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Blíží se nám op t konec roku a s tím souvisí krom 
mnoha dalších v cí i rituál váno!ních a novoro!ních

p"ání. Naše firemní mailové schránky jsou zavaleny rok
od roku stále více nápadit jšími p"áními se stále pro-
pracovan jší grafikou, !asto za použití nejr#zn jších vi-
deosekvencí. No a naše mobily bude lépe ve sváte!ní
dny bu$ úpln  vypnout, a nebo alespo% vypnout zvuk
ohlašující SMS zprávy, jinak se mohou svátky klidu a
míru prom nit v symfonii vašeho mobilu… A budeme si
všichni spole!n  p"át vše nejlepší a mnoho úsp ch# atd.
. . Pro naši civilizaci je úsp ch asi hlavní veli!inou, pro
kterou d láme všichni to co d láme. Hodnotíme úsp š-
nost firem, politik#, sportovních tým#, hovo"íme
o úsp šnosti v deckých tým#, !i úsp šných filmech !i
divadelních p"edstaveních. Jsou zem , regiony a konti-
nenty, které považujeme za úsp šn jší než jiné. Jsou
obory lidského podnikání, ve kterých lze dosáhnout v t-
šího úsp chu než v oborech jiných. Máme nejr#zn jší
sofistikované metody jak úsp ch zmapovat a vyhodno-
tit. Jsou však také úsp chy, které lze jen t žko objek-
tivn  vyhodnotit nebo& na n  naše kriteria jaksi nesta!í
a nebo se zdá že jdou dokonce proti našemu hodnocení
úsp chu. Tak nap"íklad odmítnutí podplácet … tedy ne-
realizovat zakázku, kde jsme konkrétními osobami, !i

skupinami nuceni jaksi pokoutn  n komu dát n co, aby-
chom potom mohli realizovat zakázku. Z ekonomického
hlediska to dává jednozna!ný smysl – podplácej, jinak
prost  nebude obchod nebude zisk… Úsp chem by tedy
m lo být podplácet. Jist  ovšem se mnou budete sou-
hlasit, že úsp ch majitele !i manažera firmy je odolat a
nepodplácet. Je to ovšem práv  ten druh úsp chu, který
jde zdánliv  proti snadno viditelným kriteriím úsp chu.
Hovo"ím-li o úsp chu musím se zmínit v této souvislosti
i o neúsp chu. Umíst ní 'eské republiky v žeb"í!ku vní-
mání korup!ního prost"edí (53 místo) je tragickým ne-
úsp chem nás všech. Jsme banánovou republikou se
solidní hospodá"skou a kulturní tradicí. Tradice je tre-
dice, do zna!né míry minulost, a mám obavy, aby nám
nezbyly nakonec jen ty „banány“.
Úsp ch je složitá v c. Jsou úsp chy které m#žeme kvan-
tifikovat a jasn  vyhodnocovat a jsou úsp chy, které
bezprost"edn  vyhodnocovat nejde snad n které s v t-
ším !asovým odstupem, !i nadhledem. Jsou také úsp -
chy, na které prost  objektivní m "ítka nenajdeme.
P"i!emž pro úsp šný život pot"ebujeme všechny formy
úsp ch#.
P"eji mnoho úsp ch# v roce 2011.

Stanislav Flek

Úspěch – to magické slovo

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

Blíží se termín naší tradiční výstavy pro zahradnická
centra – Evropa v Obříství. V roce 2011 se bude konat
o něco dříve, než bylo v minulosti obvyklé a sice 
18. – 20. ledna. Přípravy na tuto akci začaly již během
října a nyní jsou v plném proudu. Základem nabídky
bude jako vždy naše vlastní produkce doplněná o stovky
druhů, kultivarů a velikostí z mnoha školek v Evropě.
Budou k vidění rostliny malinké i ty několikametrové,
obyčejné i speciality, rostliny tradiční i naprosté no-
vinky. To vše v příjemném prostředí s dostatkem jídla,

pití a pohody. Objednat si rostliny na této akci se roz-
hodně vyplatí. Většina rostlin je nabízena za nižší ceny,
než při běžném prodeji. Dále je připraven systém slev
a bonusů, který závisí nejčastěji na výši objednávky. Zá-
kazníci mohou využít také výhodných platebních pod-
mínek a samozřejmostí je doprava objednaného zboží
zdarma. Využijte možnosti zajistit si včas a výhodně za-
jímavý sortiment pro jarní sezónu. 
Těšíme se na Vás v lednu 2011 !

Martin Procházka

Kontraktační výstava „Evropa v Obříství“ posedmé



SLOVENSKÉ OKIENKO

Dobrý deň, 
ani sme sa nenazdali a máme tu koniec roku
2010, roku volebného. Myslím si , že výsledky
volieb ukázali, že ľudia majú chuť na zmenu a
všetci dúfame, že nám to pomôže vyhnúť sa ceste,
ktorou sa vybralo Maďarsko, Grécko, Írsko a iné
krajiny. I keď mám pocit, že sa zatiaľ nejaké veľké
zmeny nedejú, netreba prepadávať panike. . .
Voľby majú jednu špecifickú vlastnosť a tou je
pozdvihnutie dôležitosti zelene. Je úžasné sledo-
vať ako sa zrazu objavujú všade sľuby o tom, že
keď zvolíme jedného či druhého kandidáta, bude
vysadených toľko a toľko stromov, zlepší sa čis-
tota miest a obcí. . . . No povedzme si otvorene,
sadí sa každoročne toľko stromov ako v roku keď
sa konajú voľby? No a myslím si, že by sa nasa-
dilo ešte viac keby sa komunálne voľby posunuli

na stred decembra. Slováci sú v tomto trošku pred
bratmi spoza Moravy a posunuli tento dôležitý
dátum na koniec novembra (listopadu) a tým ne-
chali možnosť vyniknúť našim politickým špič-
kám a vysadiť na slovenské pomery slušné
množstvo stromov. Možno si niekto všimne
týchto riadkov a pochopí, že je to vlastne APEL
nás záhradníkov, aby ľudia ktorý majú tú možnosť
a moc, skúsili zaistiť aby sme boli k našej zeleni
priaznivo naklonený stále, alebo aby sa aspoň po-
sunul termín podľa potrieb rastlín a nie volebných
kandidátov. Odpadlo by zbytočné odlisťovanie
stromov, expedície a výsadby v teplom počasí, no
a ono aj tých stromov by nám po výsadbe viac
prežilo.
Dosť bolo ale politiky, poďme k inej téme. Ten kto
číta moje príspevky (dúfam, že sa niekto nájde),
si určite za tie roky všimol, že väčšinou sa venu-
jem trom témam: politika, šport a Arboeko. Nech
vás nemýli to poradie, je úplne náhodné, nemá to

nič spoločné s dôležitosťou danej témy.
Šport. Pôvodne som si chcel rypnúť ako prešla Ži-
lina v Lige majstrov cez Spartu, ale pri pohľade
na to čo moji rodáci predvádzajú vo svojej sku-
pine, budem radšej ticho. Takže šport máme za
sebou a poďme na Arboeko.
To čo sme stihli v poslednom čase v Arboeku si
máte možnosť prečítať v príspevkoch od mojich
kolegov. A že tento rok bolo toho opäť požeh-
nane! Ja by som ale rád využil možnosť osobne
pozvať všetkých zainteresovaných na ďalší ročník
výstavy EVROPA V OBŘÍSTVÍ v termíne 18. 1.
až 20. 1. , ktorá sa stala už neoddeliteľnou súčas-
ťou „zimnej sezóny“. Na záver by som chcel po-
ďakovať všetkým našim zákazníkom za
spoluprácu v práve končiacom roku a všetkým či-
tateľom popriať veľa zdravia, šťastia a úspechov
v nasledujúcom roku.

Roman Mičian

Pro odlehčení situace v tomto období, kdy nás po-
malu čeká doba zaslouženého odpočinku a jsme
navíc v porovnání s minulými lety poněkud více
zavaleni sněhem, si dovolíme uvést několik po-
střehů (alespoň co nám naše neustále břitká a “ne-
stárnoucí“ paměť dovolí). I po dlouhých 16-ti
letech fungování Arboeka v oblasti expedice
vzrostlých stromů nás leckdy něco dokáže i dost
překvapit.
Pravidelně v expediční sezóně čelíme dotazům,
jak se má sundat ten obal, který se nachází na ko-
řenech balových stromů, případně jestli jsou juta
a drátěný koš vratné a zda se zálohují. Pobavil nás
též telefonický dotaz na recept, jak vyklepáváme
zem z kořenů jasanů, když ty baly jsou tak strašně
těžké a ta hlína se nechce kořenů pustit. Nejed-
nou se i těšíme na dodávku zajímavé velikosti
stromu, což padá v momentě, kdy se ze zadaného
(a při prověřování zadání investorem jasně po-
tvrzeného) průměru stromu vyklube obvod. Zpra-
vidla až poté, co se zjistí, že strom zadaného
průměru není nikterak levný. Mnohaletým pra-
vidlem jsou reklamace platanů, kterým se něja-
kým nedopatřením loupe kůra, občas je trochu
legrace i při nakládce, kdy se lehce obáváme o
střechu zákazníkova auta, když přímo na ní po-
kládáme téměř metrákový strom. Již jen shoví-
vavě se pousmějeme nad odpovědí zákazníka,
který přijel osobním autem pro 3 duby ve veli-
kosti 16-18 a který na naší připomínku, že stromy
asi nenaloží, reagoval slovy: „Milej pane, kdyby
jste věděl co všechno už jsem tím svým kombí-
kem odvezl“.

Samostatnou kapitolou jsou různé historky záka-
zníků, například jak nákladní auto naložené
stromy z Arboeka cestou na vykládku skončilo
v čerstvě vysazené aleji stromů (shodou náhod
též z Arboeka).
I přes absurditu některých situací, nám vzpo-
mínky na tyto zážitky pomáhají více méně v du-
ševní rovnováze zvládat i ty nejvypjatější situace
v expedičních sezónách.

A na závěr jedna (bohužel pravdivá) 
„Cimrmanovská“ anekdota – jen pro zasvěcené

Zákazník na telefonu: Dobrý den,
potřeboval bych u vás objednat 20
kusů Quercus robur 14-16 z volné
půdy se zemním balem, můžete mi
je prosím dodat první týden v říjnu
– budou totiž volby a do voleb
musí být alej hotova.
Arboeko: Duby takto brzy nelze se
zárukou balové expedovat. Speci-
elně duby dlouho vyzrávají. Pokud
trváte na takto včasné expedici,
nemůžeme nést za tyto stromy zá-
ruku.
Zákazník na telefonu: A prosto-
kořenné by šly? ...

pracovníci 
obchodního střediska

velkozeleň Obříství

OBČASNÁ ZPESTŘENÍ NAŠÍ PRÁCE – zaostřeno na velkozeleň

Stromy pro výsadby v krajině ze školek ve Smržicích
Česká produkce pro českou a moravskou krajinu

V letošním roce jsme opět úspěšně rozšířili na-
bídku stromů vypěstovaných z osiva matečních
stromů rostoucích v ČR. Během podzimní se-
zony byly vyexpedovány tisíce stromů, které
byly vysázeny podél polních cest, silnic či po-
užity v jiných výsadbách v krajině. Na tyto dře-
viny vystavujeme na požádání Průvodní list pro
sadební materiál nebo list původu.
Co je Průvodní list pro sadební materiál a list 
původu? Je to oficiální doklad o původu osiva

dodávaných stromů. V dokladu je uvedena loka-
lita sběru osiva a vegetační stupeň (nadmořská
výška), ve které se nacházejí stromy z nichž bylo
získáno osivo. Odběratel tak získá co nejpřes-
nější přehled o původu stromů a jejich možných
genetických vlastnostech. Získá tím také jistotu,
že stromy do české krajiny pochází z domácího
prostředí. Stromy dodáváme ve velikostech od
6 – 8 cm do 10 – 12 cm (obvod ve výšce 1 m od
kořenového krčku) Stanislav Flek

Okénko kreslí e Jaroslava Kerlese

Alej přátelství ve Varšavě

U příležitosti zahájení 17. ročníku zahradnického
veletrhu Green is life (Zieleń to źycie) v polské
Varšavě de konalo slavnostní vysazení lipové
aleje přátelství. Dne 26. 8. 2010 za účasti zá-
stupců různých institucí se konalo slavnostní vy-
sazení Aleje přátelství ve Varšavě v městské části
Ursynov. Tuto netradiční akci zaštítilo za Českou
republiku Velvyslanectví ČR. Lipová alej o počtu
50 ks vzrostlých lip byla darem Svazu školkařů
městu Varšava. Vlastního slavnostního vysazení
se účastnili kromě jiných za Českou republiku ná-
městek ministra zemědělství Novák a za Polsko
polský ministr zemědělství. Po slavnostním vy-
sazení následoval společenský večer v prostorách
Velvyslanectví ČR. Při tomto večeru byly sym-
bolicky předány lípy dalšímu městům a to Wroc-
lav, Poznań, Czestochowa a Bydgoszcz.
Vzrostlé alejové stromy věnovala městu Varšava
a dalším městům společnost ARBOEKO, kůly a
substrát pak AGRO CS a. s. a akci po organizační
stránce zajistil Ing. Horák z Bystřice pod Hostý-
nem. Poděkování patří Svazu školkařů ČR Ing.
Procházkovi, Ministerstvu zemědělství a Velvys-
lanectví ČR v Polsku. Smyslem této akce bylo
podpořit povědomí o českém zahradnictví a uká-
zat, že v České republice umíme vypěstovat
pěkný školkařský materiál.

Pavel Kafka



Dne 25. 11. 2010 proběhla kolaudace nového fo-
lioskleníku. Stavba byla zahájena v červenci le-
tošního roku a za 5 měsíců v Obříství vyrostl
folioskleník o rozloze 1,3 ha. Svou výměrou
tento folioskleník předčil své předchůdce, nej-
starší folioskleník v Obříství má rozlohu 0,7 ha a
prostřední pak 0,8 ha. Tento nejnovější se pak
svoji výměrou jednolitého bloku řadí k největším
svého druhu v ČR.
Na stavbě se podílely jak tuzemské společnosti
tak i společnosti zahraniční. Specializované pro-
fese (dodávka konstrukce, závlaha a tepelná
clona) se rekrutovaly ze zahradnicky vyspělých
zemí jako je Holandsko a Belgie. Poprvé při této
stavbě byla pořízena tepelná clona, která kromě
stínění v létě lépe reguluje teplotu uvnitř folio-
skleníku. Výsledky jsou okamžitě znatelné, te-
pelná clona zadržuje dostatečné množství tepla a
vytápěcí agregáty na rozdíl od bezclonném ob-
jektu takřka nezapínají.

Folioskleník zajistí další kapacity na přezimování
citlivějších taxonů dřevin a umožní brzké jarní
sázení mladého materiálu, který po vlastním na-
sázení maximálně využije nástupu vegetačního
období. Výsledkem pak bude materiál ve vysoké
kvalitě v široké druhové skladbě.

Pavel Kafka

STAVBA FOLIOSKLENÍKU V OBŘÍSTVÍ DOKONČENA

V srpnu letošního roku 2010 bohužel znovu zasáhly povodně oblast
severních Čech a neušetřily opět ani malou obec na severu Čech jmé-
nem Markvartice u Děčína. Jinak klidná říčka Bystrá, která celou
obcí protéká, opět ukázala svou sílu a tak znovu zasáhla svou niči-
vou silou rodinné domy v její blízkosti. Mezi nejvíce postiženými
byli bohužel opět ti, kdo i v předešlé povodni z roku 2009 nejvíce
utrpěli.
Jak se říká „Kdo může pomůže“ a tak díky dobrému srdci vedení
naši společnosti jsme mohli právě těmto lidem pomoci. Arboeko vě-
novalo obci Markvartice na pomoc při likvidaci této živelné po-
hromy dar ve formě finanční částky na koupi nového dopravního
značení a dále obdařilo 3 nejvíce zasažené rodiny hmotnými prak-
tickými dary, dle přání postižených povodní, koupí dvou ledniček a
jedné pračky. Celkový dar obci Markvartice a jejím obyvatelům byl
ve výši 50 000 Kč. Pevně věříme, že naši, ani jakoukoliv jinou
pomoc obec Markvartice na odstranění škod způsobené záplavami,
či jinou živelnou pohromou již potřebovat nebude. Přejeme tímto
obci Markvartice a zejména zasaženým rodinám hodně síly a víry,

a aby se vše špatné v budoucích letech obracelo jen a jen v dobré. Také přejeme příjemné a pohodové pro-
žití Vánočních svátků a v novém roce i letech dalších, aby říčka Bystrá zůstala jen tou malou říčkou s klid-
nou zrcadlící se hladinou.

Kristýna Lidová

Pomoc při povodních v severních Čechách:

Zelený Svět 2010

Informace pro kolegy z oboru

U těchto firem můžete očekávat 
problémy s hrazením faktur: 

Petr Hastík - Zahradnické služby
Ratiboř 198, 756 21 Ratiboř u Vsetína
IČO: 68328117

ACER GARDEN, s. r. o.
Gugska 59, 940 01 Nové Zámky
Slovensko, IČO: 43885608

Toto personální okénko bude patřit Obříství,
Slovensku a jedné rodině.
Trochu netradičně, jelikož se jedná o bratry půvo-
dem ze Slovenska, kteří v naší společnosti působí

již od roku 2005, kdy pravidelně
zastávali sezónní práce. Od po-
čátku letošního roku se však již
právem zapsali do stálého týmu.
Prvním je Marek Martinčo, který
posílil tým střediska Okrasné
školky v Obříství. Nastoupil do
naši společnosti v roce 2005 na

jarní sezónu po dokončení svého studia na Střed-
ním odborném učilišti v Krupině, kde se vyučil
automechanikem a opravářem země dělských strojů.
Druhým je jeho o rok mladší bratr Luboš Martinčo

ze střediska konifer v Obříství.
Luboš Martinčo nastoupil dle re-
ferencí svého bratra na druhou
(podzimní) sezónu v roce 2005.
Stejně jako bratr nastupoval po
dokončení studia Odborného uči-
liště ve Zvoleni.

Personální okénko

Ve dnech 4.– 5. 9. 2010 se stejně jako každý rok
uskutečnil v Brně na výstavišti zahradnický veletrh
Zelený Svět. Arboeko s. r. o. i pro tento rok po-
tvrdilo svou účast a přichystalo si expozici na které
představilo svůj sortiment. K vidění byly:
• alejové stromy - Acer platanoides Royal Red,

Carpinus betulus, Sorbus aria Magnifica,
• kmínkovky - Catalpa bignonioides Nana,
• sortiment kontejnerovny, - Lavandula agn. Hid-

cote, Chamaecyparis ob. Fernspray Gold, , Berbe-
ris th. Admiration, Pyracantha v sortách,

• soliterní konifery – Pinus Mugo (bonsai), Picea
pungens Edith,

• airpoty – Sophora Pendula, Cornus mas.
Doprovodný program veletrhu byl pestrý stejně jako

předchozí rok. V první patře byly k vidění soutěžní
svatební kytice, které mohli návštěvnicí jednotlivě
ohodnotit. Dále se zde nacházelo přehlídkové molo
pro akci nazvanou Květinová Fashion Show.

Páteční večerní pose-
zení pro vystavovatele
se konalo v již ověře-
ných a velmi příjem-
ných prostorách areálu
starých hradeb U Krá-
lovny Elišky.

Iveta Beštová



Berberis thunbergii ‘Green Ornament‘
Jeden z vyšších a mohutnějších dřišťálů. Dorůstá
do 1,5 m do výšky a je stejně tak široký. Má silné
výhony s malými špičatými trny. Opadavé listy
jsou okrouhle eliptické a tmavě zelené. V květnu
až červnu kvete žlutě. Nemá žádné zvláštní nároky
na půdu. Snáší sušší stanoviště, lze ho použít i na
střešní zahrady. Mrazuvzdornost: -29 °C

Davidia involucrata
Pochází z jižní Číny. Je to 8-15 m vysoký
strom s kuželovitou korunou. Hlavní větve
mají tmavě šedou borku a jsou vystoupavé,
mladé výhony jsou zelené. Střídavé široce
vejčité listy jsou na bázi srdčité až 15 cm
dlouhé a 8 cm široké, na okrajích pilovité.
Nejzajímavější jsou na tomto stromu květy.
Kvete v květnu až červnu nepříliš velkými ze-
lenými kvítky, které jsou ale obklopeny mi-
nimálně dvěma velkými bílými listeny. Potřebuje dostatečně vlhkou, ale
propustnou živnou půdu a přestože je mrazuodolný, je vhodné jej vysa-
zovat na chráněné stanoviště. Mrazuvzdornost: -27 °C

Decaisnea fargesii
Pochází ze západní Číny. Jedná se o větší keř nebo
vícekmenný stromek. Dorůstá 3-5 m do výšky
a 2-4 m do šířky. Letorosty mají olivově hnědou
až olivově zelenou barvu. Zajímavé 50-80 cm
velké lichozpeřené listy jsou zelené se zlatožlu-
tým podzimním vybarvením. Kvete v červnu
v dlouhých hroznech zelenkavě žlutými cípatě
zvonkovitými květy. Plodem je modrý lusk uvnitř
kterého jsou černá semínka v rosolovité hmotě.
Lusk je jedlý. Vysazujeme na slunné nebo polostinné chráněné stano-
viště s dobře propustnou živnou půdou. Na vlhkých stanovištích na-
mrzá. Mrazuvzdornost: -23 °C

Diervilla sessiliflora ‘Dise‘
V létě kvetoucí 100 až 125 cm vysoký keř. Úzké
žluté trubkovité květy se objevují v květnu až
červnu na koncích výhonů. Opadavé listy jsou
nejprve bronzově zbarveny poté zelenají. Jsou 6-
15 cm dlouhé pilovité. Na půdu je nenáročný,
roste i v kamenitých lokalitách, vysazujeme na
slunce až do polostínu. Tato velmi dobře mrazuvzdorná rostlina snáší
také letní přísušky a vedra. Mrazuvzdornost: -35 °C.

Hibiscus syriacus ‘Helene‘
1,5-2 m vysoký a 1-1,5 m široký kompaktní keř se
vzpřímenými výhony. Opadavé listy se neliší od
jiných kultivarů tohoto druhu. Květy jsou čistě
bílé s tmavo růžovým menším okem. Stanoviště
volíme na slunci až v polostínu, na půdu nemá
zvláštní nároky. Patří k nejodolnějším ibiškům. 
Mrazuvzdornost: -21 °C

Hydrangea macr. ‘Romance‘
Opadavá, kompaktně rostoucí asi 60 cm vysoká
hortenzie s oválnými pilovitými listy. Růžové kvě-
tenství je 20-25 cm velké a jeho jedinečnost je
v tom, že jednotlivé květy jsou plné. Kvete od léta
do časného podzimu. Mrazuvzdornost: -24 °C

Chamaecyparis obtusa ‘Graciosa‘
Zakrslá pravidelně kuželovitá forma cypřiše
s velmi jemnými jehličkami. Vznikla mutací kulti-
varu Nana Gracilis a stejně jako ten pomalu roste,
ale působí rozvolněněji. V dospělosti může měřit
až 3 m. Nejlépe jí prospívá plné slunce nebo lehký
polostín a dobře propustná půda. Používá se do
menších zahrádek či záhonů, skalek a je vhodná
i do nádob. Mrazuvzdornost: -21 °C

Chitalpa tashkentensis ‘Pink Dawn‘ 
(Catalpa bignonioides x Chilopsis linearis)
Tento kříženec mezi Catalpou a pouštním Chilop-
sisem je zajímavým po celé léto kvetoucím stro-
mem. Stejně jako Catalpa roste velmi rychle
a v dospělosti měří kolem 5 m. Opadavé listy jsou
kopinaté 7-15 cm dlouhé tmavě zelené. Na pod-
zim se nevybarvují, protože opadávají velmi záhy a najednou. Květy
jsou nádherné trubkovité růžové se žlutým okem. Příjemně voní. Ne-
plodí. Dobře roste ve všech běžných zahradních půdách, ale nejvíce se
jí daří v těch lehčích a výživných na slunném chráněném stanovišti. Ne-
snáší zamokření. Mrazuvzdornost: -27 °C

Ilex aquifolium ‘Sharpy‘
Pomaleji rostoucí široce kuželovitý keř vysoký 2,5-
4 m a široký do 3 m. Zelené letorosty získávají na
slunci tmavě hnědočervenofialový nádech. Tmavě-
zelené neopadavé listy jsou oválné 5-6 cm dlouhé
a do 4 cm široké. Má oranžovo čevené plody. Vysa-
zujeme na polostinné až stinné chráněné stanoviště,
v místech s vyšší vzdušnou vlhkostí i na slunce.
Půda by měla být humózní mírně kyselá až neutrální
a dobře propustná. Na vlhkých stanovištích namrzá.
Mrazuvzdornost: -18 °C

Magnolia ‘Ricki‘  (Magnolia liliflora ‘Nigra‘ 
x Magnolia stellata ‘Rosea‘)
Hustě větvený velmi vitální a kompaktní keř se vzpří-
meně rostoucími výhony. Dorůstá kolem 5 m do výšky
a 4 m do šířky. Listy jsou zelené 10-15 cm dlouhé,
opadavé. 15 cm velké květy mají červenopurpurovou
barvu a lehce zvlněné okvětní lístky. Mrazuvzdornost: -21 °C

Parrotia persica ‘Vanessa‘
Nepravidelně větvící keř dorůstající kolem 5 m do
výšky a 3 m do šířky. Je kompaktnější a užší než zá-
kladní druh. Opadavé listy jsou hladké až mírně lesklé
se znatelnou žilnatinou a zoubkovaným okrajem. Je-
jich zelená barva se na podzim nádherně vybarvuje
a to nejprve do bronzové a poté přes zářivě oranžovou
a červenou do žluté. Kvete před olistěním stejně jako vilíny na konci
zimy a na začátku jara a má i podobné květy s tenkými okvětními plátky,
které však nevoní. Vysazujeme do dobré zahradní propustné půdy na
slunné, případně lehce zastíněné stanoviště. Na slunci nejen nejlépe
roste, ale i na podzim nejvýrazněji vybarvuje. Parrotia je tolerantní
k suchu. Pro její podzimní zbarvení se často vysazuje samostatně jako
solitera, nebo spolu s nízkými keři, aby měla dostatek místa a mohla
vyniknout. Mrazuvzdornost: -29 °C

Phylliopsis hillieri ‘Sprite‘ (Phyllodoce x Kalmiopsis)
Malý keřík podobající se vřesovcům. Je vysoký 15-25 cm, ale roste
hlavně do šířky a vytváří krásné husté koberce.
Svěže zelené listy jsou jehlicovité 6-15 mm
dlouhé, na okrajích nepatrně zubaté. Kvete od
března s přestávkami prakticky po celý rok na kon-
cích letorostů malými max. do 1 cm velkými rů-
žovými zvonkovitými kvítky. Násada květů je však
nejsilnější časně zjara. Na půdu má podobné ná-
roky jako jiné vřesovištní rostliny, tedy vyžaduje mírně kyselé přiměřeně
vlhké osluněné nebo polostinné stanoviště. Vysazuje se zejména do vře-
sovišť v kombinaci se zakrslými rhododendrony a japonskými azalkami.
Je choulostivější a je vhodná zimní přikrývka. Mrazuvzdornost: -23 °C

Rhododendron hippophaeoides
Tento drobnější rhododendron pochází z Číny,
kde roste na vlhčích stanovištích-dokonce i na
okrajích bažin. Je to velmi hustý do 1 m vysoký
keřík s tenkými aromatickými výhony. Lístky
jsou kopinaté 1-3 cm dlouhé na líci stříbřitě na-
šedlé a na rubu šedozelené. Květy jsou po 6-8 ve
svazcích 1-1,5 cm dlouhé lilákově růžové až namodrale purpurové. Je
odolný a mrazuvzdorný a má podobné nároky jako ostatní rhododen-
drony. Používá se zejména do skupinových výsadeb, do vřesovišť a k je-
zírkům. Mrazuvzdornost: -20 °C 

CO PŘIPRAVUJEME NOVÉHO PRO NADCHÁZEJÍCÍ JARNÍ SEZÓNU
(Pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerovaných dřevin)

Jitka Susová
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