
Vážení obchodní partneři, 
čas je neúprosný a za námi je další rok, v obřístevském Arboeku již 26. od 
založení školek. V tomto čase je obvykle příležitost na rekapitulaci roku. Uply-
nulý rok byl velmi zvláštní.  Kdyby nám před rokem v tuto dobu někdo řekl, 
co vše nás v následujícím období čeká, asi bychom mu vůbec nevěřili. To, že 
se budeme strachovat o zdraví rodiny, blízkých a spolupracovníků, potkávat 
se kolegy v kanceláři v rouškách či respirátorech, ve firmách zavádět různá 
preventivní hygienická opatření nebo že u nás budou na brigádě pracovat 
pracovníci check-inu ruzyňského letiště, by nám znělo jako sci-fi. 
 To, co jsme zažili, stále zažíváme a možná ještě pár měsíců zažívat bude-
me, nezažili ani naši rodiče, ani naše babičky a dědečkové. Vzniklá covidová 
pandemická situace každého z nás na jaře velmi zaskočila, a když se kolem nás 
skoro vše zavřelo, kladli jsme si otázku, co bude dál, co to znamená pro naše 
rodiny, pro náš zahradnický obor, co to znamená pro celou naši společnost?  
 Byli jsme možná až překvapeni, že zahradnický obor nakonec mohl fungo-
vat. Zahradnictví a zahradnická centra zůstala otevřená. Mělo to své docela lo-
gické odůvodnění, velká část činnosti se odehrává venku, zahrádkaření je navíc 
velkým koníčkem českého národa a byla to jedna z mála jarních radostí, z které 
se český národ mohl těšit. A argument, že pokud na jaře nezaseju, na podzim 
nesklidím, ovlivnil zodpovědné vládní činitele a hygieniky k jejich rozhodnutí ve 
prospěch zahradnického oboru. Za možnost fungování „bojovaly“ na důležitých 
místech i různé zahradnické svazy. Bylo potřeba vysvětlovat a zdůrazňovat, že 
zahradnické výpěstky jsou živý organismus a jejich život se prostě spínačem 
na ovládacím panelu nějakého pásu zastavit nedá. Možná si i někdo z politiků 
vzpomněl na Karla Čapka, který ve svém díle Zahradníkův rok napsal, že „Du-
ben je kromě rašení také měsíc vysazování. S nadšením, ano s divokým 
nadšením a nedočkavostí jste objednali u zahradníků sazenice, bez 
kterých byste nemohli být dále živi…“
 Na podzim při druhé pandemické vlně se naše obavy 
nezmenšily, ba naopak, každý kolem sebe znal nějaké ne-
mocné, žel i ty s vážným průběhem, a čísla nemocných šla 
neúprosně nahoru. Zahradnický obor ale i tentokrát bě-
hem podzimního období vyvázl ze situace bez radikálních 
omezení, pominu-li docela přísná a striktní interní hygie-
nická preventivní opatření ve firmách.
 Co nám z toho všeho plyne?  Můžeme odpovědět tím, 
co říkávaly naše babičky. Všechno špatné je k něčemu dobré. 
Doufám, že to, co jsme prožili a prožíváme, vnese do našich myslí 

trochu více pokory. Měli bychom si mnohem více vážit věcí, které jsme dopo-
sud vnímali tak trochu samozřejmě (zdraví, vzdělávání, cestování, gastronomie, 
kulturního a společenského života). Ony prostě samozřejmé nejsou, a když je 
nyní nemáme, je to pro mnohé nepříjemné. Když jsem před několika lety četl 
statistiky OSN, že české zdravotnictví se každoročně v žebříčku hodnocení kvality 
pohybuje mezi TOP 20 na celém světě, tak v letošním roce jsem tomuto hodno-
cení byl opravdu velmi rád a uvědomil jsem si, jak je skvělé žít právě v naší zemi.   
 Věřím, že to, co jsme prožili a prožíváme, může zahradnickému oboru pro-
spět. Když lidé nemohli nic, mohli relaxovat a pracovat na svých zahradách, zájem 
o věci na zahradu byl v zahradních centrech v ČR a SR na jaře obrovský. Sám jsem 
se osobně ve svém okolí potkal s několika manažery, kterým doposud zahrada 
nic moc neříkala, až do letoška, kdy při svém dlouho trvajícím home office si 
uvědomovali její neoddiskutovatelnou hodnotu. A tak se tento obor možná opět 
trochu posunul v hierarchii hodnot a potřeb člověka.  
 Nikdo netušíme, co současná ekonomická krize způsobí, její pravou tvář 
a důsledky uvidíme nejdříve v roce 2022.  Ti méně optimističtí prognostici avi-
zují úspory měst a obcí i v oblasti veřejné zeleně. Obávají se, že v oblasti retailu 
některé skupiny obyvatelstva budou poměrně dost šetřit. Ti optimističtí ekono-
mové naopak tvrdí, že při pandemické krizi nastává oživení daleko rychleji než 
při klasické ekonomické krizi. Přeji nám, aby toto druhé tvrzení bylo pravdou. 
 V závěru mi na mysl přichází závěr z Čapkova Zahradníkova roku, který je 
možná trochu trefný pro tuto dobu: „My zahradníci žijeme jaksi do budoucnos-
ti; kvetou-li nám růže, myslíme na to, že příští rok nám pokvetou ještě líp; a za 
nějakých deset let bude z tohohle smrčku strom – jen kdyby už těch deset let 
bylo za mnou! Chtěl bych už vidět, jaké budou ty břízky za padesát let. To pravé, 

to nejlepší je před námi. Každý další rok přidá vzrůstu a kráse. Zaplať 
pánbůh, že už zase budeme o rok dál!“  

 Rád bych v závěru roku 2020 poděkoval všem našim zá-
kazníkům a dodavatelům za důvěru a trpělivost, že jsme ten-

to velmi náročný a naprosto neobvyklý rok společně zvládli. 
Chtěl bych velmi poděkovat i 131člennému týmu firmy Ar-
boeko, na který jsem hrdý, bez jejich úctyhodného nasazení 
bychom tento náročný a hodně specifický rok nezvládli.
 Do roku 2021 vám i nám přeji co nejvíce toho dobrého. 

Pavel Kafka, jednatel

Arboeko s. r. o.: Bedřicha Smetany 230, Obříství 277 42, arboeko@arboeko.com, tel.: 420 315 683 151, fax: +420 315 683 154, Smržice 550, Smržice 798 17,  
smrzice@arboeko.com, tel.: +420 582 381 500, fax: +420 582 381 503

JAKÝ BYL ROK 2020?

Vychází 3x ročně
Zasílán zdarma  
Náklad 5000 ks
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Za celý náš tým bychom rádi poděkovali všem našim zákazníkům za projevenou přízeň v uply-
nulém roce a do nového roku 2021 Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a také prožití 
klidných a šťastných vánočních svátků. 

PF 2021 Tým Arboeko

Arboeko se stalo již tradičním dodavatelem stromů pro 
tři největší polská města Varšavu, Krakow a Vratislav, 
která mají velmi vysoká kritéria kvality dodávaných 
stromů. Dodáváme je jak přímo městským úřadům, 
tak i firmám pro město vysazujícím. Běžná je dodáv-
ka větších velikostí stromů od obvodu 16–18 cm.  
Obzvláště ve Varšavě se často sázejí i stromy s obvo-
dem 30–35 cm.
 Doufám, že i v následujících letech bude na pol-
ském trhu i v dalších místech mnoho spokojených zá-
kazníků. 

Adam Coufal, středisko Polsko

STROMY Z ARBOEKA 
V POLSKÝCH MĚSTECH

Zatiaľ, čo my sme naplno obchodovali a expedovali, 
v zálohe sa nám pripravuje mladá generácia záhrad-
níkov. Priatelia, ďakujem za spoluprácu v tomto roku 
a prajem Vám nádherné a pokojné vianočné sviatky.

Ondrej Hanko, středisko Slovensko

PODĚKOVÁNÍ, PŘÁNÍ 

Alej procházející místy, kde v době totality 
oddělovala sousedy železná opona.
    Tam, kde před 31 lety běhali po zuby 
ozbrojení pohraničníci se samopaly, se v so-
botu 14.11. 2020 sešli zahradníci, sousedé 
ze Šatova a lidé milující přírodu a svobodu 
z celé ČR s rýči, aby na místech, kde byly dří-
ve ostnaté dráty, vysadili alej. Ta spojuje po-

dél polní cesty dvě vesnice - moravský Šatov 
a rakouský Unterretzbach. Velmi si považu-
jeme, že Arboeko mohlo být sponzorem to-
hoto projektu. Věříme, že lípy a javory z naší 
produkce ze Smržic zde budou zdárně růst. 
Více informací o celém projektu naleznete 
zde: www.sazimebudoucnost.cz

Stanislav Flek

ALEJ SVOBODY V ŠATOVĚ 

Evropa v Obříství je naší tradiční ledno-
vou akcí pro majitele a provozovatele 
zahradnických center. Za svojí historii 
prošla přirozeným vývojem a s ním spo-
jenými inovacemi, než se ustálila na mo-
delu, na který jsme si všichni za poslední 
roky zvykli. Nadcházející 17. ročník se 
však bude od těch předešlých přece jen 
v něčem lišit.
 Vzhledem k epidemiologickým opat-
řením v souvislosti s nemocí Covid-19 
nám s největší pravděpodobností ne-
bude umožněno uspořádat tuto vý-
stavu v tradičním duchu, tedy formou 
dvoudenní výstavy s prezentací všech 
nabízených rostlin. Museli jsme proto 
již nyní přijmout rozhodnutí, že se bude 
následující ročník konat pouze on-line na 
adrese našeho internetového obchodu 
www.eshop.arboeko.com. Pro Vás, naše 
zákazníky, to nebude znamenat žádnou 
zásadní změnu. Již více než 10 let lze 
objednávat rostliny z naší výstavy pouze 

prostřednictvím e-shopu. Je to tedy pro-
středí Vám dobře známé, jednoduché, 
přehledné a spolehlivé. Také my máme 
za tu dobu dostatek zkušeností, aby-
chom prodej zvládli i tímto způsobem 
k Vaší plné spokojenosti.
 Všechny tradiční výhody objednávek 
z této akce zůstávají beze změn. Garan-
tujeme kvalitu rostlin odpovídající jejich 
účelu, tedy prodeji v zahradnických cen-
trech. V prvních dnech výstavy zřídíme 
pro naše zákazníky call centrum, kde bu-
deme v dostatečné počtu a na několika 
telefonních číslech připraveni řešit Vaše 
dotazy a přání. Po zkušenostech z jara 
letošního roku, a s přihlédnutím k za-
hradnickému potenciálu našeho národa, 
nemáme obavy o dobrý výsledek Evropy 
v Obříství 2021!

Děkujeme Vám za přízeň a pochopení!

Martin Procházka

EVROPA V OBŘÍSTVÍ 12.–19.1. 2021
kontraktační výstava pro zahradnická centra

Arboeko podporuje projekt  
Sázíme budoucnost



Máme velkou radost, že i v letošním roce, kdy nikdo z nás netuší, v jakém obchodním duchu pro-
běhnou vánoční svátky, jsme dodali do obchodních řetězců krásné solitéry ze smržického střediska 
solitérních konifer.  Věříme, že i v této nejisté době budou „třešničkou na dortu“ ve vánoční nabídce 
našim zákazníkům a že po splnění své krásné štědrovečerní povinnosti budou majestátní ozdobou 
zahrad nových majitelů. Přejeme jim nejenom sváteční, ale i pravidelnou péči.

Oldřich Ježek 

Trendem posledních let je výsadba okrasných trav na veřejných prostranstvích i v soukromých za-
hradách. Na přání zákazníků jsme rozšířili jejich nabídku, a to jak o nové sorty, tak i o větší velikosti. 
Zaměřili jsme se na čtyřlitrové kontejnery, kdy je rostlina již dostatečně vzrostlá, aby po výsadbě 
ihned plnila svoji funkci, a zároveň je cenově dostupná.

Jitka Susová

Arboeko vyexpedovalo v letošním roce 451 dru-
hů a kultivarů stromů a 1528 druhů a kultivarů 
kontejnerovaných rostlin vlastní produkce.
 Naši obchodníci jsou docela soutěživé po-
vahy. A proto si vždy na konci roku dělají různé 
žebříčky a analýzy.  Jedním z nich jsou hity roku, 
tedy naše nejprodávanější rostliny.  Pořadí hitů 
je určitě zajímavé, ale mnohem zajímavější je 
zkusit hledat odpověď na to, proč tomu tak je 
a co za tím může být. Tak tedy hity roku 2020 
a malý komentář k tomu:

Češi jsou skrytí vlastenci. Tilia cordata nejpro-
dávanějším stromem. 
O Češích se často říká, že, kromě projevů při 
hokeji, zcela postrádají vlastenectví a národní 
hrdost. Při pohledu na nejprodávanější strom 
roku 2020 to tak ovšem nevypadá. Lípy srdčité, 
našeho národního stromu, se prodalo jednou 
tolik oproti druhému javoru babyka. Lípa je na-
víc dlouhodobým favoritem. V posledních deseti 
letech se 7x umístila na prvním místě a každý rok 
byla tzv. na bedně. Lípám se přitom díky suchým 
roků příliš nedaří a do současných výsadeb ne-
jsou zrovna nejlepší. Přesto je preferujeme. 
Máme prostě lípu rádi, stejně jako svoji zemi. 

Když se to dá sníst, je to in. 
Ovoce všeho druhu, tradiční i netradiční. To je 
absolutní hit posledních pěti let a stále se zvět-
šuje. Dlouhodobým favoritem jsou kanadské bo-
růvky. Podařilo se jich vyexpedovat 3x více než 
maliníku.  Za rostoucí oblibou ovoce je určitě 
změna v nákupních zvyklostech.  Lidé prostě po-
chopili, že vlastnímu čerstvému ovoci se chuťo-
vě nic nevyrovná. A u mladé generace se k tomu 
určitě přidává i ekologický pohled na spotřebu. 

Když ne jedlé plody, tak ať to alespoň kvete.
Nejprodávanějšími keři jsou jednoznačně ty kve-
toucí a na první místo se letos propracovala Aza-
lea japonica, za ní se umístila Weigela. 

Trendy jako na západě, ale pomaleji. 
Stabilně rostoucí zájem vykazují vícekmeny a so-
litérní keře. Proti západní Evropě jsme konzer-
vativnější, ale i tyto skupiny začínáme stále více 
používat. Nejprodávanějším vícekmenem je Be-
tula jacquemontii, následovaná s velkou ztrátou 
kultivarem Prunus cerasifera ‘Nigra‘. Ze solitér-
ních keřů pak vítězí Amelanchier lamarckii. 

Stanislav Flek

CO DĚLÁME V NAŠICH 
ŠKOLKÁCH 

KONIFERY ZE SMRŽIC JAKO VÝBĚROVÉ VÁNOČNÍ 
STROMY V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH

TRÁVY, TRÁVY A OPĚT TRÁVY

HITY ROKU 2020 ANEB MOHOU ROSTLINY 
PROZRADIT NĚCO VÍCE O NÁS? 

Nakládka a svoz balových stromů

Dobývání stromů se zemním balem

Nakládka stromů na poli

Podzimní kontejnerování

ZImování rostlin pod mobilní konstrukce

Rodiče s dětmi z nezahradnického byz-
nysu nám ukázali, že stromy dokáží být 
užitečné i jinak než jsme jako zahradníci 
zvyklí.

POZITIVNÍ STRÁNKY 
PANDEMIE



VZROSTLÁ VINNÁ RÉVA

Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

V poslední době velmi narůstá zájem o ovocné 
dřeviny. Firma Arboeko pěstuje široký sortiment 
těchto stromů se zapěstovanou korunou, často 
již ve školce plodících. 
 Před několika lety přišel nápad rozšířit sor-
timent pěstovaných dřevin i o vzrostlou vinnou 
révu v sortimentu stolních odrůd. Bylo nutné 
vymyslet, jak skloubit samotné pěstovaní na 
konstrukci s technikou, umožňující nám do-
bývat dřeviny se zemním balem. Pro samotné 
pěstování používáme klasickou vinohradnickou 
konstrukci, která se však před samotným dobý-
váním částečně demontuje. Z tohoto důvodu byl 
vybrán způsob prodeje vypěstovaných rostlin 
v kontejneru s bambusovou treláží, které jsou 
jednorázově dobývány se zemním balem a ná-
sledně vysázeny do kontejneru.
Aktuálně pěstujeme ve školce v Obříství okolo 
100 stolních odrůd révy. Rostliny jsou zapěsto-
vány jako dvouramenný kordon. Jedná se o in-
terspecifické odrůdy, které jsou odolnější vůči 
chorobám nebo mrazu. Vznikly křížením rost-
lin různých druhů révy a vyselektovány byly ty 
s požadovanými vlastnostmi. V současné době 
přibývá každým rokem velkého množství nových 
odrůd. Cílem šlechtitelů bývá získání lepších 
vlastností vůči chorobám, ranost, atraktivnost 
bobulí, chuť a v neposlední řadě i jejich velikost. 
Proto se dnes můžeme běžně setkat s odrůdami, 
u kterých mají bobule hmotnost 15 až 20 gramů, 
případně i větší, a to bez použití giberelinu.
 V sortimentu máme kromě semenných 
odrůd i přes 20 odrůd bezsemenných. Najdete 
u nás sorty s dozráváním na přelomu července 
a srpna až po odrůdy zrající na konci září. Bílé, 
růžové a modré odrůdy, mající harmonickou, 
muškátovou či ovocnou chuť. 
 Při zakoupení takto vypěstované révy je 
potřeba udělat před výsadbou hluboké zky-
pření výsadbového místa, zásobní hnojení 
a následně provádět zálivku. Po výsadbě je 
nutné provést redukci nadzemní části. Protože 
réva plodí na jednoletých výhonech, lze si vy-
brat řez na jeden tažeň, na dva tažně nebo řez 
na čípky. Pěstované odrůdy se obvykle vyzna-
čují vysokým počtem nasazovaných soukvětí, 
jejichž počet je však nutné zredukovat kvůli 
dosažení dřívější zralosti a také nevysilování 
rostliny. Redukce přispívá také k pozdějšímu 
lepšímu vyzrávání výhonů.
 Vyzrávání výhonů je důležité pro budoucí 
úrodu, proto rostliny nesmíme přehnojit dusí-
kem a pokud se zavlažují, pak je zálivku vhod-
né omezit či ukončit v průběhu srpna.
 Přestože jsou odrůdy odolnější vůči houbo-
vým chorobám, doporučuje se proti nim udě-
lat postřik před květem a po odkvětu. Z nej-

více ohrožujících běžných chorob se na révě 
vyskytuje plíseň révová a padlí révové.
 Z pěstovaných sort bych vyzdvihl napří-
klad bezsemenné odrůdy z moravského šlech-
tění, jako je např. odrůda Anita, Vlasta, Jarka 
a další.
 Chuťově zajímavé jsou třeba bezsemenné 
Einset Seedless nebo Vanessa, které mají výraz-
nou „jahodovou“ chuť bobulí.
 Ze semenných odrůd zaujaly v letošním 
roce např. odrůdy Valjok, Šarada Ukrajiny, 
Rošfor, stálicí v sortimentu je i nadále starší 
odrůda Muscat Bleu, Talisman nebo Vostorg. 
Výrazně preferovány jsou růžové odrůdy. 
Z nich nabízíme např odolný kultivar Aladdin, 
z novějších třeba Armani, Julian nebo Rozmus.
 Pro bližší informace k pěstovaným odrůdám 
můžete použít našeho průvodce sortimentem 
na www.treesforthee.com, kde najdete také fo-
tografie hroznů pořízené v naší školce.

 Zdeněk Málek
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