
Společnost ARBOEKO s.r.o. si v letošním roce připomíná 25 let od založení 
školek v Obříství. Oproti významným evropským školkám je to poměrně 
krátká historie, ale viděno pohledem českého zahradníka se přece jen za ty 
roky opravdu mnohé změnilo.

Podíváme-li se na samý začátek naší historie, ocitáme se v porevolučním 
období. Změna politického systému, hledání nových směrů a zvykání si na 
svobodu mohlo být pro někoho až dosti živelné. Na druhou stranu doba 
skýtala obrovské příležitosti pro realizaci někdy až odvážných nápadů a no-
vých myšlenek.

Vzpomínám na první návštěvy na městských úřadech a mapování situace 
v oblasti veřejné zeleně. Alejový strom byl neznámým pojmem a pasport 
zeleně na tom nebyl o mnoho lépe. Na mnoha místech navíc působili lidé, 
většinou stavaři, kteří o zahradnickém oboru věděli pramálo. Jen v několika 
městech člověk narazil na odborníky a hned to pak na daném místě bylo ve 
veřejné zeleni vidět. V prodejních zahradnictvích, kterým se v té době ne-
dalo říkat zahradnická centra, se prodávaly rostliny v jogurtových kelímcích, 
bednách od mléka nebo v hliněných květináčích a sortimenty byly poměr-
ně dosti omezené. Pokud se někde prodávaly dřeviny, byl to velmi často 
omezený sortiment, v němž obvykle převládaly túje a jalovce, občas 
je doplnily tavolníky, skalníky či „zlatý déšť“.

Po 25 letech je vše o mnoho jiné a mnohem dále. Na všech 
městských úřadech jsou na odborech životního prostřední 
většinou odborníci, ve městech je péče o veřejnou zeleň 
sofistikovaně zpracovávána a výsadba nové nebo obno-
va staré zeleně je každoroční součástí investičních plánů 
měst a obcí. Zeleň získala na své prioritě, a dokonce se za-
čala sázet i do volné krajiny kolem polních cest a komunika-
cí. Na území naší republiky vzniklo kromě obchodních hobby 

řetězců mnoho krásných a velmi profesionálních rodinných zahradnických 
center, v nichž se kromě zeleně dá koupit neuvěřitelně široký sortiment 
různých produktů souvisejících se zahradou a bydlením. A nejen to, v za-
hradních centrech se dá dnes dokonce výborně občerstvit či poobědvat 
v příjemných restauracích nebo kavárnách. A tak se stalo, že některá česká 
rodinná zahradnická centra dokonce svou kvalitou a šíří své nabídky před-
čila některá zahradnická centra v sousedním Rakousku nebo Německu, kde 
tržní hospodářství již dlouhá léta funguje.  

Měnily se i sortimenty vysazovaných dřevin a styl rodinných zahrad. V po-
čátku 90. let se s velkou oblibou vysazovaly vzrostlé túje a cypřiše. Člověk 
měl občas pocit, že se nejedná o rodinné zahrady, ale velké hřbitovní celky. 
Toto období naštěstí skončilo. Rodinné zahrady se rozkvetly a vrátily se do 
nich ovocné dřeviny. Stejně tak města už nevysazují jen svých 10 základních 
taxonů listnatých stromů, ale běžné průměrné město pracuje až s 50 různý-
mi taxony alejových stromů.  

Jako tým společnosti Arboeko jsme velmi rádi tomu, že jsme se na ozeleňo-
vání naší republiky mohli těch 25 let intenzivně podílet. Je velmi motivující 
a příjemné, když alej vysazená před 20 lety stále na onom místě roste, je 
větší a dělá dojem, jako by tam byla vždy, a neodmyslitelně již patří k atmo-
sféře ulice či náměstí. 

Určitě chceme poděkovat Vám, našim dlouholetým zákazníkům, kteří jste 
nám dali důvěru a mnoho let u nás nakupujete. Je Vás poměrně hod-

ně, kteří jste nám věrní od samého začátku našich aktivit a kaž-
doročně se k nám vracíte. Moc si toho vážíme. 

   Přeji nám i Vám, abychom i mnoho dalších následujících 
let mohli společně naši krásnou zemi ještě více zvelebo-
vat. Zahradnický obor není jednoduchým oborem a škol-
kařský už vůbec ne. Ale ten obor stojí za to, protože spo-

lečně děláme lidem život krásnější a zdravější.  

Pavel Kafka, jednatel společnosti Arboeko s.r.o.
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SUCHOVZDORNÉ DŘEVINY DO MĚST 
KULTIVARY TRNOVNÍKU AKÁTU I.
Vážení zákazníci, chtěl bych vám představit sortiment pěstovaných trnovníků 
akátů v naší školce. Je to dřevina nepůvodní, která u nás zdomácněla, někde 
původní druh natolik, že se stává až invazivním. U kultivarů však jejich samovolné 
rozšiřování zjištěno nebylo. Domnívám se, že zejména okrasné kultivary či jiné 
pěstované druhy akátu mají své místo ve výsadbách, zejména v ulicích. Jejich 
určitou nevýhodou je křehkost větví. Všechny části stromů jsou jedovaté. 
Předností je však bohatost a nápadnost květů, které poskytují potravu pro včely. 
Vyznačují se značnou suchovzdorností, určitou tolerancí vůči posypovým solím 
a většina z nich dobře snáší i zadláždění.

Robinia × ‘Casque Rouge‘ - kultivar akátu s rychlým růstem 
a nepravidelnou vzdušnou korunou. Dorůstá do výšky 
6-10 m, koruna je široká 5-8 m. Výhony jsou hladké. Trny, 
které vyrůstají u listů, jsou jen malé. Atraktivní je zvláště 
jeho růžovofialová barva květů uspořádaných v dlouhých 
převislých hroznech. Kvete v květnu a červnu. Nesnáší 
zamokření, má křehké dřevo. Často bývá poškozován 
větrem, proto je třeba volit chráněná stanoviště. Je také 
velmi náchylný na poškození kmene houbovými chorobami. 
Při delším přísušku propadávají listy. Vyžaduje plně osluněné 
stanoviště.

Robinia × holdtii ‘Britzensis‘ - sadovnicky cenné jsou hrozny 
růžovobílých květů, objevující se na stromě v červenci, 
potom také v srpnu a září. Strom nedosahuje velké velikosti, 
narůstá 7-10 m do výšky a 6-8 m do šířky. Kříženec se 
vyznačuje dlouhými zelenými listy. Je odolný vůči letním 
přísuškům i městskému prostředí. Roste dobře na teplejším 
plně osluněném stanovišti. 

Robinia × pragense - český kříženec vyšlechtěný pražským 
zahradníkem Josefem Vikem. Vyznačuje se pravidelně 
rostoucí korunou, dosahující šířky 6-8 m. Může narůst do 
výšky 8-12 m, do šířky 6-8 m. Jeho předností je bohaté 
kvetení růžovobílými až krémově bílými květy v květnu 
a červnu. Větve jsou otrněné. Dobře roste na chráněných 
stanovištích proti větru s plným osluněním. Snáší městské 
prostředí i letní přísušky.

Robinia hispida - keřovitá forma akátu, proto celková 
výška stromu je závislá na výšce naštěpování do korunky 
základního druhu. Rozměr koruny je do 3 metrů. Větve 
má porostlé mnoha pichlavými štětinami. Vyniká velkými 
růžovofialovými květy v převislých hroznech. Vykvétá 
v květnu a červnu. Vhodné jsou půdy sušší i vlhčí, nesmějí 
být přemokřené. Dobře snáší letní vysoké teploty i přísušky. 
Vyžaduje teplé osluněné stanoviště, dobře chráněné proti 
větru, protože je velmi náchylný na rozlomení koruny.

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana‘ - druh akátu s nepravi-
delně rostoucí vzdušnou korunou. Může dosahovat 15-25 m 
na výšku a 10-15 m do šířky. Větve jsou značně otrněné. Kro-
mě semen se rozšiřuje kořenovými výmladky. Květy mají bílou 
barvu a objevují se v květnu a červnu. Je teplomilný a vyžadu-
je slunné stanoviště, ve stínu roste špatně. Roste na sušších 
místech, nesnáší zamokření. V období delšího přísušku propa-
dávají listy. Je významnou medonosnou dřevinou.

Robinia pseudoacacia - kultivar akátu, jehož okrasnou 
hodnotou je hlavně kompaktně rostoucí koruna. Je hustší 
než u původního druhu, většinou s průběžným kmenem. 
Dociluje široce oválného až kulovitého tvaru o velikosti 15-
20 m na výšku a 10-15 m na šířku. Nemá trny. Dobře snáší 
městské prostředí, proto je vhodným stromem pro výsadbu 
uličních stromořadí. Kvete málo a hrozny květů jsou malé. 
Nevyhovují mu chladné polohy, stinná místa a zamokřené 
půdy, naopak důležité je co nejlepší oslunění.

Zdeněk Málek

PODEPIŠTE SI SVOU 
VÝSADBU!
Při mých cestách Polskem mě jako zahradníka 
zaujalo, že některé výsadby jsou na upevňovacích 
kůlech opatřeny cedulkou nebo páskou 
s informacemi, o jaký se jedná strom a kdy byl 
vysazen, jakým subjektem, popř. kontaktem na 
danou zahradnickou firmu. S těmito informacemi 
se vysazený strom, pokud je vysazen kvalitní 
a správným způsobem, může stát jakousi vizitkou 
realizační firmy. Pakliže je tomu naopak, místní 
obyvatelé si mohou snadno dohledat, která firma 
tuto nekvalitní výsadbu provedla. Zároveň mohou 
realizační firmu informovat v případě, nedaří-li se 
stromu, a ušetřit tak čas při kontrole výsadeb. 

Takto označené výsadby podtrhují a zdůrazňují 
význam realizačních zahradnických firem, které 
často přes velmi dobře odvedenou práci zůstávají 
mnohdy anonymní. Myslím, že tímto příkladem 
bychom se mohli inspirovat i v českém prostředí. 

Adam Coufal

ARBOEKO SLAVILO 25 LET
5. 9. 2019 Jsme oslavili společně se všemi za-
městnanci, dodavateli a hlavně zákazníky 25 let 
od otevření školek Arboeka.  

Děkujeme za návštěvu a přízeň. 

Autor vtipu –  
Petr Vach



JAKÉ STROMY POUŽÍT PRO VYSYCHAJÍCÍ 
ČESKOU KRAJINU? STROMY S GARANCÍ 
GENETICKY DOMÁCÍHO PŮVODU

Stav naší krajiny je velkou výzvou nejen pro zahradníky. Potřeba výsadeb zeleně a stromů 
je dnes již jasná většině odborníků i mnoha laikům. Otázkou je, jaký typ výpěstku bude 
pro výsadby v domácí krajině nejvhodnější? Naše pětadvacetiletá zkušenost výsadeb 
ve velké části regionu střední Evropy nám ukazuje jasná praktická fakta ohledně typu 
stromu vhodného do výsadeb v dané krajině. Jaký typ stromu tedy nejlépe vysazovat? 

Alejový strom ve velikosti od 12–14 cm, třikrát přesazovaný je vzhledem k pořizovacím 
nákladům a náročné údržbě méně vhodný, zvláště pokud jde o výsadby tisíců stromů. 
Tento typ ale doporučujeme v krajině využít např. pro zvláště významné aleje nebo jako 
budoucí památné solitérní stromy u drobných sakrálních staveb.

Mladý alejový strom ve velikosti 6–8 cm do 10–12 cm, dvakrát přesazovaný se zdá 
nejlepším řešením. Výpěstek je optimální kombinací pořizovací ceny, snadnosti výsadby, 
rychlosti růstu, odolnosti a rychlosti dosažení optimálního cílového stavu, který potřebujeme 
v krajině docílit. Ze zkušeností v mnoha lokalitách jsme si ověřili, že tyto výpěstky jsou odolné 
proti záměrnému poškozovaní výsadeb, dobře se ujímají a péče o ně není tak nákladná jako 
o alejové stromy. Výhodou je, že stromy ve velikosti 8–10 cm  a zejména pak 10–12 cm mají 
již zapěstovaný kmen a korunu, byť ne v podchodné výšce 2,2 m, ale kolem 1,8–2 m. To lze 
snadno upravit řezem při údržbě, např. při odstraňování kůlů. 

Důležitým bonusem pro výsadby v krajině je, že tyto stromy jsou pěstovány z geneticky 
původního materiálu. Na požádání můžeme vydat oficiální potvrzení o genetickém původu 
stromu.

V posledních letech zaznamenáváme, že 
podíl expedovaných prostokořenných (PK) 
stromů se neustále snižuje, v loňském roce 
to byly u třikrát přesazených stromů ze 
školky Obříství pouhé cca 3 % z celkového 
počtu! Odběr stromů se zemním balem má 
jistě mnohé výhody - dají se déle skladovat 
před výsadbou, lépe snášejí dobývání 
v neoptimálním termínu a skladování za 
nižších teplot, některé druhy PK sázet nelze 
atd. Často je také použití stromů s balem 
přímo vyžadováno zadavatelem. 

Pravdou je, že pokud se stromy dobývají 
na jaře nenarašené nebo na podzim 
v době, kdy mají řádně ukončenou 
vegetaci, velká většina druhů stromů 
snese expedici v PK stavu ve velikostech 
do 14-16, některé druhy i ve větší 
velikosti. Dobře skladované PK stromy 
vydrží i několik dní, než se vysadí. Kromě 
udržení vlhkosti v oblasti kořenů je ještě 
nutné, aby teplota neklesla pod bod 
mrazu. Při výsadbě je rovněž nezbytné, 
aby byl proveden silnější redukční řez 

oproti balovým stromům. Použití PK 
stromů je ještě výhodnější v případě, že 
se stromy pěstují v lehčích písčitějších 
půdách při použití kapkové závlahy (jak je 
tomu ve školce Obříství), čímž se docílí, 
že takové stromy mají velké množství 
tenkých kořínků blízko kmene, které 
zůstanou i po vyjmutí z půdy. 

Zpravidla také platí to, že množství 
zachovaných kořenů u PK stromů je větší 
než v případě stromů v zemním balu. 
Velkou výhodou je také to, že PK stromy 
jsou výrazně levnější než stromy s balem, 
též manipulace s lehkými stromy bez 
balu je mnohem snazší. V neposlední 
řadě je také ve špičce hektických sezón 
zvládneme připravit rychleji než stromy 
se zemním balem.

Důvodů, proč se nebát rozšířenějšího 
používání prostokořenných stromů, je tedy 
více. Snad tedy najdou na našem trhu větší 
uplatnění.

Svatopluk Ryba

Mladé alejové stromy mají již 
zapěstovaný kmen do výšky 1,8–2m.  
Na snímku Quercus robur velikost 
8–10 a 10–12.

Výsadby v Bělotíně. Stromy  
a voda k sobě patří.

Výsadby podél polních cest v Dubu 
nad Moravou. Realizováno před  
cca 10 lety. Do tvrdě odlesněné 
krajiny bez zeleně se tak vrátily 
několikakilometrové aleje.

CO DĚLÁME V NAŠICH 
ŠKOLKÁCH 

Odlistněné rouby připravené k očkování

Naočkovaný Acer platanoides ‘Crimson Sentry‘

Vyvazování nové výsadby z plošiny

OBŘÍSTVÍ SMRŽICE
SÁZEJME VÍCE PROSTOKOŘENNÉ STROMY  
I VE VĚTŠÍCH VELIKOSTECH

Stanislav Flek

Zelené hnojení - drcení čiroku, který dodává půdě 
velké množství humusu.

Rozvážení kompostu na podrcené zelené hnojení 
(následuje orba)



DETERMINACE DŘEVOKAZNÝCH 
HUB A JEJICH HNILOB 
NARŮSTAJÍCÍCH NA BÁZÍCH 
DŘEVIN
Dřevní nebo dřevokazné houby jsou nezastupitelnými organismy 
podílejícími se na rozkladu dřevní hmoty v lesních a přirozených 
ekosystémech. Jejich  podíl na koloběhu látek a především uhlíku je 
nesporný. V městském prostředí jsou vnímány zcela odlišným způsobem 
a to hlavně z důvodů, že ovlivňují celkovou provozní bezpečnost dřevin 
a přímo tak zkracují jejich životnost. Poměrně významnou skupinou 
jsou dřevokazné houby kořenů a bází kmene. V rámci dřevin jsou to 
části velmi exponované a vystavené permanentnímu poškozování ze 
strany uživatelů městské zeleně. Nemusí se vždy jednat o viditelná 
poškození v podobě popraskané a chybějící borky na kořenových 
nábězích, přes která se klíčící hyfy hub dostávají do dřeviny. Kolikrát 
jsou to mechanická poškození pro oko člověka nezachytitelná a často 
jsou to právě mikrotrhliny na borce kořenů, které jsou vstupní branou 
pro hniloby. Někdy stačí blízkost komunikace a na ní běžný provoz, 
anebo opakovaně sesychající půda v okolí kořenů a klíčící mycelium 
houby si cestu do dřeviny velice snadno najde. 

Máme před sebou podzim, kdy celá řada hub plodí a v mnoha případech 
odhalení působení hniloby a determinace původce je možná pouze na 
základě vyrůstajících plodnic. Typickým představitelem kořenových 
hnilob jsou václavky, ve městech a zahradách je častá v. hlíznatá 
(Armillaria gallica) se širokým spektrem hostitelů. Plodnice narůstají 
poměrně krátce a lze ji očekávat tam, kde dřeviny trpí opakovanými 
přísušky a kořenový systém je poškozen zavadáním pletiv. Ne vždy na 
ni dřeviny upozorňují prosycháním koruny a částečným odumíráním. 
Identifikovat ji můžeme i podle přítomnosti rhizomorf u listnáčů pod 
kůrou anebo u jehličnanů v místech kořenových náběhů. Podobné 
jsou šupinovky, a to jak obdobím kdy plodí, tak tvarem a barvou 
plodnic. Nejčastější je šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa), 
narůstající na bázích listnáčů i jehličnanů, někdy i výše na kmeni. Její 
hniloba je rychlá, a tím, že plodnice narůstají pouze v podzimním 
období, patří mezi zvláště nebezpečné a snadno přehlédnutelné. Od 
václavky ji lze odlišit tuhými plodnicemi a šupinami na třeni. Z dalších 
kloboukatých hub, které nás upozorňují na problémy a odumírání 
kořenů jsou hnojníky (Coprinus) a třepenitky (Hypholoma). Narůstají 
často v blízkém okolí dřevin, ne tedy přímo na dřevinách a někdy už 

i v průběhu léta. Černé podlouhlé plodnice na bázích dřevin a bílou 
hnilobu má dřevnatka kyjovitá (Xylaria polymorpha), vytváří malé trsy 
a je snadno přehlédnutelná.

U jehličnanů se může vyskytovat bílá hniloba kořenovníku vrstevnatého 
(Heterobasidion annosum). Typická jsou pro něj stanoviště tzv. 
oglejených půd, kde se opakovaně zvedá hladina spodní vody a také 
na půdách bohatých na dusík, kde dřeviny velmi rychle narůstají 
a nevytváří hluboký a dostatečně pevný kořenový systém. Plodnice 
má sice vytrvalé, ale většinou vůbec nevyrostou a ani dřeviny zpočátku 
nijak neprosychají, většinou pak náhle zrezne jejich jehličí a vylomí 
se v celé bázi. Plodnice pak najdeme ze spodu hlavních kořenů. Další 
houbou jehličnanů je hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii), 
který na rozdíl od předchozího plodí ochotně, ale pokud jsou trávníky 
intenzivně kosené, plodnice nestačí narůst. Objevuje se už v průběhu 
léta, plodnice jsou zpočátku žluté, později hnědé, trychtýřovitého tvaru, 
vytrvávají i do dalších let. Hniloba je hnědá, kostkovitá a prostupuje 
celou výškou kmene.

Velmi obávanou a pomalu rozvíjející se je hniloba dřevomoru 
kořenového (Kretzschmaria deusta). V městském prostředí jeho 
šedočerná stromata nesoucí plodnice většinou nenarůstají. Na jeho 
přítomnost upozorňují pouze dutiny nebo otevřená poškození na 
bázích, pokrytá černým povlakem, ale mohou být pokrytá lišejníky 
a snadno tak  unikají pozornosti. Hniloba je velmi nebezpečná, dřeviny 
se vylamují a není na nich znát, že by výrazně prosychaly. Z dalších 
druhů s jednoletými plodnicemi je rezavec kořenový (Inonotus 
dryadeus) na dubech a kaštanovnících, vějířovec obrovský (Meripilus 
giganteus) na listnáčích, ale i hniloby choroše šupinatého (Polyporus 
squamosus) a sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus) mohou 
vznikat právě v místech kořenových náběhů. 

Determinace těchto druhů je úzce vázaná na přítomnost plodnic 
a pak také dalších doprovodných znaků (rozšířená báze kmene, 
ronění pryskyřice …), které nezkušenému pozorovateli snadno unikají. 
V mnoha případech na dřevinách není znát žádná symptomatická 
změna a pak náhle dochází k vývratu z kořenů a odkrývá se tak 
i několikatiletá hniloba, o které jsme neměli ani tušení. Z těchto důvodů 
je právě nadcházející období ideální pro kontrolu stavu kořenových 
bází dřevin ve městech, zvláště když se občas objeví i opakované srážky 
podporující narůstání plodnic.

CHOROBY A ŠKŮDCI DŘEVIN
Vážení kolegové, společně s odborníky Mendelovi univerzity v Brně pro vás připravujeme miniseriál  
o chorobách a škůdcích dřevin se kterými se potkáváme ve výsadbách.

Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

Vějířovec obrovský na bázi habru

Václavka hlíznatá na bázi šeříku

Rezavec kořenový na dubu letním

Rhizomorfy václavky pod kůrou dubu

Hniloba dřevomoru kořenového na lípě

Šupinovka kostrbatá na korkovníku

Hniloba hnědáku Schweinitzova, vzadu plodnice

Dřevnatka kyjovitá na bázi jasanu
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