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(pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerových keřů)
Photinia x fraseri (Photinia glabra x Photinia serrulata)
Široký vzpřímeně rostoucí 1,5 – 3 m vysoký stálezelený keř s velmi atraktivním
olistěním. Vejčité listy jsou 8-12 cm velké, při rašení bronzově červené později
svěže zelené a lesklé. Kvete v V.-VI. bílými kvítky sestavenými do lat. Červené
plody jsou asi 0,5cm velké. Na půdy je nenáročný, pouze na vlhkých a příliš živných substrátech špatně vyzrávají výhony a jsou náchylnější k namrzání. Stanoviště volíme slunné až lehce zastíněné v každém případě chráněné. Používá se
spíše jako solitera nebo jednotlivě do smíšených keřových skupin. Lze vysadit
i do velkých nádob. Mrazuvzdornost: -23 oC
Photinia x fraseri 'Red Robin'
Na rozdíl od základního druhu má starší listy více tmavozelené a zářivě červené,
později hnědočervené, zbarvení mladých listů vydrží déle - téměř 4 měsíce. Použití a nároky jsou stejné jako u předešlého druhu. Mrazuvzdornost: -23 oC
Physocarpus opulifolius (Spirea opulifolia)
Opadavý nenáročný 2-5 m vysoký keř se vzpřímeně rostoucími hlavními výhony
a ve stáří s překloněnými větévkami. Kůra se na hlavních výhonech podlouhle
odlupuje. Má 5-10 cm velké 3-5 laločnaté listy které raší žlutozeleně a později
zezelenají. Bílé až růžové okolíky se objevují od května do června. Červené plody
slouží jako zimní potrava ptákům. Na půdu je absolutně nenáročný, roste na
slunci i ve stínu. Jeho další výhodou je i dobrá ujímatelnost při přesazování, vysoká odolnost proti znečištěnému vzduchu a snáší i větrná stanoviště. Používá se
na exponovaná stanoviště především v městské zeleni. Mrazuvzdornost: -40 oC
Physocarpus opulifolius 'Dart´s Gold'
Atraktivní kolem 2,5 m vysoký keř se zlatožlutými pětilaločnatými listy. Na půdu je nenáročný, dobře roste v každé
zahradní zemině. Stanoviště akceptuje od osluněných po
zastíněná, pouze ve stínu tolik nevybarvuje. Upřednostňuje vyšší vzdušnou vlhkost, v opačném případě mohou
okraje listů reznout a osychat. Velmi oblíbená kontrastní
dřevina do skupin ve městské zeleni i v zahradách. Je
vhodný také do volně rostoucích živých plotů. Snáší řez.
Výborně se kombinuje s dalšími kultivary tavoly.
Mrazuvzdornost: -40 oC
Physocarpus opulifolius 'Diabolo®'
Kultivar s ochrannou známkou a temně červenými lesklými listy dorůstající okolo 2,5 m. Velmi efektní je barevný kontrast mezi listy a krémově bílými květy. Na půdu
a stanoviště je nenáročný. Vděčná dřevina pro veřejnou
i privátní zeleň. Použití je stejné jako u předešlé sorty.
Mrazuvzdornost: -26 oC
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Velmi se podobá předešlému kultivaru, nemá však tolik vykrajovaný a lesklý list.
Použití je stejné jako u ostatních tavol. Mrazuvzdornost: -40 oC
Pieris japonica
Řídký vzpřímeně a pomalu rostoucí stálezelený keř s lehce překloněnými postranními větévkami. Dorůstá 1,5-3m. Listy jsou většinou kopinaté tmavě zelené
oboustranně lesklé. Bílé květy jsou sestaveny do převisajících lat. Plodem je
malá hnědá tobolka. Je jedovatý. Jedná se o vřesovištní rostliny, proto by půda
měla být kyselá, propustná humózní a nepříliš živná. Stanoviště je nejvhodnější
polostinné a chráněné před větrem, případně na slunci, nesnáší však úpal. Roste
i ve stínu, kde ale málo kvete.Většinou se vysazuje jako solitera nebo do malých
skupin především v soukromých zahradách. Méně vzrůstné kultivary pierisu je
možné použít i do nádob. I když je většina kultivarů dobře mrazuvzdorná, může
během zimy dojít k poškození a to k polámání výhonů vysokou sněhovou vrstvou.
Brzy rašící odrůdy mohou spálit pozdní jarní mrazíky. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Bonfire'
Nízký kultivar dorůstající kolem 1m s tmavě zelenými listy a růžovými květy.
Kvete v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Cupido'
Zakrslý kultivar dorůstající maximálně do jednoho metru. Listy jsou celoročně
zelené. Kvete bíle v dubnu.

Pieris japonica 'Debutante'
Bohatě kvetoucí málo vzrůstný kultivar. Dorůstá
obvykle 1m. Kvete bíle v květnu. Je dobře mrazuvzdorný a celá rostlina vytváří velmi kompaktní
keř. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Little Heath'
Velmi atraktivní kultivar dorůstající pouze kolem 80 cm. Listy a mladé výhony
jsou po rašení růžovo červené, později zezelenají, ale ponechávají si celoročně
bílé panašování. Kvete bíle v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC

Zdá se mi zvláštní, jak můžou některé zdánlivě
nevýznamné momenty v lidském životě významně
ovlivňovat směrování třeba celkem velké skupiny jiných lidí. Je to ale jenom shoda náhod, že vznik tohoto zamyšlení způsobilo zrovna jedno jisté
zahradnické dílko. Ani ne dílo samotné, jako spíše
snaha o jeho vyhodnocení. Po pravdě řečeno, dílo
mělo své dobré stránky, možná dokonce převažovaly
nad chybami. Drobné nedostatky však vystupovaly
na povrch tak zřetelně, že práci znehodnocovaly na
celé čáře. Alespoň dle mého pohledu. Kolegové,
v této věci nadřízení nad mým názorem, to však viděli trochu jinak. „Není to nejhorší“, tvrdili. „Je to
minimálně z poloviny velmi dobré!“ Většinový princip zvítězil, hodnotící zpráva byla velmi pozitivní.
Verbální výsledek hodnocení však nebyl až tak důležitý. V konkurenčním prostředí však toto dílo obstálo hůře, než jiné srovnatelné projekty. Po tolika
řádkách vás už možná zajímá, proč že dělám tak
velký rozruch kolem jedné maličkosti.

Pieris japonica 'Rosalinda'
Další kultivar který dorůstá kolem 2 m. Má však krásně načervenalá poupata
a růžové květy. Kvete v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris 'Forest Flame'
Jeden z nejvzrůstnějších u nás pěstovaných kultivarů. V dobrých podmínkách je schopen dorůst
i 2,5m. Zároveň patří k nejatraktivnějším pierisům
zejména díky jasně červeně zbarveným mladým výhonkům a listům, které pěkně kontrastují s bílými
hrozny květů. Kvete v dubnu. Je o něco málo náchylnější na mráz než předešlé kultivary. Mrazuvzdornost: -20 oC
Potentilla fruticosa
Mochna je rozšířena ve všech chladných oblastech severní polokoule. Je to vzpřímeně rostoucí bohatě větvený keř vysoký kolem 1,5m. Drobné zelené opadavé
listy jsou 3-7 četné. Žluté květy jsou miskovité 3 cm velké. Mezi zahradníky je
celá plejáda kultivarů mochny velmi oblíbená zejména pro svoji nenáročnost na
stanoviště a snadnou údržbu. Oceňují také dlouhou dobu květu – první květy se
objevují na rostlině v V. a dokvétají prakticky při zámrazu.
Mrazuvzdornost: -40 oC

Proto, že v principu nešlo jenom o práci samotnou, spíše o způsob, jak je i nadále snadnější přijmout průměrnost než dosáhnout dokonalosti. Taky
šlo o to, že ten, kdo vyřkl, že to bylo minimálně z po-

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Hustý široký vzpřímeně rostoucí kolem 1m vysoký keř s částečně poléhavými
přízemními výhony. Opadavé drobné listy jsou vícečetné světle zelené. Bílé květy
jsou klasicky růžovité 2-2,5 cm velké. Na lehčích živných půdách roste nejlépe,
jinak není náročný. Snáší i polostín, na slunci však více kvete. Používá se zejména
do skupinových výsadeb. Mrazuvzdornost: -40 oC

Potentilla fruticosa 'Red Ace'
Kolem 1 m vysoký poléhavý keř s jemnými jakoby prolamovanými větvičkami. Drobné listy jsou světle zelené.
Květy jsou po rozkvětu jasné oranžovočervené, později
spíše do oranžova. Nároky a použití jako Po.f. Goldteppich. Mrazuvzdornost: -40 oC
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loviny velmi dobré, mohl říct stejně přesvědčivě, že
to bylo z poloviny docela špatné. Chybějící pověstný
krůček k dokonalosti často zmaří vše. Ve všech oborech a snad i v každé práci to platí alespoň občas.
Dobrým příkladem je politika, není přitom až tak důležité, jestli je regionální, nebo ta velká. Narychlo
ušité vyhlášky, novely, nebo zákony, které nejsou dotaženy do dokonalosti, dovedou často určitým skupinám lidí obrátit život na ruby. Zákony, které jim
pak změní život, přitom nemusí být zcela špatné, dokonce můžou být klidně z poloviny velmi dobré.
Když je něco dobré jenom z poloviny, je to ale stále
málo. A to se netýká jenom politiky, letecké dopravy,
zdravotnictví, nebo strojírenství. I naše profese zaznamenává vedle skvělých počinů i výsledky, které
vystačí pouze s hodnocením, že nejsou až tak špatné.
Předpokládám, že kdybychom se všichni shodli na
názoru, že napůl dobře ještě pořád nestačí, měly bychom časem více než napůl dobrých zakázek i více
než na půl opravdu spokojených zákazníků.
A samozřejmě taky vnitřní, více než na půl dobrý
pocit z odvedené práce.
Ivo Hánl

ARBOEKO s.r.o. NA VÝSTAVĚ „ZELENÝ SVĚT 2007” V BRNĚ

Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Málo vzrůstný kultivar se spíše poléhavými než vzpřímenými výhony. Dorůstá
kolem 70 cm na výšku a 1 metru na šířku. Listy jsou zelené až našedlé. Má jasně
žluté až 4,5 cm velké květy. Nároky jsou stejné jako u předešlého kultivaru. Používá se do skupinových výsadeb, lemů, je vhodný i do nádob a jako půdopokryvná dřevina. Mrazuvzdornost: -40 oC

Potentilla fruticosa 'Pink Queen'
Keřík podobný vzrůstem předešlým kultivarům avšak s růžovými květy. Mrazuvzdornost: -40 oC
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NAPŮL DOBŘE

Pieris japonica 'Mountain Fire'
Jeden z více vzrůstných pierisů, v dobrých podmínkách dorůstá do 2m. Je zajímavý především při rašení, kdy mají jeho nové listy výraznou hnědočervenou
barvu. Kvete bíle v dubnu. Mrazuvzdornost: -21 oC

Potentilla fruticosa 'Kobold'
Další ze žlutých kultivarů. Dorůstá kolem 60 cm a má o něco menší květy než
předešlý kultivar. Mrazuvzdornost: -40 oC
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V letošním roce proběhl již 7.ročník zahradnické výstavy Zelený Svět. Již podruhé se tato
akce konala ve velmi pěkných prostorách brněnského veletržního areálu BVV. V termínu od 7. 9.
do 8. 9. 2007 se v hale C představilo 64 vystavovatelů a to nejen z ČR ale i ze zahraničí. Tato výstava je koncipovaná jako odborný zahradnický
veletrh, kterého se účastní školkaři, květináři, distributoři pomocného zahradnického materiálu
a i zahradnické mechanizace a techniky. Arboeko
se letos tohoto veletrhu účastnilo poprvé a musíme
konstatovat že jeho úroveň byla velmi dobrá a to
jak po stránce organizace, tak i v oblasti vlastní
návštěvnosti. Během 2 dnů byla příležitost se potkat se širokým spektrem odborných návštěvníků
ze zahradnického oboru. Byli bychom rádi, aby se
Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

nás na příštím ročníku sešlo opět více vystavovatelů, protože je položen dobrý základ pro konání
kvalitního zahradnického veletrhu na území České
republiky a to je to, co v naší branži v předchozích
letech chybělo.
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SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň,
leto nám ubehlo neskutočne rýchlo a pred nami je
opäť ďalšia jesenná sezóna. I keď označenie sezóna
už úplne nevystihuje svoj pôvodný význam, nakoľko
v dnešnom uponáhľanom svete sa úplne zabúda na
to, že rok má štyri ročné obdobia a v poslednom
čase mám pocit, že sa v letnom období vysádza
a predáva viac a viac...., no a tým začína byť
sezóna skoro celý rok.
Je to ale len môj osobný názor a možno keď budem
o pár týždňov sedieť a bilancovať jeseň, zistím, že

Stránka 3

nastúpený trend pokračoval. A poviem si, tak to
bola ale sezóna! Nechajme sa teda prekvapiť, čo
prinesú nasledujúce týždne. No podľa záujmu
o cenové ponuky, podľa množstva prichádzajúcich
faxov a emailov to asi nebude prechádzka ružovou
záhradou.
Na druhej strane sa ale človek aj tak trošku teší na
to, že aj Arboeko bude môcť opäť prispieť „svojou
troškou do mlyna“ pri osádzaní našich miest, obcí,
sídlisk a parkov, či už tých zelených ale aj priemyselných. Zaujímavé spojenie, priemyselný park, kto
ho asi tak vymyslel, čo má spoločné priemysel
a park?
No aby som nepísal len o výsadbach stromov, jedna

Změny ve firmě ARBOEKO s.r.o.
Společnost Arboeko s.r.o. zahájila svoji
činnost v roce 1993 jako velkoobchodní
společnost působící v oblasti distribuce
okrasných dřevin. Hlavní sídlo firmy se
nachází v Obříství u Mělníka. Moravská
pobočka zahájila svoji činnost v roce
1994 a nachází se ve Smržicích u Prostějova. Okrasné školky Arboeko se rozkládají na výměře více než 130 ha.
V Arboeku je zaměstnáno 50 stálých zaměstnanců a tento stálý tým je v sezóně
rozšířen o dalších 50 sezónních pracovníků. Arboeko se zcela určitě řadí k dynamicky se rozvíjejícím firmám v našem
zahradnickém oboru. Důraz je kladen
především na služby spojené s dodávkami kvalitních výpěstků okrasných dřevin, a to nejen v tuzemsku, ale
i v zahraničí.

podařilo implementovat mnohé z těchto
poznatků do naší každodenní práce. Současně nás také těší, že jsme měli možnost
realizovat své vlastní nápady a vlastní
přístupy k řešení problémů.

Arboeko vzniklo před 14-ti lety jako společnost s výraznou zahraniční účastí
v kombinaci s menšinovým českým podílem. Tato spolupráce nám umožnila
čerpat cenné zkušenosti od kolegů ze zahraničí, možnost seznámit se do té doby
s málo známými technologiemi a moderními způsoby práce. Jsme rádi, že se nám

Jménem naší společnosti bych Vám,
našim zákazníkům, rád poděkoval za spolupráci v předchozích letech a přál bych
si, aby tato vzájemná spolupráce fungovala i nadále k naší oboustranné spokojenosti.

Od 1. 8. 2007 je firma Arboeko s.r.o. ryze
českou společností, je vlastněna stávajícím managementem firmy, který odkoupil majoritní podíl od dosavadního
holandského partnera. Co to znamená pro
vás zákazníky?? Žádné zásadní změny.
Samozřejmě se maximálně vynasnažíme,
aby naše služby byly i nadále kvalitní
a výpěstky odpovídaly nárokům trhu.
Plánujeme další rozšiřování vlastní produkce v Obříství i ve Smržicích, budování infrastruktury firmy, které umožní
stále lepší servis Arboeka.

dosť dôležitá informácia pre majiteľov záhradných
centier. Pomaly sa už rozbieha príprava na ďalší
ročník našej januárovej výstavy Európa v Obříství.
Termín pre budúci rok je 29.- 31. január 2008.
Takže je potrebné si plánovať lyžovačky, či iné oddychové aktivity na iný termín, samozrejme len ak
máte záujem sa opäť stretnúť u nás, na našej
„domácej pôde“.
Záverom vám prajem príjemnú jeseň, veľa pekných
výsadieb a hlavne pevné nervy a zdravie v nadchádzajúcej sezóne.
Roman Mičian
slovensko@arboeko.com

ARBOEKO PODOPRUJE
ANKETU STROM ROKU
Z každé prodané lípy věnuje Arboeko 5,-Kč
na podporu celostátní ankety Strom roku.
Tento text najdete na našich nabídkách a dodacích listech, které vám posíláme. Anketu
Strom roku pořádá Nadace Partnerství a je
rok od roku v naší vlasti stále populárnější.
Arboeko tuto anketu podporuje již mnoho let.
Letos jsme se rozhodli pro malou změnu.
Rádi bychom do podpory vtáhli i vás naše zákazníky. Jednoduše řečeno – každý zákazník,
který se rozhodne koupit v Arboeko lípu, podpoří pěti korunami anketu Strom roku a Nadaci Partnerství. Lípu jsme vybrali ze dvou
důvodů. První je proto, že lípa patří mezi nejprodávanější stromy a druhý - podporujemeli českou anketu v České republice, tak jak
jinak, než ve spojitosti s našim národním stromem.
Více informací o anketě naleznete na
www.stromzivota.cz.
Stanislav Flek

Pavel Kafka

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA O SITUACI V OKRASNÉM
ŠKOLKAŘSTVÍ V ČR
Statistické instituce provádějí pravidelná šetření pro různé segmenty naše národního hospodářství. Běžně a poměrně pravidelně se můžeme dočíst informace o automobilovém průmyslu, stavebnictví, potravinářství atd. Získání
aktuálních a pokud možno objektivních informací pro obor školkařský je poměrně obtížné. Dovolujeme si tedy tímto prezentovat co možná nejpřesnější
údaje o nabídce a spotřebě okrasných dřevin ve velkoobchodních cenách na
území České republiky. Je třeba tuto informaci brát jako indikační, protože zís-

MALÝ SERIÁL VÍCEMÉNĚ PRAKTICKÝCH RAD K VÝSADBĚ DŘEVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Smýkala
Ing. František Smýkal,
Vyšší odborná škola zahradnická Mělník

ČÁST 5.: VÝSADBA DŘEVIN – 7. POKRAČOVÁNÍ

5.3.6 Kotvení dřevin - pokračování
Ad ac) Kotvení prostokořenných stromů dvěma
kůly svisle s příčkou
Tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování (bází) kmenů při kosení trávníků (i
strunovými sekačkami), ale také jako ochrana kmenů
při strojním zametání zpevněných ploch a shrnování
sněhu. Příčka výrazně zpevňuje kotvící konstrukci.
Tento typ kotvení se rozhodně musí používat v případech, kdy nejsou kůly zatlučeny dostatečně hluboko do
dna výsadbové jámy, nebo jsou kůly méně kvalitní (již
jednou použité, půlené nebo čtvrcené apod.). Při provádění platí všechny zásady uvedené u kotvení prostokořenných
stromů
jedním
kůlem
svisle
(opublikovaném v minulém čísle ad aa) s těmito výjimkami:
• před výsadbou se zatluče
do dna výsadbové jámy
svisle excentricky první kůl,
směrově orientovaný ve
směru jízdy sekaček aj.
strojů, podle zásad uvedených ad aa, vzdálen od
středu jámy o polovinu délky
příčky,
• do středu jámy se umístí
strom,
• druhý kůl se zatluče až po
rozprostření kořenů, ale tak
rychle, aby kořeny neosychaly; zatlouká se do vzdálenosti odpovídající délce
příčky a tak, aby kůly
a strom byly v jedné linii,
• při použití delších příček je
možno nainstalovat oba kůly
před výsadbou,
• před nebo po výsadbě stromu se připevní příčka (nejlépe z půlkulatiny stejného průměru jako kůl) téměř
k vrcholům kůlů,
• příčka se v místě dotyku s kmenem dobře obandážuje, aby nedošlo k jeho poškození,
• přiměřeně pevný úvazek se provede ke kůlům nebo
k příčce.

Ad ad) Kotvení prostokořenných stromů dvěma
kůly svisle bez příčky (na tah)

kat naprosto přesné informace nelze. Z uvedeného grafu lze vyčíst dosti jednoznačné tendence a to že nabídka tuzemské produkce se výrazně v posledních letech zvyšuje a stejně tak i spotřeba na trhu je stále vyšší, což je pro nás
pěstitele i vás realizátory a prodejce jistě velmi pozitivní informace. Myslím, že
tato informace je pozitivní pro nás všechny jako občany této země, protože
okolí kolem nás je a bude krásnější, protože výsadby rostlin k tomu zcela jistě
přispívají a rostliny jsou více či méně nedílnou součástí života každého z nás.

Také tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování bází kmenů při kosení trávníků (částečně
i strunových sekaček), ale také jako ochrana kmenů při
strojním zametání zpevněných ploch a shrnování
sněhu. Je dostatečně pevné a na instalaci je poměrně
rychlé. Vyžaduje však velmi kvalitní kůly, které sne-

sou námahu v ohybu. Proto se obvykle používají kůly
poněkud větších průměrů než by se zvolily u stejně velkých stromů kotvených systémem jedním kůlem kolmo
(aa) nebo dvěma kůly kolmo (ab – ac). Výhodné je zejména u výsadeb prostokořenných stromů (i větších velikostí) v místech, která nejsou tolik ohrožena
vandalizmem. Při provádění platí všechny zásady uvedené u kotvení prostokořenných stromů jedním kůlem
svisle (opublikovaném v minulém čísle ad aa) s těmito
výjimkami:
• před výsadbou se zatlučou do dna výsadbové jámy
excentricky kůly; první kůl je mírně vně vykloněný (po
úhlem asi 20 ˚ - 30 ˚), ve směru budoucí linie kůl –
kmen stromu – kůl, která je shodná se směrem jízdy
sekaček aj. strojů; směrově je orientovaný podle zásad
uvedených ad aa); od středu jámy je vzdálen 0,2 m –
0,3 m,
• druhý kůl se zatluče ve stejné vzdálenosti od středu
jámy a pod stejným úhlem jako první kůl, vykloněný je
však na opačnou stranu tak, aby kůly a strom byly
v jedné linii,
• do středu jámy se vysadí strom,
• při uvazování se kůly mírně napruží tak, aby dostatečně zajišťovaly stabilitu vysazeného stromu,
• poněvadž, zejména působením větru, dochází častěji
k pohybu kmene v úvazcích, jsou ; nejvhodnější ploché úvazky.

Ad ae) Kotvení prostokořenných stromů třemi
a více kůly svisle, nebo mírně šikmo s příčkami
(trojnožky a čtyrnožky; tzv. holandské standardní
a holandské zkrácené)
Holandské standardní kotvení je v západních, zahradnicky rozvinutých zemích, v posledním čtvrtstoletí nejpoužívanějším způsobem kotvení stromů. V České
republice se začal více používat okolo roku 1990. Je velmi
dobrou ochranou proti vandalizmu a proto se používá
i u prostokořenných stromů
přesto, že pro zajištění fixace
stromu po výsadbě je systémem naddimenzovaným. Také
tento způsob kotvení je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování (bází)
kmenů při kosení trávníků
(i strunovými sekačkami), ale
také jako ochrana kmenů při
strojním zametání zpevněných
ploch a shrnování sněhu.
Při provádění platí zejména
tyto zásady:
• před výsadbou se do dna vyhloubených jam zatlučou

svisle nebo mírně šikmo kůly, a to nejméně 30 cm hluboko do nezkypřené půdy; neumožní-li nainstalované
kůly snadno při výsadbě vložit
kořenový systém stromu, zatluče se poslední kůl až po rozprostření křenů, ale tak rychle,
aby kořeny neosychaly,
• má-li jeden kůl chránit kmen
před solnou břečkou, zatlouká
se od vozovky;
• v záplavových územích se
u trojnožek zatlouká jeden kůl
proti směru toku;
• kůly musí u stromů s výškou
kmene do 2,5 m dosahovat nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm
pod místo nasazení koruny;
• stromy se za kmeny připevňují úvazky ke kůlům zejména
tehdy, jsou-li příčky ke kůlům
přišroubovány vruty; k příčkám
se pak uvazují zejména tehdy,
jsou-li tyto ke kůlům přibity.
Holandské zkrácené kotvení je
z fyziologického hlediska výhodnější než holandské standardní kotvení. Kmen je uvázán
asi ve výšce 1 m nad zemí, což
je dostačující pro fixaci kořenové části sazenice, ale kmen
dobře reaguje na namáhání větrem tvorbou reakčního dřeva.
Stromy jsou však velmi choulostivé na zlomení vandaly.
(Některé odstavce ČSN 83
9021:2006, článku 5.7 Kotvení, jsou přesunuty k popisům konkrétních typů kotvení a jsou psány v kurzivě)

Obrázky kreslil Čeněk Hlavatý

A JAKÉ NOVINKY PRO VÁS PĚSTUJEME V KONTEJNEROVNĚ ??
Není samozřejmě jednoduché každoročně přijít s nějakou novinkou na trh, ale snažíme se, abychom vyzkoušené taxony pro vás pěstovali. Novinek se vyskytuje celá
řada, ale velmi důležité je vyzkoušet jejich nároky pokud
možno v klimatu Evropy a teprve potom je zařadit do
pěstebního programu. I letos tedy přicházíme se zajímavými novinkami:

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Mze, odborná analýza specialisty

Thuja occ. „Golden Tuffet“
Tento zerav vytváří žlutý bochánek o velikosti 40-50 cm. Roste
víc do šířky než do výšky.
Vzhledem je víc podobný cypřiškům než zeravům. Má mohutné
šupinaté
jehlice,

s výraznou vůní. Nároky na pěstování jsou shodné
s cypřišky, roste na suchých i vlhčích půdách. Má rád
slunné a polostinné stanoviště. Je odolný proti mrazu až
do -21 stupňů C. Snáší mírný udržovací řez. Vhodný
k výsadbě do skalek a předzahrádek i jako mobilní zeleň.
Thuja plicata „Whypcord“
Na tuto zvláštní rostlinu je bizarní pohled. Její dlouhé, pokryvné větve připomínající dráty jí dávají jméno
„Bič“. Má mohutné šupinaté jehlice,
s výraznou vůní. Podobná cypřiškúm.
Dorůstá do výšky 100 cm. Je odolná
proti mrazu až do -20 stupňů C. Roste
na suchých i vlhčích půdách. Snáší

mírný udržovací řez. Vhodná k výsadbě do skalek
a předzahrádek.
Forsythia intermedia „Kumson“
Unikátní, v Korei, vyšlechtěný variegátní keř. Tmavě zelený list, s atraktivní stříbrně žlutou žilnatinou. Kvete
v dubnu světle žlutými, oproti ostatním kultivarům méně
výraznými květy. Dorůstá do výšky 150-200 cm. Má raději chráněné stanoviště a polostín. Keř je odolný proti mrazu až
do -30 stupňů C. Je vhodná k výsadbě do parků a zahrad. Svým
zajímavým listem nás potěší po
celý rok.
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SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň,
leto nám ubehlo neskutočne rýchlo a pred nami je
opäť ďalšia jesenná sezóna. I keď označenie sezóna
už úplne nevystihuje svoj pôvodný význam, nakoľko
v dnešnom uponáhľanom svete sa úplne zabúda na
to, že rok má štyri ročné obdobia a v poslednom
čase mám pocit, že sa v letnom období vysádza
a predáva viac a viac...., no a tým začína byť
sezóna skoro celý rok.
Je to ale len môj osobný názor a možno keď budem
o pár týždňov sedieť a bilancovať jeseň, zistím, že
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nastúpený trend pokračoval. A poviem si, tak to
bola ale sezóna! Nechajme sa teda prekvapiť, čo
prinesú nasledujúce týždne. No podľa záujmu
o cenové ponuky, podľa množstva prichádzajúcich
faxov a emailov to asi nebude prechádzka ružovou
záhradou.
Na druhej strane sa ale človek aj tak trošku teší na
to, že aj Arboeko bude môcť opäť prispieť „svojou
troškou do mlyna“ pri osádzaní našich miest, obcí,
sídlisk a parkov, či už tých zelených ale aj priemyselných. Zaujímavé spojenie, priemyselný park, kto
ho asi tak vymyslel, čo má spoločné priemysel
a park?
No aby som nepísal len o výsadbach stromov, jedna

Změny ve firmě ARBOEKO s.r.o.
Společnost Arboeko s.r.o. zahájila svoji
činnost v roce 1993 jako velkoobchodní
společnost působící v oblasti distribuce
okrasných dřevin. Hlavní sídlo firmy se
nachází v Obříství u Mělníka. Moravská
pobočka zahájila svoji činnost v roce
1994 a nachází se ve Smržicích u Prostějova. Okrasné školky Arboeko se rozkládají na výměře více než 130 ha.
V Arboeku je zaměstnáno 50 stálých zaměstnanců a tento stálý tým je v sezóně
rozšířen o dalších 50 sezónních pracovníků. Arboeko se zcela určitě řadí k dynamicky se rozvíjejícím firmám v našem
zahradnickém oboru. Důraz je kladen
především na služby spojené s dodávkami kvalitních výpěstků okrasných dřevin, a to nejen v tuzemsku, ale
i v zahraničí.

podařilo implementovat mnohé z těchto
poznatků do naší každodenní práce. Současně nás také těší, že jsme měli možnost
realizovat své vlastní nápady a vlastní
přístupy k řešení problémů.

Arboeko vzniklo před 14-ti lety jako společnost s výraznou zahraniční účastí
v kombinaci s menšinovým českým podílem. Tato spolupráce nám umožnila
čerpat cenné zkušenosti od kolegů ze zahraničí, možnost seznámit se do té doby
s málo známými technologiemi a moderními způsoby práce. Jsme rádi, že se nám

Jménem naší společnosti bych Vám,
našim zákazníkům, rád poděkoval za spolupráci v předchozích letech a přál bych
si, aby tato vzájemná spolupráce fungovala i nadále k naší oboustranné spokojenosti.

Od 1. 8. 2007 je firma Arboeko s.r.o. ryze
českou společností, je vlastněna stávajícím managementem firmy, který odkoupil majoritní podíl od dosavadního
holandského partnera. Co to znamená pro
vás zákazníky?? Žádné zásadní změny.
Samozřejmě se maximálně vynasnažíme,
aby naše služby byly i nadále kvalitní
a výpěstky odpovídaly nárokům trhu.
Plánujeme další rozšiřování vlastní produkce v Obříství i ve Smržicích, budování infrastruktury firmy, které umožní
stále lepší servis Arboeka.

dosť dôležitá informácia pre majiteľov záhradných
centier. Pomaly sa už rozbieha príprava na ďalší
ročník našej januárovej výstavy Európa v Obříství.
Termín pre budúci rok je 29.- 31. január 2008.
Takže je potrebné si plánovať lyžovačky, či iné oddychové aktivity na iný termín, samozrejme len ak
máte záujem sa opäť stretnúť u nás, na našej
„domácej pôde“.
Záverom vám prajem príjemnú jeseň, veľa pekných
výsadieb a hlavne pevné nervy a zdravie v nadchádzajúcej sezóne.
Roman Mičian
slovensko@arboeko.com

ARBOEKO PODOPRUJE
ANKETU STROM ROKU
Z každé prodané lípy věnuje Arboeko 5,-Kč
na podporu celostátní ankety Strom roku.
Tento text najdete na našich nabídkách a dodacích listech, které vám posíláme. Anketu
Strom roku pořádá Nadace Partnerství a je
rok od roku v naší vlasti stále populárnější.
Arboeko tuto anketu podporuje již mnoho let.
Letos jsme se rozhodli pro malou změnu.
Rádi bychom do podpory vtáhli i vás naše zákazníky. Jednoduše řečeno – každý zákazník,
který se rozhodne koupit v Arboeko lípu, podpoří pěti korunami anketu Strom roku a Nadaci Partnerství. Lípu jsme vybrali ze dvou
důvodů. První je proto, že lípa patří mezi nejprodávanější stromy a druhý - podporujemeli českou anketu v České republice, tak jak
jinak, než ve spojitosti s našim národním stromem.
Více informací o anketě naleznete na
www.stromzivota.cz.
Stanislav Flek

Pavel Kafka

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA O SITUACI V OKRASNÉM
ŠKOLKAŘSTVÍ V ČR
Statistické instituce provádějí pravidelná šetření pro různé segmenty naše národního hospodářství. Běžně a poměrně pravidelně se můžeme dočíst informace o automobilovém průmyslu, stavebnictví, potravinářství atd. Získání
aktuálních a pokud možno objektivních informací pro obor školkařský je poměrně obtížné. Dovolujeme si tedy tímto prezentovat co možná nejpřesnější
údaje o nabídce a spotřebě okrasných dřevin ve velkoobchodních cenách na
území České republiky. Je třeba tuto informaci brát jako indikační, protože zís-

MALÝ SERIÁL VÍCEMÉNĚ PRAKTICKÝCH RAD K VÝSADBĚ DŘEVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Smýkala
Ing. František Smýkal,
Vyšší odborná škola zahradnická Mělník

ČÁST 5.: VÝSADBA DŘEVIN – 7. POKRAČOVÁNÍ

5.3.6 Kotvení dřevin - pokračování
Ad ac) Kotvení prostokořenných stromů dvěma
kůly svisle s příčkou
Tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování (bází) kmenů při kosení trávníků (i
strunovými sekačkami), ale také jako ochrana kmenů
při strojním zametání zpevněných ploch a shrnování
sněhu. Příčka výrazně zpevňuje kotvící konstrukci.
Tento typ kotvení se rozhodně musí používat v případech, kdy nejsou kůly zatlučeny dostatečně hluboko do
dna výsadbové jámy, nebo jsou kůly méně kvalitní (již
jednou použité, půlené nebo čtvrcené apod.). Při provádění platí všechny zásady uvedené u kotvení prostokořenných
stromů
jedním
kůlem
svisle
(opublikovaném v minulém čísle ad aa) s těmito výjimkami:
• před výsadbou se zatluče
do dna výsadbové jámy
svisle excentricky první kůl,
směrově orientovaný ve
směru jízdy sekaček aj.
strojů, podle zásad uvedených ad aa, vzdálen od
středu jámy o polovinu délky
příčky,
• do středu jámy se umístí
strom,
• druhý kůl se zatluče až po
rozprostření kořenů, ale tak
rychle, aby kořeny neosychaly; zatlouká se do vzdálenosti odpovídající délce
příčky a tak, aby kůly
a strom byly v jedné linii,
• při použití delších příček je
možno nainstalovat oba kůly
před výsadbou,
• před nebo po výsadbě stromu se připevní příčka (nejlépe z půlkulatiny stejného průměru jako kůl) téměř
k vrcholům kůlů,
• příčka se v místě dotyku s kmenem dobře obandážuje, aby nedošlo k jeho poškození,
• přiměřeně pevný úvazek se provede ke kůlům nebo
k příčce.

Ad ad) Kotvení prostokořenných stromů dvěma
kůly svisle bez příčky (na tah)

kat naprosto přesné informace nelze. Z uvedeného grafu lze vyčíst dosti jednoznačné tendence a to že nabídka tuzemské produkce se výrazně v posledních letech zvyšuje a stejně tak i spotřeba na trhu je stále vyšší, což je pro nás
pěstitele i vás realizátory a prodejce jistě velmi pozitivní informace. Myslím, že
tato informace je pozitivní pro nás všechny jako občany této země, protože
okolí kolem nás je a bude krásnější, protože výsadby rostlin k tomu zcela jistě
přispívají a rostliny jsou více či méně nedílnou součástí života každého z nás.

Také tento způsob kotvení, kromě fixace stromu po výsadbě, je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování bází kmenů při kosení trávníků (částečně
i strunových sekaček), ale také jako ochrana kmenů při
strojním zametání zpevněných ploch a shrnování
sněhu. Je dostatečně pevné a na instalaci je poměrně
rychlé. Vyžaduje však velmi kvalitní kůly, které sne-

sou námahu v ohybu. Proto se obvykle používají kůly
poněkud větších průměrů než by se zvolily u stejně velkých stromů kotvených systémem jedním kůlem kolmo
(aa) nebo dvěma kůly kolmo (ab – ac). Výhodné je zejména u výsadeb prostokořenných stromů (i větších velikostí) v místech, která nejsou tolik ohrožena
vandalizmem. Při provádění platí všechny zásady uvedené u kotvení prostokořenných stromů jedním kůlem
svisle (opublikovaném v minulém čísle ad aa) s těmito
výjimkami:
• před výsadbou se zatlučou do dna výsadbové jámy
excentricky kůly; první kůl je mírně vně vykloněný (po
úhlem asi 20 ˚ - 30 ˚), ve směru budoucí linie kůl –
kmen stromu – kůl, která je shodná se směrem jízdy
sekaček aj. strojů; směrově je orientovaný podle zásad
uvedených ad aa); od středu jámy je vzdálen 0,2 m –
0,3 m,
• druhý kůl se zatluče ve stejné vzdálenosti od středu
jámy a pod stejným úhlem jako první kůl, vykloněný je
však na opačnou stranu tak, aby kůly a strom byly
v jedné linii,
• do středu jámy se vysadí strom,
• při uvazování se kůly mírně napruží tak, aby dostatečně zajišťovaly stabilitu vysazeného stromu,
• poněvadž, zejména působením větru, dochází častěji
k pohybu kmene v úvazcích, jsou ; nejvhodnější ploché úvazky.

Ad ae) Kotvení prostokořenných stromů třemi
a více kůly svisle, nebo mírně šikmo s příčkami
(trojnožky a čtyrnožky; tzv. holandské standardní
a holandské zkrácené)
Holandské standardní kotvení je v západních, zahradnicky rozvinutých zemích, v posledním čtvrtstoletí nejpoužívanějším způsobem kotvení stromů. V České
republice se začal více používat okolo roku 1990. Je velmi
dobrou ochranou proti vandalizmu a proto se používá
i u prostokořenných stromů
přesto, že pro zajištění fixace
stromu po výsadbě je systémem naddimenzovaným. Také
tento způsob kotvení je výbornou ochranou proti mechanickému poškozování (bází)
kmenů při kosení trávníků
(i strunovými sekačkami), ale
také jako ochrana kmenů při
strojním zametání zpevněných
ploch a shrnování sněhu.
Při provádění platí zejména
tyto zásady:
• před výsadbou se do dna vyhloubených jam zatlučou

svisle nebo mírně šikmo kůly, a to nejméně 30 cm hluboko do nezkypřené půdy; neumožní-li nainstalované
kůly snadno při výsadbě vložit
kořenový systém stromu, zatluče se poslední kůl až po rozprostření křenů, ale tak rychle,
aby kořeny neosychaly,
• má-li jeden kůl chránit kmen
před solnou břečkou, zatlouká
se od vozovky;
• v záplavových územích se
u trojnožek zatlouká jeden kůl
proti směru toku;
• kůly musí u stromů s výškou
kmene do 2,5 m dosahovat nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm
pod místo nasazení koruny;
• stromy se za kmeny připevňují úvazky ke kůlům zejména
tehdy, jsou-li příčky ke kůlům
přišroubovány vruty; k příčkám
se pak uvazují zejména tehdy,
jsou-li tyto ke kůlům přibity.
Holandské zkrácené kotvení je
z fyziologického hlediska výhodnější než holandské standardní kotvení. Kmen je uvázán
asi ve výšce 1 m nad zemí, což
je dostačující pro fixaci kořenové části sazenice, ale kmen
dobře reaguje na namáhání větrem tvorbou reakčního dřeva.
Stromy jsou však velmi choulostivé na zlomení vandaly.
(Některé odstavce ČSN 83
9021:2006, článku 5.7 Kotvení, jsou přesunuty k popisům konkrétních typů kotvení a jsou psány v kurzivě)

Obrázky kreslil Čeněk Hlavatý

A JAKÉ NOVINKY PRO VÁS PĚSTUJEME V KONTEJNEROVNĚ ??
Není samozřejmě jednoduché každoročně přijít s nějakou novinkou na trh, ale snažíme se, abychom vyzkoušené taxony pro vás pěstovali. Novinek se vyskytuje celá
řada, ale velmi důležité je vyzkoušet jejich nároky pokud
možno v klimatu Evropy a teprve potom je zařadit do
pěstebního programu. I letos tedy přicházíme se zajímavými novinkami:

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Mze, odborná analýza specialisty

Thuja occ. „Golden Tuffet“
Tento zerav vytváří žlutý bochánek o velikosti 40-50 cm. Roste
víc do šířky než do výšky.
Vzhledem je víc podobný cypřiškům než zeravům. Má mohutné
šupinaté
jehlice,

s výraznou vůní. Nároky na pěstování jsou shodné
s cypřišky, roste na suchých i vlhčích půdách. Má rád
slunné a polostinné stanoviště. Je odolný proti mrazu až
do -21 stupňů C. Snáší mírný udržovací řez. Vhodný
k výsadbě do skalek a předzahrádek i jako mobilní zeleň.
Thuja plicata „Whypcord“
Na tuto zvláštní rostlinu je bizarní pohled. Její dlouhé, pokryvné větve připomínající dráty jí dávají jméno
„Bič“. Má mohutné šupinaté jehlice,
s výraznou vůní. Podobná cypřiškúm.
Dorůstá do výšky 100 cm. Je odolná
proti mrazu až do -20 stupňů C. Roste
na suchých i vlhčích půdách. Snáší

mírný udržovací řez. Vhodná k výsadbě do skalek
a předzahrádek.
Forsythia intermedia „Kumson“
Unikátní, v Korei, vyšlechtěný variegátní keř. Tmavě zelený list, s atraktivní stříbrně žlutou žilnatinou. Kvete
v dubnu světle žlutými, oproti ostatním kultivarům méně
výraznými květy. Dorůstá do výšky 150-200 cm. Má raději chráněné stanoviště a polostín. Keř je odolný proti mrazu až
do -30 stupňů C. Je vhodná k výsadbě do parků a zahrad. Svým
zajímavým listem nás potěší po
celý rok.
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(pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerových keřů)
Photinia x fraseri (Photinia glabra x Photinia serrulata)
Široký vzpřímeně rostoucí 1,5 – 3 m vysoký stálezelený keř s velmi atraktivním
olistěním. Vejčité listy jsou 8-12 cm velké, při rašení bronzově červené později
svěže zelené a lesklé. Kvete v V.-VI. bílými kvítky sestavenými do lat. Červené
plody jsou asi 0,5cm velké. Na půdy je nenáročný, pouze na vlhkých a příliš živných substrátech špatně vyzrávají výhony a jsou náchylnější k namrzání. Stanoviště volíme slunné až lehce zastíněné v každém případě chráněné. Používá se
spíše jako solitera nebo jednotlivě do smíšených keřových skupin. Lze vysadit
i do velkých nádob. Mrazuvzdornost: -23 oC
Photinia x fraseri 'Red Robin'
Na rozdíl od základního druhu má starší listy více tmavozelené a zářivě červené,
později hnědočervené, zbarvení mladých listů vydrží déle - téměř 4 měsíce. Použití a nároky jsou stejné jako u předešlého druhu. Mrazuvzdornost: -23 oC
Physocarpus opulifolius (Spirea opulifolia)
Opadavý nenáročný 2-5 m vysoký keř se vzpřímeně rostoucími hlavními výhony
a ve stáří s překloněnými větévkami. Kůra se na hlavních výhonech podlouhle
odlupuje. Má 5-10 cm velké 3-5 laločnaté listy které raší žlutozeleně a později
zezelenají. Bílé až růžové okolíky se objevují od května do června. Červené plody
slouží jako zimní potrava ptákům. Na půdu je absolutně nenáročný, roste na
slunci i ve stínu. Jeho další výhodou je i dobrá ujímatelnost při přesazování, vysoká odolnost proti znečištěnému vzduchu a snáší i větrná stanoviště. Používá se
na exponovaná stanoviště především v městské zeleni. Mrazuvzdornost: -40 oC
Physocarpus opulifolius 'Dart´s Gold'
Atraktivní kolem 2,5 m vysoký keř se zlatožlutými pětilaločnatými listy. Na půdu je nenáročný, dobře roste v každé
zahradní zemině. Stanoviště akceptuje od osluněných po
zastíněná, pouze ve stínu tolik nevybarvuje. Upřednostňuje vyšší vzdušnou vlhkost, v opačném případě mohou
okraje listů reznout a osychat. Velmi oblíbená kontrastní
dřevina do skupin ve městské zeleni i v zahradách. Je
vhodný také do volně rostoucích živých plotů. Snáší řez.
Výborně se kombinuje s dalšími kultivary tavoly.
Mrazuvzdornost: -40 oC
Physocarpus opulifolius 'Diabolo®'
Kultivar s ochrannou známkou a temně červenými lesklými listy dorůstající okolo 2,5 m. Velmi efektní je barevný kontrast mezi listy a krémově bílými květy. Na půdu
a stanoviště je nenáročný. Vděčná dřevina pro veřejnou
i privátní zeleň. Použití je stejné jako u předešlé sorty.
Mrazuvzdornost: -26 oC
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Velmi se podobá předešlému kultivaru, nemá však tolik vykrajovaný a lesklý list.
Použití je stejné jako u ostatních tavol. Mrazuvzdornost: -40 oC
Pieris japonica
Řídký vzpřímeně a pomalu rostoucí stálezelený keř s lehce překloněnými postranními větévkami. Dorůstá 1,5-3m. Listy jsou většinou kopinaté tmavě zelené
oboustranně lesklé. Bílé květy jsou sestaveny do převisajících lat. Plodem je
malá hnědá tobolka. Je jedovatý. Jedná se o vřesovištní rostliny, proto by půda
měla být kyselá, propustná humózní a nepříliš živná. Stanoviště je nejvhodnější
polostinné a chráněné před větrem, případně na slunci, nesnáší však úpal. Roste
i ve stínu, kde ale málo kvete.Většinou se vysazuje jako solitera nebo do malých
skupin především v soukromých zahradách. Méně vzrůstné kultivary pierisu je
možné použít i do nádob. I když je většina kultivarů dobře mrazuvzdorná, může
během zimy dojít k poškození a to k polámání výhonů vysokou sněhovou vrstvou.
Brzy rašící odrůdy mohou spálit pozdní jarní mrazíky. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Bonfire'
Nízký kultivar dorůstající kolem 1m s tmavě zelenými listy a růžovými květy.
Kvete v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Cupido'
Zakrslý kultivar dorůstající maximálně do jednoho metru. Listy jsou celoročně
zelené. Kvete bíle v dubnu.

Pieris japonica 'Debutante'
Bohatě kvetoucí málo vzrůstný kultivar. Dorůstá
obvykle 1m. Kvete bíle v květnu. Je dobře mrazuvzdorný a celá rostlina vytváří velmi kompaktní
keř. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris japonica 'Little Heath'
Velmi atraktivní kultivar dorůstající pouze kolem 80 cm. Listy a mladé výhony
jsou po rašení růžovo červené, později zezelenají, ale ponechávají si celoročně
bílé panašování. Kvete bíle v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC

Zdá se mi zvláštní, jak můžou některé zdánlivě
nevýznamné momenty v lidském životě významně
ovlivňovat směrování třeba celkem velké skupiny jiných lidí. Je to ale jenom shoda náhod, že vznik tohoto zamyšlení způsobilo zrovna jedno jisté
zahradnické dílko. Ani ne dílo samotné, jako spíše
snaha o jeho vyhodnocení. Po pravdě řečeno, dílo
mělo své dobré stránky, možná dokonce převažovaly
nad chybami. Drobné nedostatky však vystupovaly
na povrch tak zřetelně, že práci znehodnocovaly na
celé čáře. Alespoň dle mého pohledu. Kolegové,
v této věci nadřízení nad mým názorem, to však viděli trochu jinak. „Není to nejhorší“, tvrdili. „Je to
minimálně z poloviny velmi dobré!“ Většinový princip zvítězil, hodnotící zpráva byla velmi pozitivní.
Verbální výsledek hodnocení však nebyl až tak důležitý. V konkurenčním prostředí však toto dílo obstálo hůře, než jiné srovnatelné projekty. Po tolika
řádkách vás už možná zajímá, proč že dělám tak
velký rozruch kolem jedné maličkosti.

Pieris japonica 'Rosalinda'
Další kultivar který dorůstá kolem 2 m. Má však krásně načervenalá poupata
a růžové květy. Kvete v květnu. Mrazuvzdornost: -21 oC
Pieris 'Forest Flame'
Jeden z nejvzrůstnějších u nás pěstovaných kultivarů. V dobrých podmínkách je schopen dorůst
i 2,5m. Zároveň patří k nejatraktivnějším pierisům
zejména díky jasně červeně zbarveným mladým výhonkům a listům, které pěkně kontrastují s bílými
hrozny květů. Kvete v dubnu. Je o něco málo náchylnější na mráz než předešlé kultivary. Mrazuvzdornost: -20 oC
Potentilla fruticosa
Mochna je rozšířena ve všech chladných oblastech severní polokoule. Je to vzpřímeně rostoucí bohatě větvený keř vysoký kolem 1,5m. Drobné zelené opadavé
listy jsou 3-7 četné. Žluté květy jsou miskovité 3 cm velké. Mezi zahradníky je
celá plejáda kultivarů mochny velmi oblíbená zejména pro svoji nenáročnost na
stanoviště a snadnou údržbu. Oceňují také dlouhou dobu květu – první květy se
objevují na rostlině v V. a dokvétají prakticky při zámrazu.
Mrazuvzdornost: -40 oC

Proto, že v principu nešlo jenom o práci samotnou, spíše o způsob, jak je i nadále snadnější přijmout průměrnost než dosáhnout dokonalosti. Taky
šlo o to, že ten, kdo vyřkl, že to bylo minimálně z po-

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Hustý široký vzpřímeně rostoucí kolem 1m vysoký keř s částečně poléhavými
přízemními výhony. Opadavé drobné listy jsou vícečetné světle zelené. Bílé květy
jsou klasicky růžovité 2-2,5 cm velké. Na lehčích živných půdách roste nejlépe,
jinak není náročný. Snáší i polostín, na slunci však více kvete. Používá se zejména
do skupinových výsadeb. Mrazuvzdornost: -40 oC

Potentilla fruticosa 'Red Ace'
Kolem 1 m vysoký poléhavý keř s jemnými jakoby prolamovanými větvičkami. Drobné listy jsou světle zelené.
Květy jsou po rozkvětu jasné oranžovočervené, později
spíše do oranžova. Nároky a použití jako Po.f. Goldteppich. Mrazuvzdornost: -40 oC
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loviny velmi dobré, mohl říct stejně přesvědčivě, že
to bylo z poloviny docela špatné. Chybějící pověstný
krůček k dokonalosti často zmaří vše. Ve všech oborech a snad i v každé práci to platí alespoň občas.
Dobrým příkladem je politika, není přitom až tak důležité, jestli je regionální, nebo ta velká. Narychlo
ušité vyhlášky, novely, nebo zákony, které nejsou dotaženy do dokonalosti, dovedou často určitým skupinám lidí obrátit život na ruby. Zákony, které jim
pak změní život, přitom nemusí být zcela špatné, dokonce můžou být klidně z poloviny velmi dobré.
Když je něco dobré jenom z poloviny, je to ale stále
málo. A to se netýká jenom politiky, letecké dopravy,
zdravotnictví, nebo strojírenství. I naše profese zaznamenává vedle skvělých počinů i výsledky, které
vystačí pouze s hodnocením, že nejsou až tak špatné.
Předpokládám, že kdybychom se všichni shodli na
názoru, že napůl dobře ještě pořád nestačí, měly bychom časem více než napůl dobrých zakázek i více
než na půl opravdu spokojených zákazníků.
A samozřejmě taky vnitřní, více než na půl dobrý
pocit z odvedené práce.
Ivo Hánl

ARBOEKO s.r.o. NA VÝSTAVĚ „ZELENÝ SVĚT 2007” V BRNĚ

Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Málo vzrůstný kultivar se spíše poléhavými než vzpřímenými výhony. Dorůstá
kolem 70 cm na výšku a 1 metru na šířku. Listy jsou zelené až našedlé. Má jasně
žluté až 4,5 cm velké květy. Nároky jsou stejné jako u předešlého kultivaru. Používá se do skupinových výsadeb, lemů, je vhodný i do nádob a jako půdopokryvná dřevina. Mrazuvzdornost: -40 oC

Potentilla fruticosa 'Pink Queen'
Keřík podobný vzrůstem předešlým kultivarům avšak s růžovými květy. Mrazuvzdornost: -40 oC
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Pieris japonica 'Mountain Fire'
Jeden z více vzrůstných pierisů, v dobrých podmínkách dorůstá do 2m. Je zajímavý především při rašení, kdy mají jeho nové listy výraznou hnědočervenou
barvu. Kvete bíle v dubnu. Mrazuvzdornost: -21 oC

Potentilla fruticosa 'Kobold'
Další ze žlutých kultivarů. Dorůstá kolem 60 cm a má o něco menší květy než
předešlý kultivar. Mrazuvzdornost: -40 oC
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V letošním roce proběhl již 7.ročník zahradnické výstavy Zelený Svět. Již podruhé se tato
akce konala ve velmi pěkných prostorách brněnského veletržního areálu BVV. V termínu od 7. 9.
do 8. 9. 2007 se v hale C představilo 64 vystavovatelů a to nejen z ČR ale i ze zahraničí. Tato výstava je koncipovaná jako odborný zahradnický
veletrh, kterého se účastní školkaři, květináři, distributoři pomocného zahradnického materiálu
a i zahradnické mechanizace a techniky. Arboeko
se letos tohoto veletrhu účastnilo poprvé a musíme
konstatovat že jeho úroveň byla velmi dobrá a to
jak po stránce organizace, tak i v oblasti vlastní
návštěvnosti. Během 2 dnů byla příležitost se potkat se širokým spektrem odborných návštěvníků
ze zahradnického oboru. Byli bychom rádi, aby se
Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

nás na příštím ročníku sešlo opět více vystavovatelů, protože je položen dobrý základ pro konání
kvalitního zahradnického veletrhu na území České
republiky a to je to, co v naší branži v předchozích
letech chybělo.

