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akto zdánlivě humorně nadepsaný článek jsem před nějakou dobou našel na internetu. Vím, že si teď asi říkáte
„Jak tohle souvisí s Arboekem ? “ Ale věřte, že souvisí. Nechme trochu pracovat naši představivost a pojďme po stopách těchto úvah.
Už od pradávna se lidé snažili předvídat počasí a není
tomu tak dlouho, co se ho lidé pokouší i ovlivňovat. Téměř
vždy byly tyto snahy podmíněny snahou o lepší úrodu
nebo ochranou obydlí před
povodněmi. V poslední době,
jako například v Číně, se
však priority začaly měnit.
Ostatně i nám všem je notoricky známé heslo : „Poručíme větru, dešti... “ Ano,
dnes to zní téměř komicky,
ale myslím, že toto jaro
hodně lidem do smíchu nebylo, zvláště pak na Moravě.
To je přesná ukázka té
ochrany obydlí. No a kdyby
to šlo, tak by určitě následovala i ta lepší úroda. Dva roky
slýcháváme o krizi, ale myslím, že ta opravdová krize nastává právě třeba s povodněmi Přicházíme o „úrodu“ a nemáme kde realizovat výsadby, protože s rýžovými poli to
jaksi neumíme.
Ale abychom se dostali na merito věci. Stále jsme závislí na přírodě. Alespoň v naší branží z velké části. Ale tak
jako v Číně se i v naší malé zemi začaly měnit priority. Za
poslední roky se stále častěji setkáváme s většími stavebními zakázkami a s dotacemi z EU. To lze hodnotit veskrze
kladně, zvláště pak s ohledem na tolik diskutovanou úspěšnost čerpání z těchto fondů. Vlastně je dobře, že je práce
stále více. Ale všimli jste si toho, jak se pomalu a v tichosti
zvyšuje objem letních realizací? Ano, reagujeme, máme pro
vás airpoty a máme jich stále více. Ano, máme již i přes léto
plně zásobenou prodejnu. A ještě Ano, již i přes léto jezdí
více kamionu. Ano a ještě... Prostě je to tak, léto již pro výsadby není obdobím klidu.

Je to příjemné, máme stále více práce, by si jeden řekl.
Přesto se mi neustále vybavuje jeden podobný scénář. Velmi
často se stane, že se má zakázka předat na jaře. Pro výsadby
naprosto v pořádku, rostliny jsou k dispozici, v dobré kondici a ve správný čas. Jenže u staveb, jak už bývá dobrým
zvykem, to málokdy klape podle termínů. A tak se najednou
výsadby posunují na červenec a srpen. Pak často vidíme
zoufalého realizátora, který
v kleštích mezi investorem
a vlastní snahou o proﬁt
musí řešit „Co s tím ?“
A víte, pokud se to stane,
a všichni víme, že se to
opravdu stane, dá se to pochopit. Proč se nám to ale
stává čím dál tím častěji? Ba
co hůř, proč jsou například
dotační tituly od počátku
koncipovány s předáním
v srpnu nebo v září ? Proč se
snažíme tolik poroučet přírodě...
Vím, že nás ve většině případů baví ta úžasná práce
venku, s rostlinami a není nad příjemný pocit, když to
potom „hezky roste“. Ale asi bychom všichni potřeboval
pár osvícených mezi investory, abychom měli s kým tyto
šibeniční termíny řešit. Opravdu bychom potřebovali partnera, který chápe, že stejně jako živočichové, tak i rostliny
jsou živý materiál. Partnera,, který chápe, že ke konci srpna
svět rostlin nekončí, ale vlastně se teprve začíná rodit...
Na druhou stranu je pravdou, že nic není takto černobílé a obchod je obchod. Pro naše zákazníky se snažíme
udělat vše možné a často i to nemožné. A proto teď kdesi
v nitru závlahového systému onen všemocný počítač hlídá,
jak moc svítí sluníčko, který záhon potřebuje zrovna zalít
a který zalije až večer. Proto běží čerpadla na plný výkon.
Protože my větru a dešti neporoučíme, my jen zajišťujeme
vaše zakázky kdykoliv, třeba v srpnu.
David Podhorský

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

SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň z Obříství,
dúfam, že si v tomto dovolenkovom období nájdete aspoň pár minút na prečítanie si toho, čo sa
mi podarí tentokrát vyprodukovať.
V jarnom príspevku som písal, že je úžasné ako
sa príroda dokáže s nami niekedy pohrávať a nikto
nič nezmôže. A to som ešte netušil, čo nás čaká.
To ako so záhradníkmi „zatočilo“ počasie tento
rok sa len tak nevidí. Myslím si, že ﬁrmy ktoré to
prežijú bez ujmy na zdraví majú dobrý základ.
Arboeko žije, takže...., no nebudem predsa chváliť našu ﬁrmu, mohlo by to vyznieť ako propaganda a tej bolo tento rok v predvolebnom boji, či

už na Slovensko tak aj v Čechách, už dosť. Hodnotenie Arboeka a jeho fungovania prináleží skôr
Vám, našim zákazníkom.
Sľúbil som, že sa vrátim aj k MS vo futbale, ale
priznám sa, že neviem ako mám komentovať vystúpenie našich. Nechám to radšej na kompetentných. Chcel by som ale touto cestou poďakovať
všetkým českým fanúšikom, ktorý nám fandili
a to že ich bolo dosť sa dalo zistiť pri každom
našom góle, prípadne pri gólovej šanci (bývam
totiž v paneláku).
Teraz sa však vrátim k tomu čo nás živí, k nášmu
každodennému chlebíčku a tým je záhradníctvo.
Blíži sa jesenná sezóna, no a ešte pred jej ostrým
štartom, sme si dovolili urobiť malé stretnutie zá-

Solitérní konifery na Moravě
V roce 2007 vzniklo ve Smržicích středisko pro
pěstování vzrostlých konifer. Toto středisko je zaměřeno na pěstování konifer s cílovou prodejní
velikostí 150/200, 200/250, 250/300 cm dle
druhu. Jelikož jsme již v loňském roce vyexpedovali cca 700 ks těchto dřevin, někteří naši zákazníci již mají s naší produkcí i praktické
zkušenosti. Pro sezonu 2010-2011 je připraveno
do prodeje řádově již tisíce kusů vzrostlých konifer v 17 sortách. Z toho je nejvíce Pinus nigra
Nigra a Picea omorika. Jsou ale zastoupeny i zajímavější sorty v menším množství jako např.
Pinus strobus Pendula, Picea abies Inversa, Picea
orientalis nebo Abies concolor Compacta.
Stromy jsou dobývány strojem Pazaglia se zemním balem zabaleným v jutové plachtě a drátěném koši podle konkrétních požadavků
zákazníků. Nabídku konifer plánujeme v příštích

letech dále rozšiřovat jak v sortimentu, tak
i v množství. Věřím, že zákazníci budou s naší nabídkou spokojeni a budou naše výpěstky i nadále
nakupovat.
Antonín Spurný

Budování folioskleníku v Obříství
V červenci letošního roku společnost
ARBOEKO s. r. o. zahájila budování dalšího folioskleníku v areálu kontejnerovny
v Obříství. Na ploše 1,3 ha bude na konci
roku stát další stavba, tentokrát vybavena
nejen plně uzavřeným systémem koloběhu
vody, ale i plně automatickou tepelnou clonou. Bude to další krok v možnosti pěstovat
opravdu ty pěstitelsky nejnáročnější taxony
okrasných dřevin. Plocha 1,3 ha samozřejmě přispěje ke zvýšení přezimovacích
kapacit v areálu střediska kontejenrového
pěstování dřevin.

„Podzim v Obříství 2010“
V termínu 19. – 31. 8. 2010 proběhne v areálu naší kontejnerovny v Obříství tradiční akce „Podzim v Obříství“, zaměřená zejména na podzimní sortiment pro zahradní centra.
V těchto dnech budou zpřístupněny veškeré pěstební plochy
naší 12 ha kontejnerovny, sortiment bude dále doplněn o prezentaci okrasných dřevin na kmínku, kontejnerované stromy
o atraktivní rostliny z dovozu a představíme i nabídku kontejnerovaných vánočních stromků. Zákazníci se mohou těšit
na akční ceny vybraných rostlin, množstevní slevy a další výhody. Samozřejmostí bude stále připravené občerstvení. Podzimní sezóna v zahradních centrech hodně zaostává co se
důležitosti týče za tou jarní. I tak je to ale důležité období
v roce, na které je dobré se včas připravit. I to je jeden z důvodů, proč tuto popravdě „komorní“ akci připravujeme. Těšíme se, že budeme mít čas prohodit pár slov s našimi
zákazníky a že naopak i oni budou mít v tomto období čas
prohlédnout si výsledky našeho snažení. …a těm, kterým se
stýská po akcích velkolepějších vzkazujeme, že již brzy začneme připravovat kontraktační výstavu „Evropa v Obříství
2011“, která připadne na termín 18. – 20. 1. 2011.
Martin Procházka

hradníkov na našej moravskej pobočke v Smržiciach.. Len malé upozornenie, nenechajte sa zmiasť dátumom, áno budeme vám k dispozícií aj
v nedeľu. Bližšie info nájdete v príspevku od mojich kolegov. Pevne verím, že špeciálne solitérami
z voľnej pôdy uspokojíme aj najnáročnejších zákazníkov. Samozrejmosťou bude aj široká ponuka
kontajnerovaných rastlín z našej produkcie obohatená o novinky.
Ide o prvý krát, čo využívam našej moravskej pobočky na stretnutie s Vami a dúfam, že sa uvidíme
v hojnom množstve. Na záver by som vám chcel
popriať úspešnú jeseň a hodne pekných výsadieb.

Roman Mičian
slovensko@arboeko.com

Arboeko podpořilo děti v dětských
domovech aneb „jak mohou
stromy vydělat spoustu peněz“.
Letos v dubnu jsme zrealizovali s nadací Malý
Noe v Olomouci a s obcí Velký Týnec velmi zajímavý projekt. Na kopci u Velkého Týnce v místě
s krásnou vyhlídkou na Olomouc a okolí byl vysázen park „Háj Malý Noe“. Na tom by nebylo zas
tak nic zvláštního, kdyby se nejednalo o veskrze
dárcovskou akci. Arboeko zdarma dodalo pro výsadbu 65 stromů, Nadace Malý Noe pak oslovila
nerůznější osobnosti z Olomouce a z Olomouckého kraje a nabídla jim možnost koupit si a vlastnoručně si vysadit svůj strom na krásném místě
nad Hanou. Zároveň si děti z jednotlivých dětských domovů v Olomouckém kraji mohli vysadit
také svůj strom, který dostaly od Nadace zdarma.
Výtěžek z prodeje činil přes 200 000 Kč. Za tyto
peníze bude pořízeno vybavení do dětských domovů. Celá akce byla nejen úspěšnou dárcovskou
akcí, ale i velmi příjemným setkáním lidí různých
profesí s dětmi z dětských domovů při výsadbě
stromů. Děkujeme všem dárcům.
Stanislav Flek

Okénko kreslíře Jaroslava Kerlese

Dny otevřených dveří v Arboeku
ve Smržicích 29. 8. - 1. 9. 2010
V letošním roce přicházíme na trh s několika důležitými novinkami.
Mladé alejové stromy s listem původu- tyto stromy jsou určeny pro výsadby v krajině a všude
tam kde je potřeba klást důraz na původ výsadbového materiálu
Soliterní jehličnany o velikosti do 3 m. Tato skupina dřevin je naší skutečnou horkou novinkou. Dřeviny jsou ve špičkové kvalitě
Obě tyto novinky naleznete ve školkách ve Smržicích.. Zvu vás tedy k návštěvě našich školek
na Moravě. Občerstvení bude zajištěno.
Stanislav Flek

Návštěva paní Livie Klausové v ARBOEKU v Obříství
Dne 20. 4. 2010 navštívila okrasné školky
ARBOEKO s. r. o. v Obříství „naše první dáma“
paní Livie Klausová.

Na začátku návštěvy nás překvapilo jak dobře se
paní Klausová orientuje v sortimentu okrasných
dřevin. Některé taxony dokonce „naše první dáma“
dokázala pojmenovat správným latinským názvem.
Toto pro nás milé překvapení nám paní Klausová
pak následně vysvětlila. Pochází totiž ze Slovenska
ze zahradnické rodiny. Její dědeček byl zahradníkem a je vidět, že učenlivá vnučka se mnohému od
svého dědečka naučila a k rostlinám díky tomu získala pozitivní vztah. I přesto, že „naše první
dáma“ je vzděláním ekonom, vztah k rostlinám ji
vydržel až do dnešní doby a rostlinám opravdu rozumí. Jako dárek od ﬁrmy ARBOEKO s. r. o. paní
Klausová obdržela velkou 3 m solitérní magnolii
která bude krášlit reprezentační prostory Pražského
Hradu.
Pavel Kafka

Novinky v sortimentu
alejových stromů
Vážení zákazníci, během několika týdnů nastane
doba, kdy se budou opět moci vysazovat stromy
pěstované ve volné půdě. V současné době dorůstají ve školce v Obříství nové stromy v širokém sortimentu. Tak jako každý rok jsme pro vás připravili
i několik novinek, jenž jsme z vlastní produkce doposud nenabízeli.
Jedním ze stále častěji poptávaným a vysazovaným
stromem je břestovec západní Celtis occidentalis.
Strom má nepravidelně rostoucí korunu dosahující
výšky 20 – 25 m o šířce 15 – 20 m. Světle zelené
listy jsou výrazně asymetrické, zašpičatělé, vejčitého tvaru. Na podzim se zbarvují do žlutého až žutohnědého odstínu. Kulovité plody mají oranžovou
až světle hnědou barvu a velikost do 5 – 10 mm.
Nemá zvláštní nároky, nejlépe mu vyhovují lehčí
půdy s dostatkem vápníku. Roste jak na výsluní,
tak i v polostínu, snáší dobře přísušky. Velmi
vhodný strom do měst a parků pro svůj dobrý růst
v znečištěném městském prostředí a zadláždění.
V sortimentu stromů okrasných květem i plody je
novinkou jabloň Malus ‚Adirondack‘. Malokorunný strom s výškou do 5 m s typickou úzce trychtýřovitou kompaktně rostoucí korunou. Bohatě
kvete bílými květy na přelomu dubna a května.
Drobné plody jsou kulaté oranžovočervené barvy.
Vyžaduje živnou vlhčí půdu na slunném stanovišti.
Jabloň je možné použít pro výsadbu stromořadí,
jako solitéru nebo pro výsadbu do skupin v parcích.

Výsledky stipendijního průzkumu studentů
z děčínské Zahradnické školy a vyhodnocení celkových výsledků spolu
s mělnickou Zahradnickou školou
Jak již bylo zmíněno v minulém čísle, chtěla bych vás
informovat o dalších výsledcích našeho dotazníkového
průzkumu studentů ze středních zahradnických škol,
týkajícího se projektu vytvoření stipendijního systému, se záměrem podpořit studenty při jejich studiu
a dále je motivovat nabídkou uplatnění se v oboru a získání jak bohaté praxe tak i jistot pro svou profesní
budoucnost.
Jak dopadly výsledky našeho dotazníkového šetření
studentů z druhých a třetích ročníků děčínské
Střední zahradnické školy?
Celkem se zúčastnilo 32 studentů (v poměru 16 z 2.
ho ročníku a 16 ze 3. ho ročníku). Po celkovém vyhodnocení byl jejich názor srovnatelný. Můžeme říci,
že jejich „ročníkový“ rozdíl je zanedbatelný. Nejprve
jsme u studentů trochu bojovali s návratností vyplněných dotazníků, kdy se nám nakonec podařilo získat
jejich odpovědi na naše otázky až při osobní návštěvě,
díky které jsem si o našem projektu popovídala se studenty v otevřené diskusi.
Zájem o naši nabídku stipendijní podpory byl značný,
což dokazuje 90 procent kladných odpovědí. Hlavními
důvody pro získání pozitivního ohlasu studentů byly:
možnost získat praxi v oboru, získat jistotu do budoucnosti a možnost uchytit se v oboru. Zároveň i přes
kladné hodnocení se nám podařilo od studentů získat
i jejich připomínky k podmínkám, které by rádi změnili. Nejčastěji to bylo u studentů nastavení minimální
doby, po kterou by u nás měli pracovat po úspěšném
dokončení studia a ﬁnanční částky, kterou by od nás
při studiu měsíčně dostávali. Dále mezi těmito kladnými odpověďmi se našla skupinka studentů, kteří by

i přes zájem tuto nabídku nevyužili. Svůj názor odůvodňovali nejčastěji rozhodnutím o plánovaném dalším navazujícím studiu. Pro jiné bylo zásadní, že by
nebyli ochotni stěhovat se za prací nebo nemají
v plánu se profesně tomuto oboru věnovat. K našemu
potěšení bylo pouhých 10 procent studentů bez zájmu
o náš stipendijní projekt.
Celkově jsme se tedy setkali s pozitivní ohlasem od
studentů. Na základě všech získaných dat lze konstatovat, že pro většinu studentů je nabídka stipendijního
systému velice zajímavá. Je nutné však dále z naší
strany pro realizaci stipendijního systému upravit studentům podmínky pro získání stipendia více se přizpůsobit - dle jejich odpovědí z dotazníků, aby
studenti byli ochotni tuto nabídku přijmout. Velkou
roli při jejich rozhodování hraje otázka otevřené budoucnosti. Mnozí ještě nevědí co by chtěli dělat, nechtějí se nikterak vázat, nebo naopak mají jasnou
představu, chtějí v oboru zůstat a proto se hlásí na
další navazující studium na vysokých školách. Věříme,
že se nám letos náš projekt úspěšně rozběhne a budeme moci v příštím čísle Bulletinu jmenovat studenty, které podporujeme a udělat s nimi krátkou
reportáž o tom, jak se jim podařilo stipendium získat.
Na závěr bych chtěla jménem naší společnosti poděkovat Střední zahradnické škole v Děčíně a v Mělníku
za spolupráci a podporu našeho projektu. Velké poděkování patří také všem studentům, jež nám poskytly
velice cenné informace a otevřeně s námi diskutovali
o jejich postojích a názorech.
Kristýna Lidová

Personální okénko
Představujeme pana Petra Jansu, který se přidal mezi náš stálý tým výrobního střediska
pěstování alejových stromů. Do naší ﬁrmy přišel Petr Jansa v květnu roku 2009, kdy nastoupil do střediska pěstování stromů. Jeho
předností je znalost zahradnického oboru
a také zkušenosti, které nasbíral ve svém předchozím zaměstnání ve Výzkumném ústavu v Průhonicích.
Podobný příběh si sebou nese i Michal Pelc,
který rovněž posílil středisko okrasné školky
v Obříství na pozici Zahradník. Michal Pelc
k nám nastoupil v červnu roku 2009. Michal
Pelc patří také mezi naše odborné zaměstnance. Svou kvaliﬁkaci získal studiem Vyšší
odborné zahradnické školy v Mělníku i následnou praxí v Průhonickém výzkumném
ústavu.

K naší spokojenosti chceme tímto představit zástupkyni menšinové dámské části
týmu Janu Vysloužilovou, která působí ve
Smržicích jako administrativně - personální podpora od dubna roku 2009. Jana
nejdříve vystudovala obecné gymnázium,
po kterém ještě doplnila své vzdělání na
Obchodní akademii v Olomouci.
Na závěr bych chtěla představit u nás nejdéle pracující Renátu Němcovou, která působí v obchodním oddělení ve Smržicích.
Její náplní práce je především péče o prodejnu a kontakt se zákazníky. Renáta vystudovala Střední zemědělskou školu
v Přerově - obor agropodnikání a další
praktické zkušenosti poté nasbírala v zahradnických ﬁrmách na Olomoucku.

Úplnou novinkou je český šlechtěnec trnovníku
lepkavého množený pod názvem Robinia viscosa
‚Vik‘. Jedná se o menší až středně velký strom dosahující výšky 10 – 15 m. Koruna je vzdušná s větvemi částečně převisajícími. Díky svému růstu je
méně náchylný na poškození větrem než například
Robinia x ‚Casque Rouge‘. Kvete tmavě růžovými
květy v 5-10 cm dlouhém květenství. Významnou
vlastností je dlouhá
doba květu. Rozkvétá
v průběhu května
a s výjimkou krátké
přestávky na přelomu
června a července kvete
do poloviny až konce
září. Vyžaduje slunné
stanoviště, snáší dobře
městské prostředí, zasolení i přísušek. Pro
svou dlouhou dobu
květu je vhodný pro
výsadbu stromořadí
i jako solitéra.
Ve školce v Obříství můžete vidět nejen zde přestavené novinky, ale celý pěstovaný sortiment.
Věřím, že vás nové dřeviny zaujmou a najdou si
místo ve výsadbách ve vašich obcích a městech.
Zdeněk Málek

Informace pro kolegy z oboru
U těchto ﬁrem můžete očekávat
problémy s hrazením faktur:
Flormax P+M - Maráček Pavol
Kolárova 835, 024 01 Kysucké Nové Město
Slovensko, IČO: 12603830
Martin Rubáš
Zemědělská 124, 664 63 Žabčice
IČO: 75738805

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(Pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerovaných dřevin)
Ulmus carpinifolia Wredei
Jilm zlatolistý
Tento velmi populární kříženec U.
glabra (horský) a U. minor (menší), je
soliterní keř až strom dorůstající 3 až 5
metrů. Rašící listy jsou zářivě žluté,
později žlutozelené, žlutější barva je
především při plném oslunění. Tento
jilm má úzký až sloupovitý tvar a je
plně mrazuvzdorný až do -30°C, ideální
podmínky pro jeho růst jsou propustnější vlhčí půdy a slunné až polostinné stanoviště.

Vaccinium corymbosum Bluecrop
Borůvka chocholičnatá (kanadská)
Velmi populární kultivar borůvek,
který má větší sladké plody
2–3 cm, z dospělého keře který dorůstá 1–1,75 m. můžeme ročně
sklidit 5–10 kg plodů. Stejně jako
ostatní borůvky vyžaduje kyselou
půdu a dostatek vláhy, přeschnutí
především v období nasazení
plodů se rovná ztrátě celé úrody
a přeschnutí před nebo během dozrávání znehodnotí především chuť
plodů. Borůvka chocholičnatá má nejraději slunné až polostinné
polohy, kvete během května a chutné plody dozrávají od poloviny
července do poloviny srpna, je plně mrazuvzdorná a to až do -40 °C.
Kromě plodů nás borůvky potěší ještě jednou a to na podzim svou
překrásnou jasně červenou barvou listů.
Vaccinium corymbosum Berkeley
Kultivar Berkeley má středně velké příjemně aromatické plody,
které dozrávají v druhé polovině července, jedná se o jeden z nejvzrůstnějších kultivarů.
Vaccinium corymbosum Emblue
Tento kultivar má vzpřímený růst větší plody, které dozrávají počátkem srpna a jsou příjemně nakyslé.
Vaccinium corymbosum Patriot
Patriot je rannější odrůda, která dozrává již v polovině července a je nižšího vzrůstu maximálně 1–1,2m.

Vaccinium vitis-ideae
Brusnice – brusinka
Jedná se o velmi populární stálezelený
až poloopadavý keř s drobnými krátce
řapíkatými listy.
Brusinka kvete
a plodí v hroznech, plody které obsahují velké množství vitamínů a minerálů a kterým byly v minulosti
přisuzovány až nadpřirozené schopnosti (mimochodem se z nich vařil
i nápoj lásky), dozrávají v srpnu až září.
Tyto drobné keříky, které dorůstají maximálně do výšky 30 cm, vyžadují
kyselou propustnou půdu a plné slunce až polostín.

Viburnum bodnatense Down
Kalina bodnatská
Kalina bodnatská je jedním z nejznámějších kultivarů svého druhu a to především
pro svou jedinečnou dobu kvetení a nádherné podzimní zbarvení.
Jde o opadavý keř dorůstající 1,5–2m,
kvetoucí od února do dubna růžovými
krásně vonnými květy, vyžaduje slunné až
polostinné stanoviště a propustné humóznější půdy, na podzim se zbarvuje do oranžové barvy a zimu
přečká bez úhony až do -40 °C.
Viburnum carlcephalum
Kalina kulovitá
Máte li rádi velmi silné vůně nemůže na vaši zahradě chybět kalina
kulovitá, její nádherná a silná vůně
připomíná vůni karaﬁátů a je cítit
na vzdálenost několika metrů.
Tento kříženec který pochází
z Anglie je opadavý keř dorůstající
150–200 cm, má široce vejčité zubaté listy a kvete od dubna do května. Ještě musím upozornit že jde
o velmi významnou medonosnou dřevinu.
Viburnum rhytidophyllum
Kalina vrásčitolistá
Jedná se o nenahraditelný stálezelený
keř dorůstající do výšky 2 metrů, který
má zajímavě plstnaté výhony a kožovité
svrastělé 10–20 cm velké lesklé listy.
Kvete bíle až mírně nažloutle, keř zdobí
výrazně červené později černé plody
a ideální podmínky pro jeho růst jsou
teplejší a mírně chráněné stanoviště.
V tuhých zimách může mírně namrzat.

Vinca minor
Barvínek (brčál) menší
Barvínek je jedna z nejběžnějších plazivých dřevin v našich zahradách, ale
běžně se s ní setkáváme i ve volné přírodě. Má oválné zašpičatělé listy a její
stálezelený koberec je velmi poutavou
scenerií a to především od dubna do
července kdy nádherně kvete jednoduchými modrými květy. Má rád stín až polostín, ale snese i plné
slunce.
Známé jsou i kultivary barevnokvěté a barevnolisté, například:
Vinca minor Atropurpurea ﬁalový květ
Vinca minor Alba bílý květ
Vinca minor Aureovariegata žlutě panašovaný list
Vinca minor Albovariegata bíle panašovaný listopad
Vinca major
Barvínek větší
Jedná se o většího bratra Vinca minor, je
opravdu velmi podobný, jen je ve všech směrech větší, má větší listy 5–8cm a samozřejmě
i větší květy až 5 cm. Kvete také od dubna do
července a je také stálezelený, snad jediným
rozdílem je jeho menší odolnost proti mechanickému poškození například pokud přez něj
přejdete. Jeho použití v zahradách je však velmi
široké.
Oldřich Ježek

