop zóna 

odolnosti

poznámky vzrůst

 Acer opalus javor kalinolistý 

nebo javor 

italský

střední a jižní Evropa 6.3.2.3 6b troj- až pětilaločný, kvete žlutozeleně 

v dubnu, hojně ho navštěvují včely, ve 

stáří kůra silně zbrázděna

koruna široce kulovitá,  

výška 8–12 (20) m, šířka 5–10 m

Acer rubrum 

‘Somerset‘

javor červený Severní Amerika: Newfoundland až 

Manitoba, severo- až jihovýchodní 

Amerika

2.3.2.2 4 U. S. National Arboretum, zaveden 

v roce 1994, kříženec z A. rubrum 

‘October Glory‘ a A. rubrum ‘Automn 

Flame‘, samčí kultivar

koruna vejčitá, výška 7–10 metrů, 

šířka 6–8 m

Eucommia ulmoides gumojilm 

jilmový

střední až západní Čína, provincie 

jižní Číny Gansu, Guizhou, Henan, 

Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, 

Yunnan, Zhejiang

6.3.2.3 6b vegetativní části rostliny obsahují 

mléčnou šťávu, divoce roste vzácně, 

již po dlouhé věky kulturní rostlina, 

ve střední Evropě nalezena fosilie 

tohoto druhu stará 10–30 mil.

koruna široká, kulovitá,  

výška cca 15–20 m

Juglans nigra ořešák černý východ Severní Ameriky: od státu 

Massachusetts po Ontario a Jižní 

Dakotu

3.3.2.1 5b velké zpeřené listy, jedlé plody, 

hodnotné dřevo

koruna zpočátku štíhlá, pyramidálního 

tvaru, později široce klenutá, výška 

20–25 (30) m a přesně taková šířka 

Malus tschonoskii jabloň 

Tschonosského

Japonsko, Honšu 3.1.3.3 6b intenzivní podzimní zabarvení všech 

druhů jabloní, od žlutooranžové po 

oranžově červenou

koruna široce pyramidální až vejčitá, 

výška 8–12 m

Platanus orientalis platan východní jižní a jihovýchodní Evropa, 

Turecko, Sýrie

6.4.1.1 6b pěti- až sedmilaločné listy s hlubokým 

zářezem, ve stáří pokroucený kmen

koruna kulatá, výška 15–30 (35) m, 

ve stáří širší než vyšší, kmen spíše 

krátký

Sorbus latifolia 

‘Henk Vink‘

jeřáb širokolistý Pyreneje až střední Německo 6.1.2.3 5a pravděpodobně kříženec druhů 

Sorbus torminalis a Sorbus 

intermedia, vznikl nejspíš v oblasti 

kolem Fontainebleau (Francie)

koruna zpočátku štíhlá, pyramidálního 

tvaru, ve stáří spíše širší,  

výška do 12  m, šířka do 6 m

Tilia americana 

‘Redmond‘

lípa americká východní Kanada, severovýchod až 

jihovýchod Ameriky

3.3.4.1 5b Plumpfield Nurseries, Fremont, 

Nebraska, kvete v červnu, světležlutý 

voňavý květ, velmi atraktivní pro včely

koruna zpočátku pyramidální, později 

oválná, výška 18–22 m, šířka 9–13 m

Tilia Mongolica lípa mongolská Mongolsko, severní Čína 6.3.3.3 5b listy troj- až pětilaločné, v červnu/

červenci bohatě kvete, žluté podzimní 

zbarvení

koruna zpočátku kuželovitá, později 

široce vejčitá, výška 6–8 (15) m

Ulmus ‘Rebona‘ jilm vyšlechtěn v řadě Resista, Prof. 

Smalley z Madinson University 

(USA), na trh uveden 1995

9.3.3.2 4–5 vyšlechtěn jako kříženec druhů U. 

dividiana var. japonica a U. pumila, 

selekce 1916, registrován roku 1993 

u kapitálové obchodní společnosti 

Conrad Appel KG

koruna široce kuželovitá,  

výška do 25 m, šířka do 10 m, roste 

rychle, kontinuální vrcholový výhon

tabulka Schönfeld
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// Platanus orientalis // // Ulmus ’Rebona’ // // Tilia americana ’Redmont’ //

Portrét jednotlivých druhů
Acer rubrum ‘Somerset‘

Javor červený představuje na podzim 
mimořádný úkaz díky svému brilantní-
mu červenému zabarvení. Červené však 
nejsou pouze jeho listy na podzim, nýbrž 
i květy, které se objevují před olistěním, 
a mladé výhony. Javory červené platí 
za náročné, co se týče nároků na půdu. 
Upřednostňují půdy jílovité, jakož i čerstvé 
až vlhké. Na hodnoty pH vyšší než 7 re-
agují chlorózou. Na kultivaru ‘Sumerset‘ 
se jako na jediné odrůdě Acer rubrum při 
pokusné výsadbě realizované Oddělením 
pro zahradnictví LWG na slabě alkalické 
půdě chloróza neprojevila. Tento úspěch tak 
javoru červenému otevírá další možnosti 
využití. Tento relativně nový druh zatím 
pěstuje poměrně málo školek a na trhu není 
snadno k dostání. 

Acer opalus

Javor kalinolistý se vyskytuje v jižní Evro-
pě, hranici jeho přirozeného výskytu tvoří 
jihozápadní Švýcarsko. Ve své domovině 
roste v horských lesích. Co se půdy týče, je 
mimořádně přizpůsobivý a nesnáší pouze 

vlhká stanoviště. Tento malý až středně vel-
ký strom má rád teplo a dobře snáší horka. 
Na horkých a suchých stanovištích by mohl 
spolu s druhem Acer Monspessulanum před-
stavovat zajímavou alternativu pro dosud 
zavedený sortiment javorů. I tento druh 
se dosud pěstuje zřídka. Všechny exemplá-
ře, které jsme pro náš pokus vyhledali, měly 
poněkud „pokroucenou“ korunu. Zjevně je 
u tohoto druhu obtížné docílit toho, aby 
terminální výhon rostl rovně. Nezbytností je 
tedy výběr rovně rostoucích exemplářů. 

Eucommia ulmoides

Gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides) je 
velmi vzácně využívaný druh, který znají 
povětšinou jen odborníci. Vegetativní části 
rostliny obsahují mléčnou šťávu. Gutaperči, 
zaschlé mléčné šťávy, se stejně jako ex-
traktů z jeho kůry užívá v čínské medicíně. 
Vejčité zelené listy jsou 5 až 15 centi-
mentrů dlouhé. Při jejich natržení vytéká 
z vláken gumovitá substance. Gumojilm je 
dvoudomý druh, velmi nenápadné květy 
se objevují v paždí větévek od března 
do května. Tento druh upřednostňuje 
čerstvé půdy, ale přechodně snáší i období 
sucha. Je přizpůsobivý vzhledem k hodno-

tám pH půdy a potřebuje slunná stanoviště. 
Jedná se o strom bez zvláštního zdobného 
efektu, ať už se jedná o květy nebo pod-
zimní zbarvení listů apod. Zato je zjevně 
velmi zdravý. Dosud nejsou známa žádná 
jeho onemocnění ani škůdci. Pěstován je 
velmi vzácně. 

Juglans nigra

Ořešák černý (Juglans nigra) je ve své 
domovině v Severní Africe zdrojem dřeva 
a plodů. U nás našel dosud využití pouze 
jako mohutný parkový strom, jenž se doží-
vá až 250 let. Ve své vlasti je široce rozší-
řen a roste na nejrozmanitějších stanoviš-
tích. Ořešák černý upřednostňuje hluboké, 
čerstvé i jílovité půdy bohaté na živiny. 
Pokud jsou tyto půdní podmínky splněny, 
lze zaznamenat roční přírůst kolem jedno-
ho metru a více. Na sušších stanovištích 
v kopcích nebo svazích je přírůst pomalejší. 
Pokud má kolem sebe dostatek prostoru, 
vytváří doširoka rozsochatou korunu. Plody 
o tloušťce 3 až 5 cm lze otevřít pouze spe-
ciálním louskáčkem. Jejich jádra obsahují 
tuky s nenasycenými mastnými kyselinami 
a lze je použít k přípravě pokrmů a cukrář-
ských výrobků.
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Malus tschonoskii

Jabloň Tschonoského (Malus tschonoskii) 
se svým pevně vzpřímeným až vejčitým 
tvarem koruny liší od obvyklého habitu 
ostatních druhů jabloní a jejich odrůd. Květ 
je výrazně méně dekorativní než u jiných 
druhů tohoto rodu. To platí i pro žlutozelené 
plody. Velmi nápadné a dekorativní je oproti 
tomu podzimní zabarvení listů. Listy, které 
jsou bezprostředně po olistění plstnaté 
a šedé, se na podzim zbarvují do oranžova 
až purpurově ruda. Pro tvar své koruny 
se zvlašť hodí k výsadbě podél dopravních 
komunikací.  

Platanus orientalis

Platan východní (Platanus orientalis) je jako 
ostatní druhy tohoto rodu strom s velkou 
korunou, která zůstává zelená po celé léto. 
Na přirozených stanovištích jsou známy 
exempláře staré více stovek let. V souladu 
se svým původem má tento druh rád teplo 
a dobře snáší horka. Jako druh, jehož domo-
vinou jsou lužní lesy, dává přednost čers-
tvým půdám. V dospělé fázi ale snáší i suchá 
stanoviště. Zejména v mládí reaguje na mráz 
citlivěji než často vysazovaný P. x hispanica, 
který je však stále častěji napadán škůdci 
a více trpí chorobami. Platan východní by 
mohl v tomto ohledu představovat zdravou 
alternativu do budoucna. V lesních školkách 
se s ním setkáme spíše zřídka. 

Sorbus latifolia ‘Henk Vink‘ 

Tento kultivar jeřábu širokolistého se od zá-
kladního druhu liší rychlým růstem a štíhlou 
korunou ve tvaru pyramidy. Mladé listy 

mají bezprostředně po výhonu bílé osrstění, 
později jsou na svrchní straně holé a tmavo-
zelené. Jeřáb širokolistý rozkvétá v květnu, 
květy mají krémově bílou barvu, na pod-
zim pak dozrávají malé kulovité plody. 
Jako druh s hlubokým zakořeněním, který 
se dobře vypořádává se suchem a horkem 
a upřednostňuje vápenaté půdy, má do bu-
doucna dobré předpoklady, aby se uplatnil 
jako strom v městských ulicích. Předností je 
i jeho malá koruna. 

Tilia americana ‘Redmond‘

S touto odrůdou lípy americké se na němec-
kém trhu setkáme skutečně málokdy. I když 
nedorůstá do takové velikosti jako základní 
druh, lze ji i přesto pro zprvu pyramidální, 
později oválnou korunu označit za velký 
strom. Její tmavě zelené listy se na podzim 
zbarvují do žluta, světle žluté, silně vonící 
květy se otvírají v červnu a jsou intenziv-
ně vyhledávány včelami. Dává přednost 
slunným stanovištím, ale na rozdíl od mno-
ha velkoměstských stromů dobře prospívá 
i na stinných místech. Kultivar ‘Redmond‘ je 
odolný vůči stresu suchem, téměř ho nena-
padají škůdci a netrpí chorobami. Na druhou 
stranu ale citlivě reaguje na posypovou sůl. 
Pro vývoj svých kořenů potřebuje dostatek 
prostoru, není tedy vhodné ho vysazovat 
osamoceně do jednotlivých jam, proto dopo-
ručujeme výsadbu do širších středních pásů 
nebo celistvých pruhů městské zeleně. 

Tilia mongolica 

Lípa mongolská se zatím pěstuje zřídka, má 
ale řadu pozoruhodných vlastností, jimiž 
se běžně vysazované druhy lip pochlubit 

nemohou. Dorůstá do maximální výšky 
10 metrů, řadí se tím spíše k menším stro-
mům. Na rozdíl od jiných druhů lip má tento 
druh laločné, na okrajích pilovité listy, které 
svým tvarem připomínají listy břízy. Mšice 
je napadají málokdy. Při výsadbě jsme si 
všimli, že v místě posledního ořezu se nové 
výhony snadno olamují. Při přesazování 
stromu, svazování koruny, jeho transportu, 
zejména nakládání a vykládání, je tedy 
třeba postupovat s velkou opatrností. 

Ulmus ‘Rebona‘

Podíl jilmů na městské stromové zeleni činil 
před vypuknutím grafiózy až 30 %. V sou-
časné době již existují rezistentní odrůdy, 
takže je možné začít jilmy do městských ulic 
opět vysazovat. Odrůda ‘Rebona‘ je jedním 
z mnoha kultivarů z americké řady Resista, 
jejímž otcem je Gene Smalley z Madisonu 
ve státě Wisconsin. ‘Rebona‘ platí za kultivar 
navýsost odolný vůči grafióze jilmu (česky 
též holandská nemoc). V juvenilní fázi rychle 
roste a zpočátku vytváří spíše štíhlou a pra-
videlnou korunu. Později se formuje plná 
kulatější koruna. List je kosočtverečný až 
široce kopinatý, 6 až 9 centimentrů dlouhý 
a 3 až 5 centimentrů široký, na svrchní stra-
ně hladký, zelené barvy středního spektra, 
okraj listu je ostře dvojitě vroubkovaný. 
Jakmile se tento druh na svém stanovišti 
uchytí, snese překvapivě nejen velká sucha, 
ale i záplavy. //

PORTRÉT STROMU

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


