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Můj dobrý kamarád má 95 letého dědečka. Je to svěží
upovídaný staříček. Občas když se s ním potkám
vždycky se mě zeptá „a co děláš čím se živíš“. Když
mu popravdě řeknu, že jsem zahradník on mi na to
opáčí „já sem stolař truhlář“. Mezi našimi odpověďmi
je jeden kvalitativní rozdíl zatímco moje odpověď je
jaksi obyčejně civilní on odpovídá z nezakrývanou
hrdostí až pýchou „Jsem stolař truhlář žádný budiž k ni-
čemu“ Ten dědeček má do-
dnes ve svém domě svou
malou stolařskou dílnu.
Přál bych vám vidět ty na-
leštěné stroje a nářadí.
A cítit stálou vůni dřeva.
Staříček už sice v posled-
ních letech nic nevyrábí, ale
do své dílny každý den ráno
zajde zatopí ve starých pili-
ňácích opráší ponk a pře-
rovná hoblíky a dláta.
Kamarád mi vyprávěl jak
nezapomenutelné zážitky
jsou procházky s dědou po staré Olomouci. Prý se
u každého třetího domu zastaví a vzpomíná jaký náby-
tek, dveře, okna či schody tam pro zákazníky vyráběl.
Dlužno poznamenat, že mnohé z domovních dveří jsou
stále na místě. U takovýchto dveří se prý starý stolař
nafukuje pýchou k prasknutí sáhodlouze popisuje jakou
stolařskou techniku použil a říká „jo, jo dobrá práce ty
vrata mě určitě přežijou“ Setkání s tímto panem
mistrem ve mne občas vyvolá otázku zdali i má gene-
race bude ve stáří moci chodit a hrdě prohlašovat „toto
mé dílo mě přežije“. Já co by zahradník mám na rozdíl
od vnuka starého stolaře přece jen výhodu. Kamarád
je totiž finančník...

Budeme li jako zahradníci sadovníci své dílo dělat po-
ctivě a s fortelem máme naději, že alespoň něco z toho
přežije nás i naše děti a bude těšit děti našich dětí. Pal-
čivou otázkou ovšem je jestli nám současným zahrad-
níkům na tom záleží. Jestli nám nejde jen o zisky
a okamžitý profit a po nás tak zvaně potopa. Můžeme
a chceme být na naši práci hrdi? A jsme hrdi na to že
jsme zahradníci?

Jiný můj kamarád stavby-
vedoucí velké stavební
firmy se při slově zahrad-
ník jízlivě pošklebuje,
když občas spolu zajdeme
na pivo vypráví mi jak uza-
vírá se zahradníky ob-
chody: „Se zahradníkem až
na vyjímky většinou nevy-
jednáváš, tomu nadiktuješ
cenu jakou potřebuješ a oni
se vždycky najdou jeden,
nebo dva kteří to stejně
ještě podlezou… Fakt

nevím jak ti zelináři fungujou, ekonomicky to nechápu,
ale pro mne je důležité, že to udělají levně“.
Vážení kolegové zahradníci to je velmi nelichotivý po-
hled jednoho stavbyvedoucícho. A upřímně rozhodně
není ojedinělý. Spíše je typický. Pohlíží-li naši hlavní
partneři, což stavaři určitě jsou, na náš obor s tímto ná-
zorem mající takovéto zkušenosti, těžko můžeme hle-
dat důvod k hrdosti na naši práci. Důležité je dodat že
za tento pohled nemůžou stavbaři ale zahradníci
sami… Přeji vám hodně zakázek na něž můžete být
hrdi.

Hrdý zahradník Stanislav Flek

O oborové hrdosti a „mistrovství“

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

V lednu letošního roku proběhla v našem areálu v Ob-
říství tradiční třídenní akce – kontraktační výstava pro
zahradní centra „Evropa v Obříství“. Výstava samotná
se nesla v tradičním duchu – návštěvníci mohli shléd-
nout více než 2500 vzorků rostlin a objednat si je do
svých zahradních center. K vidění byly okrasné keře
a konifery, rododendrony a popínavé dřeviny, aroma-
tické bylinky i kontejnerované stromy, rostliny malinké
i několikametrové solitérní kusy. Novinkou letošního
ročníku byla široká nabídka kontejnerovaných ovoc-
ných stromků, o které je v posledních letech stále větší
zájem stejně jako o drobné ovoce jako jsou rybízy, an-
grešty, maliníky, velkoplodé borůvky apod.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení,
hrála živá cimbálová muzika, hodně se povídalo a pa-
novala dobrá nálada. Přestože se jednalo již o osmý
ročník, zájem o tuto akci z řad zákazníků stále stoupá

i když už ne tak razantně jako v prvních letech. Letos
přijelo na naší výstavu 422 firem zejména z České Re-
publiky, Slovenska, Rakouska a Německa a také něko-
lik firem z Ruska, Rumunska a Polska. Také množství
objednaných rostlin bylo o něco větší než v předešlém
roce a tak nás těší, že i přes tolik diskutovanou ekono-
mickou krizi, přes různá úsporná opatření a nejistotu ve
společnosti je o rostliny stále velký zájem!

Martin Procházka

Výstava Evropa v Obříství 2012



SLOVENSKÉ OKIENKO

Dobrý deň,
Máme tu máj, jeden z najkrajších mesiacov
roku. Slniečko nám krásne svieti, v prírode sa
skoro každý deň menia farby vďaka kvitnú-
cim a rašiacim rastlinám. Veľa ľudí z nášho
oboru však asi toto moc nevníma, nakoľko sa
každodenne stretávam s frázou „nič nestí-
ham“. Neviem, či je to naozaj len fráza, alebo
ide o skutočný stav. Ak platí druhá časť vety je
to signál, že i napriek očakávaniam veľkej zá-
hradníckej krízy, majú záhradníci naozaj veľa
práce. Ak však platí prvá časť vety, tak to nie
je dobré, no a príčiny sú....
Celá naša spoločnosť žije vo veľkom strese,
ale myslím si že si ho spôsobujeme predov-
šetkým my, obyvatelia Česko Slovenska. Keď
zavolám niekomu smerom na západ, že po-
trebujem niečo naceniť, tak väčšinou reagujú
na druhý, prípadne tretí deň a to ich musím
ešte urgovať. U nás, dostanem email s dvoj-
stránkovým zoznamom botanickej záhrady na
nacenenie a ešte si to nestihnem ani prečítať

a už mi volá zákazník, že to potrebuje do
dvoch hodín naceniť, a ak to vyjde, tak zajtra
by už chcel rastliny. Občas sa podaria nejaké
zázraky, ale sme predsa len ľudia a nie kúzel-
níci.
Ale teraz trošku odľahčím tému a zrekapitu-
lujem čo sa nám (ne)podarilo za posledné ob-
dobie. Po úspešnej výstave Evropa v Obříství,
ktorá tento rok prebehla za skoro jarného po-
časia, nám nastúpilo obdobie krutovlády strie-
dania extrémov počasia. Aj z tohto dôvodu
sme tento rok trošku posunuli expedície, na-
koľko februárové mrazy nám neumožnili na-
plno pracovať. Rastliny sme úspešne odoslali
do rôznych končín svete, no a začali sme bi-
lancovať. Bohužiaľ, ako ste určite všetci po-
strehli, tohtoročná zima bola naozaj krutá.
Počas jarných týždňov sme postupne zisťo-
vali, aké škody napáchalo počasie. Nie je to
len problém strednej Európy, ale bojujú s tým
kolegovia z oboru aj v iných krajinách.
Človeku je niekedy až do plaču, keď vidí ako
sa pekné rastliny postupne premieňajú na
„mŕtvoly“. A tej práce okolo (vypestovanie,

čistenie, ukladanie na CC vozíky, expedícia..),
čo vyšla nazmar. Určite ste zaregistrovali, že
sa snažíme k danej skutočnosti postaviť tvá-
rou v tvár a neschovávať sa pred týmto prob-
lémom. Myslím si, že aj v tomto je sila
Arboeka. Len ma mrzí keď my zavolá záka-
zník, že mu nejaké rastliny uhynuli a oko-
mentuje to, že bol zvyknutý na lepšiu kvalitu
od Arboeka. Toto naozaj nemá s kvalitou nič
spoločné. Je to naša daň. Daň za to, že pracu-
jeme so živým materiálom, za to, že nepro-
jektujeme a následne nevysádzame naše
pôvodné dreviny, za to že hľadáme stále ne-
jaké pikošky a novinky v sortimente, ktorými
by sme ohúrili konečného zákazníka. Za to,
že momentálne všetci žijeme v zhýčkanom
svete, kde nie je nič nemožné a zázraky sa
dajú kúpiť na počkanie v závislosti od výšky
bankového konta.
Prajem vám úspešný zbytok sezóny a pekné
dovolenkové a prázdninové chvíle strávené
v kruhu blízkych.

Roman Mičian

Téměř rok o půl se Arboeko aktivně zajímá
a pracuje na polském  trhu. Sezona ještě není
zcela u konce, ale mnohé se již dá shrnout.
Během oněch cca patnácti měsíců se ukázalo
jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými vojvod-
stvími a jak různé jsou naturely Poláků z jed-
notlivých regionů – a to jak na úrovni
společenské tak obchodní. Zatímco si některé
firmy začínají zvykat na možnost nákupu ce-
lého sortimentu na „jednom dvorku“, jiní i za
vyšších dopravních nákladů nakoupí část
stromů o pár zlotek levněji jinde. Zkrátka
smlouvání je v Polsku, jak někteří Poláci sami
připouští, národním sportem a je neuzavřeným

zadáním snažit se rozměr nastíněného zvrátit
na svou stranu. Faktem zůstává, že se Arboeko
dostává do širšího povědomí, nejen realizátorů
ale též zodpovědných úředníků a polských
školkařů, za což firma také může vděčit své se-
trvalé účasti na výstavě Zieleń to życie ve Var-
šavě. Skoro každý partner v Polsku ocení
dobrou (nejen) školkařskou firmu přídomkem
pružný a tak musí vypadat spolupráce s našimi
severními sousedy. Běžné jsou rozsáhlé změny
v objednávkách, které jsou již v procesu reali-
zace. Zcela to odráží velice zajímavou, bez-
prostřední a dynamickou náturu Poláků. 

Martin Fokt

Vyvazování kmenné části
sromů 

Vyvazování terminálů Kontejnerování mladých
rostlin

Pravidelné okénko - Co právě děláme v našich školkách

Arboeko pokračuje v Polsku!

Arboeko investuje 
do mechanizace

V letošním roce naše firma zakoupila novou
špičkovou mechanizaci pro kultury konifer ve
volné půdě v  Obříství. Jedná se o portálový
nosič nářadí od italské firmy Mazzotti vybavený
technologií od dánské fimy Egedal a postřiko-
vačem Hardi. Z technologie Egedal byl zakou-
pen meziřádkový přihnojovač umožňující
přesné dávkování granulovaných hnojiv. Dále
celořádkový podřezávací stroj určený k podře-
závání rostlin. Na střední závěs nosiče nářadí
může být umístěna meziřádková mechanická
plečka nebo meziřádková postřikovací sekce ur-
čená k aplikaci listových herbicidů. Jsme pře-
svědčení, že tato investice bude pro Arboeko
přínosem a přispěje  ke zvýšení kvality našich
výpěstků. Petr Valný

E-SHOP SLAVÍ!
Tento rok „slaví“ e-shop již šesté narozeniny
a za těch několik let si již vybudoval slušnou
pozici v portfoliu prodejních kanálů Arboeka.
V provozu je od 19. března a naleznete ho na
stránkách www.eshop.arboeko.com
Eshop je určen výhradně pro zákazníky z řad
zahradních center a zahradnických prodejen
Jeho největší náštěvnost a samozřejmě využití
probíhá zejména v jarních a letních měsících
kdy není času nazbyt a je tedy možné si dře-
viny pohodlně objednat ze své kanceláře, do-
mova skrze tento web.
Na samotném e-shopu došlo jen k několika
drobným změnám, které by měly zjednodušit
systém objednávání. Těchto změn si mohli zá-

kazníci všimnout již během naší výstavy
v lednu na Evropě v Obříství 2012, kde si již
zpřehledněný elektronický obchod mohli vy-
zkoušet při samotném objednávání z výstavy.
Snažíme se tedy držet osvědčený systém, který
je již zavedený a známý pro stálé zákazníky.
Každý týden se nabídka částečně obměňuje
a vždy lze nalézt něco v akci za zajímavý
peníz. Další nové zákazníky rádi přivítáme
mezi uživateli. Nejprve je však nutné vyplnit
žádost o novou registraci, kterou lze nalézt
hned na úvodní straně e-shopu.
Stávajícím a novým zákazníkům e-shopu pře-
jeme dobrou jarní sezónu!

Jiří Fujera

Zajímavost z Obříství
Sezóna běží
plným pro-
udem, a my
nemáme příliš
mnoho času
na nějaké ra-
dosti, ale pří-

roda se o to občas postará za nás. Jak už možná
mnozí z vás u nás viděli, tak na středisku kon-
tejnerového pěstování v Obříství chováme už
delší dobu ovce plemeno Suffolk. Máme do-
cela už početné stádo, které můžete vidět se
pást na různých místech v kontejnerovně.
A právě oni nás potěšili novým přírůstkem,
nejprve 29. 2. 2012 ovečka-Blažena a pak 7. 3.
2012 dvojčátka Anežka a Alenka. Naše stádo
se tím rozrostlo na 10 kusů. A tak naše přírodní
plně automatická sekačka trávy může zdárně
v areálu kontejnerovny pracovat, jen její pohyb
je třeba usměrnit ohradníky, aby nedošlo na
spásání dřevin…

Jaroslav Zeman



Opět i letos přichází Arboeko s nabídkou
stromů pro letní výsadby pěstovaných techno-
logií “Airpot“z produkce v Obříství a “Airpot-
tašky“ z produkce střediska ve Smržicích..
S dotazem na kompletní nabídku napěstova-
ných druhů a kultivarů neváhejte kontaktovat
obchodní oddělení v Obříství nebo ve Smrži-
cích. Také v letošním roce jsme nabidku Air-
pot-stromů obohatili o novinky, například
o barevné kultivary buků ve velikostech 250-
300 a některé ovocné druhy ve velikostech 10-
12 a 12-14. V případě, že požadované druhy
a velikosti nemáme ve vlastní produkci, jsme
schopni nabídnout i stromy z dovozu pěstované

stejnými technologiemi. Takto napěstované
stromy budeme expedovat od 15. 6. 2012.
POZOR - největší pozornost při práci s Air-
poty je třeba věnovat povýsadbové péči, a to
hlavně pravidelné závlaze a ukotvení stromů.

Ivo Hánl

Letošní zima a škody ve školkách

Expedice smržických konifer zdárně pokračuje
Jarní sezóna
v našem středisku
proběhla poměrně
hladce. Pouze nez-
vykle suché počasí,
které provázelo le-
tošní předjaří, změ-
nilo jindy blátivé
cesty na ložiska
jemného prachu,
který byl čerstvým
větrem roznášen po

našich polnostech a bez milosti bičoval všechny
pracovníky, jež pilně pracovali při výběru, do-
bývání a svozu stromů. Tyto pomyslné "pouštní
bouře" odezněly společně s jarním probuzením
stromů. Prodlužující se "svíčky" u borovic
a fosforeskující barvy čerstvých výhonků u ra-
šících smrků a jedlí výmluvně oznamovaly blí-
žící se konec kopání, ačkoliv objednávky nám
až do posledního dne vytrvale přibývaly a při-
bývají stále. Na řadu totiž přichází expedice na-
šich kontejnerovaných konifer sázených
v loňském roce. Sortimentálně se jedná průřez
nejdůležitějšími druhy a kultivary pěstovanými
ve Smržicích. Mimo základní druhy Picea abies,
Picea omorika, Abies koreana či Pinus sylvestris
u nás naleznete i zajímavé kultivary dalších

druhů - např. Pinus mugo 'Pumilio', Picea abies
'Inversa', Picea pungens 'Glauca Globosa', Pinus
nigra 'Molette' Picea pungens 'Edith' a další.
Atraktivita zboží a velký zájem o ně nás pře-
svědčuje o tom, že je nutné technologii pěsto-
vání jehličnanů v kontejnerech věnovat do
budoucna ještě více pozornosti. Technologie
pěstování soliterních konifer v kontejnerech je
pro nás nová a na důležitých detailech je třeba
neustále pracovat. Nicméně kladné ohlasy zá-
kazníků, dosavadní zkušenosti a výsledky již
odvedené práce nás utvrzují v tom, že se ubí-
ráme správným směrem.
Nezbývá tedy nic jiného, než
Vás pozvat do Smržic ke shléd-
nutí a následnému výběru kon-
tejnerovaných soliterních
konifer. Stromy je možné
okamžitě odebrat, avšak je
třeba si pospíšit - vyjma svě-
žích odstínů rašících výhonů se
na větvích jehličnanů stále více
objevují také pestré barvy re-
zervačních etiket s čísly objed-
návek zákazníků, kteří si již své
stromy vybrali. Vyberete si
i Vy?
Martin Prokeš

Čeští zahradníci v Rumunsku

Česká republika zanechá nesmazatelnou stopu
v rumunské Bukurešti. Dne 24. 5. 2012 pro-
běhne na místní zemědělské univerzitě od-
borný zahradnický seminář pořádaný Svazem
školkařů České republiky a dalšími zahrad-
nickými firmami. V podvečer bude otevřena
Alej na počest Václava Havla a rumunských
bojovníků za svobodu před rumunským par-
lamentem. V rámci Bukurešťských zahradnic-
kých dnů konaných v termínu 24. -27. 5.
2012, je první den věnován České republice.
Zahradnické firmy ve spolupráci se Svazem
školkařů připravily pro rumunské kolegy od-
borný seminář o posledních trendech v za-
hradnickém oboru v České republice.
Rumunsko prochází velkými změnami, za-
hradnický segment nevyjímaje. V parku Izvor,
před branami rumunského parlamentu, bude
v 19 hodin místního času, slavnostně otevřena
Alej na počest Václava Havla a rumunských
bojovníků za svobodu. Jedná se o 40 ks vzro-
stlých lip. Je to veliká čest pro celou Českou
republiku, že bude mít vlastní alej na jedné
z nejprestižnějších adres v Rumunsku. Celá
akce vyvrcholí „Zahradní slavností“ na rezi-
denci českého velvyslance. Jedinečná šance
k navázání kontaktů mezi pedagogy universit,
mezi zahradnickými firmami na úrovni ko-
merční a mezi osobnostmi z veřejného života.

Pavel Kafka

Co říci za středisko pěstování alejových
stromů o letošní zimě? Zemědělci nejsou
nikdy s počasím spokojeni. Jednou je zima, po-
druhé příliš horko, sucho nebo naopak hodně
srážek. V letošních zimních měsících bylo
v Obříství dlouhou dobu stále teplo, žádný
mráz ani sníh. Poté přišly silné mrazy trvající
několik týdnů. Měli jsme obavy, jak takový
ostrý přechod na holomrazy stromy vydrží.
Předpokládali jsme však, že bylo stále zimní
období, takže většina stromů by ještě měla být
v relativním klidu. Také počasí nesplňovalo pa-
rametry nejhoršího počasí pro stromy, což jsou
teploty nad nulou se sluncem přes den a silnější
mráz v noci, které obvykle nastává na počátku
března. Při tomto počasí může dojít k prasknutí
kůry či celého kmene. Také díky vyzkouše-
nému systému hnojení, kdy stromům dáváme
pouze třetinovou dávku dusíku ve srovnání na-
příklad s holandskými školkami a dělenými
dávkami draslíku, který zvláště ke konci let-
ního období přispívá k lepšímu vyzrávání, ne-
měly být škody významné. Podle prvních
zjištění při rašení stromů se předpoklad po-
tvrdil. Stromy raší a rostou bez problémů,
včetně teplomilnějších druhů jako jsou napří-
klad katalpy nebo ambroně (Liquidambar).
Pouze u několika málo soret došlo u několika

kusů k poškození kmene, například u kutivaru
habru Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘, nebo
namrznutí letorostů u štíhlého kultivaru liliov-
níku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera
‚Fastigiatum‘), který je v mládí citlivější než
původní druh, ovšem u těchto dřevin to bývá
téměř pravidlem. V letošním roce jsme naopak
zaznamenali mnohem více dotazů na problém
popraskaných stromů, u kterých kmen doslova
pukl nebo se objevily velké trhliny. Problém se
vždy týkal starších stromů, nikoliv nově vysá-
zených, z čehož usuzuji, že nastavení péče je
správné a díky vyvážené výživě nedošlo k po-
škození stromů nejen ve školce, ale ani při vý-
sadbě zákazníky.
Co říci o letošní zimě z pohledu pěstitele
kontejnerovaných dřevin? Letošní zima na-
páchala nemalé škody a namrzly nebo uhynuly
i rostliny, které byly na stanovištích vysazeny
po mnoho let a v jiných zimách bez problémů
přezimovaly (Spiraea, Potentilla, Juniperus
a mnoho dalších). Zima byla pro rostliny v kon-
tejnerech mnohem záludnější, než by se mohlo
na první pohled zdát a pro všechny rostliny
horší než jiné zimy. Co bylo příčinou tak roz-
sáhlého poškození rostlin? V čem byla zima
v Obříství jiná? První mrazíky přišly již v po-
lovině října a další ochlazení následovalo

11. 11. 2011, kdy se teploty držely i přes den
pod bodem mrazu. Celý prosinec se noční
i denní teploty pohybovaly pro rostliny celkem
příznivě kolem nuly. Zato začátek roku byl te-
plejší a teploty se až do 26. ledna držely po ce-
lých 24 hodin netypicky nad nulou. Mnohé
rostliny prošly v chladných teplotách před kon-
cem roku již zimním klidem a v lednu začaly
rašit nebo dokonce kvést. Takto probuzené
rostliny zasáhlo začátkem února velké ochla-
zení navíc ještě doprovázené slunečnými dny.
V polovině února klesaly noční teploty až na -
25°C. Teplotní kolotoč završilo koncem měsíce
oteplení. Tyto velké teplotní rozdíly byly pro
mnohé, nejenom stálezelené rostliny, nepřeko-
natelné a došlo k jejich poškození, případně
úhynu. Aby toho nebylo málo, zbylé zdravé
rostliny zaskočily v polovině března velké te-
plotní rozdíly mezi dnem a nocí. Přes den
rostliny narašily a v mrazech přes noc zmrzly.
Nezbývá nám než si přát, že takovéto rozmary
počasí se nebudou hned tak opakovat a ko-
nečně se dočkáme „té správné zimy“ s přimě-
řenými vyrovnanými teplotami, přiměřenou
sněhovou pokrývkou a dlouhým postupným
jarem bez bláznivých teplot i nečekaných
mrazů.

Zdeněk Málek a Petr Sus

STROMY PRO “LETNÍ SÁZENÍ“ 

POMÁHÁME 
DRUHÝM
Arboeko je obchodní a výrobní firma,
která nezapomíná na svou společen-
skou odpovědnost a podporuje různé
charitativní projekty. Jedním z nich je
i neratovická organizace Rybka, která
je poskytovatelem sociálních služeb.
Ústav poskytuje komplexní péči osobám s kombinovaným, men-
tálním nebo tělesným postižením. Za spoluúčasti několika dal-
ších firem a společností jsme přispěli na nákup tzv. sociálního
vozidla pro handicapované osoby. Automobil pomáhá organizaci
Rybka se zajištěním běžného chodu domova a především při pře-
pravě vozíčkářů a postižených. Helena Humplová



Hedera algeriensis - 'Gloire de Marengo'
Tento větší stálezelený břečťan původem z Alžíru a Tuniska je energic-
kým horolezcem. Je populární díky jeho sou-
držnosti. Používá se jako půdopokryvná
rostlina na svahu, místo má i na stěnách sta-
veb, kdy může vizuálně změkčit architekto-
nické rysy, a přidat opticky na věku. Má
zastání zejména při projasnění stinných míst
díky krémovému zabarvení lemu listů. Listy
jsou bez laloků nebo jen velmi slabě laloč-
naté. Je tolerantní půdám s větší salinitou.
Mrazuvzdornost: -17 °C.

Hedera helix
Přiléhavý nebo příčepivými kořínky až do
20m sahající popínavý stálezený keř je ev-
ropským původním druhem. Snáší i trvale
hluboký zástin, kvete ovšem pouze na slun-
ných místech. Nároky na vláhu nemá velké.
Nejlépe se mu daří na humózních, živinami
bohatých bazických půdách, snáší ale i skal-
natý podklad. Při růstu po stromech se ne-
chová jako parazit, zatěžuje strom nepřímo (olistění, váha větví).
Exhalace a městské klima snáší dobře. Bývá různolistý, na nekvetou-
cích prýtech trojlaločný, na kvetoucích bez laloků. Druh Helix má listy
tmavě zelené, na žilnatině bělavé. Je dobře mrazuvzdorný. Je jedovatý.
Mrazuvzdornost: - 29 °C.

Hedera helix ‚Arborescens‘
Pozoruhodný kultivar druhu helix. Je vždy
kvetoucí, vzpřímeně rostoucí. Vznikl řízko-
váním už kvetoucích a plodících starších
exemplářů. Má zelenožluté voňavé kvítky
složené do okolíku, květy mají dostatek ne-
ktaru, plody jsou zelenavé bobulky, jenž zčer-
nají a na zimu vytváří druhou krásu tohoto
kultivaru. Nároky viz. Hedera helix. Nepotře-
buje řez. Je jedovatý. Mrazuvzdornost: -23
°C.

Hedera helix ‚Baltica‘
Stálezelený keř, který při popínání může do-
sáhnout 12m výšky. Listy jsou trojlaločné
u okraje členité, tmavě zelené až nafialovělé,
mají bělavou žilnatinu. Svými listy vytváří
kompaktní kryt. Kvete žlutozelenými drob-
nými kvítky. Od jiných druhů se liší svou
strukturou, liány se do sebe více proplétají. Je
jedovatý. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Hedera helix ‚Conglomerata‘
Trpasličí forma břečťanu. Kmínky a výhony
jsou tuhé a vzpřímené, posléze poléhají. Vý-
hony jsou zelené s načervenalým nádechem,
hvězdovitě chlupaté. Listy jsou dvouřadé, tro-
júhlé, troj až pětilaločné, na bázi hluboce
srdčité. Okraj listů je silně zvlněný. Je jedo-
vatý. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Hedera helix ‚Golden Kolibri‘
Výjimečnou barvou olistěný keř. Jeho pozo-
ruhodně lesklé listy jsou zlatě panašované.
Použití se nabízí na stinných místech. Listy
jsou malé a oválné. Je menšího vzrůstu, proto
je možné jej pěstovat v kontejnerech nebo při
menších zídkách. Je třeba řezu. Je jedovatý.
Mrazuvzdornost: -23 °C.

Hedera helix ‚Goldchild‘
Tento nenáročný keř je nejlépe použitelný na
nízké zídky nebo sloupy. Goldchild je kom-
paktní varieta se světlými zelenými listy s kré-
movým panašováním, starší listy přecházejí
až do šedé. Nevytváří květy ani plody. Je je-
dovatý. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Hedera helix ‚Green Ripple‘
Tento opadavý keř je nápadný svými velkými
sytě zelenými listy s ostrými laloky. Okraje
jsou rovné, žilnatina jasně žlutá. Daří se mu
na mírně kyselých humózních stanovištích,
nevadí mu vyšší salinita. Je jedovatý. Mra-
zuvzdornost: -21 °C.

Hedera helix ‚Little Diamond‘
Významný svým smetanově šedým panašo-
váním a malými lístky bez zřejmých laloků.
Kvete v srpnu až září. Kvete žlutozelenými
kvítky složenými do okolíku. Plody jsou je-
dovaté. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Hedera helix ‚Sagitifolia‘
Mimořádně mrazuvzdorný robustní popínavý
keř, s trojlaločnými tmavě zelenými listy. La-
loky jsou ostré a zřetelně oddělené. Snáší jak
plný zástin, tak i plné slunce. Nároky viz. He-
dera helix. Je jedovatý. 
Mrazuvzdornost: -26 °C.

Hedera hibernica
Je specifický svými až 15 cm velkými listy
troj až pěti laločnatými s výraznou žilnatinou.
Je mrazuvzdorný. Daří se mu na půdách hu-
mózních mírně bazických, upřednostňuje
vlhčí stanoviště. Je ideální pro krytí větších
ploch, plotů nebo stinných míst pod stromy.
Nevytváří tolik příčepivých kořínků jako He-
dera helix. Mrazuvzdornost: -18 °C.

Hydrangea petiolaris
Opadavá samopnoucí liána s příčepivými ko-
řeny, v mládí rostoucí pomalu. Dosahuje
výšky 10 až 15 metrů. Listy jsou vstřícné, řa-
píkaté, srdčité, na okraji zubaté. Květy bílé
v plochých okoličnatých květenstvích. Kvete
v VI. a VII. Původem je z Číny a Japonska. Je
mrazuvzdorná, ale se sluncem na jaře začíná
rašit a pozdní mrazíky ji mohou poškodit.
V pozdějším věku je třeba stabilní opory (kůly, vyvazování), silné větve
ztrácí oporu kořenů na podkladu a lámou se. Neprořezává se, pouze se
odstraňují mrtvé výhony nebo napříč rostoucí. Vhodný je stín až polos-
tín, stále mírně vlhká kyselá humózní půda. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Jasminum nudiflorum
Netypická popínavá rostlina s dlouhými
výhony (až 3 m), které se vyvazují k opo-
rám nebo trelážím. Na zelených hranatých
výhonech vyrůstají malé lesklé trojčetné
lístky zelené barvy. Kvete nevonnými sví-
tivě žlutými květy na loňském dřevě ještě
před olistěním, I-IV. Množí se odřezky
nebo hřížením. Pochází z Tibetu a zápa-
dočínských provincií, kde roste v horských roklích až do nadmořské
výšky 4500 m. Potřebuje ale dobré stanoviště, jelikož jeho mrazuvz-
dornost není až tak mimořádná. Mrazuvzdornost: -18 °C.

Václav Kočtař

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT OKRASNÝCH ŠKOLEK ARBOEKO
(Pravidelné informace - sortiment popínavých dřevin)
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