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Vážení zákazníci,vážení kolegové, 

blíží se konec roku a mně připadá, že tento rok zase uběhl o trochu rychleji než ten předchozí. Každý rok se 
mi zdá kratší a kratší. Asi je to věkem. 

Je čas na krátké bilancování. Jaký byl rok 2013? Setkal jsem se během tohoto roku s mnoha lidmi, kteří mi 
odpověděli, že se těší až rok co nejdříve skončí a doufají, že ten příští bude o poznání lepší. Ano, tento rok 
nebyl nikterak mimořádně příznivý. Politické aféry a tahanice vyústily v předčasné volby a ani fotbalisté 
nepostoupili na mistrovství světa. K dobré náladě nepřispěly červnové povodně a samozřejmě ani celková 
nálada ve společnosti nebyla příliš dobrá, docela často jsme slyšeli skloňovat slova jako pokles tržeb, ome-
zování výroby, recese a nezaměstnanost. 

Pokud se mám podívat na rok z pohledu zahradníka, zdál se mi rok 2013 poměrně nevyvedený. Zima byla 
oproti  jiným rokům o jeden měsíc delší, což způsobilo nejen nám, ale i mnoha dalším zahradnickým firmám 
velké pěstitelské komplikace. Napěstované prodejné zboží nešlo díky špatnému počasí expedovat a tudíž 
chybělo místo na výsadbu nové produkce.  K tomu se pak přidalo mimořádně nepříznivé jarní počasí bez 
sluníčka, které dobrému prodeji v retailovém segmentu trhu rozhodně nepomohlo. Na jaře letošního roku 
byl na území naší republiky jen jeden  kompletně slunný víkend. Naproti tomu v předchozím roce bylo ta-
kových víkendů deset. A slunné dny jsou pro nás zahradníky velmi důležité. Slunný víkend znamená dobrý 
prodej v zahradních centrech. Naopak druhá polovina roku, resp. podzim byl z hlediska počasí velmi příz-
nivý, ale dohnat poměrně velké ztráty z jara bylo nemožné.

Bylo tedy v tomto roce vůbec něco dobrého?? Protože se v životě řídím principem, že je důležité 
si všímat dobrých a pozitivních věcí, i letos se mi jich podařilo pár najít. O jednu z nich bych se rád s vámi 
podělil. V roce 2013 si Česká republika opět udržela svoji dobrou pozici v celosvětovém žebříčku „Human 
development index“, který spravuje a vyhodnocuje OSN. Jedná se o hodnocení, které sleduje 186 zemí 
světa a vyhodnocuje dle poměrně podrobných parametrů země s nejlepšími podmínkami pro život. Le-
tošní žebříček vede Norsko před Austrálií. Česká republika se umístnila na 28. místě na světě, hned za 
27.Velkou Británií. To nás  řadí do nejlepší skupiny 30 zemí na světě. A co se hodnotí? Hodnotí se nejenom 
ekonomická situace, ale například i délka života (lidé se dožívají o 10 let více, než je tomu na opačném 
konci žebříčku). Hodnocena je také dostupnost a možnosti vzdělání, životní úroveň, bezpečnost obyvatel-
stva a životní podmínky dětí. Hodnotí se, zda lidé mají k dispozici  kvalitní zdravotnictví, školství (v obou pa-
rametrech je ČR hodnocena vysoko) a veřejné služby. Z hodnocení také vyplývá, že zaměstnanci z těchto 
pozitivně hodnocených zemí mají dostatek volného času, a mohou tak skloubit  práci a péči o rodinu. 
Z 30 nejlepších  zemí světa je pak právě 20 zemí z Evropy a je konstatováno, že právě tyto národy nejvíce 
i cestují. Nejen ze závěrů tohoto hodnocení vyplývá, že rok 2013 pro nás v České republice byl rokem 
docela dobrým. Záleží nejen na konkrétní situaci, ve které se daný člověk nachází, ale i na úhlu pohledu. 
Zkusme se občas na vše nebo alespoň na některé skutečnosti podívat z nadhledu, jiným pohledem, mož-
ná změníme na některé věci názor. 

Rád bych poděkoval všem vám našim zákazníkům, kteří se k nám pravidelně vracíte a dáváte nám svou 
důvěru při nákupu okrasných dřevin. Jsem rád, že jsme vám i v roce 2013 mohli dodávat  naše výpěstky, 
které jste mohli prodávat ve svých zahradních centrech nebo vysazovat na svých realizačních zakázkách. 
Děkujeme vám i za zpětnou vazbu, pozitivní i negativní. Pozitivní nás motivuje v naší práci a  negativní nás 
upozorňuje na věci, které se musíme snažit vylepšit.

Příští rok to bude již přesně 20 let od založení školek Arboeko v Obříství, které bychom s vámi v příštím roce 
rádi oslavili. 

Do roku 2014 si nám všem dovoluji popřát dobré počasí, 4 rovnoměrně rozložená 
roční období a lepší náladu ve společnosti podpořenou  zlepšující se ekonomikou. 
Přál bych si, abychom pak na konci roku mohli společně říci, tento rok se povedl. 

Přeji Vám vše dobré v roce 2014.

Pavel Kafka 
jednatel společnosti Arboeko s. r. o.
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Během letošního roku se nám podařilo vy-
lepšit zázemí smržické školky. Povedlo se 
nám postavit novou halu, která nám po-
může při expedici našich výpěstků. Řada 
zákazníků již měla možnost zhlédnout ji při 
odběru smržických výpěstků během pod-
zimní sezóny přímo ve Smržicích. Jedná se 
v celku o jednoduchou stavbu, s železnou 
konstrukcí pokrytou pevnou textilní fólií, 
která zajistí optimální  klima pro expedo-
vané rostliny. Jsem rád, že se nám tato 
stavba povedla realizovat, jelikož přispěje 
ke zkvalitnění expedice rostlin k zákazní-
kům.

Za tým smržických školkařů 
Martin Ženožička 

Již podesáté se v lednu uskuteční v našem areálu v Obříství kontraktační výstava pro zahradnická cen-
tra – Evropa v Obříství. Tato tradiční akce je přehlídkou sortimentu, který pěstujeme a který máme při-
pravený pro jarní sezónu roku 2014. Vlastní produkce, která v nabídce jasně převládá, je doplněna 
širokým sortimentem okrasných dřevin z mnoha dalších českých a evropských školek. Bude zde k vidění 
více než 2500 druhů a velikostí různých rostlin od těch nejmenších až po několikametrové solitérní kusy. 
Ve snaze zatraktivnit jubilejní 10. ročník nabídneme mimo jiné také mimořádné slevy na vlastní produkci. 
Pod heslem 10 let = 10% sleva bude možné objednat přibližně 1300 položek o 10% výhodněji než v před-
chozích  letech. Veškeré ostatní výhody známé z předchozích let přitom zůstanou zachovány. Srdečně 
zveme všechny naše kolegy ze zahradnických center! Přijeďte si vybrat dobré rostliny za dobré ceny; 
přijeďte posedět a popovídat si u dobrého jídla a pití!

Těšíme se na Vás!
Martin Procházka

Více než dvacetiletá zkušenost, kdy pěs-
tujeme vzrostlé alejové stromy v Obříství 
u Mělníka a mladé alejové stromy ve Smrži-
cích u Prostějova, umožňuje úspěšné uvá-
dění na trh kolem dvou set soret okrasných i 
ovocných stromů. Vzhledem k tomu, že kaž-
-dý taxon má své specifické nároky jak na 
stanovištní podmínky, tak na technologii pěs-
tování, je to pro naše školkaře nelehký úkol 
při současném zachování stále se zvyšujících 
nároků na kvalitu a spolehlivost dodávek. 
Takových dlouhodobých investic ale určitě 
nelitujeme, rostliny vypěstované v tuzemsku 
jsou pro použití v našich podmínkách bezpo-
chyby vhodnější, než dovážené. Je pravdou, 
že v případě, kdy nedokážeme naše zákaz-
níky uspokojit s tuzemskou produkcí, nezbývá 
nám nic jiného, než zajistit dovozový mate-
riál (v případě stromů ale zásadně západo-
evropské produkce), snažíme se ale pokrýt 

potřebu našeho trhu co největším množstvím 
a rozmanitostí u nás pěstovaných dřevin.
Největší výhodou našich výpěstků je odolnost 
těchto rostlin vůči čím dál větším klimatickým 
extrémům, kterým jak nové tak i starší vý-
sadby na stanovišti musí čelit. Odpadá také 
manipulace navíc (nakládka a vykládka ka-
mionů) v případě dovozů, což se pozitivně 
projevuje v omezení nebezpečí fyzického 
poškození. Stromy, které sami vypěstujeme 
kolem sídla firmy, jsme také schopni dříve 
zákazníkům dodat, dosti často jsou na nás 
kladeny požadavky na velmi brzký dodací 
termín. V případě, že je zjištěn případný kva-
litativní nedostatek, či skryté poškození při 
expedici, takový strom je přirozeně možné 
daleko rychleji nahradit než v případě, že se 
jedná o importovanou rostlinu. Možnost rych-
lého dodacího termínu je vhodná zvláště 
u prostokořenných stromů. Za zmínku stojí 

také to, že u dodavatelů hlavně v přímoř-
ských oblastech (kde je nejvíce školek, od-
kud se k nám stromy dovážejí) je ve srovná-
ní s námi posunutá vegetace – na jaře tam 
stromy dříve raší, na podzim zase pro změnu 
později ukončují vegetaci, což někdy může 
být problém ve spojitosti s takovým doda-
cím termínem, který neznamená nebezpečí 
pro zdárné ujmutí. Dále je nutné zmínit to, 
že od podzimu do jara jsme připraveni do-
bývat stromy v podstatě kdykoli, kdy nám to 
počasí dovolí (jsme omezeni jen většími a tr-
valejšími mrazy), takže nemusíme čekat v pří-
padě potřeby na vytížení kamionů z dovozu 
a můžeme vám, našim zákazníkům, připravit 
stromy třeba i v lednu.

Svatopluk Ryba

Proč kupovat tuzemské alejové stromy?

 zimování rostlin               stavba zimovacích foliovníků

 práce na základišti         výsadba ovocných dřevin


Příprava 

závlahového 
systému
 pro jarní 
výsadbu 

jehličnanů

Evropa v Obříství
14. - 16. 1. 2014
8.00 - 16.00 h
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Co právě děláme v našich školkách ...Nová hala ve Smržicích



Dobrý deň, 
ani som sa nenazdal a ubehlo sedemná-
sť mesiacov od môjho prvého prekroče-
nia brán spoločnosti Arboeko. Som veľmi 
rád, že mi počas pôsobenia na „kolečku“ 
po jednotlivých strediskách firma umožnila 
pracovať na pozícii obchodného zástupcu 
pre Slovenskú republiku a tým aj spoznať sa 
s mnohými z Vás. Verím, že ste s naším rast-
linným materiálom a servisom boli tento rok 
spokojní, minimálne tak ako po minulé roky. 
Po uplynutí môjho prvého roku v aktívnej 
službe som porozumel prirovnaniu: „Nástup 
nového človeka do zabehnutého trhu, je 

ako prebudenie sa v kokpite letiaceho Bo-
eingu s úlohou bezpečne a bez povšimnutia 
cestujúcich s ním pristáť na letisku. Myslím, 
že pristátie sa podarilo, bez zaznamenania 
väčších turbulencií. Pasažierom, ktorí otrasy 
zaznamenali, sa ospravedlňujem a ubezpe-
čujem ich, že budúci let bude bezchybný. 
A teraz späť do nášho sveta, sveta záhradní-
kov. Čo sa nám v roku 2013 v rámci Sloven-
ska podarilo? Po úspešnej výstave Evropa 
v Obříství a náročných expedíciách sa Ar-
boeko zúčastnilo Záhradníckeho fóra v Nitre, 
organizovaného Spoločnosťou pre záhradnú 
a krajinnú tvorbu (SZKT). Predajom publikácie 
Stromy pre sídla a krajinu, ktorej vydanie bolo 
autorsky ako aj finančne podporené spoloč-
nosťou Arboeko, sa medzi odbornú slovenskú 
verejnosť dostala kvalitná odborná literatúra. 

Z každej predanej knihy na Záhradníckom 
fóre Arboeko venovalo 5 € na podporu čin-
nosti SZKT. V máji sme sa zúčastnili výstavy  
Flóra Bratislava. Potom nasledovala druhá, 
o trošku menšia výstava Podzim v Obříství, 
po jej vyexpedovaní sa rozbehla jesenná se-
zóna. Mám pocit, že sa nám príroda snažila 
vykompenzovať hektickú a mrazivú jar. Po-
časie nám na jeseň prialo a vďaka Vám sa 
nám podarilo zrealizovať množstvo pekných 
zákaziek. 
Na záver by som sa chcel poďakovať všet-
kým našim zákazníkom za spoluprácu. 
A všetkým čitateľom prajem pevné zdravie, 
množstvo úspechov a šťastia v nasledujú-
com roku.

Ondrej Hanko

Dobrý den přátelé, 
dnes Vás pozvu v rámci Polského okénka do 
překrásné Bydgošti – starobylého města na 
řece Brdě a správního centra vojvodství Ku-
javsko-Pomořského. 
Jako dodavatel stromů se začínáme na 
zdejším trhu objevovat častěji a častěji. 
Jedním z důvodů by snad mohl být seminář 
spoluorganizovaný Federací polských arbo-
ristů, městem Bydgošť a Arboekem. Dvou-
denní setkání, jehož cílem bylo prezentovat 
nejnovější trendy v arboristické péči a otevřít 
diskuzi týkající se výběru sortimentu do měst, 
možností kontroly kvality předávaných stro-
mů a problematiky výsadby a věcí s ní spoje-

ných, se odehrálo na Mlýnském ostrově v his-
torickém jádru města.  V Bydgošti po praktic-
kých ukázkách, z kterých se mimo předná-
šek akce skládala, zůstalo několik společně 
vysazených stromů reprezentujících české 
školkařství. Jako vizitku jsme ve spolupráci 
s radnicí vybrali Tilia cordata ´Greenspire´ - 
pěknou selekci našeho národního symbolu.

Přeji hezký závěr roku 
a vše nejlepší roce 2014. 

Martin Fokt

Arboeko partner soutěže 
Park a Zahrada roku 2013

Arboeko se v letošním roce stalo partnerem 
soutěže Park a Zahrada roku 2013.
Tato v realizačním oboru nejprestižnější sou-
těž probíhá pod záštitou SZUZ. Odborná po-
rota vybírala celkem z 9 přihlášených parků 
a 6 zahrad.  V mnoha přihlášených dílech 
byl použit sadební materiál z naší produkce. 
Nechť tedy přihlášená díla přinášejí užitek 
a radost uživatelům co nejdéle.

Stanislav Flek

Arboeko 
a platební karty

V reakci na podněty a  připomínky našich zákazníků jsme od říj-
na tohoto roku v Obříství spustili zkušební provoz platebního ter-
minálu. Tento terminál pro bezhotovostní platby akceptuje kla-
sické karty s magnetickým proužkem, čipem i s kombinovaným 
systémem. Přes tento přístroj je však možné zaplatit nákup  také 
nejnovějšími bezdotykovými platebními kartami. Jelikož nám 
podzimní sezóna tento způsob bezhotovostních plateb příliš ne-
prověřila, budeme ve zkušebním provozu terminálu v Obříství 
pokračovat i na jaře roku 2014. Po zdárném a bezproblémovém 
fungování v náročné jarní sezóně bychom rádi od léta 2014 roz-
jeli možnost plateb kartou i ve Smržicích.

Ivo Hanl

Polské okénko

Slovenské okénko

Česká republika je jednou z mála zemí, 
kde není zcela běžné, aby lidé kvů-
li práci přetrhávali všechny sociální vazby 
a stěhovali se do zahraničí. Buďme za to rádi! 
Tento celosvětově vzrůstající trend sebou 
nese, jak světlé, tak i stinné stránky. 
Dorin Florea, starosta rumunského Targu 
Mures se rozhodl proti tomuto větrnému 
mlýnu bojovat vlastní cestou. Od prosin-
ce 2013 vejde v platnost vskutku originál-
ní vyhláška. Každé narozené dítko v Targu 
Mures a rovněž každý oddaný pár obdr-
ží od radnice strom k veřejné výsadbě. 
Pro tento projekt radnice vytyčila místa mezi 
již stávající výsadbu, ale bude se sázet také 
na „zelené louce“.

Nově narozeným chlapečkům budou věno-
vány stromy se zeleným zbarvením listu, dívky 
se budou pyšnit červenolistými stromy. Nově 
oddané páry si mohou vybrat jakýkoliv druh 
dřeviny jako projev začátku své cesty. Dětem 
bude na cestu přibalena bronzová cedulka 
s nápisem "Venirea ta pe lume este prilej de 
bucurie si speranta, nu uita ca radacinile tale 
raman mereu la Targu Mures" ("Tvůj příchod 
na Svět je příležitost k radosti a naději, neza-
pomeň, tvé kořeny navždy zůstávají v Targu 
Mures"). Novomanželé k mladému výpěstku 
dostanou cedulku znějící následovně "Arbo-
rele nostru caruia ii dam viata ne va amin-
ti ca radacinile noastre sunt si vor ramane 
mereu la Targu Mures" ( Náš strom, kterému 
dáváme život, nám bude připomínat, že 
naše kořeny jsou a vždy zůstanou v Targu 
Mures"). 

Stromy si lidé mohou zasadit sami na místa, 
která pro tento účel vytyčila radnice, nebo 
o pomoc s výsadbou požádat technické 
služby. 
Nejsem si jist, zda-li by byl tento projekt ži-
votaschopný u nás v České republice, 
natož jak bude vypadat realizace v Ru-
munsku. Ale vím jedno, pokud se dokáže 
společnost, respektive jednotlivec repre-
zentující určité množství lidí, nadchnout 
a realizovat podobné projekty, má cenu se 
snažit ve věcech, které mnozí považují za ne-
reálné, zbytečné či snad naivní.

Čtenářům bulletinu přeji do následujícího 
roku pevné zdraví a velkou dávku entu- 
ziasmu.   

Aleš Buzu

Rumunské okénko



Picea omorika
Oblíbený kuželovitý úzký smrk dorůstající 30-50m. 
Rychle roste a hodí se jak do velkých tak i malých 
zahrad, na šířku totiž zabere max. 2,5- 4m plochy. 
Větve jsou nejprve horizontálně odstávající, starší jsou 
elegantně prohnuté se vzhůru směřujícími špičkami 
výhonů. Jehlice má svrchu lesklé tmavě zelené, 
zespod se dvěma výraznými bílými proužky. Celkově 
působí lehce namodralým dojmem. Šišky 4-7cm 
dlouhé. Upřednostňuje spíše slunná stanoviště s vyšší 
vzdušnou vlhkostí. Půdy mu vyhovují sušší s vyšším 
obsahem vápníku. Hodí se do parků a dobře snáší 
i městské prostředí. Nepostradatelný v protihlukových 
výsadbách. Je plně mrazuvzdorný až do -29°C.
Picea omorika ´Nana´
Kompaktně a velmi pomalu rostoucí smrk dorůstající 
výšky 2-3m a šířky 1,5m. Vyžaduje propustné humózní 
půdy s kyselejším pH. Vyhovuje mu slunce i polostín. 
Jehlice pouze 8mm dlouhé, hustě uspořádané. Plně 
mrazuvzdorný, lze jej použít do nádob a skalek jako 
menší solitéru. Značně tolerantní k znečištěnému 
městskému prostředí. Mrazuvzdornost: -29°C.
Picea omorika ´Pendula´
Tento úzký kultivar je typický převislými větvemi. Dorůstá 
výšky až 8m a šířky 1m. Mrazuvzdornost: -29°C.
Picea omorika ´Pendula Bruns´
Štíhle rostoucí převislý kultivar se vzpřímeným 
terminálem. Kmen často neroste rovně, ale vytváří 
různé bizarní tvary. Roste pomalu do výšky 4-7m při šířce 
0,8m. Jehlice jsou krátké lesklé modro zelené se dvěma 
bílými pruhy na spodní straně. Vyžaduje slunce-polostín, 
rovnoměrně vlhkou půdu, ne ovšem trvalé zamokření. 
Vhodný do menších zahrad. Mrazuvzdornost: -29°C.
Picea orientalis
Smrk východní pochází z Kavkazu kde dorůstá až 60m. 
V našich podmínkách známe 30m vysoké jedince. 
Zpočátku roste pomalu, ve stáří rychleji. Koruna je 
pyramidální hustě zavětvená až k zemi. Jehlice jsou 
krátké nepichlavé tmavě zelené lesklé. Jsou hustě 
postavené a pokrývají téměř celou větévku. Velmi 
atraktivní jsou menší fialově purpurové samičí šišky 
které se objevují na koncích letorostů. Na stanoviště 
je nenáročný, dobře roste v nezamokřených půdách, 
nejlépe na slunných místech. Jeho výhodou oproti 
obyčejnému smrku je vyšší odolnost vůči suchu. Je to 
významná solitéra a je vhodný též do skupin.
Mrazuvzdornost: -29°C
Picea orientalis ´Aureospicata´
Široce kuželovitý kolem 10 až 15m vysoký strom. 
V mládí roste, stejně tak jako základní druh, pomaleji. 
Hlavní větve vyrůstají nepravidelně z kmene a nejprve 
jsou horizontálně odstávající, později směřují lehce 
vzhůru. Mladé výhonky jsou svěšené a od vyrašení až 
do června jsou zářivě žluté, poté postupně zezelenají. 
Jehlice jsou tmavě zelené lesklé s tupou špičkou. 
Samičí nerozpadavé šišky jsou velmi dekorativní svojí 
fialově purpurovou barvou. Je náročnější na stanoviště. 
Na rozdíl od základního druhu může kombinace 
suchého vzduchu a úpalu popálit čerstvé žluté přírůstky. 
Mrazuvzdornost: -23°C.
Picea orientalis ´Aurea´
Běžně se v literatuře uvádí jako synonymum ke kultivaru 
‚Aureospicata´. V některých publikacích je popisován 
jako samostatný kultivar. Podle našich zkušeností ve 
školce je mezi nimi rozdíl, který však může být způsoben 
i odlišným původem výsadbového materiálu. Mladé 
výhonky jsou například výrazněji žluté. Mrazuvzdornost: 
-23°C.
Picea pungens - Smrk pichlavý
Domovinou tohoto druhu jsou horská pásma západního 
pobřeží USA. V původním areálu výskytu dosahuje 
výšky 30-40m, v evropských podmínkách dorůstá 
nepoměrně méně (20m).  Koruna je široce kuželovitá, 
s pravidelně etážovitě uspořádanými větvemi. Borka 
šedohnědá. Jehlice jsou tuhé, 2-3cm dlouhé, dlouze 
zašpičatělé a pichlavé, sivě zelené barvy, na obou 
stranách s pruhy průduchů. V našich podmínkách patří 
k nejotužilejším smrkům, je nenáročný a přizpůsobivý, 
ale potřebuje výsluní. Snáší i sušší stanoviště a štěrkové 
půdy, je tolerantní ke znečištěnému ovzduší.

Picea pungens glauca
Tímto názvem se označují všechny nasivělé až stříbrné 
formy Smrku pichlavého. V nárocích a vlastnostech se  
neliší od předchozího druhu. Pro svůj pravidelný růst 
a husté větvení je velice oblíben coby atraktivní solitera 
či vánoční strom. Nejsnáze se pozná od smrku sivého 
podle vykrojení na vrcholu šupin šišek. Jako jeden 
z mála smrků zbarvených do stříbrna dosahuje velké 
výšky, tuto vlastnost často zákazník uvítá při jeho použití 
jako dominanty v zahradě.
Picea pungens ‘Blue Diamond’
Tato velice atraktivní forma smrku pichlavého se 
vyznačuje pravidelným, striktně kuželovitým habitem, 
rovnoměrným a hustým větvením a pomalejším růstem. 
Jehlice jsou tenké, pichlavé, radiálně uspořádané 
a mají krásnou stříbřitou až namodralou barvu. Velmi 
dobře snáší řez. Jedná se o poměrně mladý kultivar, 
který byl na trh uveden teprve nedávno (2006). 
Předpokládaná výška stromu v dospělosti je maximálně 
5m. V zahradách se dá vhodně kombinovat s rostlinami 
s tmavším olistěním.
Picea pungens 'Edith'
Kultivar pocházející z Maďarska se vyznačuje široce 
kuželovitým, stromovitým a kompaktním růstem a od 
mládí výrazným terminálním výhonem. V 15 letech cca 
3,5m vysoký. Svým zbarvením a tvarem jehlic je velmi 
podobný kultivaru Blue Diamond, na rozdíl od něj však 
nedosahuje tak striktně pravidelného růstu a hustoty 
větvení. Je mrazuvzdorný, vyžaduje slunnou polohu, 
dobře snáší suchá stanoviště a přísušky. Uplatní se jako 
výrazná solitera. Velmi často je využíván jako vánoční 
strom v zahradě.
Picea pungens 'Fërst Bismarck'
Zajímavý, v mládí typicky patrovitě rostoucí kultivar 
smrku pichlavého. Nejmladší větve uspořádané 
v hustých, pravidelných talířovitých přeslenech, 
které bývají postavené téměř kolmo ke kmeni. Výše 
postavené větévky vystoupavé. Jehlice modrobílé, 
v mládí až téměř bíle zbarvené. Vzhledem k výšce 
dorůstání (až 30m) je vhodný spíš jako parková solitera, 
která kromě barvy upoutá zejména svým bizarním 
habitem.
Picea pungens 'Glauca Globosa'
Je strom zakrslého vzrůstu, zpočátku nepravidelný, 
později ploše kulovitý, vždy velmi hustý. Jehlice 
jsou kratší, čtyřhranné, srpovitě zahnuté, radiálně 
postavené a bělavě namodralé. Maximální výška 
stromu je 1,5 – 2m, v pozdějším věku se však často mění 
charakter růstu na stromovitý - v takovém případě tvoří 
nepravidelně kuželovité stromy. Pro udržení zakrslé 
formy růstu je třeba odstraňovat objevující se terminální 
výhony.
Picea pungens 'Hoopsii'
Strom poprvé popsán v roce 1958, vzrůst často křivolaký, 
nepravidelně kuželovitý s větvemi široce odstávajícími 
v těsných etážích. Běžná výška 6-10m. Typicky masité 
jehlice jsou modrobíle zbarvené, srpovitě zahnuté, 
oproti kultivarům Edith a Blue Diamond nejméně 
bodavé. Často je uváděn jako „nejmodřejší z modrých“ 
pichlavých smrků.Vedle již zmiňovaných kultivarů je 
Hoopsii také často vyhledávaným vánočním stromem 
do zahrady i do kontejnerů na terasy.
Picea pungens 'Iseli Fastigiate'
Tento kultivar je nápadný svým stromovitým, štíhle 
vzpřímeným vzrůstem. Větve jsou šikmo a hustě 
vystoupavé. Jehlice jsou kratší, silnější, a mají 
modrošedou barvu. Dorůstá maximálně 3 až 5 m. Najde 
využití v každé menší i větší zahradě do zákoutí nebo 
skalek s barevně kontrastujícím keřovým podrostem.
Picea pungens 'Koster'
Kuželovitě a pravidelně rostoucí kultivar smrku 
pichlavého s tužšími, lehce srpovitě zahnutými 
a kratšími jehlicemi stříbřitě-namodralé barvy, které 
v pozdějším věku dostávají nazelenalý nádech. 
Strom dosahující maximální výšky 10 – 20m se dobře 
uplatní jako solitera ve středně velkých zahradách 
či ve skupinových výsadbách ve městech. V okrajích 
intravilánu a industriálních ploch by mohl najít využití 
jako větrolam a hluková bariéra.

Jitka Susová
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