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České lípy pro Varšavu 
 
Svaz školkařů České republiky u příležitosti své jubilejní účasti na mezinárodní 
výstavě Zieleń to Źycie předává městu Warszawě symbolický dar – Alej lípy 
drobnolisté, tradičního národního a všeslovanského symbolu přátelství. 
 
Pěstování a šlechtění okrasných a užitkových stromů a keřů má v České republice velmi bohatou a 
dlouhou tradici. První školky zde vznikaly již v 19. století. Jednotlivé podniky sdružuje a jejich zájmy 
hájí Svaz školkařů České republiky, od jehož založení uplynulo v minulém roce již 90 let. Během let 
se české školkařství zařadilo k nejvyspělejším zemím v Evropě. V současné době se v České republice 
zabývá školkařstvím téměř 200 firem s celkovým obratem přes 60 mil. Eur. Více než polovina z těchto 
firem je členem Svazu školkařů České republiky.  
 
Mnohé z těchto podniků začínaly v těžkých transformačních podmínkách před necelými 20 lety na 
zelené louce a dnes se z nich staly špičkové školkařské závody. Po celou dobu produkují  kvalitní 
školkařské výpěstky (alejové stromy, solitérní stromy a dřeviny) a není divu, že si našli cestu i do 
zahraničí. V posledních letech se objem exportu pohybuje kolem 3,5 mil. Eur ročně a k největším 
odběratelům patří Slovensko, Polsko, Maďarsko, pobaltské republiky, ale i školkařské velmoci, jako 
jsou Holandsko, Itálie a Německo.  
 
Od roku 1993 se produkce školkařských výpěstků v České republice několikanásobně zvýšila. V 
posledních létech činí meziroční nárůst 10%, avšak  potřeba domácího trhu je stále vyšší, než stačí  
pokrýt domácí produkce, a proto se značná část dřevin dováží. 
 
Svaz školkařů společně se svými členskými firmami se pravidelně účastní mezinárodních 
zahradnických veletrhů a výstav v České republice (FLORA Olomouc, Zelený svět v Brně) a 
v zahraničí (Zieleń to Źycie ve Varšavě, IPM Essen a další výstavy v Maďarsku, Rusku a Rakousku).  
 
Varšavský veletrh patří k tradičním místům, kde jsou prezentovány výpěstky českých školkařů, 
uzavírány obchodní kontrakty a navazována nová partnerství a přátelství. V letošním roce se Svaz  
školkařů účastní výstavy Zieleń to Źycie již po desáté. U příležitosti této jubilejní účasti svaz nabídl 
městu Varšavě vysazení aleje z českých národních stromů – líp (lípa drobnolistá – Tilia cordata),  
které byly vypěstovány v českých školkách firmy Arboeko. Alej přátelství bude vysazena v krásném 
prostředí nově budovaného odpočinkového parku v městské části Ursynow na Kabatech. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Varšavě velice oceňuje, že tento dar byl přijat Úřadem hlavního 
města a Úřadem městské části Ursynow tak pozitivně a vstřícně. Věříme, že nová alej bude nadlouho 
upevňovat přátelství nejen mezi pěstiteli, ale i mezi občany obou našich národů. Děkujeme Svazu 
školkařů České republiky za více než symbolický skutek. Jejich dar je trvalou hodnotou zdůrazňující 
česko-polskou vzájemnost. 
 
Slavnostní akt výsadby se uskuteční ve čtvrtek 26. 8. 2010 v 16. hodin v ulici Przy Bazantarni 
v městské části Warszawa-Ursynów s navazujícím společenských setkáním na velvyslanectví České 
republiky, ul. Koszykowa 18, Warszawa. 
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Czeskie sadzonki lipy dla m. st. Warszawy 
 
Związek Szkółkarzy Republiki Czeskiej z okazji swojego jubileuszowego 
udziału w międzynarodowej wystawie Zieleń to śycie przekazuje m. st. 
Warszawie dar w postaci alei lip drobnolistnych – drzewa będącego 
tradycyjnym narodowym i wszechsłowiańskim symbolem przyjaźni. 
 

Uprawa drzew i krzewów w Republice Czeskiej ma bardzo bogatą i długą tradycję. Pierwsze 
szkółki powstały juŜ w XIX wieku. Poszczególne przedsiębiorstwa zrzesza i stoi na straŜy ich 
interesów Związek Szkółkarzy Republiki Czeskiej, który w minionym roku obchodził  90. rocznicę 
załoŜenia. Od chwili powstania szkółkarstwo czeskie dołączyło do najznamienitszych z pośród krajów 
europejskich. Obecnie w Republice Czeskiej szkółkarstwem zajmuje się około 200 firm, z których 
ponad połowa to członkowie Związku. 
 
Wiele z obecnych przedsiębiorstw zaczynało swą działalność 20 lat temu w trudnych czasach 
transformacji na tzw. zielonej łące, natomiast dziś naleŜą do najsławniejszych zakładów szkółkarskich. 
I nadal produkują rośliny o wysokiej jakości, więc nie powinien dziwić fakt, iŜ znalazły sobie drogę 
by zasłynąć równieŜ zagranicą. W ostatnich latach skala ich eksportu waha się w granicach 3,5 mln. 
Euro rocznie. Natomiast do najwaŜniejszych odbiorców naleŜą: Słowacja, Polska, Węgry, kraje 
bałtyckie oraz takie „szkółkarskie mocarstwa” jak Holandia, Włochy czy Niemcy.  
 
Od roku 1993 produkcja szkółkarskich sadzonek w Republice Czeskiej zwiększyła się kilkakrotnie. W 
ostatnich latach międzyroczny wzrost wynosi ok. 10 %, jednakŜe potrzeby rynku wewnętrznego są 
stale wyŜsze niŜ rodzima produkcja. Stanowi to powód, dla którego coraz częściej część tego typu 
produktów zaczyna się importować.  
 
Związek Szkółkarzy wraz ze swymi firmami członkowskim regularnie bierze udział w 
międzynarodowych targach branŜowych i wystawach zarówno w Republice Czeskiej (FLORA 
Olomouc, Zelený svět w Brnie), jak i zagranicą (Zieleń to śycie w Warszawie, IPM Essen i wiele 
innych wystaw na Węgrzech, w Rosji i Austrii).   
 
Warszawska wystawa jest tradycyjnym miejscem nie tylko prezentowania osiągnięć czeskich 
szkółkarzy, ale równieŜ miejscem zawierania kontraktów handlowych, zawiązywania partnerstwa oraz 
przyjaźni. W tym roku Związek Szkółkarzy Republiki Czeskiej bierze udział w wystawie „Zieleń to 
śycie” juŜ po raz dziesiąty. Z okazji tego jubileuszu zaproponował miastu Warszawie posadzenie alei 
złoŜonej z czeskich narodowych drzew – lip ( lipa drobnolistna – Tilia cordata Greenspire), które 
zostały wyhodowane w czeskich szkółkach firmy Arboeko. Tak zwana „Aleja Przyjaźni“ zostanie 
posadzona w przepięknym miejscu - w okolicy nowopowstałego parku dzielnicy Ursynów na ulicy 
Przy BaŜantarni. 
 
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie bardzo sobie ceni, iŜ ów dar został miło i chętnie przyjęty 
przez Urząd m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ursynów. Wierzymy, iŜ nawa aleja będzie na 
długie lata umacniać przyjaźń nie tylko pomiędzy szkółkarzami, ale równieŜ między naszymi 
narodami. Pragniemy podziękować Związkowi Szkółkarzy Republiki Czeskiej za ich więcej niŜ 
symboliczny akt. Ich dar stanowi trwałą wartość, która podkreśla rangę czesko-polskiej wzajemnej 
współpracy.  
 
 
 



Uroczysty akt posadzenia „Alei Przyjaźni” odbędzie się w czwartek 26.08.2010 r. o godz. 16:00 na ul. Przy 
BaŜantarni (nieopodal kościoła pod wez. bł. Władysława z Gielniowa) w dzielnicy Warszawa-Ursynów, do 
którego będzie nawiązywało równieŜ późniejsze spotkanie w siedzibie Ambasady Republiki Czeskiej, ul. 
Koszykowa 18, Warszawa. 
 
Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Baranowska 
Tel.: 0048 22 52 51 858 
E-mail: commerce_warsaw@mzv.cz 
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