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Nevím jak u vás, ale u nás v pátek 13. (ãervna) se nebe za-
táhlo a oblohu pokryly husté boufikové mraky. Vyprahlou su-
chou zemi smáãel pfiíjemn˘ dé‰È a nebe kfiiÏovaly blesky za do-
provodu hromobití. Stalo se tak na zaãátku historicky prvního
referenda, kdy jsme dostali poprvé tu skvûlou moÏnost vyjádfiit
se svobodnû k vûci mimofiádné události. Referendum o pfiistou-
pení na‰í vlasti do velké rodiny EvropanÛ u nás zaãalo prostû
v boufilivé atmosféfie letní boufiky. Kdo má rád symboliku, zajisté
by si v náhlé zmûnû tropického poãasí umûl najít vysvûtlení pro
podporu sv˘ch názorÛ. OdpÛrcové na‰eho vstupu do fiad Evrop-
ské unie by mohli klidnû fiíct, Ïe se nad republikou zatáhly mra-
ky, jejichÏ dramaticky tmavá barva zvûstuje chmurnou budouc-
nost na‰í zemi. Naopak pfiíznivci integrace by mohli tvrdit, Ïe
jasné blesky pomohly prosvítit i na‰e my‰lenky a svûÏí dé‰È
zchladil hlavy plné emocí.

Na‰emu ano na jedné stranû pfiedcházela intenzivní pozitiv-
ní kampaÀ, na druhé jsme se dozvídali nepfiíjemné zprávy
o chybách, omylech, aroganci i veliká‰ství bruselsk˘ch byrokra-
tÛ. Pfiedevropská kampaÀ, aÈ ta pozitivní nebo negativní byla za-
mûfiena v˘hradnû na pohled do budoucnosti. Byla vedena tak,
aby oprávnûní voliãi pod tlakem pragmatického ãi intuitivního
rozhodnutí pfii‰li odevzdat svÛj hlas budoucnosti. Shodou neo-
byãejn˘ch náhod se mi právû v dobû referenda dostala do rukou
kniha Karla âapka Cesty Evropou. Kapitola Anglické listy, kterou
autor napsal v roce 1924 mû nadchla natolik, Ïe jsem pochopil,
Ïe nejenom nejasné pfiedstavy budoucnosti, ale i zcela prokáza-
né události minulosti mohou rozhodovat o na‰em bytí ãi nebytí
v evropském prostoru. . Zvlá‰tû v souvislosti se zelení, stromy,
urãitém stupni nadhledu, ãistotû na‰eho duchovního Ïivota
a stupnû svobody jsem uznal, Ïe to nejsou jenom hmotné hod-
noty, které nás vedou do rodinného svazku evropsk˘ch státÛ.
Nakonec - posuìte sami:

" …zdá se, Ïe v Anglii je mnoho takov˘ch prastar˘ch stromÛ,
skoro ve v‰em, co tu ãlovûk potkává, v klubech, v literatufie,
v domácnostech je nûjak cítit dfievo a listí star˘ch stromÛ. Tady

vlastnû ãlovûk nevidí nic okázale nového, jenom podzemní drá-
ha je nová a proto asi je tak o‰klivá. Ale staré stromy a staré vûci
mají v sobû skfiítky, duchy v˘stfiední a ‰pr˘movné, také Angliãa-
né mají v sobû skfiítky. Jsou nesmírnû váÏní, solidní a ctihodní,
najednou to v nich nûjak zahara‰í, fieknou nûco pitvorného, vy-
letí z nich drobet skfiítkového humoru a uÏ zase vypadají váÏnû
jako stará koÏená Ïidle, jsou asi ze starého dfieva.

Nevím ani proã, ale tato stfiízlivá Anglie mi pfiipadá nejpo-
hádkovûj‰í a nejromantiãtûj‰í ze v‰ech zemí, které jsem vidûl.
Snad je to pro ty staré stromy. Nebo ne; to asi dûlají trávníky. To
dûlá to, Ïe se tady chodí po lukách místo po cestiãkách. My
ostatní si troufáme chodit jen po cestách a pû‰inách; to má jistû
ohromn˘ vliv na ná‰ du‰evní Ïivot. KdyÏ jsem vidûl prvního
gentlemana brouzdat se po trávníku v Hampton Parku, myslil
jsem, Ïe je to pohádkov˘ tvor, aãkoli mûl cylindr; ãekal jsem, Ïe
pojede do Kingstonu na jelenu, nebo Ïe zaãne tanãit, nebo Ïe na
nûj pfiijde zahradník a stra‰nû mu vynadá. Nestalo se nic; koneã-
nû i já jsem se odváÏil pustit se rovnou pfies louku k onomu du-
bu kfiemeláku. Nestalo se nic dál; ale nikdy jsem nemûl pocit tak
neomezené svobody jako v tomto okamÏiku. Je to velmi zvlá‰t-
ní: tady patrnû ãlovûk neplatí za ‰kodné zvífie. Tady není o nûm
ponuré mínûní, Ïe pod jeho kopyty tráva neroste. Tady má prá-
vo jít po louce jakoby byl rusalka nebo velkostatkáfi. Myslím, Ïe
to má znaãn˘ vliv na jeho povahu a svûtov˘ názor. Otvírá to záz-
raãnou moÏnost jít jinudy neÏ cestou a pfiitom sebe sama nepo-
vaÏovat za ‰kodnou, ro‰Èáka nebo anarchistu."

Nevím jak u vás, ale v posledních minutách na‰eho prvního
referenda u nás svítilo veselé slunce. Evropo, dobr˘ den!

Karel âapek - 1924
Pavel Chlouba - ãerven 2003

Dobr˘ den, Evropo.



Necel˘ rok po nepfiíjemn˘ch záplavách, které zasáhly i areál
stfiediska kontejnerové v˘roby v Obfiíství by jiÏ nikdo nepoznal,
Ïe zde fiádil pfiírodní Ïivel. Nyní se v‰ak ãást pûstebních ploch
opût zaãíná mûnit k nepoznání. Tentokrát se v‰ak jedná o zmûnu
vítanou a hlavnû o plánovanou zmûnu, která byla sice vlivem po-
vodní ohroÏena, av‰ak její uskuteãnûní se nám zdárnû dafií reali-
zovat. Pokud chceme obhájit na‰í pozici na trhu, nemÛÏeme se
spokojit jen s udrÏením dosaÏen˘ch v˘sledkÛ, ale musíme se
snaÏit b˘t stále lep‰í a to v dne‰ní dobû není moÏné bez investic
do zkvalitnûní a roz‰ífiení v˘roby. Proto rozhodnutí spoleãnosti
neobûtovat tento rok jen pouhé konsolidaci, ale opût se pokusit
posunout kvalitu na‰ich v˘robkÛ o stupínek ví‰ bylo, jak v‰ichni

pevnû vûfiíme to nejlep‰í. V polovinû kvûtna tohoto roku byla
proto zapoãata v˘stavba nové manipulaãní haly, která bude ur-
ãena pro kontejnerování mladého materiálu, na ní navazujícího
skladu pûstebních substrátÛ a hlavnû v˘stavba fólioskleníku
o celkové plo‰e 7055m2. Tato stavba bude svou rozlohou nejvût-
‰í v republice, pomÛÏe pfiedev‰ím kvalitnû pfiezimovat vût‰í a cit-
livûj‰í rostlinn˘ materiál a také roz‰ífiit jak sortiment tak mnoÏství
pûstovan˘ch rostlin. Cel˘ folioskleník se bude skládat z 11 lodí
12,8m ‰irok˘ch a 7m (v hfiebeni) vysok˘ch, pevná konstrukce bu-
de potaÏena dvojitou fólií. Spodní vrstva je tvofiena klasickou ãi-
rou fólií a vrchní vrstvu tvofií solar fólie mléãného zabarvení
s ideální propustností svûtla a sluneãního záfiení pro rÛst rostlin.
Jistû Vás zajímá kdy bude tato stavba dokonãena a kdy ji opustí
první rostliny. Kolaudace kompletní stavby(hala 25 m x 40 m,
vãetnû kanceláfisk˘ch ploch a sociálního zafiízení, fólioskleník
141 m x 50 m, vãetnû zpevnûn˘ch cest a pûstebních záhonÛ) je
plánována na fiíjen tohoto roku, coÏ znamená Ïe první materiál
z nov˘ch ploch se k na‰im zákazníkÛm dostane jiÏ v jarní sezó-
nû 2004. Vûfiíme Ïe v˘stavba tûchto nov˘ch ploch nám pomÛÏe
zkvalitnit v˘robu a tím i lépe uspokojovat v‰echny potfieby na-
‰ich zákazníkÛ, které jsou stále vy‰‰í a to je pro nás pro v‰echny
opravdu dobfie.

Oldfiich JeÏek

Pfiedstavujeme vám nové ãleny t˘mu ARBOEKO s. r. o.

Roz‰ífiení kryt˘ch pûstebních ploch na 
stfiedisku kontejnerové v˘roby v Obfiíství

DEN ZAHRADNICK¯CH CENTER

Dne 4. 2. 2003 se konal jiÏ tradiãní Den zahradnick˘ch cen-
ter. Do Obfiíství se sjelo více jak 130 provozovatelÛ zahrad-
nick˘ch prodejen z âR a ze Slovenska. Souãástí programu
byly odborné pfiedná‰ky Iana Boardmana z Velké Británie na
téma "Jak uspût
v konkurenci s ostat-
ními". Úãastníci
ocenili nejen odbor-
n˘ program, ale
i moÏnost setkat se
s kolegy provozova-
teli zahradních cen-
ter a moÏnost vymû-
nit si navzájem
získané zku‰enosti.

ELEKTRONICKÉ NOVINY ARBOEKA
VáÏení kolegové, na jafie roku 2001 jsme zaãali pfiipravovat E-
mailové noviny - krátkou prezentaci, v níÏ jsme vám pfiedstavo-
vali na‰i aktuální zásobu a upozorÀovali na zboÏí v danou dobu
nejzajímavûj‰í, atraktivní kvûtem, zlevnûné apod. Tyto prezenta-
ce vÏdy obsahovaly fotografie rostlin spolu s krátk˘m komentá-
fiem a cenovou nabídkou. Zatímco mnohé z vás tento zpÛsob ko-
munikace zaujal a aktuální informace jste vítali, nûktefií
zákazníci si stûÏovali na pomûrnû velk˘ objem dat, které jsme
takto zasílali - zpráva mûla obvykle velikost 700 - 900 kB, coÏ pfii
pfiipojení k internetu pomocí modemu znamená dobu stahování
zhruba 3,5 minuty. Po zváÏení dal‰ích moÏností jsme nakonec
zvolili jinou cestu - od kvûtna leto‰ního roku jiÏ zasíláme pouze
krátkou zprávu s informací, Ïe jsme pfiipravili novou verzi Novin
Arboeka, a ve zprávû je i odkaz na webovou stránku, na níÏ se
Noviny nacházejí. Ve vût‰inû po‰tovních programÛ pak staãí na
tento odkaz klepnout my‰í, tím se spustí internetov˘ prohlíÏeã a
po pfiipojení k internetu se zobrazí aktuální verze na‰ich Novin.
V˘hodné je, Ïe samotná zpráva je velice krátká a nezaplÀuje te-
dy va‰i e-mailovou schránku ani nezdrÏuje její stahování napfi.
bûhem dne, kdy b˘vají sazby za pfiipojení vy‰‰í neÏ ve veãerních
hodinách. Na na‰ich webov˘ch stránkách byste v‰ak Noviny hle-
dali marnû, nechceme, aby byly vefiejnû pfiístupné. Pokud máte o
pfiístup k nim zájem a v souãasné dobû Noviny nedostáváte, za-
‰lete nám prosím na adresu arboeko@arboeko. com va‰i e-mai-
lovou adresu a pfií‰tí ãíslo se k vám jiÏ urãitû dostane. 

Ivo Hánl

Bc. Jaroslav Zeman
- absolvent V·P Nitra

- zast. ved. stfiediska kontejnerovny 
v Obfiíství

Petr Sedláãek
- absolvent Stfiední zahradnické ‰koly

Praha-Male‰ice
-zahradník - stfiedisko kontejnerovny

V prvním záfiijovém t˘dnu tj. od 1. 9. do 5. 9. 2003 bude
pro v‰echna zahradní centra a realizaãní firmy pfiipravena pre-
zentace dfievin z produkce kontejnerového stfiediska v Obfiíství.
Je to jiÏ pravidelná pfiedsezónní akce ARBOEKA, kdy nás mají
moÏnost zahradnické firmy nav‰tívit a zároveÀ si zajistit sorti-
ment na nadcházející sezóny.

Dennû v tomto t˘dnu vÏdy od 7,30 do 15,00 hodin bude
v areálu kontejnerového stfiediska pfiipravena prezentace sorti-
mentu okrasn˘ch dfievin. Sortiment z vlastní produkce kontej-
nerovan˘ch dfievin v leto‰ním roce ãítá cca 450 taxonÛ a na
plo‰e 7 ha se nachází cca 500 000 kusÛ dfievin v 1,5 - 7,5 litro-
v˘ch kontejnerech. V tûchto dnech si budete moci prohlédnout
sortiment na pûstebních záhonech, jednotlivé vzorky budou
taktéÏ soustfiedûny v expediãní hale, kde bude moÏno shléd-
nout kolekce dfievin expedované na dánsk˘ch vozícíh (CC-vo-
zících). Bûhem tûchto dnÛ si mÛÏete po shlédnutí sortimentu
u nás rezervovat dfieviny pro sezónu podzim 2003/jaro 2004.
Na va‰i telefonickou ãi faxovou v˘zvu budou tyto dfieviny pro
vás dle va‰ich potfieb pfiipraveny bûhem podzimu a jara k od-
bûru. V˘hody tûchto rezervací jsou nesporné: zajímavé cenové
zv˘hodnûní oproti ceníku, jistota ‰irokého sortimentu, odbûr
zboÏí na základû telefonické v˘zvy, odbûr po vícero men‰ích
partiích bûhem pÛlroãního období.

V tûchto dnech bude pro vás taktéÏ v pfiípadû zájmu zaji‰tû-
na odborná konzultace na‰ich pracovníkÛ a bude zaji‰tûno pro
kaÏdého náv‰tûvníka obãerstvení. Proto neváhejte a zajistûte si
vãas zboÏí pro va‰e prodejny.

LETNÍ KONTRAKTAâNÍ DNY 
V ARBOEKU V OB¤ÍSTVÍ



PùSTOVÁNÍ STROMÒ V AIRPOT KONTEJNERECH
Zahradníci, ktefií potfiebují vysazovat stromy
i mimo hlavní dobu v˘sadby, tj. na jafie a na
podzim, pouÏívají stromy pûstované ve velko-

objemov˘ch kontejnerech. Firma Arboeko na-
bízí tyto stromy pûstované moderní technolo-
gií v tzv. AIRPOTECH.
AIRPOTY jsou speciální plastové manÏety ob-
délníkového tvaru, které mají po celé plo‰e

v˘stupky s otvory. U AIRPOTÒ jsou kofieny,
jenÏ dorostly k okraji manÏety, zastaveny v rÛ-
stu vzduchem proudícím otvory v manÏetû
a strom vytváfií kofiínky v jiném místû substrá-
tu. Hlavními pfiednostmi AIRPOTÒ proti kla-
sick˘m kontejnerÛm je dokonalé prokofienûní
substrátu a zamezení stáãení kofienÛ. Lépe pak
kofiení na trvalém stanovi‰ti. Na obrázku je vi-
dût kofienov˘ systém kulovitého akátu Robinia
pseudoacacia Umbraculifera, známého tím,
Ïe témûfi nevytváfií jemné kofienové vlá‰ení.
V období srpna jsou stromy pfiipraveny k pro-
deji. Expedují se zabalené v jutû, pfiípadnû je‰-
tû v drátûném ko‰i. ManÏety mÛÏeme opako-
vanû pouÏít a tím ‰etfiíme Ïivotní prostfiedí.
Velmi dÛleÏitá je u takto vypûstovan˘ch stro-
mÛ péãe po v˘sadbû. ProtoÏe strom je vysazen
v plné vegetaci a kofienov˘ systém je v lehkém
substrátu, je nutné vûnovat velkou pozornost
závlaze. Je tfieba zv˘‰it nejen její ãetnost
a mnoÏství vody, ale zároveÀ také omezit vy-

pafiování vody z pÛdy napfiíklad dobr˘m za-
borkováním.

Strom zapûstovan˘ v AIRPOT kontejneru není
nutné pfii v˘sadbû stfiíhat a dokáÏe pfiinést oka-
mÏit˘ efekt a radost z vysázené zelenû.

Zdenûk Málek

Stoupající nároky na kvalitu v˘robkÛ jsou obec-
n˘m trendem v na‰í spoleãnosti a nejinak je tomu
i u kontejnerovan˘ch rostlin. V˘pûstek musí b˘t
zdrav˘, vitální, kompaktní, jeho velikost musí od-
povídat velikosti kontejneru, musí b˘t nabídnut ve
správnou dobu atd. Se stoupajícími nároky v‰ak
získává slovo kvalita je‰tû jeden rozmûr. Mám na
mysli celkovou kulturu prodeje od odpovídajícího
oznaãení rostlin pfies prodej samotn˘ aÏ po ‰etrnou
dopravu k zákazníkovi.
ZákazníkÛm dnes nestaãí, kdyÏ se dozvûdí jen jak
se rostlinka jmenuje a kolik stojí, ale vyÏadují víc.
Chtûjí si o ní nûco pfieãíst, potfiebují vûdût jakou
barvou pokvete, jak bude vysoká, pro jaké stano-
vi‰tû je vhodná, zkrátka co nejvíce informací. Kva-
litní barevná fotoetiketa, a Arboeko takové fotoeti-
kety má, tyto informace poskytuje. Rostlina je pak
nejen atraktivnûj‰í, ale zákazník si v‰e potfiebné

pfieãte na etiketû a o to ménû se pak musí ptát per-
sonálu napfi. zahradního centra. Po jejím zakoupe-
ní si navíc odná‰í informace o jejím pûstování s se-
bou domÛ a o to je spokojenûj‰í. Je jasné, Ïe
pfiepravit jednu ãi dvû rostliny i na vût‰í vzdálenost
napfi. osobní vozem není problém. Dodávky vût‰í-
ho poãtu kontejnerovan˘ch dfievin v‰ak jiÏ vyÏa-
dují jist˘ systém. Arboeko uÏ léta pouÏívá dánské
CC kontejnery - celoevropsky roz‰ífiené v˘mûnné
pfiepravní obaly. Jedná se o zatím nejprogresivnûj-
‰í a k rostlinám nej‰etrnûj‰í pouÏívan˘ transportní
systém umoÏÀující pfiepravu napfi. 120 ks dfievin
ve 2- litrov˘ch kontejnerech na plo‰e pouh˘ch 136
x 57 cm. Navíc se jedná o v˘mûnné obaly - tzn.
zákazníkovi dovezeme zaplnûn˘
CC kontejner a dostaneme ihned prázdn˘ a cel˘
proces se tím urychlí. Rostliny není nutné ihned
vyskládat a dají se z tûchto pfiepravních kontejnerÛ

i dobfie prodávat. PouÏívání dánsk˘ch CC kontej-
nerÛ proto lze jen doporuãit.
Toliko tedy krátké zamy‰lení nad vícer˘mi aspekty
kvality. Rádi vám k tomuto tématu poskytneme ví-
ce informací.

Martin Procházka

O kvalitû kontejnerovan˘ch dfievin

I. PÛdní podmínky - 6. pokraãování

Aplikace pfiípravku TerraCottem® (TC):
TC se musí se svrchní vrstvou pÛdy (ornice) ãi substrátem pfied v˘-
sadbou dÛkladnû promísit - v˘sledná smûs musí b˘t homogenní.
Aplikace na povrch po v˘sadbû je nesmyslná!

• Plo‰né aplikace
TC se aplikuje na povrch pomocí secího stroje, rozmetadla hnojiv
nebo ruãnû. Granule se zapraví do svrchní vrstvy pÛdy do hloubky
0,20 - 0,25 m. Na vût‰ích plochách strojnû - pÛdní frézou, kultivá-
torem, tûÏk˘mi diskov˘mi branami apod. - v obou smûrech. Na ma-
l˘ch plochách, prud‰ích svazích a okrajích záhonÛ ruãnû - r˘ãem,
tûÏkou motykou, kopáãem, popfiípadû lopatou tak, aby do‰lo k dob-
rému promísení s vrchní vrstvou pÛdy. Dávkování je 70 - 200 g/m2,
podle charakteru pÛdy (jílovitá, hlinitá, písãitá).

• Zakládání vegetaãních prvkÛ na násypech a svazích
Dávkování pfiípravku TC je ovlivnûno hlavnû:
- tlou‰Èkou vrstvy svrchní vrstvy pÛdy (ornice), její kvalitou

a fyzikálními vlastnostmi - zejména propustností pro vodu
a vododrÏností

- sklonem svahu (pfiedpokládan˘m povrchov˘m odtokem)
- expozicí ke svûtov˘m stranám
a ãiní pro:
- jílovité pÛdy 75 - 90 g/m2

- hlinité pÛdy 90 - 125 g/m2

- písãité pÛdy 150 - 200 g/m2

Po urovnání pÛdy se provedou v˘sadby (eventuelnû zatravnûní).

• Vysazování a pfiesazování okrasn˘ch rostlin
V˘kopek pfii hloubení jámy se ukládá oddûlenû (separuje), popfiípa-
dû oddûlenû vylep‰uje a dokonale homogenizuje s TC. Ve stejném
pofiadí se ukládá zpût.
Dávkování pfiípravku TC v g na 1 rostlinu:

jílovitá hlinitá písãitá
velikost jámy (‰ x d x h) pÛda pÛda pÛda
0,2 x 0,2 x 0,3 m 20 30 40
0,3 x 0,3 x 0,3 m 40 60 80
0,4 x 0,4 x 0,4 m 100 150 200
0,5 x 0,5 x 0,5 m 200 300 400
0,6 x 0,6 x 0,6 m 300 450 600
0,7 x 0,7 x 0,7 m 500 750 1000

Dávkování platí i pro zalesÀování. U ovocn˘ch dfievin je dávka TC
dvojnásobná.

Po v˘sadbû se dÛkladnû zavlaÏí!!!

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



P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch kefiÛ)

Cotoneaster dammeri 'Eichholz' (Cotoneaster radicans 'Eichholz')
Stálezelen˘, poléhav˘ kefi, kter˘ pfii ‰ífice 50-80 cm dorÛstá pouze do 25 aÏ 40 cm. Je bo-
hatû vûtven˘ a kompaktnûj‰í neÏ známûj‰í kultivar Skogholm. Listy má tmavozelené, lesk-
lé, eliptické 1,5-2 cm dlouhé. Jejich ãást se na podzim barví Ïlutû aÏ oranÏovoãervenû.
Kvûty jsou bílé, jednotlivé a objevují se v V.-VI. Kulaté, krvavû ãervené plody jsou velké
0,5 cm. Plodí málo, ale pravidelnû. Na pÛdu i stanovi‰tû je nenároãn˘. PouÏívá se jako
vdûãná pÛdopokryvná dfievina v plo‰n˘ch v˘sadbách, ale i na ozelenûní terasov˘ch zdí,
svahÛ ãi do nádob. Zvlá‰È mrazuvzdorn˘. Mrazuvzdornost: -29 °C.

Cotoneaster dammeri 'Major'
Kefi podobn˘ základnímu druhu s vût‰ími a lesklej‰ími listy. Je
také více mrazuvzdorn˘ neÏ základní druh. Mrazuvzdornost:
-26 °C.

Cotoneaster dammeri var. radicans
Skalník velmi poléhavého aÏ pfiitisklého rÛstu. Zfiídkakdy je
vy‰‰í neÏ 10 cm. Stálezelené listy jsou eliptické aÏ vejãité 1-
1,5 cm dlouhé, na líci leskle tmavozelené. Kvete bíle aÏ rÛ-
Ïovû v V.-VI. Velmi nápadné jsou jasnû ãervené, kulaté plody. Na stanovi‰tû a pÛdu je ne-
nároãn˘. Neprospívá pouze na zasolen˘ch pozemcích. Sná‰í mûstské prostfiedí i mráz.
PouÏívá se jako alternativa trávníkÛ, na ozelenûní svahÛ, zídek, do nádob je vhodn˘ pro
stfie‰ní zahrady. Pfiípadné ‰kody vzniklé ostr˘m jarním sluncem po mrazivé noci lze zmír-
nit lehkou pfiikr˘vkou. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' (Cotoneaster x suecicus 'Skogholm')
Stálezelen˘, bujnû rostoucí kefi s zãásti plaziv˘mi a zãásti obloukovitû pfieklonûn˘mi vût-
vemi. DorÛstá okolo 1 m a je vÏdy ‰ir‰í neÏ vy‰‰í. Listy má eliptické, 1-2 cm dlouhé, mat-
nû lesklé s bûlav˘m rubem. âást listÛ se na podzim barví Ïlutû aÏ oranÏovoãervenû. Kve-
te bíle v V-VI. Vytváfií nepfiíli‰ velké mnoÏství aÏ 1 cm velk˘ch, záfiivû ãerven˘ch, plodÛ.
Na pÛdu a stanovi‰tû je nenároãn˘. Sná‰í mráz i mûstské prostfiedí. Po zpûtném fiezu dob-
fie regeneruje. PouÏívá se jako pÛdopokryvná dfievina ve vût‰ích v˘sadbách, jako podsad-
ba velk˘ch solitér, na ozelenûní svahÛ i do mobilní zelenû. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Cotoneaster dielsianus
Skalník dorÛstající pfies 3 m. Je to ‰iroce vzpfiímen˘, nepfiíli‰
hust˘ opadav˘ kefi. Star‰í v˘hony elegantnû obloukovitû pfie-
padávají. Vejãitû okrouhlé listy jsou tmavû zelené, lesklé, 1,5-
2,5 cm dlouhé. Jejich rub je Ïluto‰edû plstnat˘. Na podzim se
listy vybarvují do Ïluta aÏ hnûdoãervena a na rostlinû vydrÏí
do -8 °C. Kvûty jsou bílé nebo rÛÏové po 3-7 v hroznu, obje-
vují se v VI. Kulaté, ãervené plody jsou velikosti hrá‰ku. Je ob-
líben˘ pro svoji pravidelnou a bohatou násadu plodÛ, jejichÏ
v˘hodou je i to, Ïe dlouho vydrÏí na kefii. Na pÛdu a stano-
vi‰tû je nenároãn˘. Sná‰í mûstské prostfiedí, horka a pfiísu‰ky.
PouÏívá se jako solitéra, do volnû rostoucích Ïiv˘ch plotÛ i do
velk˘ch nádob mobilní zelenû. Dobfie sná‰í fiez. Mrazuvzdor-
nost: -26 °C.

Cotoneaster horizontalis
Mal˘, 1 m vysok˘ opadav˘ kefi. Pozdûji má ‰iroce rozloÏit˘
habitus s vodorovnû rozvûtven˘mi v˘hony, hlavní vûtve má
obloukovitû vystoupavé. Vûtvení, tzv. 'rybí kost', je velmi de-
korativní. Listy má prakticky kulaté s malou ‰piãkou, tmavo-
zelené, lesklé. Na podzim se zbarvují do oranÏova aÏ nacho-
vû ãervena. Listy drÏí na rostlinû aÏ do -8 °C. Bohatû kvete,
bílé aÏ rÛÏové kvûty se objevují v VI. Plody velikosti hrachu
jsou záfiivû ãervené a vydrÏí do XII. Vyhovují mu slunné aÏ
polostinné polohy, na pÛdu je nenároãn˘. Sná‰í zneãi‰tûné
prostfiedí, sucho i horko, je dobfie mrazuvzdorn˘. PouÏívá se
jako solitéra, pro skupinové v˘sadby, na zídky, do skalek a do nádob. Zvlá‰È dobfie vypa-
dá ve ‰palírech u zdí, kde dorÛstá aÏ 2m. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Cotoneaster horizontalis 'Robustus' 
(Cotoneaster hjelmqvistii)
Opadav˘, plo‰e rozloÏit˘ kefi, vysok˘ kolem 1,5 m. Hlavní vûtve jsou obloukovitû vy-
stoupavé s víceménû horizontálním vûtvením. Listy má 1-1, 5 cm velké, kulaté, lesklé,
tmavozelené. Na podzim se barví do nachovû ãervena. Kvete bíle aÏ rÛÏovû v VI. Plody
jsou kulaté, jasnû ãervené. Vyhovuje mu teplé a chránûné stanovi‰tû. Na pÛdu je nená-
roãn˘. PouÏívá se do vût‰ích plo‰n˘ch v˘sadeb, jako podsadba velk˘ch solitér, na osazo-
vání zídek. . Mrazuvzdornost: -29 °C.

Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' 
(Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus')
Na rozdíl od Cot. horizontalis roste pomaleji a ménû, má
i men‰í listy, které jsou bíle lemované. âím sluneãnûj‰í stano-
vi‰tû, tím je bíl˘ lem ‰ir‰í. Mrazuvzdornost: -28 °C.

Cotoneaster microphyllus
Nízk˘, asi 50 cm vysok˘, rozloÏit˘, stálezelen˘ kefi s velmi
mal˘mi eliptick˘mi, tmavozelenû leskl˘mi listy. Kvete bíle
v VI. Má nepoãetné, kulaté, ãervené plody. Vyhovují mu spí‰e teplá, slunná stanovi‰tû, na
pÛdu je nenároãn˘, k pH pfiizpÛsobiv˘. Je vhodn˘ do skalek a vfiesovi‰È. Mrazuvzdornost:
-20 °C.

Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' 
(Cotoneaster microphyllus 'Melanotrichus', Cotoneaster cochleatus)
Nízk˘, velmi hust˘, pol‰táfiovitû rostoucí, max. 30-50 cm vysok˘, stálezelen˘ kefiík. Vûtve
má plo‰e rozloÏité, pfiípadnû pfiepadavé. Malé listy jsou eliptické aÏ opakvejãité, 0,5-1 cm
velké. Jejich líc je leskl˘, tmavozelen˘ a rub ‰edû plstnat˘. Okraj listÛ má dospodu srolo-
van˘. Bílé kvûty se objevují v V-VI., 0,5 cm velké, kulaté plody jsou záfiivû ãervené. Vy-

hovuje mu slunné (polostinné), teplé, chránûné místo. Na pÛdu je nenároãn˘, k pH pfii-
zpÛsobiv˘. Sná‰í mûstské prostfiedí i krátkodobá horka a sucha. Mrazuvzdornost: -18 °C.

Cotoneaster praecox 
(Cotoneaster nanshan, Cotoneaster adpressus praecox)
Tento nepravidelnû rostoucí druh dorÛstá 80 cm na v˘‰ku
a min. dvakrát tolik do ‰ífiky. Plazivé vûtve snadno zakofieÀu-
jí, takÏe pokud má prostor, dále se rozrÛstá. Star‰í vûtve jsou
vystoupavé, obloukovitû pfieklonûné. Rozvûtvuje krátk˘mi tr-
novit˘mi vûtviãkami. Listy má opadavé, témûfi kulaté, 1-1,5
cm dlouhé. Jsou tmavozelené, lesklé, na okraji zvlnûné. Na
podzim se zbarvují intenzivnû ãervenû, ale brzy opadávají.
Bohatû kvete v V., rÛÏové kvûty jsou ve vrcholících. Jsou v˘-
bornou vãelí pastvou. Nápadné, záfiivû ãervené plody jsou aÏ
1,2 cm velké. Na kefii se objevují uÏ v VIII., ale nevydrÏí dlouho. Vyhovuje mu slunné sta-
novi‰tû, na pÛdu je nenároãn˘. Sná‰í mûstské prostfiedí, nevadí mu obãasné pfiísu‰ky a je
mrazuvzdorn˘. PouÏívá se na ozelenûní náspÛ i terasovit˘ch zídek, najde uplatnûní ve
skalkách, vfiesovi‰tích, atriov˘ch a stfie‰ních zahradách stejnû tak, jako v nízk˘ch lemo-
v˘ch záhonech. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'
Rychle rostoucí, nízk˘ aÏ plaziv˘, stálezelen˘ kefi, kter˘ dorÛstá do v˘‰ky kolem 50 cm
a zabere plochu vût‰í neÏ 1 m2. Star‰í rostliny jsou nevyrovnané a mají hrubou texturu.
Listy má kopinaté, 2,5-3 cm dlouhé, tmavozelené, lesklé. Kvete v VI., bílé jsou v hust˘ch
hroznech. Poãetné, ãervené plody jsou malé. Na pÛdu a stanovi‰tû je nenároãn˘. Pro svÛj
rychl˘ rÛst se pouÏívá jako v˘borná pÛdopokryvná dfievina, k ozelenûní náspÛ i stfie‰ních
zahrad. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cotoneaster salicifolius 'Repens' (Cotoneaster salicifolius 'Avondrood')
Velmi hust˘, rychle rostoucí, pÛdopokryvn˘ kefi, dorÛstající v˘‰ky okolo 30 cm a nûkoli-
kanásobné ‰ífiky. Plazivé vûtve nezakofieÀují. Oválné listy jsou 2,5-3,5 cm dlouhé, tma-
vozelené, lesklé, na rubu modrozelené. Kvete bíle v VI. Kulaté plody jsou stfiednû velké,
jasnû ãervené. Nároky i pouÏití obdobné jako u pfiede‰lého druhu. 
Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus
Tento rod zahrnuje asi 70 druhÛ roz‰ífien˘ch pfiedev‰ím ve stfiední a západní Evropû a ve
Stfiedomofií. âilimníky jsou opadavé i stálezelené kefie, pfiíleÏitostnû malé stromky, nej-
ãastûji s trojãetn˘mi, vzácnû s jednoduch˘mi listy. U vzpfiímenû rostoucích druhÛ jsou lis-
ty na metlovit˘ch vûtviãkách nev˘razné. Nejkrásnûj‰í jsou ãilimníky v dobû kvûtu, která
se li‰í v závislosti na druhu - kvetou od IV. po VIII. Tato dfievina se fiadí k mot˘lokvût˘m
rostlinám, kvûty má jednoduché, nebo seskupené v hlávkách ãi hroznech. Známe kvûty
témûfi v‰ech barev - od bílé, Ïluté, pfies odstíny ãervené aÏ po hnûdou. Plodem je zplo‰-
tûl˘ lusk. âilimníkÛm se dafií na slunném stanovi‰ti s lehkou a propustnou pÛdou, jsou
vápnostfieÏné. V‰echny ãilimníky jsou jedovaté a zvlá‰tû vy‰‰í kultivary trpí okusem zvû-
fie. PouÏití je rÛznorodé, od pion˘rského a pÛdu zlep‰ujícího Cyt. scoparius aÏ po hybri-
dy vhodné do skalek, trvalkov˘ch záhonÛ nebo jako solitéry do trávníkÛ. Tuhé zimy
a zvlá‰tû holomrazy mohou nûkteré druhy a zahradní hybridy po‰kodit.

Cytisus decumbens
Jeden z nejhezãích plaziv˘ch ãilimníkÛ dosahuje v˘‰ky 
20 cm pfii ‰ífice okolo 80 cm. V˘hony jsou zelené, pûtihranné,
v mládí chlupaté, snadno zakofieÀují. Opadavé listy jsou jed-
noduché, zelené. Jednoduché, svítivû Ïluté kvûty jsou obvy-
kle po 1-3 pohromadû. Objevují se ve velkém mnoÏství v V.
VyÏaduje slunné stanovi‰tû, dobfie roste v lehk˘ch, písãit˘ch,
propustn˘ch pÛdách. Sná‰í mráz i vedra. Pro svÛj habitus
a velké mnoÏství kvûtÛ je oblíbenou dfievinou pro skalky, vfie-
sovi‰tû, slunné terasy, obruby zídek i do nádob. Mrazuvzdor-
nost: -29 °C.

Cytisus x kewensis (C. ardoinii x C. multiflorus)
Nízk˘, plo‰e rostoucí kefi s volnû pfieklonûn˘mi ãi polehl˘mi vûtvemi. Je vysok˘ 30-50 cm
a ‰irok˘ okolo 1 m. Opadavé, trojãetné listy jsou ‰edozelené aÏ svûtle zelené. Bohatû kve-
te, bílé aÏ krémové kvûty se objevují v V. Stanovi‰tû upfiednostÀuje teplé, slunné. PÛdy ky-
selé aÏ neutrální, lehké, písãité, vÏdy dobfie propustné. Velmi dobfie sná‰í mûstské klima,
sucho a vedro. Pro velké mnoÏství kvûtÛ b˘vá doplÀkem trvalkov˘ch záhonÛ, jinak pou-
Ïití jako pfiedchozí druh. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus x kewensis 'Niki'
Na rozdíl od základního druhu má zlatoÏluté kvûty. S oblibou se pouÏívá jako stromko-
vitá solitéra, roubovaná na kmínek Laburnum anagyroides. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus nigricans (Lembotropis nigricans, Genista nigricans)
Opadav˘, hust˘, vzpfiímenû rostoucí kefiík, kter˘ dorÛstá obvykle 1m. Metlovité, ‰edo-
hnûdé v˘hony jsou na prÛfiezu kulaté. Listy jsou trojãetné, tmavozelené. Îluté kvûty má
uspofiádané v 10-30 cm dlouh˘ch hroznech. Kvete v VII.-VIII. Na podzim ãásteãnû re-
montuje. Na pÛdu a stanovi‰tû má podobné nároky jako pfiedchozí druhy. Kromû pouÏi-
tí v zahradách se dá tento bohatû kvetoucí kefi vyuÏít i ve vefiejné zeleni, zvlá‰tû v teplej-
‰ích oblastech. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Cytisus nigricans 'Cyni'
Dánská selekce, která byla nalezena mezi materiálem
pocházejícím z âeské republiky. 
Mrazuvzdornost: -26 °C.
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