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Příspěvek popisuje specifika použití stromů ve městě, respektive ve veřejných 
městských prostorech. Zdůrazněny jsou především extrémní podmínky města a jejich 

vliv na stromy, požadavky města na funkci a vlastnosti stromů a požadavky stromu na 
údržbu.    
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The Specific of Using the Trees in the City 

The thesis deals with specifics of using the trees in the city, more precisely in the 

public city spaces. Underlying firstly the extreme condition of the cities and theirs 
detrimental effect on the trees, the city requirements to the function and characteristic 
of the trees and the trees requirements to the maintenance.  

Keywords: Woody plants, trees, alley trees, position of the tree, function of the tree, 
characteristics of the tree, maintenance of the tree 

1 Úvod 

Stromy, respektive veškerá vegetace, jsou v  některých případech nedílnou 
součástí městského prostoru. Jsou konkrétními fyzickými prvky, které městský prostor 
spoluutváří, jako živé organismy ale mají svůj specifický charakter a podléhají 

specifickým požadavkům. Je těžké stanovit hranice, kdy končí práce architekta a 
začíná práce specialisty – zahradního architekta, dendrologa, arboristy. Podstatou 
kvalitní spolupráce ale určitě je povědomí architekta i specialisty o profesi toho 

druhého, jen tak se mohou oba vzájemně respektovat a lépe odhadnout vlastní 
pravomoci ve prospěch kvalitního návrhu městského prostoru.  Ve své práci se 

snažím popsat všechna specifika dřevin, se  kterými musí architekt při tvorbě 
městského prostoru počítat.   

Při použití dřevin ve městě je velmi důležitá komplexní znalost daného městského 

prostoru, z které plyne funkce, kterou by v něm dřevina měla plnit, a současně znalost 
všech znaků, vlastností a nároků dřevin. Strom je prvek, který svou výslednou funkci 
na stanovišti začne plnit mnohdy až za desítky let, proto je třeba při jeho výběru a 

umístění postupovat velmi zodpovědně a koncepčně.   
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Použití stromů ve městech není jednoznačně kladné, mnohdy je spíše 

diskutabilní. Problém umístění zeleně ve městech, zejména pak v městských 
centrech, se zabýval například i Camillo Sitte. Je si vědom toho, že čím více se 

krajinné motivy přibližují středům měst a monumentálním stavbám, tím obtížnější je 
najít pro ně správné a umělecky bezchybné umístění. Zdůrazňuje často rušivý 
element stromů situovaných před umělecky významnými objekty a sochami, o to více, 

pokud jde o nekvalitní a zubožené dřeviny. Sitte kritizuje i otevřenost a rozlehlost 
soudobých veřejných parků umístěných často mezi rušnými ulicemi, čímž ztrácejí svůj 
hygienický i rekreační smysl a veřejnost se jim raději vyhýbá. Stejně tak stromy na 

náměstí mnohdy postrádají hygienický i rekreační význam, poskytují jen malý stín a 
samy se sotva drží při životě. (1) 

2 Podmínky stanoviště dřevin ve městě  

Důležité je uvědomit si, že rostliny nejen ovlivňují podmínky okolního prostředí, 
ale jsou tímto prostředím samy zpětně ovlivňovány. Možnost ovlivnit prostředí měst 
výsadbou dřevin je tedy částečně ovlivněna i schopností dřeviny přežít v  často 

výrazně nepříznivých podmínkách města. Důležité tedy je zaměřit se na oboustranný 
vztah dřevina – prostředí, ze kterého často vyplývá i požadovaná funkce dřevin ve 
městě. (2) 

Zjednodušeně lze město popsat jako místo, kde dochází ke kumulaci tepla, 
poklesu relativní vlhkosti vzduchu, zvýšenému výparu vody, sto upá zde zamoření 

těžkými kovy, ropnými deriváty a posypovými solemi, zvyšuje se koncentrace 
škodlivých plynů a prachu. (4)  

2.1 Městské klima 

Klimatické poměry všech měst jsou velmi specifické, a tak je důležité používat 

správné druhy dřevin, které jsou schopny takové klima snést. 
Zpevněné povrchy (silnice, chodníky, budovy…) odrážejí jen malé procento 

slunečního záření, akumulují více tepla a výrazně se přehřívají. K  celkové tepelné 

energii absorbované městem je třeba započíst i dodávku tepla z  průmyslových a 
domácích topenišť a snížení odvodu tepla často nedostatečným větrným prouděním. 

Výsledkem teplejšího klimatu města je časté nahrazování domácích druhů taxony, 
které jsou introdukovány ze zemí s  teplejším klimatem a mají vybudovány určité 
mechanismy, které jim pomáhají lépe snášet vysoké teploty a nedostatečné zásobení 

vodou. (2) 
Kromě nadměrného tepla trpí stromy ve městech často i vodním deficitem, který 

je způsoben především redukcí kořenového systému a nedostatečným vsakem 

srážkové vody.  

2.2 Znečištěné ovzduší  

Velká prašnost ve městech způsobuje usazování se částic prachu na listech a tím 
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ucpávání průduchů. List se tak nemůže ochlazovat odpařováním vody a dochází 

k jeho přehřívání. Prach často obsahuje škodliviny, např. těžké kovy, které se po 
rozpuštění vlivem srážkové vody dostávají do dřeviny. (2)  

Znečištění atmosféry škodlivými plyny (NOX, SO2, O3, NH3, uhlovodík a 
fluorovodík) má na dřeviny přímý i nepřímý vliv. Přímo je ovlivňuje naleptáváním listů, 
vznikem nekróz, pronikáním toxických látek do dřevin atd. Nepřímo je pak ovlivňuje 

například negativními změnami vlastností půdy. Síla působení těchto látek je závislá 
na jejich koncentraci, na délce jejich působení, na citlivosti druhu ale i na vývojové 
fázi stromu. V zásadě dochází vlivem znečištěné atmosféry ke dvěma typům 

poškození – akutní a chronické. Akutní poškození vzniká většinou na malém území a 
je způsobeno krátkodobým působením látek ve vysoké koncentraci - náhlým únikem 
emisí. Vyznačuje se odumíráním listů po okrajích a zbarvením mladých listů nebo 

jehlic. Chronické poškození je důsledkem dlouhodobého působení emisí ve 
spíše nižší koncentraci. Projevuje se odumíráním dřevin, zpomalením růstu, 
předčasným opadem listů nebo jehlic, snížením kvetení a změnami ve stavbě koruny. 

(2) 

2.3 Půda 

Množství vody v půdě využitelné rostlinami je dáno půdními charakteristikami, 

z nichž nejdůležitější je zrnitost a struktura půdy. Vlivem zhutňování půdy vibracemi a 
provozem vozidel i chodců dochází ke snižování objemu půdních pórů. Půda tak není 
schopná vsáknout dostatečné množství dešťové vody a rostliny strádají vodním 

stresem. (2) 
Většina půd ve městě představují různé typy navážek se zbytky stavebního 

odpadu. Tyto půdy nevznikaly přirozenou genezí a vyznačují se tak nedostatkem 
minerálních látek a většinou zásaditým pH. Tato skutečnost působí negativně na 
rozvoj houbových chorob dřevin. (2) 

Negativně působí i absence humusové vrstvy bohaté na živiny, která nevzniká 
např. přirozeným rozkladem listí, které je ve městě pravidelně odstraňováno.  

Specifickým nepříznivým faktorem města je zasolení půd. Jako posypový 

prostředek se při zimním solení používá NaCl, který do dřevin vniká přímo přes listy 
(jehlice) nebo nepřímo půdou. V půdě NaCl způsobuje opět zvyšování pH, 
vyplavování minerálních látek a rozpad půdní struktury. (2) 

2.4 Vandalismus 

S vandalismem se ve městech musí počítat. K vandalismu často více vybízejí 
příliš malé sazenice stromů, u nichž je zanedbána následná údržba.   

2.5 Automobilová doprava 

Kromě již zmíněného znečišťování ovzduší a zhutňování půdy pojezdem působí 
auta i dalšími negativní vlivy na stromy. Půda může být kontaminována únikem olejů 
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a jiných škodlivin. Často dochází k poranění kmene a náběhu kořenů při parkování 

v bezprostřední blízkosti stromu. Tomuto problému se dá předejít vhodným 
instalování zábran. (2) 

2.6 Zemní a stavební práce 

Důležité při posuzování vlivu zemních prací je vědět několik základních informací 
o kořenovém systému. Hmota kořenů představuje asi 1/3 hmoty celého stromu, 
v chudších půdách může jít až o 1/2. Většina kořenů je soustředěna do hloubky 

maximálně 1 m, přičemž asimilační kořeny zajišťující příjem vody a živin jsou 
soustředěny do hloubky 0,2 m.  

Zemní i jiné stavební práce jsou ve městě častým jevem, a tak musíme počítat 
s jejich negativními vlivy na dřeviny a snažit se jim předcházet. Tyto práce mohou 
mechanicky poškodit nadzemní i podzemní části dřevin. Skladování materiálu či 

pojezd v kořenové zóně stromu může nadměrně zhutnit půdu, změna horizontu půdy 
(navážky, odkopávky) vždy výrazně změní stávající podmínky stromu a tím výrazně 
sníží jeho životnost. Dané problémy je možné eliminovat důslednou ochranou dřevin. 

(2) 

3 Funkce dřevin ve městě 

3.1 Zlepšit klimatické podmínky města 

Dřeviny, respektive všechny rostliny, vytvářejí oproti zpevněným povrchům na 

vegetační ploše i v jejím bezprostředním okolí odlišné mikroklima. Pro lidské vnímání 
klimatu ve veřejném prostoru je nejdůležitější vzduchová vrstva do výšky cca 2,5 m, 
kterou vegetace ovlivňuje opravdu významně. (2) 

Od vegetace se očekává především snížení teploty vzduchu v letním období. Toto 
snížení spočívá v lepším odrazu slunečního záření od rostlin zpět do atmosféry, 

v pohlcení části energie při fotosyntéze a odpařování vody a především stíněním, 
které snižuje podíl slunečního záření dopadajícího na zpevněné plochy.  

V letních obdobích se ve městě během dne pohybuje relativní vzdušná vlhkost 

mezi 20 – 30%, což je velmi nízká hodnota. Vegetace může tuto vlhkost trvale 
zvyšovat především odparem zachycených srážek, které jinak ze zpevněných ploch 
ihned odtékají, dále pak transpirací (otevřením průduchů v  listech dochází k příjmu 

CO2 a úniku O2 a vodních par) a odparem vody zkondenzované na povrchu rostlin 
(rosa). Transpirace je výrazně ovlivněna dostatečným zásobením rostlin vodou. (2) 

3.2 Zlepšit zdravotně – hygienické poměry města 

V městském prostředí je vlivem dopravy, průmyslu a spalování fosilních paliv 
velká prašnost. Snižováním prašnosti vlivem vegetace se zabývaly mnohé průzkumy 
a průměrně se uvádí, že v praku je oproti okolní zástavbě snížena prašnos t 8 x a 

v ulicích se stromy oproti ulicím bez stromů 4 x. Ke  snižování prašnosti přispívají 
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dřeviny především zachycováním prachu listy, proto je velmi důležitá velikost listů, 

kvalita jejich povrchu (plstnaté listy zachytí mnohem více prachových částic ne ž listy 
hladké) a pohyblivost listů (pohybující se listy zachytí více prachu než listy statické, 

tuhé). Vegetace dále snižuje rychlost proudění vzduchu a tím urychluje sedimentaci 
prachových částic. Pokud se prach usazuje na zpevněných plochách, velmi snadno 
se opět dostane do ovzduší, význam sedimentace se tedy výrazně zvyšuje, pokud 

jsou dřeviny zasazeny v podrostu, např. v trávníku. (2) 
Schopnost stromů vázat CO2 a produkovat O2 je často přeceňována. Funkce 

městských dřevin jako producentů kyslíku je pro obyvatelstvo zanedbatelná.  

3.3 Snížit hlučnost prostředí  

Vegetace nemá velký vliv na snížení hlučnosti. Uvádí se, že skutečně funkční je 
zapojený pás vegetace výška 13 – 20 m a šířky 20 – 30 m. Mnohem lepší funkčnosti 

se dosahuje v kombinaci se zemním protihlukovým valem. (3) Pás dřevin může ale 
představovat spíše psychologický efekt, který má na domnělé snížení hlučnosti 
opravdu podstatný vliv. 

4 Požadavky na vlastnosti dřevin ve městě  

4.1 Vliv stromů na své okolí  

Dřeviny mohou negativně ovlivňovat prašnost prostředí tvorbou pylu nebo 
ochmýřenými semeny. Pylové částice a chmýří se dostávají do vzduchu a vyvolávají 

alergie. Není možné zcela vyloučit všechny takové rostliny ze sortimentu dřevin 
vhodného pro městské prostředí, ale lze vyloučit silně alergenní druhy a zaměřit se 
na nekvetoucí, slabě kvetoucí či plnokvěté dřeviny, nebo u dvoudomých dřevin použít 

pouze samičí rostliny, které nevytvářejí pyl. (2)  
Stromy mohou znečišťovat své okolí opadem plodů a pylu. Danému problému lze 

opět předejít správným výběrem stromů - neplodících kultivarů nebo kultivarů s 
vhodnými plody. Popřípadě je důležité umístit plodící dřeviny na vhodná stanoviště 
dál od laviček a zpevněných ploch. (2)  

4.2 Délka života stromu  

Délka života je u jednotlivých stromů dána geneticky druhovými i individuálními 
vlastnostmi, ale je výrazně modifikována i podmínkami stanoviště. V městském 

prostoru je délka života stromu velmi důležitá, neboť obvykle každá výměna dřevin 
představuje velký finanční vklad a dočasné přerušení funkčnosti daného prostoru. (3)  

4.3 Rychlost růstu stromu  

U dřevin lze sledovat rychlost výškového růstu, tloušťkového růstu a rychlost 

tvorby biomasy. Ve veřejných městských prostorech je rozhodující rychlost výškového 
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růstu, která se u jednotlivých dřevin pohybuje v  rozmezí cca 10 – 100 cm za rok 

v době intenzivního růstu, tedy mezi 10 – 30 rokem života dřeviny. (3) 

4.4 Estetická hodnota stromu  

Tvar koruny stromu je rozhodující pro estetické vyznění stromu v  rámci celkové 

kompozice i pro následnou náročnost údržby. Pokud zvolíme strom s tvarem koruny, 
jejíž výsledná podoba nám z různých důvodů nevyhovuje, následná údržba je velmi 
náročná a nákladná – pravidelné seřezávání. (2) 

Ve městech se často používají přirozeně malokorunné stromy a stromy se štíhlou 
kompaktní korunou. Časté je i použití sloupovitých a kulovitých kultivarů. Dalšími 

důležitými estetickými vlastnostmi stromu je barva květu a d élka doby kvetení, barva 
a podoba plodu, barva a charakter olistění a zejména pak jeho podzimní vybarvení.  

4.5 Přizpůsobivost stromu vůči extrémnímu městskému prostředí  

Neexistuje strom rezistentní vůči všem negativní vlivům města a stejně tak ve 

městě neexistuje prostředí, v němž by působil pouze jeden negativní jev. Při výběru 
dřevin je tedy důležité zvážit a vyhodnotit všechny negativa prostředí a jejich 
intenzitu. Ve volné krajině se často upřednostňují domácí dřeviny, aby byl zachován 

její typický ráz. Uvnitř měst je ale situace zcela jiná a použití domácích druhů není 
vždy tou nejlepší volbou. Domácí druhy často špatně reagují na znečištěné ovzduší, 

zasolení půdy a změnu jejich charakteristik a na klimatické podmínky odlišné od volné 
krajiny. (2)  
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