ARBOEKO
BULLETIN

2
2008
BULLETIN

O slovech sexy, trendy, feng-šu a světu tak trochu naruby
Vážení kolegové,
kdo nás zná již delší čas, jistě uzná, že Arboeko bylo
od začátku své existence v některých věcech vždy trochu
napřed. Vždy jsme se snažili prošlapávat v našem školkařském světě nové cestičky, které občas vedly i trochu trnitým
křovím, ale nechci na tomto místě popisovat biologii keře
Prunus spinosa, známé to trnky. I když trochu trpké příchutě možná pocítíte spolu se mnou. Když si odmyslíme, že
v našem školkařsko obchodním snažení jsme museli vyřešit mnoho technologických, logistických i ekonomických
křížovek s tajenkou v nedohlednu, musím připomenout, že
nemalý kus energie jsme vložili i do marketingu. To jest do
jakéhosi umění prodat naše produkty a spolu s nima nabídnout zákazníkovi i dostatek informací o nich. A abychom
vykreslili vlastnosti našich stromů a keřů, vypůjčili jsme si
občas z naší krásné mateřštiny různá přídavná jména jako
třeba, že rostlina dosahuje VELKOLEPÝCH rozměrů, nebo
že tato odrůda růže PRONIKAVĚ voní. Ne že by na tom
bylo něco špatného, jenom v některých situacích přemýšlím, jestli ve srovnání s jinými ﬁrmami neškolkařského sektoru neztrácíme tak trochu dech. Běžná přídavná jména
jakoby vymizela z mluvnice a i v popisování vlastností přicházejí na řadu slova jako třeba lajfstajlový (píšu to takhle
naschvál), nebo trendový. A kdo je trendový, tomu obchod
zdá se frčí. Anebo slovo sexy, promiňte za výraz, vstoupilo
do reklamy tak razantně, že ani nezaklepalo. Ve chvíli, kdy
k vám píšu tyto řádky, poslouchám reklamu z rádia na ja-

kýsi nový sexy foťák a přiznávám se, že přesně nevím, co se
od něj dá čekat. A tak se zamýšlím dál, jestli by vás třeba
vážení kolegové potěšilo, kdybychom se i my - opět v Čechách jako první – přizpůsobili těmto změnám a začali být
ve školkařské komunikaci také trochu trendoví. Mohli bychom nabídnout třeba lifestylový (i takhle napsané to vypadá divně) platan nebo nějakou sexy hortensii. A když už
jsme u té hortenzie, víte že někdo moc chytrý napsal do lunárního kalendáře, víte, že hortenzie na zahradě přináší majitelům nemoci a strádání? Možná je to jenom trendová
informace, která nemá váhu. Možná by nám to pomohl zodpovědět nějaký příznivec čínské ﬁlozoﬁe Feng –šu, která
jako protipól k sexy výrobkům k nám vtrhla stejně razantně
a nezaklepala taky. Nepochybuji o mnoha životních moudrostech tohoto učení, ale přijde mi trochu legrační předělávat asijské učení na náš zcela odlišný evropský lifestyle
(neboli styl života). Také si představte, že jeden náš zákazník musel před sídlem jedné ﬁrmy předělávat jinak celkem
povedenou zahradní úpravu, neboť specialista přes Feng-šu
zahlásil, že tento způsob úpravy napomáhá nadměrnému
odtékání ﬁremních ﬁnancí. Kupodivu, tato předpověď se
obratem potvrdila, protože solidní ﬁrma si objednala novou
parkovou úpravu a tu našemu zákazníkovi zaplatila podruhé. Za jedno dílo dvakrát, takže odtok ﬁnancí se přece
jenom prokázal!
No uznejte, není ten náš svět trochu naruby?
Pavel Chlouba

Nová produkce kmínkových dřevin ve Smržicích
ak jako každou sezónu, tak i tento rok jsme si pro naše zákazníky ve Smržicích připravily novinku. V průběhu letošního jara
jsme postupně vybudovali pěstebně-produkční záhony na sortiment
kmínkových dřevin. Princip jsme pro velký úspěch zvolili stejný
jako u již ověřených airpotů. Rostliny jsou dopěstovány přímo na
pěstebně-prodejních plochách. Jsou připojeny na automatickou závlahu s přihnojováním a zákazník si může vybrat to nejlepší z téměř
2 000 kusů rostlin. Sortiment je rozsáhlý a zahrnuje okrasné dřeviny na kmínku od velikosti kmínku 40 cm až po vysoké rostliny
na kmínku 220 cm. Je možné si vybrat nejen malé okrasné rostliny
do předzahrádek, ale v nabídce jsou i menší alternativy oblíbených
soret stromů z airpotů, převislých třešní, moruší, laburna a samozřejmě nechybí ani šeříky. Zveme Vás tímto do Smržic, naše prodejna je i v letním období plně zavezena a připravena splnit
poptávku po dřevinách i v letním období.
David Podhorský.
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Kontraktační dny v Arboeku 21.8 – 2.9.2008

Ve dnech 21. 8. až 2. 9.2008 proběhnou v areálu ﬁrmy Arboeka kontraktační dny. Tato akce je určena především pro zákazníky
z řad zahradních center. Zákaznici si zde budou moci projít a prohlédnout celý sortiment dřevin, které Arboeko produkuje,
a které jsou určeny zejména pro následující maloprodej. Zahradnické ﬁrmy si zde budou moci zajistit sortiment nejen pro nadcházející podzimní sezónu, ale i pro jarní sezónu v roce 2009. Jednotlivé vzorky dřevin budou prezentovány v zakrytých prostorách našich skleníků. Novinkou bude jistě i prezentace dřevin ze zahraniční produkce od našich dodavatelů. Bude se jednat
zejména o sortiment dřevin vhodných k prodeji v podzimní sezóně! Samozřejmostí je, že zákazníci si budou moci prohlédnout
všechny pěstební plochy kontejnerové výroby. Výhodou pro zahradnická centra bude jistota zarezervovaného materiálu a dále
cenové zvýhodnění dřevin při odběru dřevin již v podzimní sezóně. Samozřejmostí bude také připravené malé občerstvení.
Jiří Fujera

mail: slovensko@arboeko.com
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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

„Verejná zeleň v premenách času“ - 9. – 10. 9. 2008
SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň,
Máme krásne letné počasie, ale nakoľko sa nám čas
prehupol už do druhej polovice prázdnin, je potrebné
začať pomaly myslieť na to čo nás čaká v blízkej budúcnosti. Nemyslím teraz prijatie Eura na Slovensku,
myslím budúcnosť trošku bližšiu. Preto využívam túto
možnosť a rád by som vás pozval na dve významné
akcie, ktoré sú pred nami. Tou prvou sú tradičné rezervačné dni v Obříství, ktoré sú bližšie predstavené
v článku môjho kolegu. Jedna prosba, ak ste zo Slovenska a máte záujem prísť k nám na návštevu, dajte
mi vedieť aspoň jeden deň vopred na tel.č. 0902 288
632, alebo na e-mail: slovensko@arboeko.com
No a tou druhou akciou,
na ktorú si vás dovoľujem pozvať je seminár 

Čo sa skrýva pod týmto názvom?
Firma Arboeko v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva pri SPU v Nitre
a Arborétom Mlyňany SAV pripravujú odborný
seminár týkajúci sa problematiky verejnej zelene, ktorý bude prebiehať na pôde SPU v Nitre
v dňoch 9.-10. septembra (září). Pripravujeme
sériu prednášok odborníkov zo Slovenska a zahraničia, ktorá bude určená pre pracovníkov
mestských a obecných úradov, technických služeb a ﬁriem pracujúcich vo verejnej sfére nielen
zo Slovenska, ale aj z Moravy a Čiech. Program
seminára a bližšie informácie spolu s prihláškou
nájdete na web stránkach: www.arboeko.com
V prípade záujme je možné obrátiť sa aj priamo
na moju osobu.

Teším sa na skoré stretnutie na niektorej zo spomínaných akcií.
Roman Mičian (slovensko@arboeko.com)

VÝVOJ TRENDŮ V OBLASTI ALEJOVÝCH VÝSADEB
ahlédneme-li do minulosti několika předchozích sezón,
nelze si nevšimnout některých změn v potřebách tuzemského trhu a od toho odvozených požadavcích na nás jako dodavatele i v oblasti alejových výsadeb. Více či méně výraznější
změny lze zaznamenat hlavně ve volbě sortimentu, výsadbových velikostí, termínů, volbě mezi prostokořennými nebo balovými sazenicemi a původem rostlinného materiálu.
Začneme-li v našem pozastavení nad těmito skutečnostmi třeba
od konce, zaznamenáváme rok od roku výraznější zájem
o stromy pocházející z vlastní tuzemské produkce. Čím dále
častěji se setkáváme s dotazy, jestli v případě požadovaných
stromů disponujeme s vlastní produkcí, případně co podobného
můžeme nabídnout pro projednání případné záměny v sortimentu (nebo velikostech) daném zadavatelem.
Vedle obecné obliby tuzemského původu rostlin u spotřebitelů
je to do jisté míry dáno i tím, že jsme často v poslední době
vystaveni čím dále extrémnějším výkyvům klimatických podmínek. Rekordně tvrdé zimy jsou střídány naopak nezvykle teplými, podobné extrémy zaznamenáváme i v létě, vedle
teplotních rozdílů nás čím dále častěji zaskakují i velmi nevyrovnané srážky (rekordní sucha vystřídaná stejně význačnými
povodněmi), brzy po zimě přichází horké léto, takže už pomalu
ani nevíme, co je to normální jaro. Abychom pro názornost nemuseli chodit do daleké minulosti, například suchá a současně
velmi teplá zima 2006/2007 se asi nejpatrněji negativně odrazila v určitých problémech s ujímáním u podzimních výsadeb
realizovaných bezprostředně před touto zimou hlavně soret disponujícími tvrdým dřevem, o to více těm, kterým současně ne
zcela opadají před zimou listy (hlavně duby, buky, habry, ale
třeba i přirozeně opadavé platany a akáty). Tyto stromy o poznání častěji než jindy rašily pomaleji, později a v některých
případech neprorašily vůbec. Až na výjimky se jednalo
o stromy dovozové, všem těmto nevyrovnanostem jsou u nás
vypěstované a tím i otužilejší stromy připraveny čelit lépe, než
sebekvalitnější dovoz.
Mezi odbornou veřejností je dlouho známé, že všeobecně veškerý rostlinný materiál, který vyrostl v našich klimatických
podmínkách, je také pro výsadbu v tuzemských podmínkách
přizpůsobivější ve srovnání s dovozovým materiálem, byť se
při volbě zdrojů těchto stromů orientujeme na západoevropskou provenienci (se stromy z jižní Evropy jsou z minulosti
výrazně horší zkušenosti). Rozdíly v následném prospívání výsadeb mezi našimi a dovozovými výpěstky jsou větší či menší
(často zanedbatelné, ale někdy i dosti patrné) hlavně v závislosti na náročnosti vybraných soret, charakteru lokality, kde
jsou stromy vysazeny (nadmořská výška a mikroklima, které se
často projevuje překvapivě výrazně), zvolené velikosti (větší
velikosti jsou mrazuodolnější,) a termínu výsadby, kdy na jaře
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vysazené rostliny mají možnost se přes vegetaci alespoň částečně aklimatizovat na naše podmínky v porovnání s podzimími výsadbami, kdy je často méně otužilý dovozový materiál
bezprostředně po výsadbě vystaven našim nezřídka tvrdším
zimám, než jakému byl ve své původní domovině vystaven.
Další důležitou výhodou domácí produkce je také to, že na podzim dochází v porovnání s importovanými stromy k dřívějšímu
ukončení vegetace (v závislosti na okolnostech přibližně o jeden
až dva týdny), takže je možná dřívější expedice v případech,
kdy je hlavně kvůli požadavkům investorů vyžadován brzký termín expedice objednaných rostlin. Na jaře je tomu přirozeně
obráceně, stromy z oblastí, ze kterých se k nám dováží, raší
dříve a rychleji než u nás, což je často komplikované hlavně
kvůli tomu, že mnohé objednávky dostáváme v době, kdy už
není optimální doba pro dobývání stromů ze školek. Tomuto se
snažíme čelit tím, že už druhý rok nezanedbatelné množství
stromů připravujeme k expedici co nejdříve, jak je to technicky
možné (po rozmrznutí školky, hned jak se dostaneme dobývacími stroji do půdy) i za tu cenu, že na ně ještě nemáme závazné
objednávky. Toto zajišťujeme jak v případě vlastní produkce,
tak i u dovozových stromů, neboť přes veškerou snahu nedokážeme zásobit tuzemský trh v zásadě oblíbenější tuzemskou produkcí jak v požadovaném sortimentu, tak v množství
požadovaných stromů. Vedle toho, že máme rok od roku větší
zkušenosti s požadavky trhu na sortiment, které jsou u mnoha
soret v posledních letech podobné, je to umožněno také tím, že
i naši zákazníci mají stále větší zkušenosti, proto jsou stále více
ochotni v případech, kdy je to alespoň trochu možné, volit velikostní nebo sortimentální záměnu od původního požadavku,
případně tuto záměnu vyjednat s případným orgánem, pokud
nemohou rozhodnout sami, ve prospěch tuzemského materiálu,
jak je již v druhém odstavci tohoto článku uvedeno. Tento zčásti
pro nás trochu riskantní krok (ne zcela všechny takto připravené stromy na jaře prodáme a je to pro nás přeci jen organizačně náročnější, než připravovat stromy k expedici do
standardních závazných objednávek na konkrétní termín, po založení se ale dají úspěšně nabízet i později, což vede k obohacení sortimentu i v pozdějších měsících, kdy je v porovnání
s klasickým podzimem nebo jarem a tedy většinou používanými
balovými stromy poněkud omezenější výběr) v poslední době
podstupujme také proto, že v poslední době zaznamenáváme
rok od roku výrazně zvýšený zájem o alejové stromy i v jarních
měsících. Výše uvedená fakta o poněkud rychlejším nástupu
jara hlavně v protikladu k potřebám uspokojení trhu (časté požadavky na materiál v době, kdy je na klasické balové stromy
pozdě) souvisejí také s velmi vzrůstající oblibou stromů pěstovaných v technologii AIRPOT. Podrobněji popisovat tuto technologii je nad rámec poslání tohoto článku, v minulých číslech

Stromy pro letní výsadby

etní období neznamená pro většinu zahradníků
L
dobu odpočinku, nýbrž se věnují sekání trávníků, úpravám zahrad a stále více v tomto čase realizují i nové projekty. Připravili jsme proto stejně
jako každý rok nabídku stromů připravených pro
letní výsadby. Novinkou je ovšem podstatné rozšíření sortimentu. Namátkou můžeme zmínit výrazné
solitery Acer negundo ‚Aureomarginatum‘ nebo Catalpa bignonioides, nové kulovité formy stromů Pla-

našeho bulletinu byl tento způsob pěstování stromů pro letní
výsadby popsán určitě dostatečně. Dle ohlasů zákazníků jsou
zkušenosti vynikající, čím dále častěji si zahradnické ﬁrmy rezervují tyto stromy už na jaře nejen kvůli požadavkům investorů
na letní termín výsadby, mnoho těchto stromů se prodá v případech, že naši zákazníci přesvědčí své zákazníky, ať s výsadbou počkají o pár měsíců, protože za relativně malý rozdíl
v ceně obdrží komplexně dokonalejší rostlinu. Nemusí docházet k redukci koruny při výsadbě (snad jen k částečnému prostříhání případné přehuštěné koruny), protože při expedici není
porušen kořenový systém, kvůli tomu, že je také velmi bohatý
tenkými kořeny, se rostliny velmi rychle a energicky ujímají,
často rychle doženou i třeba o rok starší výsadby balových
stromů. Zkrátka řečeno, také tato čím dále populárnější technologie patří poslední dobou mezi neopomenutelný trend
i v případě alejových výsadeb.
Další určitý posun v preferencích lze pozorovat také ve zvýšeném požadavku na expedici stromů v prostokořenném stavu.
Stále je tato forma v porovnání s balovými stromy ve výrazné
menšině, tento poměr se ale posledních přibližně dvou letech
poněkud snižuje. Nejvíce je to asi dáno tím (vedle toho, že zákazník rád ušetří příplatek za bal), že se obecně zlepšuje informovanost a profesionální úroveň trhu. V minulosti se často
stávalo, že by zákazníci rádi nakupovali prostokořenné stromy,
investory byly ale zásadně vyžadovány stromy balové i v případech, kdy by to z pohledu úspěšného ujmutí stromu nebylo
potřeba. Mnoho druhů stromů hlavně menších velikostí (většinou ve velikosti 12-14-16 cm v obvodu kmínku, viz informace
u každé nabízené položky v našem ceníku) lze totiž sázet stejně
úspěšně i bez balu, předpokládá to hlavně relativně rychlý termín výsadby na stanoviště (i proto jsou obecně tyto stromy
vhodnější hlavně v případě vlastní produkce, kdy je přesun
rostlin na stanoviště z místa vypěstování rychlejší, než u dovozu) oproti balovým stromům, které lze sázet i několik týdnů
od vyjmutí z půdy, pokud jsou ovšem řádně opečovány. Konkrétně speciﬁcké podmínky naší školky v Obříství jsou prostokořenným stromům velmi příznivé, neboť kombinace
zdejších lehčích písčitých půd a kapkové závlahy vytváří velmi
dobrý předpoklad pro vypěstování stromů, které mají velmi bohatý kořenový systém s velkým množstvím tenkých kořínků
v blízkosti kmene, což vedle výborného předpokladu pro použití prostokořenných stromů také znamená to, že u balových
stromů nemusejí být baly tak rozměrné, jako u stromů z těžších
půd bez kapkové závlahy, což pro Vás zákazníky významně
ulehčuje transport a s tím spojené náklady (jak při vlastní výsadbě, tak i úspora přepravních nákladů).
Bc. Svatopluk Ryba
(pokračování v příštím čísle ARBOEKO – bulletinu)

Arboeko na „Zeleném světě“
tanus acerifolia ‚Alphens Globe‘ a Tilia cordata
‚Lima‘ nebo například okrasné třešně Prunus sargentii ‚Rancho‘ či Prunus ‚Snow Fountains‘
a spoustu dalších. Stromy jsou pěstovány v airpot
manžetách nebo polypropylenových taškách
s otvory. Oba systémy při použití speciálně namíchaného substrátu umožňují rychlé prokořenění
a možnost expedice již v průběhu měsíce června.
Předností takto pěstovaných dřevin je okamžitý
efekt zeleně po výsadbě a perfektní kořenový systém umožňující pokračování zdárného růstu na
trvalém stanovišti.
Ženy-zahradnice jistě ocení snadnou manipulaci při
expedici i při samotné výsadbě. Při výsadbě v letním období je nutné kvalitně připravit výsadbovou
jámu, důkladně zakotvit strom na stanovišti, zejména však zajistit pravidelnou a vydatnou zálivku
během následného období po výsadbě. Stromy pro
vás pěstujeme v Obříství i ve Smržicích, kde vám
rádi nabízené dřeviny ukážeme, můžete si konkrétní
rostliny vybrat nebo si je rovnou odvézt.

Ve dnech 5. a 6. 9. 2008 se uskuteční na Brněnském výstavišti tradiční zahradnická výstava
„Zelený svět.“ Ani letos nebude Arboeko na této
akci chybět. Srdečně Vás proto zveme k návštěvě
naší expozice a k malému pohoštění. Těšíme se
na Vás!

MALÝ SERIÁL VÍCEMÉNĚ PRAKTICKÝCH RAD K VÝSADBĚ DŘEVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Smýkala
Ing. František Smýkal, Vyšší odborná škola zahradnická Mělník

Část 5.: Výsadba dřevin - 9. pokračování
5.3.6 Kotvení dřevin – 3. pokračování
Ad bb) Kotvení stromů (keřů) s balem dvěma a více šikmými kůly (švýcarské kotvení)
Tento způsob kotvení je často používán ve Švýcarsku a to jak
pro kotvení kmenných tvarů stromů, keřových tvarů stromů,
sazenic sesazených z více rostlin do jednoho balu (nebo s jedním balem přemísťovaných), čili vícekmenných, tak i velkých
keřů. Používá se i ke kotvení sazenic značně velkých, jakož
i dřevin přesazovaných (po transferu), vysokých i několik m.
Metoda je úsporná na práci, materiál a často i na prostor.
Dva kůly se obvykle používají u kmenných tvarů stromů s ob-

vodem kmene přes 16 cm do 25 cm, jen výjimečně u větších.
U jehličnatých stromů a všech keřů s výškou nad 1,5 m do 3
m, na silně větrných polohách do 2,5 m. Nejčastěji se tedy
používá k ﬁxaci stromů či keřů (listnatých i jehličnatých)
s balem o průměru přes 500 mm do 600 mm. Dřeviny nad
uvedené velikosti se touto metodou kotví třemi, výjimečně
i více kůly. Metoda se dá v odůvodněných případech použít
i ke kotvení sazenic prostokořenných. Je to metoda úsporná
na čas, na materiál a někdy i na prostor.
Švýcarské kotvení se vyznačuje tím, že nepracuje ani s kůly
na tah, ani s příčkami. U kmenných tvarů jsou přiměřeně
dlouhé a přiměřeně tlusté kůly zatlučeny šikmo tak, že probíhají těsně vedle kmene. Ke kmeni přiléhají sousední kůly ve
spirále.U keřových tvarů stromů a velkých keřů se kůly nejlépe osazují tak, že probíhají
uvnitř koruny těsně vedle nejméně dvou kmenů nebo vedle
nejméně dvou kosterních
větví. Kůly jsou po obvodu
jámy rozmístěny většinou pravidelně (např. po 180 ° , po
120 ° atd.). Směrově se vždy
zatlouká jeden (obvykle nejdelší) šikmý kůl tak, aby jeho
vrchol směřoval proti převládajícím větrům, v záplavových
územích tak, aby pomáhal
kmen chránit před atakem
vodou unášených předmětů.
Jeden i dva kůly mohou také

chránit výsadbu před poškozením stroji (kosení, zametání,
shrnování sněhu apod.). Při kotvení dvěma kůly na svahu, se
tyto osazují po vrstevnici, není-li však směr převládajících
větrů po spádnici. V blízkosti jízdních drah (bicykly, motocykly, skiboarding, sáňkování, bobování, lyžování, snowboarding) se jeden kůl zatlouká tak, aby byl nakloněn po směru
jízdy. Při eventuelní havárii se pak kůl snadno zlomí a méně
ohrozí jezdce. Není-li nutné využít žádnou z výše uvedených
vedlejších funkcí, je lhostejno ze které strany jsou kůly umístěny, ale pak se umísťují u všech dřevin pokud možno stejně,
aby výsadba působila organizovaně (profesionálně).
Do přetlučených nebo předvrtaných děr se přiměřeně dlouhé
a přiměřeně tlusté kůly zatloukají beranidlem nebo dřevěnou
palicí pokud má dřevina zemní bal (kořenový systém) obsypán jen tolik, že ji lze vyklánět do stran. Jinak je instalace
kůlů dosti obtížná. Dřevina se vyklání do stran velmi šetrně,
aby tím netrpěla soudržnost balu. Kůra kotvených dřevin
nesmí být zatloukáním kůlů poškozena. Kůl by měl v místě
budoucího (spodního) úvazku dosahovat přibližně do jedné
třetiny maximálně jedné poloviny celkové výšky dřeviny.Úhel, který svírá kůl se svislicí by měl být 30 ˚, maximálně 45 ˚. Kůl se zatlouká do dna, méně často do stěny jámy
a jen zcela výjimečně mimo jámu. Mimo jámu se zatloukají
kůly při výsadbách do celoplošně připravené půdy, tj. vyhnojené a do hloubky zkypřené, kde je možné provést jámy
menších rozměrů. Kůl se zatlouká tak hluboko, aby vytvořil
dřevině dostatečně pevnou oporu. To znamená do rostlé,
ulehlé nebo přiměřeně zhutněné půdy zpravidla do hloubky
0,2 m až 0,3 m. Do čerstvého zásypu má kůl zasahovat nejméně 0,5 m, ale často takové kotvení není dostatečně stabilní.
Po osazení kůlů se tyto zakrátí na potřebnou délku (eventuelně se začistí jejich koruny) a dokončí se výsadba, při které
se půda (substrát) po vrstvách hutní sešlapem, přičemž nesmí
být poškozován bal. Je-li to žádoucí provizorně se dřevina
přiváže ke kůlu. Po vytvoření závlahové mísy a eventuelně
i zamulčování se výsadba důkladně zalije, nejlépe tak, aby se
půda v celém proﬁlu jamy rozbahnila. Pak se teprve rostlina
deﬁnitivně přiváže ke kůlu, nejlépe kokosovým provazem, na
osmičky. Množství osmiček na jednom úvazku je přímo
úměrné velikosti sazenice, předpokládané námaze větrem
apod.
Ad bc) Kotvení stromů (keřů) s balem dvěma (i více) kůly
svisle
bca) dvěma kůly bez příčky (na tah)
Metoda je úsporná na práci, přiměřeně chrání vysazené dřeviny proti nežádoucím atakům z okolí, ale přitom často usnadňuje provoz kolem nich (chůze, jízda bicyklů, kosení,
zametání, shrnování sněhu apod).
Dva kůly se obvykle používají u kmenných tvarů stromů s obvodem kmene přes 16 cm do 25 cm, jen výjimečně u větších.
Dále u jehličnatých stromů a všech keřů s výškou nad 1,5 m
do 3 m, na silně větrných polohách do 2,5 m. Nejčastěji se
tedy používá k ﬁxaci stromů či keřů (listnatých i jehličnatých)
s balem o průměru přes 500 mm do 600 mm, výjimečně větších. Dřeviny nad uvedené velikosti se touto metodou kotví
třemi, výjimečně i více kůly.
Toto kotvení je dostatečně pevné a na instalaci je poměrně
rychlé. Vyžaduje však velmi kvalitní kůly, které snesou námahu v ohybu. Proto se obvykle používají kůly poněkud větších průměrů než by se zvolily u stejně velkých stromů
kotvených systémem s příčkou. Výhodné je zejména u výsadeb v místech, která nejsou tolik ohrožena vandalizmem.
Při provádění platí všechny zásady uvedené u kotvení stromů

Stavba nových pěstebních záhonů v Obříství
ontejnerovna v Obříství se rozrůstá o nové
pěstební záhony. Rozlohu mají cca 1,5 ha.
Zatím je to jen srovnaná plocha s betonovými patkami, které později ponesou konstrukci folioskleníku nebo stínoviště. Na jaře 2009 bude plocha
využita pro nově nasázené rostliny a tak ušetříme
hodně času a energie s převážením výpěstků.
V tomto období se na pěstební ploše potkávají 2
produkce, ta starší narostlá určená k jarní expedici
a ta nová, právě nakontejnerovaná. Rozšíření pěstebních ploch nám zároveň umožní úměrně navýšit množství kontejnerovaného zboží.

K

s balem (opublikované v minulém čísle). Dále pak:
.• po správném usazení balu
a jeho částečném obsypání, se zatlučou těsně vedle balu do předtlučených děr, kůly, nejlépe
30 cm do dna výsadbové jámy;
kůly jsou mírně vně vykloněny
(po úhlem asi 15 ˚ až 30 ˚), ve
směru budoucí linie kůl – kmen
stromu – kůl, která je shodná se
směrem jízdy sekaček aj. strojů,
z záplavových místech ve směru
toku vody apod.;
.• Při uvazování se kůly mírně napruží tak, aby dostatečně zajišťovaly stabilitu vysazeného stromu.
bcb) Kotvení dřevin s balem
třemi (i více) kůly svisle bez příčky (na tah)
Toto kotvení je výhodné pro dřeviny nízko nebo až k zemi hustě
zavětvené. Bývá většinou zkrácené – kmen je uvázán asi 1 m Nahoře úvazky ploché,
dole kokosová šňůra
nad zemí. Jinak je vše podobné
jako u kotvení dvěma kůly bez
příčky, jak je uvedeno výše (bca).
bcc) Kotvení dřevin s balem dvěma kůly svisle s příčkou
Toto kotvení se rozhodně musí použít vždy, když kůly nejsou zatlučeny dostatečně hluboko do dna výsadbové jámy,
nebo když kůly sólo nejsou schopny zajistit dobré ukotvení
dřeviny po výsadbě z jiných důvodů (kůly s velkým množstvím suků, kůly tenké nebo již jednou použité, půlené nebo
čtvrcené apod.). Příčky výrazně zpevňují kotvící konstrukci.
Příčky nesmí ohrožovat kmen či dřevinu mechanickým poškozením - v místě styku musí být bandážovány. Kotvení
může být i zkrácené – kmen je pak uvázán asi 1 m nad zemí.
Jinak je vše podobné jako u kotvení dvěma kůly bez příčky,
jak je uvedeno výše (bca).
Ad bd) Kotvení dřevin s balem třemi (i více) kůly svisle,
nebo mírně šikmo s příčkami (trojnožky a čtyrnožky; t.
zv. holandské standardní a holandské zkrácené)
Toto kotvení je v západních, zahradnicky rozvinutých zemích,
v posledním čtvrtstoletí nejpoužívanějším způsobem kotvení
stromů. Je výbornou ochranou i proti mechanickému poškozování kmenů a vandalizmu. Zásady použití a postup instalace kotvení je skoro shodný s holandským kotvením
prostokořenných stromů (viz ae v č. 3/2007), jen zatloukání
kůlů se provádí až po správném usazení balu a jeho částečném obsypání. Při holandském zkráceném kotvení je kmen
uvázán asi ve výšce 1 m nad zemí, což je dostačující pro ﬁxaci kořenové části sazenice, ale kmen dobře reaguje na namáhání větrem tvorbou reakčního dřeva. Takto kotvené
stromy jsou však velmi choulostivé na zlomení vandaly.
Poznámka: Některé odstavce (či jejich části) ČSN 83
9021:2006, článku 5.7 Kotvení, jsou přesunuty k popisům
konkrétních typů kotvení a jsou psány v kurzivě.
Obrázky kreslil Čeněk Hlavatý

ARBOEKO s.r.o.

OPĚT VE VARŠAVĚ
Ve dnech 29. 8. až 31. 8. 2008 proběhne již XVI.
ročník mezinárodní zahradnické
výstavy
ZIELEŃ TO ŹYCIE aneb Green is life, která
je zaměřena na školkařský segment. Je to výstava, která nemá ve střední a východní Evropě
konkurenci. Pravidelně se na ní setkává početná
skupina zahradníků z celé střední Evropy.
ARBOEKO bude mít svůj stánek v rámci
jednotně se prezentující expozice České republiky. Pokud do Varšavy zavítáte, nezapomeňte
se zastavit!!!

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerových keřů)
PYRACANTHA
Hlohyně je stálezelený 2-3 m vysoký trnitý keř. Vejčité až kopinaté lesklé
listy s pilovitým okrajem jsou do 4 cm dlouhé někdy až kožovité. Bílé květy
jsou sestaveny do chocholíků, kvetou v V.-VI. Plodem je v závislosti na kultivaru zbarvená malvice – od žluté přes oranžovou po různé stupně červené.
Plody vydrží na keři do zimy, někdy i do jara a kromě vysoké sadovnické
hodnoty jsou také potravou pro ptactvo. Na půdu i stanoviště je nenáročná,
špatně se jí daří pouze na zamokřených půdách. Dobře roste na slunci i ve
stínu, má ráda vapenité půdy a snese i sucho a městské prostředí. Dobře snáší
řez a proto ji lze využít i na tvarované živé ploty. Je oblíbenou rostlinou veřejné zeleně, kde se vysazuje do jednodruhových i smíšených skupin a některé v poslední době vyšlechtěné kultivary jsou i vhodnou půdopokryvnou
dřevinou. V privátní zeleni se sází do plotů nebo jednotlivě, případně se vyvazuje na ploché konstrukce podél zdí.
Pyracantha „Orange Glow“
Vzpřímeně rostoucí přes 2 m vysoký trnitý keř. Plod je ploše kulovitý oranžovočervený, pevný a spolehlivě vydrží na keři do zimy. Mrazuvzdornost: 18 °C.
Pyracantha „Red Column“
Vzpřímeně rostoucí do 2 m vysoký keř, který je ve
stáří spíše širší než vyšší. Má krásné lesklé světle
zelené listy a bohatě plodí. Plod je korálkově červený. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Pyracantha „Red Cushion“
Kompaktní 0,6-1 m vysoký půdopokryvný keř s červenými malvičkami. Nenáročný, dobře mrazuvzdorný. Mrazuvzdornost: -23 °C.
Pyracantha „Saphyr ….“
Tři různobarevné novinky vyšlechtěné na zvýšenou
odolnost k houbovým chorobám, zejména černím
na listech a plodech a zároveň na větší velikost malviček. Pyracantha „Saphyr Flava“ se žlutými, „Saphyr Orange“ s oranžovými a „Saphyr Rouge“
s červenými plody.
Mrazuvzdornost: -20 °C.
Pyracantha „Soleil d’Or“
Nižší keř dorůstající kolem 1 m. Ve veřejné zeleni se
často využívá i jako půdopokryvná dřevina. Bohatě
kvete a má výrazné žluté plody. Je méně náchylný
na černě na listech a plodech. Mrazuvzdornost: -20
°C.

Pyracantha „Sparker“
Novější kultivar s bíle panašovaným listem. Mrazuvzdornost: -15 °C.
Rhamnus frangula „Asplenifolia“
Na rozdíl od základního druhu je tento střihanolistý kultivar jemnější struktury a i menších rozměrů. Dorůstá kolem dvou metrů a je
stejně tak široký jako vysoký. Nejvýznamnější na něm je jeho celková nenáročnost
a vysoká snášenlivost městského prostředí.
Nejlépe se hodí do vlhčích až zamokřených
lokalit kde nehrozí větší úpal. Půda může být
i vysloveně chudá na živiny a proto je krušina (zvláště základní druh) využívána i jako pionýrská dřevina v krajinářských úpravách. Do soukromých zahrad je tento kultivar vhodný zejména
jako solitera nebo do tmavších vlhčích koutů jako výplňová dřevina a případně i na okraj čistící zóny u jezírek. Mrazuvzdornost: -40 °C.
Rhus glabra „Laciniata“
Oblíbený střihanolistý kultivar škumpy s nádherně červeným podzimním
vybarvením. Tento druh snáší i velmi těžké jílovité půdy. Mrazuvzdornost:
-40 °C.
Rhus typhina
Škumpa ocetná roste jako vícekmenný někdy
až výběžkatý velký keř nebo stromek s deštníkovitou korunou. Výška je přes 4 m. Svojím
habitem působí v našich končinách poněkud
exoticky. Má tlusté málo větvené výhony, které
jsou hustě pokryté hnědými chloupky. Lichozpeřené listy jsou mimořádně velké, není vý-

jimkou ani 0,5 m dlouhý exemplář. Na podzim se výrazně zbarvují do oranžova až červena. Zelenožluté květy jsou sestaveny v hrubé koncové laty.
Chlupaté načervenalé až naﬁalovělé plodenství si drží tvar lat a je tvořeno
peckovicemi. Plodenství vydrží na keři dlouho do zimy a zvyšuje tak okrasnou hodnotu této škumpy. Je podobně jako Rhamnus absolutně nenáročná na
půdu, snáší dokonce i čistě písčitá stanoviště a městské i průmyslové ovzduší. Nejlépe roste na výsluní – tam také nejlépe na podzim vybarvuje. Vysazuje se jako solitera i do skupin, někdy však může být problémem její
sklon k výběžkatosti, zvláště pokud zasahujeme do koruny řezem. Pro svůj
zvláštní habitus a krásné podzimní vybarvení má své místo i v soukromých
zahradách. Její nevýhodou při použití ve veřejné zeleni je její menší životnost. Mrazuvzdornost: -29 °C.
Rhus typhina „Disecta“
Keř vysoký 2-3 metry s hluboce vykrajovanými listy. Má krásně šarlatové podzimní
vybarvení. Víceméně se používá jako solitera.
Mrazuvzdornost: -29 °C.
RIBES
Na severní polokouli roste kolem 150 druhů tohoto rodu. Jsou to většinou
opadavé nížší keře, které od mládí rychle rostou. Listy jsou střídavé jednoduché okrouhlé dlanitě laločnaté. Květy jsou různě zbarvené a většinou tvoří
hrozny. Plodem je drobná bobule zbarvená v závislosti na druhu od žluté
přes červenou po černou. Meruzalky jsou nenáročné, nejlépe prosperují na
slunečném stanovišti, stačí jim běžná půda, ale všechny druhy jsou vápnomilné. Dobře snášejí řez a některé druhy akceptují i zasolené půdy (především R. aureum). Většina druhů se používá jen ve veřejné zeleni, zejména pro
skupinové a výplňové výsadby. V zahradách se používají méně vzrůstné
druhy do živých plotů a Ribes sanguineum s kultivary i jako solitera. Od několika druhů byly vyšlechtěny kultivary s velkými plody, které jsou využívány jako ovocné dřeviny.
Ribes alpinum
Do 2 m vysoký a stejně tak široký hustě větvený keř.
Opadavé zelené listy jsou 3-5 laločnaté, na podzim
vybarvují do žluta. Žlutozelené květy tvoří hrozny,
plody jsou červené. Meruzalka alpská je jedním
z druhů, který snáší zastíněné stanoviště a dobře
roste i na sušších místech. Používá se zejména ve
veřejné zeleni. Mrazuvzdornost: -40 °C.
Ribes alpinum „Schmidt“
Kultivar vyšlechtěný na kompaktní a rychlý růst.
Dorůstá do 2 m. Listy pozdě opadávají a jsou výrazně tmavozelené. Květy jsou dvoudomé sestavené
po 20-30 do hroznů. Tmavočervené plody vydrží
dlouho na keři a jsou potravou pro ptactvo. Používá
se ve veřejné zeleni, vysazuje se podél silnic atd. Je
to velmi zdravý a odolný kultivar. Mrazuvzdornost:
-40 °C.

Ribes aureum
Pochází ze západní a střední části Severní Ameriky. Keř vysoký 2,5 m se
světlými 3 laločnatými listy a výrazným až žlutoﬁalovým podzimním vybarvením. Kvete žlutě v IV.-V. 5-6 cm dlouhými hrozny. Plody jsou purpurově hnědé až černé. Významná je zejména vysoká tolerance k zasoleným
substrátům. Mrazuvzdornost: -40 °C.
Ribes sanguineum „King Edward VII“
Pomaleji rostoucí až 2 m vysoký keř. Větve vesměs
vystoupavé, v horních partiích lehce obloukovité.
List 3-5 laločnatý tmavě zelený. Výrazně červené
květy tvoří 5-10 cm dlouhé hrozny. Kvete koncem
dubna a v květnu. Bobule jsou černé. Na půdu je nenáročný, ale extrémy nesnáší. V tuhých zimách
může namrzat, velmi dobře však regeneruje. Vysazuje se s oblibou do volně rostoucích kvetoucích živých plotů i jako solitera do zahrad.
Mrazuvzdornost: -23 °C.

