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Pravidelný bulletin pro odbornou 
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

Slovo ekonomická recese nebo krize, v posledních
2 letech slyšíme sklo ovat snad ve všech pádech. Už si
asi i dovedeme všichni p!edstavit co znamená, co zp"-
sobuje a jaké mohou být její projevy kolem nás. To, že
negativním jevem je r"st nezam#stnanosti, pokles eko-
nomiky, pokles pr"myslové výroby, pokles útrat do-
mácností je nám už vícemén# jasné. 

Ekonomická recese však sebou p!ináší i pozitivní
prvky. Napravuje možná n#kdy až extrémní trendy, které
ve své podstat# vznik krize zavinily. Co lze vid#t pozi-
tivn#? Banky nep"j$ují každému, jsou ostražit#jší a tak
nás chrání od možná unáhlených investic nepromyšle-
ných výdaj" a chybných krok". 

Zpomaluje se r"st cen spot!ebního zboží a surovin.
Velký r"st poptávky vyhnal n#které ceny produkt" do
závratných výšin. Dnes je trend opa$ný, mnohé 
se zlev uje. 

Konsolidace situace na trhu práce. Pokud zahrad-
nická firma, která je zna$n# závislá na sezón# pot!ebo-
vala na konkrétní $ást roku sezónní pracovníky, zajistit
si je v tuzemsku bylo tak!ka nemožné. Dnes jsou tyto
týmy více homogenní prosté vietnamských a mongol-
ských spolupracovník" a nálada je v nich zcela ur$it#
lepší. 

Nákladová obez!etnost. Firmy jsou vzhledem
k okolnostem nuceni hledat efektivní !ešení v oblasti ná-
klad". N#kdy je t!eba zasáhnout do zajetých kolejí fi-
remní kultury a hledat r"zná úsporná opat!ení. Co
fungovalo d!íve, m"že fungovat nyní jinak, levn#ji. 

Narovnání dodavatelsko-odb#ratelských vztah".
Dodavatelé služeb si váží i menších zakázek. To co se
možná d!íve odmítalo nebo realizovalo s ur$itou ne-

ochotou a nechutí je dnes samoz!ejmostí a firmy mají
chu% být flexibilní. Ale i zde jsou ješt# rezervy. 

Kvalita a rychlost dodávek. Pom#rn# málo se ve fir-
mách hovo!í o kvalit# a to jak kvalit# produktu tak slu-
žeb. D"raz na kvalitu, a% už v podob# lepší služby pro
zákazníka nebo snižování po$t" „špatných“ produkt"
(výp#stk"), stojí ve srovnání se snižováním náklad" stra-
nou pozornosti. Pokud však firma chce udržet své záka-
zníky, musí vzít v úvahu i tyto iniciativy. Mnohdy t!eba
rad#ji spo!íme na po$tu vypitých káv, než abychom sle-
dovali po$ty špatných rostlin na technologických záho-
nech, ono je to možná i trochu snazší. 

A co se tý$e zahradnického oboru? Možná jsme si
n#kdy d!íve !íkali, že v jiných oborech je to lepší, da!í se
jim více, je to snazší. Je to p!irozené, sousedova tráva je
zelen#jší a i sousedovic jahody chutnaly vždy lépe…
Ale dnes m"žeme být všichni rádi, že práv# v tomto
oboru naše firmy p"sobí. P!estože v retailovém (malo-
spot!ebitelském) segmentu mnohým obchodník"m tržby
klesaly, v oblasti obchodu s kv#tinami a d!evinami tomu
tak nebylo. &eský spot!ebitel má rád rostliny, rád pra-
cuje na zahrad#, je to jeho velkým koní$kem. A i když
je mu možná n#kdy t#žko, tak práv# zahrada je místem
oddychu, odpo$inku, místem kde chce být a kde nešet!í.
Bu'me tedy rádi za to, co d#láme, bu'me pyšní na náš
zahradnický obor a hovo!me o tom s ostatními. 

Naše výp#stky umí ud#lat radost, o tom nás p!e-
sv#d$il lo ský rok. P!eji nám všem, aby rok letošní byl
v tom našem zahradnickém sv#t# alespo  takový, jako
byl ten lo ský a aby naše rostliny pokra$ovaly v rozdá-
vání radosti svému okolí. 

Pavel Kafka 

EKONOMICKÁ RECESE A JEJÍ DRUHÁ STRÁNKA

Evropa v Obříství 2010

Jako každoročně proběhla po-
slední lednový týden v našem
areálu kontraktační výstava
„Evropa v Obříství“ zaměřená
zejména na provozovatele za-
hradních center. Přes opravdu
tuhou zimu, která panovala
v době konání této akce byl le-
tošní 6. ročník v mnohém re-
kordní. Pro návštěvníky bylo
připraveno nejvíce vzorků

rostlin v historii a výstavní plocha letos přesáhla 4000 m2. Výstavu
navštívilo rekordní množství zahradnických firem a také množství
objednaných rostlin je historicky nejvyšší.  „Evropa v Obříství“ se
stala jak pro Arboeko, tak pro mnoho firem z oboru důležitým začát-
kem každého roku. Tato akce v mnohém napoví jak se bude celý rok
vyvíjet, jaká jsou očekávání či trendy nebo jaká panuje mezi zahrad-
níky nálada. Soudě tedy podle dosavadních výsledků máme před
sebou úspěšný rok! Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň
a důvěru! Martin Procházka 

INTERNETOVÝ OBCHOD OPĚT VYLEPŠEN 

Pro zákazníky z !ad zahradních center bude
od 13. týdne spušt#n internetový obchod na
webové adrese http://eshop.arboeko.com 
Novinkou bude jist# nový redesign a samotné
p!epracování int. stránek, nebo% internetový
obchod prošel b#hem zimy výraznými zm#-
nami a dašími úpravami tak, aby byl zajíma-
v#jší, p!ehledn#jší a snažší pro samotnou
obsluhu zákazník". Zákazníci se mohou t#šit
na v#tší fotografie d!evin, p!ehledné menu
a samoz!ejm# na kvalitní d!eviny z produkce
Arboeka, ale i od zahrani$ních dodavatel" za
zajímavé ceny.  V p!ípad# vašeho zájmu ne-
váhejte kontaktovat odd#lení zahradních cen-
ter nebo napsat na e-mail: eshop@arboeko.
com. Nov# m"žete také využít p!ístup p!es in-
ternetové stránky Arboeka www.arbo -
eko.com. Ji í Fujera



SLOVENSKÉ OKIENKO

Dobrý deň z Obříství, 
vonku treští zima, poletuje sneh a keby nebolo to
obrovské množstvo CC vozíkov na dvore, ani by
si človek neuvedomil, že už máme marec. Tohto-
ročná sezóna nie a nie sa rozbehnúť, a ja len
dúfam, že keď sa rozbehne, budeme všetci stačiť
s dychom. Je úžasné ako sa príroda dokáže s nami
niekedy pohrávať a nikto nič nezmôže. Bohužiaľ
tieto hry sa dosť dotýkajú nášho oboru a som zve-
davý ako bude mať táto situácia vplyv na predaj
v záhradných centrách a na realizácie. Môžeme
len dúfať, že všetko dopadne OK a na konci jar-
nej sezóny budeme všetci aspoň tak spokojný ako
minulý rok. No a dúfajme, že dôvod k spokojnosti
budeme mať aj po voľbách, či už v Čechách ale
i na Slovensku. Nakoľko náš bulletin je čisto apo-
litický, túto tému radšej hneď aj ukončím, i keď
by bolo o čom písať.  Nakoľko ale „musím“ vy-
plniť „slovenské okienko“, bolo potrebné nájsť
nejaké téma. Písať o športe?, no môžem napísať,
že sme na Olympiáde skončili v hokeji lepšie ako
Česi, ale kolegovia mi budú hneď oponovať, že
medailu nemáme ani my a v spoločnom zápase
nás porazili. Písať o futbale?, to si nechám do ďal-
šieho čísla, uvidím ako dopadneme v JAR. 

Takže som zvolil tému z iného súdku. Tou témou
je jedlo a pečenie. Všetci vieme, že za posledné
roky sa stal náš obor veľmi populárny a že vzni-
kalo a stále vzniká mnoho firiem, pestovateľov,
obchodníkov, priekupníkov, predajcov. Každý sa
snaží odtrhnúť čo najväčšiu porciu z koláča. Ni-
ekto povie, áno je to správne, normálne i keď nie
vždy úplne morálne. Nejako sa ale pozabúda na
to, že aby sme mohli všetci žiť a prežiť musíme
ten koláč upiecť každý rok väčší a väčší. No a na
to aby sa mohol upiecť, potrebujeme suroviny.
A tie musí niekto zaplatiť! Kam mierim týmito
slovami? 
Pokiaľ si všetci zainteresovaný neuvedomia, že
do systému je potrebné niečo aj dať, nielen brať,
môže sa stať, že nakoniec padne náš obor do za-
budnutia a ľudia budú mať v záhradách kamene
a piesok, prípadne bazén, v mestách budú umelé
stromoradia, tak ako sa to už objavuje v niekto-
rých nákupných centrách... Našou jedinou šancou
je osveta. Musíme sa všetci snažiť robiť reklamu
zeleni na každom kroku, či už ponúkaním kvalit-
ných rastlín so zodpovedajúcim servisom, ale
i zvyšovaním povedomia letákmi, prednáškami,
publikáciami. Keď som pred pár rokmi nastúpil
do Arboeka, bolo mi zvláštne, prečo táto firma
„vyhadzuje“ toľko peňazí na rôzne semináre, vý-

stavy, publikácie... Pochopil som!  No a dúfam, že
časom to pochopia aj ďalší a ďalší. Možno si po-
viete, že to stojí veľa peňazí, to áno, ale bez toho
to nepôjde! No a nechávať všetko len na pár fir-
mách, či subjektoch je veľmi krátkozraké.  Dôka-
zom toho, že mám pravdu, je nedávny email
a nasledujúci telefonát, keď ma môj zákazník
(dúfam, že sa nenahnevá, že ho nemenujem), po-
prosil o našu novú publikáciu o stromoch. Sa-
mozrejme, že som mu ju poslal, a len tak
mimochodom som sa dozvedel, že už u nás tak
veľa neobjednáva, pretože sú aj lacnejšie firmy.
Áno sú aj lacnejšie firmy ako je naša, ja len
dúfam, že tieto firmy kúpia aspoň raz trošku
múky do nášho spoločného koláča!
Prajem vám peknú, hektickú a najmä úspešnú
jarnú sezónu. 

Roman Mičian

slovensko@arboeko.com

Přezimování stromů
Letošní zima je op t po n kolika letech dlouhá, plná mra-
zivých dní s velkým množstvím sn hu. Aby stromy bez
problém! takovou zimu vydržely, je nutné s takovou
zimou po"ítat a stromy na ni náležit  p#ipravit.  V našich
školkách proto b hem vegeta"ní doby hnojíme sníženým
množstvím dusíkatých hnojiv než je doporu"ováno
a v d lených dávkách. Pro optimální p#ezimování je d!-
ležité podpo#it dobré vyzrávání pletiv draselnými hno-
jivy zvlášt  ke konci vegeta"ního období. Zima nebývá
pro stromy tím nejhorším. Velká v tšina poškození ze-
jména na kmeni je zp!sobena v p#edjarním období, kdy
denní kladné teploty a slunce rozproudí mízu, která p#i
mrazivých no"ních teplotách dokáže pletiva i t#eba celý
kmen roztrhat.  V letošní zim  p!sobí také velké škody
zv #, p#edevším okusem kmen! a v tví. Zejména zajíci
tímto zp!sobem poškodili zna"né množství i starších
strom! rostoucích hlavn  ve volné krajin . Ve školce se
proti okusu ú"inn  bráníme používáním r!zných druh! kryt!, hlavn  textilních a samosvor-
ných, jenž zamezí p#ístupu zv #e kmeni strom!. Ve m stech mohou u mladých výsadeb zp!-
sobit škody hlodavci okusem ko#enového kr"ku nebo ko#en! samotných. Náchylné jsou zvlášt 
druhy jako Ginkgo, Sophora, Malus. N která poškození od mrazu nebo hlodavc! se mohou
projevit až za n kolik m síc!, proto je dobré stromy sledovat až do léta. Jaro by už m lo v nej-
bližších dnech nastoupit a já p#edpokládám, že se tradi"n  ukáže dobrá odolnost vyp stova-
ných strom! ve školkách v Ob#íství nebo ve Smržicích. Zden k Málek

Arboeko se již pošesté ve své patnáctileté historii p#edstavilo
v pozici vystavovatele na nejv tším mezinárodním zahradnickém
veletrhu IPM v n meckém Essenu. Veletrh se tento rok konal
v termínu od 26. do 29. ledna 2010 a Arboeko zde op t p#edsta-
vilo pr!#ez sortimentem d#evin školek v Ob#íství i Smržicích.
Vedle novinek, jakými byly nap#íklad solitérní jehli"iny, budily
nejv tší zájem návšt v vzorky mladých alejových strom! z pro-
dukce smržické školky.  Nejen vystavené vzorky rostlin, ale i ob-

"erstvení v podob  „vlajkových lodi"ek“ tvo#ené z typických "eských sýr! a moravských
klobásek, p#ilákalo k návšt v  již tradi"ního, "eského stánku "íslo 607 v hale 10 mnoho po-
tenciálních zákazník! z celé Evropy i ze zemí tak vzdálených, jako je $ína, Nový Zéland, USA
a Spojené Arabské Emiráty.  Pokud se vypravíte v "ase od 25. do 28. ledna 2011 do Essenu na
další ro"ník IPM, naleznete na stánku 607 v hale "íslo 10 prezentaci Svazu školka#!, s nímž
se Arboeko v Essenu obrok st#ídá. Ivo Hánl 

PO ROCE OPĚT NA IPM V ESSENU

Mladé alejové stromy pro !eskou
a moravskou krajinu nyní

i s LISTEM P"VODU

Mimo stávající velikostní sortiment alejových strom!
o velikosti nad 12 cm obvodu p stujeme i specielní
sortiment strom! pro výsadby v krajin  tedy pro ob-
lasti mimo zastav nou "ást obcí a m st. Tyto stromy
jsou dodávány v menších velikostech od obvodu 6 cm
do velikosti 12 cm. (Pro úplnost dopl%ujeme, že veli-
kost udává obvod kmene stromu ve výšce 1 m od ko-
#enového kr"ku) Celková výška takto dodávaných
strom! je kolem 2,5 – 3,5 m. Pokud to umož%ují vlast-
nosti druhu mají stromy zap stovaný kmen. Všechny
stromy mají pr!b žný terminál. 

Kde se mohou tyto stromy vysazovat?
- Stromo#adí podél polních cest
- Stromo#adí podél místních komunikací
- Stromo#adí podél silnic zejména pak podél silnic III. t#íd
- Stromo#adí podél cyklistických stezek vedoucích mimo

obce
- Podél vodních tok! a vodních nádrží
- Pro výsadby podél odvod%ovacích a meliora"ních 

p#íkop!
- Jako kosterní d#eviny p#i výsadbách biokoridor!, 

remízk! a ostatní zelen  v krajin 

P#ednosti tohoto materiálu
- Do krajiny se vysazuje již hotová d#evina s minimálními

nároky na další p stování (#ez a tvarování koruny) 
- Rostliny odoln jší proti poškození 
- Rychlá a bezproblémová ujímatelnost
- Rychlý efekt (d#eviny rychle dor!stají do optimální ve-

likosti kdy plní svou funkci)
- P#ijatelná cena

Co je list p$vodu - List p!vodu nám udává v celku
podrobné informace o p!vodu osiva p stovaných
strom!. Znamená to že do krajiny dodáváme rostliny
pocházející výhradn  ze strom$ rostoucích v %eské
republice v odpovídající nadmo#ské výšce. Tyto
stromy mají tedy ty nejlepší genetické p#edpoklady
úsp šn  r!st a zlepšovat stav naší krajiny. Jsou vhodné
i pro výsadby v CHKO "i národních parcích.  Celý p s-
tovaný sortiment si je možné prohlédnout v našich
školkách ve Smržicích.

Stanislav Flek

Pěstujeme habry pro Květnou zahradu v Kroměříži
O obnov  a záchran  živých plot! v Kv tné zahrad  bylo již mnoho #e"eno a také prob hla celá
#ada experiment!, které ukázali cestu jak postupovat v dalších záchranných pracích.. Nabídli
jsme odbornou pomoc koleg!m z Národního památkového ústavu v Krom #íži. Výsledkem je
prvních 200 ks mladých sazenic habr! namnožených z mate"ního materiálu z vitálních jedinc!
v Kv tné zahrad . Sazenicím jsme dali pracovní název „Carpinus betulus Krom #íž“ Tyto d#e-
viny by m ly být po dop stování použity pro p#ípadné dosadby v Kv tné zahrad . A pokud se
tento zp!sob osv d"í, m!že se „Carpinus betulus Krom #íž“ použít i v jiných zámeckých par-
cích a historických zahradách. „Carpinus betulus Krom #íž“ m!žete vid t v našich školkách
v Smržicích. Stanislav Flek 

Okénko kreslí#e Jaroslava Kerlese



Prvním,  kdo rozší il pracovní tým
v naší spole!nosti je Ing. David
Volf, který vystudoval Mendele-
vovu lesnickou a zem"d"lskou uni-
verzitu v Brn", obor Provoz
techniky a automobilová doprava.
Do naší spole!nosti p ešel ze spo-
le!nosti MCE Slaný, s.r.o., ve které
zastával pozici vedoucího výroby.
Do ARBOEKA nastoupil David

Volf na pozici zástupce vedoucího ve st edisku Školka
Ob íství. P esto, že byla p edevším technika obsahem
jeho studovaného oboru, v" íme že si David Volf našel
pro rostliny a „práci s p írodou“ zalíbení. 

Další novou tvá í, která obohatila
náš tým, je Ing. Peter Závalec. P i-
šel do naší firmy z rodného Sloven-
ska, kde v roce 2008 dokon!il
studium na Slovenské polnohospo-
dá ské univerzit" (SPU) v Nit e,
obor Zahradnictví. Jsme rádi, že po
dokon!ení studia z#stal p. Závalec

v"rný svému vystudovaném oboru a m#žeme ho tímto
v naší spole!nosti p edstavit jako stálého !lena týmu na
pozici Zahradník ve st edisku Školka v Ob íství. 

Jak se  íká do t etice všeho dob-
rého, posledním !lenem týmu,
který rozší il tým pracovník# ve
st edisku Kontejnerovna je
Ing. Tomáš Chovanec, který p i-
šel mezi nás také ze své rodné Slo-
venské Republiky, kde úsp"šn"

dokon!il studia na Slovenské pol-
nohospodá ské univerzit" (SPU)
v Nit e, na fakult" Agrobiologie

a potravinové zdroje. Pan Chovanec u nás pracuje na
pozici Zahradník – Expedient. Hlavním úkolem bude
koordinace kompletace zboží pro expedici. 

Dne 19. 11. 2009
si pom"rn" malá
skupina lidí ze
zahradnického
sv"ta p ipomn"la
roli Františka
Smýkala v !eské
s a d o v n i c k é
branži. 

Na památku tohoto významného !lov"ka
a znalce oboru byl ve Valdštejnské zahrad"

v Praze vysazen vzrostlý Quercus robur, který
pro Františka rostl ve školkách v Ob íství. Auto-
rem a koordinátorem tohoto nápadu byl Zden"k
Sendler, který i osobn", spole!n" s Jitkou Trevi-
san (dcerou Františka Smýkala), strom ve škol-
kách vybral. 
Až se budete procházet po této významné praž-
ské zahrad", pak neuvidíte veliký nápis s ozna-

!ením Františk#v dub, je to strom bez ozna!ení,
je skromn" vysazen mezi habrovými st"nami, je
skrom ný jako byl i sám František, ale je velký,
nedá se p ehlédnout, stejn" jako byl František
velkým !lov"kem pro sadovnický obor.  
Další projekt
který bude p i-
pomínat tohoto
významného sa-
dovníka vzniká
pod názvem
„ F r a n t i š k o v a
alej“ a je p ipra-
vován ve Mšen"

nedaleko M"lníka. Bude se jednat o alej, do
které v"nují stromy františkovo studenti, Arbo-
eko a další partne i tohoto projektu. Další info
najdete na www.frantiskova alej.cz. 

Pavel Kafka 

STROM FRANTIŠKA SMÝKALA VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ
Přezimování v kontejnerovně

Rostlinný materiál na st edisku kontejnerovny
v Ob íství p ezimujeme z p evážné !ásti pod fo-
liovými kryty nebo ve foliosklenících. Rostliny
v kontejnerech p"stované na venkovních záho-
nech jsou b"hem zimy citlivé na poškození ko-
 en# mrazem a na poškození silným slune!ný
svitem v kombinaci s výraznými no!ními
mrazy. Toto p ípadné poškození zimou se dá po-
m"rn" dob e eliminovat zakrytím p"stebních zá-
hon# konstrukcí a mlé!nou folii. Jedinou

nevýhodou je však p íval sn"hu, který se dá zdo-
lat ve velkých foliovnících odtáp"ním, ale na
malých foliokrytech nastupuje ru!ní odhrnování
sn"hu a jak to vypadalo letos m#žete vid"t na
fotografii. 

Tímto bych cht la všem našim novým zam stnanc!m
pop"át mnoho úsp chu a dobrého na jejich pracovních
pozicích. Aby byli v naši spole#nosti spokojeni
a podporovali a vylepšovali naše služby dále do
budoucnosti. Kristýna Lidová 

P ed Vánocemi roku 2009 jsme realizovali na St ední
škole zahradnické a zem"d"lské v D"!ín" a St ední
zahradnické škole v M"lníku, se kterými spolupracu-
jeme již dlouhá léta, zejména v oblasti poskytování
zajišt"ní odborných praxí pro studenty t etích ro!ník#

a další podpory v jejich !innostech, malý pr#zkum.
Pr#zkum se týkal student# druhého a t etího ro!níku.
Prost ednictvím vytvo ených dotazník# jsme studen-
t#m nabízeli návrh !erpání stipendijního systému,
který bychom jako spole!nost rádi v letošním roce
otev eli (realizovali). Tímto stipendijním systémem
chceme finan!n" podpo it studenty p i jejich studiu
a dále zabezpe!it jejich budoucnost po úsp"šném do-
kon!ení jejich studia zajišt"ním pracovního místa
v naší spole!nosti, tak aby se mohli uplatnit ve svém
oboru, obohatit své teoretické znalosti o ty praktické
a dále se v oboru rozvíjet. 
Projektem bychom také cht"li, jako neustále se roz-
r#stající spole!nost, posílit personál zejména o mladé
perspektivní pracovníky se st edoškolským vzd"lá-
ním v oboru Zahradnictví. Práv" st edoškolsky vy-
u!ených lidí se zahradnickým zam" ením je na trhu
práce velice málo a pro nás jako zam"stnavatele se
stává !ím dál obtížn"jší obsazovat nové pracovní po-
zice, které si vyžadují, aby byli vykonávány studova-
nými st edoškolskými odborníky.  I p es doposud
velmi malou návratnost dotazník#, která nás od stu-
dent# p ekvapila, by$ jsme jim p ichystali v rámci vy-
pln"ní dotazník# sout"ž o sportovní ceny, jsme již
n"jaká data obdrželi. Z nich lze odvodit ur!ité záv"ry
o uvažování dnešní „mladé generace zahradník#“. 
Nyní máme zpracovaná data ze St ední Zahradnické
školy v M"lníku, která nám p edala kolem t iceti vy-
pln"ných dotazník#.  Z údaj#, které se nám dostali do

rukou a dále p ístupu student# k tomuto projektu m#-
žeme nyní vyvodit následující. Z navrácených vy-
pln"ných dotazník# bylo zjišt"no, že více než
polovinu student# (19) jsme touto stipendijní nabíd-
kou zaujali. Bohužel pro v"tšinu z nich (15) byla naše
nabídka neakceptovatelná z d#vod#, že by cht"li dále
pokra!ovat ve studiu na vysoké škole. Dalším d#vo-
dem, pro! by necht"li studenti této možnosti využít
je fakt, že podmínka, kterou jim jako firma ukládáme
po !erpání finan!ního stipendia od naší spole!nosti
ve výši 1500 - 3000 K! za m"síc, že po ukon!ení stu-
dia nastoupí do naší spole!nosti minimáln" na dobu
t í let, je pro n" zna!n" zavazující. Stejné d#vody také
uvád"li ti, které tato nabídka nezaujala. V"tšina z nich
to od#vodnila práv" dalším studiem na vysoké škole
a také velkým závazkem plynoucím z podmínky pra-
covat v naší firm". Pozitivní ohlas byl pouze u 4 stu-
dent#, kterým se nabídka líbila a byli ochotni
podmínky splnit (prosp"chový pr#m"r do 2,00, ab-
solvování povinné praxe b"hem studia v naší firm"

s pozitivním hodnocením, spln"ní osobního pohovoru
s  editelem spole!nosti s kladným ohodnocením, spl-
n"ní závazku pracovat v naší firm" 3 roky po ukon-
!ení studia). 
V p íštím !ísle Bulletinu rozkryjeme výsledky také
z D"!ínské st ední zahradnické a zem"d"lské školy
a porovnáme je s výsledky ze školy M"lnické a dále
uvedeme studenty, kte í se výzkumu zú!astnili a vy-
hráli ve slosování o ceny. 
Zajímavá bude také zmínka o setkání v Lednici na
trhu pracovních p íležitostí, kde nám studenti vyso-
kých škol vyplnili dotazníky zam" ené na jejich bu-
doucnost a jejich profesní uplatn"ní. 

Kristýna Lidová 

Průzkum na středních zahradnických školách:

Představujeme nové členy týmu: 

Ovocné stromy v podob 
alejového stromu
V poslední dob" zaznamenáváme další posun
ve výsadb" strom#. Krom" tradi!ních výsadeb
strom# do park#, uli!ních stromo adí, projekt#
vysazování biokoridor# se setkáváme s obno-
vou p#vodních ovocných sad# nebo alejí ovoc-
ných strom# podél komunikací a polních cest.
Ovocné stromy také stále více dodáváme do
soukromých zahrad.  T"mto projekt#m vychá-
zíme vst íc a ve školce v Ob íství zv"tšujeme
každý rok množství a sortiment ovocných
strom#. Krom" starších a tradi!n" osv"d!ených
odr#d máme v nabídce také nov"jší, které jsou
odoln"jší v#!i chorobám. 
Ovocné stromy p"stujeme stejnou technologií
jako ostatní okrasné d eviny. Stromy jsou 3x
p esazované, vyvazované a se zap"stovanou
korunou s minimální výškou nasazení ve
160 cm. Jsou pravideln" p ehlíženy pracovníky
SRS a ÚKZUZ. Stromy dodáváme od obvodu
kmínku 10/12 cm.  Výhodou takto vyp"stova-
ných ovocných strom# je brzký nástup do plod-
nosti oce%ovaný zejména soukromými
zákazníky. P i výsadb" v krajin" je výhodou sa-
motná velikost strom# díky níž snáze odolávají
poškození zv" í p i použití vhodných kryt#
a mnohem d íve za!nou plnit estetickou a pro-
duk!ní úlohu, pro kterou byly vysazeny. 

Zden k Málek

Zimní roubování dřevin

v Arboeku

Letošní zimu jsme op"t roubovali v naší nové
roubovací místnosti. Naroubovali jsme
o 12 000 rostlin víc než loni, a tím jsme napl-
nili kapacitu naší množárny. Sortiment je obo-
hacen o zajímavé kultivary konifer, nap íklad
Pinus mugo 'Sherwood Compact', z listnatých
o Hamamelis ('Diane', 'Jelena', 'Orange Be-
auty') a Magnolia brooklynensis ('Elizabeth',
'Yellow Bird'-žlutokv"té). Rouby odebíráme

z naší mate!nice
a jsme pln" sob"-
sta!ní. V p íštím
roce rozší íme
sortiment o Taxo-
dium a Sequoia-
dendron
Jaroslav Zeman



Stephanandra insica ´Crispa´
P dopokryvný hust! v!tvený, pomalu rostoucí ke"
asi 0,5–0,8 m vysoký a 1,5 m široký. Opadavé sv!t-
lezelené listy jsou trojlalo#né, 3–6 cm dlouhé, hrub!
pilovité, na podzim žluté až hn!dooranžové. Kv!ty
jsou oboupohlavné, sestavené v nenápadných bílých
koncových hroznech. V zim! je zajímavý jemnými
hn!dými jakoby prolamovanými v!tévkami. Snese
slunce i polostín a roste na všech b!žných zahrad-
ních p dách. Používá se zejména jako p dopokryvná d"evina na lehce za-
stín!ných stanovištích, #asto také jako podsadba pod vyšší d"eviny nebo do
záhonk  v kombinaci s trvalkami. Vysazená na okraji zídek vytvá"í zajímavé
p"evisy. Mrazuvzdornost: -29 °C. 

Stewartia pseudocamellia
Roste jako ke" nebo strom a dosahuje výšky 4–
6 m. Listy jsou sv!tle zelené opadavé, vyr stají
st"ídav!, jsou jednoduché, dlouhé 3–8 cm. Na
podzim se zbarvují do tmav! #ervené nebo žlu-
tooranžové barvy. Kv!ty jsou bílé s oranžovo -
žlutým prost"edkem s 5ti okv!tními lístky (ob#as
6–8) a mají v pr m!ru 3–11 cm. Bohat! kvetou od #ervna do "íjna. Plodem
je suchá tobolka s 5ti #ástmi a v každé #ásti se nachází 4 semena. Vyžadují
chrán!né teplé stanovišt!, p"ímé slunce snášejí pouze na dostate#n! vlhkých
místech. Nemají však rádi zamok"ení. Proto se vysazují do kyselejších pro-
pustných p d do mírného polostínu. Špatn! snáší "ez. 
Mrazuvzdornost: -21 °C. 

Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´
Ke" s poléhavými #asto zako"e$ujícími v!tvemi
a drobnými opadavými líste#ky dor stá výšky do
1 m a ší"ky p"es 1,5 m. Pámelník kvete r žov!
v #ervnu až #ervenci, korálov! r žové plody do-
zrávají na podzim a p"etrvávají dlouho do zimy.
Na rozdíl od b!žn! známého bílého pámelníku se
hodí i do malé zahrady. Toleruje všechny druhy p d, dob"e roste v b!žné
propustné zahradní zemin! na slunci i v polostínu. Dá se použít i jako p -
dopokryvná rostlina. Je tolerantní k zasoleným p dám, k m!stskému pro-
st"edí a výborn! snáší "ez. Mrazuvzdornost: -34 °C. 

Symphoricarpos doorenbosii ´Magic Berry´
St"edn! vysoký hust! v!tvený ke", dor stá do výšky 1–1,5 m. Výhony po do-
tyku s p dou snadno zako"e$ují. Listy jsou 2–3 cm dlouhé, tmav! zelené.
Kv!ty jsou r žové, zvonkovité, kvetou v #ervnu v krátkých hroznech. Snese
slunce i hluboký stín. Na p du je nenáro#ný. Mrazuvzdornost: -34 °C. 

SYRINGA 
Známe kolem 30 druh  jejichž domovinou je jižní Evropa a východní Asie.
Jsou to bu% ke"e nebo malé stromy s v!tšinou celokrajnými st"ídav! posta-
venými listy. N!které druhy mají listy lalo#naté. Nejrozší"en!jším druhem
je Syringa vulgaris jehož kultivary se ve v!tší mí"e p!stují již od poloviny
19. století. Dodnes pat"í tento še"ík ke koloritu našeho venkova. 

Syringa meyeri ´Palibin´
Tento še"ík pat"í k menším ke" m, dor stá do výšky
i ší"ky 1–1,2 m. Roste pomalu, výhony vzp"ímené
jemn! v!tvené, bohat! kvete. Jeho kv!ty jsou
drobné, trubkovité, levandulov! r žové barvy, které
se otevírají ze syt! vínov!-purpurových poupat.
Tvo"í až 8 cm dlouhé laty. Doba kv!tu je kv!ten až
#erven. Listy jsou eliptické se špi#kou, tmav! zelené
a lesklé. &asto se roubuje na kmínky. Na p du ne-
náro#ný, snáší kyselé až zásadité p dy, vlhké i suché… Je odolný na mráz,
snáší letní p"ísušky i horka. Vysazujeme na slune#né stanovišt!. 
Mrazuvzdornost: -26 °C. 

Syringa microphylla ´Superba´
Široce kulovitý, hust! v!tvený ke" s vystoupavými
v!tvemi. Letorosty jsou slab! hranaté, m!kce chlu-
paté. Listy jsou vej#ité, p"išpi#at!lé, malé asi 1-4cm
dlouhé, opadavé. Kv!ty má p"íjemn! vonné, syt! r -
žové až #ervené, uspo"ádané do st"edn! hustých,
vzp"ímených, až 7 cm dlouhých lat. Kvete v polo-
vin! kv!tna a #asto opakuje kvetení v pozdním lét!.
Ro#ní p"ír stek je 10 až 25 cm, ke" dosahuje v 10 letech výšky 1,2–1,6 m;
ve 25 letech výšky 1,6–2,0 m. Up"ednost$uje propustné spíše kyselé (i když
dob"e roste i na vápenit!jších) p dy a slunná stanovišt!. Má rád teplo, snáší
i letní p"ísušek a vedra. Je tolerantní k m!stskému prost"edí. P"i výsadbách
se využívá zejména dlouhá doba kvetení a všeobecná odolnost. 
Mrazuvzdornost: -26 °C. 

Syringa vulgaris
Je statný hust! v!tvený ke" nebo menší stromek. Dor stá do výšky 4–6 m
a ší"ky 3,5–5 m. Tvo"í hojn! mladé výhony. Listy jsou opadavé, široce vej-
#ité až srd#ité, zašpi#at!lé, sv!že zelené a 5–10 cm dlouhé. Na podzim se
nijak nevybarvují. Kv!ty jsou fialové, jednoduché, v koncových vzp"íme-
ných siln! vonících latách. Doba kv!tu je kv!ten až #erven. Nejlépe roste na
propustných vápenitých p dách dob"e zásobených živinami, kde je vyšší
podíl jílu. Mrazuvzdornost: -34 °C. 

Syringa vulg. ´Katherine Havemayer´ 
St"edn! velký ke" až nízký strom, #asto vícekmenný.
Letorosty jsou oblé, lysé, olivov! zelené až zeleno-
šedé. Listy široce vej#ité 5–12 cm velké, na bázi srd-
#ité, oboustrann! zelené a lysé, na podzim se
zbarvují nep"íliš výrazn! žlutohn!d!, opadavé.
Kv!ty jsou syt! r žové, plnokv!té, uspo"ádané do
polovzp"ímených až mírn! p"evislých lat, dlouhých 12–18 cm, Slab! voní.
Kvete p"ibližn! v polovin! kv!tna. Ro#ní p"ír stek je 15–30 cm. 

´Andenken an Ludwig Spät´ – tmav! fialový, jednoduché kv!ty v latách
dlouhých do 30 cm

´Belle de Nancy´ – sv!tle modrý až nar žov!lý plný kv!t, výška 4 m

´Charles Joly´ – purpurov! #ervený, 
plné kv!ty, laty jsou užší, ale kvete velmi
bohat!

´Monique Lemoine´ 
– #ist! bílý plnokv!tý kultivar

´Profesor Hoser´– jemn! fialový 
kv!t, plnokv!tý kultivar

´Sensation´
– jednotlivé jednoduché kv!ty 

jsou fialovo vínové s bílým lemem, 
laty jsou menší, dor stá 2,5 m

´Michel Buchner´ – fialový, uvnit" b!lavý, jednotlivé kv!ty jsou plné a v!tší
než u jiných kultivar , dob"e roste

´Miss Ellen Willmont´ – #ist! bílý plnokv!tý kultivar, dor stá 4 m a vy-
tvá"í robustní ke"e 

´Mme. Lemoine´ – #ist! bílý, plnokv!tý kultivar s bohatými latami

Tamarix parviflora
Hustý, voln! rozkladit! rostoucí velký ke" s tenkými
p"evisajícími výhony. Dor stá do výšky 3–5 m a ší"ky
3 m. Listy jsou zašpi#at!lé, šupinovité. Kv!ty jsou r -
žové, v úzkých 4 cm dlouhých latách. Kvete v kv!tnu
a za#átkem #ervna na lo$ském d"ev!. Nejlépe roste
v živn!jších propustných p dách na slunném stanovišti. Má vysokou tole-
ranci k zasolení, snáší vedra, letní p"ísušek i pr myslové prost"edí. Špatn!
snáší p"esazování. Mrazuvzdornost: -24 °C. 

Tamarix ramosissima (Tamarix odessana)
Roste jako ke" nebo vícekmený strom. Výhony jsou slabé, málo rozv!tvené,
p"evisající. Dor stá do výšky 2–3 m a ší"ky 3 m. Listy jsou jemné, šupino-
vité šed! zelené. Kv!ty jsou r žové v hroznech, které mají délku 3 cm. Kve-
tou od kv!tna do zá"í. Snese i suchou p du, má rád slune#né stanovišt!.
Ostaní nároky má podobné jako p"edešlý druh. Mrazuvzdornost: -34 °C. 

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' 
Má r žové kv!ty v dlouhých bohatých hroznch, dor stá až 4m do výšky
a 3 m do ší"ky. Nároky má podobné jako ostatní tamaryšky. 

Tamarix ramosissima 'Rubra' 
Kultivar s syt! r žovými až na#ervenalými kv!ty, výška také 4 m. 

Tamarix tetrandra 
Opadavý "ídký ke" s dlouhými p"evisajícími výhony,
který dor stá do výšky 3 m. Sv!tle r žové kv!ty jsou
uspo"ádány v hroznech dlouhých 3–5 cm. Vyr stají
na v!tvi#kách z lo$ského roku. Vykvétají v kv!tnu až
za#átkem #ervna. Listy jsou jemné, #árkovité a tmav!
zelené. Roste rychle, ro#n! až o 50 cm. Tamaryšky
st"iháme pouze po odkv!tu. Jsou zcela nenáro#né, spokojí se s každou hu-
mózní p dou, i pís#itou a jsou rádi na plném slunci. Vydrží i sucho. Pln!
mrazuvzdorný, pouze p"i krutých zimách mohou namrznout vrcholky u mla-
dých výhon . Tamaryšky jsou hojn! navšt!vovány v#elami. Mrazuvzdor-
nost: -24 °C. 

Jitka Susová, Marie Hovorková

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(Pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerovaných dřevin)
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