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O RELATIVITù A PROMùNÁCH
Urãitû to znáte také - Od rána mám pûknû na‰lapan˘
pracovní program, ﬁada schÛzek, co schÛzka to pﬁesun autem. Jedu tak akorát na ãas, ale to ne ! Pﬁede mnou dopravní zácpa nehoda ãi co. Dostavuje se mírn˘ stres chvíli poslu‰nû stojím v kolonû, ale vypadá to beznadûjnû auta
se neh˘bou. SjíÏdím z hlavní silnice a prodírám se po postraních cestách k cíli. SnaÏím se ‰lapat na plyn, ale moc
to nejde, okrsky jsou ve stra‰ném stavu samá díra. ProjíÏdím pro mne bezejmenn˘mi vesniãkami a mûsteãky. Stres
narÛstá. "Kdybych zÛstal na dálnici, moÏná se uÏ kolona
pohnula" lituji kaÏdého vynuceného pﬁibrÏdûní, nebo objíÏdûní díry. Minuty na hodinách tachometru ubíhají mnohem rychleji neÏ kilometry. Mám posledních 10 minut do
sjednaného termínu, budu se muset omluvit … Mé stresové napûtí pﬁeru‰í zvonûní mobilu - schÛzka se díky pracovním komplikacím obchodního partnera posouvá. Náhle je v‰e jinak, místo, posledních deseti dvaceti minut
boje se ‰patnou vozovkou devadesát minut neplánovaného volného ãasu. Zpomaluji a zaãínám vnímat okolí, jsem
v jakémsi mûsteãku na stﬁední Moravû, nad mûsteãkem se
tyãí impozantní zámek. SjíÏdím na opu‰tûné parkovi‰tû.
A po staré cestû ze Ïulov˘ch koãiãích hlav, mimochodem
cesta je bez v˘tlukÛ a dûr, a já se vydávám doufám Ïe
k zámku. Cesta v‰ak konãí na hrázi rybníka u obrovského
dubu. Ten strom tu není jeden ale na hrázi jich je dobﬁe
20. Dvacet velikánÛ. Dvacet tﬁi sta moÏná tﬁi sta padesát
let star˘ch monumentÛ. Chvíli koukám do jejich korun,
chvíli se kochám jejich rozbrázdûnou kÛrou. Jsou vysázeny s perfektní pﬁesností od sebe a doposud Ïádn˘ nechybí.

Jestlipak ten kolega zahradník co je tu pﬁed staletími sázel
poãítal s tím, Ïe tu budou rÛst je‰tû za tﬁi sta let. Co vûdûl
o na‰í dobû co si o ní vÛbec dokázal pﬁedstavit. Jak se jmenoval, jak vypadal, jaké mûl názory, jaké pouÏíval náﬁadí
…. Otázky na které se nedozvím odpovûì jen ty stromy tu
jsou a pokud to my jeho pravnuci nepokazíme je‰tû porostou i na‰im dûtem a vnukÛm. Pomalu opou‰tím mûsteãko s jeho zámkem a duby na hrázi, abych stihl dal‰í
jednání o v˘sadbách v mûstském parku.
Letos to je deset let co byly nasázeny první stromy ve
‰kolkách v Obﬁíství a asi osm let co se ze ‰kolek v Obﬁíství expedovaly první stromy. Pﬁesto, Ïe mám pocit jak
mnoho jsme za tu dobu zaÏili a jak mnoho jsme se nauãili v porovnání s vûkem onûch stromÛ na hrázi rybníka je
to pouze jedna tﬁicetina.
MoÏná se za dal‰ích tﬁi sta let zase nûkdo zastaví na
hrázi nûjakého rybníka ãi pod korunou v mûstském parku
a bude obdivovat majestát tﬁi sta let starého velikána.
A moÏná si poloÏí stejnou otázku jako já u tûch dvaceti
dubÛ a dost moÏná Ïe také
nebude znát odpovûì. Jen
ten strom tam bude. K tomu
v‰ak aby tam strom byl bylo
kdysi na pﬁelomu 20 a 21
století tﬁeba deseti let práce.
Ing. Stanislav Flek

ARBOEKO SLAVILO 10 LET V OB¤ÍSTVÍ
Dne 17. 6. 2004 byl v ARBOEKU v˘znamn˘ den. Spoleãnû se zákazníky
si celá firma pﬁipomínala v˘znamné
jubileum a to 10 let svého pÛsobení
v Obﬁíství. Na tuto akci byli pozvání
zákazníci spoleãnosti ARBOEKO
a v˘znamní dodavatelé, úãast byla
opravdu hojná, na akci se se‰lo více
jak 500 hostÛ. Dopolední blok byl vûnován odbornému programu, vãetnû
pﬁedná‰ek a prohlídce areálu ‰kolek
po skupinách s odborn˘m doprovodem. Souãástí programu byla i prezentace dodavatelsk˘ch firem pro zahradnick˘ obor, které se bûhem
celého dne prezentovali na venkovních plochách, takÏe v areálu bylo
moÏno vidût nejen firmy prezentující
rÛzné druhy mechanizace, ale i napﬁ.
dodavatele dûtsk˘ch hﬁi‰È, travních
kobercÛ, trvalek a mnoho dal‰ích.
Celkem zde svou ãinnost pﬁedstavilo
18 spoleãností. Ve veãerních hodinách pak probíhalo za zvuku cimbálové kapely zábavné odpoledne
s mnoh˘mi zajímav˘mi body programu, vãetnû dobrého jídla a pití. Slavnostní akci ukonãil ve 22 hodin velk˘
ohÀostroj, kter˘ udûlal teãku za tímto
zajímav˘m dnem. Bylo pﬁíjemné se
v takto hojném poãtu sejít, mít moÏnost podûkovat v‰em za dosavadní
spolupráci, pohovoﬁit si s kolegy
z oboru a i trochu si zavzpomínat.
V‰em patﬁí dík za pﬁíjemnou atmosféru.

... dopolední blok odborn˘ch pﬁedná‰ek

... prezentace firem na venkovních plochách

... odborná prohlídka ‰kolek po skupinách

... dobré jídlo a pití patﬁí ke kaÏdé oslavû

... cimbálová kapela Hradi‰Èánek hrála
v prÛbûhu veãera

... odpolední program zpestﬁila
Monika Absolonová a Radek John

PRODEJ OKRASN¯CH D¤EVIN
PO INTERNETU
Arboeko pﬁichází po zku‰ební fázi, která probûhla v prÛbûhu jarní sezóny 2004,
s nabídkou a prodejem rostlin pro zahradnická centra formou internetového prodeje
Podstatou tohoto projektu je:
- vÏdy jedenkrát t˘dnû ARBOEKO nabízí vybran˘ sortiment rostlin optimální kvality, kter˘ je zrovna pro danou dobu typick˘ a atraktivní (napﬁ. nakvétající keﬁe).
- nejpozdûji do 5dnÛ dopravit vybran˘ sortiment (vãetnû barevn˘ch a informaãních
etiket) na CC vozících pﬁímo zákazníkovi do zahradního centra
- u‰etﬁit vám ãas stráven˘ nákupem ve ‰kolce v prÛbûhu ‰piãky sezóny
Prakticky tato internetová prezentace probíhá takto:
- kaÏd˘ pátek v 17,00 hod. se zaktivuje konkrétní internetová stránka. Po zadání pﬁístupového jména a hesla se dostanete do hlavní nabídky sortimentu, kter˘ je tu
uveden vãetnû aktuální fotografie, názvu, velikosti, specifikace a prodejní ceny. Po
vyplnûní objednaného mnoÏství se automaticky vypoãítá naplnûnost CC vozíkÛ
a hodnota nákupu. Min. objednávané mnoÏství jsou 2 CC vozíky, uvedené ceny
jsou vãetnû dopravy do zahradních center na území âR. Dal‰í sloupce jsou urãeny pro údaje zahradního centra, kam mohou doplnit vlastní prodejní ceny a vlastní texty které budou uvedeny na námi dodan˘ch etiketách. Po vyplnûní se jednoduch˘m zpÛsobem vytvoﬁená objednávka uzavﬁe a elektronicky ode‰le ke
zpracování do Obﬁíství - ukonãení prodeje je pak pondûlí 8,00 hod.
- vÏdy v pondûlí po 8,00 hod. pﬁestává b˘t stránka aktivní a na této stránce mÛÏete
vidût pouze sortiment s fotografiemi bez cen a bez moÏnosti vyplÀovat a objednávat. Na tuto neaktivní obecnou stránku se dostanete také na adrese www. arboeko.
com/eshoptest pokud vstoupíte bez registrace (vyplnûní jména a hesla).
- od úter˘ do stﬁedy se objednávky kompletují.
- od stﬁedy veãer do pátku probíhá rozvoz objednan˘ch rostlin po prodejnách.
- následující pátek v 17,00 hod se aktivuje stránka znovu..
Pokud byste mûli o tento druh nákupu zájem a jste provozovatelé zahradnick˘ch
prodejen, kontaktujte nás na telefonním ãísle 315 683 151 (Ing. Hánl), event. e-mail: arboeko@arboeko. com. Rádi vám sdûlíme bliÏ‰í informace.
Ing. Ivo Hánl

KONIFERY V 1,3 L KONTEJNERU
Pokud byste se nás zeptali, co nového jsme letos pﬁipravili na stﬁedisku pûstování rostlin v kontejnerech, odpovûì by musela znít: „Konifery v 1,3 l kontejneru“.
Pro tento sortiment a velikost jsme se rozhodli na základû poptávky
zahradních center po levnûj‰ích, opticky zajímav˘ch, kompaktních
koniferách pro pouÏití zejména v nádobách, na terasách, stﬁe‰ních
zahradách apod. Je to zároveÀ i alternativa pro zákazníky, kteﬁí nechtûjí do okrasné zelenû investovat pﬁíli‰ mnoho.
Pro v˘bûr sortimentu byl rozhodující rovnomûrn˘ a kompaktní rÛst
tûchto dﬁevin v kontejnerech men‰í velikosti. Cypﬁi‰ky jsou v zastoupeny napﬁ. Ïlut˘mi kultivary Chamaecyparis laws. 'Ivonne' a 'Alumigold', modﬁe zbarven˘mi 'Columnaris' a 'Alumii' nebo kulovit˘m
'Mini Globus'. Z thÛjí zde najdete kulovitou Thuja occ. 'Danica' nebo pro Ïivé ploty oblíbené 'Brabant' a 'Smaragd' a z jalovcÛ napﬁ.
konicky rostoucí Juniperus
chin.
'Stricta'.
U v‰ech kultivarÛ zaruãujeme vyrovnanou velikost a kvalitu.
Konifery v 1,3 l kontejneru nabízíme tradiãnû
jiÏ mnoho let. VÏdy se
ale jednalo o dovoz ze
zahraniãí a proto jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe si stejnû
kvalitní, ale levnûj‰í
rostliny z vlastní produkce najdou na na‰em
trhu pevné místo.
Bc. Martin Procházka

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
Ing. Franti‰ek Sm˘kal
Vy‰‰í odborná ‰kola zahradnická Mûlník

mû a jejím okolí k eliminování tohoto faktoru se doporuãuje ponechat (ve smûsi) alespoÀ 50 % (objemov˘ch) pÛvodní zeminy, pokud nebyla kontaminována, nebo zcela antropogenní ãinností zniãena.
- nadmûrná pov˘sadbová péãe, zejména zálivka, i po odeznûní pov˘sadbového
‰oku (primárnû) zpÛsobeného suchem a trvající aÏ do obnovy koﬁenové soustavy zredukované pﬁi v˘sadbû.

âÁST 4.: ZABEZPEâENÍ
P¤ÍZNIV¯CH STANOVI·TNÍCH
PODMÍNEK PRO D¤EVINY
I. PÛdní podmínky - 9. pokraãování
3. V˘sadbové jámy
Pﬁíprava stanovi‰tû pﬁed v˘sadbou by se mûla zamûﬁit na zaji‰tûní nejvy‰‰í moÏné kvality prostﬁedí pro rÛst koﬁenÛ v prvním roke, nebo dvou po v˘sadbû - pro
stromy o obvodu nad 30 cm i více. I v chladném klimatu vy‰‰ích poloh pﬁirÛstají koﬁeny bûhem prvních dvou let z koﬁenového balu prÛmûrnû o 1 m a více. tudíÏ by byla nutná pﬁíprava vût‰í plochy pro v˘sadbu, coÏ je vûc ve vût‰inû pﬁípadÛ nemoÏná.
Pﬁíprava pÛdy ve v˘sadbové jámû mÛÏe zajistit optimální prostﬁedí pro rÛst koﬁenÛ jen na omezenou dobu. Vezmeme-li v úvahu, Ïe koﬁeny normálnû rostou
do dvou aÏ tﬁínásobné vzdálenosti neÏ vûtve, z dlouhodobého hlediska tedy nemohou b˘t zaji‰tûny bûhem v˘sadby potﬁeby ani pro mal˘ strom. Dlouhodobé
pﬁeÏití bude více záleÏet na v˘bûru vhodného druhu eventuelnû odrÛdy (cv.),
kter˘ bude schopn˘ pﬁeÏít a rozvíjet se ve stávajících stanovi‰tních podmínkách.
Pﬁíprava stanovi‰tû musí b˘t mnohem intenzivnûj‰í na zdevastovan˘ch pÛdách
nebo pÛdách pﬁirozenû nevhodn˘ch pro pûstování daného taxonu. PÛdní podmínky pro v˘sadby ve mûstech jsou velmi nevhodné pro rÛst koﬁenÛ.
Kvûtináãov˘ efekt
Kvûtináãov˘m efektem je naz˘váno ‰patné, nebo Ïádné prorÛstání koﬁenÛ mimo
v˘sadbovou jámu. Brání jim, nebo je omezuje nûkolik faktorÛ:
- zhutnûlé stûny v˘sadbov˘ch jam, zpÛsobené pﬁi jejich hloubení zejména v tûÏk˘ch a vlhk˘ch pÛdách; eliminuje se zdrsnûním zhutnûl˘ch stûn a dna kopáãem, nebo mrazem (jáma pﬁipravená pﬁes zimu),
- pﬁíli‰né zhutnûní pÛdy okolo v˘sadbov˘ch jam, ve kter˘ch je velmi nabourán
vzdu‰n˘ a vodní reÏim, takové pÛdy jsou prakticky ãasto pro vodu a vzduch
neprostupné.
- velk˘ rozdíl mezi fyzikálními a chemick˘mi vlastnostmi pÛdy (substrátu) v já-

Dﬁeviny na kmínku
K nejdÛleÏitûj‰ím krokÛm pﬁi plánování nové
v˘sadby, aÈ zelenû ve mûstech ãi pﬁi úpravû
zahrady, patﬁí bezesporu v˘bûr samotn˘ch
rostlin, jejich kultivarÛ a formy zapûstování.
Kromû alejov˘ch stromÛ, keﬁÛ a jehliãnanÛ se
stále více dostávají do popﬁedí zájmu dﬁeviny
na kmínku.
Základní specifikací tûchto rostlin je v˘‰ka
kmínku a stáﬁí koruny. V nabídce jsou jednoleté, dvouleté, vyjímeãnû i tﬁíleté. Rozliãná je
i v˘‰ka kmínku, b˘vá od 20 cm po 2 metry.
Jsou to nejen ménû vzrÛstné, zakrslé a pﬁevislé
sorty, na‰tûpované na podnoÏích v rÛzn˘ch
v˘‰kách, ale mezi dﬁeviny na kmínku ﬁadíme
i nûkteré kultivary alejov˘ch stromÛ zapûstované s niÏ‰ím kmínkem.
A právû dﬁeviny na kmínku mohou b˘t tûmi
rostlinami, kter˘mi lze vytvoﬁit zajímavé dominanty mal˘ch prostor. UplatÀují se i jako solitéry nebo je ãasto vidíme v obcích ve stromoﬁadích, kde je ov‰em podmínkou dostatek
prostoru, aby vzrostlé dﬁeviny nevadily chodcÛm nebo dopravû.
Nabídka sortimentu je opravdu bohatá. Z tradiãních
kultivarÛ
zde
nalezneme
okrasné
tﬁe‰nû,
ozdobné sv˘m kvûtem, jako napﬁíklad
Prunus
serrulata
‚Kanzan', ‚Kiku-shidare-sakura', Prunus
subhirtella ‚Autumnalis Rosea', ‚Fukubana', Prunus cistena a triloba, dále
pﬁevislou bﬁízu Betu-

Velikost a tvar v˘sadbové jámy
Prvoﬁad˘m cílem pﬁípravy stanovi‰tû pro v˘sadbu je zaji‰tûní urãitého objemu
pﬁipravené zeminy, která podpoﬁí rychl˘ poãáteãní rÛst koﬁenÛ a nebrání ãi neomezuje prorÛstání koﬁenÛ mimo v˘sadbovou jámu. Ideálnû bychom mûli tûchto cílÛ dosáhnout za minimálních nákladÛ. Podle novely nûmecké normy DIN
18916, vydané v roce 2002, která se nyní pﬁipravuje k pﬁevzetí pro âR, se jamky a jámy pro v˘sadby musí hloubit v ‰íﬁce, která odpovídá nejménû 1, 5 násobku prÛmûru koﬁenového systému nebo zemního balu. Dﬁíve u DIN platila stejná
zásada i pro hloubku. V USA Watson G. W (1991) doporuãuje jámy dvakrát aÏ
tﬁikrát ‰ir‰í neÏ je koﬁenov˘ systém sazenice (zemní bal) - pro jehliãnany tﬁikrát
‰ir‰í.
Pro zabránûní poklesu dﬁeviny po v˘sadbû musí b˘t koﬁenov˘ bal nesen nenaru‰enou nebo pﬁimûﬁenû zhutnûlou pÛdou. JelikoÏ vût‰ina nov˘ch koﬁenÛ poroste
horizontálnû z balu, nenaru‰ená pÛda pod balem v zásadû neovlivÀuje rÛst koﬁenÛ.
JestliÏe prohlubování v˘sadbové jámy není zpÛsob jak zvût‰it objem pﬁipravené
zeminy aktuálnû po v˘sadbû vyuÏitelné sazenicí, jediná moÏnost je její roz‰íﬁení. Vût‰ina koﬁenÛ je koncentrována ve svrchní 30 cm vrstvû pÛdy. JelikoÏ je obvykle nejintenzivnûj‰í rÛst koﬁenÛ blízko povrchu, mûli bychom se zamûﬁit na tyto prostory. V mnoha mûstsk˘ch utuÏen˘ch pÛdách se ‰patnou propustností
a provzdu‰nûním bude rÛst koﬁenÛ, ve spodní polovinû zemního balu (koﬁenového systému sazenice) v hloubce 30 - 40 cm omezen na minimum tûchto pÛdních podmínkách není byÈ ‰ir‰í jáma s kolm˘mi stûnami tak v˘hodná nebo efektivní pro rÛst koﬁenÛ jako jáma se ‰ikm˘mi skosen˘mi nebo stupÀovit˘mi
stûnami. S touto koncepcí tvaru jámy pﬁichází Gary W. Watson, biolog specializovan˘ na koﬁenové systémy z Moris, arboreta v Lisle, Ilinois, USA jiÏ v roce
1991. Vût‰ina úsilí pﬁi tomto tvaru jámy je vûnována pﬁípravû svrchní ãásti pÛdy,
kde dochází k nejintenzivnûj‰ímu rÛstu nov˘ch koﬁenÛ. Jáma se ‰ikm˘m okrajem neomezuje prorÛstání koﬁenÛ do boku mimo v˘sadbovou jámu (brání kvûtináãovému efektu). Hlub‰í koﬁeny, jestliÏe nejsou schopny rÛst do utuÏeného
podloÏí pokraãují v rÛstu ‰ikmo smûrem k povrchu.

la pendula ‚Youngii',
ãimi‰níky (Caragana),
roubované vrbiãky
(Salix). Z ménû znám˘ch pak Acer campestre Nanum, Aronia
melanocarpa,
Corylus
avellana
‚Contorta', roubované modﬁíny (Larix),
skalníky (Cotoneaster) a mnohé dal‰í.
Pro solitérní v˘sadbu
je vhodn˘ Acer platanoides ‚Royal Red', Laburnum, Carpinus betulus ‚Fastigiata', z pestrolist˘ch a s barevn˘m listem pak Acer negundo ‚Flamingo', Gleditsia triacanthos ‚Sunburst'
a ‚Ruby Lace', Malus ‚Royalty' nebo tﬁeba Ulmus carpifolia ‚Wredei'.
Rostliny se expedují v kontejnerech o objemu
7, 5 aÏ 50 litrÛ. âást sortimentu je moÏné obdrÏet i jako prostokoﬁenné. Vût‰inu tûchto dﬁevin mnoÏíme a pûstujeme v na‰í ‰kolce ve
SmrÏicích u Prostûjova.
Snahou pracovníkÛ firmy Arboeko je zajistit
co nejlep‰í kvalitu rostlin, poãínaje v˘bûrem
podnoÏí pﬁes úspû‰né naroubování a vytvarování korunky, aÏ po
dobré zapûstování
v kontejnerech.
Ing. Zdenûk Málek

EKONOM RADÍ…
Placení záloh ve vztahu k DPH
Pﬁijatá záloha nebyla do 30. 4. 2004 zdaniteln˘m plnûním. Od 1. 5. 2004 platí nov˘ daÀov˘
reÏim záloh z hlediska DPH. Nov˘ zákon
o DPH pojem "záloha" vÛbec neuvádí, ale obsahuje pojem "den pﬁijetí platby". Plátce je povinen daÀ na v˘stupu pﬁiznat ke dni uskuteãnûní zdanitelného plnûní nebo ke dni pﬁijetí
platby, a to k tomu dni, kter˘ nastane dﬁíve.
Nárok na odpoãet danû z uhrazené zálohy není moÏn˘ bez daÀového dokladu. Ten je plátce
povinen vystavit do 15 dnÛ ode dne pﬁijetí platby na vyÏádání.
Aby spoleãnost Arboeko dostálo liteﬁe zákona
vystavuje ãtyﬁi druhy dokladÛ:
1. Doklad pro zaplacení zálohy. Ten obsahuje
celou ãástku zálohy vãetnû DPH. Tento doklad není daÀov˘m dokladem.
2. DaÀov˘ doklad k pﬁijaté záloze pﬁi bezhotovostní platbû. Ten obsahuje základ danû,
sazbu danû i daÀ a datem uskuteãnitelného
zdanitelného plnûní je den pﬁijetí platby.
Tento doklad vystavujeme automaticky - bez
Ïádosti.
3. DaÀov˘ doklad k pﬁijaté záloze pﬁi hotovostní platbû. Údaje obsahuje stejné jako pﬁedchozí druh dokladu. Pﬁi hotovostní platbû
zálohy v pokladnû spoleãnosti se nepouÏívá
doklad pro zaplacení zálohy (bod 1), ale rovnou daÀov˘ doklad (vzhledem k tomu, Ïe
datum platby je známé).
4. DaÀov˘ doklad k uskuteãnûní zdanitelného
plnûní. Na tomto dokladu je od celkové ãástky bez DPH za zboÏí odeãtena ãástka bez
DPH ze zálohy a teprve tento rozdíl je základem DPH pro tento doklad.
Ing. Martina Holeãková

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Euonymus

Rod Euonymus zahrnuje asi 170 druhÛ roz‰íﬁen˘ch v Evropû, v˘chodní Asii a v Severní Americe. Brsleny jsou opadavé, pﬁípadnû stálezelené keﬁe nebo malé stromky obvykle s ãtyﬁhrann˘mi zelen˘mi v˘hony. Nûkteré druhy a kultivary mají v˘razné korkové li‰ty. V závislosti na druhu kvetou v V. -IX. nenápadn˘mi bûlav˘mi,
popﬁípadû Ïlut˘mi kvûty. Plodem je 4-5 pouzdrá ãervená tobolka se semeny uloÏen˘mi v oranÏovém mí‰ku. Rozevﬁené plody jsou u nûkter˘ch EuonymusÛ hlavním okrasn˘m prvkem. Dal‰í pﬁedností tohoto rodu je velmi v˘razné podzimní
zbarvení (E. alatus). Nûkteré druhy a kultivary jsou cenn˘mi pÛdopokryvn˘mi dﬁevinami (E. fortunei). Opadavé druhy upﬁednostÀují svûtlá stanovi‰tû, kde více plodí
a na podzim lépe vybarvují. Stálezelen˘m druhÛm vyhovuje polostín. Na pÛdu nejsou brsleny nijak nároãné, vût‰ina zástupcÛ patﬁí k vápnomiln˘m rostlinám.
V‰echny druhy jsou jedovaté. Rod Euonymus patﬁí k velmi oblíben˘m dﬁevinám
pro jeho rÛznorodé vyuÏití a nenároãnost na pÛdu a stanovi‰tû. Mezi jeho zástupci jsou druhy vhodné do volné krajiny a parkÛ stejnû tak jako druhy do zahrad i do
nádob. V minulosti se ãásti této dﬁeviny i prÛmyslovû vyuÏiívaly - semena se pouÏívala pﬁi v˘robû m˘del a kauãuku podobná mléãná hmota z koﬁenÛ rostlin (E. europaeus) k v˘robû izolaãních materiálÛ pro kabely.

Euonymus alatus

Tento opadav˘ aÏ 3 m vysok˘ keﬁ pochází z v˘chodní
Asie. Na kulat˘ch v˘honech má stﬁídavû postavené nápadné korkové li‰ty. Listy jsou ‰iroce eliptické zelené 3
aÏ 5 cm dlouhé. Na podzim se zbarvují do v˘razné karmínovû ãervené, ve stínu spí‰e do rÛÏovofialova. Nenápadné Ïluté kvûty se objevují v V. -VI. Tento druh málo
plodí. Ocení stanovi‰tû na slunci i v polostínu. Na pÛdu
je nenároãn˘, nevyhovují mu pﬁíli‰ suchá stanovi‰tû. Je
dobﬁe mrazuvzdorn˘, sná‰í mûstské klima a po zpûtném
ﬁezu dobﬁe regeneruje. Okrasná hodnota tohoto druhu spoãívá zejména v jeho
podzimním vybarvení a v˘razn˘ch korkov˘ch li‰tách. Hodí se jako solitera do parkÛ i zahrad, pﬁípadnû jako podsadba do polostínu vzrostl˘ch stromÛ. Mrazuvzdornost: -34 °C.

Euonymus alatus 'Compactus'

Tento 1 m vysok˘ a bohatû vûtven˘ kultivar byl vy‰lechtûn v USA. Ve stáﬁí má plo‰e kulovit˘ tvar a dorÛstá i 2 m do ‰íﬁky. Kvete nenápadnû, málo plodí, ale podzimní vybarvení je je‰tû intenzivnûj‰í neÏ u základního druhu. Pro svoji velikost se
dobﬁe uplatní i v zahradách, kde se vyuÏívá i pﬁi zakládání nízk˘ch Ïiv˘ch plotÛ.
Dal‰í nároky a vyuÏití je stejné jako u základního druhu. Mrazuvzdornost: -34 °C.

Euonymus europaeus

Je roz‰íﬁen v celé Evropû a v západní Asii od níÏin po hory (1200 m v Alpách). Brslen evropsk˘ je vzpﬁímenû rostoucí nepﬁíli‰ hust˘ opadav˘ keﬁ nebo mal˘ stromek
dorÛstající 2-6 m. Jeho zelené v˘hony b˘vají porostlé korkov˘mi li‰tami, mohou
v‰ak b˘t i lysé. Tmavozelené eliptické listy mají v˘raznû Ïluté, pﬁípadnû ãervené
podzimní zbarvení. Kvete v V. -VI. nenápadn˘mi, ale na nektar bohat˘mi Ïlutozelen˘mi kvûty. Plodem je ãtyﬁpouzdrá rÛÏovoãervená aÏ ãervená tobolka, mí‰ek
obalující semeno je oranÏov˘. Plody zÛstávající na keﬁích od VIII. do X. jsou velmi
dekorativní, ale jedovaté. Vyhovuje mu slunce nebo polostín, na pÛdu je nenároãn˘, patﬁí k vápnomiln˘m rostlinám. Jeho bohat˘ koﬁenov˘ systém a vysoká odolnost
k povûtrnostním i stanovi‰tním podmínkám ho pﬁedurãila k v˘sadbám podél dálnic, do vûtrolamÛ a na dal‰í exponovaná místa. Pﬁíli‰ hust˘ koﬁenov˘ systém brslenu ve svrchní vrstvû pÛdy v‰ak brání v rÛstu trvalkám a cibulovinám. Mrazuvzdornost: -34 °C.

Euonymus europaeus 'Red Cascade'

Od pﬁede‰lého druhu se li‰í pﬁedev‰ím vût‰ími a ãetnûj‰ími karmínovû ãerven˘mi tobolkami. Jeho podzimní vybarvení je oranÏovoãervené. Mrazuvzdornost: -34 °C.

Euonymus fortunei 'Blondy'
(Euonymu fortunei 'Interbolwi')

Plaziv˘ stálezelen˘ keﬁ se siln˘mi vystoupav˘mi v˘hony.
Eliptické tmavozelené listy mají ve stﬁedu velkou Ïlutou,
pozdûji bíloÏlutou skvrnu. Listy jsou vût‰í neÏ u známého
kultivaru 'Sunspot'. Tento bujnû rostoucí Ïlutû pana‰ovan˘ kultivar patﬁí k nejatraktivnûj‰ím formám E. fortunei.
Na pÛdu je nenároãn˘, vyhovuje mu stanovi‰tû na slunci
i v polostínu. PouÏívá se zejména jako pÛdopokryvná nebo kontrastní dﬁevina v parkov˘ch a zahradních úpravách, ale i do nádob. Zvlá‰È dobﬁe se uplatní ve skalkách,
na kamenn˘ch terasách a kvûtinov˘ch zídkách. Je mrazuvzdorn˘, ale stejnû jako ostatní stálezelené druhy ‰patnû sná‰í holomrazy. Na oslunûném místû mÛÏe b˘t po‰kozen i pozdním jarním mrazíkem. Z tohoto dÛvodu je
vhodné alespoÀ mladé rostliny chránit lehk˘m krytem z chvojí nebo z jiného materiálu. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Coloratus'

Stálezelen˘ plaziv˘ keﬁ nedorÛstá obvykle více neÏ 50 cm. U kmenÛ, zdí a dal‰ích
opor v‰ak pomocí sv˘ch pﬁíãepiv˘ch koﬁenÛ vy‰plhá i do 5 m. Jeho tmavozelené
eliptické 3-7 cm velké listy se na podzim zbarvují do purpurovû ãervené. Rub listÛ
je v zimû svûtleãerven˘. Kvete nev˘raznû v VI. -VII. a jen zﬁídka plodí. Sná‰í v‰echny druhy pÛd a na rozdíl od jin˘ch kultivarÛ dobﬁe roste i ve stínu. Patﬁí mezi nejlep‰í pÛdopokryvné dﬁeviny. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Plaziv˘ keﬁík s zprvu vystoupav˘mi, pozdûji poléhav˘mi
v˘hony. Roste pomaleji neÏli pﬁedchozí kultivar a na voln˘ch plochách má kolem 30 cm do v˘‰ky a minimálnû
dvakrát tolik do ‰íﬁky. U opor v‰ak vy‰plhá aÏ do 2 m.
Eliptické listy má max. 4 cm velké se zelen˘m stﬁedem
a ‰edozelenû aÏ bíle mramorovan˘mi okraji. Cel˘ list má
1-2 mm siln˘ bíl˘ lem, kter˘ se spolu s mramorovanou
ãástí na zimu zbarvuje do rÛÏova aÏ rÛÏovofialova. Nároky a pouÏití je obdobné jako u kultivaru 'Blondy'. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

Tato stﬁednû rychle rostoucí pokryvná dﬁevina patﬁí k nejznámûj‰ím kultivarÛm tohoto druhu. DorÛstá 30-60 cm
do v˘‰ky, u opory i 3 m. V˘hony jsou zprvu plazivé, ve
stáﬁí vzpﬁímené. Neopadavé listy jsou vejãité aÏ eliptické
do 3, 5 cm dlouhé. Stﬁed listu je ‰edozelen˘ aÏ tmavozelen˘, okraje jsou Ïluté. Nûkteré listy mohou b˘t Ïluté i celé. Mají stejnû jako pﬁedchozí kultivar zajímavé zimní
zbarvení - rÛÏové aÏ purpurovû ãervené. Nároky na pÛdu
a stanovi‰tû má stejné jako pﬁedchozí kultivary. Pro svoji
barevnost, zdrav˘ rÛst a mrazuodolnost je oblíbenou
kontrastní dﬁevinou zahrad a nádob i atraktivní pÛdopokryvnou rostlinou parkÛ. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Gracilis'

Pomalu rostoucí plaziv˘ kultivar, kter˘ vytváﬁí pol‰táﬁe vysoké 20-30 cm a dvakrát
tolik ‰iroké. U opory dorÛstá v˘‰e. Neopadavé eliptické listy jsou 2-4 cm velké s ‰edozelenû aÏ stﬁíbrnozelenû mramorovan˘m stﬁedem a 1-4 mm siln˘m nepravidelnû bíl˘m lemem. Na ‰piãkách v˘honÛ jsou mladé listy bílé s rÛÏov˘m lemem. Nároky a pouÏití je obdobné jako u pﬁede‰l˘ch kultivarÛ. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Minimus'

Zakrsl˘, jen do 20 cm rostoucí hust˘ keﬁík s plaziv˘mi v˘hony. U opory je schopen
vy‰plhat i do 2 m. Stálezelené listy jsou men‰í neÏ u ostatních kultivarÛ, dorÛstají
obvykle do 1 cm a jsou tmavozelené se svûtl˘m Ïilkováním. Je to velmi pûkná
drobnolistá forma vhodná do nádob, men‰ích zahrad a její dal‰í v˘hodou je, Ïe
dobﬁe roste i ve stínu. PoÏadavky má shodné s pﬁede‰l˘mi kultivary. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Silverstone'

Dal‰í z ménû vzrÛstn˘ch kultivaru E. fortunei. Roste podobnû i kdyÏ troch bujnûji
neÏ pﬁede‰l˘ kultivar, má v‰ak velmi dekorativní bíle pana‰ované listy. Nûkteré
star‰í do 1 cm velké listy mohou b˘t témûﬁ zelené, ale vût‰ina drobn˘ch listÛ je po
celé plo‰e ãepele bíle aÏ krémovû mramorovaná. PouÏití a nároky má stejné jako
pﬁedchozí kultivar, pouze ve stínu se mu tolik nedaﬁí. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus fortunei 'Sunspot'

Tento kultivar má zprvu polehl˘ charakter, ãím jsou rostliny star‰í, tím vytváﬁí více
hust˘ keﬁ se vzpﬁímen˘mi v˘hony. Obvykle dorÛstá do 1, 5 m v˘‰ky a aÏ dvojnásobné ‰íﬁky. Mladé v˘hony jsou Ïluté, zatímco eliptické listy jsou tmavozelené
s nepravidelnou Ïlutou skvrnou, pﬁípadnû s více men‰ími skvrnkami. Skvrna zaãíná u ﬁapíku a nestejnomûrnû se roz‰iﬁuje podél hlavní Ïíly, nûkdy sahá aÏ ke ‰piãce ãepele. Okrasné jsou i oranÏovoãervené plody. Jeho nároky a pouÏití je stejné
jako u jin˘ch Ïlutolist˘ch kultivarÛ brslenu. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Euonymus japonicus 'Marieke' (Euonymus j. 'Ovatus Aureus')

Vzpﬁímenû rostoucí asi 1 m vysok˘ keﬁ. Má bílé nenápadné kvûty, které se objevují ne rostlinû v V. -VI. Krásnû lesklé tmavozelené listy mají Ïlutozelené, u nûkter˘ch
listÛ i krémové pana‰ování a nepravidelnû ‰irok˘ Ïlut˘ lem okolo celé ãepele.
Z u nás bûÏnû pûstovan˘ch brslenÛ je nejménû odoln˘ mrazu, proto ho vysazujeme na chránûná místa nebo do mobilních nádob. Mrazuvzdornost: -13 °C.

Exochorda x macrantha 'The Bride'
(Ex. korolkowii x Ex. racemosa)

Vzdu‰n˘, vzpﬁímenû rostoucí keﬁ s pﬁepadav˘mi v˘hony.
DorÛstá do 1, 5 m a ve stáﬁí je stejnû tak ‰irok˘. Opadavé
listy jsou svûtle zelené, podlouhle vejãité 3-7 cm dlouhé.
âistû bílé aÏ 4, 5 cm velké kvûty jsou uspoﬁádány do
hust˘ch 10 cm dlouh˘ch hroznÛ. Na pÛdu je nenároãná,
av‰ak patﬁí k vápnostﬁeÏn˘m rostlinám a také lépe roste
na sluneãném stanovi‰ti. Zajímavá je i svojí odolností
kvûtÛ, které nepo‰kodí ani nûkolikastupÀov˘ mráz. Mrazuvzdornost: -26 °C.

Exochorda racemosa

Velk˘, 3-4 m vysok˘ a stejnû tak ‰irok˘ trycht˘ﬁovitû rostoucí keﬁ. Hlavní v˘hony rostou vzpﬁímenû a jejich bohatû vûtvené konce jsou elegantnû pﬁeklonûné k zemi. Opadavé eliptické aÏ vejãité na jaﬁe brzy ra‰ící listy jsou
svûtle zelené. âistû bílé kvûty jsou 4 cm velké a po 6 aÏ
10 tvoﬁí hrozny. Plodem je pûtipouzdrá tobolka bez
okrasného v˘znamu. Vysazuje se na sluneãné nepﬁíli‰
vlhké, ale ani ne na vys˘chavé stanovi‰tû s kyselou pÛdní
reakcí, je vápnostﬁeÏná. Je dobﬁe mrazuodolná a to stejnû
jako pﬁede‰l˘ druh i v kvûtu. Podle literatury snesou poupata a kvûty bez po‰kození aÏ -10 °C. Mrazuvzdornost: 26 °C.

