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Konec roku je obdobím bilancování. Nedá mi, abych se alespoň krátce nepodíval zpět na
uplynulý rok 2017.
Z makroekonomického hlediska má Česká republika za sebou výborný a možná na
nějakou dobu neopakovatelný rok. Ekonomický růst více jak 4 % je v letošním roce v rámci
EU skvělým výsledkem, a řadí tak ČR na špici evropských ekonomik z pohledu růstu. Přispěl
k tomu nejen rostoucí průmysl, ale i spotřeba domácností, privátní investice a export
českých firem na zahraniční trhy.
Ochotu domácností utrácet mohli v naší branži pocítit hlavně provozovatelé zahradnických
center. Pokud má národ chuť utrácet, pak rozhodně nevynechá to, co se zahrady týče.
A tak máme jasné potvrzení fráze, že Češi jsou národem zahrádkářů. Stejně solidní rok měli
i zahradničtí realizátoři, kteří se podíleli na obnově soukromých zahrad. V letošním roce se
rekonstruovalo tisíce českých zahrad. Navíc přibývá lidí, kteří se nechtějí, případně nemohou,
o své zahrady příliš starat, a proto péči svěřují do rukou zahradnických profesionálů. Oproti
předchozím rokům ubylo prostředků z evropských dotačních titulů, a tím pádem i velkých
výsadbových projektů. Přesto se počet realizačních akcí školkařům nesnížil. Letošní rok
byl jasným potvrzením toho, že zeleň, i když už není tak významně dotovaná evropskými
prostředky, jak tomu bylo dříve, zcela neodmyslitelně patří k našemu životu. Česká města
a obce s ní rozhodně ve svých plánech a rozpočtech počítají.
Na druhou stranu bychom ale měli být v rámci našeho optimismu opatrní. Přestože byl
letošek v ČR makroekonomicky velmi dobrý, neznamená to, že stejný vývoj můžeme
očekávat i od dalších let. I můj praděda říkával, že „po čase přijde nečas a po nečasu
zase čas“. Měli bychom tudíž myslet na doby, které budou zase o něco horší, a v dobách
lepších se na ně připravit. Pro příští rok snad můžeme být optimisté, mohl by to být opět rok
docela dobrý, alespoň tak to vidí naši přední ekonomové.
Bývá slušné poděkovat. Za společnost Arboeko bych to rád udělal. Děkujeme všem,
se kterými jsme mohli v tomto roce spolupracovat. Díky Vám zákazníkům, ale i Vám
dodavatelům.
Co bych nám všem popřál do roku 2018? Během roku jsem četl, že Česká republika patří
k 6. nejbezpečnější zemi světa … Přál bych nám, aby toto platilo i v roce příštím. A když se
k tomu v naší zemi vysadí nějaká nová zeleň a zvolí se slušný prezident, mohl by to být
docela fajn rok …
za ARBOEKO, s.r.o.
Pavel Kafka, jednatel

Evropa v Obříství 2018

Vážení kolegové,

Tato akce je určena zejména pro
zahradnická centra a bude se konat
ve dnech 9.-10. 1. 2018 v areálu naší
firmy v Obříství u Mělníka.
Těšíme se na Vás !
Kontakt: Arboeko s.r.o.
Bedřicha Smetany 230
277 42 Obříství
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dovolte, abychom Vás
pozvali na 14. ročník kontraktační
výstavy „Evropa v Obříství 2018“.

Ve dnech 9. a 10. 1. 2018 se v našem areálu v Obříství uskuteční 14. ročník kontraktační
výstavy pro zahradnická centra "Evropa v Obříství 2018". Přípravy na tuto akci však začínají
již o několik měsíců dříve, v září, a to konkrétně výběrem rostlin z naší produkce a v našich
partnerských školkách v zahraničí. Dále pokračujeme sestavováním sortimentu pro tuto akci
tak, aby obsahoval co nejširší, ale zároveň smysluplné spektrum dřevin a trvalek pro prodej
v zahradních centrech. Nyní jsme ve fázi velkého úklidu a přípravy výstavní plochy. Následovat
bude instalace vzorků rostlin a jejich focení pro výstavní e-shop, tisk veškerých informačních
materiálů v několika jazycích, rozesílání pozvánek našim zákazníkům atd. A jako poslední krok
přípravy, jen pár hodin před začátkem výstavy Evropa v Obříství 2018, chystáme tradičně
bohaté občerstvení pro návštěvníky této akce
Martin Procházka

Arboeko s. r. o.: Bedřicha Smetany 230, Obříství 277 42, arboeko@arboeko.com, tel.: 420 315 683 151, fax: +420 315 683 154
Smržice 550, Smržice798 17, smrzice@arboeko.com, tel.: +420 582 381 500, fax: +420 582 381 503

LIDÉ Z ARBOEKA

Být zahradník je vedle řemesla
i možná tak trochu poslání

Jakub Cifra

Zdravím všechny kolegy zahradníky.

Jakub vystudoval Zahradnickou fakultu
v Lednici, obor zahradnictví. Jeho pracovní
začátky v naší společnosti byly v oblasti
logistiky. Od letošního roku se s Jakubem
setkáte na prodejně ve Smržicích. Rád
vám jako vystudovaný odborník poradí,
zpracuje nabídku a postará se, aby jste byli
s našimi službami spokojeni.

Byl jsem požádán, abych do našeho bulletinu napsal krátký
příspěvek, popisující moji dlouholetou snahu o zlepšení stavu
krajiny v mém blízkém okolí. Pocházím z lesnaté oblasti
Drahanské vrchoviny, ale již více než 10 let žiji v Kralicích na
Hané, v obci obklopené rozsáhlými lány polí, kde je zeleně
poskrovnu.

Tomáš Krivoš
Tomáš působí také na pobočce ve
Smržicích. Tomáš převzal
po Jakubovi
zodpovědnost za logistiku, zajišťuje dopravu
a snaží se, aby bylo vše včas na svém místě.

Po získání zaměstnání v zahradnické firmě Arboeko v roce
2007 jsem přišel postupně na myšlenku splnit si svůj dávný sen
a malými krůčky tento nedostatek v krajině měnit. Rozhodl
jsem se to vzít jako výzvu. Nejdříve jsem začal výsadbou
jednotlivých dřevin a keřů podél polních cest. Postupně jsem
doplňoval další stromy a okolí vytrvale upravoval. Vznikaly
aleje, remízky a různé přírodní prvky, jako například kamenné
zídky, berličky a budky pro dravce a zpěvné ptáky, loučky
a úkryty pro různé živočichy. Pochopil jsem, že tyto drobné
prvky vytvářejí v krajině takové možnosti přírodních
i společenských vazeb, až to je překvapující. Bylo by to na
hodně popsaných stran …
Tyto vazby v mnohém krásně vystihuje kniha Jeana Giona
Muž, který sázel stromy, jež mne inspirovala.

Slovenské okénko
Dobrý deň,
dovoľte mi aby som sa Vám naposledy prihovoril prostredníctvom
nášho firemného časopisu. Život človeka sa skladá z kratších
a dlhších časových úsekov (krokov). Ťažko mi hodnotiť či časový
úsek 1.5.2004 - 31.12. 2017 je dlhý alebo krátky, ale nastal čas
urobiť ďalší krok. Nové kroky nás nútia k novým veciam, nútia nás
vyskočiť zo stereotypu, ale zároveň vzbudzujú v nás veľké obavy.
A až budúcnosť ukáže či sa človek vybral tým správnym smerom.
Takto tomu bolo aj v máji 2004, keď som prišiel do Čiech, potom
neskôr keď som išiel prvý krát na služobnú cestu na Slovensko,
uzatváral prvé obchody, organizoval prvý zájazd Slovákov do
Arboeka, riešil moje prvé prednášky, pripravoval Seminár v Nitre
(možno sa na to ešte niekto pamätá), riešil prvé nezaplatené
faktúry, prvé reklamácie....
Niektoré kroky sa mi podarili, niečo mohlo byť aj lepšie, občas
som stúpil vedľa, ale ak sa na to pozerám v globále, ten smer
(s malým S), ten bol celkom dobrý a hlavne nemenný. Bol
nasmerovaný k spokojnosti zákazníkov. Pevne verím, že v tom
budú pokračovať aj ďalšie generácie v Arboeku.
Aby som dal zadosťučineniu štatistikom, tak len pár čísel.
Za obdobie môjho pôsobenia vo firme sa nám spoločnými
silami v Arboeku podarilo na Slovensko vyexpedovať okolo
1 200 kamiónov rastlín, ktoré boli na 25 000 CC vozikoch, plus
voľne ložené rastliny. Aj vďaka našej aktivite sa podarilo na
Slovensku vysadiť okolo 30 000 listnatých stromov a približne
5 000 ihličnanov.
Myslím si, že aj zásluhou nášho pôsobenia na Slovensku sa
zmobilizovali domáci pestovatelia, čoho výsledkom sú pekné
produkcie okrasných drevín a stromov aj na Slovensku.
Verím, že kombináciou dobrého českého dodavateľa
a kvalitných rastlín vypestovaných tuzemskými producentmi,
sa bude naďalej úspešne dariť zlepšovať imidž záhradníctva
a zvelebovať naše krásne SLOVENSKO.
Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a prajem hodne
pracovných úspechov. No a v osobnom živote nech sa každému
splní to, po čom túži, nech je jeho cesta životom čím najmenej
strastiplná.
Roman Mičian
PS (len pre istotu):
Obchodné zastúpenie pre SR: Ondrej Hanko,
tel.č. 00421 901 733 866, Ondrej.Hanko@arboeko.com
Expedičné oddelenie pre SR: Jaroslav Virt ,
tel.č. 00420 727 859 547, Jaroslav.Virt@arboeko.com

Došlo zde například k uhnízdění několika párů poštolek, zpěvní
ptáci se již mnohem více odvažují pronikat do otevřených
ploch polí a také zde často zahnízdí. Doprovází nás cvrkot
sarančat, četné květy jsou navštěvovány motýly a včelami.
Trávou se občas mihnou ještěrky, mláďata různých zvířat
a spousta dalších živočichů. Za tmy se tu dnes dobře loví
sovám a netopýrům. Štěkotem psů ze vsi se na chvíli poleká
srnec a je možné zakopnout o ježka.
Lidé z okolí si tato místa rovněž oblíbili. Projevilo se to
i následnou podporou občanů, zemědělců i obce, včetně
komunálních politiků. V některých lokalitách se povedlo
také rozvinout výsadbu alejí ze sponzorských darů a dotací.
Výsadbou samozřejmě práce nekončí. Je třeba zajišťovat
péči o vysazené dřeviny, kde prioritou je počáteční ochrana
proti zvěři, povětrnostním podmínkám. Některé plochy je
třeba udržovat pravidelným sečením.
Tímto způsobem se místní krajina postupně mění k lepšímu.
Jsem přesvědčen, že Arboeko na tom má lví podíl.
V těchto činnostech nejsem sám. Naše firma má ve svých
řadách další pracovníky, kteří svědomitě plní svoji často
náročnou práci a přitom dokáží ve svém volném čase
pro přírodu něco aktivně dělat. Vysazují jednotlivé stromy,
pomáhají ochráncům přírody, a jednomu z našich kolegů se
dokonce podařilo založit i malý zajímavý park.
Při těchto záměrech se mohou vyskytnout nemalé překážky,
ale už jen snaha přispět k péči o životní prostředí přináší pocit
štěstí a životního naplnění. Tuto cestu se vyplatí následovat.
Radim Maleček

Zajímavosti z obchodu se stromy aneb "Jaké jsou stromy TOP 5?"
Od našich kolegů často dostáváme dotazy: „A který strom
se nejvíc prodává? Co se nejvíce sází?" Z posledních pěti
let prodeje jsme udělali malou analýzu. Pro zjednodušení
jsme porovnávali pouze stromy z naší produkce v Obříství,
konkrétně ve velikosti 12 – 14, dodávané do Čech a na
Moravu.
Jak dopadl výsledek analýzy? V čele prodeje je národní
strom lípa, vedou domácí druhy stromů.
I přes nezměrnou sortimentální kreativitu kolegů architektů
a přes stále proklamované změny klimatu a s tím související
nároky na sortiment je český odběratel vysazovaného
sortimentu stromů hodně konzervativní. Tilia cordata či
Tilia cordata 'Greenspire' se umístily na prvních příčkách
v letech 2013, 2014, 2016. V roce 2015 byly vystřídány Acer
platanoides a v roce 2017 druhem Quercus robur. Sečteme-li ovšem obě lípy - T.cordatu a T.cordatu 'Greenspire' - dohromady,
stává se lípa srdčitá absolutním vítězem, často převyšující druhé místo téměř o polovinu. Co je dále zajímavé, že ani v jednom
roce se do TOP 5 nedostala žádní introdukovaná dřevina. V TOP 5 jsou výhradně domácí druhy a jejich kultivary. A to kultivary
mající přirozený tvar (nikoliv tedy kultivary kulaté, převislé či silně sloupovité). Pro ekologicky cítící kolegy je to, myslím, velmi
dobrá zpráva. Udržet co nejvíce domácích druhů v pětici TOP, popř. jejich co nejpřirozenějších kultivarů, se snažíme i nadále.
Stanislav Flek, Ivo Hánl, Michal Klipec

Jehličnaté solitérní stromy v Polsku
V posledních letech dodáváme do Polska tisíce listnatých
stromů. Tamější architekti však začínají oceňovat také
naši produkci jehličnatých stromů. V polských městech
se vysazují stromy v zajímavých, zejména developerských
projektech nebo jako solitéry na hlavních náměstích, např.
Picea pungens 'Blue Diamond'. Základní odbornou aktivitou
Arboeka není jen prodej stromů, ale i stabilní přenášení
zkušeností a péče o rozvoj oboru. V září se Arboeko zúčastnilo
odborného semináře v Krakově, kde na téma "Adaptace
stromu" přednášel ing. Stanislav Flek.
S pozdravem
Bartosz Pejo

TÝM ARBOEKA
PŘEJE VŠE DOBRÉ
V ROCE 2018!

WWW. STROMYSVOBODY.CZ
STROMY SVOBODY aneb Nezapomínej na své kořeny
Oslavte vznik republiky a naši svobodu po zahradnicku!
Vážení kolegové,
představujeme vám ojedinělý projekt, jehož iniciátorem
a spolutvůrcem je Arboeko společně s nadací Partnerství.
Stromy přetrvávají stovky let. Svými kořeny pomyslně propojují
jednotlivé generace. Lidé pod nimi od nepaměti odpočívali,
povídali si, slavili důležité milníky dějin. Jedním z nich bylo i první
výročí oslav vzniku samostatného Československého státu.
Právě při této příležitosti vysázeli lidé po celé republice tisíce
lip, které měly symbolicky připomínat tuto zásadní událost
v dějinách naší země. Stromy byly vysázovány i v pozdějších
pohnutých okamžicích naší historie (1948,1968,1989).
Stejně tak jako jsou zajímavé historie konkrétních Stromů
svobody, jsou zaznamenáníhodné také příběhy lidí, kteří je
sázeli. Propojení příběhů stromů s příběhy lidí je opravdu velmi
podnětné. Na projektu spolupracujeme s obcemi, školami,
s organizací Post Bellum a dalšími.
Projekt má 3 realizační fáze:
1. MAPUJTE STROMY SVOBODY
Stačí najít strom vysazený u příležitosti oslav svobody
a demokracie (nejčastěji v letech 1918, 1919, 1928, 1945,
1968).
2. PŘIHLASTE STROM K OŠETŘENÍ
Můžete vybírat z již zaregistrovaných stromů na webu nebo
přihlásit strom vlastní.
3. ZASAĎTE NOVÉ STROMY SVOBODY
K řádným oslavám také patří samozřejmě i výsadba stromů
nových, aby za sto let měli naši potomci na co navazovat.
Naším společným cílem je takto vysadit 2018 stromů. Prvních
100 stromů daruje Arboeko ZDARMA.
Více informací naleznete na www.stromysvobody.cz
Stanislav Flek

Představujeme sortiment Arboeka
Thujopsis dolabrata 'Nana'
Rostlina vyžaduje slunné až polostinné
stanoviště, nesnáší letní úpal. V deseti letech
asi 50 cm vysoký a 80 cm široký ploše kulovitý
habitus, s ročním přírůstkem 2-7 cm. Jehlice
jsou široké, lesklé s bílou kresbou zespodu.
V zimě získávají bronzový nádech. Půdu
preferuje propustnou lehčí, ale dostatečně
vlhkou s reakcí mírně kyselou až neutrální.
Mrazuvzdornost: -24°C.
Tsuga canadensis
Dřevina původem ze Severní Ameriky a
jihovýchodu Kanady, rostoucí v chladných
humidních oblastech se srážkami 750 1500 mm za rok, na půdách kyselých až
neutrálních, v nadmořských výškách do
1800 m. Vhodná i do hlubšího stínu, nejlépe
jí vyhovuje polostín. Dožívá se stáří kolem 500
let a dorůstá výšky kolem 30 m a průměru
kmene 1,5 m. Borka je hnědá, ve stáří
hrubá, podélně rozbrázděná. Korunu má
široce pyramidální s horizontálním větvením.
Koncový letorost téměř vždy převisá.
Jehlice s pryskyřičnými kanálky jsou tmavě
zelené, lesklé, na rubu s bílými proužky, na
větvičkách dvouřadě uspořádané. Šišky jsou
drobné (15-20 mm dlouhé), nerozpadavé,
převislé. Mrazuvzdornost: -40°C.
Tsuga canadensis 'Cole'
Zakrslá, převislá forma jedlovce, kopírující
terén, je ideální do malých zahrad, skalek
a nádob. V nádobách převisá přes okraj. V
dospělosti dosahuje výšky 0,5 - 0,6 m a šířky
1-1,5m. Roční přírůstek 5 - 10 cm. Nesnáší
vápenité půdy a polední úpal.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Tsuga canadensis 'Jeddeloh'
Zakrslý, pokryvný, polokulovitý kultivar,
nalezený v Německu, habitem připomínající
ptačí hnízdo s prohlubní uprostřed rostliny.
Výška v deseti letech 0,5 metru a šířka 0,8 m.
Roční přírůstek 5 - 10 cm. Má krátké světleji
zelené jehlice na rubu s bělavými proužky.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Tsuga canadensis 'Pendula'
Dřevina s převisavým, nepravidelným
habitem je ideální na stanoviště s mírně
vlhkou, kyselejší půdou, v létě nesnáší
přísušky. Přírůstek za rok je asi 30 cm. V deseti
letech dosahuje výšky kolem 1-1,5 metru
a šířky 1,5 metru. Výšku lze snadno ovlivnit
vyvázáním terminálu. Bez vyvázání roste
do výšky hodně pomalu. Jehlice jsou lesklé,
zelené, uspořádané ve 2 řadách.
Mrazuvzdornost: -40°C.

Co děláme v našich školkách
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Výsadba budoucích vzrostlých ovocných stromů
Tsuga
canadensis
'Cole'

Tsuga
canadensis
'Jeddeloh'

Kateřina Coufalová

Tsuga
canadensis
'Pendula'

Zakládka budoucí produkce alejových stromů

