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Problém je, Ïe ne v‰echno jde tak hladce, jak bychom si moÏná
pfiáli. Na‰tûstí mnoho vûcí jde lépe, neÏ pfied pár lety. V˘voj sta-
vu ve vefiejné zeleni potvrzuje oboje. Ve srovnání s dobou pfied
deseti aÏ patnácti lety se v na‰ích ulicích, kolem domÛ, na par-
kovi‰tích, v parcích i v krajinû stihlo udát mnoho pozitivního.
Mûsta a obce se v mnoha pfiípadech oblékly do nov˘ch zelen˘ch
‰atÛ, v krajinû vznikají nové aleje, remízky i biokoridory. Za
v‰ím je mnoho mravenãí práce ‰kolkafiÛ, ktefií produkují rostlin-
n˘ materiál, architektÛ, ktefií my‰lenky mûní v konkrétní plány,
realizaãních firem, které plány mûní ve skuteãnost a v neposled-
ní fiadû i úfiedníkÛ ãi investorÛ, jeÏ schvalují závûreãná ãísla
v rozpoãtech a podepisují faktury ãasto s velmi vysok˘mi ãísly.
Ve svûtle v‰ech pozitivních jevÛ ale vnímám i opaãné, protoÏe
tvrdím, Ïe ne v‰echno jde tak hladce jak bychom si pfiáli. MoÏná
je to problém, kter˘ zatím není vidût zcela jednoznaãnû, nicmé-
nû fiekl bych, Ïe existuje. Jmenuje se doprovodná silniãní zeleÀ.
Ne Ïe by nebyla, ale podepisují se na ní problémy souãasné do-
by. Rostoucí provoz ovlivÀuje vzhled doprovodné zelenû kolem
silnic mírou velmi v˘raznou. Bezpeãnost provozu v zimním ob-
dobí vyÏaduje intenzivní údrÏbu silnic ãasto spojenou s pouÏi-
tím posypov˘ch solí. Solné aerosoly se podepisují na vzhledu
stromÛ, a zatímco tfieba na borovicích je to pûknû pfiímo vidût ,
listnáãe nepfiizpÛsobivé tomuto jevu umírají pomalu, nenápadnû
a dlouho. A tak navyknuti jezdit krajinou pod klenbou krásn˘ch

vzrostl˘ch stromÛ si musíme najednou zvykat na nové pohledy.
Jakoby znenadání mizí stromy z krajiny podél cest, protoÏe je-
jich uschlé vûtve i kmeny se stávají nebezpeãím. Díry po star˘ch
stromech kolem silnic ãasto zÛstávají nezaceleny, protoÏe exis-
tuje silná skupina odpÛrcÛ doprovodní silniãní zelenû. Tito lidé
tvrdí, Ïe stromy jsou ãastou pfiíãinou tragick˘ch nehod, ale vûc
má i druhou stránku. Moudfie vysazená doprovodná zeleÀ kolem
silnic omezuje v zimû nafoukání snûhu z polí ãi volné krajiny.
Stfiídání a dynamická zmûna rÛzn˘ch typÛ zelenû kolem silnic
dûlá jízdu zajímavou, riziko fádnosti i jednotvárnosti jízdy se
sniÏuje. Navzdory tomu se v‰ak stává, Ïe na mnoha místech by-
ly odstranûny staré a doopravdy moÏná nebezpeãné stromy, je-
jich místo v‰ak zÛstalo nadále neobsazeno. K likvidaci velk˘ch
a ãasto i zdrav˘ch stromÛ kolem silnic obãas dochází i z jin˘ch
dÛvodÛ. Tragické nehody automobilÛ, které konãí na kmenech
stromÛ, obãas konãí i likvidací stromÛ, zejména, kdyÏ si nûkdo
kompetentní plete dÛsledky s dÛvody. Zrovna kousek od nás tak-
to skonãily dvû zdravé lípy. Jejich místo nahradil smutn˘ kfiíÏek,
hofiící svíãky. Po ãase nûkdo pfiidal kvûtiny, teì vedle kfiíÏku sto-
jí dva mladé, ale uÏ bujnû rostoucí smrky. V zájmu lidsk˘ch Ïi-
votÛ i ÏivotÛ novû vysazen˘ch smrkÛ budu upfiímnû doufat, Ïe
historie se opakovat nebude. VÏdyÈ to fiíkám, problém je v tom,
Ïe ne v‰echno jde tak hladce, jak bychom si moÏná pfiáli. 

Pavel Chlouba

O CESTÁCH A STROMECH

FLÓRA PROFI Olomouc 2005
V leto‰ním roce se v termínu 2. -5. 6. 2005 uskuteãnil první roãník v˘stavy s ná-
zvem FLORA PROFI. V‰em tûm kter˘m nevyhovuje "klasická Flóra" se sv˘mi jarní-
mi a letními etapami se naskytla moÏnost úãastnit se v ãervnu leto‰ního roku od-
borné v˘stavy. V pavilónu A v prostorách v˘stavi‰tû Flora Olomouc se setkala
skupina zahradnick˘ch vystavovatelÛ z âR a zahraniãí. Byl to dal‰í pokus o zahá-
jení tradice zahradnického v˘stavnictví a myslíme si, Ïe pokus to byl pomûrnû zda-
fiil˘. Bûhem nûkolika dnÛ se mûli moÏnost setkat zahradníci mezi sebou. Náv‰tûv-
nost nebyla bûhem prvních dnÛ sice nijak veliká, ale kaÏd˘ druh˘ náv‰tûvník byl
zahradník a to právû ‰lo. Pokud se bude konat roãník dal‰í, Arboeko se zcela jistû
úãastní. 



NOVINKY V SORTIMENTU STROMÒ
Stejnû jako i v pfiedchozích letech firma ARBOEKO ve sv˘ch ‰kolkách pfiipravila
nûkolik novinek v sortimentu alejov˘ch a soliténích stromÛ. Rád bych Vám nû-
které z nich pfiedstavil, které budou v nabídce pro sezónu 2005/2006, a Malus
„Mokum“, Prunus serrulata „Royal Burgundii“, Prunus subhirtella „Pendula Plena
Rosea“ a Prunus „Snow Fontains“. 

Malus „Mokum“ patfií mezi malé stromy. DorÛstá 5 - 7 m vysoko, koruna je ‰iro-
ká do 6 m. Atraktivní je zbarvení listÛ, kvûtÛ i plodÛ. Pfii ra‰ení mají listy tmavû
ãervenou barvu, bûhem vegetace se mûní na tmavou bronzovû zelenou. Kvete
v kvûtnu aÏ 4 cm velk˘mi tmavû rÛÏov˘mi kvûty. Plody jsou relativnû malé, pev-
né, svûtle ãervené barvy. Nenároãná jabloÀ, dobfie rostoucí v humózní, nepfiíli‰
tûÏké pÛdû. Typick˘ solitérní strom. 

Prunus serrulata „Royal Burgundii“ je nejzajímavûj‰í no-
vinka v sortimentu okrasn˘ch tfie‰ní vhodn˘ch do stromo-
fiadí. „Royal Burgundii“ je ãervenolistá forma kultivaru
„Kanzan“. Tvar zÛstal zachován, koruna se trycht˘fiovitû
roz‰ifiuje. Barva listÛ zÛstává cel˘ rok stejná purpurovû
ãervená, i kvûty mají tmav‰í odstín rÛÏové. Plody netvofií.
Optimální stanovi‰tû je slunné s humózní slabû alkalic-
kou pÛdou, nepfiíli‰ tûÏkou a zamokfienou. Velmi dobrá
dfievina do stromofiadí a alejí, ale i jako solitéra. 

Prunus subhirtella „Pendula Plena Rosea“ se fiadí mezi
krásné solitérní okrasné tfie‰nû. DorÛstá do 4 m. Vûtve jsou slabé, pfievislé a cel-
kovû utváfiejí pûkn˘ vzhled celého stromu, proto se roubuje do korunky. Rozkvé-
tá v polovinû dubna svûtle rÛÏov˘mi kvûty. Kvetení mÛÏe b˘t velmi bohaté. Vy-
sazuje se do parkÛ nebo do vût‰ích zahrad. 

Prunus „Snow Fontains“ je dal‰í novinkou v sortimentu
okrasn˘ch tfie‰ní. Jedná se o pfievislou formu. DorÛstá 3 -
4 m do v˘‰ky i do ‰ífiky. Jemnû vûtví. Listy má men‰í
s hrub‰í texturou tmavû zelené barvy. Nádhernû vybarvu-
je na podzim do Ïlut˘ch, oranÏov˘ch aÏ ãerven˘ch odstí-
nÛ. Velmi malé plody 5 - 7 mm jsou ãervenoãerné a jed-
lé. Prunus „Snow Fontains“ je kultivarem, kter˘ upoutá na
jafie kvûtem, v létû barvou plodÛ, na podzim zbarvením
listÛ a v zimû habitem koruny, proto je zajímav˘ v kaÏ-
dém roãním období. Lze ho doporuãit do parkÛ i zahrad
jako solitérní dfievinu. 

Samozfiejmû je to jen nûkolik nov˘ch kultivarÛ ze ‰iroké nabídky celkem asi 150
druhÛ a kultivarÛ stromÛ z vlastní produkce. Vûfiím, Ïe Vás tyto novinky zaujmou
a najdou své místo ve Va‰em mûstû, obci ãi zahradû uÏ tfieba následující podzim. 

Ing. Zdenûk Málek - vedoucí ‰kolky vzrostl˘ch stromÛ

SLOVENSKÉ OKIENKO
Máme za sebou jarnú sezónu a nastáva ãas
bilancovania. Pri mojich náv‰tevach v Zá-
hradn˘ch centrách som sa stretával väã‰i-
nou s kladn˘m hodnotením predaja, ão je
veºmi pote‰ujúca informácia. Hor‰ie na tom
boli realizácie, na ãom sa vo veºkej miere
podpísalo najmä poãasie. âas na zhodnote-
nie sezóny sme si na‰li aj v Arboeku. 
Pre mÀa, ale i pre mojich kolegov bol prí-
jemn˘m prekvapením záujem slovensk˘ch
firiem, ãím sa potvrdili moje predpoklady,
Ïe na Slovensku je miesto aj pre Arboeko. 
Chcel by som aj touto cestou poìakovaÈ fir-
mám, ktoré sa nebáli nieãoho nového a vy-
skú‰ali s nami obchodovaÈ. Samozrejme,
zaãiatky sú vÏdy a v‰ade ÈaÏké a urãite sa
nájdu veci, ktoré je potrebné zlep‰iÈ. Podºa
va‰ich reakcií si ale myslím, Ïe ste boli s na-
‰imi sluÏbami vo väã‰ej miere spokojn˘
a pevne verím, Ïe sa k vám pridá postupne
viac a viac firiem. 

A ako trávime letné obdobie v Arboeku. 
Pracujeme na príprave nového katalógu.
S kolegami sme dokonãili publikácii Stro-
my, v ktorej si budete môcÈ preãítaÈ struãné
charakteristiky jednotliv˘ch druhov a kulti-
varov vzrastl˘ch stromov s ktor˘mi obcho-
dujeme. Túto publikáciu sme uverejnili aj
na na‰ich stránkach www.arboeko.com
Okrem toho sme sa „rozutekali“ po Európe,
po na‰ich dodávateºoch. Tieto náv‰tevy sú
zamerané na v˘ber rastlín a kontrolu kvality
aby sme dokázali plne uspokojiÈ Va‰e poÏi-
adavky. 
V dÀoch 30. 6. -1. 7. prebehol v Obfiíství se-
minár na tému V˘sadba a starostlivosÈ
o mestskú zeleÀ za celkom slu‰nej úãasti

predstaviteºov slovensk˘ch miest a obcí.
Dúfam, ze v‰etci ão pri‰li neoºutovali dlhé

hodiny strávené v autobuse a odniesli si
mnoho uÏitoãn˘ch poznatkov.
Práve v mestsk˘ch v˘sadbách sa podºa môj-
ho názoru máme v ãom e‰te zlep‰ovaÈ. Na
Slovensku máme skutoãne len pár miest
(nebudem menovaÈ aby som náhodou niek-
toré nezabudol), kde sa skutoãne vysádza.
Závidím mojim kolegom z âiech a Moravy,
keì vidím tie kamióny stromov opú‰tajúce
na‰e brány. BohuÏiaº na veºa úradoch sa ale
odbory Ïivotného prostredia stretávajú s ne-
záujmom nadriaden˘ch a práve pre ich od-
delenia skoro vÏdy zostane ten najmen‰í kú-
sok z finanãného koláãa. 
Chcem ale spomenúÈ aj v˘sadby v rámci su-
permarketov, priemyseln˘ch parkov a väã-

‰ích stavieb. Doteraz som nepochopil ako
niekto v rámci niekoºko desiatok miliónovej
investície môÏe na zeleÀ vyãleniÈ niekedy
tak smie‰ne nízke ãiastky. Je mi jasné, Ïe vy-
saden˘ strom, krík, tráva nie je pre investora
návratná investícia, ale kam vedie táto ces-
ta???
No a ak sa aj nejaká akcia realizuje, väã‰i-
nou to dopadne katastrofálne, z dôvodov,
ktoré v‰etci veºmi dobre poznáme a o kto-
r˘ch sa nahlas nehovorí. MôÏme to my zá-
hradníci nejako ovplyvniÈ? Myslím si, Ïe
áno! PodráÏaním cien kvôli získaniu zákaz-
ky sa totiÏ realizaãné firmy dostávajú do si-
tuácie, Ïe sú nútené nakupovaÈ lacn˘ a ne-
kvalitn˘ materiál, nedodrÏiavaÈ sortiment
prípadne obvody stromov… Preto dosÈ zále-
Ïí aj na ºudoch ktorí tieto stavby povoºujú
a preberajú. Dúfam, Ïe uÏ ãoskoro bude sa-
mozrejmosÈou, Ïe pri odovzdávaní stavby
kde je vysadená katastrofálna zeleÀ, príde
kompetentn˘ pracovník a povie VymeniÈ!
a nikto a niã na svete ho neprinúti aby ustú-
pil!
Myslím si, Ïe nám za to raz na‰e deti, vnú-
ãatá a ìal‰ie generácie len a len poìakujú
a naìalej budeme hovoriÈ o Slovensku ako
o krásnej, zelenej krajine v srdci Európy
K tejto téme uvítam va‰e postrehy, ktoré bu-
de moÏné uverejniÈ aj v na‰om Slovenskom
okienku. 

E‰te jedno upozornenie.
Po vzore in˘ch firiem aj Arboeko ponúka,
zvlá‰È pre zahradnické centrá, moÏnosÈ re-
zervaãn˘ch objednávok z na‰ej kontejnero-
vanej produkcie. Srdeãne Vás poz˘vame do
Obfiíství a to od 29. 8. do 16. 9. 2005.
V tomto termíne (v pracovn˘ch dÀoch) bude
moÏnosÈ individuálnej prehliadky celej na-
‰ej v˘roby. Ing. Roman Miãian

Mlad˘ materiál na Moravû
Dovolte mi, abych Vás
touto cestou seznámil
s aktuální situací pûsto-
vání mladého rostlinné-
ho materiálu ve SmrÏi-
cích. Od roku 2005
jsme zaãali hospodafiit
na nov˘ch 5 ha, proto
v souãasné dobû hos-
podafiíme na 30 ha pÛ-
dy, z ãehoÏ osázeno
rostlinami je pfiibliÏnû
20 ha. PfieváÏnou ãást

této produkce zaujímají mladé alejové stromy a zb˘vající ãást pak
pfiipadá na kmínkové rostliny. 
Mladé alejové stromy pûstujeme ve skupinách semenáãÛ, oãko-
vancÛ a roubovancÛ. Pro leto‰ní rok jsme zafiadili do pûstování nû-
kolik novinek. V sortimentu semenáãÛ to jsou Koelreuteria panicu-
lata, Juglans regia, Prunus mahaleb a v sortimentu oãkovancÛ je to
Cratagus lavalei Carierei, Fraxinus excelsior Jaspidea, Fraxinus an-
gustifolia Raywood, Malus foribunda a dal‰í. Dal‰í novinkou v le-
to‰ním roce je vyãlenûní urãit˘ch rodÛ jako napfi. Acer, Salix, Tilia
do del‰ího pûstebního cyklu. S tím souvisí pouÏívání del‰ích bam-
busov˘ch tyãí a dopûstování dfievin do vût‰ích velikostí. 
Do skupiny kmínkov˘ch rostlin zafiazujeme rostliny o velikosti

kmínkÛ niÏ‰ích neÏ 220 cm. Tyto rostliny smûfiují z velké ãásti pro
dopûstování v kontejnerech, ãást je pak pfiímo expedována k zá-
kazníkÛm. V oddûlení kmínkov˘ch dfievin jsme pro leto‰ní roz‰ífiili
produkci o sortiment rodÛ Larix, Corylus, Syringa a Viburnum. 
JelikoÏ produkce rostlin na Moravû postupnû roste, vûfiím, Ïe bu-

deme schopni na‰im zákazníkÛm do budoucna nabídnou dostatek
rostlin z vlastní produkce pro uskuteãnûní jejich aktivit v oblasti
okrasného zahradnictví. 

Za t˘m smrÏick˘ch ‰kolkafiÛ 
Ing. Martin ÎenoÏiãka 



ZpÛsob a rozsah jednotliv˘ch ãinností pfii v˘sadbû se
fiídí zejména stanovi‰tními podmínkami, taxonem, do-
bou v˘sadby a typem a kvalitou sazenice. PÛda pfii v˘-
sadbû nesmí b˘t pfiemokfiená ani pfieschlá, musí b˘t drobtovitá a kyprá. Pro vrchní
(vegetaãní) vrstvu pÛdy (0, 3 - 0, 4 m) se pouÏívá ornice, která musí b˘t biologicky
ãinná, s odpovídajícím pH a s vyváÏen˘m pomûrem Ïivin. Nesmí b˘t pfiehnojena
dusíkem. PouÏívají se dlouhodobû pÛsobící hnojiva i pfiísady podporující pÛdní Ïi-
vot (= mykorrhizy). Je úãelné pfiidání zralého kompostu, coÏ se v‰ak dá zrovna tak
dobfie nahradit mulãovací vrstvou z organického materiálu na povrchu pÛdy. Jed-
ná-li se o ãistû písãité pÛdy, není v˘mûna smysluplná, volba druhu je v‰ak velmi
omezena. âerstv˘ hnÛj, ani prÛmyslová hnojiva se nesmí dostat pfiímo ke kofie-
nÛm. RovnûÏ se nesmí dostat nerozloÏená organická hmota (drny, listí, ‰tûpky a dr-
tiny ze dfieva, zbytky rostlin) do hloubky vût‰í neÏ 0, 3 m (u tûÏ‰í pÛd ) aÏ 0, 4
m (u lehãích pÛd). Sází se do neproschl˘ch jam. Pokud se provádí v˘sadba v su-
chém období do proschlé pÛdy, je potfiebné do vyhloubené jámy nalít pfied v˘sad-
bou takové mnoÏství vody, aby se v dostateãné mífie provlhãilo dno, stûny jámy
i okolní pÛda. Kofieny nebo kofienové baly musí b˘t po v˘sadbû pfiekryty vrstvou
zeminy o tlou‰Èce nejménû 20 mm. KaÏdá sazenice musí b˘t po v˘sadbû dostateã-
nû zalita. 

5. 2 Doba v˘sadby dfievin
Doba v˘sadby se fiídí zejména typem sazenice, nadmofiskou v˘‰kou a aktuálním
prÛbûhem poãasí. Proto níÏe uvedené termíny mohou mít aÏ o 14 dnÛ posuny. 
Prostokofienné sazenice dfievin vysazujeme zejména v dobû vegetaãního klidu. Na
podzim je zahájení v˘sadeb ovlivnûno zejména zaãátkem vyzvedávání sazenic ve
‰kolkách. V posledních létech se u nás nedostavují ãasné podzimní mrazíky v zá-
vûru mûsíce záfií, jak b˘valo v na‰ich klimatick˘ch podmínkách obvyklé. Ty urych-
lovaly pfiirozenou defoliaci dfievin. Nyní je nezfiídka zahajováno vyzvedávání pro-
stokofienn˘ch sazenic aÏ v závûru mûsíce fiíjna. Pfiedãasné vyzvedávání olistûn˘ch
sazenic tyto ohroÏuje dehydratací. Délka doby v˘sadby na podzim závisí na poãa-
sí a na pÛdních podmínkách. Podzimní v˘sadba je sice podstatnû vhodnûj‰í neÏ
jarní, pfiesto je pfii vysok˘ch sráÏkách podzimní v˘sadba do tûÏk˘ch pÛd nepfiízni-
vûj‰í neÏ jarní. Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé pÛdy. Pokud je pÛda
v prÛbûhu zimy vlivem silnûj‰ím mrazÛm hluboko zmrzlá, musí se podzimní v˘-
sadby na jafie zkontrolovat, vût‰í sazenice, pokud je to nutné, znovu narovnat a pÛ-
du u‰lapat. V horsk˘ch polohách se dává pfiednost jarním v˘sadbám.  Jarní v˘sad-
ba se v‰ak ãasto dostane do ãasové tísnû.  Na jafie nesmí b˘t sazenice hodnû
nara‰eny. V niÏ‰ích a stfiedních polohách se obvykle prostokofienné sazenice sáze-
jí do poloviny dubna, ve vy‰‰ích do konce dubna i déle. Pozdûji mÛÏeme sázet
pouze sazenice uchované v klimatizovan˘ch skladech pfii teplotách tûsnû nad 0
°C, nebo ve snûÏn˘ch jamách.  Pro nûkteré druhy je nejpfiíznivûj‰í doba v˘sadby
omezená. Napfiíklad bfiízy a habry mají nejlep‰í ujímavost sázejí-li se s nara‰en˘mi
pupeny, bfiízy i s mal˘mi lístky, ale pak radûji za podmraãen˘ch dnÛ. Duby mají
nejvy‰‰í ujímavost vyorají-li se v prosinci aÏ lednu a ihned se vysadí, pokud to po-
ãasí dovolí.  Na podzim je sucho, vlivem následujících sráÏek a vy‰‰í zimní vlh-
kosti vzduchu ménû nebezpeãné neÏ na jafie. Such˘ jarní vítr a nûkdy i silné slu-
neãní záfiení, odebírají Ïivotnû dÛleÏitou vodu z kofienÛ (zejména jemnûj‰ích) tak
rychle, Ïe za ostrého vûtru, nebo prudkého poledního slunce jsou v˘sadby prosto-
kofienn˘ch sazenic vylouãeny. 
Stálezelené dfieviny se zemním balem sázíme v pozdním létû a ãasném podzimu.

Obvykle od poloviny srpna do konce záfií, v teplej‰ích oblastech do poloviny fiíjna.
Sazenice je‰tû musí na podzim zakofienit, jinak mohou pfies zimu uschnout. 
Opadavé dfieviny se zemním balem se mohou zaãít vysazovat od zaãátku záfií (nû-
kdy i od poloviny srpna) a sázejí se do zámrazu. Na jafie od rozmrznutí pÛdy ob-
vykle do konce dubna. Stromy s tvrd˘m dfievem (napfi. duby, buky) je nejvhodnûj-
‰í sázet tûsnû pfied ra‰ením. Habry je nejlep‰í sázet s nara‰en˘mi pupeny a bfiízy
s nara‰en˘mi pupeny aÏ mal˘mi lístky (eventuelnû tûsnû pfied ra‰ením). 
Kontejnerované dfieviny se sázejí celoroãnû pokud není pÛda zmrzlá. Stálezelené
kontejnerované dfieviny vysazené pozdû na podzim vyÏadují zv˘‰enou péãi pfies
zimu. V˘hodné je namulãování tlustou vrstvou organického mulãe, kter˘ pÛsobí
jako tepelná izolace a zpomaluje prochladávání pÛdy a tím zvy‰uje ‰anci na za-
kofienûní ihned po v˘sadbû. Pfii oblevách pak dobfie zaléváme. Jinak mohou saze-
nice bûhem zimy uschnout. SnaÏíme se téÏ vyhnout v˘sadbám kontejnerovan˘ch
sazenic v dobû velmi mlad˘ch (bylinn˘ch) pfiírÛstkÛ za prudkého slunce. Tady je
vhodnûj‰í v˘sadba pfii zataÏené obloze. 

5. 3 Pfiíprava a úprava sazenic pfied a pfii v˘sadbû
Úãelem pfiípravy sazenice pfied v˘sadbou je minimalizování stresu po v˘sadbû.
Stres po v˘sadbû (pov˘sadbov˘ ‰ok) je primárnû zpÛsoben stresem ze sucha. Saze-
nice dfieviny pûstovaná ve volné pÛdû mÛÏe pfii vyzvednutí ztratit aÏ 95 % kofienÛ.
Sazenice se zemním balem aÏ 80 %. Zb˘vající malá ãást kofienového systému ne-
staãí zajistit dostateãné mnoÏství vody, potfiebné k pokrytí nárokÛ dfieviny na vodu. 
Dfievina pûstovaná v kontejneru je po v˘sadbû také vystavena stresu ze sucha, pfie-
sto, Ïe vût‰inou o Ïádné kofieny pfii v˘sadbû nepfii‰la. Pov˘sadbov˘ ‰ok je u tûchto
sazenic tím vût‰í, ãím je substrát v kontejnerech lehãí. Dnes se velmi ãasto do sub-
strátÛ vÛbec nepfiidává ornice a skládají se jen z ra‰eliny, ra‰elinov˘ch a kÛrov˘ch
substrátÛ, kokosov˘ch vláken a podobnû. Ve ‰kolkách mají zaji‰tûnou dokonalou
v˘Ïivu i potfiebné mnoÏství vody (závlahou). Voda je po v˘sadbû na trvalé stano-
vi‰tû spotfiebovávána z balu velmi rychle, protoÏe obsahuje jen zlomek vody, kte-
rou mûla dfievina k dispozici pfied vysazením (pfiesazením). Toto mnoÏství je malé
vzhledem k transpiraãním potfiebám dfievin. Potfiebné doplÀování ãastou zálivkou
vût‰inou nemÛÏe b˘t zaji‰tûno. Pfiebyteãná voda proteãe balem do spodiny, popfií-
padû provlhãí okolí. Vzlínáním se je‰tû k balu nedostává, protoÏe není obnovena
kapilarita a horizontálním smûrem je pohyb vody v pÛdû velmi pomal˘. Pfiesto, Ïe
okolní pÛda mÛÏe b˘t velmi vlhká, jen málo kofienÛ (z povrchu kofienového balu)
ji mÛÏe vyuÏít. Jen dva dny po zálivce mÛÏe b˘t bal proschl˘ natolik, Ïe se zastaví
rÛst nov˘ch kofienÛ a zredukuje schopnost existujících kofienov˘ch ‰piãek absor-
bovat vodu.  KaÏdá sazenice je po v˘sadbû ohroÏena stresem ze sucha tak dlouho,
dokud se neobnoví kofienov˘ systém do takové velikosti, kdy je schopen plnû po-
kr˘t nároky dfieviny na vodu. Nejménû to b˘vá takov˘ rozsah kofienové soustavy,
jak˘ mûla sazenice ve ‰kolce ve volné pÛdû, nebo by jej takov˘ mûla, kdyby byla
ve volné pÛdû pûstována.  âásteãn˘ kofienov˘ systém v kofienovém balu nebo kon-
tejneru se musí obnovit do normálnû rozrostlého kofienového systému, kter˘ mÛÏe
vyuÏívat pÛdní vlhkost a zásobu Ïivin z velkého objemu pÛdy. Toto trvá nûkolik
let. Délka období ujímání je pfiitom dána mnoha pfiírodními a kultivaãními faktory. 
Podle mûfiení G. W. Watsona, lze u kvalitní sazenice, pfii správném provedení v˘-
sadby a dobré následné péãi odhadovat pfiedpokládanou dobu odeznívání stresu
ze sucha u vût‰iny dfievin. Doba se vypoãítává z prÛmûru kofienového krãku dfievi-
ny. Doba ujímání je 25 mm z prÛmûru krãku za jeden rok. Tak napfiíklad u stromu
s prÛmûrem krãku 100 mm bude trvat pov˘sadbov˘ ‰ok asi 4 roky. Pfiitom v druhé
polovinû ujímání jiÏ není stres ze sucha tak velk˘, takÏe tomu lze pfiizpÛsobit i pfií-
padné zálivky. V této dobû musí b˘t pokraãováno ve sledování dfieviny, nicménû
zálivka se jiÏ omezuje na období pfiísu‰kÛ. 
Dobr˘m indikátorem pfietrvávajícího stresu jsou pfiírÛstky dlouh˘ch v˘honÛ (mak-
roblastÛ) dfievin. RÛst se zpomalí ihned po vysazení (pfiesazení) a k jeho obnovení
na úroveÀ pfied pfiesazením dojde aÏ po obnovû kofienového systému a odbourání
stresu. RÛst rostlin je vÏdy limitován - svûtlem, teplotou, Ïivinami, vodou, geneti-
kou - ale po vysazení (pfiesazení) je vût‰inou limitujícím faktorem voda. 

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 5.: V¯SADBA D¤EVIN

5. 1 Obecné zásady

KdyÏ se doklady nekontrolují……
Portfolio zákazníkÛ Arboeka tvofií stále více zákazníkÛ,
ktefií jsou tak zaujati krásou rostlin, Ïe mnohdy zapome-
nou kontrolovat doklady, které k rostlinám dostávají, tzn.
dodací listy a daÀové doklady o prodeji za hotové. Z do-
dacího listu se zcela automaticky vytváfií faktura, takÏe
ve‰keré uvedené, respektive neuvedené údaje na doda-
cím listu má i faktura (daÀov˘ doklad). V lep‰ím pfiípadû
zákazník doma nebo ve firmû zjistí, Ïe dodací list je vy-
staven na druhou firmu neÏ právû chtûl ( zákazník jich má
vícero ), má ‰patnou adresu, nemá správnû DIâ, nebo ji-
né nedostatky. V hor‰ím pfiípadû zjistí zákazník nedostat-
ky aÏ po del‰í dobû nebo po pfiedání dokladÛ své úãetní
a doÏaduje se opravy faktur po uplynutí del‰ího období.
V pfiípadû, Ïe rostliny odebírá vá‰ zástupce, nebo fiidiã,
pouãte ho, na jakou spoleãnost je dodávka realizována
a jaké náleÏitosti má mít dodací list nebo doklad o prode-
ji za hotové. Pfii jakékoli zmûnû údajÛ v Îivnostenském li-
stu, zmûnû DIâ, vznik plátcovství DPH - hlaste tyto zmû-
ny na‰im pracovníkÛm prodejních oddûlení a poÏadujte
zmûny v databázi.  Proto Vás v‰echny prosím - KON-
TROLUJTE údaje uvedené na dodacích listech a daÀo-
v˘ch dokladech o prodeji za hotové - dûláte to pro sebe -
vyhnete se budoucímu fie‰ení problémÛ a u‰etfiíte práci
sobû i nám. Dûkujeme vám v‰em za pochopení

Ing. Martina Holeãková úãetní oddûlení

Znám˘ - neznám˘ - Fagus sylvatica „Riversii“
JiÏ nûkolik let je v na‰í nabídce z vlastní produkce ãerve-
nolist˘ buk Fagus sylvatica „Riversii“. Kultivar „Riversii“
dorÛstá do v˘‰ky 25 - 30 m, ‰ífika koruny b˘vá do 15 m a je
hodnû vzdu‰ná. V mládí roste pomûrnû pomalu . Hlavní
pfiedností tohoto buku jsou velmi velké lesklé listy tmavû
ãervené barvy. Zbarvení listÛ je stabilnûj‰í neÏ u stále po-
Ïadovaného buku Fagus sylvatica f. purpurea (syn. Fagus
sylvatica „Purpurea“). Dobfie roste na slunném stanovi‰ti,
vydrÏí v‰ak i zastínûní. Vhodná stanovi‰tû jsou se zásaditûj-
‰ími pÛdami, s dostatkem Ïivin, vût‰ími sráÏkami a vzdu‰-
nou vlhkostí. V sadovnictví se pouÏívá hlavnû k v˘sadbám
do parkÛ jako pûkn˘ solitérní strom.

PODZIMNÍ REZERVACE ZBOÎÍ 
NA ST¤EDISKU 

KONTEJNEROVNY V OB¤ÍSTVÍ !!!

Zveme tímto v‰echny provozovatele zahradnick˘ch center k náv‰tûvû
firmy ARBOEKO, tentokrát na stfiedisko kontejnerového pûstování do
Obfiíství. V termínu od 29. 8. 2005 do 16. 9. 2005 bude moÏnost pro-
hlédnout si zboÏí pro expediãní sezónu podzim 2005 / jaro2006 a sa-
mozfiejmû bude moÏnost zboÏí si zarezervovat. Pokud chcete mít jisto-
tu pûkného zboÏí pro jaro, neváhejte a nav‰tivte Obfiíství !!! 



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

Hibiscus 
Tento velmi bohat˘ rod zahrnuje asi 200 druhÛ opadav˘ch, nûkdy i stálezele-
n˘ch dfievin jejichÏ domovinou jsou pfieváÏnû tropy. Pro na‰e podmínky ma-
jí v˘znam pouze kultivary od Hibiscus syriacus, kter˘ pochází z Indie a âíny.
Jedná se o stfiednû vysoké vzpfiímenû rostoucí opadavé kefie. Do koneãné ve-
likosti 2–2,5 (3) m dorÛstají pomalu a jen velmi staré a samostatnû stojící
exempláfie dosáhnou i stejné ‰ífiky. ·edozelené v˘hony jsou v mládí jemnû
plstnaté. âepel vejãit˘ch trojlaloãn˘ch hrubû pilovit˘ch listÛ je svûtle aÏ tma-
vû zelená. Existují i pana‰ované kultivary (Purpureus Variegatus), ale jsou mé-
nû mrazuvzdorné. V‰echny kultivary pozdû ra‰í a v chladném jaru mívají Ïlu-
té aÏ bûlavé mladé lístky. Podzimní zbarvení je Ïluté. ·iroké zvonkovité kvûty
vyrÛstají jednotlivû v paÏdí listÛ. Kvete bohatû od konce VI. do konce IX. jed-
noduch˘mi nebo pln˘mi kvûty rÛzn˘ch barev. Velikostí a atraktivitou kvûtÛ se
fiadí k nejv˘znamnûj‰ím v létû kvetoucím dfievinám. Plodem je mnohosemen-
ná pûtipouzdrá tobolka bez okrasného v˘znamu. Ibi‰ku vyhovuje sluneãné
chránûné stanovi‰tû s lehãí humózní písãitou pÛdou a slabû kysel˘m aÏ zása-
dit˘m pH. Mírnû suché pÛdy snese spí‰e neÏ zamokfiené. Na chud˘ch pÛdách
v‰ak málo kvete. K mlad˘m rostlinám se doporuãuje na zimu nahrnout listí,
nebo je jinak lehce chránit. Obecnû lze fiíci, Ïe ãím jsou rostliny star‰í a dfiev-
natûj‰í, tím jsou mrazuvzdornûj‰í. Také jednodu‰e kvetoucí kultivary b˘vají
odolnûj‰í neÏ plnokvûté. Zpûtn˘ fiez provádíme v pfiípadû potfieby v zimû pfied
ra‰ením, dobfie obrÛstá. Ibi‰ek je sadovnicky cenn˘ zejména pro ‰irokou ba-
revnou ‰kálu kvûtÛ a dobu kvûtu. PouÏívá se jako solitera i do skupin, lze
s ním rozãlenit trvalkov˘ záhon i vytvofiit celé léto kvetoucí Ïiv˘ plot. Vysa-
zuje se do ‰palírÛ u opûrn˘ch zdí, do vût‰ích truhlíkÛ i nádob vefiejné zelenû. 
V‰echny níÏe uvedené kultivary mají mrazuvzdornost: -21 °C. 

Hibiscus syriacus „Ardens“
Jeden ze ‰ir‰ích, ale kompaktních kultivarÛ s pln˘m
aÏ 10 cm velk˘m kvûtem. Kvûtní plátky mají purpu-
rov˘ aÏ ãervenofialov˘ nádech a v˘raznou ãervenou
bazální skvrnu. Kvete v VI. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Diana“
Kefi vzpfiímeného vzrÛstu s ãistû bíl˘mi jednoduch˘mi kvûty. Kvete VII. - IX. 

Hibiscus syriacus „Hamabo“
Vzpfiímen˘ silnû rostoucí kefi. Jednoduché kvûty jsou
svûtle rÛÏové, kvûtní plátky jsou na okrajích trochu
tmav‰í. Velká tmavû ãervená bazální skvrna vybíhá
paprsãitû do plátkÛ. Kvete konec VII. - IX. 

Hibiscus syriacus „Lady Stanley“
Plnokvût˘ vzpfiímenû rostoucí kultivar. Barva korunních plátkÛ je bílá aÏ svût-
le rÛÏová a v˘raznou ãervenou bazální skvrnou. Kvete v VII. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Leopoldii“
Bíle kvetoucí kultivar s ãervenou bazální skvrnou.
Kvete v VII. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Manuela“
Kefi s jednoduch˘mi bíl˘mi kvûty a men‰í ãervenou
bazální skvrnou. Kvete VII. - IX. 

Hibiscus syriacus „Marina“
Kompaktní kefi s jednoduch˘mi fialovomodr˘mi kvûty. Na bázi kvûtu je v˘-
razná vínovû ãervená skvrna která paprsãitû vybíhá do korunních plátkÛ. 

Hibiscus syriacus „Monstrosus“
Kultivar podobn˘ Hi. s. „Hamabo“ má jednoduch˘ rÛÏov˘ kvût s ãervenou
bazální skvrnou paprsãitû vybíhající do korunních plátkÛ. Kvete VII. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Oiseau Bleu“ („Blue Bird)“
Zdravû rostoucí vzpfiímen˘ kefi. Kvûty má jednoduché
12-14 cm velké, modrofialové s tmavû vínovou ba-
zální skvrnou. Kvete v VII. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Red Heart“
Kultivar podobn˘ Hi. s. „Manuela“ s ãistû bíl˘m kvû-
tem a malou tmavû ãervenou aÏ vínovû zbarvenou bazální skvrnou. Má aÏ 13
cm velké kvûty. Kvete konec VI. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Russian Violet“
Tato dobfie mrazuvzdorná odrÛda má rÛÏovofialov˘
kvût s vínov˘m okem. Kvete VII. - IX. 

Hibiscus syriacus „Speciosus“
Plnokvût˘ kultivar s ãistû bíl˘mi kvûtními plátky a ãer-
venou bazální skvrnou. Kvete VII. - VIII. 

Hibiscus syriacus „Will. R. Smith“
Tento ãistû bíle kvetoucí kultivar s velk˘mi kvûty byl vyselektován z kultivaru
„Totus Albus“. 

Hibiscus syriacus „Woodbridge“
Silnû vzrÛstn˘ kultivar se vzpfiímen˘mi vûtvemi
a tmavorÛÏov˘m aÏ ãerven˘m kvûtem. Kvûty jsou
okolo 12 cm v prÛmûru a mají men‰í tmavoãervené
oko. Pro svÛj zdrav˘ rÛst, odolnost a stálost kvûtÛ za
de‰tivého poãasí patfií tento kultivar k nejlep‰ím ãer-
venokvût˘m odrÛdám. 

Hydrangea
Mezi hortenziemi nalezneme opadavé a stálezelené kefie, malé stromky i po-
pínavé rostliny. Tento rod zahrnuje 80 druhÛ roz‰ífien˘ch zejména ve v˘-
chodní a jiÏní Asii, Severní Americe a v Chile. Pro na‰e podmínky má v˘znam
jen nûkolik druhÛ.  Typické jsou pro v‰echny hortenzie vstfiícné pilovité aÏ la-
loãnaté, nûkdy chloupkaté, listy zelené barvy. Podzimní zbarvení je nezají-
mavé, pouze u nûkter˘ch druhÛ (napfi. H. quercifolia) je v˘razné. Drobné
oboupohlavné kvûty mají 4-5 korunních plátkÛ a zvût‰en˘ kalich. âasto ste-
rilní kvûty jsou uspofiádány do koncov˘ch chocholíkÛ nebo lat. Mezi takzva-
nû velkokvût˘mi zahradními hortenziemi pfievládají kultivary se sterilními
kvûty nebo mají uprostfied chocholíku malé fertilní kvûty a po okraji velké ste-
rilní. Kvûty jsou nápadné nejen svou velikostí, ale také v˘razn˘mi barvami.
Plodem je vícepouzdrá tobolka bez vût‰ího okrasného v˘znamu. Hortenziím
se dafií v polostínu na vlhãím stanovi‰ti s dostatkem humusu a pH mezi 5,5
a 6. Pfii dostateãné závlaze, která je dÛleÏitá zejména v dobû kvûtu, rostou
hortenzie i na plném slunci. Vût‰ina u nás pûstovan˘ch druhÛ je dobfie mra-
zuvzdorná, pouze H. aspera vyÏaduje na zimu pfiikr˘vku. Zimní fiez provádí-
me jen u druhÛ, které nezakládají kvûtní pupeny jiÏ v koncem léta (H. pani-
culata, H. arborescens), u ostatních se na jafie odstraÀují pouze namrzlé ãásti
v˘honÛ. I tyto druhy lze radikálnû zmladit, av‰ak pokvetou aÏ druh˘m rokem.
Hortenzie lze uplatnit jako solitery v trávníku, do skupinov˘ch v˘sadeb, nû-
které druhy se pouÏívají jako lemy pfied vy‰‰í kefie ãi stromy, pfiípadnû jako
volnû rostoucí Ïivé ploty. Mrazuvzdornost: od -17 do -34 °C. 

Hydrangea arborescens „Annabelle“
Tento mal˘ aÏ stfiednû vzrÛstn˘ ‰irok˘ kefi se
vzpfiímenû rostoucími v˘hony pochází z v˘-
chodní ãásti Severní Ameriky. DorÛstá 1-1,5
m (2,5) do v˘‰ky a ve stáfií je spí‰e ‰ir‰í neÏ vy‰-
‰í. âasto se také rozrÛstá ãetn˘mi zakofieÀující-
mi v˘hony. Svûtlezelené listy jsou opadavé vej-
ãité aÏ eliptické 8-15 cm dlouhé. Mimofiádnû
velká (15-25 cm) hustá polokulovitá kvûtenství
jsou zprvu nazelenalá, pozdûji smetanovû bílá.
Jednotlivé sterilní kvûty jsou 1,5 aÏ 2,3 cm vel-
ké, rozkvétají koncem IV. Suchá kvûtenství jsou
dekorativní v zimním období, zvlá‰tû pfii námraze nebo snûhovém popra‰ku.
Plody nevytváfií. Sná‰í slunce i lehk˘ stín, vyÏaduje v‰ak pfied vûtrem chránû-
né stanovi‰tû. Nejlépe roste v Ïivn˘ch humózních a dostateãnû vlhk˘ch pÛ-
dách s kysel˘m aÏ neutrálním pH. Kvete na jednoletém dfievû, proto je vhod-
né na jafie porost vyãistit a pfiípadnû ãas od ãasu sestfiihnout u zemû.
Mrazuvzdornost: -29 °C. 

Hydrangea arborescens „Grandiflora“
Pro tento kultivar je je‰tû typiãtûj‰í zakofieÀování pfiízemních v˘honÛ, takÏe
v pfiípadû, Ïe má prostor lze ho oznaãit jako vy‰‰í pÛdopokryvnou dfievinu.
Na rozdíl od pfiedchozího kultivaru má o nûco men‰í kvûty - do 20 cm a spí-
‰e plo‰e kulovité. Barva je krémovû bílá a také nevytváfií plody. Kvete od kon-
ce VI. do IX. Nároky má stejné jako H. a. „Annabelle“. 
Mrazuvzdornost: -29 °C. 

Hydrangea aspera „Macrophylla“
Stfiednû vzrÛstn˘ málo rozvûtven˘ kefi se siln˘mi
vzpfiímenû rostoucími hlavními v˘hony. Roste
pomaleji neÏ pfiedchozí druhy a dorÛstá okolo 2
m do v˘‰ky, ve stáfií mÛÏe b˘t stejnû tak ‰irok˘.
V˘hony jsou hnûdoãervené plstnaté. Opadavé
tmavozelené listy jsou aÏ 35 cm dlouhé na rubu
bíle chloupkaté. Kvûtenstvím je velmi atraktivní
ploch˘ chocholík o prÛmûru 15 aÏ 30 cm. Bar-
va stfiedov˘ch fertilních poupat je rÛÏovofialo-
vá, po vykvetení modrofialová a dobfie kontras-
tuje s bûlav˘mi sterilními kvûty na okraji. Kvete VII. - VIII. Plody jsou
nev˘razné. VyÏaduje polostinné chránûné stanovi‰tû s vlhãí, ale dobfie pro-
pustnou pÛdou. Na pfiíli‰ Ïivn˘ch pÛdách nevyzrává a namrzá. Tento kefi po-
nûkud exotického vzhledu je vhodn˘ spí‰e do soukrom˘ch zahrad, neÏ do
mûstské zelenû. Mrazuvzdornost: -21 °C. 

Hydrangea macrophylla
Rychle rostoucí men‰í polokulovit˘ kefi s ‰iroce vystoupav˘mi v˘hony. Obvy-
kle dorÛstá 1-1,5 m do v˘‰ky a bûhem krátké doby i do stejné ‰ífiky. ·iroce vej-
ãité hrubû pilovité listy jsou svûtle zelené a do 15-17 cm dlouhé. Podle typu
kvûtu mÛÏeme tento druh rozdûlit na dvû skupiny - s polokulovit˘m a s plo-
ch˘m „talífiovit˘m“ kvûtem. Nároky jsou stejné jako u H. arborescens. Kulti-
vary od Hydrangea macrophylla jsou pfiirozenû více ãi ménû do rÛÏova. In-
tenzita v˘sledné barvy kvûtu je ovlivnûna pH. Napfi. pH 4,5 - intenzivnû
modrá pfiechází pfii pH 6,5 do fialovorÛÏové, a pfii pH okolo 7 do rÛÏové.
Mrazuvzdornost: -24 °C. 

Polokulovitá aÏ kulovitá kvûtenství: 
„Blue Sky“ - modrá 
„Bouquet Rose“ - od rÛÏové pfies rÛÏovofialovou po svûtle tyrkysovû modrou
„Masja“ - tmavorÛÏová aÏ fialová. Kvete VII. - IX. (X.)
„Red Baron“ - tmavorÛÏová aÏ ãervená 
„Renate Steiniger“ - modrofialová aÏ fialovorÛÏová
„Rosita“ - rÛÏová
„Snowball“ - bílá

Talífiovitá kvûtenství: 
Nejãastûji se setkáváme s kultivary oznaãen˘mi jako Teller Blue, Teller Pink,
Teller Red, Teller White
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