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PLATAN (PLATANUS L.) 
 

 

Platany jsou krásné, mohutné, 

rozloţité a hluboko kořenící stromy 

s opadavými, střídavě postaveným, 

dlanitě laločnatými listy, které při-

pomínají listy některých javorů. Jsou 

nápadné hladkou kůrou a loupavou 

borkou, která se odlupuje v plátech, 

takţe kmen je světle skvrnitý. Dosa-

hují výšky kolem 30m.  

 

 

Počet druhů a původ: asi 10, pře-

váţně v USA a Mexiku, jeden od 

jihovýchodní Evropy do Střední 

Asie a jeden v Indočíně. Původ je 

rozdílný podle druhu (viz níţe) 

Habitus: Kmen je přímý, aţ 2m 

v průměru, sahající vysoko do koru-

ny. U stromů, které v mládí namrzly, 

se vytvářejí vícekmeny. Koruna ši-

roce rozloţitá, v obrysu poměrně 

řídká a vzdušná, textura poměrně 

hrubá. 

Listy opadavé, raší počátkem květ-

na. Řapík je dlouhý 6 – 10 cm, 

u spodu zesílený a zcela uzavírá pu-

pen.Čepele jsou 12 – 12 cm dlouhé 

a 20 i více cm široké, 3 – 7 laločnaté. 

V mládí jsou hustě plstnaté. Opadá-

vají většinou koncem října, částečně 

zůstávají do zimy.  

Pupeny jsou kryty jednou šupinou 

a jsou uzavřeny v dutých bázích řa-

píků listů 

Letorosty a listy jsou hvězdicovitě 

plstnatě chloupkaté.  

Kůra je v mládí hladká, šedohnědá, 

šedozelená, borka je patrná aţ na 

dvacetiletých stromech, je hnědoze-

lená nebo tmavohnědá a začíná se 

odlupovat. 

 

 
 

Dřevo je středně tvrdé, špatně štípa-

telné, pevné a těţké. 

Květy jsou nenápadné, jednopo-

hlavné, jednodomé. Kališní lístky 
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jsou volné nebo srostlé, korunní líst-

ky jsou volné, v samičích květech 

často chybějí.  Jsou směstnané ve 

strboulovitých květenstvích. Samčí 

květy jsou obyčejně umístěny na 

spodních větvích, samičí převáţně 

v horní části koruny. Stopky květen-

ství jsou dlouhé. Poprvé kvete ve 

věku 20 let ve druhé polovině květ-

na. 

Plody: souplodí drobných naţek. 

Plodenstvím jsou kulovité strbouly, 

tvořené drobnými, kyjovitými, na 

bázi chlupatými oříšky. Souplodí 

visí na dlouhých stopkách 

a v zimním období jsou velmi ná-

padná. Plodenství se rozpadají dru-

hým rokem zjara. Ochmýřené naţky 

dráţdí dýchací orgány. Plodí bohatě, 

ale u nás nedává klíčivé semeno. 

Kořenový systém je srdčitý a mo-

hutný, třebaţe kořeny nejdou příliš 

do hloubky. Hlavní kořen je přímý, 

kůlový, ale krátký a brzy se rozvět-

vuje.Postraní kořeny dosahují asi 

obvodu koruny, po celé délce se hus-

tě větví. Kořeny při poranění vytvá-

řejí sekundátní kořeny, takţe strom 

v půdě vţdy dobře kotví. 

Rychlost růstu – rostou středně 

rychle. 

Rozmnoţování:  výsevem (osivo 

nutné stratifikovat), nejčastěji dřevi-

tými řízky (řízky řeţeme těsně před 

příchodem tuhých mrazů z obrostu 

špičáků. Vzácnější kultivary se roz-

mnoţují roubováním na zakořeněné 

podnoţe Platanu x acerifolia 

v březnu aţ dubnu na „kozí noţku“ 

nebo v květnu aţ červnu, rozmnoţo-

vat lze téţ hříţením  

Přesazování starých exemplářů 

snáší mnohem lépe neţ většina 

ostatních stromů a to i do vysokého 

věku.  

Řez snáší, můţeme podle potřeby 

zmlazovat i tvarovat koruny, schop-

nost obrůstání je dobrá. 

Okusem netrpí. 

Nároky na pěstování: Platany vy-

ţadují teplejší polohy a hluboké pů-

dy. Roste dobře na úrodných půdách 

mírně vlhkých, ale ne zamokřených. 

Na suchém stanovišti se vyvíjí špat-

ně. Vyţadují volné, ale chráněné, 

třeba i mírně zastíněné stanoviště 

Odolnost: Vůči mrazu je nejodol-

nější platan javorolistý. Platany snáší 

dobře městské prostředí a poměrně 

dobře i zasolení. Snáší řez. 

Rajonizace: Výrobní typ (subtyp) 

I. a,b,c,d,  II a,b,c,d 

Sadovnické pouţití: Jsou všestranně 

pouţitelné, vhodné i pro městské 

prostředí. Vyţadují však dostatek 

prostoru. Nevýhodou je, ţe častěji 

trpí houbovými chorobami, které 

způsobují opad listů, prosychání aţ 

odumření rostlin (houby Ceratocys-

tis, Gnomonia aj.) 

 

 

Běţně pěstované druhy (taxony): 

 

Platan západní (Platanus occiden-
talis L) – pochází z USA (v teplejší 

části Severní Ameriky rostou přiro-

zeně další 2 druhy platanu, u nás 

prakticky nepěstované a neznámé). 

Opadavý, jednodomý, široce sloupo-

vitý strom, vysoký od 20 do 37 m 

někdy aţ 50 m, kmen v průměru 

1 m. Kůra šedá, odlupující se v ten-

kých šupinách. Borka méně kon-

trastně zbarvená neţ u platanu javo-

rolistého. 
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Listy střídavé mělce 3-5 dlanitola-

ločné, dlouhé od 12 do 15 cm někdy 

aţ 23 cm, široké od 12 do 14 cm ně-

kdy aţ 25 cm, v mládí plstnaté, poz-

ději lysé, sytě zelené, v paţdí ţilek 

na rubu s chomáčky chlupů.  

Samčí květy v strboulovitém kvě-

tenství, ţluté. Samičí květy v strbou-

lovitém květenství, červené. Doba 

květu: druhá polovina května. Plo-

dy oříšky, kulovité, kuţelovitě za-

špičatělé, dlouhé od 5 do 8 mm ně-

kdy aţ 11 mm, široké od 1,5 do 1,8 

mm někdy aţ 2,5 mm. Oříšky umís-

těné v plodenství velkém 2,5 - 3,0 

cm, na stopkách většinou po 1 někdy 

po 2. Oříšky se zbytkem čnělky asi 1 

- 2 mm dlouhým, takţe plodenství 

není jeţaté. Plodit začíná ve 20. roce. 

 

Věk: Doţívá se několik set let. 

 

Nejdůleţitější variety a kultivary : 

P. x o. var. glabrata  - listy zpravidla 

menší, drsnější, hlouběji laloč-

naté, na bázi uťaté. Laloky jsou 

dlouze zašpičatělé, často celo-

krajné nebo jen hrubě pomístně 

zubaté 

Platan východní (Platanus orienta-
lis L) – pochází z jihovýchodní Ev-

ropy, Malé Asie a Zakavkazí, u nás 

poněkud choulostivý. 

Opadavý, jednodomý, široce sloupo-

vitý strom, vysoký od 25 do 30 m.  

 

Kůra hnědá, odlupující se kulatých 

plátcích. 

Listy jednoduché, dlouhé od 10 do 

15 cm někdy aţ 22 cm, široké od 10 

do 18 cm někdy aţ 24 cm, 5-7 dlani-

todílné, střídavé, okraj čepele celo-

krajný. Střední lalok více neţ 2x del-

ší neţ široký. Samčí květy v strbou-

lovitém květenství, ţluté. Samičí 

květy v strboulovitém květenství, 

červené. Doba květu: květen. Plody 

oříšky, kyjovité, dlouhé od 3 do 

5 mm někdy aţ 9,3 mm, široké od 

0,8 do 1,1 mm někdy aţ 2 mm. Oříš-

ky umístěny v jeţatých plodenstvích, 

dlouhých 1,5 - 2,5 cm, přetrvávají-

cích přes zimu, na stopkách po 1 aţ 

7. Na oříšku zbytek čnělky dlouhý 

2 - 5 mm. 

Nejdůleţitější variety a kultivary: 

P. x o. var. cretica – výška 25m, ši-

roká koruna, květy zelenoţlu-

té, plodenství zelenohnědá, 

borka šedohnědá a ţlutobílá, 

snáší sucho 
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P. x o. var.cuneata – malý strom, 

výška 10m 

P. x o. f. digitata – výška 25m, vy-

stoupavé větve,  

P. x o. laciniata – výška 25m,  

 

 

Platan javorolistý (Platanus x 
hispanica, syn. P. x acerifolia) – 

pravděpodobně hybrid ostatních 

dvou druhů, u nás nejčastěji pěsto-

vaný 

Opadavý, jednodomý, široce 

sloupovitý strom, vysoký od 35 do 

40 m, kmen v průměru 1 - 2m.  

Kůra zelenohnědá, šupinatá. Výše 

na kmeni kůra několikavrstevná, 

z pestrobarevných hnědých, modro-

šedých, ţlutozelených a světle zele-

ných plátů.  

Listy jednoduché, dlouhé od 8 do 

15 cm někdy aţ 28cm, široké od 10 

do 17 cm někdy aţ 28 cm, 3-7 dlani-

toklané, střídavé, okraj čepele vykra-

jovaný. Velmi variabilní list. Samčí 

květy v strboulovitém květenství, 

ţluté, zelenoţluté. Samičí květy 

v strboulovitém květenství, zelené, 

červené. Doba květu: květen. Plody 

oříšky, kyjovité, dlouhé od 4,3 do 

7 mm někdy aţ 12,5 mm, široké od 

0,9 do 1,5 mm někdy aţ 3 mm. Oříš-

ky v jeţatých plodenstvích přetrvá-

vajících přes zimu, v průměru 2,5 - 

3,5 cm velkých, umístěných na stop-

kách po 1 - 3.Na oříšcích zbytek 

čnělky dlouhý 2 - 5 mm. Rodit začí-

ná ve 20 letech. Dřevo trvanlivé, 

tvrdé. Věk několik set let (věková 

kategorie: středněvěká dřevina) 
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Ekologie - Teplomilný, ale v dospě-

lém věku dosti odolný strom, větve 

zmrzají jen ve velmi tuhých zimách. 

Semenáčky a mladé stromy jsou 

choulostivější. Světlomilný, v příz-

nivých podmínkách rychle rostoucí. 

Dobře se mu daří ve volných chrá-

něných polohách v hlubších čers-

tvých půdách s vysokou hladinou 

spodní vody. Vápnomilný. Snáší 

znečištěné ovzduší i silné seřezávání, 

netrpí okusem zvěře a jen málo 

škůdci. Má dobrou zmlazovací 

schopnost. Mnoţí se oříšky i stonko-

vými řízky.  

Rozšíření v České republice - Pěs-

tován ve všech okresech termofytika 

i mezofytika, v oreofytiku pravděpo-

dobně chybí. U nás zaveden v roce 

1835. Nejvyšší exemplář (39m) je 

v Běstvině, nejtlustší kmen (obvod 

550 cm) byl zjištěn v Šebetově.  

Celkové rozšíření - Celá Evropa 

s výjimkou severních oblastí, ojedi-

něle pěstován na Kavkaze, v Zakav-

kazku a Střední Asii. Severní hranice 

probíhá z jiţního Skotska přes jiţní 

pobřeţí Baltského moře na východ 

k Minsku a Rostovu na Donu. Rozší-

řen i v Severní Americe.  

Význam - Často pěstovaný dekora-

tivní strom, uplatňující se v alejích 

ve městech a zejména solitérně 

v parcích, kde dosahuje obrovských 

rozměrů (vedle lípy má největší ko-

runu). Okrasný pestrobarevnou bor-

kou, mohutnými kmeny i listy, které 

se na podzim barví do různých ţlu-

tých odstínů. Dřevo se pouţívá 

v truhlářství a na intarzie. Uvaţuje se 

i o lesnickém vyuţití. Vyšlechtěno 

několik kultivarů, např. cv. Suttneri 

s listy bělavě pestře skvrnitými (Pra-

ha - Stromovka, Vrchotovy Janovi-

ce, Jezeří u Chomutova), cv. Kel-

seyana s listy ţlutavě skvrnitými 

a tečkovanými (Lednice), cv. Pyra-

midalis s úzce kuţelovitou korunou a 

vzpřímenými větvemi (Praha - Le-

tenské sady, Stráţnice). 

 

 

Nejdůleţitější variety a kultivary : 

 

P. x a.´Cantabrugiensis´ - listy menší, 

hlouběji vykrojené, celkově uţší. 

Báze listu vybíhá v malý kyjovitý 

výběţek  

P.  x   ´Dortmund´- úzce kuţelovitý 

vzrůst, rychle roste 

P. x a. ´Hispanica´- listy nezřídka aţ 

30cm široké, zpravidla 5 laločnaté, 

laloky zubaté. Nervatura na spodní 

straně listů a řapík zůstávají filcova-

té. Plody na stopce po 1 aţ 2. 

P. x a. ´Kelseyana´- listy ţlutě pestré 

P. x a. ´Mirkoveć´ - listy jiţ v létě 

červenají a na podzim se zbarvují 

purpurově červeně 

P. x a. ´Pyramidalis´- vysoký vzpřímeně 

rostoucí strom, v mládí úzce kuţelo-

vitý, později koruna mírně roz-

klesne, výborný pro uliční stromořa-

dí 

P. x a. ´Suttneri´- niţší strom se širokými 

listy, listy s krémově bílým lemová-

ním, po celé ploše bělavě tečkované 

P. x a. ´Tremonia´- rychle rostoucí 

s konickým tvarem koruny 

 

 

 

Méně pěstované druhy nebo kulti-

vary : 
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Platan kalifornský (Platanus ra-

cemosa Nutt =  P. califirnica Ben-

th.) 
Květy zelenoţluté, kvete v květnu, 

listy 3-5 laločnaté, rub plstnatý, pod-

zimní barva ţlutohnědá, velikost lis-

tu 15 – 30 cm, kůra a borka šedo-

hnědé a ţlutobílé odstíny. V našich 

zimních podmínkách choulostivý. 

Rychle roste. 

 

 

SYSTEMATIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejbliţší výskyt :  

 

platan javorolistý      -  Hostín u Vojkovic - v zahradě školy (v páru s dubem 

letním) 

-  Mělník - u bývalého mlýna, ulice Čertova (památný 

strom) 

-  Kralupy n/Vlt – před budovou gymnázia 

platan východní /2/ - Liběchov – zámecká zahrada, jeden mezi zámkem 

a špýcharem, druhý ve vzdálenější části parku  

                                      - Brozánky – v lesním porostu „Sidonka“ (porost mezi 

Hořínskou strouhou a Labem) cca 200 m od 

nového mostu po proudu Labe ) 

 

 
Ve  spádové oblasti Neratovice ţád-

né významně velké platany nerostou. 

Pěkné platany jsou v Praze např. 

v parku u Hlavního nádraţí ČD, na 

Karlově náměstí a pod. 

 

 

 

Zdenka Šafránková 

odbor ŢP MěÚ Neratovice 

Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: vyšší dvouděloţné (Rosopsida ) 

Řád: vilínotvaré (Hamamelidales) 

Čeleď: platanovité (Platanaceae) 

Rod: platan (Platanus) 




