
Rok 2018 se pomalu blíží ke svému závěru a  nastává čas k  jeho 
hodnocení. Bude za námi rok zcela mimořádný, rok, kdy jsme si 
připomínali významné výročí naší republiky.

Ale vezměme to trochu popořádku. Ač jsme v  lednu vstupovali do 
významného roku, jeho začátek byl tak trochu zvláštní. Českou 
společnost rozdělily prezidentské volby, a tak jedna polovina našeho 
národa byla jejich výsledkem zklamána, někteří velmi, a  druhá 
polovina národa více či méně spokojena. Těm, co spokojeni nebyli, 
nezbývalo, než se smířit se skutečností. A ti, co spokojeni byli, musejí 
doufat, že jejich rozhodnutí nebylo až tak špatné.  A  jak tomu bude 
doopravdy, ukáže čas.  

V  únoru jsme ale byli opět sjednoceným národem a  navíc velmi 
hrdí na to, že jsme Češi, to když v korejském Pchjongčchangu Ester 
Ledecká překvapila sportovní olympijský svět nečekaným úspěchem 
ve dvou odlišných disciplínách a navíc získala dvakrát zlato.

O  to více smutní mohli být pak v  létě příznivci fotbalu, protože 
mistrovství světa v Rusku se konalo žel bez české účasti.

A pak přišlo léto. To letošní bylo opět specifické, a tak jsme nevěděli, 
jestli jsme se náhodou neocitli na severu Afriky, či na nějaké asijské 
poušti, protože skoro celá naše republika byla zkoušena extrémním 
suchem a  teplem. Zkoušeni byli nejenom lidé, zvířata, ale i  rostliny, 
které v těchto vysokých teplotách přestávaly růst a některé schly. Ale 
protože platí ono rčení, že každá mince má dvě strany, tak si právě 
v  těchto horkých dnech mnoho lidí mimo náš zahradnický obor 
uvědomovalo, jak důležitá zeleň je, a to nejen v intravilánu měst, ale 
i  v  extravilánu. A  tak můžeme doufat, a  snad máme šanci, 
že se v  dalších letech nebude na zahradnický obor 
zapomínat, protože jeho role není nezanedbatelná.

Nelze opomenout komunální a  senátní volby, kdy 
kampaně v těch komunálních byly letos tak trochu 
ostřejší. Ve vlastních volbách pak spíše uspěly 
lokální osobnosti, které byly tvářemi různých 
hnutí a  seskupení. A  zda jsme zvolili dobře, 
ukážou následující roky.

Pokud jsme začátek roku vnímali tak trochu 
občansky rozpolcený, o  to více byly pak 
příjemnější oslavy výročí republiky. Když média 
pár dnů před výročím republiky ohlásila, že došly 
vlajky a lípy (u lip můžeme potvrdit, že to byla pravda), 
bylo jasné, že národ bere své letošní oslavy opravdu 

vážně. Na stovky malých či velkých oslav, které měly různé podoby, ale 
vždy připomínaly vznik naší republiky před 100 lety, byl krásný pohled. 
A pro nás, školkaře, byl pohled o to krásnější, jelikož u takřka každé 
oslavy sehrával svou roli nově vysazený strom, symbol dlouhověkosti, 
nadčasovosti, symbol života. Velmi často to byla právě lípa, český 
národní strom.

Kdybychom měli uplynulý rok hodnotit obchodně, určitě by patřil k těm 
dobrým. To, že není dostatek personálu, je již ohraná, žel pravdivá 
píseň, kterou společně „pějí“ snad všechny segmenty byznysu, a  to 
nejen toho českého, ale zcela určitě středoevropského. Buďme však 
rádi za to, že se české ekonomice daří, byť stát jako takový má ve svých 
objemech investic rezervy - mohl by a  měl by investovat rozhodně 
víc. Avšak na druhou stranu investovaly obce a města a národ jako 
takový utrácel, což byla právě ta významná síla ekonomického růstu 
letošního roku. Není to rozhodně samozřejmostí a v budoucnu se to 
opět změní, otázkou je, jak rychle.  

V  září letošního roku se poprvé v  historii konal v  naší republice 
celosvětový kongres zahradnických center, ba dokonce historicky 
poprvé se uskutečnil v  zemi bývalého „východního bloku“. Delegáty 
kongresu jsme měli čest přivítat na pár hodin i v Obříství. Když jsme 
pak po týdnu na závěr jejich bohatého programu měli možnost 
s mnohými účastníky hovořit, bylo jedno, zda byli z Evropy, Jihoafrické 
republiky, Kanady, Austrálie nebo Japonska.  Od všech zaznívala 
obdobná reakce: „Netušili jsme, jak nádhernou zemi máte a  jak 
zajímavá je vaše země. A také zahradnický obor zde funguje. Jsme tu 
poprvé, ale ne naposled, určitě se chceme vrátit. Přijedeme k vám do 

České republiky s rodinou.“  Byl to hezký pocit slyšet taková 
slova od mnoha zajímavých lidí z různých koutů světa.

V  duchu těchto setkání bych Vám rád závěrem 
řekl: „Važme si toho, že jsme Češi, buďme na to 

náležitě hrdí. Máme být na co, byť si to mnohdy 
ani neuvědomujeme a někdy nám to musí říci ti 
druzí, kteří k nám přijedou na návštěvu.“ 

Na samý závěr chci poděkovat všem našim 
zákazníkům, dodavatelům i  členům našeho 
firemního týmu za další rok příjemné 
spolupráce.  Přeji nám všem, aby i  ten další 

rok byl rokem dobrým, abychom posunuli náš 
zahradnický obor opět o  malý kousek kupředu 

a naše země aby byla zase o trochu zelenější. 

Pavel Kafka, jednatel společnosti
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LETOŠNÍMU PODZIMU VLÁDNOU LÍPY
Tento rok jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného Československého státu 
a oslavy se promítly i do skladby prodaných alejových stromů z naší produkce. 
Zatímco loni se nejvíce sázel Quercus robur, letos to byly lípy. 

Do první pětky nejprodávanějších sort alejových stromů se tak dostala Tilia platy-
phyllos a suverénně nejprodávanějším stromem letošního roku se stala Tilia cor-
data, která byla čtyřikrát prodávanější sortou než loňský vítězný Quercus robur, 
jenž letos obsadil až 3. příčku.

A jak je to u jehličnatých dřevin? V  případě soliterních konifer, které vyrostly na 
našich polích ve Smržicích, je nejprodávanějším druhem Pinus sylvestris, na druhé 
místě Thuja occ. ‘Smaragd‘, následovaný Picea omorika, Picea pungens ‘Hoopsii‘ a na 
pátém místě se letos objevil Picea pungens ‘Blue Diamond‘. Umístění dvou kultivarů 
stříbrných smrků v TOP 5 není náhodou. Stříbrné smrky jsou stále nejoblíbenějším 
artiklem, který u nás nakupují zákazníci z Rumunska, Ukrajiny či Ruska.

Michal Klipec

VÝSADBY VE ZLÍNĚ
Ve spolupráci s Magistrátem města Zlín 
se zelená další zlínské náměstí. Pro vý-
sadby byl vybrán kultivar lípy   Tilia vulga-
ris ‘Pallida‘ o obvodu 40-50 cm.

Přejeme návštěvníkům i  všem kolem-
jdoucím, aby jim nově rekonstruované 
náměstí dělalo radost.

Martin Danzer

VÝSADBA PAMÁTNÉ ALEJE POD ŘÍPEM 
Na závěr ročního projektu Stromy svobody se v rámci výsadbového happenin-
gu vysazovala v sobotu 17. 11. 2018 lipová alej pod Řípem.  

Početná skupina účastníků akce, která čítala minimálně pět set lidí, za krásného 
slunného počasí společně vysadila 100 ks vzrostlých lip srdčitých v katastru obce 
Mnetěš. V podřipském kraji tak vznikla nová Alej svobody o délce 1,2 km, kte-
rá bude připomínat 100. výročí vzniku naší republiky. Alej kolem polní cesty se 
stane základem turistické stezky s podmanivým výhledem na Říp. V neposlední 
řadě se postará o výrazné oživení zemědělské krajiny Polabí. Závazek následné 
péče o výsadby převzala obec Mnetěš s odborným dohledem České zemědělské 
univerzity. 

Jedním z iniciátorů a partnerů projektu byla i společnost Arboeko, která dodala 
„české lípy“ a tento projekt připravila společně s Nadací Partnerství.

Pavel Kafka

Kniha nejen zahradnických 
fejetonů Pavla Chlouby 

Arboeko podpořilo vydání 
skvělé knihy fejetonů naše-
ho kolegy a  kamaráda Pavla 
Chlouby. Každý návštěvník 
akce Trendy konané 10. ledna 
2019 dostane tuto zábavnou 
knihu plnou fejetonu o za-
hradnickém řemesle, přírodě 
a životě nejen na zahradě.

NA ZAČÁTKU BYL RÝČ



Kompletace objednávek na expedici

Nakládání stromů ve školce

Svazování koruny u vykopaného stromu (Gleditsia)

Rostliny v kontejnerovně jsou připraveny na příchod 
zimy. Před Vánocemi natáhneme na konstrukce bílou 
mléčnou fólii.

CO DĚLÁME V NAŠICH ŠKOLKÁCH 

Kamil Koźik je od léta tohoto roku vý-
raznou posilou polského obchodního 
týmu. Bude mít na starost zákazníky 
ze severnějších regionů rozlehlého Pol-
ska. Položili jsme mu několik otázek.

Kamile, proč jste si vybral pro své 
studium právě zahradnický obor?

Mám rád rostliny a  dřeviny přede-
vším. A hlavně líbí se mi ta proměna 
prostředí. Když vysadíte skupinu pěk-
ných rostlin, prostředí se okamžitě 
pozitivně promění. 

V Polsku je spousta dobrých zahrad-
nických firem, proč jste si vybral pro 
svoji práci české Arboeko?

Zkusit něco netradičního bylo pro mě 
výzvou. A potom, když jsem viděl špič-
kovou kvalitu rostlin vypěstovaných ve 
středoevropském klimatu, řekl jsem si, 
že není důvod do toho nejít. No a pak 
mě ještě přesvědčila atmosféra ve fir-
mě, kterou jsem poznal během půl-
roční stáže. Většina kolegů v  Arboeku 
se snaží dělat svoji práci co nejlépe, 
nechodí „jen do zaměstnání“. Ty lidi to 
baví a je to poznat.

Dokázal byste vyjmenovat nějaký 
rozdíl mezi českou a polskou menta-
litou v obchodním styku?

Já ani nevím, jsem Polák a  nevím, jak 
k obchodu přistupují Češi. Ale vím jed-
no, co platí v Polsku, Česku a kdekoliv 
na světě: když prodáváte dobrý kvalitní 
produkt a máte k tomu dobré seriózní 
služby a marketing, je jedno, kde vlast-
ně prodáváte. A potom je ještě důležité, 
abyste z práce měli radost. A já mám ra-
dost, když u zákazníka vykládám kami-
on našich stromů třeba pro město, kde 
doposud stromy moc nesázeli. Mám 
radost, protože vím, že jsou kvalitní a že 
tam dobře porostou mnoho let.

Stanislav Flek

V termínu 16. - 21. 9. 2018 hostila Čes-
ká republika 60. ročník Mezinárodního 
kongresu zahradnických center. Tato 
významná akce se letos poprvé konala 
v  jedné ze zemí bývalého východního 
bloku a Arboeko mělo tu čest být jed-
ním ze sponzorů.
Kongresu se zúčastnilo 177 delegátů 
ze 17 zemí, a  jak již název napovídá, 
většinou se jednalo o majitele zahrad-
nických center, kteří si zde vyměňo-
vali názory a čerpali inspiraci pro své 
podnikání. Během naplněného kon-
gresového týdne delegáti navštívili 
množství zahradnických firem a  jed-
nou z  jejich zastávek bylo také Arbo-
eko. V nabitém programu zbyl čas i na 
návštěvu jiných úspěšných firem ze 
spřízněných oborů či zhlédnutí čes-
kých historických památek. 
Kongres dopadl na výbornou a  jeho 
účastníci byli z jeho průběhu nadšeni. 
Pořadatelům, kolegům ze Sdružení 
zahradnických center s.r.o., patří za 
několikaletou přípravu této akce, její 
vynikající organizaci a  reprezentaci 
české země i  našeho zahradnického 
oboru velké díky!
Martin Procházka

ROZHOVOR  
S NOVÝM POLSKÝM 
KOLEGOU

Vlastní vykopání stromu ve školce (dobývací stroj)

MEZINÁRODNÍ 
KONGRES 
ZAHRADNICKÝCH 
CENTER V ČR



HIPPOPHAE RHAMNOIDES ’POLLMIX’
Samčí rostlina, sloužící jako opylovač. Jeden sa-
mec opyluje 5 - 8 samic. Větve jsou trnité. Dorůs-
tá výšky 3 - 4 metry. Kvete v  březnu až dubnu. 
Dobře opyluje kultivar Leikora. 
Mrazuvzdornost: -34°C.
 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES ’ROMEO’
Samčí rostlina vysoká 3 - 4 metry. Listy jsou še-
davě plstnaté, dlouhé 3 - 4 cm. Kvete v březnu až 
dubnu. Ideální k opylování kultivaru Botanika.
Mrazuvzdornost: -34°C. 
 
OŘEŠÁK ’APOLLO’
Polopapírák s velkými plody, jehož jádro je vyplněno 
v  celé skořápce, málo zvrásnělé. Obsahuje hodně 
vody, musí se dobře a déle vysušit. Zralost v druhé 
polovině září. Vyžaduje teplé polohy s hlubší půdou. 
Koruna široce kulovitá, růst je bujný. Plodnost je 
časná, střední a téměř pravidelná. Vhodný opylovač 
je Jupiter. Riziko poškození květních pupenů pozdní-
mi jarními mrazíky - brzy raší. 
Mrazuvzdornost: -28°C.
 
OŘEŠÁK ’JUPITER’
Vyžaduje otevřené stanoviště a půdy zásobené živi-
nami a vláhou. Nesnáší vyšší hladinu spodní vody. 
Růst je bujný, vytváří široce kulovitou korunu. Plod 
je velký polopapírák. Velké jádro vyplňuje celou sko-
řápku. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Zraje 
v druhé polovině září. Odolnost proti mrazům je vy-
soká, raší později. Plody mají vyšší obsah vody, musí 
se rychle a dobře vysušit. Časné a stejnoměrné zrá-
ní. Opylovač je kultivar Mars. 
Mrazuvzdornost: -28°C.
 
OŘEŠÁK ’MARS’
Nejodolnější odrůda do okrajových oblastí pěsto-
vání - pozdě raší. Plody jsou polopapíráky s velkým 
jádrem uvnitř. Kvete v květnu. Zrání plodů je kon-
cem září. Samosprašná odrůda. Plodnost je velká 
a pravidelná. Širší koruna je středně hustá. Plodnost 
brzká, velká a pravidelná, růst bujný. Skořápka pou-
ze mírně zvrásnělá.
Mrazuvzdornost: -28°C.
 
OŘEŠÁK ’SEIFERSDORFERSKÝ’
Odrůda vyšlechtěna v Německu. Růst je bujný, pra-
videlný. Plod je velký, kulovitý, mírně oválný polopa-
pírák s velkým jádrem. Plodí v druhé polovině září. 
Vhodný na výsadbu i do vyšších poloh, odolný mra-
zu a  houbovým chorobám. Plodnost brzká, velká 
a pravidelná. Samosprašný. 
Mrazuvzdornost: -28°C.

AMELANCHIER ROTUNDIFOLIA ’EDELWEISS’
Keř dorůstající do výšky 3 metrů. Listy jsou při ra-
šení na spodní straně šedavě bílé. V  létě jsou še-
dozelené, bez chloupků, oválné, pilovité. Podzimní 
zbarvení přechází od žluté až po červenou barvu. 
Velké bílé květy kvetou v  dubnu a  jsou uspořáda-
né v hroznech až 12 cm dlouhých. Plody jsou velké 
1,5 cm, tmavě modrofialové, sladké chuti, dozrávají 
koncem června. Vhodný do menších zahrad, pří-
padně do nádob. 
Mrazuvzdornost: -30°C.
 
AMELANCHIER ROTUNDIFOLIA ’HELVETIA’
Kompaktní, pomalu rostoucí kulovitý kultivar nale-
zený ve Švýcarsku. Výška v dospělosti je do 150 cm 
a šířka 120 cm. Velké bílé květy jsou vonné, rozkvé-
tají od dubna. Listy 8 cm velké jsou oválné, pilovité 
na okrajích, šedozelené a na podzim se před opa-
dem nebarví. Plody jsou velké asi 1,5 cm a ve zralos-
ti tmavě fialové. Pro své menší rozměry se hodí do 
menších zahrad a nádob. 
Mrazuvzdornost: -30°C.
 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES ’BOTANIKA’
Selekce ze semenáčů z Ruska. Tento kultivar je sami-
čí, vzrůstný a velice úrodný. Dosahuje výšky 3 - 4 me-
try bez tvarování. Výhony jsou řídce otrněné, světle 
hnědé. Listy jsou dlouhé až 5 cm, stříbřitě ojíněné. 
Nevýrazné květy rozkvétají v březnu až dubnu. Plody 
jsou oválné, žlutooranžové, 1 - 1,5 cm velké. Dozrá-
vají v druhé polovině srpna. Díky dlouhé stopce se 
plody dobře sklízejí. Jejich dužnina je mírně kyselá. 
Půdy snáší i sušší, kamenité a písčité, zasolené. Sta-
noviště slunné. Na choroby ani škůdce běžně netrpí. 
Mrazuvzdornost: -45°C.
 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES ’HICULL’
Vznikl šlechtěním v  Dánsku. Kompaktní kulovi-
tý keř, vysoký 1-1,5 metru. Roční přírůstek je 5 
cm. Jedná se o  samčí rostlinu - opylovače. Listy 
jsou tmavě zelené, silně stříbřitě ojíněné, dlouhé 
4 - 5 cm. Větve jsou vystoupavé, trny se objevují 
na starších rostlinách. Kvete v  březnu až dubnu.  
Mrazuvzdornost: -34°C.
 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES ’LEIKORA’
Samičí kultivar vyšlechtěný v Německu. Vyšší keř (4 - 
5 metrů) silného růstu. Větvičky jsou hnědé, středně 
otrněné. Kvete v březnu až dubnu. Plody jsou sytě 
oranžové, středně velké, u  stopky širší, chuť mají 
spíše nakyslejší. Zraje v druhé polovině září až říjnu. 
Snáší dobře řez i do tříletého dřeva, plody možno 
sklízet i s větvemi. 
Mrazuvzdornost: -34°C.

Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

Již několikrát jsem psal o vlivu výkyvů počasí 
a  přecházení z  extrému do extrému, teploty 
nevyjímaje, na stromy. Rozhodně nemůžeme 
očekávat, že se situace bude lepšit. Spíše na-
opak. Loňský rok nám ukázal, že zima může 
klidně proběhnout téměř v  jarních teplotách 
a  mrazová vlna se může dostavit až v  únoru 
či březnu. To samé se týká brzkého a rychlého 

nástupu vegetace, kdy období růstu naplno za-
čne o několik týdnů dříve. Ale pozor – „zmrzlé 
muže“ stále nelze vyloučit. Ve výčtu rizik bych 
mohl pokračovat dále, a uvádět tím sebe i vás 
do zbytečné nepohody.  

Pro nově vysázené stromy je v tomto kontextu 
zásadním tématem ochrana kmene. Známých 
technologických prostředků, kterými ji lze učinit, 
je celá řada. Oklikou se nicméně přes jutu, ráko-
sové rohože a různé typy samosvinovacích man-
žet opět vracíme k více než sto let staré techno-
logii, a tou je ošetření kmene světlým nátěrem. 
Tento způsob je opravdu nejlepší, nejúčinnější 

a  bez dalších negativních důsledků. Natřený 
kmen rozhodně neskýtá tak komfortní útočiště 
chorobám a škůdcům jako juta a rákos. Dále ne-
musíte hlídat odstranění ochrany při sílení kme-
ne, jako je tomu u  juty. A po natření nemusíte 
kontrolovat, zdali je ochrana na místě a  nepo-
škozená, jak je tomu u rákosových a samosvino-
vacích rohoží.  Stromy ošetříte buď koupeným 
nátěrem, nebo si jej namícháte z hašeného váp-
na a hlinité půdy či jílu. Hustota by měla připomí-
nat krémovitou smetanu.  Stromy je nutné takto 
chránit minimálně tři roky po výsadbě.
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OCHRANA KMENE NA 
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