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líÏí se ãas zimy, vánoc a nového roku, tedy ãas, kdy jaksi
v‰ichni zvolníme a podíváme se na svût trochu z jiného úhlu
pohledu neÏ po zbytek roku. Dovolím si tento jin˘ pohled zakomponovat i do tohoto ãlánku.
Jako mal˘ chlapec jsem ãas od ãasu nav‰tívil se svou babiãkou
její rodné Vala‰sko. Vzpomínám si, jak pokaÏdé oÏila, kdyÏ se
se mnou procházela po loukách, kde dﬁíve pásla dobytek, skoro pokaÏdé mi ukazovala studánku, kam v létû v zimû chodila pro vodu a potok, ve kterém prala
prádlo. Nemohu ﬁíci, Ïe by mnû jako malého kluka, kter˘ mûl v té dobû v hlavû
obydlování vesmíru, moderní auta a letadla, její vyprávûní nûjak zvlá‰tû zajímalo.
Jedno místo na mnû v‰ak zanechalo pﬁece
jen dojem. Na konci louky kde babiãka
pásla dobytek stál u vymleté kamenité
cesty mohutn˘ buk. Vûtve mûl tak nízko,
Ïe jsem jako mal˘ kluk na nûj mohl bez
problémÛ vylézt. Babiãka tomu místu ﬁíkala „U staﬁíãka“. Pﬁi jedné z posledních
náv‰tûv tûch míst jsem se babiãky zeptal,
proã tomu místu a tomu stromu ﬁíká
„U staﬁíãka“... Dozvûdûl jsem se, Ïe ten
strom vysázel babiããin dûdeãek a chtûl,
aby si v jeho blízkosti jeho syn postavil

dÛm a vysázel ovocn˘ sad. JenÏe k tomu uÏ nedo‰lo-pﬁi‰la válka
a v‰e se semlelo jinak. Na staﬁíãka zÛstala památka v podobû
stromu na konci louky u cesty. V‰ichni z celé rodiny vûdûli, kde
to je „U staﬁíãka“. KdyÏ se za první republiky zavádûl elektrick˘
proud, celá rodina se postavila proti tomu, aby „staﬁíãkovu stromu“ byly oﬁezány vûtve kvÛli drátÛm. . . Prostû sloupy musely
vést jinudy.
KdyÏ jsem po více neÏ dvaceti letech úplnû náhodou nav‰tívil babiããin rodn˘ kraj,
staﬁíãkÛv buk jsem uÏ nena‰el. Zato jsem
na místo kde dﬁíve stál, pohodlnû dojel autem po ‰iroké asfaltce. Památka na staﬁíãka stála v cestû roz‰íﬁení komunikace. Mûl
jsem tehdy v sobû zvlá‰tní smutnou pachuÈ. Za první republiky mí pﬁedkové zachránili strom pﬁed elektrick˘m vedením.
Urãitû tenkrát moc nevûdûli o biologick˘ch funkcích a v˘znamu stromÛ, mûli
v‰ak místo toho základní úctu. Úctu
k my‰lenkám a práci sv˘ch pﬁedkÛ. Úctu
k pﬁírodû a k její síle. MoÏná kdybychom
spojili své souãasné vûdomosti a prostﬁedky s trochou úcty, byli bychom mnohem
dále.
Stanislav Flek

Arboeko bylo pﬁi vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety Strom roku.
(Brno 19. 10. 2005)

V na‰í firmû jsme si vûdomi, Ïe stejnû jako nové v˘sadby
stromÛ je dÛleÏité chránit i staré stromy rostoucí jiÏ po
staletí. Proto jsme se stali sponzory ankety Strom roku
poﬁádané nadací Partnerství.

Zástupce Arboeka pﬁedal na slavnostním vyhlá‰ení
ankety pﬁihla‰ovatelÛm prvních tﬁí nejúspû‰nûj‰ích
stromÛ poukázky na nákup nov˘ch dﬁevin.

SLOVENSKÉ OKIENKO
Pomaly sa blíÏia Vianoce- ãas pokoja
a kºudu. Urãite sa v‰etci te‰íte na zaslúÏen˘ oddych po nároãnej jesennej sezóne.
Dúfam, Ïe bola pre Vás úspe‰ná i vìaka
produkcii firmy ARBOEKO.
Musím priznaÈ, Ïe ma príjemne prekvapil
Vá‰ záujem o produkciu stromov na‰ich
dvoch okrasn˘ch ‰kôlok v Obﬁíství
a v SmrÏiciach. Som úprimne rád, Ïe nami vypestované stromy budú ozdobou
slovensk˘ch miest a obcí.
Mrzia ma ale obãasné problémy, ktoré
máme s dopravou rastlín- dodrÏiavanie
ãasového harmonogramu vykládok zo
strany dopravcu. BohuÏial sa na‰e cesty
zapæÀajú ãím ìalej viac a viac. SnaÏíme
sa (koºkokrát aj noãn˘mi nakládkami) aby
sme predi‰li me‰kaniu kamiónov, ale nie
vÏdy v‰etko klapne na sto percent. Chcel
by som Vás aj touto cestou poprosiÈ o pochopenie a zároveÀ poìakovaÈ za ústretovosÈ s ktorou som sa stretol pri rie‰ení
niektor˘ch prípadov.
Pri pohºade z okna na poletujúci sneh si
ãlovek povie, tak koneãne kºud. U nás sa
uÏ v‰ak intenzívne pripravujeme na ìal‰í
roãník v˘stavy EUROPA V OB¤ÍSTVÍ,
ktorá sa uskutoãní v priestoroch na‰ej
kontajnerovej v˘roby v dÀoch 24. 1. -27.
1. 2006. Verím, Ïe sa nám podarí nadviazaÈ na úspe‰n˘ predchádzajúci roãník.

Dúfam, Ïe nám bude poãasie priaÈ o tro‰ku viac ako minul˘ rok a cesty budú
v poriadku. Te‰ím sa na stretnutie s Vamimajiteºmi záhradn˘ch centier a som rád,
Ïe Vám budem môcÈ oplatiÈ pohostinnosÈ
s ktorou sa stretávam pri mojich „potulkách“ po Slovensku.

Na záver by som Vám chcel poìakovaÈ
za spoluprácu v tomto roku a zároveÀ popriaÈ veºa úspechov, nielen pracovn˘ch
ale i v súkromnom Ïivote v novom roku
2006.
Roman Miãian

SALIX ALBA ‘TRISTIS’- produkcia ‰kôlka Obﬁíství - Najväã‰í strom expedovan˘ tento rok
na Slovensko

„EVROPA V OB¤ÍSTVÍ“ 24. 1. - 27. 1. 2006
Ve dnech 24. 1. aÏ 27. 1. 2006 probûhne v areálu firmy ARBOEKO s. r. o. v Obﬁíství dal‰í roãník kontraktaãní v˘stavy „Evropa
v Obﬁíství“. Tato v˘stava je urãena pﬁedev‰ím provozovatelÛm
zahradnick˘ch center a ostatním maloobchodním prodejcÛm.
Bûhem tûchto dnÛ si bude moÏno prohlédnout více jak 2 000 taxonÛ okrasn˘ch dﬁevin, které budou prezentovány v areálu stﬁediska kontejnerové v˘roby v Obﬁíství a to v prostorách v˘robních
hal a skleníkÛ. Sortiment bude soustﬁedûn nejen z vlastní produkce ARBOEKA a ‰kolek z âR, ale i z cca 20 dal‰ích ‰kolek
z rÛzn˘ch koutÛ Evropy a to ze zemí jako je Holandsko, Nûmecko, Itálie, Belgie a Maìarsko. V˘bûr bude tedy stát za to. Specielnû se roz‰íﬁí nabídka zimuvzdorn˘ch bambusÛ vhodn˘ch do
na‰ich klimatick˘ch podmínek. Prezentace bambusÛ bude doplnûna i odborn˘mi pﬁedná‰kami, o programu budete vãas informováni. V loÀském roce nav‰tívilo v˘stavu více jak 150 firem
a to nejen z âR, ale i ze sousedního Slovenska, Nûmecka a Rakouska. Budeme rádi, kdyÏ se tato v˘stava stane tradiãním setkáním provozovatelÛ zahradnick˘ch center. K pﬁíjemnému prÛbûhu takovéto v˘stavy konané v lednu patﬁí trochu tepla, dobré

POZVÁNKA
Pﬁijedete-li se podívat na
Mezinárodní
zahradnick˘
veletrh IPM do Essenu, nav‰tivte nás na na‰em jiÏ tradiãním místû - stánek 607
v ‰kolkaﬁské hale 10. Veletrh
se koná 2. - 5. 2. 2006.

jídlo a pití. V‰e bude zaji‰tûno, takÏe si rezervujte ãas ve va‰ich
plánovacích kalendáﬁích.
Pavel Kafka - jednatel spoleãnosti

Nov˘ ãlen t˘mu ARBOEKO s. r. o.
Ing. Zdenûk ·tûpánek
- absolvent âZU Praha
- obchodní oddûlení
v Obﬁíství

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
Ing. Franti‰ek Sm˘kal
Vy‰‰í odborná ‰kola zahradnická Mûlník

âÁST 5.: V¯SADBA D¤EVIN
(pokraãování)

5. 3. 1 Zásady ﬁezu podzemní ãásti sazenice pﬁed a nadzemní
pﬁed (po) v˘sadbû
Pﬁi v˘sadbû prostokoﬁenné sazenice a sazenice se zemní balem (vyzvednuté z volné pÛdy) je nutné zredukovat nadzemní ãást tak, aby
odpovídala zbylému koﬁenovému systému. Naz˘váme jej srovnávací (komparativní) ﬁez. Redukce nadzemní ãásti musí b˘t tím vût‰í,
ãím vût‰í je ztráta koﬁenÛ. U prostokoﬁenné sazenice se silnû zredukovan˘m koﬁenov˘m systémem mÛÏe redukce dosáhnout 60-ti i více procent. U dobﬁe zapûstovan˘ch sazenic s kvalitním koﬁenov˘m
systémem lze pﬁi v˘sadbû se zemním

balem provést ﬁez mírnûj‰í, u stálezelen˘ch lze ﬁez minimalizujeme.
I pﬁi v˘sadbû kontejnerované sazenice je nutno vytvoﬁit vyváÏen˘
pomûr mezi nadzemní a podzemní ãástí sazenice.
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Jak uÏ to u alejov˘ch stromÛ b˘vá, nejvíce rostlin toho typu se prodává v podzimním období. Leto‰ní rok v‰ak byl
zcela v˘jimeãn˘ a vût‰ina produkce byla vyprodána prakticky jiÏ v polovinû listopadu. Svûdãí to o zájmu na‰ich zákazníkÛ, ãehoÏ si nesmírnû ceníme
a váÏíme. Za zmínku v‰ak stojí i to, Ïe
zhruba 25% stromÛ bylo vyexpedováno jako balov˘ch, coÏ u velikostí rostlin
expedovan˘ch ve SmrÏicích není zcela
opodstatnûlé. Samozﬁejmû je pravda Ïe
balové stromy jsou pro v˘sadbu lep‰í zejména u dubÛ, bukÛ,
bﬁíz a habrÛ (i kdyÏ i u tûchto druhÛ máme pozitivní zku‰enosti s gelovan˘m materiálem) av‰ak u ostatních soret zcela postaãí prostokoﬁenná forma v˘sadbového materiálu
U prostokoﬁenn˘ch stromÛ je bezesporu v˘hoda vût‰ího koﬁe-

VÏdy je v˘hodná mírná „pﬁevaha“ koﬁenové ãásti. Nejedná se o rovnováhu hmot nadzemní a podzemní ãásti, ale o pﬁimûﬁen˘ pomûr.
5. 3. 2 Náﬁadí k provádûní ﬁezu sazenic pﬁed (po) v˘sadbû
K ﬁezu sazenic dﬁevin pﬁed nebo po v˘sadbû se pouÏívá zásadnû
ruãní zahradnické náãiní: nÛÏky, Ïabky a pilky. Pro profesionály
musí b˘t moderní konstrukce, ergonomicky tvarované, z kvalitních
materiálÛ a dokonake nabrou‰ené.
Zahradnické nÛÏky na ﬁez Ïiv˘ch dﬁevin, tedy i jejich sazenic, musí
b˘t dvouseãné, s dokonale po celé délce pﬁisedajícími noÏi a nabrou‰eny musí b˘t tak, aby po celé délce noÏe ãistû stﬁíhaly jednu
vrstvu novinového papíru. NoÏe mají b˘t stejnû dlouhé, popﬁípadû
u nov˘ch nÛÏek mÛÏe b˘t ﬁezn˘ (uÏ‰í) nÛÏ o 1 mm aÏ 2 mm del‰í.
Pﬁes ãastá doporuãení v˘robcÛ, nelze u profesionálÛ pouÏívat nÛÏky s t. zv. továrním brou‰ením. Pﬁesto, Ïe nové nÛÏky stﬁíhají novinov˘ papír, ﬁez není dostateãnû ãist˘ (hladk˘).
Dnes se nÛÏky brousí smontované a nejmodernûj‰í brousky obsahují diamantov˘ prá‰ek. Tyto brousí velmi úãinû a brou‰ení se provádí
za sucha.
Ocelové ãásti chráníme proti korozi a stejnû jako tﬁecí plochy je pra-

videlnû o‰etﬁujeme olejem. Pro dobrou viditelnost volíme náﬁadí,
nebo jejich ãásti opatﬁené tepl˘mi, jasm˘mi barvami (oranÏov˘mi,
ãerven˘mi a pod).

nového systému, pﬁíznivûj‰í ceny, lep‰í manipulace, niÏ‰í
hmotnosti, snaz‰í pﬁeprava atd. Je v‰ak potﬁeba se zamyslet nad
nûkolika kritick˘mi body úspû‰nosti:
- správnû naãasovan˘ termín odbûru (nejlépe princip ze zemû
do zemû)
- pﬁevoz autem s plachtou
- dÛkladná zálivka po v˘sadbû
Myslím si, Ïe pro zdárn˘ rÛst rostlin ze smrÏické ‰kolky zcela
postaãí typ prostokoﬁenné produkce rostlin. Vím, Ïe situace pﬁi
zadávání podmínek v˘sadby není vÛbec jednoduchá. Kolikrát
je to vûcí projektantÛ a úﬁedníkÛ. Je v‰ak na nás, abychom v‰em
tûmto lidem vysvûtlili, Ïe úspû‰nost rÛstu rostlin nezáleÏí na balu, ale hlavnû na kvalitû rostlin a péãi, která je jim vûnována pﬁi
v˘sadbû a následné údrÏbû.
Vûﬁím, Ïe do budoucna vyhovíme pokud moÏno v‰em poÏadavkÛm na‰ich zákazníkÛ. S pﬁáním dobrého rÛstu v‰ech vysázen˘ch rostlin
za t˘m smrÏick˘ch ‰kolkaﬁÛ Martin ÎenoÏiãka

Nûkolik postﬁehÛ z leto‰ního roku
Tak jako ostatnû skoro kaÏd˘, i my touto dobou bilancujeme a vyhodnocujeme rÛzné statistické údaje z pﬁede‰lé sezóny. O nûkolik informací se s vámi podûlíme. Tak napﬁíklad: nejprodávanûj‰ím taxonem vÛbec (pomineme-li balové konifery na Ïivé ploty), byl v leto‰ním
roce Carpinus betulus. Nejvíce prodan˘ch alejov˘ch stromÛ ze ‰kolek v Obﬁíství patﬁilo rodu Tilia a to zejména Tilia cordata ‘Greenspire’, nejvût‰ím vyexpedovan˘m stromem z téÏe
produkce byla Salix alba ‘Tristis’ o obvodu 60-70 cm. Ze smrÏické produkce se prodalo nejvíce Acer platanoides. MoÏná nûkoho pﬁekvapí, Ïe z kontejnerovny v Obﬁíství bylo prodáno nejvíce kusÛ od rodu Clematis. Nakonec je‰tû zajímavost - nejstar‰í leto‰ní prodanou dﬁevinou byla japonská bonsaj - 65 let˘ Taxus baccata ‘Cuspidata’.
Taxus baccata ‘Cuspidata’

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Stﬁednû vzrÛstn˘, vidlicovitû vûtven˘ keﬁ. Tento
druh lze dobﬁe zapûstovat i do tvaru malého stromku s dosti siln˘m kmínkem a kulovitou korunou. Ve
své domovinû, kterou je âína a Japonsko, dorÛstá
pÛvodní druh aÏ do 9 m. Kultivar ‘Grandiflora’ je
obvykle 2-3 m vysok˘, stejnû tak ‰irok˘ keﬁ s opadav˘mi vejãit˘mi, po tﬁech vstﬁícn˘mi, 7-15 cm
dlouh˘mi listy. Svrchní strana listu je drsná matnû
zelená, rub je ‰edozelen˘. Sterilní kvûty jsou uspoﬁádány do bohat˘ch, ãistû bíl˘ch koncov˘ch lat, které se pﬁi odkvétání barví do rÛÏova. Laty jsou aÏ 30 cm dlouhé. Kvete VII. -IX. Na pÛdu není tato hortenzie pﬁíli‰ nároãná , dobﬁe prospívá na vût‰inû Ïivn˘ch pÛd na sluneãném nebo polostinném
stanovi‰ti. Zejména rozkvetlé rostliny potﬁebují místo, které je chránûné pﬁed vûtrem.
Vysazuje se jako solitera, pﬁípadnû do skupin v parcích a vût‰ích zahradách, kmínková forma je vhodná i napﬁ. do pﬁedzahrádek. ·patnû v‰ak sná‰í konkurenci stromÛ
a rychle rostoucích velk˘ch keﬁÛ. Z bûÏnû pûstovan˘ch hortenzií je nejmrazuvzdornûj‰í. ProtoÏe kvete na jednoletém dﬁevû, lze doporuãit kaÏdoroãní zakrácení v˘honÛ
a to aÏ o 2/3. Mrazuvzdornost: -34 °C
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
Stﬁednû vzrÛstn˘, 3 m vysok˘ a ve stáﬁí stejnû tak ‰irok˘ keﬁ. Zpoãátku rostou hlavní v˘hony vzpﬁímenû, star‰í keﬁ má spí‰e trycht˘ﬁovit˘ tvar. Opadavé listy jsou vstﬁícné,
eliptické aÏ vejãité, 12-15 cm velké. Svrchní strana je stﬁednû aÏ tmavû zelená, lesklá.
Rub je také leskl˘ s chloupkatou Ïilnatinou. Kvûtenstvím je krémovû bílá 25-30 cm
dlouhá a aÏ 20cm ‰iroká koncová lata s fertilními a roztrou‰enû i sterilními kvûty. Kvete VII. - IX, silnû voní. Nároky na prostﬁedí má shodné s pﬁede‰l˘m kultivarem. Mrazuvzdornost: -34 °C
Hydrangea paniculata ‘Unique’
Stﬁednû vzrÛstn˘, vzpﬁímen˘ keﬁ s vidlicovitû vûtven˘mi v˘hony. Obvykle dorÛstá 23 m, v˘jimkou nejsou ani 4 m vysoké exempláﬁe. Listy má vstﬁícné po trojicích, vejãité, aÏ 14 cm dlouhé svûtle zelené, na lícní stranû drsné. Kvûty jsou uspoﬁádány do bohat˘ch polokulovit˘ch 25-30 cm dlouh˘ch a 25 cm ‰irok˘ch lat. Kvûtenství tvoﬁí
z jedné tﬁetiny fertilní kvûty a ze dvou tﬁetin sterilní kvûty. Pﬁi odkvétání se ‰pinavû bílá barva kvûtÛ mûní na rÛÏovou. Kvete od konce VII. do IX. , men‰í kvûty dokvétají bûhem ﬁíjna. Pﬁedností tohoto kultivaru je i to, Ïe kvûty vykvétají postupnû, takÏe je
atraktivní po dlouhou dobu. Ostatní nároky jsou shodné jako u Hydrangea pan. ‘Grandiflora’. Mrazuvzdornost: -34 °C
Hydrangea quercifolia
NiÏ‰í, ‰iroce a plo‰e rozloÏit˘ keﬁ pocházející z jihov˘chodní ãásti Severní Ameriky.
DorÛstá 1-2 m v˘‰ky a staré exempláﬁe mohou b˘t mnohem ‰ir‰í neÏ vy‰‰í, protoÏe zemû se dot˘kající vûtviãky zakoﬁeÀují. Listy jsou opadavé, aÏ 20 cm dlouhé a 18 cm ‰iroké a sv˘m tvarem se li‰í od v‰ech ostatních hortenzií. Jsou pûtilaloãnaté, sytû zelené,
ãásteãnû chloupkaté a vrásãité. Rub je ‰edozelenû plstnat˘. Velmi atraktivní je jejich
podzimní zbarvení - od oranÏovoãervené pﬁes ãervenou aÏ po vínovû rudou. Dal‰í jejich zvlá‰tností je vysoká odolnost na mráz, snesou dokonce - 9 °C. Kvûtenství (aÏ 20
cm dlouhé laty) je tvoﬁeno bíl˘mi fertilními a narÛÏovûl˘mi sterilními kvûty. Kvete
v VII. -VIII. Dobﬁe roste na chránûném sluneãném nebo lehce zastínûném stanovi‰ti. UpﬁednostÀuje humózní propustné pÛdy, je vápnostﬁeÏná. Díky atraktivním kvûtÛm a mimoﬁádnému podzimnímu
zbarvení je oblíbenou dﬁevinou zahrad a parkÛ v níÏe
poloÏen˘ch oblastech âR. Mrazuvzdornost: -20 °C
Hypericum
Tento rod zahrnuje asi 400 druhÛ, z nichÏ vût‰ina patﬁí k trvalkám. Ménû zastoupené jsou polokeﬁe a keﬁe.
Listy mají vstﬁícné nebo v pﬁeslenech, pﬁisedlé, pﬁípadnû s krátk˘m ﬁapíkem, celokrajné okrouhlé aÏ ãárkovité. Nûkteré druhy mají ãerné teãky ãi ãárky na listech a kvûtech.
Pûtiãetné kvûty jsou velmi atraktivní, v˘raznû Ïluté, tvoﬁí buì jednotlivû nebo ve svazcích rÛznû uspoﬁádané koncové ãi úÏlabní vrcholíky. Plodem je pûtichlopÀová tobolka, u nûkter˘ch bobule. Plod má estetick˘ v˘znam. Vût‰inu druhÛ vysazujeme na sluneãné stanovi‰tû, Hypericum calycinum sná‰í i zastínûní. Tﬁezalky patﬁí k oblíben˘m
nízk˘m keﬁÛm, zejména pro své záﬁivé kvûty, které rozkvétají po celé léto.
Hypericum calycinum
Tﬁezalka kalí‰katá je roz‰íﬁena v celé jihov˘chodní Evropû a v Malé Asii. Je to rychle
rostoucí polokeﬁ vytváﬁející 30ti cm koberce. Vût‰inou stálezelené listy jsou vstﬁícné
vejãité, aÏ 10 cm dlouhé, matnû zelené. V prÛmûru 5-7 cm velké zlatoÏluté miskovité
kvûty kvetou od VII. -IX. Atraktivní a pro tento druh typick˘ je velk˘ poãet aÏ 3 cm
dlouh˘ch Ïlut˘ch tyãinek. Dobﬁe roste na slunci i ve stínu (tam ménû kvete) na su‰‰ích
humózních, dobﬁe propustn˘ch pÛdách. Daﬁí se jí i na písãit˘ch, kysel˘ch aÏ mírnû zásadit˘ch substrátech. Na tûÏ‰ích pÛdách trpí rzí. V silnûj‰ích zimách namrzá, ale po
zpûtném ﬁezu dobﬁe obrÛstá. Sná‰í vedra, pﬁísu‰ky i mûstské klima. Odolává konkurenci vzrostl˘ch stromÛ. Díky bohatû vûtvenému koﬁenovému systému se pouÏívá i na
zpevnûní terásek a mal˘ch zídek. Vysazuje se jako pÛdopokryvná dﬁevina pod stromy,
nebo jako pﬁedsadba vy‰‰ích keﬁÛ a do trvalkov˘ch záhonÛ. Mrazuvzdornost: -20 °C
Hypericum ‘Hidcote’ (syn. Hypericum patulum
‘Hidcote’, ‘Hidcote Gold’)
Mal˘ keﬁ se vzpﬁímen˘mi hlavními v˘hony a obloukovitû pﬁeklonûn˘mi vûtévkami. Je vysok˘ a ‰irok˘
0,8-1,5 m. Stálezelené vstﬁícné listy jsou podlouhle
vejãité, 4-5 cm dlouhé, matnû tmavozelené a na rubu
namodralé. Jasnû Ïluté, 5-7 cm velké kvûty s 0,5-1
cm dlouh˘mi Ïlut˘mi tyãinkami tvoﬁí vÏdy po 5-10
plochá kvûtenství. Kvete nepﬁetrÏitû od poloviny VII.

do X. Na pÛdu je nenároãn˘, nesmí v‰ak b˘t tûÏká a slehlá, dobﬁe roste na slunném nebo mírnû zastínûném stanovi‰ti. V porovnání s pﬁedchozím druhem je mrazuodolnûj‰í. Tato tﬁezalka je oblíben˘m, dlouho kvetoucím keﬁem ‰irokého vyuÏití. Pro dosaÏení vût‰ího poãtu velk˘ch kvûtÛ se doporuãuje kaÏdoroãní ﬁez. Mrazuvzdornost: -23 °C
Hypericum kalmianum
Tento druh roz‰íﬁen˘ zejména na v˘chodû Spojen˘ch státÛ a v Kanadû vytváﬁí kompaktní stálezelen˘, do 1 m vysok˘ keﬁík se ãtverhran˘mi v˘hony. Modrozelené, pﬁes 3
cm dlouhé listy jsou úzce kopinaté. Îluté, 1,5-3 cm velké kvûty vytváﬁejí koncové laty nebo úÏlabní okolíky. Kvete v VIII. Na pÛdu má podobné nároky jako Hypericum
calycinum, av‰ak dobﬁe prospívá pouze na sluneãn˘ch stanovi‰tích. Tﬁezalka tﬁíkvûtá
je dobﬁe mrazuvzdorná a pouÏívá se zejména do skalek a trvalkov˘ch záhonÛ. Není
u nás pﬁíli‰ roz‰íﬁena. Mrazuvzdornost: -29 °C
Hypericum kalmianum ‘Gemo’
NiÏ‰í poloopadav˘ keﬁ, kter˘ má v mládí vzpﬁímen˘
rÛst, star‰í rostliny jsou kulovité. Kvûty jsou typicky
Ïluté, v prÛmûru do 3 cm. Jeho v˘hodou je, Ïe nenamrzá. Mrazuvzdornost: -29 °C
Hypericum kalmianum ‘Sonnenbraut’
Je o nûco vy‰‰í neÏ pﬁede‰l˘ kultivar (1 m) a má i vût‰í 3,5-4 cm velké kvûty. Mrazuvzdornost: -29 °C
Hypericum x moserianum (Hypericum calycinum x Hypericum patulum)
Mal˘ polokeﬁ s vzpﬁímenû rostoucími hlavními v˘hony a pﬁeklonûn˘mi vûtviãkami.
V na‰ich podmínkách dorÛstá kolem 0,6 m do v˘‰ky i do ‰íﬁky. Vût‰ina listÛ je stálezelen˘ch, jsou vstﬁícné, vejãité, 4-5 cm dlouhé, matnû zelené. Svûtle Ïluté, 5-6 cm velké kvûty mají 2 cm dlouhé Ïluté tyãinky, které se po de‰ti barví do oranÏova. Kvete od
VII. do X. Tato tﬁezalka není na pÛdu a stanovi‰tû nároãná, ale na rozdíl od napﬁ. Hypericum calycinum má povrchov˘ koﬁenov˘ systém, takÏe se nehodí ke zpevÀování
terénu. Je to zajímavá rostlina, ale vzhledem k citlivosti na mráz ji lze doporuãit jen do
tepl˘ch a chránûn˘ch poloh. Mrazuvzdornost: -18 °C
Hypericum x moserianum ‘Tricolor’
Za zmínku stojí i tento pestrolist˘ zakrsl˘ kultivar s pﬁeklonûn˘ni vûtviãkami. Má eliptické listy s úzk˘m bíloÏlut˘m aÏ rÛÏovobíl˘m lemem, pﬁípadnû s zelenobíl˘m mramorováním. Na podzim se barví do rÛÏova. VyÏaduje propustné pÛdy a chránûné stanovi‰tû, doporuãuje se i zimní pﬁikr˘vka. I pﬁes svoji malou mrazuvzdornost mÛÏe b˘t
zajímavou souãástí skalek a dal‰ích v˘sadeb v soukrom˘ch zahradách. Mrazuvzdornost: -18 °C
Ilex
Tento rod je roz‰íﬁen v mírném a teplém pásmu na obou polokoulích, Ïádn˘ druh Ilexu není pÛvodní pouze v Austrálii. Zhrnuje kolem 400 druhÛ stromÛ nebo keﬁÛ. Charakteristické jsou stálezelené ãi opadavé jednoduché listy, které mají ãasto na okraji
pilovité aÏ trnité zuby. Listy b˘vají koÏovité, vût‰inou leskle zelené, ale je vy‰lechtûno
i mnoho pestrolist˘ch kultivarÛ. Malé bûlavé kvûty, které vyrÛstají jednotlivû nebo ve
svazeãcích v úÏlabí listÛ, jsou dvoudomé pﬁípadnû mnohomanÏelné. U mnoha druhÛ
jsou plodem velmi atraktivní, vût‰inou ãervenû zbarvené bobulovité peckovice. V‰em
cesmínám vyhovuje polostín (Ilex aquifolium sná‰í i hlub‰í stín), chránûné stanovi‰tû
a tûÏ‰í , ale propustné pÛdy. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o vût‰inou vzrÛstné stálezelené rostliny je dÛleÏitá pÛdní vlhkost a to i v zimním období. Na zimu a pﬁedjaﬁí se
doporuãuje lehká pﬁikr˘vka, zejména jako ochrana pﬁed intenzivním sluneãním záﬁením. Pokud namrzne, dobﬁe regeneruje. Cesmíny se v na‰ich podmínkách vysazují
vût‰inou jako solitery, pﬁípadnû do skupin nebo jako podrost vy‰‰ích stromÛ. Na vhodném stanovi‰ti mohou vytvoﬁit nepropustn˘ Ïiv˘ plot. Abychom mûli rostliny s atraktivními plody, nesmíme zapomenout vysadit samãí i samiãí rostliny. Naﬁezané vûtviãky jsou také Ïádan˘m vazaãsk˘m materiálem.
Ilex aquifolium
Tento druh je roz‰íﬁen v rÛzn˘ch ãástech Evropy a v severní Africe. Roste pﬁedev‰ím
v bukojedlov˘ch lesích nebo ve spoleãnosti dubÛ a bﬁíz na tûÏ‰ích kamenit˘ch pÛdách. Je to ‰iroce kuÏelovit˘ hust˘ keﬁ nebo mal˘ strom. Jsou známé aÏ 300 let staré
a 6 m vysoké exempláﬁe. Celá rostlina vãetnû plodÛ je jedovatá. KoÏovité lesklé listy
jsou tmavozelené, vejãité aÏ kopinaté, 3-8 cm dlouhé s nepravidelnû zvlnûn˘mi a ostnit˘mi okraji, u star‰ích rostlin jsou okraje ostnité jen málo nebo zcela hladké. Listy zÛstávají na rostlinû 1-3 roky. Drobné bílé kvûty jsou dvoudomé a vykvétají v V. -VI. Plodem je ãervená bobulovitá peckovice, která drÏí dlouho na keﬁi. Jednotlivé plody
zÛstávají aÏ do jara. Pro tuto vlastnost jsou sadovnicky cenûné. Má bohat˘ koﬁenov˘
systém, v pﬁirozeném prostﬁedí se tento Ilex roz‰iﬁuje i pomocí koﬁenov˘ch v˘mladkÛ.
Vysazujeme do polostínu (stínu) na pﬁed vûtrem chránûné stanovi‰tû. UpﬁednostÀuje
nepﬁíli‰ Ïivné, spí‰e vlhãí pÛdy. PouÏívá se jako solitera nebo do skupin jako kulisa
pod velké stromy. Ilex obecnû pomalu roste, ale po v˘sadbû, zvlá‰tû balov˘ch rostlin,
je tﬁeba poãítat s 1-2 letou stagnací rÛstu a ãásteãn˘m propadem listÛ. Mrazuvzdornost: -18 °C
Ilex aquifolium ‘Alasca’
Vysok˘, úzce pyramidální, kompaktnû rostoucí keﬁ s vystoupav˘mi a ponûkud strnule pÛsobícími v˘hony. DorÛstá 5-7 m do v˘‰ky a je kolem 3 m ‰irok˘. Stálezelené
lesklé, aÏ tmavû zelené listy jsou stﬁídavé, 3-5 cm velké
s ostnit˘m lemem. Pokud jsou dobré podmínky pro pﬁenos pylu, má velké mnoÏství plodÛ, které drÏí dlouho na
keﬁi. Nároky a pouÏití je stejné jako u základního druhu,
je v‰ak mrazuvzdornûj‰í. Mrazuvzdornost: -21 °C

