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JAK TO JDE TAKÉ…
Stále více a stále ãastûji to sl˘chávám a vûﬁím, Ïe ne jen já pﬁi na‰ich obchodních jednáních. A sice ono pro mnohé jiÏ známé
„…víte primární je cena…“. A nebo „…tu zakázku nerealizujeme má ji konkurence, ale za neskuteãnû nízkou cenu…“. PﬁiãemÏ rozdíl b˘vá velmi ãasto nikoliv v jednotkách procent, ale
v desítkách. KaÏd˘ z lidí pohybujících se v oboru dobﬁe ví, Ïe
cena je pﬁedmût konkurenãního boje, tak jako jiné nástroje a je
to tak v poﬁádku. KaÏd˘ profesionál v‰ak také ví, Ïe existuje nûjak˘ cenov˘ limit kam aÏ lze zlevnit aniÏ je to prodûleãná zakázka a nebo, promiÀte mi to slovo, „levárna“ neboli podraz. Jak
taková „levárna“ vypadá v praxi jsem shrnul do následujícího
mini pﬁíbûhu.
PrestiÏní stavba velkolepého nákupního centra v nejmenovaném
krajském mûstû. Pefektní geografická lokalita, místo blízko centra mûsta. Velmi efektní moderní stavba - sklo, mramor, kov. Butiky, rÛzné obchÛdky, zábavné podniky a kavárniãky. Rozsáhlé
parkovi‰tû je zde jediné místo kde se byÈ by omezenû mÛÏe dostat ke slovu zeleÀ, ov‰em …
Místo pÛvodnû plánovan˘ch stromÛ o velikosti obvodu kmínku
18 - 20 cm a v˘‰e, sotva 12 - 14 cm, tﬁi habry z 15 dokonce bez
terminálu. V˘mûna pÛdy neprovedena, v pÛdû kolem stromÛ
pod vrstvou borky lze nalézt dráty obãas zbytky betonu. Keﬁové
v˘sadby velmi nesmûle vykukují z borky. KaÏdá rostlina má tak
jeden a pÛl v˘honu. TakÏe prakticky nic jak má b˘t. Skoro je mi
trapnû.. S vybledlé cedule oznamující hlavního dodavatele stavby vytáãím telefon stavbyvedoucího. Po krátkém pﬁedstavení se
pokou‰ím zjistit dodavatele zelenû. Stavbyvedoucí dlouho hledá
a pak ne pﬁíli‰ ochotnû dává kontakt na ty co pro nû dûlali tu „zeleninu“. Dal‰ím pátráním jsem zjistil Ïe ona zmínûná firma dala
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nabídku o 22 % niÏ‰í neÏ v‰ichni ostatní, vÏdyÈ pﬁeci víme, primární je cena. Je jasné Ïe pﬁi této kvalitû materiálu a práce na
tom i solidnû realizátor vydûlal. Seriozní zahradníci dostali pohlavek, a navíc se ná‰ obor opût o kousíãek více degradoval
u na‰ich hlavních oborov˘ch zákazníkÛ to je u stavbaﬁÛ.
Lze z tohoto krátkého pﬁíbûhu urãitû ne ve sv˘ch obrysech ojedinûlého udûlat nûjak˘ závûr?
MÛÏeme ve‰kerou vinu hodit na na‰e oborové partnery a plakat
nad diktátem stavebních firem ãi jin˘ch investorÛ a odbûratelÛ.
A nebo mÛÏeme hledat chyby u sebe a hledat cesty jak situaci
zlep‰ovat. Zde nabízím nûkolik bodÛ k zamy‰lení.
• Dokonalá projektová pﬁíprava - ãasto se setkáváme s nejednoznaãn˘m zadáním od projektantÛ, které pak umoÏÀuje u nabídky rÛznou interpretaci a tudíÏ i znaãnû rozdílnou cenu.
• Nebát se na ‰patnou kvalitu práce ãi materiálu zákazníka upozornit, fale‰ná kolegialita ‰kodí nám v‰em.
• Nevidím nic ‰patného na tom ﬁíci to pﬁímo i konkurentovi jsou
li chyby zjevné
• Nebát se komunikovat i s odpovûdn˘mi úﬁedníky ze stavebních úﬁadÛ a odborÛ Ïivotního prostﬁedí, vysvûtlování co znamená kvalitní práce není nikdy dost.
Tûchto pár m˘ch bodÛ nenavádí k udávání ãi potápûní konkurence, jde o to aby se povûdomí kvality a serióznosti usídlilo
i v na‰em oboru a v na‰ich zemûpisn˘ch ‰íﬁkách. Je jasné Ïe
zmûna postoje k zeleni a k práci zahradníkÛ se nezmûní mávnutím kouzelného proutku ãi jednou schÛzkou s investorem. Je to
bûh na dlouhou moÏná velmi dlouhou traÈ. Nezb˘vá neÏ si popﬁát hodnû trpûlivosti, sebevûdomí, profesionální cti a dostatek
nápadÛ jak na to.
Ing. Stanislav Flek

Pod tímto názvem se uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník kontraktaãní v˘stavy, kterou spoleãnost
ARBOEKO realizovala v prostorách areálu kontejnerového stﬁediska v Obﬁíství v termínu
1. - 4. 2. 2005. Tato kontraktaãní v˘stava byla urãena pﬁedev‰ím pro provozovatele zahradnick˘ch center. Na v˘stavû bylo moÏno shlédnout více jak 1 300 taxonÛ okrasn˘ch
dﬁevin z vlastní produkce, ale i od ostatních ‰kolek z âeské republiky a zahraniãí. V˘stavu bûhem 4 dnÛ nav‰tívilo více jak 400 náv‰tûvníkÛ a to nejen z âeské republiky ale i ze
sousedního Saska a Bavorska. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ vyuÏila moÏnost si prostﬁednictvím této v˘stavy zajistit sortiment do sv˘ch prodejen pro pﬁicházející jarní sezónu.

ARBOEKO uÏ aj na Slovensku
Rok 2004 sa stak
ìal‰ím
v˘znamn˘m medzníkom
vo v˘voji na‰ej firmy. Mnohí z vás
urãite zaregistrovali zv˘‰enú aktivitu
ARBOEKA na slovenskom trhu. Keì sa vedenie firmy rozhodlo vyslaÈ ma medzi Vás, na‰ich potencionálnych zákazníkov, mal som trochu obavy
ako prijme slovensk˘ trh novú rybu vo svojich vodách. Niektor˘ reagovali kladne, pretoÏe predpokladali, Ïe nová firma prinesie
oÏivenie na trhu, no na‰li sa i názory, Ïe slovensk˘ trh je mal˘ a podobn˘ch firiem je tu
uÏ dosÈ.
Osobne si ale myslím, Ïe firiem ako je ARBOEKO aÏ tak veºa na Slovensku nie je.
Skæbením kvalitného pestovania alejov˘ch
stromov na viac ako 100 ha, kontajnerovej
v˘roby na ploche 10 ha a ponúkan˘ch slu-

Ïieb spojen˘ch s veºkoobchodn˘m predajom sa Vás v nasledujúcich rokoch budeme
snaÏiÈ presvedãiÈ, Ïe ARBOEKO je pre Slovensko prínosom.
V tomto ma utvrdili uÏ niektoré jesenné objednávky na vzrastlé stromy, ale najmä Vá‰
záujem o v˘stavu EUROPA V OB¤ÍSTVÍ,
ktorú sme usporiadali vo februári. I keì to
bola v˘stava urãená pre záhradné centrá,
na‰lo si sem cestu aj niekoºko realizaãn˘ch
firiem. Celkovo sme zaregistrovali náv‰tevu
z viac ako 40 slovensk˘ch firiem, ão bolo
pre nás príjemn˘m prekvapením.
Bola to urãite dobrá príleÏitosÈ presvedãiÈ sa
nielen o kvalite nami ponúkan˘ch rastlín,
ale aj nazrieÈ do „na‰ej kuchyne“. Na v˘stave mi mnoh˘ z vás kládli otázku, ako bude
tento obchod fungovaÈ, nakoºko ARBOEKO
nemá na Slovensku vybudované e‰te Ïiadne
zázemie.
Vìaka vstupu do EU, otvoreniu hraníc a t˘m
aj zr˘chleniu dopravy, to nie je pre nás Ïi-

ARBOEKO NA VELETRHU
IPM V ESSENU
Firma ARBOEKO s. r. o. se i v leto‰ním roce od 27. 1. do
30. 1. prezentovala na zahradnickém veletrhu IPM v nûmeckém Essenu. Bylo ‰koda, Ïe se za âeskou republiku
úãastnila pouze jediná firma, v roce loÀském byla úãast
hojnûj‰í a na‰i republiku reprezentovalo 8 firem ve spoleãné expozici. Potû‰ující v‰ak bylo, Ïe v ﬁadách náv‰tûvníkÛ v˘stavy byla
ãe‰tina
pomûrnû
ãast˘m jazykem. Je
vidût, Ïe si tato evropsky v˘znamná
zahradnická v˘stava na‰la oblibu
i mezi na‰imi zahradníky.

NOVINKA V SORTIMENTU ARBOEKA

Od leto‰ního roku nabízí spoleãnost ARBOEKO s. r. o. ve
sv˘ch distribuãních centrech v Obﬁíství a SmrÏicích také
základní kolekci vodních a baÏinn˘ch rostlin. Rostliny budou prezentovány na speciálních stolech, které jim zajistí
trval˘ kontakt s vodou. Na na‰ich poboãkách mÛÏete obdrÏet ‰irok˘ sortiment leknínÛ, stulíky, ‰ípatky, pu‰kvorce,
pryskyﬁníky, sítiny, kosatce a mnohé dal‰í vodní a baÏinné
taxony.

adny problém. Va‰e objednávky sme schopn˘ expedovaÈ priamo k vám z na‰ej centrály
v Obﬁíství, alebo je tu moÏnosÈ nav‰tíviÈ na‰u poboãku na Morave, presnej‰ie v SmrÏiciach u Prostejova.
âo sa t˘ka spôsobu platieb, aj tu sme vypoãuli va‰e dotazy a otvorili sme na Slovensku
v âSOB úãet v Sk. T˘m pádom Vám odpadnú náklady na poplatky za platby prevedené
do zahraniãia.
Pevne verím, Ïe na‰ou dobrou spoluprácou
sa nám podarí e‰te viac ozeleniÈ na‰e krásne
zelené Slovensko.
Akékoºvek otázky, dotazy, Ïiadosti o cenové ponuky, prípadne objednávky môÏete
posielaÈ na email: slovensko@arboeko.
com, alebo roman. mician@arboeko. com
prípadne faxovaÈ na 00420 315 683 154
alebo volaÈ na 00420 315 683 151, 00421
902 288 632
Te‰ím sa na spoluprácu a do skorého videnia
Ing. Roman Miãian

ARBOEKO ZAâÍNÁ OPùT PRODÁVAT
PROST¤EDNICTVÍM INTERNETU
(prodej dﬁevin zahájen opût od 8. 4. 2005)
JelikoÏ cel˘ systém elektronického prodeje byl jiÏ popsán v na‰em
Bulletinu 2/2004, pﬁipomínám pouze nûkolik dÛleÏit˘ch bodÛ
- Internetov˘ prodej je urãen pouze pro zahradnické prodejny
- VÏdy jedenkrát t˘dnû se nachází na internetu nabídka rostlin
vãetnû specifikací, cen a aktuální fotky ve formû objednávkového formuláﬁe na internetové stránce www.arboeko.com/eshop
(viz obrázek u ãlánku)
- Internetov˘ obchod je otevﬁen bûhem hlavní sezóny a to vÏdy od
PÁ 17,00 hod. do PO 11,00 hod.
- Dodávka rostlin je pﬁímo na prodejnu nejpozdûji do 5 dnÛ od
objednání
- Expedované rostliny jsou opatﬁeny barevn˘mi etiketami a bíl˘mi
visaãkami
- Na bíl˘ch visaãkách mÛÏete mít va‰e informace i ceny - po vyplnûní v objednávkovém formuláﬁi
- Pﬁípadn˘ zájem a otázky smûrujte na kontaktní osobu tohoto
systému prodeje Ing. Jitku Susovou tel. 602 185932
Pozor: Expedice
rostlin probíhá na
CC vozících a je
nutné mít tyto CC
vozíky pﬁedem pﬁipraveny na okamÏitou v˘mûnu.

Ing. Ivo Hánl

VáÏení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, Ïe po nûkolikaleté pﬁestávce se do obchodního oddûlení v Obﬁíství vrátila
Ing. Jitka Susová. Nastoupila do pozice manaÏera pro zahradnická prodejní centra. Souãástí její práce bude zaji‰Èování informaãního
servisu v oblasti aktuálního prodejného sortimentu, termínÛ dodávek a spolu s kolegou Hánlem bude zaji‰Èovat
fungování internetového obchodu pro velkoodbûratele. Kromû této práce má na starosti taktéÏ oblast prezentace ARBOEKA na v˘stavách v tuzemsku a zahraniãí. Telefonick˘ kontakt na Jitku Susovou je: 602 185 932. Elektronick˘ kontakt je pak:
jitka.susova@arboeko.com.

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
Ing. Franti‰ek Sm˘kal
Vy‰‰í odborná ‰kola zahradnická Mûlník

âÁST 4.: ZABEZPEâENÍ
P¤ÍZNIV¯CH STANOVI·TNÍCH
PODMÍNEK PRO D¤EVINY
I. PÛdní podmínky - 11. pokraãování
Omlouváme se za chybu v minulém ãísle, která vznikla pﬁi grafické úpravû a uvádíme správn˘ obr. ã. 5.
3. 1 Základní tvary v˘sadbov˘ch jam
5. Jáma se ‰ikm˘mi stûnami a prohlouben˘m
dnem pod balem:
• stûny skoseny v pomûru asi 1:2,5 i více
• ‰íﬁka jámy minimálnû 2 - 3x vût‰í neÏ prÛmûr koﬁenového systému ãi balu, podle toObr. 5
ho, je-li jáma urãena pro listnaté nebo jehliãnaté dﬁeviny
• bal bude osazen do prohlubnû ve dnû a pÛdní podmínky v jeho okolí budou pﬁesto dobré
• sníÏí se pracnost pﬁi v˘sadbû
• vhodné pro listnaté stromy o obvodu kmene nad 30 cm a jehliãnany nad 3 m, zejména pro dﬁeviny s koﬁenov˘m systémem ploch˘m a srdãit˘m.
4. Pﬁebyteãná podzemní voda v pÛdû
Rostliny d˘chají (respirace, disimilace) cel˘m povrchem tûla a tedy i koﬁeny nutnû
potﬁebují kyslík. PÛdní vzduch je tvoﬁen stejn˘mi sloÏkami (plyny) jako vzduch atmosférick˘. Ve srovnání s atmosférick˘m vzduchem (O2 21,95 %, CO2 0,03 %
obj. aj.) v‰ak pÛdní vzduch obsahuje ménû kyslíku (obvykle 20 - 10 % obj., ale také jen stopy) a více oxydu uhliãitého (obvykle 0,1 - 5 %, ale také pﬁes 10 % a extremnû aÏ 50 % obj.) Kyslík je v pÛdû pﬁítomen pﬁedev‰ím v její plynné fázi a jen
ãásteãnû v pÛdním roztoku. Rozpustnost kyslíku v pÛdním roztoku je niÏ‰í neÏ
v ãisté vodû pro pﬁítomnost rozpu‰tûn˘ch solí a jin˘ch látek a také kvÛli pﬁítomnosti dal‰ích rozpu‰tûn˘ch plynÛ. Rozpustnost kyslíku ve vodû je v‰ak celkovû relativnû nízká také proto, Ïe kyslík s vodou nereaguje. Plynnou fázi z pÛdy vytûsÀuje voda. Nejhor‰í je zejména velmi vysoká hladina podzemní vody, která tvoﬁí
hranici prokoﬁenûní.
Podle intenzity kontaktu koﬁenÛ s podzemní vodou mohou b˘t klasifikovány následující 4 stanovi‰tû dﬁevin (Pejchal 2001):
Typ stanovi‰tû
podzemní vodou urãené
na podzemní vodû závislé
podzemní vodou ovlivnûné
bez kontaktu s podzemní vodou
HPV
Kef
Kmax
KZ

Citlivost
vysoká
stﬁední
Malá
Ïádná

Rozsah koﬁenÛ
HPV < Kef
HPV < Kef + KZ
HPV ≤ Kmax + KZ
HPV > Kmax + KZ

Poznámka
citlivá reakce jiÏ na malé v˘kyvy

- hloubka hladiny podzemní vody
- hloubka efektivního koﬁenového prostoru
- maximální hloubka koﬁenÛ
- v˘‰ka kapilárního zdvihu v závislosti na pÛdním druhu pﬁi hodnotû 0,5 mm/d = 0,5 l/m2d

Jakmile se pﬁi nebo po vyhloubení v˘sadbov˘ch jam ãi r˘h v nich objeví voda, nesmí se zahájit v˘sadba dﬁevin, pokud se nezjistí pﬁíãina a popﬁípadû se tato neodstraní nebo neeliminuje. Jinak mÛÏe dojít k po‰kození koﬁenÛ sazenic nedostatkem
kyslíku v pÛdû (hypoxie) nebo aÏ k jejich uhynutí, pokud jsou bez kyslíku v pÛdû
(anoxie). Koﬁeny uhynulé vlivem anexie mají na prÛﬁezu v‰echna pletiva ãerná.
Správnûj‰í v‰ak je, kdyÏ se v rámci pedologického prÛzkumu udûlají sondy, hladina podzemní vody se zjistí a dokumentace stavby s ní jiÏ poãítá pﬁi v˘bûru dﬁevin,
terénních úpravách (zejména návozech), popﬁípadû návrhu odvodnûní.
Podzemní voda vznikla nahromadûním pÛdy v pÛdních spodinách na nepropustn˘ch vrstvách a vyplÀuje v‰echny póry a pukliny v pÛdû. Tato voda podléhá hydrostatickému tlaku a mÛÏe se také plynule pohybovat pÛdními póry. Její horní hranice se oznaãuje jako hladina podzemní vody. V otevﬁen˘ch sondách (nebo ve
studnách) se ustálí na urãité v˘‰i. Hladina podzemní vody kolísá vlivem infiltrace
a vzlínání. Jestli-Ïe nepropustná vrstva tvoﬁí uzavﬁenou kotlinu nebo pánev, jde
o stojatou podzemní vodu. Pﬁi naklonûné nepropustné vrstvû se voda pohybuje po

této vrstvû a tak vzniká podzemní proud. Pokud se pﬁi terénních úpravách postaví
‰patnû monolitické betonové opûrné zdi, mohou proud ovlivnit, vodu zadrÏet
a úroveÀ hladiny podzemní vody podstatnû zvednout. KdyÏ nepropustná vrstva
dospûje na povrch zemû, podzemní voda vytvoﬁí pramen.
Podzemní voda mÛÏe v˘znamnû ovlivÀovat zdravotní stav a celkovou vitalitu v˘sadeb dﬁevin. Rozhoduje o vhodnosti stanovi‰tû pro dan˘ druh dﬁevin. Nároky na
v˘‰ku hladiny podzemní vody, jejíÏ v˘‰e nemá pﬁesahovat dále uvedené hodnoty,
lze dokumentovat napﬁ. u rodu Juglans (oﬁe‰ák) 2,5 m, Prunus (tﬁe‰eÀ, vi‰eÀ) a Pyrus (hru‰eÀ) 2 m, Malus (jabloÀ) 1,5 - 1,8 m. Stromy s mûlk˘m koﬁenov˘m systémem sná‰ejí lépe vy‰‰í hladinu podzemní vody neÏ druhy s hlubok˘m koﬁenov˘m
systémem. NejhÛﬁe rostou dﬁeviny na tûÏk˘ch, zhutnûn˘ch pÛdách, prosycen˘ch
vodou. Dﬁevin, které sná‰ejí mokrou aÏ pﬁemokﬁenou pÛdu není mnoho. Pﬁi jejich
v˘bûru se musíme opﬁít o dobrou odbornou literaturu. Uvádí je napﬁíklad
Hieke K. , 1994: Lexikon okrasn˘ch dﬁevin, nakl. Helma, Praha, nebo Hurych V.,
2003: Okrasné dﬁeviny pro zahrady a parky, nakl. Kvût, Praha.
Na ﬁadû lokalit se jen s v˘bûrem dﬁevin tolerantních k mokr˘m aÏ pﬁemokﬁen˘m
pÛdám nevystaãí a musí se pﬁistoupit k jejich odvodnûní. Samozﬁejmû, nezapomínejme v první ﬁadû mokﬁady chránit.
4. 1 Odvodnûní
Odvodnûní je melioraãní zásah, pﬁi kterém se pÛda trvale zbavuje ‰kodlivého pﬁebytku vody na povrchu i ve vegetaãním pÛdním profilu. Odvodnûní lze zajistit buì
biologick˘m nebo technick˘m zpÛsobem.
4. 1. 1 Biologick˘ zpÛsob odvodnûní
Pﬁi biologickém odvodnûní se vyuÏívá transpiraãního v˘paru nûkter˘ch dﬁevin, jejichÏ hoﬁeny mocnû prorÛstají i do hlub‰ích profilÛ pÛdy a které se vyznaãují intenzivním v˘parem. Z na‰ich dﬁevin je to Populus (topol), Salix (vrba), Betula (bﬁíza), Fraxinus (jasan), Quercus (dub), Fagus (buk), Ulmus (jilm), Acer (javor)
a z jehliãnanÛ Picea (smrk). SníÏení obsahu vody v koﬁenovém horizontu mÛÏe b˘t
znaãné. Znám˘ je v˘razn˘ odvodÀovací úãinek stromÛ rodu Eucalyptus (blahoviãníkÛ). MoÏnosti odvodnûní v˘sadbou vhodn˘ch dﬁevin jsou sice omezené, jsou
v‰ak levné a pﬁedev‰ím biologicky a ekologicky vhodné.
Pﬁi velmi vysoké hladinû podzemní vody je moÏné navést na místa budoucí v˘sadby vhodnou zeminu do mírn˘ch paraboloidick˘ch kup. V místû v˘sadby je kupa zeminy vysoká 0,3 aÏ 0,5 m a svahy mají sklon 1:3 aÏ 1:5. Nejvhodnûj‰ím materiálem je lehãí vrchní vrstva pÛdy, nebo jí blízká náhrada. Na vrchlík kupy se pak
vysadí sazenice melioraãní dﬁeviny.
4. 1. 2 Technické zpÛsoby odvodnûní
Technick˘ch ﬁe‰ení odvodnûní je celá ﬁada. Pro sadovnické a krajináﬁské úpravy je
moÏné pouÏít podzemních meliorací drenáÏemi, vertikálními drenáÏemi i jejich
kombinace. Lze tak zajistit odvodnûní celoplo‰né i lokální.
DrenáÏ je odvodnûní pomocí podzemních odvodÀovacích vedení (drénÛ). PouÏívá se zejména k odvodÀování zamokﬁen˘ch pÛd v okrasn˘ch zahradách, parcích,
parkov˘ch úpravách na hﬁbitovech, cviãi‰tích, staveni‰tích a leti‰tích. Úãinná je
v tûch pﬁípadech, kdy jde o zamokﬁení aktivní vrstvy pÛdního profilu v dÛsledku
vysokého stavu hladiny podzemní vody, velké kapilární jímavosti (u nedostateãnû
provzdu‰en˘ch pÛd), nebo v dÛsledku cizích podzemních vod a pramenn˘ch v˘vûrÛ. DrenáÏ tvoﬁí podle místních pomûrÛ a pﬁíãin zamokﬁení buì ojedinûlé drény, nebo drenáÏní síÈ. K drénování se dnes vût‰inou pouÏívá flexibilní perforované
drenáÏní potrubí z PVC. Zásyp se provede vrstvami zeminy rÛzné zrnitosti tak, aby
tvoﬁily filtr zabraÀující zaná‰ení drenáÏe.
Pro nûkteré zvlá‰tní úãely a stanovi‰tû (parkové úpravy, ra‰elini‰tû, lesní pÛdy) lze
pouÏít i star‰í typy drénÛ z kamene, tyãového dﬁíví, hatí a proutí a jiné.
Budují-li se drény pﬁed zaloÏením v˘sadeb dﬁevin, pro které je hladina podzemní
vody pﬁíli‰ vysoko, kladou se do hloubky nejménû 1,2 - 1,5 m (pro jiné úãely staãí
0,8 - 1,4 m). Je-li pﬁesto nebezpeãí zarÛstání drénÛ koﬁeny dﬁevin, doporuãuje se
obsypané drény pﬁekr˘t plastovou koﬁenovou barierou vyklenutou do paraboly.
Vertikální (svislá) drenáÏ je vytvoﬁená ze svisl˘ch drénÛ upraven˘ch jako vsakovací studnû nebo vyztuÏené vrty. Svislou drenáÏí se odvádí voda pﬁes nepropustnou
pÛdu do spodních propustn˘ch vrstev pÛdy, které musí b˘t schopné trvale pﬁijímat
vodu. Buduje se na vût‰í rozloze, ale i tam, kde by odvodnûní malého území vyÏadovalo vybudovat dlouh˘ odvodÀovací kanál. Jak je nepropustná vrstva tenká
(max. 3 m), navrhuje se jednoduchá svislá drenáÏ, napﬁ. holandská (500 aÏ 1000
svisl˘ch drénÛ na 1 ha - podle propustnosti pÛdy, pﬁítoku vody, prÛmûru drénÛ
apod.).
Lze pouÏít i v jamách jednotliv˘ch stromÛ. Zde se ãasto kombinuje s vertikálními
provzdu‰Àovacími prvky. Hrozí-li nebezpeãí zaná‰ení drénu, vyplnûného kamenivem frakcí 16-32 (-64) mm jílovit˘mi ãásticemi, musí b˘t v˘plÀ uloÏena do rukávce z geotextilie pﬁímo ve vrtu pomocí zvlá‰tního pruÏného plechového pﬁípravku.

PROTIMRAZOVÁ ZÁVLAHA - uÏiteãná a krásná
O úãinnosti protimrazové závlahy se mnou jistû mnoho zahradníkÛ polemizovat nebude, ale
proã hned mluvit o kráse? Posuìte v‰ak sami,
pokud se v pﬁedjarním a nebo jarním období
nechce zima vzdát své nadvlády a pﬁekvapí
nás, na‰e rostliny a ke v‰emu jiÏ ná‰ zavodnûn˘
závlahov˘ systém v jarní náladû noãním ãi ranním mrazíkem a poznamenávám, Ïe to mÛÏe
b˘t i poﬁádn˘ mráz, nezb˘vá nic jiného neÏ se
pokusit bojovat. To znamená jediné, pﬁipravit
ãerpadla na tvrdou noãní ‰ichtu a rostlinám se
alespoÀ v duchu omluvit za nûkdy aÏ nûkolikanásobn˘ pﬁírÛstek na váze, kter˘ v‰ak bude obzvlá‰tû za proslunûného rána, vykoupen neuvûﬁiteln˘m pohledem na krásnou
hru svûtla lámajícího se v ledovém krun˘ﬁi.
Oldﬁich JeÏek
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P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Hamamelis
Rod Hamamelis zahrnuje 6 druhÛ roz‰íﬁen˘ch ve v˘chodní Asii a Severní
Americe. Jsou to nejãastûji pomalu rostoucí opadavé keﬁe s ponûkud strnulou
texturou, popﬁípadû malé stromky. List je opadav˘, sv˘m tvarem i strukturou
pﬁipomíná list lísky - není v‰ak jejím pﬁíbuzn˘m. Kvûty jsou zvlá‰tní a velmi
atraktivní, protoÏe v‰echny druhy kvetou pﬁed olistûním, ãasto i v prÛbûhu zimy. Kvût je oboupohlavn˘, 4 ãetn˘ a tvoﬁí u vût‰iny druhÛ a kultivarÛ shluky.
Kvûtní plátky jsou úzké, ãárkovité a v pﬁípadû nepﬁíznû poãasí (teploty pod -3
aÏ -5 °C) se srolují zpût do ‰upin, které kryly poupû. Po oteplení se opût narovnají a tento proces mohou opakovat vícekrát bez po‰kození. Kalich je obvykle tmavû ãerven˘, coÏ vytváﬁí zajímav˘ kontrast u Ïlutû kvetoucích kultivarÛ. Plodem je dvoupouzdrá tobolka bez okrasného v˘znamu. Doba kvûtu
je rÛzná v závislosti na kultivaru od I. -IV., nûkteré kultivary vykvétají jiÏ v XII.
Mezi nejãasnûji kvetoucí patﬁí kultivar ‚Pallida', kter˘ i v˘raznû voní. Hamamelis je esteticky v˘znamn˘m keﬁem nejen pro svou neobvyklou dobu kvûtu,
ale i pro své v˘razné podzimní zbarvení listÛ. PouÏívá se nejãastûji jako solitera, pﬁípadnû do men‰ích skupin. PÛdu vyÏaduje Ïivnou, nepﬁíli‰ suchou
s neutrální nebo kyselou pÛdní reakcí. Pouze H. virginiana sná‰í zásadité pH.
Vilín má vût‰inou v prvních letech po v˘sadbû velmi malé pﬁírÛstky. Zpûtn˘
a prosvûtlovací ﬁez nevyÏaduje. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise'
Kompaktní, vzpﬁímenû nálevkovitû rostoucí keﬁ. DorÛstá do 2-3 m. Korunní
plátky jsou svûtle aÏ sírovû Ïluté, 1,7 cm dlouhé a 1,5 mm ‰iroké se zvlnûn˘m
okrajem. Kalich je Ïluto zelen˘ s ãerven˘mi pruhy. Kvete bohatû jiÏ jako mladá rostlina. Patﬁí k pozdûji kvetoucím kultivarÛm - III. Díky svému men‰ímu
rÛstu se hodí i do men‰ích zahrad a záhonÛ.
Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Diane'
Tento stﬁednû vzrÛstn˘ kultivar s pravidelnou strukturou patﬁí také k bohatû a pozdûji kvetoucím vilínÛm.
Má velké lesklé bronzovû ãervené kvûty, které v‰ak
po mírné zimû mohou b˘t jen ‰pinavû oranÏové. Korunní plátky jsou zvlnûné 1,7 cm dlouhé a aÏ 2 mm
‰iroké. Kvûty témûﬁ nevoní. V souãasné dobû patﬁí
k nejhezãím ãervenû kvetoucím kultivarÛm, navíc
dobﬁe roste a netrpí chorobami. Má i v˘razné podzimní zbarvení listÛ - od Ïluté po ‰arlatovou. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Feuerzauber'
Stﬁednû vzrÛstn˘ aÏ vysok˘ keﬁ (4 m) s ‰iroce vzpﬁímenû rostoucími v˘hony
a pomûrnû bohat˘m vûtvením je dal‰ím v˘znamn˘m zástupcem ãervenû kvetoucích kultivarÛ. Korunní plátky jsou na bázi vínovû hnûdé aÏ vínové a smûrem ke ‰piãkám svûtlají. Jsou 1,7 cm dlouhé a 1,5 mm ‰iroké, lehce zkadeﬁené. Kalich je ãerven˘ aÏ hnûdoãerven˘, z vnûj‰í strany hnûdû plstnat˘. Kvete
II. -III. a v˘raznû sladce voní. Jeho „ohnivû“ ãervené podzimní zbarvení listÛ
je velmi atraktivní a navíc ãást listÛ vydrÏí na rostlinû aÏ do jara. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Jelena'
Stﬁednû vzrÛstn˘ aÏ vysok˘ keﬁ, kter˘ v dobr˘ch podmínkách doroste i 4 m. Vytváﬁí ‰iroce trycht˘ﬁovitou
korunu s nepravidelnou stavbou vûtví. Korunní plátky
jsou na bázi ãervené aÏ granátovû hnûdé a smûrem
ke ‰piãce barva pﬁechází do oranÏové aÏ ÏlutooranÏové. Jsou aÏ 2,4 cm dlouhé a 2 mm ‰iroké. ·piãky
korunních plátkÛ jsou ãasto spirálovitû zakroucené.
Kalich je hnûd˘ aÏ vínov˘. Kvete I. -II., slabû voní. Má
hezké podzimní zbarven listÛ - od Ïluté po ãervenou.
Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Orange Beauty'
Stﬁednû vzrÛstn˘ kultivar ‰iroce nálevkovitého tvaru. Korunní plátky jsou sytû
oranÏovû Ïluté, lehce zvlnûné aÏ 1,5 cm dlouhé a 1,5 mm ‰iroké. Kalich je vínov˘. Kvete I. -II. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Primavera'
Tento kultivar s ‰iroce vzpﬁímenû rostoucími v˘hony
a pomûrnû kompaktní korunou dorÛstá do 3 m. Korunní plátky jsou na bázi naãevenalé a smûrem ke
konci jasnû Ïluté, jsou 2 cm dlouhé a 2 mm ‰iroké
ohnuté a lehce zvlnûné. Kalich je tmavû rubínov˘ na
vnûj‰í stranû hnûdû plstnat˘. Kvete ãasnû od I. do II.
a voní. Patﬁí k bohatû kvetoucím kultivarÛm. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow'
Stﬁednû vzrÛstn˘, obvykle okolo 3 m dorÛstající kultivar se strnule vzpﬁímen˘mi aÏ ‰ikmo vystoupav˘mi vûtvemi je zajímav˘ tím, Ïe ãasto vykvétá jiÏ
v prÛbûhu prosince. Korunní plátky jsou 1,8 cm dlouhé a 1,2 mm ‰iroké na
bázi mûdûné aÏ vínové barvy smûrem ke ‰piãce svûtlají. Plátky jsou zvlnûné
a obloukovitû zproh˘bané, na koncích jsou zﬁetelnû jaz˘ãkovitû roz‰tûpené.
Kalich je vínov˘ z vnûj‰í strany hnûdû plstnat˘. Kvûty slabû voní. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis x intermedia 'Westerstede'
Stﬁednû vzrÛstn˘ aÏ vysok˘ kultivar s vzpﬁímenû rostoucími hlavními v˘hony
a pravidelnou stavbou koruny. Roste pomalu, ale ve stáﬁí dosahuje 4 m. Ko-

runní plátky jsou jasnû Ïluté 2 cm dlouhé a 1,2 mm ‰iroké zvlnûné. Kalich je
hnûdoãerven˘, z vnûj‰í strany hnûdû plstnat˘. Kvete pozdûji III. -IV. Cenné je,
Ïe kvete jiÏ jako mladá rostlina a navíc pﬁíjemnû voní. Patﬁí k nejodolnûj‰ím
kultivarÛm. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis mollis
Pochází z âíny, kde roste ve v˘‰kách 1300 aÏ 2500
m. n. m. Tvoﬁí 3-5 m vysoké ﬁídké keﬁe s ‰iroce trycht˘ﬁovitou korunou. Stejnû jako H. x intermedia roste
pomalu. Mladé v˘hony jsou hustû ‰edû stﬁíbﬁitû plstnaté. Opadavé listy jsou opakvejãité krátce za‰piãatûlé 8-15 cm dlouhé a 6-12 cm ‰iroké. Líc listu je tmavozelen˘ leskl˘ a rub ‰edû plstnat˘. Na podzim se
barví zlatoÏlutû. Kvûty jsou intenzivnû Ïluté, korunní
plátky 2 cm dlouhé a 2 mm ‰iroké zvlnûné. Kalich je ãervenohnûd˘ vnû plstnat˘. Kvete v I. -III. a v˘raznû voní. Kvûty sná‰ejí i teploty -3 aÏ -5 °C, pﬁi níÏ‰ích teplotách se srolují, po oteplení se znova otevﬁou. Jako ostatní vilíny roste na slunci i v polostínu a vyhovuje mu chránûné stanovi‰tû. PÛdu vyÏaduje
kyprou, Ïivnou, dobﬁe propustnou kyselé aÏ neutrální pÛdní reakce. ·patnû
sná‰í déletrvající letní pﬁísu‰ky, které mají za následek mal˘ poãet kvûtÛ v dal‰ím roce. Nevyhovují mu také stanovi‰tû s utuÏenou pÛdou. Po v˘sadbû má
první tﬁi roky malé pﬁírÛstky. Mladé rostliny mohou b˘t po‰kozeny mrazem,
ale star‰í exempláﬁe jsou jiÏ odolné. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hamamelis mollis 'Pallida',
(Hamamelis x intermedia 'Pallida')
Stﬁednû vzrÛstn˘, strnule vzpﬁímen˘ ﬁídk˘ keﬁ s ‰ikmo vystoupav˘mi málo ãlenit˘mi hlavními vûtvemi. Listy tohoto kultivaru jsou na rubu chloupkaté, nikoli plstnaté. Kvûty má v˘razné sírovû Ïluté na bázi zabarvené do vínova. Korunní plátky jsou 2 cm dlouhé a 2 mm ‰iroké. Kvete velmi bohatû jiÏ od ledna
a silnû voní. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Hebe
Stálezelené keﬁíky z Nového Zélandu. Pro na‰e klimatické podmínky mají v˘znam pouze nûkteré ze 140 pÛvodních druhÛ. Kultivary u nás známé jsou
mezi 20 a 50 cm vysoké se vzpﬁímen˘mi nebo poléhavû vzpﬁímen˘mi vût‰inou hustû vûtven˘mi v˘hony. Listy jsou malé, ãasto koÏovité nebo ‰upinovité
a obvykle nejsou vût‰í neÏ 1 cm. Jsou rÛznû zelenû zbarvené a mohou b˘t
i lesklé. Kvûty jsou velmi drobné, vût‰inou bílé a tvoﬁí krátkou hlávku nebo
hrozen. Kvete v závislosti na druhu od V. -IX. Plodem je tobolka bez okrasného v˘znamu. Poloha jim vyhovuje slunná, teplá a pokud moÏno chránûná.
Dobﬁe roste v lehãí písãité pÛdû a snese i sucho. V na‰ich podmínkách namrzají, ale pﬁi v˘bûru vhodného stanovi‰tû a pod lehãí zimní pﬁikr˘vkou dobﬁe
sná‰ejí poklesy teplot k -17°C. Tyto nepﬁíli‰ bûÏné keﬁíky mohou b˘t zajímavou souãástí skalek, vﬁesovi‰È, trvalkov˘ch záhonÛ pﬁípadnû i mobilní zelenû.
Mrazuvzdornost: -17 °C.
Hebe 'Autumn Glory'
Jeden ze vzrÛstnûj‰ích kultivarÛ, v dobr˘ch podmínkách doroste 40 cm. Svûtlé vínovû modré kvûty má
sestaveny v 8 cm dlouhé hrozny, kvete pozdû aÏ
v prÛbûhu záﬁí a ﬁíjna. Listy jsou vût‰í - kolem 2 cm.
Mrazuvzdornost: -12 °C.
Hebe buxifolia
Vzpﬁímenû rostoucí kolem 30 cm vysok˘ keﬁík s mal˘mi leskle tmavozelen˘mi listy, které jsou pravidelnû
do kruhu rozestaveny okolo v˘honu. Kvete bíle v VI.
- VII. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Hebe 'Green Globe' ('Emerald Green')
Velmi elegantní kulovit˘ pomalu rostoucí kultivar, kter˘ je ve stáﬁí okolo
30 cm velk˘. Listy jsou malinké svûÏe zelené. Kvete bíle VI. -VII.. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Hebe odora 'New Zeeland'
Mal˘ kompaktní keﬁík se vzpﬁímen˘mi v˘hony, kter˘ dorÛstá 30 cm. Zelené
lístky jsou drobné a lesklé. Na vûtviãkách jsou pravidelnû kruhovitû uspoﬁádané podobnû jako u H. buxifolia. Kvete bíle VI. - VII. Mrazuvzdornost:
-17 °C.
Hebe ochracea 'James Stirling'
Kompaktní keﬁík s velmi mal˘mi ‰upinovit˘mi listy.
Rostlina dorÛstá okolo 60 cm a je zajímavá bronzov˘m aÏ hnûdoÏlut˘m zbarvením listÛ. Kvûty jsou bílé,
kvete v VI. -VII. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Hebe pimeloides 'Quicksilver'
Kolem 30 cm dorÛstající men‰í keﬁík s ‰ikmo vystoupav˘mi bohatû vûtven˘mi
hlavními v˘hony. Listy jsou drobné, ‰edavû stﬁíbﬁité. Kvete bíle VI. - VII. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Hebe pinguifolia
Drobn˘ keﬁ se vzpﬁímenû aÏ poléhavû rostoucími v˘hony. Listy jsou vejãité aÏ kulovité modrozelené
s ãerven˘m lemem. Kvete bíle v VI. -VIII. Mrazuvzdornost: -17 °C.

