… aby město nepálilo

Výsadba stromů do měst
s ohledem na budoucnost
Když sázíme stromy, chceme, aby v místě plnily svou funkci
(ochlazující, ekologickou, estetickou apod.) a zároveň dlouho
vydržely. Městské prostředí je však samo o sobě pro stromy nepřirozené a výrazně stresující
(malý prostor k růstu, nepropustné povrchy, zasolená půda, znečištěné ovzduší),
což do budoucna ještě umocní klimatická změna. Ve střední Evropě se očekává zvýšení
průměrné roční teploty, častější výskyt letních veder a dalších výkyvů počasí, včetně
extrémního větru.

Jak klimatická změna ovlivní zeleň ve městech střední Evropy?
• Už nyní dochází k posunu vegetačních stupňů, a tudíž se v budoucnu změní
i skladba dřevin.
• Kvůli rostoucí teplotě stoupne výpar stromů, a tak se i zvýší nároky na jejich
zavlažování. Při nedostatečném zásobování vodou dochází k uzavření průduchů
listů, a přicházíme tak o ochlazující funkci stromů (zůstává pouze stínění).
• Očekává se chřadnutí stromů, nárůst chorob a problémů způsobených škůdci.
Strom, který nemá dostatek vody, je totiž zesláblý a nemůže se škůdcům efektivně
bránit!
• Častější větrné bouře mohou mít za následek polámání či vyvrácení dřevin.

Které druhy bychom měli v plánovaných výsadbách upřednostňovat?
• Druh stromu k výsadbě vybíráme vždy s ohledem na konkrétní podmínky místa výsadby.
Například do ulic a menších prostor se hodí spíše stromy s malou, štíhlou nebo kulatou korunou.
• Zvolit bychom měli raději druhy přizpůsobené vyšším teplotám a obdobím sucha. Při výběru se zaměřme také na stromy odolnější vůči mrazům (zejména pozdním jarním mrazíkům).
• V případě celkové úpravy stanoviště a použití strukturních substrátů můžeme využít
i tradiční druhy vhodné do města.
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• Přestože některé cizokrajné (nepůvodní) druhy lépe zvládají nevyhovující městské podmínky a zvyšují
estetickou kvalitu prostranství, váží na sebe ve střední Evropě méně druhů hmyzu, čímž zhoršujeme
přírodní rozmanitost v městském prostředí.
• Vyvarujme se invazních druhů dřevin (např. pajasan žláznatý, javor jasanolistý, v posledních letech také
paulovnie či břestovec).

Čemu bychom měli při výsadbě věnovat pozornost, aby se stromu dařilo?
• Koupi kvalitního materiálu k sázení (bez poškození, známek infekce či škůdců atd.).
• Lokalitu pro výsadbu vybírejme tak, aby měl strom v budoucnu dostatečný prostor
pro rozvětvení koruny nad zemí i pro růst kořenového systému pod zemí. Duby nebo
lípy, které mají v dospělosti velkou korunu, bychom měli sázet až 20 metrů od sebe.
Naproti tomu u stromů s malými korunami nám stačí osmimetrový rozestup.
• Stromům neprospívají nepropustné povrchy, ani zhutnění půdy, protože pro svůj život
potřebují dostatek vody a vzduchu v kořenovém prostoru. Plocha pod stromem
by proto měla být propustná a velikostí odpovídat průměru koruny.
• V ploše pod stromem by nemělo docházet k nadměrnému zatížení (pojezd aut, skladování materiálu
apod.). Tam, kde se pod stromy parkuje, můžeme využít například pojízdné rošty umožňující zásak
dešťové vody i částečný přístup vzduchu ke kořenům.
• Také snížením či přerušením obrubníků umožníme dešťové vodě vtékat ze zpevněných ploch
do prostoru kolem stromu. Nezapomeňme však vyřešit otázku zimní údržby posypovou solí (pokud
je nutná, zvolme raději solný roztok).
• Pokud sázíme ve veřejném prostoru, kde se v blízkosti stromu nachází nepropustná plocha, můžeme
mu zlepšit podmínky pro růst použitím speciálních technologií pro výsadbu stromů. Vhodný je například strukturní substrát složený z hrubého štěrku, menšího podílu organické složky a biouhlu.
• Nezapomeňme zabezpečit dostatečnou následnou péči (zálivka, kontrola kotvení, výchovný řez,
hnojení či aplikace ochrany proti chorobám a škůdcům).
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