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1. Snížení  teploty  

a) zastínění povrchu korunami stromů 



10-30 % 

100 % 

http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/jsem-slunce-z-

teletubbies-priznala-divka-po-18-letech_329347.html [19.4.2016] 



- pod stromy je polední teplota o ca 1°C nižší než na otevřené ploše 
(Souch and Souch 1993).  

1 °C 



teplota stěn budov či střech je až o 11-25°C nižší. 

11-25°C 



- teplotní rozdíly až 5°C mezi centrem města a zalesněnou příměstskou 
oblastí (Mizuno et al. 1990/91) 





1. Snížení  teploty  

a) zastínění povrchu korunami stromů 

b) vliv transpirace 



-měrné výparné teplo vody je ze všech kapalin nejvyšší  
-- 2,44 MJ.kg-1 -- 



Smrk – 100 kg/den 



Bříza - 300 kg/den 



Vrby – až 400 kg/den 



Globální oteplování - zvýšení teploty v městech 



- snížení teploty nepřímo ovlivňuje i kvalitu vzduchu 
- snížení teploty snižuje vznik imisí, ozónu 



1. Snížení  teploty  

a) zastínění povrchu korunami stromů 

b) vliv transpirace 

2. Vliv na kvalitu ovzduší   



 

http://archive.boston.com/bigpicture/2013/01/chinas_skies_toxic_levels_of_p.html [18.4.2016] 



- zastínění parkovišť snižuje emise těkavých organických sloučenin 
(VOC) ze zaparkovaných aut 





- stromy snižují množství prachu 



-vzdušné části ulpívají na povrchu listů 
-stromy dočasným úložištěm mnoha  prachových částic 





 
 

- stromy snižují rychlost větru a tím 
také víření prachu 



Stromy v roce 1994 v New Yorku přibližně odstranily 1 821 t 
vzdušných nečistot v ceně za 9,5 milionů dolarů. (Nowak and Crane 
2002)  
 



1. Snížení  teploty  

a) zastínění povrchu korunami stromů 

b) vliv transpirace 

2. Vliv na kvalitu ovzduší   

3. Vliv na energetickou bilanci budov 



 
-úspora na topení může činit 3-40 % (Heisler 1986). 



-stromy snižují energetickou bilanci budov  snížením teploty a  
zastíněním v létě a brání průchodu větru v zimě (Cardelino et al. 1990) 
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1. Snížení  teploty  

a) zastínění povrchu korunami stromů 

b) vliv transpirace 

2. Vliv na kvalitu ovzduší   

3. Vliv na energetickou bilanci budov 

4. Redukce hluku 



- Husté porosty stromů mohou redukovat hluk efektivněji než 
protihlukové bariéry na dálnicích. 



A tím vším stromy zlepšují naše zdraví 
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http://archive.boston.com/bigpicture/2008/11/peering_into_the_micro_world.html 



Negativní vlivy? 

a) emise VOC 

b) alergeny 

c) nebezpečí pádu stromu 

d) objemové změny půdy 

……. 

Platanus x hispanica 

Prunus serrulata 



Negativní vlivy? 

www.safepointins.com [19.4.2016] 

www.autoblog.com [19.4.2016] 

www.express.co.uk [19.4.2016] 


