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O VANDALISMU SKRYTÉM, VE¤EJNÉM A EKOLOGICKÉM
Nûkdy se dûjou zvlá‰tní vûci. V mûsteãku, ve kterém Ïiju, témûﬁ na
konci obce, kousek od pole vysázela malá skupina nad‰encÛ alej
star˘ch odrÛd jabloní. JakoÏto se alej táhla hnedle vedle mateﬁské
‰kolky, malí prckové sázení sledovali a také pﬁispûli sv˘ma ruãkama k dílu, neboÈ znáte to: „Vysaì strom…“. Netrvalo dlouho, za
vlahé májové noci kdosi, dodnes nevíme kdo, snad v záchvatu hrdinství ãi pﬁed sleãnou anebo jen z hlouposti samé, za pomoci ostrého noÏe ukonãil Ïivoty v‰ech ãerstvû vysazen˘ch stromkÛ. Tato
událost zvedla v na‰em mûsteãku spontánní a zoufalou reakci. Byly toho plné místní noviny, kaÏd˘ z diskutujících se divil, kde se
vzalo tolik zloby, tolik nenávisti k mlad˘m stromkÛm. Pani uãitelky ze ‰kolky tûÏko vysvûtlovaly dûtem, co a proã se stalo. Dûtem
vyklouzla slziãka, neboÈ jejich práce byla marná a stromeãky uhynuly. Veﬁejnû se hovoﬁilo, Ïe byly k˘msi popraveny. V˘sledkem
nebylo víc neÏ jen hromada otázek bez odpovûdí. Jenom samé
proã, proã, proã? Nûkdy se dûjou zvlá‰tní vûci. V mûsteãku ve kterém Ïiju, kousíãek od jeho stﬁedu stála krásná bﬁíza. Zdravá a vitální. Vedle bﬁízy stál bytov˘ dÛm a protoÏe si nûkdo v‰iml, Ïe na
stﬁe‰e domu se objevily velké koláãe li‰ejníku, vznikl názor, Ïe stín
bﬁízy ohroÏuje Ïivotnost stﬁechy a navíc i Ïivotnost okapu, protoÏe
drzá bﬁíza shazuje své listí nejenom na balkóny, ale i do okapÛ.
Proto úﬁad mûsteãka, ve kterém bydlím, povolil pokácení bﬁízy. Jak
smutnû symbolické, Ïe zrovna ve vlahé májové noci, kdy se slavil
svátek ãarodûjnic a mimochodem
i ná‰ vstup do vyspûlé rodiny evropsk˘ch státÛ, plály kolem bytového
domu ohnû z vûtví zdravé bﬁízy, zatímco nûkdo téÏe noci na konci mûsteãka, kousek od pole bral Ïivoty
mlad˘m jabloním. Jablonû byly podﬁezány v noci, tajnû a bez povolení.
Jejich konec zvedl vlnu odporu
a emocí, tekly slzy smutku. Bﬁíza
ukonãila svou pouÈ ve dne, s úﬁedním
povolením. Její konec nikoho nepohor‰il, nikoho nepﬁekvapil. Îádné
emoce, Ïádné slzy, o popravû ani
zmínka. MoÏná v cynizmu na‰eho
druhého pﬁípadu lze hledat odpovûdi
... nevhodné stanovi‰tû ...
k tomu prvnímu. Proto, proto, proto !

Nûkdy se dûjou zvlá‰tní vûci, ale jejich dÛsledky se nûkdy poznají
hned, jindy aÏ s ãasov˘m odstupem. To je pﬁípad i na‰eho tﬁetího
pﬁíkladu. Vzpomínám na situaci ze sklonku minulého století, kdy
jsem byl jako ãlen t˘mu Arboeka pﬁítomen pﬁi realizaci jedné vût‰í zakázky. Je‰tû dlouho pﬁed vlastní realizací zakázky jsem mûl
schÛzku ze zástupcem investora. Nad projektem zahradnické ãásti této velké stavby jsem se snaÏil ovlivnit sortimentální sloÏení navrÏen˘ch stromÛ. Jako kdyby to bylo dnes, pamatuji si na situaci,
kdy jsem negativnû hodnotil nápad vysadit na zmínûné místo lípu
srdãitou. Zástupce investora na to reagoval upﬁímnû a pronesl památnou vûtu: „Milej pane, bylo by mi srdeãnû jedno co a kam budeme sázet, ale jsme pod obrovsk˘m tlakem ekologick˘ch organizací, abychom pouÏívali na‰e pÛvodní dﬁeviny.“ Nakonec jsme
zakázku získali a pro zmínûné místo Arboeko dodalo lípy srdãité,
jak ekologové chtûli. Pﬁi vykládání lip z kamionu jsem byl osobnû
pﬁítomen a mÛÏu potvrdit, Ïe to byly stromy pûkné a vyrovnané.
První polovina stromÛ je vysazena nad úrovní silnice ve svahu
a prosperuje, ta druhá je pod úrovní, takÏe je pod tlakem posypov˘ch solí a jin˘ch neãistot - a skomírá. Otisknuté fotografie mluví
za v‰e.
Individuální a tajnû provádûn˘ vandalismus je odsouzeníhodn˘.
Podléhání tlakÛm zájmov˘ch skupin nad veﬁejn˘mi zájmy je je‰tû
smutnûj‰í. Pﬁitom aãkoliv se to moÏná nezdá, dopad veﬁejného
vandalizmu vÛãi zeleni je v celkovém mûﬁítku hor‰í, neÏ u vandalizmu individuálního.
Ale Ïivotní prostﬁedí na‰í nevelké zemû nejvíc ohroÏuje zcela jin˘
fenomén. Je to ekologick˘ vandalismus, kter˘ se projevuje vznikem a existencí rÛzn˘ch ‰ed˘ch eminencí, které pod dobﬁe znûjícím ekologick˘m pseudonymem sice nic pﬁímo nezakazují, ale do
v‰eho fundovanû mluví.
Nejsou nikde podepsané
a ãasto nenesou Ïádnou
odpovûdnost.
Chyby
a omyly fiktivních ekologÛ
potom splácí celá spoleãnost. Proto není divu, Ïe
stále ãastûji tvrdíme: "Nûkdy se dûjou zvlá‰tní vûci!"
Ing. Pavel Chlouba
... vhodné stanovi‰tû ...

Zimní mûsíce jsou pro zahradníky tak trochu odpoãinkové. Proto si
Vás dovolujeme pozvat na doposud v historii nejvût‰í prezentaãní
a kontraktaãní
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„EVROPA V OB¤ÍSTVÍ“
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která probûhne 1. - 4. února 2005
v areálu ARBOEKA v Obﬁíství.

Na plo‰e 1.500 m2 Vám pﬁehlednû pﬁedstavíme kompletní sortiment dﬁevin pro jarní sezónu 2005, kter˘ je vhodn˘ k prodeji v zahradních centrech. Naleznete zde více neÏ 1 500 druhÛ a kultivarÛ konifer, listnat˘ch dﬁevin,
kmínkov˘ch dﬁevin, azalek a rododendronÛ, popínav˘ch a soliterních dﬁevin z produkce ARBOEKA i z dovozu.
Na na‰i v˘stavu srdeãnû zveme pﬁedev‰ím v‰echny majitele, provozovatele a pracovníky zahradnick˘ch center.
Tû‰íme se na Vás a vûﬁíme, Ïe zde naãerpáte inspiraci a mnoho nov˘ch námûtÛ.

IPM ESSEN 2005
JiÏ podruhé se spoleãnost ARBOEKO
pﬁedstaví na nejvût‰ím zahradnickém
veletrhu IPM 2005 v nûmeckém Essenu.
V‰ichni jste srdeãnû zváni na stánek
spoleãnosti ARBOEKO s. r. o. do ‰kolkaﬁské haly ãíslo 10, stánek ã. 607. Tato v˘stava probíhá
v termínu od 27. do 30. 1. 2005.

ARBOEKO NA VELETRHU V MOSKVù
V termínu 2. - 6. záﬁí 2004 se spoleãnost ARBOEKO s. r. o.
aktivnû úãastnila mezinárodního zahradnického veletrhu
Flowers 2004 v Moskvû. Samotn˘ veletrh nás pﬁekvapil
svoji velikostí. Více jak 500 vystavovatelÛ z celého svûta
na tomto veletrhu prezentovalo ‰irokou ‰kálu nejen kvûtináﬁsk˘ch a zelináﬁsk˘ch v˘pûstkÛ, okrasnou a ovocnou
‰kolkaﬁskou produkci, semena, ale i techniku vãetnû pomocného materiálu pro zahradníky. Jen ‰kolkaﬁsk˘ch spoleãností z celé Evropy zde bylo více jak 40. Moskva je
mûstem kontrastÛ, ale i mûstem velk˘ch moÏností do budoucna. Dodavatelé z âeské republiky zde mohou hrát
svoji nemalou úlohu, protoÏe právû âeská republika má
dobré jméno mezi ruskou veﬁejností, pro tuto kulturu je
âesko známkou kvality a to by mohla b˘t v˘zva i pro dal‰í v˘robce, pûstitele a obchodní spoleãnosti.

ROZ·Í¤ENÁ PRODUKCE
ROUBOVAN¯CH KONIFER
Pﬁed dvûma roky stﬁedisko kontejnerové v˘roby pﬁi‰lo v jarní sezónû s novinkou, která se vám, na‰im zákazníkÛm,
alespoÀ podle rychlosti, kterou se kompletní zásoba vyprodala, opravdu zamlouvala. Jednalo se o sortiment roubovan˘ch konifer, pﬁedpûstovan˘ch ve volné pÛdû a v poÏadované velikosti sázen˘ch do kontejnerÛ o velikosti
4 - 20 litrÛ, ãítající 45 druhÛ a kultivarÛ.
Nabídka tohoto, nyní jiÏ mÛÏeme ﬁíci velmi Ïádaného artiklu se pro prodejní rok 2005 rozrostla jiÏ na bezmála 100
poloÏek. Pﬁi stále narÛstající kvalitû (a rok 2004 opravdu
dopﬁál rostlinám ve volné pÛdû vynikající podmínky k nadprÛmûrnému rÛstu) a lákavé cenû, kterou tento pûstební postup umoÏÀuje, si je z ãeho vybírat.
Stále bohat‰í sortiment zahrnuje jak jiÏ osvûdãené a oblíbené poloÏky, tak ﬁadu novinek, ale také i opravdové bonbónky a delikatesy, které jste na na‰em trhu mohli hledat
jen velmi obtíÏnû a nebo úplnû marnû. Pro navnadûní tûch
zákazníkÛ, kteﬁí mají pro ménû pouÏívané konifery slabost
a nebo se na nû specializují, uvádíme alespoÀ pár pﬁíkladÛ:
'Pinus parviflora ‚Adcock's Dwarf', Pinus banksiana 'Banská ·tiavnica', Pinus densiformis 'Jane Kluis', Pinus strobus
'Himmelblau', Abies koreana ‚Blue Pfiff', apod.
Tento druh zboÏí se uplatÀuje nejenom na pultech zahradních center, jak jsme pÛvodnû oãekávali, ale prosazuje se
díky svému pﬁíznivému pomûru, cena/velikost i v realizacích privátních zahrad a veﬁejn˘ch v˘sadeb.
Poãet roubovancÛ ãítající 100 poloÏek je jiÏ opravdu solidní nabídka, ale i pﬁesto na‰e v˘robní stﬁedisko kontejnerové
v˘roby poãítá pro
pﬁí‰tí roky z úpravami a roz‰iﬁováním nabídky, hlavnû
dle
va‰í
poptávky a va‰ich
poÏadavkÛ.
Oldﬁich JeÏek

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
5. Jáma se ‰ikm˘mi stûnami a prohlouben˘m
dnem pod balem:
• stûny skoseny v pomûru asi 1:2,5 i více
• ‰íﬁka jámy minimálnû 2 - 3 x vût‰í neÏ prÛmûr koﬁenového systému ãi balu, podle toho, je-li jáma urãena pro listnaté nebo jehliãnaté dﬁeviny
• bal bude osazen do prohlubnû ve dnû a pÛdní podmínky v jeho okolí budou pﬁesto
dobré
• sníÏí se pracnost pﬁi v˘sadbû
• vhodné pro listnaté stromy o obvodu kmene nad 30 cm a jehliãnany nad 3 m, zejména pro dﬁeviny s koﬁenov˘m systémem ploch˘m a srdãit˘m

Ing. Franti‰ek Sm˘kal
Vy‰‰í odborná ‰kola zahradnická Mûlník

Obr. 5

âÁST 4.: ZABEZPEâENÍ
P¤ÍZNIV¯CH STANOVI·TNÍCH
PODMÍNEK PRO D¤EVINY
I. PÛdní podmínky - 10. pokraãování
3. 1 Základní tvary v˘sadbov˘ch jam
I. Klasické jámy, 1,25 x ‰ir‰í neÏ je koﬁenov˘ bal, umoÏní koﬁenÛm rychle narÛst ménû neÏ 10 % jejich pÛvodní velikosti, neÏ bude jejich rÛst zbrÏdûn okolní zeminou!!!
1. Klasická jáma /r˘ha/ s kolm˘mi stûnami
(válec, krychle, hranol):
• ‰íﬁka jámy musí b˘t nejménû 1,5 x vût‰í neÏ je
prÛmûr koﬁenového systému ãi balu
Obr. 1
• není tak v˘hodná pro prorÛstání koﬁenÛ mimo
v˘sadbovou jámu
• mÛÏe vyhovovat jen u kvalitních, zejména autochtonních pÛd, nebo na místech celoplo‰nû
nakypﬁen˘ch rozr˘vaãi do hloubky minimálnû
0,3 m
• v mnoha pÛdách, (pﬁíli‰ zhutnûn˘ch v okolí v˘sadbov˘ch jam), se ‰patn˘m vzdu‰n˘m a vodním reÏimem, koﬁeny stûnu jámy neprorazí, nebo jen nûkde, ãímÏ vznikne kvûtináãov˘ efekt, kter˘ bude mít za následek:
a) ‰patné ukotvení dﬁeviny
b) sníÏení fyziologické vitality dﬁeviny - moÏno ãásteãnû (úplnû) eliminovat zv˘‰enou
pûstební péãí
c) v˘razné sníÏení moÏného vûku dﬁeviny na daném stanovi‰ti.
II. Jámy se ‰ikm˘mi stûnami a jejích modifikace:
Jámy 3 x ‰ir‰í neÏ je koﬁenov˘ bal, umoÏní rychl˘ rÛst koﬁenového systému do 25 %
pÛvodní velikosti, neÏ bude rÛst koﬁenÛ zpomalen pÛdou z hor‰ími vlastnostmi pro jejich rÛst!!!
Obr. 2

2. Jáma se ‰ikmo skosen˘mi stûnami:
• stûny skoseny v pomûru asi 1:1
• ‰íﬁka jámy minimálnû 2 x ‰ir‰í neÏ prÛmûr
koﬁenového systému ãi balu
• vhodné zejména pro listnaté dﬁeviny o obvodu kmene do 20 (25) cm

Obr. 3

3. Jáma se stupÀovit˘mi stûnami:
• stûny skoseny v pomûru asi 1:1,5 aÏ 1:1,75
• ‰íﬁka jámy nejménû 3 x vût‰í neÏ je prÛmûr
balu
• vhodné zejména pro stromy o obvodu kmene nad 30 cm a jehliãnany v˘‰ky (‰íﬁky) nad
3m

4. Jáma se ‰ikm˘mi stûnami a vyklenut˘m
dnem:
• stûny skoseny v pomûru asi 1:1 aÏ 1:1,75
• ‰íﬁka jámy minimálnû 2 - 3 x vût‰í neÏ prÛmûr koﬁenového systému ãi balu, podle toho, je-li jáma urãena pro listnaté nebo jehliãnaté dﬁeviny
• bal bude osazen na vyklenuté dno (na rostl˘ terén) a pÛdní podmínky v jeho okolí
budou pﬁesto dobré
• sníÏí se pracnost pﬁi v˘sadbû
• vhodné na dobr˘ch pÛdách pro listnaté stromy o obvodu kmene do 30 cm a jehliãnany do 3 m; zejména pro dﬁeviny s koﬁenov˘m systémem ploch˘m a srdãit˘m

Obr. 4

Poznámky k obrázkÛm ã. 1 - 5:
1. Jamy ã. 2 aÏ 5 jsou v pÛdoryse kruÏnice, elipsa nebo ovál a ‰íﬁka se udává (mûﬁí)
v nej‰ir‰ím místû
2. PrÛmûr zemního balu se mûﬁí v místû nejvût‰í ‰íﬁky a popﬁípadû se udává i jeho v˘‰ka.
2. U jámy ã. 1 a 2 se pﬁed v˘sadbou na dno jámy do úrovnû balu (koﬁenového systému) uloÏí a pﬁimûﬁenû zhutní minerální substrát.
3. Okolo jámy ã. 5 je celoplo‰nû kvalitnû pﬁipravena svrchní vrstva pÛdy.

3. 2 Postup hloubení v˘sadbov˘ch jam (r˘h) a jejich úprava

• Pﬁi hloubení jamy se svrchní vrstva pÛdy
ukládá oddûlenû od spodní vrstvy pÛdy
(ostatní zeminy).
• Koﬁeny o prÛmûru nad 30 mm, nacházející se v jámû nepﬁeru‰ujeme, zejména
Obr. 6
jsou-li v jejich okrajov˘ch ãástech, pokud si nejsme jisti, Ïe se jedná o koﬁeny
pokácen˘ch nebo neÏádoucích dﬁevin.
Koﬁeny rostou 2 aÏ 3 x dále neÏ je prÛmût koruny (u sloupovit˘ch taxonÛ aÏ
5 x). Jednak tím mÛÏeme po‰kozovat ponechané (stávající) dﬁeviny, jednak pﬁi
regeneraci jejich pﬁeru‰en˘ch koﬁenÛ
porostou tyto do v˘sadbové jámy a budou v˘raznû konkurovat sazenici.
• ProrÛstání koﬁenÛ sousedních dﬁevin do
v˘sadbové jámy lze sníÏit tenk˘mi,
Obr. 7
mûkk˘mi, podﬁadn˘mi prkny, (tlust˘mi
asi 1/2), osazen˘mi kolmo na okraji v˘sadbové jámy.
• Kameny z vyhloubené jámy vût‰inou neodváÏíme a pﬁi v˘sadbû je uloÏíme zpût.
• Dno jamy se musí nakypﬁit a také stûny jam nesmí b˘t zhutnûné (moÏno vyuÏít
i promrznutí jámy otevﬁené bûhem zimy)
• Stûny a dno v˘sadbové jámy nesmí b˘t proschlé. Toto se eliminuje nalitím pﬁimûﬁeného mnoÏství vody, do jamy. Vysazuje se po úplném (ãásteãném) vsáknutí vody
do stûn a dna v˘sadbové jámy.
• Nikdy nezﬁizujeme na dnû „drenáÏní vrstvu“ z kamenÛ ani z kameniva - zhor‰uje to
zasakování a znemoÏÀuje vzlínání vody v pÛdû.
• Nikdy nevysazujeme do jam ve kter˘ch je voda, pokud jsme ji tam cílenû nedali.
Pﬁíãina se musí zjistit a odstranit nebo eliminovat (napﬁíklad zv˘‰ením terénu celoplo‰nû nebo pro jednotlivé stromy ãi skupiny). Hladina podzemní vody pro vût‰inu taxonÛ nemá b˘t vy‰‰í neÏ - 0,8 m. Více v pﬁí‰tím pﬁíspûvku.
• Svrchní a spodní vrstva pÛdy, nebo substráty které je mají nahradit, se ke zpûtnému
zásypu jámy pﬁipraví oddûlenû. Materiály na jejich zlep‰ení, vyhnojení a dal‰í pﬁísady (napﬁ. hydrosorbenty, mykorrhizní preparáty) se pﬁidávají v mnoÏství urãené
projektantem, nebo podle zásad uveden˘ch v pﬁedcházejících ãíslech Bulletinu
ARBOEKO. V‰e se dokonale promísí (homogenizuje) mimo jámu.
Kreslila: Bûla ·estáková

ÚSPù·N¯ ROK 2004 V ARBOEKU

Do konce tohoto roku je‰tû nûjak˘ ãas zb˘vá, ale jiÏ nyní mÛÏeme ﬁíct, Ïe má spoleãnost ARBOEKO s. r. o. za sebou dal‰í vydaﬁen˘
a úspû‰n˘ rok. Pro mnohé z nás byl v‰ak rok 2004 dvojnásob v˘znamn˘. Skoro kaÏd˘ ãtvrt˘ z na‰eho t˘mu totiÏ zaznamenal v˘razn˘
úspûch i v osobním Ïivotû. Posuìte sami:

Julinka

Jakub

Matyá‰

Eli‰ka

Svatopluk

Daniel

Luká‰

Lucie

Ema

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Forsythia
Rod Forsythia zahrnuje 7 druhÛ roz‰íﬁen˘ch ve v˘chodní Asii a Albánii (F. europaea). Jsou to rychle dorÛstající opadavé keﬁe s dut˘mi (F. suspensa) nebo
dﬁení vyplnûn˘mi pﬁihrádkov˘mi v˘hony svûtlé barvy s v˘razn˘mi lenticelami. Jasnû Ïluté zvonkovité kvûty se objevují je‰tû pﬁed olistûním v III. - IV. Plodem je tobolka bez okrasného v˘znamu. Zlatice patﬁí mezi nejznámûj‰í a nejoblíbenûj‰í na jaﬁe kvetoucí dﬁeviny v parcích i zahradách. Jejich v˘hodou je
i to, Ïe neb˘vají napadány chorobami ani ‰kÛdci. Mezi nejãastûji pûstované
patﬁí kultivary zlatice prostﬁední - Forsythia intermedia (F. suspensa x F. viridissima). Mrazuvzdornost: od -26 °C do -29°C.
Forsythia x intermedia 'Golden Bells'
Zpoãátku vzpﬁímenû rostoucí kolem 2,5 m vysok˘ keﬁ. Pozdûji se jeho vûtve
obloukovitû pﬁeklánûjí a ve stáﬁí je asi o tﬁetinu ‰ir‰í neÏ vy‰‰í. Kvete v IV.
z ãásti jiÏ na jednoletém dﬁevû záﬁiv˘mi sytû Ïlut˘mi kvûty. Zelené opadavé
listy jsou 10 - 12 cm velké. Na pÛdu je tato zlatice nenároãná, pouze se jí tolik nedaﬁí v pﬁíli‰ suché a vápenité pÛdû. Na sluneãném stanovi‰ti dﬁíve a bohatûji kvete. Je dobﬁe mrazuvzdorná a sná‰í i mûstské prostﬁedí, v letních hicech svû‰uje povadle listy. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Forsythia x intermedia 'Lynwood' (Forsythia x intermedia 'Lynwood Gold')
Tento 2 - 3 m vysok˘ keﬁ byl vy‰lechtûn v Irsku. Mladé v˘hony rostou vzpﬁímenû, pozdûji se obloukovitû pﬁeklánûjí. Dlouhé vûtve jsou v celé délce hustû obrostlé krátk˘mi vûtviãkami. Opadavé listy jsou vejãitû kopinaté aÏ 12 cm
dlouhé, zãásti trojãetné. Na podzim se zbarvují do Ïluté aÏ vínové barvy. Na
konci III. aÏ IV. bohatû kvete jasnû Ïlut˘mi aÏ 3,5 cm velk˘mi kvûty. Pﬁedností tohoto kultivaru je, Ïe ãásteãnû kvete jiÏ na jednoletém dﬁevû. Nároky na pÛdu a prostﬁedí jsou shodné s pﬁede‰l˘m kultivarem. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Forsythia x intermedia 'Maluch'
Patﬁí mezi nejménû vzrÛstné kultivary zlatice - dorÛstá jen kolem 1,2 m do
v˘‰ky i do ‰íﬁky. V˘hony které se dot˘kají zemû snadno zakoﬁeÀují a tím se keﬁe ãasto rozrÛstají do stran. Kvete v IV. svûtle Ïlut˘mi, oproti pﬁede‰l˘m kultivarÛm o nûco men‰ími kvûty. Kolem 8 cm velké tmavozelené listy se na podzim zbarvují do Ïluta. Je to v˘borná dﬁevina do mal˘ch zahrad, skalek,
záhonÛ, ale i vhodná podsadba pﬁed velké keﬁe ãi jehliãnany. Na pÛdu je nenároãná a vyhovuje jí sluneãné stanovi‰tû. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Forsythia x intermedia 'Spectalis'
Patﬁí mezi nejstar‰í, v prodeji je jiÏ od roku 1906, ale
stále mezi nejÏádanûj‰í kultivary. Pﬁi v˘‰ce i ‰íﬁce
2 m patﬁí ke stﬁednû vzrÛstn˘m zlaticím. Hlavní vûtve
rostou zprvu vzpﬁímenû, ale pozdûji obloukovitû pﬁepadají. Listy jsou stejné jako u kultivaru 'Lynwood'.
TmavoÏluté kvûty jsou aÏ 3 cm velké a objevují se
v IV. Nároky na pÛdu a stanovi‰tû jsou stejné jako
u kultivaru 'Golden Bells'. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Forsythia ovata 'Tetragold'
Tento vzpﬁímenû, ale pomalu rostoucí hustû vûtven˘
keﬁ dorÛstá 1,2 - 2 m do v˘‰ky a obvykle stejnû tak do
‰íﬁky. Listy jsou 5 - 7 cm dlouhé vejãité. Kvete v III. ,
nejdﬁíve ze v‰ech zlatic aÏ 3 cm velk˘mi sytû Ïlut˘mi
kvûty. Dobﬁe roste na sluneãném místû v kaÏdé kypré, nepﬁíli‰ suché pÛdû. Star‰í rostliny v‰ak ãasto málo kvetou a keﬁ není kompaktní.
Mrazuvzdornost: -29 °C.
Fothergilla major
Vícekmenn˘ pomalu rostoucí ko‰at˘ keﬁ je pÛvodem
ze Severní Ameriky. Ve stáﬁí je 1,5 - 2 m vysok˘ a stejnû tak ‰irok˘. Opadavé trochu koÏovité listy jsou zelené ‰iroce vejãité 5 - 10 cm dlouhé, na rubu modrozelené. Na podzim se vybarvují do Ïluté pﬁes
oranÏovoãervenou po zcela rudou. Klasy kvûtÛ se objevují tûsnû pﬁed nebo pﬁi ra‰ení (V.). I kdyÏ vlastní
kvûty jsou bez korunních plátkÛ je celé bílé aÏ Ïlutobílé 2,5 - 5 cm dlouhé kvûtenství velmi atraktivní. Voní po medu ãímÏ láká ãmeláky. Fothergille vyhovuje sluneãné chránûné stanovi‰tû i kdyÏ snese i polostín. Vysazuje se do vlhãích humózních pÛd
s kysel˘m aÏ neutrálním pH. Patﬁí do skupiny vápnostﬁeÏn˘ch rostlin. Jsou to
cenné dﬁeviny do skalek a mal˘ch zahrad, protoÏe pomalu rostou, není je tﬁeba ﬁezat a jsou odolné proti chorobám a ‰kÛdcÛm. ·patnû v‰ak sná‰ejí sucho
a pﬁesazování. Mrazuvzdornost: -29 °C.
Gaultheria procumbens
Stálezelen˘ kobercovitû rostoucí 20 cm vysok˘ keﬁík
pochází ze Severní Ameriky. Díky snadnému zakoﬁeÀování v˘honkÛ se pozvolna rozrÛstá do ‰íﬁky. Stálezelené 1 - 3 cm velké eliptické aÏ opakvejãité lesklé
listy jsou koﬁovité. Na zimu se jinak tmavozelené listy zbarvují do bronzovû ãervené. Svûtle rÛÏové baÀkovité kvûty jsou sestaveny do mal˘ch lat. Kvete v
VII. - VIII. a je stejnû jako Fothergilla vyhledávám
ãmeláky. Plodem je tobolka obalená ãerven˘m masit˘m kalichem. Tyto kolem 1 cm velké kulaté plody jsou velmi atraktivní a vy-

drÏí na rostlinû do pozdního jara. Jejich v˘hodou je také, Ïe nejsou jedovaté.
VyÏaduje stín aÏ polostín a lehkou humózní dostateãnû vlhkou pÛdu nejlépe
s pﬁídavkem ra‰eliny. VápnostﬁeÏná.
Gaultheria neboli ãesky libavka je dobﬁe mrazuvzdorná, av‰ak nesná‰í pﬁímé
slunce a sucho. Je to v˘borná pÛdopokryvná dﬁevina pro vﬁesovi‰tû a skalky.
Vysazuje se také do záhonÛ a nádob, pﬁípadnû jako zimní varianta pro truhlíky. Ve své domovinû se listy dodnes pouÏívají k pﬁípravû tzv. "horského ãaje".
Mrazuvzdornost: -29 °C.
Genista
Rod Genista zahrnuje asi 100 druhÛ roz‰íﬁen˘ch v Evropû, Stﬁedomoﬁí a v západní Asii. Vût‰inou se jedná o opadavé keﬁíky, ale nûkteré druhy jsou poloopadavé. Zelené, ãasto dlouze r˘hované v˘hony mohou b˘t i trnité. Jednoduché, pﬁípadnû trojãetné listy jsou 1 - 2,5 cm dlouhé ãárkovité nebo dlouze
kopinaté. U G. sagittalis listy témûﬁ chybí. Typicky mot˘lokvûté kvûty jsou
vût‰inou Ïluté. Kruãinky nejsou nároãné, ocení kyprou teplou pÛdu na sluneãném místû. Letní sucha sná‰ejí bez po‰kození. Na such˘ch chud‰ích pÛdách lépe vyzrávají naopak vlhko, zejména v zimû jim ‰kodí. V˘bornû se hodí pro osazování such˘ch zdí, skalek, vﬁesovi‰È, truhlíkÛ i stﬁe‰ních zahrad.
Celá rostlina je více ãi ménû jedovatá. Mrazuvzdornost: u u nás pûstovan˘ch
druhÛ od -20 do -35 °C.
Genista lydia
Zakrsl˘, spí‰e do ‰íﬁky (100cm) neÏ do v˘‰ky (50cm)
rostoucí keﬁík. Bohatû rozvûtvené ‰edozelené v˘hony
jsou obloukovitû pﬁeklonûné. Opadavé asi 2 cm
dlouhé listy jsou ‰piãaté podlouhle eliptické. Kvete
v V. - VI. Po dobu kvûtu je cel˘ keﬁík zcela pokryt zlatoÏlut˘mi kvûty. PÛda by mûla b˘t kyprá písãitá aÏ kamenitá nepﬁíli‰ vlhká. Nejvhodnûj‰í je su‰‰í teplé místo na slunci. Sná‰í vedra a letní pﬁísu‰ky. PouÏití je stejné jako u ostatních
druhÛ kruãinky. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Genista pilosa
Tento nízk˘ keﬁík dorÛstá 20 - 30 cm. Je roz‰íﬁen˘ prakticky v celé západní
a stﬁední Evropû od jiÏního ·védska po sever ·panûlska. Jeho poléhavé aÏ vystoupavé v˘hony jsou bíle chloupkaté a beztrnné. Kvete Ïlutû v V. - VI. na
krátk˘ch postranních vûtviãkách. Nároky na stanovi‰tû a pouÏití je shodné
s pﬁede‰l˘m druhem. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Genista pilosa 'Goldilocks'
Na rozdíl od základního druhu je tento kultivar vzrÛstnûj‰í - dorÛstá
40 - 60 cm. Kvete velmi bohatû zlatoÏlut˘mi kvûty. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Genista pilosa 'Lemon Spreader'
Novûj‰í kultivar s poléhav˘m rÛstem a vystoupav˘mi star‰ími v˘hony. DorÛstá kolem 30 cm do v˘‰ky, hustû vûtví. Kvûty jsou kolem 1,7 cm velké citrónovû Ïluté. Poprvé kvete bohatû v V. - VI., na podzim kvûty remontují. Jeho
pﬁedností je také vût‰í odolnost na listovou skvrnitost. Mrazuvzdornost:
-20 °C.
Genista pilosa 'Vancouver Gold'
Kobercovitû polehl˘ jen 10 - 20 cm vysok˘ kultivar byl vy‰lechtûn v Botanické zahradû ve Vancouveru. Na rozdíl od pﬁede‰l˘ch kultivarÛ déle kvete. Na
podzim také ãásteãnû remontuje. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Genista sagittalis
(Genistella saigttalis, Chamaespartium sagittale)
·irok˘ nízce poléhav˘ keﬁík s vystoupav˘mi konci v˘honÛ je vysok˘ 20 cm a ve stáﬁí je 60 cm ‰irok˘. Jeho
polehlé vûtviãky pﬁi dotyku s pÛdou snadno zakoﬁeÀují. Stálezelené v˘hony mají dvû dlouhé li‰ty, které
pﬁebírají funkci zﬁídka se vyskytujících listÛ. Kvûty
jsou zlatoÏluté sestavené do hroznÛ. Kvete v VI. Plodem je lusk bez okrasné hodnoty. VyÏaduje sluneãné stanovi‰tû, dává pﬁednost teplé su‰‰í pÛdû ne moc bohaté na Ïiviny a chudé na vápník. Je to vhodná pÛdopokryvná dﬁevina pro malé zahrady, skalky, vﬁesovi‰tû a stﬁe‰ní
zahrady. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Genista tinctoria
Tento krásnû vzpﬁímenû rostoucí polokulovit˘ keﬁík je roz‰íﬁen od Evropy po
Malou Asii. DorÛstá 40 cm aÏ 1 m do v˘‰ky a stejnû tak do ‰íﬁky. Zelené v˘hony jsou bohatû vûtvené. Má svûtle zelené lesklé kopinaté 1 - 2,5 cm dlouhé listy. Kvete zlatoÏlut˘mi dlouh˘mi ‰tíhl˘mi hrozny od VI. do zaãátku VIII.
Na podzim ãásteãnû remontuje. Na pÛdu nemá zvlá‰tní nároky, roste v kaÏdé humózní pÛdû nejlépe se stﬁedním obsahem Ïivin neutrálního nebo mírnû
kyselého pH (snese v‰ak i mírnû vápenitou pÛdu). Vyhovuje mu teplé slunné
stanovi‰tû, na su‰‰ím místû lépe vyzrává. Je mrazuvzdorn˘, pokud dojde k po‰kození v˘honÛ, po zpûtném ﬁezu dobﬁe regeneruje. Mrazuvzdornost:
-35 °C.
Genista tinctoria 'Royal Gold'
Hust˘ víceménû kulovit˘ keﬁík, kter˘ je vysok˘ 80 - 100 cm. Je to bohatû a pozdûji (VII. - VIII.) kvetoucí selekce s v˘razn˘mi zlatoÏlut˘mi kvûty. Mrazuvzdornost: -35 °C.

