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Nedávno skončené olympijské hry mě nutí k zamyš-
lení hned nad několika věcmi. Tou první je naše ná-
rodní hrdost. Sportovní svátek, jakým jsou olympijské
hry, a to hry pro českou výpravu nad míru úspěšné,
beze sporu národní hrdost evokuje a rozdmýchává, což
je v naprostém pořádku. Co už není v pořádku je to, že
my Češi pociťujeme národní hrdost právě jen při spor-
tovních akcích a událostech. A ruku na srdce, to je tro-
chu málo...
Co stojí za tou celospolečenskou otráveností a studem
za sebe sama? Snad vystupování naší politické garni-
tury nebo korupce, bez které už bychom si veřejný
život v naší republice nedokázali představit. A co po-
stupná likvidace českého know – how a vyvádění
všeho, co za něco v našem státě stojí do zahraničních
rukou? Myslím si, že od všeho trošku, ale nejvíc nás
drtí to, že se většina národa staví k veřejným věcem
v duchu cimrmanovského: „Můžeme o tom vést spory,
můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak jediné co
proti tomu jde dělat ….“
Zrovna nedávno jsem slyšel názory „politologů od

piva“, bylo jim všechno jasné a problémy našeho státu
by vyřešilo postavení celé politické reprezentace ke zdi,
popřípadě defenestrace…
Ale to už jsem dost odbočil od původní myšlenky, kte-
rou je slavná událost z pod pěti kruhů. Stejně jako
ve starověku během Olympijských her utichaly zbraně,
vypadalo to, že během Olympiády v Londýně utichli
nářky a „blbá“ nálada v naší společnosti a všichni se
zaměřili na sportovní výkony, kde nešlo jen o „zlo-
mené“ rekordy, ale i o zápolení v duchu fair – play. 
A to je možná lék na to všechno o čem jsem se zmiňo-
val výše. Když se budeme všichni snažit o úspěch ze
všech sil a hrát fair. Myslím, že jako cesta ke změně
nálady v našem národě je to rozhodně lepší cesta, než
naplano donekonečna omílat jak všechno stojí za..., ne-
chci říct co…
Zlatou medailí se pak pro nás všechny  stane to, že bu-
deme hrdě říkat: „Ano já jsem Čech, ano něco umím,
něco dokážu a na svou vlast jsem hrdý.“ 

Tomáš Kodad

Z pod pěti kruhů - Národní hrdost a olympijská myšlenka

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

Je tomu právě rok a půl, co naše společnost iniciovala
spuštění projektu „ZELEŇ SYMBOL MODERNÍ
OBCE.“  K projektu se přidaly hned od začátku některé
další realizační a poradenské firmy a také Zahradnická
fakulta v Lednici na Moravě.  Posláním tohoto projektu
bylo zvýšit povědomí, jak dělat kvalitní zeleň v obcích
a městečkách v naší vlasti. Tedy v těch sídlech, která
nedisponují odborným aparátem úředníků a správců ze-
leně a kde však nejčastěji starosta a místostarosta musí
řešit stejné problémy se zelení, jako řeší ve městech
odborně erudovaní úředníci. Základem projektu byla
série 12 odborných, pro starosty pokud možno srozu-
mitelných článků, jak v obci a okolní krajině se zelení
pracovat od plánování přes výběr firmy až po kvalitní
a dlouhodobou údržbu. Mimo tyto články probíhaly
v některých regionech semináře pro starosty s exkur-
zemi. 

Seminář v Lednici byl potom dvoudenním vyvrchole-
ním celého projektu. Na semináři zazněly odborné
přednášky na téma bezpečnost vzrostlých stromů
a právní aspekty s tím spojené, výsadby v krajině a jak
postupovat a čeho je možné docílit. Jak osazovat náves,
jak získávat finanční prostředky pro výsadby a jak lze
dělat zeleň bez dotací. Velmi zajímavá a občas i veselá
byla odpolední diskuse se starosty a úředníky, zástupci
firem a odborníky ze zahradnické fakulty. Pokud něja-
kou akci pořádá Arboeko, nemůže samozřejmě chybět
ani příjemný večer s rautem a hudbou, tentokrát v po -
dání sester Havelkových a cimbálové muziky. Raut
probíhal v prostorách Lednického zámku a opravdu se
vydařil. Následující den potom probíhala exkurze po
zajímavých obcích jižní moravy. Stanislav Flek

Seminář „ZELEŇ SYMBOL MODERNÍ OBCE“
v Lednici na Moravě
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Dobrý deň,
leto máme úspešne za sebou, všetci sme ur-
čite načerpali veľa novej energie a teraz nám
neostáva nič iné, len sa vrhnúť opäť do víru
bežných udalostí. Myslím, že tento rok poča-
sie dovolenkárom prialo, horšie je to, keď sa
človek na tie horúčavy pozrie z profesionál-
neho hľadiska. Ten kto cez leto nezalieval toh-
toročné, ale i minuloročné výsadby,
pravdepodobne teraz už pozerá na zbytky vy-
schnutých rastlín. Ešte predtým ako sa dosta-
nem k tomu, čo nás čaká, dovolím si
poďakovať všetkým zákazníkom za spolu-
prácu v prvom polroku 2012. Určite to nebolo
jednoduché obdobie. Strašiak ďalšej ekono-
mickej krízy v Európe, nerozhodnosť „naj-
vyšších“ čo s krajinami typu Grécko..., vnáša
do radov nás smrteľníkov neistotu, z ktorej
ťažia bankové inštitúcie, majúce zhodou okol-
ností „svoje matky“ v krajinách kde sa to
„celé varí“. Je mi smutno keď čítam ekono-
mické výsledky bánk a vidím koľko peňazí
vybraných z našich luhov a hájov končí v ru-
kách dobrých investorov zo zahraničia.
Možno raz ale príde čas, keď vznikne nejaká
česká, prípadne slovenská banka typu Živ-

nostenskej banky, ktorá bola založená v roku
1868, bola financovaná výhradne českým ka-
pitálom a jej cieľom bola hlavne podpora živ-
nostníkov, menších a stredných firiem. Pred
prvou svetovou vojnou spravovala tretinu ka-
pitálu v českom bankovníctve, otvárala po-
bočky v zahraničí, skupovala akcie vo
veľkých firmách.  Trošku som ale odbehol od
myšlienky, čo som vlastne chcel napísať.
Peniaze ukladané do bánk, proste chýbajú na
trhu, ľudia šetria na horšie časy. Keď sme na-
stúpili pred 23 rokmi na cestu demokracie
a lepšieho života, bola nám povedané, že ak si
utiahneme opasky, tak za 20 rokov doženieme
západnú Európu. My sme si uťahovali, západ
si povoľoval, no a teraz si budeme uťahovať
všetci. Jedno pozitívum táto správa má. Firmy
vyrábajúce opasky budú mať dobré obdobie
(ja som si tiež kúpil pre istotu nejaké navyše).
Teraz ale už k Arboeku. Cez leto sme neza-
háľali, jazdili sme po Európe, zisťovali čo
nové na trhu a pripravovali sa na sezónu jeseň
2012, jar 2013. Pracovali sme na novom cen-
níku, ktorý bude tak ako minulý rok k dispo-
zícií na našich web stránkach.
V kontajnerovne rozrovnávali rastliny,
v školke sa očkovalo, vyväzovalo..., no a ob-
chodníci naceňovali, naceňovali .... Pri tomto

si dovolím jednu malú poznámočku. Naceňo-
vanie zakázok sa stala zvláštna „športová dis-
ciplína“, tak trošku odrážajúca dnešnú
spoločnosť. Bývalo dobrým zvykom, že keď
človek v minulosti niečo urobil- nacenil, tak
zákazník aspoň napísal krátke ďakujem, niek-
torí aj zavolali (chceli lepšiu cenu). Dnes je
naozaj výnimkou, že človek sa dočká nejakej
odozvy za svoju prácu. Teraz to nepíšem len
vo vzťahu Arboeko a zákazníci, ale je to  po-
streh aj z iných oblastí života.
Ešte nachvíľku ostanem pri tejto téme. Minule
mi kamarát povedal, že sa strašne pohádal
s nejakým inteligentom, pretože ten mu poslal
email, že chce naceniť záhradu, na ktorú mu
urobil projekt nejaký iný záhradník, s tým, že
ho zaujíma iba výsledná cena. Kamarát do-
tyčnému zavolal a chcel si dohodnúť stretnu-
tie  na mieste budúcej záhrady, aby vedel čo
ako. Inteligent ho niekam poslal s tým, že keď
mu nechce poslať cenu, tak príde o kšecht.
Svet sa zbláznil! To naozaj už budeme všetci
len obeťou najlacnejšej ceny, akcií, výpreda-
jov, elektronických aukcií... Dúfam, že nie!
Na záver by som vám chcel popriať úspešnú
jeseň a hodne pekných výsadieb.

Roman Mičian

Inventarizace smržických konifer Rozvolňování pěstebních tabulí

Inventarizace stromů v Obříství Vyvazování terminálů ve Smržicích

Pravidelné okénko - Co právě děláme v našich školkách
Produkce zdárně narostla
Letošní rok se z hlediska počasí rozhodně nedá
nazvat průměrným. Nejprve nezvyklá zima, na
jejímž počátku se teploty držely jen lehce pod
nulou, pak přišlo oteplení, které bylo vystří-
dáno velmi silným ochlazením až na teploty
pod -25 °C. A když už jsme se těšili z příchodu
jara, počasí si s námi hrálo dál. Jaro, zprvu po-
měrně teplé a skoro beze srážek, bylo přeru-
šeno mrazy v období Velikonoc. Léto k nám
přišlo deštivé a s nižšími teplotami. Ovšem
deště netrvaly dlouho a brzy dorazily vysoké
teploty atakující historické rekordy, doprová-
zené opět suchem. Takovéto počasí se beze-
sporu může podepsat na kvalitě výpěstků.
S teplotou toho moc nenaděláme, ale díky zá-
vlaze je v našich silách dopřát námi pěstova-
ným rostlinám dostatek vláhy i v období sucha.
Takže i přes srážkově nevyrovnaný průběh le-
tošního roku nám naše rostliny v kontejnerech
krásně narostly a jistě budou ozdobou nejedné
zahrady či parku.

Přípravy na čtvrtou sezónu Arboeka v Polsku
vrcholí. Branou do podzimního období je vý-
stava „Zieleń to życie“ ve Varšavě, kde se nám
podařilo získat nejenom spoustu nových kon-
taktů, ale také bronzovou medaili za naši ex-
pozici „Hostinec pod lipami“. Že by tedy
Arboeko pomalu vcházelo ve všeobecnou
znalost polských zahradníků? Podzimní se-

zóna ukáže.  Přes silnou produkční základnu
kontejnerových rostlin v Polsku se podařilo
vyexpedovat v první části roku nemalé množ-
ství rostlin v kontejnerech do polských za-
hradních center. Zajímavé bylo, že tito klienti
brali své objednávky jako způsob jak se odli-
šit od lokální konkurence. S jedním z nich
jsem kdysi zapředl de-
batu na téma, co to
znamená pro jeho zá-
kazníky, nakoupit
„levně a dobře“. Uká-
zalo se, že levně ne-
musí nutně znamenat
za nejnižší cenu, ale
jednoduše jen dobrý
poměr mezi cenou
a vzhledem toho, co si
na svou zahradu ze za-
hradnictví odnáší.

Martin Fokt 

Okénko kreslí e Jaroslava Kerlese

Polské okénko



Dne 24. 5. 2012 proběhl na místní zeměděl-
ské univerzitě odborný zahradnický seminář
pořádaný Svazem školkařů České republiky
a ARBOEKEM. V podvečer byla slavnostně
otevřena Alej na počest Václava Havla a ru-
munských bojovníků za svobodu před rumun-
ským parlamentem. 

První den  Bukurešťských zahradnických dnů,
konaných v termínu 24.–27. 5. 2012, byl vě-
nován České republice. Arboeko ve spolupráci
se Svazem školkařů připravilo pro rumunské
kolegy odborný seminář o posledních tren-
dech v oboru.  Potěšilo nás, že návštěvnost
byla větší, než je rumunský standard. Rumun-
sko prochází velkými změnami, zahradnictví
nevyjímaje  - tak doufáme, že se nám podařilo
trochu zviditelnit české zahradnictví mezi za-
hradnickými velikány jako jsou Nizozemsko
a Itálie. Za českou stranu se dále akce úča-
stnily české firmy: Valtr Montano Semice,
AGRO CS, Pereny – Ing. Pešičková, ATA-
LUS. Na akci se též významné podílela Za-
hradnická fakulta MZLU Brno, která byla
zastoupena děkanem Robertem Pokludou

a Doc. Šimkem. Poděkování patří Česko-ru-
munské obchodní komoře, zvláště její prezi-
dentce paní Klokočové, která vše se svojí
kolegyní simultánně tlumočila. Nejpůsobivější
bylo slavnostní otevření Aleje na počest Vác-
lava Havla a rumunských bojovníků za svo-
bodu v parku Izvor, před branami rumunského
parlamentu. Jedná se o 40 ks vzrostlých lip. Je
to veliká čest pro celou Českou republiku mít
vlastní alej na jedné z „nejprestižnějších“
adres v Rumunsku. Celá akce vyvrcholila
„Zahradní slavností“ na rezidenci českého vel-
vyslance. Což byla jedinečná šance k navázání
kontaktů, jak mezi zahradníky obou zemí, tak
i osobnostmi z veřejného života. Slavnostní
výsadby se též kromě jiných hostů účastnil
i bývalý rumunský prezident  a velký přítel
Václava Havla Emil Constatinescu a za čes-
kou stranu 1. náměstek min. zahraničí ČR
J. Schneider.
Doufejme, že po úspěšném počátku se „zaze-
lení“ další část Rumunska i díky naší výsadbě. 

Aleš Buzu

Proč stromy od Arboeka?
Již jen něco málo přes měsíc nám zbývá do za-
hájení dobývání stromů z volné půdy. V době
někdy i dosti tvrdého konkurenčního boje na
našem trhu se může nabízet dilema, jakého do-
davatele si zákazníci zvolí. Jistě není na místě
představovat si, že se jednoho dne objeví pěs-
titel, který má na trhu nejlepší kvalitu, nejširší
sortiment, 100 % spolehlivost a je současně
nejlevnější ze všech – všichni žijeme na tomto
světě a ne v pohádce, my také větru dešti ne-
poroučíme. Bezmála 20 let, kdy pěstujeme
vzrostlé stromy na nyní už skoro 100 hektarech
kolem Obříství u Mělníka, poskytlo mnoho
zkušeností s pěstování mnoha druhů a kultivarů
nejrůznějších jak okrasných, tak i ovocných
stromů. Každý strom má jiné nároky, a to jak
na klimatické a půdní podmínky, tak i na pěs-
tební zásahy, není proto opravdu jednoduché
během několika let napěstovat do prodejních
velikostí vyrovnanou kvalitu v širokém sorti-
mentu tak, aby byl uspokojen nás čím dál ná-
ročnější trh. V České republice stromy rostou
pomaleji, nejsou u nás dostupné služby jako ve
vyspělých školkařských regionech, kde se na-
chází jedna školka vedle druhé, což zapříčiňuje
vysoké nároky na technické zázemí, přesto
bylo založení obřístvecké školky  pro české za-
hradníky jistě přínosem. 
Naší prioritou není být v porovnání s jinými

školkami za každou cenu nejlevnější, jde nám
o maximální snahu nalézt kompromis mezi
cenou, kvalitou, šíří sortimentu a spolehlivostí.
Na relativně skromnější poměry  v tuzemské
školkařině v porovnání s vyspělejšími oblastmi
na západ od našich hranic je snad úspěch pro-
dávat každoročně několik desítek tisíc vzro-
stlých stromů z vlastní tuzemské produkce
(pokud by ceny našich výpěstků byly neade-
kvátní, byl by bezpochyby problém tohoto vý-
znamného čísla docílit), která je v porovnání
s přímořskými oblastmi, odkud se k nám
stromy dováží, nepoměrně otužilejší a adapta-
bilnější na přírodní podmínky, kterým nově vy-
sazené stromy čelí. 
Nejedná se jen o extrémní teploty, které jsou
u nás zpravidla výraznější, což je dobré pro
otužilost, stromy  z dovozu zpravidla také dříve
raší a naopak později ukončují růst, což má vliv
na dobu, kdy je možné dobývat stromy ze
země. Na podzim je často požadován co nedří-
vější termín odběru a dodavatelé nechtějí ručit
za čerstvě vydobyté a ještě zelené stromy, na
jaře zase často obdržíme objednávky v době,
kdy jsou hlavně v zahraničí stromy již příliš na-
rašené na to, aby se bez rizika ujaly. Další ne-
spornou výhodou našich stromů je i to, že
s nimi není tolik manipulováno (tj. menší ne-
bezpečí mechanického poškození), jako v pří-

padě dovozu – zkrátka jedna doprava kamio-
nem – naložení a vyložení – odpadá.  Další vý-
hodou je i kratší doba od obdržení objednávky
do připravení stromu k expedici (čekací lhůta
je zpravidla jen několik dní), což zákazníci
ocení hlavně ve špičce sezóny, kdy nemusíme
čekat, až by se dostatečně vytížil kamion s do-
vozovými stromy. V případě, kdy se zjistí prob-
lém s právě dovezeným nebo i chybějícím
stromem z dovozu, tak je také daleko rychlejší
řešení vydobýt náhradní strom z našich ploch.
V případech, kdy od nás potřebujete co nej-
rychleji nabídku, je pro nás také rychlejší zjis-
tit, jak na tom jsme s vlastní zásobou, než
poptávat požadované rostliny v zahraničí. Zku-
šenost je také taková, že strom adekvátní kva-
lity z dovozu (nejen kvalitní stromy se k nám
do České republiky kvůli cenovým požadav-
kům dovážejí…) stojí v konečné ceně více, než
strom z vlastní produkce.
Jistě by se daly najít i nějaké další výhody toho,
že bylo v naší zemi tak významně zainvesto-
váno do této pěstební činnosti, to hlavní ale
bylo snad řečeno a nám nezbývá než popřát
vám, našim zákazníků, mnoho nejen pracov-
ních  úspěchů v podzimní sezóně – bez vašeho
zájmu o naše služby by tak velké pěstební plo-
chy v Obříství rozhodně nebyly.

Svatopluk Ryba

Čeští zahradníci zanechali nesmazatelnou stopu v Bukurešti Mladé alejové stromy
zajímavý nedoceňovaný materiál
pro výsadby

Mladé alejové stromy ze smržické produkce
jsou stále více používaným materiálem pro
výsadby. Tyto stromy jsou zajímavé zejména
kombinací výhodná cena x kvalita. Jejich po-
užití má však své limity. Vzhledem k velikosti
obvodu / stromy jsou obvykle do obvodu 10-
12 nejčasteji pak 8-10/ není tento materiál
vhodný pro výsadby v intraviláneck měst
a obcí. Svými vlastnostmi jsou naopak tyto
stromy předurčeny k výsadbám do krajiny
podél polních cest a ostatních komunikací
tedy k obnově alejí v krajině.  Lze je také vy-
užít k výsadbám do lesoparků a okrajových
partií v pracích jako doplněk výsadeb větších
alejových stromů. 

Stanislav Flek

Jiří Konečný 
Obchodní mana-
žer a zástupce
vedoucího po-
bočky ve Smrži-
cích. Studoval
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Lonicera x brownii ‚Golden Trumpet‘ (‚Yellow Trumpet‘)
Popínavá opadavá liána, menšího vzrůstu (do
3 m), s tenkými větvičkami. Listy jsou namo-
dralé ze spodní strany. Kvete v VI. až IX. ne-
vonnými bronzově žlutými květy. Nároky na
stanoviště jsou větší, prospívá na vlhčích, živ-
ných a humózních půdách. Má ráda slunce
případně polostín. Rozmnožuje se hřížením
nebo řízky. Je vhodná na treláže, mřížky, nebo
ploty. Bývá napadána mšicemi. Mrazuvzdor-
nost: -23 °C.

Lonicera x brownii ‚Dropmore Scarlet‘ 
Jedná se o velmi cenný kultivar. Vzrůst a vla-
stnosti jsou velmi podobné předchozímu
‚Golden Trumpet‘. Květy jsou oranžově čer-
vené a má i velmi dekorativní plody stejné
barvy. Období květu opět spadá mezi VI.
a IX. V našich podmínkách je dobře mra-
zuvzdorný. Nesnáší suchá stanoviště. Mra-
zuvzdornost: -23 °C.

Lonicera caprifolium
Dříve nejčastěji pěstovaná Lonicera, tzv.
„Růže z Jericha“. Dorůstá výšky 7 m. Listy
má široce elipsovité, celokrajné, na bázi
srdčité. Květy v šesti květých lichopřesle-
nech, nejdřívě bělavé, později se vybarvují do
fialova. Kvete v V. a VI., vonný (nejvíce
večer). Vůně láká hmyz, například lišaje. Je
dobře mrazuvzdorný, ale náchylný na padlí.
Mrazuvzdornost: -29 °C.

Lonicera x heckrotii
V přírodě vznikl spontánním křížením L. ameri-
cana a L.sempervirens. Vyznačuje se mimořádně
silným vzrůstem. Kvete poměrně dlouho v roz-
mezí VI. a IX. Barvu květů má růžovou, uvnitř
naoranžovělou, intenzivně voní. Nejvhodnější je
polostín a vlhká humózní půda. Řez jako L.japo-
nica. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Lonicera henryi
Stálezelený druh s původním areálem výskytu
v Číně. Listy na koncích výhonů nesrůstají,
mladé výhony jsou plstnané. Kvete v VI. až VII.
červeno fialovými květy. V tuhých zimách může
namrzat, škodám zabráníme zimní přikrývkou ve
spodní části rostliny. Dobře regeneruje i z kořenů.
Mrazuvzdornost: -21 °C.

Lonicera japonica ‚Aureoreticulata‘
Polo-opadavá popínavá dřevina dosahující
výšky ke 4 m. Listy mají světlou kresbu,
takže uplatnění se naskýtá ve stinných mís-
tech k prosvětlení prostoru. Kvete celé léto
a podzim smetanově zbarvenými intenzivně
vonícími květy na loňských výhonech. Není
napadána mšicemi. Rozmnožuje se řízková-
ním nebo hřížením. Výchovný řez se provádí
hned při vysazení zakrácením výhonů na 2/3,
nejlepší bazální výhony vyvazujeme, než se
začnou popínat. Po dosažení požadované výšky zakrátíme. 
Mrazuvzdornost: -23 °C.

Lonicera japonica ‚Hall’s Prolific‘
Je to kultivar velmi podobný L.japonica
‚Aureoreticulata‘ . Řez provádíme stej-
ným způsobem. Obou kultivarům vyho-
vuje polostinné stanoviště s vlhčí půdou,
nesnáší sucho a úpal. Mrazuvzdornost: -
23 °C.

Lonicera japonica ‚Red World‘
Tento poloopadavý rychle rostoucí  popínavý
keř je mimořádný bohatstvím svých květů.
Kvete od dubna do září a doprovází ho nád-
herná vůně. Je plně mrazuvzdorný. Způsob
řezu je obdobný jako ,Aureoreticulata´. Mra-
zuvzdornost: -23 °C.

Lonicera periclymenum ‚Belgica‘
Opadavý popínavý keř, původem z Evropy
a Maroka. Pěstování je obdobné jako L.japo-
nica. Listy jsou tužší, tmavě zelené, na rubu
sivé. Kvete od května . Na konci loňských vý-
honů se nesou medově vonící z vnějšku fia-
lově červené a zevnitř krémové květy. Snáší
slunce i polostín, má rád vlhkou půdu boha-
tou na živiny. Rozmnožování je možné jak
řízky tak hřížením. Je dobře mrazuvzdorný.
Mrazuvzdornost: -29 °C.

Lonicera periclymenum ,Serotina‘
Má podobné rysy jako ´Belgica´, ale má
o trochu užší listy. Květy jsou zvnějšku temně
purpurové a uvnitř žluté, vonící. Kvete v roz-
mězí VI. až IX. Na podzim má atraktivní čer-
vené plody. V našich podmínkách je dobře
mrazuvzdorný. Mrazuvzdornost: -29 °C.

Lonicera x tellmanniana
Popínavý bujný keř s lysými letorosty. Listy
má dlouze eliptické 5-10 cm velké na lící sytě
zelené na rubu ojíněné. Listy na vrcholu jsou
miskovitě srostlé. Kvete v V. a VI. nevonnými
květy. Květy jsou zářivě oranžové uspořádány
v přeslenech. Rozmnožování nejlépe bylin-
nými řízky. Nesnáší úpal ani mu neprospívají
tuhé mrazy. Trpí mšicí.  Mrazuvzdornost: -21 °C.

Parthenocissus quinquefolia ,Engelmanii‘
Samopnoucí loubinec přichytávající se
úponky s přísavnými terčíky. Má zelené
listy, které se na podzim vybarvují do
tmavě červené, barva je výraznější na
slunném stanovišti. Dorůstá 12 m
a kromě zdí se používá i na popnutí
plotů. Plodem jsou modravé bobule na
červených stopkách. Roste ve všech ty-
pech půd, ale vyžaduje dostatek vláhy. Mrazuvzdornost: -29 °C.

Parthenocissus quinquefolia ,Silver Shower‘
Selekce podobná vzhledem i nároky kultivaru ´Star Shower´
Mrazuvzdornost: -29 °C.

Parthenocissus quinquefolia ,Star Shower‘
Selekce s nepravidelně bíle panašovanými
listy, v chladnějších měsících s příměsí růžové
barvy. Dorůstá 9-15 m a nevyžaduje oporu,
ale aby se udržel, povrch by měl být spíše
drsný. Stanoviště vyžaduje slunné nebo po-
hostinné s dostatečnou závlahou. Nekvete, ne-
plodí. Mrazuvzdornost: -29 °C.

Parthenocissus quinquefolia ,Troki‘
Samopnoucí pětiprstý přísavník se zdravými
zelenými listy, které se na podzim vybarvují
do výrazné kovově červené. Plody jsou
modré. Patří k rychle a silně rostoucím kulti-
varům. Dorůstá 10-20 m. Mrazuvzdornost: 
-29 °C.

Jitka Susová, Václav Kočtař

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT OKRASNÝCH ŠKOLEK ARBOEKO
(Pravidelné informace - sortiment popínavých dřevin)
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