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Vážení kolegové, 

rok 2014 je významným rokem pro společnost ARBOEKO s. r. o. Právě v tomto roce si připomí-
náme dvacetileté výročí založení okrasných školek v Obříství. Základní vize našich začátků  byla 
poměrně jasná. Cílem bylo nabídnout na trh okrasné dřeviny širokého sortimentu v různých 
zajímavých kultivarech a velikostech, a to převážně od pěstitelů ze školek západní Evropy. Naše začátky byly skromné - 
malá pronajatá kancelář o ploše 20m2 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze- Ruzyni. Kromě kanceláře jsme měli 
k dispozici vzorkovnu rostlin o ploše 300 m2. O první importované dřeviny ze zahraničí byl mezi zákazníky veliký zájem, který 
nás překvapil a byl pro nás  jasným signálem, že na trhu České republiky je prostor pro seriózní byznys v oblasti pěstování 
a distribuce okrasných dřevin. 
Protože bez lidí firma nefunguje, nutným základem dalšího rozvoje bylo najít kvalitní tým klíčových lidí. Podařilo se nám 
vytvořit tým skvělých a nadšených lidí pro obor, převážně z řad absolventů lednické zahradnické fakulty a agro-fakulty 
v Praze Suchdole. Dalším důležitým aspektem pro budování firmy byly samozřejmě finance, a protože v tehdejší době 
české banky zahradníkům půjčovat nechtěly, jedinou šancí bylo využít zahraničních zdrojů. Arboeko fungovalo jako 
česko-holandská společnost až do roku 2007, kdy management Arboeka holandský podíl za pomocí banky odkou-
pil a firma se stala ryze českou. Při budování firmy jsme se nechali inspirovat úspěšnými zahraničními školkami, které 
mají dlouholetou tradici, a získané informace jsme se snažili aplikovat do podmínek České republiky, což nebylo čas-
to jednoduché. Místo pro založení školek jsme hledali též poměrně dlouhou dobu, nakonec zvítězilo Obříství v Polabí 
a následně pak Smržice na úrodné Hané. 
V průběhu 20 let existence Arboeka jsme prožili i nelehké chvíle. Asi nejhorším momentem byly povodně v roce 2002, kdy 
bylo celé Obříství pod vodou. Vzpomínám na mnoho telefonátů našich zákazníků s dotazem, jak nám mohou pomoci. 
Naše odpověď byla, nakupujte u nás, tím nám nejvíce pomůžete. Tyto telefonáty byly tehdy velmi povzbuzjící. Velkou 
vodu jsme ustáli, i když škody byly veliké. Vzpomínáme na mnoho z Vás, kteří jste k nám jezdili nakupovat dřeviny do 
„výzkumáku“ do Prahy a jezdíte k nám dodnes. Bez Vás bychom nemohli fungovat a velmi si toho vážíme. Tým Arboeka 
se snaží, abychom Vám všem dodávali kvalitní rostliny s dobrým servisem a pokud možno i s nějakou sortimentální no-
vinkou. Výročí 20 let existence firmy Arboeko je pro vás záruka, že se zahradnickým oborem to myslíme  skutečně vážně 
a že nám na našem oboru hodně záleží. Velmi nás těší, že dnes Arboeko obhospodařuje 170 ha okrasných školek, že můžeme 
obsluhovat více jak 2 000 velkoobchodních zákazníků na území naší republiky, velmi si vážíme toho, že „obřístvecké stromy“ 
rostou nejen téměř v každém českém městě, ale např.už i ve vzdálené ruské Samaře nebo dokonce v olympijské vesničce 
v Soči. Obrovským komplimentem pro naše školkaře a jejich výpěstky je to, když u nás nakupují nejvýznamnější ně-
mecké školky. Když na naši kontraktační výstavu Evropa v Obříství přijedou majitelé zahradnických center z Německa 
či Rakouska mnohdy dodávají, že jsou poprvé v České republice a že je Praha okouzlila, že se musí s rodinou do Prahy vrátit 
a že s kvalitou dřevin u Arboeka jsou spokojeni a hodlají je nakupovat. To jsou vše velmi motivující skutečnosti, které nám 
dodávají energii a elán do další práce. 
V této chvíli patří velký dík všem našim zákazníkům, kteří u nás po ta dlouhá léta nakupovali a nakupují. Velký dík pa-
tří určitě i všem členům týmu Arboeka, kteří se podíleli a neustále podílejí na budování firmy. Dík za každodenní práci, 
dík za nové myšlenky a zajímavé nápady.
 

Za tým firmy ARBOEKO s. r. o.
Pavel Kafka

 jednatel společnosti
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Co právě děláme 
v našich školkách

tvarovací řez konifer

vinná réva 
připravená k expedici

předjarní řez jehličnanů

předjarní řez 
alejových stromů

Evropa v Obříství 2014
kontraktační výstava pro zahradnická centra

Ve dnech 14. – 16.1.2014 se v našem areálu v Obříství uskutečnil jubilejní 10. ročník 
výstavy Evropa v Obříství. Tato tradiční lednová akce je zaměřená zejména na 
zahradnická centra, jejichž majitelé či provozovatelé letos mohli vybírat z více 
než 2500 vzorků prezentovaných rostlin. Největší zájem ze strany našich zákazníků 
byl vcelku očekávaně o kontejnerované ovocné stromky, drobné ovoce, jako 
jsou velkoplodé borůvky, rybízy, maliníky, ostružiníky, a dále o některé méně 
tradiční ovocné druhy – rakytníky, arónie, dříny či fíkovníky. Tradičně hodně se 
objednávaly také některé kvetoucí keře, popínavé dřeviny, kontejnerované 
okrasné stromy a zajímavé kultivary borovic, jedlí a smrků. Jednou z novinek 
na letošním10. ročníku byly také reklamní poutače, které naši zákazníci obdrží 
zdarma ke každému z objednaných CC kontejnerů s předem definovaným 
sortimentem dřevin, tzv. „CC mixům.“ (viz. foto) Evropu v Obříství letos navštívilo bezmála 1000 návštěvníků ze 404 
zahradnických firem. I po 10 letech zájem o ni stále roste a přibývá i zájemců ze vzdálenějších destinací. Naše rostliny 
letos dodáme nejen do českých a slovenských zahradnických center, ale také do firem v Polsku, Německu, Rakousku, 
Slovinsku, Rumunsku a Pobaltí. Rádi bychom i touto cestou našim zákazníkům ještě jednou poděkovali za důvěru, kterou 
nám projevují a popřáli jim dlouhou a úspěšnou jarní sezónu! 

Martin Procházka
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P.S. 
Výročí 20 let založení školek Arboeko v Obříství bychom chtěli společně 
s Vámi oslavit Dnem otevřených dveří, a to ve čtvrtek 25. 9. 2014.
Pozvánky na tuto akci obdržíte v dostatečném předstihu.



Tým firmy 
děkuje všem 

za spolupráci!
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Začátky Arboeka
ve výzkumném ústavu 
v Praze Ruzyni1994

Stanislav Flek a Pavel Kafka 
expedují první nakoupené 
stromy1994 Stavba areálu 

v Obříství u Mělníka1994

Založení kontejnerovny 
v Obříství1998 Vybudování pobočky 

ve Smržicích1999  Pravidelné letní 
„Dny otevřených dveří“2000

Ničící srpnové povodně2002 Školky dosahují výměry 100 ha2004 První ročník výstavy 
„Evropa v Obříství“2004

Školky Smržice 
dosahují výměry 40 ha2006 Arboeko se stává  

100% českou firmou2007  Stavba 1,3 ha foliovníku2010

Zahájení expedice 
solitérních konifer školky Smržice2011 Současné Arboeko

v Obříství2014 Arboeko -
tým pěstitelů a obchodníků2014



V této rubrice se budeme zabývat praktickým pohledem na kvalitu dřevin. Pokusíme se nastínit, co je 
akceptovatelná odchylka v rámci biologie a co jsou technologické závady, tedy kde dodavatel šidí, 
neboť nedodává kvalitní materiál.

Poranění kmene alejového či solitérního stromu
Poranění kmene je jedním z nečastějších poškození stromů. Vzniká nejčastěji neodbornou či neopatrnou 
manipulací se stromy, popřípadě neodbornou údržbou na trvalém stanovišti. V tomto případě hovoříme 
o čerstvých poraněních, nikoliv tedy změnách způsobených technologií. Na tento typ poranění  má poměrně 
značný vliv termín expedice stromů. Zejména v brzkých podzimních a pozdně jarních termínech výsadeb, kdy 
jsou stromy  v míze, může dojítk četným poraněním. V tomto období nelze se stromy manipulovat úvazkem za 
kmen, nýbrž uchopovat je výhradně za bal !!!
V praxi se vyskytují dva typy poranění kmene, A. drobné povrchové, B. hluboké.
A. Drobná povrchová poranění jsou drobná otlačení či stržení vrchní vrstvy pokožky, kdy lýko ani dřevo 
nejsou zasaženy. K těmto defektům dochází zejména u druhů, které mají v mladším věku slabou borku, např. 
Prunusy. V principu platí, že pokud plocha tohoto poškození nepřesahuje ¼  povrchu zdravé  borky v místě 
poškození, lze považovat strom za nepoškozený. Místo poškození je možné ošetřit vhodným přípravkem, 
například Tervanol.
B. Hluboké poranění kmene je takové, kdy je poškozena celá vrstva borky tak, že je viditelné lýko, přičemž lýko je poškozeno až do vrstvy 
dřeva. V principu je takovéto poškožení kmene neakceptovatelné a strom považujeme za  nestandartní  !!! . Pokud můžeme z praxe stanovit 
nějakou absolutní hranici, za kterou nelze jít, je to velikost poranění, Přesahuje-li plocha hluboké rány 12 % plochy povrchu zdravé borky 
v místě poranění, nelze takový strom vůbec akceptovat.

 Stanislav Flek

Berberis thunbergii ´Coronita´ - dřišťál Thunbergův
Jedná se o nízký, do 1 metru rostoucí opadavý keř, atraktivní 
především svými purpurově červenými listy se zelenožlutým 
okrajem, který v průběhu vegetace přechází až do čistě žluté 
barvy. Při pěstování na suchém stanovišti může tento okraj zcela 
zmizet. Uplatní se v našich okrasných zahradách jako půdní kryt, 
nebo v keřových skupinách. Také ho lze použít jako předsadbu 
živého plotu, díky které můžeme docílit zajímavého kontrastu 
a oživení tak stále populárních, ale poněkud fádních zelených 
stěn z různých druhů zeravů.

Juniperus horizontalis ́ Pancake´ - jalovec poléhavý
Jak můžeme odvodit z názvu kultivaru, tento jalovec skutečně 
připomíná svými větvemi rostoucími do kruhu nám všem známý 
moučník, palačinku. Tento trpasličí, půdopokryvný,  sivě zelený 
jalovec dorůstá v dospělosti max. metr v průměru. Dobře snáší 
sucho a má rád dobře propustné, spíše písčité půdy. Můžeme 
ho vysazovat do skalek, nádob, zajímavý je i naroubovaný na 
kmínku. 

Metasequoia glyptostroboides ´Goldrush´ 
- metasekvoje čínská
Tato odrůda, pocházející z Japonska je význačná svými zářivě 
světle zelenými, měkkými jehlicemi, které mají při rašení téměř 
žlutou barvu a během podzimu před opadáním jehlic naopak 
naši zahradu oživí rezavými až bronzovými tóny. V našich pod-
mínkách může dorůst do výšky okolo 3-6 metrů a velmi dobře 
snese zamokření. I přes svoji velkou mrazuvzdornost do -29°C, 
bysme tuto zajímavou solitéru měli umisťovat na dobře osluněné 
stanoviště.

Exochorda racemosa ´Niagara´® 
- hroznovec hroznatý
V Anglii má tento druh přezdívku „perlový keř“, protože se v květ-
nu celý zahalí do záplavy sněhobílých květů a poupat, které sku-
tečně připomínají tento šperk. Má rád spíše slunnější stanoviště 
s propustnou půdou. Kultivar ´Niagara´ je specifický svým kom-
paktnějším habitem a vysokou mrazuvzdorností. Květy a poupa-
ta dokonce vydrží mráz až do -10°C. Velmi dobře se kombinuje 
v menších keřových skupinách, nebo s jehličnany, kde vynikne 
jako solitera. 

Clematis alpina – plamének alpský
Spousta drobných pěstitelů ho zavrhuje pro jeho bujný růst, ale 
právě toho lze využít. Velmi dobře se totiž pne po všem, co mu 
přijde do cesty. Můžeme ho díky tomu použít na zakrytí různých 
rušivých elementů v našich zahradách. Nevzhledné sloupy, ská-
ly, zdi, ploty apod. zaroste až do délky 3 m a ještě nás v květnu 
až červenci potěší svými drobnými, obyčejnými, modrofialovými 
květy. Na pěstování a údržbu je nenáročný.

Petra Tichá

Dobrý deň,

aj keď to vonku ešte nevyzerá, na dve-
re nám klope jarná sezóna. Pomaly, 
ale isto sa nám začínajú prípravy na 
expedíciu rastlinného materiálu, ktorý 
sme prezentovali na výstave Evropa 
v Obříství. Podľa návštevnosti a množ-
stva objednávok sme urobili krok vpred 
v spolupráci s mnohými z vás. Veľmi 
ma potešila návšteva nových odbe-
rateľov. Verím, že nám počasie bude 
priať a podarí sa nám vyexpedovať 
objednaný materiál bez termínových 
problémov. 
Pred pár dňami sme sa s mnohými 
z vás stretli na Záhradníckom fóre 
v Nitre. Po rozhliadnutí sa po prednáš-
kovej sále som zaregistroval menšiu 
účasť než po minulé roky. Čím to bolo 
spôsobené? Teplým počasím? Olympi-
ádou? Programom akcie? Nech už je 
dôvod vašej neúčasti akýkoľvek, vy-
užite možnosť vyjadriť sa k Záhradníc-
kemu fóru prostredníctvom dotazníku, 
ktorého rozposlanie bolo avizované 
v diskusii po hlavnom bloku predná-
šok. Alebo to spravte tak ako ja a jed-
noducho napíšte mail na adresu SZKT 
kancelárie. Členovia vedenia SZKT sa 
na záver vyjadrili, že majú záujem fó-
rum zdokonaľovať. Nenechajte si teda 
svoje poznatky a návrhy na zmeny pre 
seba. 
Vážme si, že sa takáto akcia na Sloven-
ku koná.
Prajem vám úspešnú jarnú sezónu 
a teším sa na osobné stretnutie počas 
mojich ciest po Slovensku. 

Ondrej Hanko

Slovenské okienko

Kvalita dřevin v praxi

Novinky v sortimentu kontejnerovny pro jaro 2014



Pinus cembra
Pomalu rostoucí dlouhověká (400 let) borovice po-
cházející z Alp a Karpat. Ve své domovině dorůs-
tá 25 m (i 35m), má pyramidální až vejčitou korunu 
s větvemi sahajícími k zemi. Patří do skupiny pětijeh-
licových. Jehlice jsou stříbřitě šedozelené s proužky 
z průduchů na spodní straně, vydrží na větvičkách 
5 let. Šišky jsou kolem 8 cm velké a zůstávají na stro-
mě po 3 roky, potom opadávají. Semena mají za-
krnělá křídla, proto jsou rozšiřována zejména ptáky 
(ořešníky) a hlodavci. Pro vysoký obsah oleje jsou 
konzumována i lidmi. Půdy vyžaduje limba chudší, 
na křemičitanovém podloží s kyselejším pH. Stanovi-
ště světlé a upřednostňuje chladnější oblasti. 
Je mimořádně mrazuvzdorná:  -60ºC.
Pinus contorta ´Spaan´s Dwarf´
Zakrslá pomalu rostoucí keřovitá konifera připo-
mínající habitem mořské korály. Pochází ze Sever-
ní Ameriky, kde známe i přes 2 m vysoké jedince. 
Normálně však dorůstá kolem 1,5 m do výšky a 1 m 
do šířky. Hlavní kmínky jsou pokroucené a nepra-
videlně rostoucí koruna je otevřená. Tmavozelené 
jehlice jsou po dvou ve svazku. Půdu vyžaduje vlh-
kou, avšak dobře propustnou, roste na štěrkopíscích 
a na slunných stanovištích. Hodí se do svahů, ne-
vyžaduje údržbu. Oblíbený kultivar pěstitelů bonsají, 
do skalek i do nádob.
Mrazuvzdornost: -29ºC.
Pinus leucodermis (syn. Pinus heldreichii)
Jedle bělokorá pochází z jižní Evropy, zejména 
ze suchých oblastí Dolomit. Jedná se o relativně 
pomalu rostoucí borovici s kuželovitou korunou 
a krásně rovným, až k zemi zavětveným světlým 
kmenem. Hlavní větve jsou obloukovitě prohnuté 
vzhůru. Běžně dorůstá 8-15 m, v domovině i 20 m. 
Jehlice ve svazku po dvou, jsou lesklé sytě zele-
né, špičaté a hustě nahloučené. Na stromě vydrží 
5-6 let. Roste v půdách bohatých na Ca, snese však 
i kyselejší pH. Naopak neprospívá na zamokřených 
stanovištích. Má bohatý kořenový systém, kdy ko-
ření nejen hluboko, ale má i hustě rozvětvené po-
stranní kořeny. Hodí se do větších zahradních úprav. 
Mrazuvzdornost: -23ºC.
Pinus leucodermis ´Compact Gem´
Velmi pomalu rostoucí kultivar s pravidelnou široce 
kuželovitou korunou a světlejšími jehlicemi. Starší 
exempláře dosahují 2-3 m. Vysazujeme na slunce 
do propustných humózních půd. Vhodný do men-
ších zahrad, skalek a i do nádob.
Mrazuvzdornost: -23ºC.
Pinus leucodermis ´Satelit´
Štíhle kuželovitý, až sloupovitý habitus. Dorůstá 
do10 m. Jehlice má tmavozelené, tuhé a až 10 cm 
dlouhé.
Mrazuvzdornost: -23ºC.
Pinus leucodermis ´Schmidtii´ 
(syn.´Pygmaea´)
Velmi pomalu rostoucí kultivar. Vytváří „kupu“, nebo 
roste široce vejčitě. Po mnoha letech dosáhne 
1,5 m výšky a je spíš vyšší než širší. Jehlice má kratší 
než předchozí kultivary, jsou tmavě zelené a hodně 
stěsnané. Hodí se do skalek i do nádob.
Mrazuvzdornost: -23ºC.
Pinus densiflora ´Oculus Draconis´
Nepravidelně pomaleji  rostoucí kultivar, který čas-
to vytváří více hlavních kmenů, nebo jeden hlav-
ní kmen, sám od sebe přirozeně nerovný. Dorůstá 
4 m až 9 m. Kůra je šupinatě rozpraskaná, zbarve-
ná od stříbřitě šedé po rezavooranžovou. Nápadná 
a okrasná je až u starších jedinců. Má dvě jehlice 
ve svazku 6-12 cm dlouhé, krémově až žlutě příčně 
pruhované, nahloučené na koncích výhonů. Vysa-
zujeme na slunná stanoviště, do vlhčích a propust-
ných půd. Na stanovištích chudých na živiny poma-
leji roste a v polostínu se tolik nevybarvuje.
Mrazuvzdornost: -20ºC.

Pinus mugo
Pomalu rostoucí jehličnatý, rozložitý jehličnan s vy-
stoupavými kmínky. Většinou tvoří vícekmenný tvar 
dorůstající výšky 3-5 m. V 15 letech dorůstá cca 
1,5 m výšky. Kůra je šedohnědá, šupinatá. Pupeny 
vejčité, 6 mm dlouhé, silně pryskyřičné. Jehlice po 
dvou ve svazku, srpovitě zahnuté k výhonu, kolem 
4 cm dlouhé. Šišky vrcholové, přisedlé, po jedné až 
po čtyřech, vejčité, 2-6 cm dlouhé. Kořeny do stran 
hustě rozložené. Tento druh borovice je plně odolný 
vůči nízkým teplotám a suchu. Předností je půdo-
ochranná a estetická funkce. Dobře se přesazuje 
a pěstuje se v mnoha kultivarech, dobře uplatnitel-
ných ve skalkách, vřesovištích, střešních zahradách, 
předzahrádkách, mobilní zeleni i při zpevnění svahů. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo ´Gnom´
Zakrslý, pomalu rostoucí kultivar borovice kleče 
kuželovitého tvaru, hustý a zavětvený až k zemi. 
Ve stáří spíše široce pyramidální. V 20 letech má 
exemplář až 3 m na výšku a 2,5 m na šířku. Větve 
šikmo vystoupavé, jehlice až 7 cm dlouhé, lesklé, 
tmavě zelené. Potřebuje plné slunce, sušší stanovi-
ště, hnojení není nutné. 
Plně mrazuvzdorný až do -40°C.
Pinus mugo ´Green Column´
Kompaktní sloupovitě rostoucí borovice. Tmavě ze-
lené až šedozelené jehlice. Roste stěsnaně do výš-
ky 2,5 m a šířky 1,5 m. Vhodná do menších zahrad. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo ´Mops´
Pomalu rostoucí, velmi hustě větvená borovice. 
Vzrůst kulovitý až polštářkovitý, do výšky 0,3-1,5 m. 
V 15 letech je rostlina cca 80 cm vysoká a 1 m širo-
ká. Větve krátké, jehlice kratší, rovné, sytě zelené. 
Mrazuvzdorná do -45°C, snáší sucho, hnojení není 
nutné. Ideální do větších skalek či kontejnerů.
Pinus mugo var. mughus
Vzrůst keřovitě poléhavý, větve vystoupavé, ko-
lenovitě zahnuté. Dorůstá až 2 m, jeho výška 
se však často reguluje zaštipováním. Šišky symetrické, 
v prvním roce žlutohnědé, ve zralosti hnědé. Jehlice 
až 4 cm dlouhé, hustě uspořádané, tmavě zelené. 
Odolná nenáročná dřevina. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo var. pumilio
Vzrůst ploše kulovitý, až polštářovitý. Větve hustě 
postavené, vystoupavé. Výška 1-1,5 m, šířka 2-3 m. 
Jehlice rozdílně dlouhé, tmavě zelené. Šišky vejčité, 
až kulovité, téměř přisedlé. Výborná mrazuvzdor-
nost. Lze bez problémů tvarovat. Vhodný do ma-
lých zahrádek, skalek i jako kombinace do popředí 
vyšších keřů či stromů jiného tvaru. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo ´Wintergold´
Vzrůst zakrslý, široce vystoupavý, vícekmínkový. 
Výška 0,8-1,5 m, šířka až 2 m. Jehlice pokroucené, 
7-8 cm dlouhé, v létě světle zelené se žlutými špič-
kami, v zimě se celé vybarvují až do svítivě zlatožlu-
té barvy. Pupeny jsou v zimě hodně pryskyřičnaté. 
Vhodný do stálezelených skupin i jako menší solite-
ra. Na půdu nenáročný, vyžadující plné slunce. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo ´Zundert´
Vzrůst robustně keřovitý, nepravidelně široký, do-
sti hrubý. V 15 letech asi 1 m vysoký a 1,2 m široký. 
Jehlice až 7 cm dlouhé, lehce točené, v létě světle 
zelené, v zimě zlatožluté. Brzy tvoří šišky. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.
Pinus mugo ´Varella´
Kompaktní polokulovitý až široce pyramidální kulti-
var dorůstá v deseti letech výšky 60 cm. Jehlice jsou 
sytě zelené jemné, na jarních výhonech až 10 cm 
dlouhé, v létě nové kratší a světlejší barvy, vytvářejí 
tedy zajímavý efekt prorůstajících štětiček jehlic. 
Mrazuvzdornost: -40ºC.

Jitka Susová
Vendula Vaculíková
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