
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 

 

Charakteristika dřeviny: listnatý, 

opadavý, trnitý strom nebo keř. Pupeny 

a listy má střídavé, listy jsou složené, 

lichozpeřené, s celistvým okrajem. 

Dorůstá do výšky 25 – 30 m. Koruna je 

široká, často deštníkovitá. 

Rozšíření: trnovník akát (jiný název: 

trnovník bílý) pochází z jihovýchodní a 

střední části Severní Ameriky. 

V Evropě je rozšířen od 17. století. 

Samovolně se šíří dost agresivně na 

úkor domácích dřevin. 

 

 

Ekologie: světlomilná dřevina, 

nenáročná na živiny, dobře snáší 

sucho i exhalace, je citlivá na mráz. 

Roste rychle, často vytváří početné 

pařezové nebo kořenové výhonky. 

 

 



Kůra trnovníku akátu je v mládí hladká, zelenohnědá 

nebo světle hnědá, ve vyšším věku vytváří hluboce 

podélně brázditou borku. V prasklinách borky prosvítá 

žlutá spodní vrstva kůry. 

Výhonky a větve akátu jsou trnité. Mladé větvičky 

jsou lysé, červenohnědé nebo zelenohnědé. Průduchy 

na výhoncích jsou drobné, světlé.  

 

Pupeny jsou na větvičce uspořádány střídavě nebo do spirály. Jsou 

skryty pod pokožkou v listovém polštářku. Po stranách mají dva ostré 

trny. 

 

 

 

 

 

 

 



Listy trnovníku akátu jsou 

složeny, lichozpeřené. Skládají se 

ze 4 až 18 párů bočních lístků. 

Jednotlivé lístky jsou elipsovité, 

s hladkým, celistvým okrajem. V 

mládí mají chloupky, později jsou 

listy lysé. Vrchní strana listů je 

matná, tmavě zelená, spodní 

strana je modrozelená. Řapík 

jednotlivých bočních lístků je 

krátký. Spodní část hlavního 

řapíku je širší. 

Květy: jsou bílé nebo 

narůžovělé, pavéza se zelenou 

skvrnou, na bázi je žlutá. 

Uspořádané bývají v řídkých, 

převislých hroznech, dlouhých až 

20 cm. Jsou vonné, atraktivní pro 

včely. Trnovník akát kvete od 

května do června. 

 

 



Plody trnovníku akátu jsou  5 - 12 cm dlouhé, hnědé lusky, 

které obsahují několik hnědých semen, tvarem připomínající 

fazole, dozrávající v říjnu až listopadu. Na stromě zůstávají až 

do následujícího jara. 

 

Dřevo: akátu je tvrdé s výraznými 

letokruhy, póry jsou viditelné na příčném 

řezu pouhým okem, jsou uspořádány do 

kruhu. Má výrazné žlutohnědé jádro a 

bíložlutou běl. Snadno se podélně štípe. 

 

 

 

 


