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Viackmenné stromy (multistemy) 
tvoria špecifickú skupinu škôlkarských 
výpestkov. Ich rozvetvené kmene a 
husté koruny v sebe ukrývajú silný 
prírodný náboj. Svojimi habituálnymi 
charakteristikami vyniknú 
predovšetkým v moderných prírodných 
kompozíciách, kde sa uplatňujú ako 
prekrásne solitéry.

V
iackmenné stromy kombinujú 
vzrastové a tvarové charakteris-
tiky stromov a kríkov zároveň. 
Východiskovou formou je oby-
čajne strom, ktorý sa však v dô-

sledku ľudského zásahu vzrastovo správa 
ako ker. Namiesto jedného hlavného kmeňa 
sa škôlkarským zásahom vypestuje viacero 
kmeňov, ktoré vytvárajú zospodu vetvený, 
prirodzene pôsobiaci habitus. Takýmto zá-
sahom sa získavajú rastliny, ktoré pôsobia 
ako kry, no zároveň dosahujú vyššiu vzras-
tovú výšku.

Zoltán Nagy       foto Zoltán Nagyˇ
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Výhody viackmenných 
stromov
Výhodou viackmenných stromov je 
ich otvorenie v štruktúre kmeňa na 
úrovni terénu, a tak možno vidieť skrz 
ne. To z nich robí ideálne dreviny do 
miest, pri ktorých chceme zachovať 
vzdušnosť a otvorenosť. Takéto stro-

my vytvárajú v korune väčšiu listovú 
plochu a zabezpečujú kvalitný tieň. 
Nakoľko nevytvárajú prirodzené - for-
málne koruny, sú vhodné najmä do 
naturalistických výsadieb imitujúcich 
lesné porasty, alebo prirodzených zo-

Zreteľným trendom na 
tohtoročnej výstave boli bylinné 
a trvalkové výsadby, evokujúce 
prírodné zoskupenia rastlín.

Zreteľným trendom na 
tohtoročnej výstave 
boli bylinné a trvalkové 
výsadby, evokujúce 
prírodné zoskupenia 
rastlín.

zeleň

skupení rastlín. Ich použitím v záhrad-
nej architektúre dokážeme vniesť do 
záhrady celoročnú atraktivitu, prírod-
ný náboj a náladový tvar, vytvárajúci 
dramatickú kulisu pre ostané rastliny 
alebo prvky. 

Atraktívne nielen 
vzrastom
Starostlivým viacročným rezom 
dokážu pestovatelia vyprodukovať 
multikmene zo širokej škály stromov, 
ale i vzrastlých krov. Na pestovanie 
sa však najviac hodia stromy so zau-
jímavou a atraktívnou kôrou. Mnohé 
z týchto drevín však zaujmú i kvetmi, 
prekrásnym jesenným sfarbením či 
zaujímavými plodmi.

Výber druhov
V závislosti od požadovaného efektu 
a charakteru okolitej výsadby volíme 
druhy kontrastné farbou kôry, prí-
padne listov. Medzi najzaujímavejšie 
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viackmenné stromy patrí elegantná 
himalájska breza (Betula utilis var. 
jacquemontii) so žiarivo bielou odlu-
pujúcou sa kôrou a kónickou koru-
nou. Je ideálna do kompozícií, ktoré 
potrebujú presvetliť výraznou bielou 
farbou. Jej tmavozelené listy sa na je-
seň vyfarbujú do žiarivo žltej.
Veľmi vďačným viackmenným druhom 
je aj muchovník lamarckov (Amelan-
chier lamarckii), ktorý svojimi kvetmi, 
zaujímavo prefarbujúcimi sa listami 

júcou sa kôrou vynikne predovšetkým 
na svetlom pozadí v kombinácii s bie-
lymi kvetmi a s rastlinami so svetlými 
listami.

K ďalším zaujímavým viackmenným 
druhom so zapestovanou korunou 
patria judášovec (Cercis siliqu-
astrum), cercidovník (Cercidiphyllum 
japonicum), hrabovec (Ostrya carpi-
nifolia) a čerešňa chĺpkatá ( Prunus 
subhirtella ‘Autumnalis Rosea’).       e

Záhrady pochádzajúce 
z dielní popredných 

svetových záhradných 
dizajnérov zaujali i 

rastlinnou výsadbou.

a plodmi pôsobí príťažlivo počas všet-
kých ročných období. 
Pokrútenými konármi a prekrásne vy-
farbujúcimi sa listami zaujme parócia 
perzská (Parrotia persica). Jej odlupu-
júca sa hladká kôra na kmeni a hrub-
ších konároch vyniká vďaka spletitej 
mozaike sivých, zelených, béžových 
a hnedých plôšok. K zaujímavým dru-
hom, pokiaľ ide o sfarbenie kôry, patrí 
aj čerešňa Prunus serrula var.Tibetica, 
ktorej kmeň s medeno-hnedou odlupu-


