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www.senkerik.cz                                   
                                                  Vážení přátelé, 

 
pro novou sezónu 2020 si Vám dovolujeme předloţit nabídkový katalog netradičních  
jehličnatých a listnatých dřevin pro zkrášlení Vašeho interiéru. Všechna osiva byla získána 
sběrem ve své vzdálené domovině, jsou čerstvá a tedy dobře klíčivá. V druhé části 
katalogu naleznete bohatý sortiment rostlin roubovaných čarověníků, minijehličin, azalek aj. 
pro výsadbu do zahrad či pěstování bonsají. 
Položky č. 1 – 271 = nabídka semen 
Položky č. 300 – 1036 = nabídka rostlin                                                                                                           

Písemné objednávky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mailem. Objednat lze i   
telefonicky.  
Ve své objednávce nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu a počet objednaných dávek 
semen /počet semen v dávce nelze z technických důvodů sniţovat/. Objednaná semena 
zasíláme kdykoliv po celý rok dobírkou/poštovné je cca 120,-Kč/, rostliny pak od jara do 
podzimu, podrobnější informace k  zaslání rostlin jsou v kapitole „ROSTLINY“. 
Tištěný katalog s fotografiemi zasíláme za 30,-Kč ve známkách. Nové katalogy pro rok 
2021 vyjdou během měsíce prosince 2020, opět je budeme zasílat za předem zaslané 
poštovní známky.  
Upozornění pro zákazníky ze Slovenska: 

Na Slovensko zasíláme semena č. 1 – 271 obyčejným nebo doporučeným 
dopisem/poštovné cca 2 EUR/ za předem zaslanou platbu bankovním převodem v EUR na 
slovenský účet u FIO banky. Celkovou částku za objednávku i údaje k platbě vám sdělíme 
e-mailem. Rostliny zasíláme balíkem EMS při platbě předem na účet, podmínky jsou 
uvedeny v závěru katalogu.  
 

 
SEMENA 
 
EXOTICKÉ JEHLIČNANY 
V následujících řádcích najdete široký sortiment importovaných osiv cizokrajných 
jehličnanů, převáţně ze Severní a Střední Ameriky, Středomoří a Asie. Jsou členěny do 2 
základních kategorií: jehličnany pro interier a jehličnany pro exterier. 
Výsevy všech těchto druhů vyţadují písčitou, kyprou a humózní půdu. Vysévá se v dubnu 
aţ květnu, řídce a naširoko, nejlépe do truhlíků v pařeništi, pod folii. Pokojové druhy je 
moţné při dostatku světla vysévat v bytě v průběhu celého roku. 
Některé druhy pro exterier vyţadují zpravidla 3 měsíční předosevní stratifikaci osiva. 

Adresa pro   
písemné objednávky:  
 
Ing. Petr Šenkeřík 
Mrákavy 240 
Kamenné Ţehrovice 
273 01 
 

  

Provozovna: 
Školka  
okrasných rostlin 
Pozdeň u  
Slaného   
   
tel.:   312 658 396 
mob.:732 519 424 
ze Slovenska: 
00420 312658396 

mailto:palmasenkerik@seznam.cz
http://www.senkerik.cz/


Stratifikace = promíchání semen s vlhkým říčním pískem a uloţení v uzavřené lahvičce ve 

spodní části chladničky při cca 4° C. Po celou dobu stratifikace musí být písek mírně vlhký. 
Po uplynutí stratifikační doby vyséváme. Při nesprávně provedené nebo krátké stratifikaci 
můţe vyklíčit pouze část semen nebo „přeleţet“ i celý výsev. Takovýto výsev sice není 
znehodnocen, vyklíčí však aţ příští jaro. Přeleţení výsevu nebo části semen můţe nastat u 
tisu a borovic Pinus pumila, cembra, flexilis, grifithii, parviflora, peuce a strobus. Výsevy 
zasypáváme 0,5cm silnou vrstvou říčního písku. 
Všechny výsevy jehličnanů je v prvém roce nutno od výsevu aţ do konce srpna z 50% 
plochy zastínit.Vzešlé semenáčky se pikýrují příštího roku zjara. 

 
 
 
JEHLIČNANY DO EXTERIERU 
PRO VENKOVNÍ BONSAJE A VÝSADBU DO ZAHRAD /č.50 – 149/ 

 
50/ ABIES ALBA – JEDLE BĚLOKORÁ 
Hezký jehličnan  na vánoční stromky, solitery apod. Náš domácí druh ze Západočeské 
pahorkatiny vhodný i do vyšších poloh.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
51/ ABIES AMABILIS – JEDLE LÍBEZNÁ  /NACHOVÁ/              
Otuţilá jedle krásného vzhledu, pomalého vzrůstu. Charakteristická hustými, dlouhými 
jehlicemi a tmavě nachovými šiškami.Původ-Britské Kolumbie. 
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
52/ ABIES BALSAMEA – JEDLE BALZÁMOVÁ     

Působivý okrasný druh vhodný do skalek pro pomalý růst. Jehlice jsou krásně lesklé, tmavě 
zelené, na spodní straně se dvěma bílými ryskami. Po rozemnutí mají typickou příjemně 
balzámovou vůni. Předností této jedle, pocházející ze Severní Ameriky, je její naprostá 
mrazuvzdornost, pomalý růst a  estetická hodnota.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
53/ ABIES CEPHALONICA – JEDLE ŘECKÁ             
Tato působivá jedle pochází z hor Jiţní Evropy, nejvíce rozšířena je v Řecku. V chráněné 
poloze je v našich podmínkách mrazuvzdorná. Lze ji pěstovat jako zahradní bonsaj v 
nádobách anebo vysadit do pozadí skalky. Vyuţití najde i jako solitera. 
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
54/ ABIES CONCOLOR – JEDLE OJÍNĚNÁ         
Velmi estetický okrasný druh dekorativní habitem. Krásně se vyjímá jako solitera na 
volných plochách svojí hustou, kuţelovitou korunou s dlouhými šedomodrými jehlicemi. 
Nenáročná na půdu. Odolná vůči nízkým teplotám a městskému prašnému prostředí. Můţe 
být pěstována i jako zahradní bonsaj v nádobě, kde si udrţí zakrslý vzrůst. Pochází ze 
Skalistých hor v USA.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
55/ ABIES GRANDIS – JEDLE OBROVSKÁ         
Nejrychleji rostoucí jedle s kuţelovitě štíhlou siluetou. Jako solitera uplatní svoji krásu na 
vlhčích stanovištích. Jehlice jsou nápadně dvouřadě rozloţené, ploché, temně zelené, na 
rubu se 2 sivými pruhy.Původ - záp. pobřeţí S. Ameriky.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 



56/ ABIES LASIOCARPA var. Arizonica – JEDLE PLSTNATOPLODÁ var. Arizonica 
Nádherná jedle velmi štíhlého vzrůstu s úzce kuţelovitou korunou a hladce šedou borkou. 
Modravě zelené jehlice aţ 4cm dlouhé jsou na větvičkách vţdy v několika řadách, na vrchu 
větévky vţdy vzpřímené, na rubu s dvěma úzkými bílými pruhy. Forma arizonica se 
vyznačuje modřejšími jehlicemi a korkovou kůrou. Šišky jsou vzpřímené, aţ 10cm dlouhé, 
sytě purpurové a jemně plstnaté. Je zcela mrazuvzdorná.Původem ze západní části Severní 
Ameriky.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
57/ ABIES NOBILIS /PROCERA/ – JEDLE VZNEŠENÁ /STŘÍBRNÁ/ 

Tento druh jedle má ploché, aţ 2,5 cm dlouhé jehlice, které jsou krásně ocelově 
šedomodře zbarvené. Pro svou dekorativnost se hodí především pro soliterní výsadbu a to 
i v městském prostředí. Tvar koruny je kuţelovitý, nezvykle tvarované šišky se zvláštním 
purpurovým odstínem jsou dlouhé aţ 24 cm, o průměru 7 - 8 cm. Pochází ze Severní 
Ameriky.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
58/ ABIES NORDMANIANA – JEDLE KAVKAZSKÁ                                                                                   

Ozdobný parkový strom s hustými, plochými a hustě seskupenými jehlicemi. Jehlice po 
rozemnutí jemně voní. V našich podmínkách je naprosto odolná. Pochází ze západní části 
Kavkazu.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
59/ CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ALUMI – CYPŘIŠEK LAWSONŮV var.  ALUMI     
Krásný cypřišek s modravým zbarvením jehlic. Velmi ceněn je pro svoji působivost jako 
solitéra, výtečně se osvědčí pro tvorbu ţivých plotů. Zcela nenáročný a mrazuvzdorný. 
Pochází z Kalifornie a Oregonu.  
Dávka 200 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
60/ PICEA ASPERATA – SMRK ŠTĚTINATÝ /DRAČÍ/ 

Botanický druh ze severní Číny, vhodný i na bonsaje.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
61/ PICEA BREWERIANA – SMRK BREWERŮV          

Je nejvzácnější z amerických smrků. Roste v horách severní Kalifornie. Vzrůstem a 
převislými větvemi připomíná smuteční vrbu. Nádherný je jako solitér uprostřed trávníku. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
62/ PICEA ENGELMANNII – SMRK ENGELMANNŮV 
Severoamerický smrk rostoucí v nadmořské výšce 1000 – 3500 metrů v pohoří Rocky 
Mountains. Snese částečný zástin a vyţaduje vlhčí, jílovitohlinité půdy. Semenáče se 
vybarvují do různých odstínů stříbrozelené aţ hnědoţluté barvy. Jehlice jsou však na rozdíl 
od stříbrného smrku měkké a nepichlavé a vzrůst je méně pravidelný.   
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
63/ PICEA GLAUCA – SMRK SIVÝ 

Botanický druh z hor východní části Severní Ameriky.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 
 



64/ PICEA MARIANA – SMRK ČERNÝ      
Strom pomalejšího růstu s široce kuţelovitými, hustými korunami a větvemi sahajícími často 
aţ k zemi. Hodí se hlavně pro parky a zahrady, kde uplatní svůj pěkný vzrůst a nenáročnost. 
Původ - Britská Kolumbie, Kanada.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
65/ PICEA OMORIKA – SMRK OMORIKA          
Vzácný endemický druh pocházející z malé lokality bývalé SFRJ, Černé Hory. Velice odolný 
suchému prostředí. Vyznačuje se pravidelně kuţelovitou, neobyčejně štíhlou aţ úzkou 
korunou.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
66/ PICEA ORIENTALIS – SMRK VÝCHODNÍ 
Štíhlý smrk ze západního Kavkazu a Armenie z horských poloh 800 – 2300 m. Jeden 
z nejhezčích a dokonale odolných druhů. Je pomalého vzrůstu a proto pouţitelný i v menších 
prostorách zahrad. Má pravidelný habitus a temně zelené, silně lesklé, tupé a krátké jehlice. 
Snese zástin, vyţaduje vlhčí vzduch a písčitojílovitou půdu.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
67/ PICEA PUNGENS GLAUCA – SMRK PICHLAVÝ, STŘÍBRNÝ                                                                         
Ze všech smrků nejvíce oblíbený a pěstovaný „stříbrný smrk“ s jedinečně pravidelným 
vzrůstem. Forma „glauca“ se navíc vyznačuje silně stříbrnobíle ojíněnými jehlicemi. 
Původ – Colorado, USA.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
68/ PICEA PURPUREA – SMRK NACHOVÝ 

Druh z hor západní Číny, kde roste ve výškách 3000 – 4000 metrů nad mořem. 
Vyniká krásnými purpurovými šiškami.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
69/ PICEA SITCHENSIS – SMRK SITKA 
Severoamerický smrk rychlého vzrůstu. Zcela odolný, vhodný pro vlhčí stanoviště. Vyniká 
jako solitera krásným, široce od země kuţelovitým vzrůstem, šikmo odstálými konci větví a 
ozdobně skloněnými dvojbarevnými a silně pichlavými jehlicemi. Kůra je červenohnědá. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
70/ PINUS ARISTATA – BOROVICE OSINATÁ 
Odolná nenáročná borovice velmi zajímavého a zvláštního zjevu, vhodná pro skalní scenerie 
pro pomalý růst, křovitou formu a hluboce k zemi svěšené větve. Vysokohorský druh severní 
Arizony a jihozápadní Kalifornie. Jedna z nejvyhledávanějších borovic pro bonsaje a skalky. 
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
71/ PINUS ARMANDII – BOROVICE ARMANDOVA 
Okrasná borovice s jemným delším ţlutozeleným jehličím. Šišky jsou 10- 15 cm dlouhé, 
poměrně štíhlé.Původem je z Číny a dorůstá v dospělosti větších rozměrů. 
Dávka 2 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
72/ PINUS CEMBRA – BOROVICE LIMBA 
Strom větších rozměrů se špičatě vejčitou a aţ k zemi zavětvenou korunou. Velká semena - 
limbové oříšky, jsou jedlá. Uplatní se pro soliterní výsadbu, do větších skalek, k terasám. 
Semeno je nutné před výsevem 3měsíce stratifikovat.Pocház ze Sibiře.  
Dávka 2 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 



73/ PINUS CONTORTA LATIFOLIA – BOROVICE POKROUCENÁ 
Je druhem severoamerického hornatého vnitrozemí, kde roste v nadmořských výškách 
2000 - 3200 m ve státech Oregon a Washington. Dekorativní ojíněnými letorosty a ţlutavě 
zeleným hustším jehličím, v zimě často aţ zlatavým.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
74/ PINUS DENSIFLORA – BOROVICE HUSTOKVĚTÁ    
Ve své vlasti v Japonsku se často pěstuje jako zvlášť oblíbený parkový a zahradní strom. 
Je vyhledávaným druhem pro pěstování umělých zákrsků a bonsají. Jehlice jsou 
sivozelené aţ modrozelené, lesklé. Koruna je široká, sloţená z vodorovně postavených 
větví.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
75/ PINUS FLEXILIS – BOROVICE OHEBNÁ 

Malý strom dorůstající ve volné půdě jen 5 - 10 m, pomalurostoucí, proto vhodná pro parkové 
a bonsajové kultury. Původ - Colorado, USA.Stratifikace osiva 3 měsíce. 
Dávka 5 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
76/ PINUS GRIFITHII /WALLICHIANA/  – BOROVICE HIMALÁJSKÁ   
Nenáročná borovice se zakulacenou korunou a skořicově hnědou borkou. Pro svůj malebný 
vzhled vhodná jako solitera nebo k výsadbě do pozadí skalky či vřesoviště. Vyniká dlouhým, 
jemným, stříbřitě modrým jehličím. Stratifikace osiva 3 měsíce.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
77/ PINUS JEFREYI – BOROVICE JEFREYOVA 
Strom se světle ojíněnými letorosty a 12 – 20 cm dlouhými modravězelenými jehlicemi. 
Obsahují balzám s výrazně vonícími aldehydy připomínající vůni fialek. Pochází z údolí 
Sierra Nevady v Kalifornii a Oregonu.  
Dávka 3 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
78/ PINUS KOREANSIS – BOROVICE KOREJSKÁ 
Dekorativní borovice s širokou řídkou korunou a nápadnými šiškami. Odolná mrazům, 
vhodná do parků. Roste velmi pomalu, proto najde uplatnění u skalky i jako bonsaj. Má 
nádherně modré jehličí. Vyskytuje se v horách Koreje a Japonska. Nutná je 1 – 2 měsíční 
stratifikace osiva.  
Dávka 2 semena  20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
79/ PINUS LEUCODERMIS – BOROVICE BĚLOKORÁ        

Pomalu rostoucí borovice vhodná do skalek a k tvorbě bonsají. Proti nepřízni počasí je 
velice odolná, uplatnění najde téţ v suchých vápencových místech s kamenitou půdou. 
Vzhledem se podobá bor. černé. Pochází z Balkánu.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
80/ PINUS MUGO MUGHUS – BOROVICE KLEČ, KOSODŘEVINA                                   
Horská borovice velmi nízkého a pomalého vzrůstu, obvykle do výšky 1,5 – 2 m.Vhodná  
k osázení suchých, kamenitých svahů, do pozadí skalek apod. Potřebuje polohu na plném 
slunci.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 
 



81/ PINUS MUGO PUMILIO – BOROVICE KLEČ var.PUMILIO 
Vyhledávaná varianta kosodřeviny pro bonsaje a skalky. Vzrůst klečový, extrémně nízký/do 
40 cm/, křovitý s plazivým kmenem a poléhavými větvemi. Původ – Švýcarské Alpy, nadm. 
výška 2000 m.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
82/ PINUS MURRAYANA – BOROVICE MURRAYOVA            
Je často vysazována jako dekorativní dřevina s nízkými nároky na půdu. V hlubších 
půdách vytváří malebně rozloţenou korunu. Typické jsou tuhé, podélně zkroucené a světle 
ţlutozelené jehlice. Roste v horách západní části Severní Ameriky. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
83/ PINUS NIGRA – BOROVICE ČERNÁ 
Strom s hustou, široce rozloţenou korunou. Pochází z horských poloh jiţní Evropy. Vhodná 
jako ozdobný prvek do zahrad či městských parků, neboť dobře snáší zakouřené a prašné 
prostředí. Letorosty s hustými a pichlavými jehlicemi jsou pokryty smolou. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
84/ PINUS PEUCE – BOROVICE RUMELSKÁ      
Malý strom velmi pěkného zjevu. Nápadná štíhlým vzrůstem. Proto zabírá málo místa a je 
vhodná i do menších zahrad. Jehlice jsou šedavě zelené s šedivými pruhy na spodní 
straně. Roste v horách Balkánského poloostrova. Stratifikace osiva 3 měsíce. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
85/ PINUS PONDEROSA – BOROVICE TĚŽKÁ 
Statný strom s jehlicemi 12 - 26 cm dlouhými, temně zelenými a oranţově ţlutými letorosty. 
Dosti odolná v drsném podnebí. Roste od severovýchodního Mexika po Britskou  Kolumbii.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
86/ PINUS RIGIDA – BOROVICE TUHÁ 

Malý strom, jen 3 – 10 m vysoký, často pouze keřovité tvary. Zajímavě pokroucené 
semenáčky se výborně hodí k tvarování bonsají. Zvláštností je, ţe z kmenů a starých větví 
vyrůstají trsíky krátkých větévek se štětičkovitě nahloučenými svazečky jehlic. Často tvoří 
kolem kmenů doslova husté zelené věnce.Původ Tenessee.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
87/ PINUS SIBIRICA – BOROVICE SIBIŘSKÁ /SIBIŘSKÝ CEDR/  
Sibiřský cedr nebo-li borovice limba sibiřská je statný jehličnatý strom z oblasti sibiřské tajgy 
na středním toku řeky Ob. Pro své všestranné a výjimečné léčivé vlastnosti je rostlina 
vyuţívána od nepaměti, zvláště ceněné jsou plody – tzv. kedrové oříšky. Zanedbatelná není 
ani okrasná hodnota této borovice. Výsev semen na podzim ven na mráz nebo na jaře po 
zimní stratifikaci semen ve vlhkém písku a v chladu.  
Dávka 3 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
88/ PINUS UNCINATA – BOROVICE BLATKA           
Velmi vyhledávaná borovice pro skalky i vřesoviště. Roste pomalu do pravidelně 
jehlancovitého tvaru. Habitus rostliny je hustý, kompaktní, s temně zelenými jehlicemi. 
Vyskytuje se na rašenilištích v jiţních Čechách, dobře se jí však daří i na písčitých půdách. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 



89/ TAXUS BACCATA – TIS ČERVENÝ 
Keřovitá forma temně zeleného tisu s plochými dvouřadými jehlicemi a červenohnědou kůrou. 
Roste dobře na slunci i ve stínu. Nejlépe mu však vyhovuje polostín, vlhčí ovzduší, hlubší a 
ţivné půdy. Je odolný proti znečištění ovzduší. Patří mezi nejcennější jehličnany pro stříhané 
ţivé ploty a tvarování vůbec. Osivo vyţaduje před výsevem roční stratifikaci v říčním písku. 
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
90/ THUJA OCCIDENTALIS – ZERAV ZÁPADNÍ            
Krásná temně zelená túje se zlatavými šišticemi. Pouţití je takřka všestranné. Vysazují se i 
jako solitéry nebo do skupin. Výborně se hodí na ţivé ploty neboť dobře snáší řez. Pochází 
z Kanady.  
Dávka 200 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 

 
 
 

                LISTNATÉ DŘEVINY A KVĚTINY DO INTERIERU  
                        SUBTROPICKÉ PŘENOSNÉ ROSTLINY /č. 150 – 199/     

                    
150/ ALBIZIA JULIBRISSIN var. ROSEA – PERSKÁ AKÁCIE /RŮŽOVÁ/       
Ozdobný subtropický stromek s typicky deštníkovitou korunou z čeledi Mimosaceae 
/citlivkovité/. Jasně růţové květy s mnoţstvím ochmýřených tyčinek se objevují pozdě v létě 
nebo na podzim. Velice pěkné jsou 2x zpeřené, jemné lístky. Před vysetím osivo spaříme 
přelitím horkou vodou s následnou 3 měsíční stratifikací. Rozšířená je v subtropické Africe. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
151/ ALBIZIA J. var. SUMMER CHOCOLATE – PERSKÁ AKÁCIE /PURPUROVÁ/       
Ozdobný subtropický stromek s typicky deštníkovitou korunou z čeledi Mimosaceae 
/citlivkovité/. Jasně růţové květy s mnoţstvím ochmýřených tyčinek se objevují pozdě v létě 
nebo na podzim. Atraktivní jsou výrazně purpurově /tmavě vínově/ zbarvené listy. Před 
vysetím osivo spaříme přelitím horkou vodou s následnou 3 měsíční stratifikací. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
152/ ARAUJIA SERICOFERA – ARAUTA           
Zajímavá balkónová liána s četnými bílými kvítky a plody tvaru okurek. Výhony se pnou aţ 
do délky 3 metrů. Vyţaduje slunné stanoviště a chladné zimování ve světlé místnosti. 
Pochází ze Sicílie.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
153/ CAESALPINIA GILLIESII – SAPAN GILLIESŮV       
Balkonový keř s nápadnými ţlutočervenými květy a ozdobnými mimózovitými listy. Výsev 
celoročně při pokojové teplotě. Původem z Argentiny.  
Dávka 6 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
154/ CERATONIA SILIQUA – ROHOVNÍK OBECNÝ, SVATOJÁNSKÝ CHLÉB 

Okrasný a uţitkový strom ze Středomoří a Arábie. Snáší velmi suché prostředí, je vhodný 
k pěstování a tvarování v nádobách jako pokojová bonsaj. Plodem jsou jedlé červenohnědé 
lusky chutí připomínající čokoládu. Semena před výsevem namočte na 24 hod. do vlaţné 
vody. Rostliny potřebují sušší, chudou, štěrkovitou půdu, v létě umístění i venku na plném 
slunci, v zimě chladněji mezi 0-15°C.  
Dávka 3 semena 20,-Kč /0,80 EUR/ 
 



155/ OLEA EUROPAEA – OLIVOVNÍK EVROPSKÝ                                                            
Velmi vhodný a vděčný druh pro pokojové bonsaje. Nenáročná rostlina snášející sucho a 
ozdobná stříbřitým listem. Semena vysejeme při pokojové teplotě do běţné zeminy, klíčení 
můţe trvat i 9 měsíců. Původ - Středomoří.  
Dávka 6 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
156/ PASSIFLORA CAERULEA – MUČENKA MODRÁ        
Pokojová liánovitá rostlina s nápadně velkými bílefialovými květy zajímavého tvaru. Listy jsou 
pětilaločné, světle zelené, jemné. V bytě se rostliny pěstují na drátě stočeném do kruhu a 
zapíchnutém v květináči. Pro lepší kvetení rostliny na jaře hluboce seřízneme. Výsev do 
běţné květinové zeminy s trochou staré omítky. Původem je z Jiţní Ameriky. 
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
157/ PASSIFLORA EDULIS – MUČENKA JEDLÁ /PURPUROVÁ/    

Pokojová liána s tmavě zelenými trojlaločnými listy a ozdobnými bílými, u hybridů téţ 
bílorůţovými květy. Plody jsou chutné, aromatické, sladkokyselé bobule, 5 – 8 cm velké. 
Původem z jiţní Brazílie.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
158/ PHYTOLACCA DIOICA – LÍČIDLO         
Stromek pocházející z tropické a subtropické Ameriky. Pěstovaný pro zajímavý vzhled a 
ozdobné aţ 15 cm dlouhé hrozny ţlutých plodů. Květy a plody příjemně voní a jejich barvivo 
je vyuţíváno v cukrářství. Vyséváme z jara po předchozí 2 aţ 3 měsíce dlouhé stratifikaci. 
Dávka  20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
159/ PITTOSPORUM TOBIRA       

Krásný stálezelený keřík s koţovitými listy a vonnými  smetanově bílými květy. Velice 
odolný suchu a proto vhodný pro bonsajové pěstování. Pochází z Japonska a v Evropě je 
vysazován v parcích Středomoří pro dekorativní účely. Stratifikace osiva 2 měsíce anebo 
výsev bez stratifikace, vyklíčí však aţ po 2 – 3 měsících. 
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
160/ PUNICA GRANATUM – MARHANÍK GRANÁTOVÝ             
Tento opadavý keřík pocházející ze subtropických oblastí Asie se můţe stát výraznou 
ozdobou kaţdého chladnějšího interiéru. Vyniká jasně červenými, zdaleka viditelnými květy 
z nichţ se vyvíjejí ţlutočervená granátová jablka. Je značně odolný vůči suchu, vhodný do 
bytu.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
161/ SOLANUM PSEUDOCAPSICUM – OKRASNÝ LILEK 
Malý keřík s tmavozelenými koţovitými listy a zelenavě bílými květy. Bobule, které zdobí 
rostlinu po několik měsíců, jsou zpočátku zelené, později oranţové a nakonec korálově 
červené. Vysejeme na jaře a po přepíchání rostliny 2x zaštipujeme pro vytvoření hezkého 
keříku, dá se zapěstovat i s korunkou na kmínku. Přes léto je vhodnou kbelíkovou rostlinou 
na balkony, zimujeme seříznuté rostliny na světle a chladu s nepatrně vlhkým zemním balem. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 

 
 
 
 



   LISTNATÉ OKRASNÉ STROMY A KEŘE DO ZAHRADY /č. 200 – 249/ 

 
Mnohé druhy listnatých stromů a keřů potřebují k vyklíčení semen jejich několikaměsíční 
stratifikaci v chladu a vlhku, teprve poté se vysévají. Proto se před jarním výsevem ukládají 
zpravidla na 3 měsíce do vlhkého říčního písku v chladničce, sklepě apod. Pokud se 
vysévají jiţ na podzim ven na mráz, nemusí se ţádná stratifikace provádět, proběhne 
přirozeně a semena vyklíčí na jaře. Stratifikaci nebo podzimní výsev vyţadují tyto druhy - 
javory, rakytník, klanopraška, lonicera, višeň pl., klokoč, svítel, zmarlika, ptelea, aronia,  
clematisy, celastrus, rhodotypos, brslen. 
 
200/ ACER PALMATUM ATROPURPUREUM – JAVOR DLANITOLISTÝ       
Tento javor původem z Japonska je zářivou ozdobou kaţdé zahrádky. Je velmi drobného 
vzrůstu, na jaře tvoří listy jasně červené, které v létě ztmavnou, okraje jsou jemně stříhané. 
Jedna z nejţádanějších dřevin na venkovní bonsaje. Semeno vyţaduje před výsevem 3 - 4 
měsíční chladnou stratifikaci ve vlhkém říčním písku. Vysévá se při prvních příznacích 
klíčení. Dávka 6 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
201/ ACER PALMATUM DISSECTUM ORNATUM – JAVOR DLANITOLISTÝ ZPEŘENÝ                          
Červenolistá odrůda velmi pomalu rostoucí. Je zářivou ozdobou kaţdé skalky. Velice jemně 
stříhané, rozeklané listy udrţují purpurovou barvu po celou vegetaci. Stratifikace 3 měsíce. 
Dávka 3 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
202/ ACER PALMATUM THUNB. – JAVOR DLANITOLISTÝ VELKOSEMENNÝ      
Japonský javor se svěţe zelenými listy s překrásným karmínově červeným podzimním  
zbarvením. Květy jsou bílé aţ růţové, ozdobné jsou i plody. Znamenitě se uplatní ve 
skalce a vřesovišti. Vyţaduje 3 měsíční chladnou stratifikaci. Roste v Japonsku a Koreji. 
Dávka 6 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
203/ ACER TATARICUM – JAVOR TATARSKÝ  

Opadavý vícekmenný keř s tenkými jemnými výhony s jednoduchými jasně zelenými listy 
dorůstající výšky 2 aţ 3 metry. Kvete po olistění nenápadnými zelenobílými květenstvími. 
Velice atraktivní jsou v časném létě jeho dlouze křídlaté vínově červené plody.Na podzim 
se nápadně zbarvuje ţlutými a rudými tóny, které nejlépe vyniknou na pozadí temných 
jehličnanů. Tento javor má rád vápenité vlhké a ţivné půdy v teplých polohách, na slunci i v 
polostínu. Je vhodným materiálem k tvarování bonsají.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
204/ ACER TEGMENTOSUM – JAVOR STŘECHOVITÝ 
Javor s „hadí kůrou”, který má na kmeni voskový povlak a bílozelenou kresbu. Proto je 
působivý i v zimních měsících po opadu listů. Ozdobné je téţ podzimní červené zbarvení 
listů. Pochází ze severní Číny. Výsev na podzim nebo na jaře po předchozí 3 měsíční 
stratifikaci. Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
205/ ACTINIDIA ARGUTA – ACTINIDIE VÝZNAČNÁ, MRAZUVZDORNÉ KIWI 
Popínavá liána pro slunné aţ polostinné stanoviště. Bohatě plodí vynikající jedlé bobule 
s vysokým obsahem vitamínů a lahodnu chutí. Osivo pochází ze zvláště chutného kultivaru 
ANANASNAJA.Plody jsou velikosti angreštů, hladké, lesklé. Po dozrání a změknutí se 
konzumují celé bez loupání, slupka je velmi tenká. Osivo se vysévá na jaře pod sklem nebo 
folií při mírném teple po suchém uskladnění. Je částečně samosprašná ale pro lepší 
opylení vysazujeme vţdy několik rostlin do blízkého okolí. Vyţaduje mírně kyselý substrát. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 



206/ ARONIA MELANOCARPA – TEMNOPLODEC ČERNOPLODÝ 
Černý jeřáb keřovitého aţ stromkovitého vzrůstu. Plody s vysokým obsahem vitamínů se 
pouţívají pro přípravu sirupů, dţemů apod. Daří se na všech stanovištích, je velmi otuţilý. 
Výsev osiva na jaře po 2-3 měsíční chladné stratifikaci.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
207/ AZALEA MOLLIS – OPADAVÁ ZAHRADNÍ AZALKA                                                            
Okrasný opadavý keř s velkými ţlutými květy. Vyţaduje kyselejší substrát obohacený 
rašelinou nebo lesní hrabankou. Osivo vyséváme na jaře do výsevních misek do směsi 
rašeliny a písku. Vyséváme na povrch a nezasypáváme, pouze přitlačíme k substrátu. Na 
zastíněném místě, při stálé vlhkosti /nejlépe pod folií/ a teplotě 15 – 20 °C vyklíčí do 20 
dnů. Semenáčky v témţe roce pikýrujeme a přezimujeme v hlubokém pařeništi.                                                                                                                   
Dávka 150 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
208/ CATALPA BIGNONIOIDES – KATALPA TRUBAČOVITÁ 
Ozdobný strom s velkými listy a bílými trubkovitými květy, původem z jihovýchodní části 
Sev. Ameriky. Plodem jsou lusky dlouhé aţ 30 cm. Výsev mělce na jaře, nejlépe pod folii. 
Mladé semenáčky přezimujeme po prvém roce ve studeném skleníku, pařeništi apod. 
Starší rostliny jsou jiţ odolnější.   
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
209/ CELASTRUS SCANDENS – ZIMOKEŘ 

Okrasná liana bujného vzrůstu vhodná k ozelenění pergol, sloupů, plotů a odumírajících 
stromů. Známá  téţ jako “škrtič stromů”.  Nejkrásnější je v pozdním podzimu po opadu 
listů, kdy rozpukají plody a ukáţe se červený míšek ve ţluté tobolce. Tato ozdoba vytrvává 
na rostlinách dlouho do zimy. K bohatému plodenství je však potřeba vysadit na jedno 
stanoviště vice semenáčů, aby se vyskytly jak plodné samičí, tak i samčí rostliny nutné k 
opylení. Je nenáročný na půdu, dokonale mrazuvzdorný a snáší slunné i zastíněné polohy. 
Osivo vyséváme na podzim a v průběhu zimy v suchém stavu ven na mráz anebo na jaře 
po  chladné 3 měsíční stratifikaci ve vlhkém písku.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
210/ CERCIS SILIQUASTRUM – ZMARLIKA JIDÁŠOVA                                                       
Opadavý ozdobný stromek, bohatě kvetoucí drobnými růţovými květy. Plně mrazuvzdorný. 
Výsev na jaře po předchozí 3 měsíční stratifikaci.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
211/ CLEMATIS MONTANA – PLAMÉNEK HORNÍ 

Botanický druh plaménku s krásnými modrými květy. Pnoucí liána na zídky, sloupy, 
pergoly. Kvete v květnu. Výsev semen nejlépe na podzim na mráz anebo na jaře po 
předchozí stratifikaci v písku. Při jarním výsevu nestratifikovaného suchého osiva přeleţí a 
vyklíčí aţ další jaro. 
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
212/ CLEMATIS TANGUTICA – PLAMÉNEK TANGUTSKÝ 
Velice ozdobný botanický druh plaménku se ţlutými zvonkovitými květy a atraktivním   
plodenstvím s bílým chmýřím, které vytrvává na rostlině i v zimním období. Hodí se k 
ozelenění a zdobení zdí, besídek, pergol, oblouků, sloupů a plotů. Vyţaduje hlinité ale 
propustné půdy s obsahem vápníku, kořenový systém zastíněný nízkou podsadbou 
trvalek či keřů, kvetoucí nadzemní část však na slunném stanovišti. Semena vyséváme i 
s chmýřím na podzim ven na mráz anebo na jaře po zimní stratifikaci osiva ve vlhkém 
písku v chladu. Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 



213/ COLUTEA ARBORESCENS – ŽANOVEC OBECNÝ, MĚCHÝŘNÍK                                
Zajímavý keř rostoucí na suchých, chudých a písčitých půdách a na plném slunci. Kvete 
ţlutě. Plodem jsou nápadně nadmuté ozdobné lusky, které zůstávají na keřích dlouho do 
zimy. Před výsevem koncem dubna semena krátce spaříme a necháme 24 hodin bobtnat.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
214/ EUONYMUS EUROPAEUS – BRSLEN EVROPSKÝ 
Okrasný keř s nápadně zelenou kůrou a podélnými korkovými lištami. Dorůstá výšky 2-3 
metry a nádherný je jako solitera v trávníku. Nejkrásnější je napodzim, kdy se rozzáří 
mnoţstvím růţovofialových plodů ve tvaru biskupských čepiček. Tyto jsou po otevření ještě 
pestřejší, protoţe odhalí semena ve svítivě oranţovém míšku. Osivo se vysévá napodzim 
nebo v průběhu zimy ven na mráz.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
215/ HIBISCUS SYRIACUS – IBIŠEK SYRSKÝ            
Dekorativní keř kvetoucí dlouho do podzimu velkými květy barvy bílé, růţové a fialové. 
Snáší sucho a městské prostředí. Vyţaduje umístění v chráněné poloze, neboť vydrţí 
mrazy jen do  22 °C. Původně je rozšířený v Číně.  
Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
216/ HIPPOPHAE RHAMNOIDES – RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ                                      
Keř nebo nízký strom zajímavého vzhledu s ostrými trny a stříbřitými úzkými lístky. 
Nápadné červeně oranţové bobule vytrvávají na keři dlouho do zimy. Jsou bohatým 
zdrojem vitamínu C a A. Obsahují jich více neţ citrusové plody nebo šípky. Slouţí k 
přípravě marmelád a výrobě přírodních vitamínových preparátů přispívajícím k odolnosti 
organismu proti infekčním chorobám. K zajištění plodnosti je nutno vysadit několik rostlin 
pospolu, neboť vytváří samčí a samičí jedince. Rostlina je velmi odolná, nenáročná. Mělký 
výsev provádíme v květnu po předchozí 3 měsíční chladné stratifikaci. Pochází z jiţní 
Evropy. Dávka 40 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
217/ CHAENOMELES JAPONICA – KDOULOVEC JAPONSKÝ        
Keř japonského původu sotva 1 m vysoký. Květy cihlově červené aţ 3 cm veliké se objevují v 
březnu aţ dubnu. Výborný pro nízké ţivé ploty i jako solitera. Osivo před výsevem 
stratifikujeme nejméně 8 týdnů. Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
218/ KOELREUTERIA PANICULATA – SVÍTEL LATNATÝ        
Parkový strom kvetoucí v létě ţlutými latovitými květy. Ozdobné jsou i měchýřkovité plody. 
Výsev pod sklem na podzim nebo zjara po 5měsíční stratifikaci.  
Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
219/ LABURNUM ANAGYROIDES – ŠTĚDŘENEC ODVISLÝ, ZLATÝ DÉŠŤ                    
Oblíbený zahradní keř. Od května vykvétá 10 – 20 cm dlouhými visutými hrozny ţlutých 
květů. Vyţaduje slunečné místo. Osivo v květnu před výsevem spaříme horkou vodou přes 
sítko. Přesto menší část vyklíčí aţ další jaro.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
220/ PAULOWNIA TOMENTOSA – PAULOWNIE PLSTNATÁ 
Oblíbená dřevina pro světle fialově červené trubkovité květy a velké listy /aţ 40cm/. Výsev 
semen na jaře na vlhký substrát, nezasypávat, pouze překrýt netkanou textilií nebo folií a 
povrch často rosit. Vyklíčí do 1 měsíce. Prvou zimu je potřeba přezimovat semenáčky 
mrazuprostě. Pochází z Číny.  
Dávka 300 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 



221/ PRUNUS TOMENTOSA – VIŠEŇ PLSTNATÁ 
Okrasný opadavý keř původem z Číny, dorůstá velikosti cca 1 metru. Kvete velmi raně na 
jaře, záplavou bílerůţových květů. Listy jsou plstnaté a plody atraktivní, zářivě červené, 
jedlé a dobré chuti.Vyţaduje vlhčí stanoviště a dobře snáší vápník v půdě. Výsev semen na 
podzim ven na mráz nebo na jaře po zimní stratifikaci semen ve vlhkém písku a v chladu. 
Dávka 5 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
222/ RHODODENDRON YEDON. – JAPONSKÉ SKALKOVÉ AZALKY v pastel.barvách 
Směs osiva drobnokvětých japonských skalkových azalek a tzv.“Jelínkových“ azalek ze 
vzájemného kříţení, v nádherných sytě pastelových barvách. Semenáče vykvétají 3-4 
rokem po výsevu v mnoha odstínech barev a tvarů květů, získávají se tak nové 
odrůdy.Výsev do dezinfikovaného nebo přepařeného substrátu z vyzrálé listovky, rašeliny a 
písku, jehoţ povrch pečlivě urovnáme.Výborné účinky má tenká vrstva čerstvého, jemně 
rozdrceného mechu rašeliníku, kterou rozprostřeme a přitiskneme k povrchu uvedené 
směsi. Drobná semínka vyséváme na povrch, nepřekrýváme zeminou, klíčí na světle při 
teplotě cca 22°C! Pro udrţení vlhkosti zakrýváme výsevní misku sklem nebo folií. Moţno 
téţ vysévat i v bytě za oknem od ledna do května do zavařovacích litrových lahví, které 
sterilizujeme i s připraveným substrátem asi 20 min. a po zchladnutí vysejeme osivo a 
ihned uzavřeme. Mladé rostlinky přepichujeme při druhém pravém listu, první zimu 
přezimujeme v chladné bezmrazé místnosti. Dávka 100 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
223/ RHODOTYPOS SCANDENS – RŮŽOVEC ZÁKULOVITÝ 

Opadavý okrasný keř z Japonska a střední Číny se ţivě zeleným olistěním, sněhově bílými 
lesklými květy, připomínajícími sasanky a černými plody. Daří se ve všech zahradních i 
vápenitých půdách. Dorůstá do 2 metrů a je vhodný i na volně rostoucí ţivé ploty. Výsev na 
podzim na mráz anebo na jaře po zimní stratifikaci. Dávka 5 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
224/ SCHIZANDRA CHINENSIS – KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ                                             
Opadavá   dřevitá   a   mrazuvzdorná   liána  z oblasti   Dálného   východu   /Čína,  Korea, 
Japonsko/.  Léčivé  látky,  přirovnávané  k  účinku  ţen-šenu, jsou od  nepaměti   středem 
zájmu  farmakologů a lékařů celého světa.  Aktivují centrální nervovou soustavu, stimulují 
srdce,  krevní  systém,  dýchání  a  zlepšují ostrost zraku. Nejúčinnější je lihový extrakt ze 
semen a bobulí. Výsev provádíme na podzim anebo z jara pod sklo po 3 měsíční chladné 
stratifikaci. Dávka 10 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
225/ STAPHYLEA PINNATA – KLOKOČ ZPEŘENÝ 
Okrasný keř s povytáhle vejčitou korunou, pruhovanou borkou a 5četnými, bílými aţ 
červenavými květy v bohatých převislých hroznech.Plody jsou tobolky s nadmutými 
pouzdry a kulovitými leskle hnědými, tvrdými semeny, tzv. „klokočí“ Z plodů se vyráběly 
růţence a lidová biţuterie. Výsev semen na podzim ven na mráz nebo na jaře po zimní 
stratifikaci semen ve vlhkém písku a v chladu. Dávka 5 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
226/ WISTERIA FLORIBUNDA ROSEA – VISTÁRIE KVĚTNATÁ /RŮŽOVÁ/ 
Vistárie květnatá je japonská sestra vistárie čínské. Kvete o něco později (květen aţ 
začátek června), jiţ olistěná, a má 30-70 cm dlouhé hrozny vonných růţových květů. Plody 
jsou ukryté v dlouhých luscích.Výsev semen brzy na jaře. 
Dávka 2 semena 20,-Kč/0,80 EUR 
 
227/ WISTERIA SINENSIS – VISTÁRIE ČÍNSKÁ /FIALOVÁ/                                                 
Krásná  ovíjivá  liána  dorůstající  několika  metrů. Nádherné   květenství   dlouhých  
modrofialových hroznů vynikne při výsadbě na dominující místa v zahradě, hlavně na 
pergoly, balkóny, zdi, ploty či verandy. Dávka 3 semena 20,-Kč /0,80 EUR/. 



           KVĚTINY, SKALNIČKY, LÉČIVÉ ROSTLINY /č. 250 – 299/ 

 
 
250/ ALLIUM CAERULEUM – ČESNEK MODRÝ, OKRASNÝ 
Trsnatá cibulovina s úzkými vzpřímenými listy. Květ je kulovitý o průměru 3-4 cm, sloţený 
z 30-50 modrých kvítků. Vysévá se na jaře.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
251/ ASPARAGUS OFFICINALIS – ASPARÁGUS LÉKAŘSKÝ                                                 

Vytrvalá aţ 150 cm vysoká bylina s velmi jemným olistěním a cihlově červenými bobulemi. 
Vysazuje se jako okrasná rostlina v zahradách a vyuţívá se při aranţování a vazbě květin    
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
252/ ASTER ALPINUS – ASTRA ALPSKÁ, směs barev 
Bohatě kvetoucí nízká trvalka pro slunné stanoviště, skalky, lemy záhonů, pěstování v 
nádobách. Kvete druhým rokem po výsevu. Vysévá se v dubnu aţ červenci. Předpěstované 
sazenice se vysazují na podzim nebo příští rok na jaře. 
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
253/ COBEA SCANDENS - KOBEA 
Kobea je popínavý keř, v našich podmínkách pěstovaný jako ovíjivá letnička.Doroste za rok 
3-5 metrů výšky, listy jsou dvojitě aţ trojitě zpeřené, výrazné zvonovité květy jsou zelenavé, 
později se mění ve fialové. Vhodné je předpěstování sazenic výsevem časně na jaře. 
Vyţaduje běţný zahradní substrát a slunné stanoviště. Ideální je umístění na pohledově 
atraktivní místa na balkonech, terasách, zimních zahradách.  
Dávka 7 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
254/ DAHLIA VARIABILIS – JIŘINKA                                                                                      
Hlíznatá trvalka ve směsi nejrůznějších barev. Z  výsevu získáme mnoho barevných 
kombinací. Z  nejkrásnějších na podzim sklidíme hlízy a v dalších letech tyto barvy udrţujeme 
výsadbou hlíz. Výsev semen v únoru, mělce. Po rozpikýrování je vhodné zaštípnutí rostlin, 
aby se rozvětvily.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
255/ DIANTUS CHINENSIS  – HVOZDÍK, ČÍNSKÝ KARAFIÁT 
Hustě větvená pomalu rostoucí dvouletka. Výška pouze 25 – 30 cm. Květy s korunními 
plátky zoubkovitě stříhanými, barvy bílé, lososové, růţové a červené. Kvete od července do 
podzimu druhým rokem po výsevu.Výsev v červenci.  
Dávka 100 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
256/ DIGITALIS PURPUREA – NÁPRSTNÍK VLNATÝ                                                               

Dvouletka s bohatým 1,5 m vysokým květenstvím v barvě bílé, růţové a fialové. Osivo 
obsahuje směs barev.Výsev v červnu do humózní půdy.  
Dávka 500 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 
 
 
 
 



257/ ECHINACEA PURPUREA – TŘAPATKA NACHOVÁ – léčivá rostlina 
Echinacea  purpurea, známá téţ pod názvem rudbekie, je snad nejznámější léčivou 
rostlinou této doby . Zabíjí bakterie a viry, redukuje alergie a  posiluje náš imunitní systém, 
jehoţ včasná reakce na viry je rozhodující v době epidemií podzimních nemocí. Pouţívá se 
lihový extrakt z čerstvých listů či květů, případně ze suchých kořenů, nejčastěji 
vylouhováním v 60% lihu po dobu 7 dnů. Jako prevence proti virózám 1 malá lţička denně, 
při nástupu choroby aţ pětinásobek. Pro děti je vhodný čaj ze sušené rostliny. Echinacea je 
trvalka, vysévá se v březnu do pařeniště, kvete od druhého roku na slunném stanovišti a 
vyniká i okrasnou hodnotou.  
Dávka 50 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
258/ EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM – VRBKA ÚZKOLISTÁ - bílá 
Statná vzpřímená trvalka. Na vrcholu mohutných lodyh rozkvétají koncem léta hrozny čistě 
bílých zvonkovitých květů. Listy jsou relativně malé a úzce kopinaté. Rychle se rozrůstá, 
dosahuje výšky 1,2 metru a šíře trsu 0 5 metru i více.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
259/ FRITILLARIA IMPERIALIS – ŘEBČÍK KRÁLOVSKÝ 

Řebčík královský je nádherná cibulovina s výraznými ohnivě oranţovými květy na 60 - 
100cm vysoké lodyze. Kvete brzy zjara a  v létě po odkvětu nadzemní část zasychá a zimu 
přečkává pouze cibule v zemi. Vyţaduje slunné aţ polostinné stanoviště s humózní 
výţivnou půdou neutrální aţ zásadité reakce, prospěšná je nastýlka povrchu půdy zetlelou 
listovkou. Osivo vyséváme od podzimu do konce února do směsi listovky a říčního písku 
max. 1 cm hluboko do zapuštěného květináče na stinném místě zahrady, povrch přikryjeme 
sítkem proti ptákům a myším. Semena vyklíčí nejpozději začátkem léta a do podzimu 
rostliny vytvoří v zemi malé cibulky. V dalším roce je vhodné koncem srpna a v září 
napěstované cibulky rozsadit na trvalé stanoviště, kde dorostou v květuschopné rostliny. 
Dávka 20 semen 20,-Kč/0,80 EUR/. 
 
260/ LILIUM MARTAGON – LILIE ZLATOHLAVÁ  

Lilie zlatohlavá je krásný botanický druh vyskytující se v listnatých a smíšených lesích, ve 
vyšších polohách i na loukách, zpravidla na bazickém podloţí. Je chráněna jako ohroţený 
druh. Kvete od června do srpna. Květní lodyha dosahuje výšky 40 – 120 cm. Zimu 
přečkává pouze cibule v zemi. Vyţaduje polostinné stanoviště s humózní výţivnou půdou 
neutrální aţ zásadité reakce, prospěšná je nastýlka povrchu půdy zetlelou listovkou.Osivo 
vyséváme nejlépe na podzim do směsi listovky a říčního písku max. 1 cm hluboko do 
zapuštěného květináče na stinném místě zahrady, povrch přikryjeme sítkem proti ptákům a 
myším. Semena klíčí hypogeicky, tzn. ţe v prvém roce vytvoří pod povrchem substrátu 
nejprve cibulku a teprve z ní vyrostou první lístky nad povrch, často aţ v září nebo i příští 
rok po výsevu.Pro jarní výsev se semena ukládají na 3 měsíce do chladničky do 
mikrotenového sáčku s vlhkou rašelinou nebo mechem rašeliníkem. Po této chladné a 
vlhké stratifikaci se vysejí výše uvedeným způsobem. 
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
261/ LUNARIA BIENNIS “Violet” – MĚSÍČNICE 
Tato dvouletá rostlina se vysévá v červnu a koncem léta se vysazuje na trvalé stanoviště.V 
květnu příštího roku bohatě kvete fialovými květy, ale hlavní ozdobou jsou ploché, stříbrné 
penízky se semeny, vhodné do suchých vazeb.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 



262/ MIRABILIS JALAPA – NOCENKA                                                                                    
Hlíznatá trvalka. Květy nocenek se otevírají kolem páté hodiny odpoledne, silně voní a lákají 
můry. Květy mohou být zbarveny růţově, červeně, ţlutě a bíle. Všechny tyto barvy se mohou 
objevit na jedné rostlině. Osivo vyséváme od března do května, klíčí za 5 – 8 dní. Na podzim 
sklízíme hlízy a přezimujeme je ve sklepě.  
Dávka 5 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
263/ OPUNTIA – OPUNCIE, směs zimovzdorných skalkových druhů 
Směs skalkových druhů ze Sev. Ameriky.Vyţadují sušší štěrkové místo ve skalce mezi 
kameny. Osivo je vhodné před výsevem chladně stratifikovat v písku anebo vyset jiţ na 
podzim či v průběhu zimy a výsev nechat přemrznout. Semena vzchází nepravidelně, 
postupně v průběhu celého roku.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
264/ OSTEOSPERMUM ECKLONIS 
Hezká nízká květina, v našich podmínkách letnička mnoţící se semeny. Vhodná na obruby 
záhonů, do skalek a na slunná místa. Listy jsou silné, koţovité, úbory květů podobné 
kopretinám ve směsi bílé a fialové s tmavě modrými středy. Kvete bohatě od léta do 
podzimu. Výsev brzy na jaře.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
265/ PAPAVER NUDICAULE  –   OKRASNÝ MÁK 

Odolná trvalka s krásným a výrazným červeným květem.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/                                                   
 
266/ PHARBITIS PURPUREA – POVÍJNÍK NACHOVÝ                                                         

Popínavá letnička pro výsadbu k oporám. Doroste aţ 4 metrů. Kvete aţ do podzimu velkými 
svlačcovitými květy fialové barvy.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
267/ PHYTOLACCA AMERICANA – LÍČIDLO AMERICKÉ                                                          
Velká keřovitá trvalka s hrozny bílých květů, později s atraktivními černo-růţovými bobulemi 
podobnými ostruţinám. Ozdobné jsou velké, široké listy. Výsev semen od podzimu do 
časného jara. Hlízy jsou mrazuvzdorné.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
268/ PULSATILLA VULGARIS – KONIKLEC STATNÝ                                                           
Časně z jara kvetoucí trvalka s velkými ochmýřenými květy. Osivo obsahuje směs barev - 
bílá, růţová, modrá, fialová a jejich odstíny. Rostliny se liší i nejrůznějšími tvary květů. Výsev 
od jara do poloviny léta. Chráněná rostlina.  
Dávka 30 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
269/ RUDBECKIA FULGIDA – TŘAPATKA LESKLÁ - ŽLUTÁ 
Třapatka lesklá je okrasná trvalka dorůstající půlmetrové aţ metrové výšky.Velké květy 
mají ţlutou či oranţovou barvu s temně purpurovým aţ hnědým středem. Výsev semen 
v březnu do pařeniště. Vyţaduje slunečné místo, humozní, bohatou a vlhkou půdu.  
Dávka 50 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
 
 
 
 



270/ SALVIA OFFICINALIS – ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ 
Šalvěj lékařská je vytrvalá, silně aromatická rostlina, dorůstající výšky aţ 70 cm. Listy jsou  
plstnaté, stříbřité, květy fialové. Má mnohočetné vyuţití jako koření v kuchyni, v léčitelství 
se vyuţívají její protizánětlivé a antibakteriální účinky, ţádaná je v kosmetice. Vyhovují jí 
propustné sušší půdy bohaté na vápník na slunném a teplém stanovišti. Pro předpěstování 
sazenic vyséváme osivo koncem března a v dubnu, přímý výsev je nejlepší začátkem 
května.  
Dávka 20 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 
271/ TRIBULUS TERRESTRIS  – KOTVIČNÍK ZEMNÍ – léčivá rostlina 

Jednoletá bylina s výraznými léčivými účinky. Uţívá se sušená droga z natě, květů, plodů i 
kořene zejména při chorobách ledvin, močových cest, ke sníţení vysokého krevního tlaku, 
léčí srdeční ischemii a anginu pectoris, sniţuje hladinu cholesterolu, je účinným lékem při 
diabetu II.typu, antisklerotikem a téţ bylinnou viagrou.  
Dávka 15 semen 20,-Kč /0,80 EUR/. 
 

ROSTLINY 
Pro další dopěstování Vám nabízíme v příznivých cenách mladý materiál – řízkovance 
okrasných jehličnanů, zakrslých skalkových jehličnanů (miniatur) , sazenice  borovic,  jedlí 
a smrků  vhodných pro tvarování bonsají nebo zahradní či skalkovou výsadbu. Dále jsou 
v nabídce japonské javory a azalky, vistarie, skalničky, lomikameny, roubované kultivary 
jehličnanů – čarověníky, energetické dřeviny, včelařské vrby aj. Tyto ţivé rostliny 

zasíláme po celé ČR dobírkou.  
Rostliny zasíláme od počátku dubna dle pořadí došlých objednávek a pokračujeme  aţ  do 
konce  listopadu,  neboť  veškerý  nabízený  materiál  je  hrnkovaný a tedy schopný 
výsadby po celé vegetační období, rovněţ v létě. Objednáte-li si současně semena i 
rostliny, bude Vám objednávka semen vybavena ihned. Tímto bude téţ potvrzeno 
rezervování Vašich objednaných rostlin. Tyto Vám zašleme ve vhodném čase na jaře dle 
sjednaného termínu, který je vţdy uveden v zásilce se semeny. Objednáte-li si pouze 
rostliny, potvrdíme Vám rezervaci a termín jarního zaslání  e-mailem či zprávou SMS. 
Doplnění, změnu termínu a jiné prosíme včas sdělit telefonem či písemně. Rostliny 
objednané v  létě a na podzim zpravidla vybavujeme ihned nebo dle Vámi poţadovaného 
termínu. 
Balíky s rostlinami zasíláme Českou poštou na dobírku jako balík „DO RUKY“/DR/, proto 

je obdrţíte následující den po odeslání.  
Pokud  je  to  moţné,  uveďte  telefonní  číslo  na   mobil,  případně  e-mailovou adresu, 

pošta Vám ihned při odeslání zásilky podá zprávu.  
Poštovné účtujeme dle tarifů České pošty a při rozměrech balíku do 50cm délky/banánová 
krabice/ činí 230,-Kč včetně dobírky, balné je zdarma. Téţ je moţná platba předem 

převodem na účet, poštovné pak vyjde bez dobírky na 170,-Kč, údaje k platbě Vám při 
potvrzení objednávky rádi sdělíme. 
Pro Vaši orientaci uvádíme, ţe jedním velkým 15 kg balíkem se dá zaslat cca 30 – 35 
rostlin v kontejnerech K8 nebo aţ 16 ks roubovanců v litrových kontejnerech K13. Všechny  
rostliny  jsou   jednotlivě zabaleny,  substrát  v květináčích je přitlačen gumičkami,aby se 
v balíku nemohl vysypat.  
 
Nabízíme i osobní odběr rostlin. Návštěva je moţná kdykoliv, i o víkendech, je však 

potřeba se předem domluvit na telefonním  čísle 312 658 396, nejlépe večer, nebo na 
mob.č. 732 519 424. Zahrada se nachází v obci Pozdeň, pouze 5 km od hlavní trasy Praha 

– Louny / sjezd blízko Třebíze na Hořešovice – Pozdeň/.  Vzdálenost z Loun cca 18 km, 
z Prahy z Evropské tř. asi 40 km. 



Na Slovensko lze zaslat rostliny expresním balíkem EMS. Dle informací České pošty je 

doručen do 3 dnů po odeslání coţ je dostačující. Vzhledem k ceně poštovného cca 450,-Kč 
za 10 – 15 kg balík se však tato sluţba vyplatí pouze tomu, kdo má zájem např. o větší 
mnoţství roubovaných draţších jehličnanů, kterých jedním balíkem můţeme odeslat aţ 16 
ks. Protoţe balík EMS není na dobírku, cenu zásilky přepočtenou na EUR Vám sdělíme 
písemně, nejlépe e-mailem a je třeba ji nejprve uhradit běţnou poštovní poukázkou „U“ 
nebo bank. převodem na náš účet na Slovensku a zaplacený ústřiţek sloţenky /kopii/ 
odeslat na adresu v Kam.Ţehrovicích, případně stačí téţ e-mailem bankovní potvrzení o 
provedené platbě. Poté odešleme zásilku dle dohodnutého termínu nebo pořadí. 
 
Přejeme Vám mnoho radosti při pěstování následujících rostlin.     
 
                              
Okrasné jehličnany   /č. 300 – 349/       

300/ Cryptomeria japonica ELEGANS - K13, převislý kultivar s jemným jehličím            60,-Kč 
301/ Taxus baccata FASTIGIATA – K13, úzce sloupovitě rostoucí,hustý, 
                                                          temně zelený tis na ţivé ploty                                 50,-Kč 
302/ Thuja occidentalis SMARAGD - K15, nejlepší kultivar thuje pro ţivé ploty  
                                                                                s výraznou zelenou barvou               60,-Kč 
 
Miniaturní a skalkové jehličnany /č. 350 – 369/ 

350/ Juniperus hor. ICE BLUE  – K13, nádherně modrý, poléhavý, skalkový jalovec   60,-Kč 
351/ Juniperus hor. GOLDEN CARPET  – K8,svítivě zlatý,poléhavý,skalkový jalovec 50,-Kč 
352/ Juniperus hor. WILTONII – K8, poléhavý modrozelený nízký jalovec  do skalek   50,-Kč 
353/ Picea glauca CONICA–K13, konický zelený smrček,větší rostliny v 1litr.květináči 60 Kč   
354/ Picea gl. DAISYS WHITE – K8, konický zlatě rašící smrček se  zlatěbílým jehl.   50,-Kč   
355/ Picea glauca REINBOWS END – K8, konický zlatě rašící smrček                       50,-Kč   
 
Sazenice smrků, borovic  – botanické druhy ze semen  /č.370 – 399/  

 /popisy druhů jsou v přední části katalogu/ 
370/ Picea abies – K10, zelený smrk vztepilý, na ţivé ploty, 3 roky                                 25,-Kč 
371/ Pinus nigra – K9, borovice černá, 3 roky                                                                  30,-Kč 
372/ Pinus peuce – K13, borovice rumelská, 3 roky                                                       100,-Kč 
 
Listnaté okrasné keře a stromy /č. 400 – 479/ 

400/ Aronia melanocarpa - aronie, černý jeřáb, plody k přípravě sirupů, dţemů           60,-Kč 
401/ Berberis th. ADMIRATION – K9, svítivě oranţový skalkový dřišťál                        50,-Kč 
402/ Berberis th. CIRCUS – K9, zlatavě zelenooranţový, pestrolistý, drobný dřišťál    50,-Kč 
403/ Berberis th. GOLDELITO – K9, zlatolistý, kulovitý skalkový dřišťál                        50,-Kč 
404/ Berberis th. ORANGE ROCKET – K9, sloupovitý oranţově červený dřišťál          50,-Kč 
405/ Buxus semp. ELEGANTISSIMA – K18, stálezelený, ţlutě pestrolistý zimostráz   80,-Kč 
406/ Carpinus betulus – K13, habr na ţivé ploty, cca 50 cm vysoké sazenice              20,-Kč 
407/ Cornus mas – K13,dřín obecný,časné ţluté květenství, jedlé plody pro kompoty 70,-Kč 
408/ Cotoneaster microphyllus – K9, drobnolistý poléhavý skalník s červenými plody  40,-Kč 
409/ Crataegus x lavallei – K13,hloh Lavallův,roubovaný kultivar ozdobného hlohu se  
    sytě zeleným, lesklým, koţovitým listem a výrazně barevným oranţovým plodem  150 Kč 
410/ Cytisus decumbens – K13, čilimník poléhavý, bohatě ţlutě kvetoucí, plazivý       50,-Kč 
411/ Euonymus europ.– K8, brslen evropský, atraktivní na podzim růţovooranţ.plody 30 Kč 
412/ Exochorda macrantha THE BRIDE– K9, bohatě bíle kvetoucí kultivar                  70,-Kč 
413/ Ginkgo biloba MARIKEN – K13,  jinan dvoulaločný, roubovaný čarověník          200,-Kč                                                                                                 
414/ Hibiscus syriacus – K15,  ibišek syrský, fialový květ s červeným středem             60,-Kč                                                                                                 
415/ Chaenomeles japonica – K13,  červený kdoulovec, velký květ – řízkovaný kult.   30,-Kč                                                                                                 



416/ Ilex aquifolium BLUE PRINC – K13, kultivar cesmíny s modrým listem                 80,-Kč                                                                                                 
417/ Ligustrum ovalifolium AUREUM – K13, zlatolistý ptačí zob na ţivé ploty              40,-Kč 
418/ Potentilla fruticosa PINK BEAUTY – K13, nízká mochna s nádhernými růţ.květy  50 Kč 
419/ Prunus davidiana –– K13, broskvoň Davidova, okrasný druh původem z Číny  
        s velkými růţovými květy s tmavším středem, v květu se podobá sakuře             50,-Kč 
420/ Prunus persica – K15, okrasná broskvoň, tmavě červený květ, jedlé plody         
                                        roubovaná u země, moţno pěstovat i v misce jako bonsaj  150,-Kč 
421/ Prunus serrulata KANZAN – K15, sakura, růţový plný květ,  sazenice roubovaná u 
                                                              země, moţno pěstovat i v misce jako bonsaj 150,-Kč 
422/ Prunus serrulata KIKU-SHIDARE-ZAKURA – K15, převislá sakura, růţový plný květ, 
        sazenice roubovaná u země, moţno pěstovat i v misce jako bonsaj nebo vyvazovat 
        do výšky a pěstovat kaskádu se záplavou květů                                                 150,-Kč 
423/ Prunus cistena – K15, červenolistá okrasná slivoň, růţový květ                           60,-Kč 
424/ Prunus spinosa – K13, trnka obecná, pro tvarování v miskách na bonsaje          30,-Kč 
425/ Rhodotypos scandens–K8, růţovec zákulovitý, okrasný keř z Japonska a Číny se 
        sněhově bílými květy a černými lesklými plody, roste i ve vápenité půdě             50,- Kč 
426/ Salix alba VITELLINA – K13, atraktivní v zimě barevnými zlatěoranţovými pruty, 
                                               proutí  pro košíkářské výrobky, pomlázky apod.             40,-Kč                                      
427/ Salix alba TRISTIS – K13, smuteční převislá vrba se zlatými pruty                       50,-Kč 
428/ Salix cinerea ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ – K13, velmi pěkné načervenalé kočičky    50,-Kč 
429/ Salix purpurea NANA – K10, nachová kůra, jemné úzké listy,malý vzrůst, tenké  
                                                          větvičky, krásná k jezírku i do trávníku                 30,-Kč  
430/ Salix x erythroflexuosa –K10,převislá kroucená vrba se zlatěčervenými větvemi 30,-Kč 
431/ Sorbaria sorbifolia SEM – K13, tavolníkovec jeřábolistý, nízký do 1metru, členitý, 
             při rašení ţlutě růţ. aţ purpurový atraktivní list, velké bílé laty květů v létě      60,-Kč                                      
432/ Staphylea pinnata – K13, klokoč zpeřený, řízkovaný z plodících keřů                   60,-Kč 
433/ Syringa meyeri PALIBIN – K10, skalkový šeřík, bohatě kvetoucí, vonný               60,-Kč 
434/ Tilia cordata – K8,3 leté semenáče lípy srdčité se silným kmínkem, pro bonsaj   30,-Kč 
435/ Ulmus carpinifolia–K10-3leté,jilm habrolistý,velmi vhodný na bonsaje,drobný list 30,-Kč 
436/ Vinca minor – K13, stálezelený půdopokryvný barvínek s fial.květem                   40,-Kč 
437/ Weigela BRISTOL RUBY – K13,  sytě červené květy , keř 1-1,3m                        40,-Kč 
 
 
 
Liány a pnoucí dřeviny /č. 480 – 499/ 

480/ Celastrus scandens –K8, zimokeř popínavý, liána na pergoly,sloupy s ozdobnými 
                                                              dlouho do zimy visícími červenoţlutými plody  50,-Kč                                                                                              
481/ Wisteria sinensis – K13, fialová  pnoucí vistárie na pergoly apod.,  
                                                4leté  semenáče kvetoucí do 3 let po výsadbě                 50,-Kč 
 
 
Květiny, skalničky, bylinky /č. 500 – 529/ 

500/ Aster dumosus ROSENWICHTL  – K13, trvalka s růţovým květem na podzim       30,-Kč 
501/ Hepatica nobilis  – K13, jaterník podléška, modrofialový květ časně zjara               30,-Kč 
502/ Lavandula angustifolia – K13, voňavá, modře kvetoucí a nevymrzající levandule   40,-Kč 
503/ Pulsatilla vulgaris – K10, koniklec, směs barev                                                        30,-Kč 
504/ Sedum spectabile – K 13, rozchodník nádherný, velké růţ.květy, vyšší trs, trvalka  30 Kč    
505/ Sempervivum – K8,100 druhů pestrých netřesků na skalky a do nádob        1 druh 25 Kč 
506/ Thymus praecox MINOR– K8, nízké mechové koberečky porůstající kameny,fial.  25,-Kč 
507/ Thymus vulgaris– K9, mateřídouška obecná s intenzivní vůní a fialovým květem   25,-Kč 
508/ Verbascum densiflorum– K9, divizna velkovětá, léčivka se ţlutými květy                30,-Kč 
 



Lomikameny - Saxifraga sekce Porphyrion/Porophyllum/ – kabschie nebo-li porofyla  

/č. 530 – 589/  
Nádherné bohatě kvetoucí bochánky pro pěstování v nádobách,korytech a skalkách,vše v K7 
Stručné zásady pěstování: substrát štěrkovitý – ostrý štěrk,drcená antuka 70%+30% humusu. 
V létě nejlépe východní exp., skvrnitý stín v blízkosti stromů, ne na přímém slunci mezi 11-16 
hod.,stálá mírná vlhkost ke kořenům, nikoliv však přelévání. V zimě plné slunce, jsou dobře 
mrazuvzdorné, prospěje ale ochrana proti přebytečné zimní vlhkosti. Ideální i na balkony. 
 
                                            
530/ Saxifraga ALLENDALE BILOWS – bílý květ                                                             50,-Kč                                                                                 
531/ Saxifraga ALLENDALE GHOST –  bílý květ, stříbrné, špičaté růţice                       50,-Kč                                                       
532/ Saxifraga CRANBOURNE – nachově fialový,velký květ, ploché bochánky, odolný 50,-Kč 
533/ Saxifraga CUMMULUS – čistě bílý květ, ploché bochánky                                       50,-Kč 
534/ Saxifraga dinnikii – fialový květ na delší stopce, botanický druh z Kavkazu             50,-Kč 
535/ Saxifraga HUMORESKA – čajově ţlutě oranţový atraktivní květ                             50,-Kč 
536/ Saxifraga JENKINSIAE –  velký růţový květ, jeţaté stříbrné polštářky                    50,-Kč 
537/ Saxifraga JOSEF ČELAKOVSKÝ – bílý velký květ, jeţaté stříbrné polštářky           50,-Kč 
538/ Saxifraga KATHLEEN –  sytě růţové, velké květy, nízké zelené bochánky             50,-Kč 
539/ Saxifraga KŘIVOKLÁT –  velký výrazný ţlutý květ,  stříbrné bochánky                   50,-Kč 
540/ Saxifraga KVILDA – sytě růţový květ, zelenostříbrné bochánky, otuţilý                  50,-Kč 
541/ Saxifraga LAKA – růţový s tm.středem, bohatě kvetoucí, odolný, zel.stříbř. boch.  50,-Kč 
542/ Saxifraga lilacina – fialový květ s tmavším středem, botanický druh z Himalájí        50,-Kč 
543/ Saxifraga MILUJ MNE – velký, růţovo fialový, sytý  květ                                         50,-Kč 
544/ Saxifraga PEACH MELBA – broskvově růţovooranţový, odolný, růţice zelené      50,-Kč 
545/ Saxifraga PENELOPE – čajově oranţový,velký květ                                                50,-Kč 
546/ Saxifraga ROKLAN –  sytě růţový s tmavším středem, pevné stříbřité bochánky   50,-Kč 
547/ Saxifraga ROZTYLY –  růţově-bílý, růţice tvoří pěkné pevné bochánky                 50,-Kč 
548/ Saxifraga TEIDE – husté čistě bíle kvetoucí bochánky                                            50,-Kč 
549/ Saxifraga TENERIFE – bílý s lehkým nádechem do růţova, atraktivní na pohled   50,-Kč 
550/ Saxifraga TIMMY FOSTER – sytě fialový velký květ, pevné, husté polštářky          50,-Kč 
551/ Saxifraga TVOJE PÍSEŇ – velký, jemně růţový, zvlněný květ na krátké stopce      50,-Kč 
552/ Saxifraga TVOJE RADOST – světle růţový, bohatě kvetoucí kultivar                      50,-Kč 
553/ Saxifraga TVŮJ ÚSPĚCH  – purpurový květ, nízký kompaktní trs                           50,-Kč 
554/ Saxifraga WINNIFRED – sytě růţový květ, stříbřité pevné bochánky                       50,-Kč 
 
 
 
Okrasné traviny /č. 590 – 599/ 
590/ Arundo donnax VARIEGATA – K13, ozdobný  rákos, žlutě žíhaný list, aţ 3 metry výšky, 

      krásná solitera v trávníku nebo u vody, přezimuje dobře pod vrstvou pilin nebo listí 100 Kč 
591/ Miscantus sinensis GRACILLIMUS – K10, velmi jemný a převislý zelený list          50,-Kč 
592/ Miscantus sinensis ZEBRINUS – K10, ţlutozelený zebrovaný list                           50,-Kč 
593/ Hierochloe odorata - tomkovice vonná, zubří tráva, 
                                          pouţívá se k nakládání do lihu pro mentolové aroma             30,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neopadavé japonské skalkové azalky v pastelových barvách /č. 600 – 649/ 

600/ Rhododendron EDITA – K13, karmínový květ, husté keříky s drobnými  
                                                lesklými listy, vhodné i na bonsaje                                   50,-Kč 
601/ Rhododendron HACHMAN – K13, červený květ                                                       50,-Kč 
602/ Rhododendron KERMEZINA – K13 sytě růţové, výrazné květy                              50,-Kč 
603/ Rhododendron LEDICANENSE – K13 světle fialové, velké výrazné květy              50,-Kč 
604/ Rhododendron LILIENSTEIN – K13, pastelově fialové, velké výrazné květy           50,-Kč 
605/ Rhododendron MARUŠKA – K13, tmavě červený květ a tmavě červ.podzim.list    50,-Kč 
606/ Rhododendron MARUŠKA čarověník – K13, tmavě červený květ, husté keříky      70,-Kč 
607/ Rhododendron NEBESKÝ – K13, sytě růţový plný květ                                           50,-Kč 
608/ Rhododendron NORDLICHT – K13, cihlově oranţový květ                                      50,-Kč 
609/ Rhododendron RED FONTAIN – K13 červ.kvetoucí v pozdním jaru,nízká,plazivá  50,-Kč 
610/ Rhododendron SATCHIKO – K13, sytě růţovočervený, výrazný, jasný květ           50,-Kč 
611/ Rhododendron SCHNEEPEARL – K13, sněhově bílá zářivá barva, plnokvětá        50,-Kč 
612/ Rhododendron YEDONENSE – K13, růţovo fialové květy                                       50,-Kč 
 
 
 
 
 
 
Roubované jedle, smrky, borovice – miniatury, čarověníky, zlaté borovice aj. 
 
A. Roubovanci – cenová kategorie 150,-Kč      /č. 700 – 799/ 
Všechny roubované poloţky jsou zasílány v litrových kontejnerech K13 o průměru 13 cm. 
Značka V /v metrech/ udává přibliţnou výšku či průměr kulovitých tvarů dospělých rostlin 

bez zaštipování. Např. V 0,2 = 20cm, V 3,0 = 3 metry.  
 
                                                                               
700/ Picea abies DANIEL – V 0,8  hustý a konicky rostoucí čarověník  

                                                     s výrazně nahloučenými pupeny na terminálech       150,-Kč 
701/ Picea abies JANA BRNO – V 0,4 ploše kulovitý čarověník,velmi kompaktní        150,-Kč 
702/ Picea abies NANA JANOUŠ – V 0,5 hustý,zelený, skalkový smrček, čarověník  150,-Kč 

703/ Picea abies PIRNA – V 0,3 ploše kulovitý skalkový smrček, zelené krátké jehl.    150,-Kč      
704/ Picea glauca ALBERTA GLOBE – V 0,5 ploše kulovitý, velmi hustý zel. smrček  150,-Kč 
705/ Picea glauca BLUE WONDER – V 1,0 modrý konický smrček, velmi kompaktní   150,-Kč 
706/ Picea omorika KAREL – V 0,4 stříbřitě modrý, ploše kulovitý skalkový smrček,    150,-Kč 
707/ Pinus mugo HESSE –V 0,6 ploše kulovitá kleč s intenz.zel. štětkami jehlic          150,-Kč                           
708/ Pinus mugo HUMPY – V 0,3  malý a kompaktní skalkový čarověník                    150,-Kč                           

709/ Pinus mugo FRÜHLINGSGOLD – V 0,6 na jaře zlatě rašící kleč                           150,-Kč                           
710/ Pinus mugo MINIMA KALOUŠ –V 0,2 bizarní,zakrslý bonsaj. tvar,drobné jehlice 150,-Kč                           
711/ Pinus nigra NANA WURSTLE – V 1,0 větší hustá koule se zelenými štětkami      150,-Kč  
712/ Pinus silvestris COMPACTA VIRIDIS –V 1,0 vejčitý hustý tvar se zel. štětkami    150,-Kč 
713/ Pinus uncinata ČERNÝ POTOK – V 0,3  zelený hustý čarověník, modré šišky    150,-Kč 
714/ Pinus uncinata HNÍZDO – V 0,4 stříbřitě zel.čarověník, ploše kulovitý                 150,-Kč 
715/ Pinus uncinata KOVÁŘSKÁ 8– V 0,3 blatkový čarověník, kompaktní,se šiškami 150,-Kč 
716/ Pinus uncinata KOVÁŘSKÁ13–V 0,4 blatkový čarověník z Krušných hor            150,-Kč 
 
 
 
 
 



B. Roubovanci – cenová kategorie 200,- Kč /č. 800 – 949/                                     

 
800/ Abies alba FASTIGIATA – V 0,8 kompaktní temně zelená sloupovitá jedlička     200,-Kč 

801/ Abies balsamea PICOLO – V 0,2 kompaktní temně zelená skalková jedlička       200,-Kč 
802/ Abies balsamea WB - 3 – V 0,2 čarověník původem z USA                                  200,-Kč 
803/ Abies concolor BLUE SAPHIR –V 0,3 skalková jedlička s modrými jehlicemi        200,-Kč 
804/ Abies koreana BLUE ESKYMO –V 0,3 hustý čarověník s modrými jehlicemi        200,-Kč 
805/ Abies koreana CIS –V 0,3  temně zelená skalková koulička                                  200,-Kč 
806/ Abies koreana EISBRECHER –V 0,3 čarověník s hustým zelenobílým jehličím    200,-Kč 
807/ Abies koreana KLEINER PRINC– V 0,2 malá s jeţatým velmi krátkým jehličím    200,-Kč 
808/ Abies koreana KOHOUT SILBERLOCKE–V 0,2 zelenobílé jehlice, čarověník      200 Kč 
809/ Abies koreana KRISTALKÜGEL–V 0,2 malá a kompaktní skalková korej.jedlička 200 Kč 
810/ Abies koreana OBERON – V 0,2  korejská jedlička s krátkým temně zel.jehličím  200 Kč 
811/ Abies koreana SILBERLOCKE – V 3,0 stříbřitě ojíněné, zvlněné jehličí                200,-Kč     
812/ Abies koreana SILBERZWERG –V 0,3 vejčitě kulovitá velmi hustá skalková jedle 200 Kč 
813/ Abies koreana SILVER STAR –V 0,4 skalk.jedle, stříbrně ojíněné zvlněné jehličí 200,-Kč 
814/ Abies koreana TAJGA – V 0,3 velmi zakrslá,hustá,plochá,zelená skalková jedle  200,-Kč 
815/ Abies koreana TUNDRA – V 0,3 velmi zakrslá, hustá, zelená skalková jedle        200,-Kč 
816/ Abies lasiocarpa ALPIN BEAUTY – V 0,2 skalková, stříbřitě modrá                      200,-Kč 
817/ Abies lasiocarpa CVIKOV – V 0,3 skalkový, stříbřitě modrý čarověník                  200,-Kč 
818/ Abies lasiocarpa LOGAN PASS –V 0,2 kompaktní, drobný stříbřitý čarověník      200,-Kč 
819/ Abies nordmaniana ROBUSTA  – V 3,0 bohaté,sytězelené jehličí,krásná solitera 200,-Kč 
820/ Abies nordmaniana SHERWOOD  – V 1,0 skalková jedle se zlatavými jehlicemi  200,-Kč 
821/ Abies pinsapo AUREA – V 0,4 španělská stříbrná jedlička se zlatým nádechem  200,-Kč 
822/ Abies pinsapo HORSTMANS NANA – V 0,3 hustá stříbrná skalková  jedlička      200,-Kč 
823/ Abies pinsapo MAROCO – V 1,0 hustá modře stříbrná skalková  jedlička             200,-Kč 
824/ Abies procera BLUE WONDER – V 1,0 bohatá modře stříbrná jedlička                200,-Kč 
825/ Abies veitchii HAFTERN – V 0,3 bohaté, sytě zelené jehličí, nízká, hustá             200,-Kč 
826/ Abies veitchii HEDERGOTT – V 0,2 malý , hustý čarověník z veitovy jedle          200,-Kč 
827/ Abies veitchii RUMBURK – V 0,2 čarověník z veitovy jedle, husté jehličí             200,-Kč 
828/ Picea abies GOLD DRIFT– V 2,0 převislý kultivar se zlatavými jehlicemi              200 Kč 
829/ Picea abies KRNOV – V 0,2 velmi drobný čarověník, zelené krátké jehličí            200 Kč 

830/ Picea abies PALEČEK – V 0,3 čarověník s modrozeleným bohatým jehličím        200,-Kč 
831/ Picea glauca CONICA HEXE – V 0,3  čarověník, modře stříbrné jehličí                200,-Kč 
832/ Picea glauca STANLEY PYGMY – V 0,3 krásný čarověník, zeleně stříbrný          200,-Kč 
833/ Picea glauca WALDBRUNN – V 0,3 plazivý čarověník, stříbrné jehličí                  200,-Kč 
834/ Picea omorika TREBLICENSIS – V 0,3 čarověník, stříbřitě zelené jehličí              200,-Kč 
835/ Picea pungens PALI – V 0,3 čarověník, bohaté stříbrné jehličí                              200,-Kč 
836/ Pinus aristata  – V 1,0 kompaktní kultivar z Nevady                                              200,-Kč 

837/ Pinus aristata SHERWOODS COMPACT – V 0,5 skalkový kultivar                      200,-Kč 
838/ Pinus contorta BAŇSKÁ ŠTIAVNICA – V 1,5 krátké, nazlátle zelené  
                                                                 pokroucené  jehličí, štíhle pyramidální tvar    200,-Kč 
839/ Pinus contorta x banksiana – V 1,0 krátké, ţivě zelené pokroucené jehlice           200,-Kč 
840/ Pinus densiflora GLOBOSA – V 1,0 ţivě zelená, hustá koule, k zaštipování         200,-Kč 
841/ Pinus densiflora JANE KLUIS – V 1,0 ţivě zelená, vhodná k zaštipování              200,-Kč 
842/ Pinus densiflora KIM – V 1,0 ţivě zeleně zlatavá, kulovitá                                     200,-Kč 
843/ Pinus densiflora LOW GLOW – V 0,7 v zimě zlatá, v létě ţivě zelená, zploštělá  
                        velmi hustá koule s jemným jehličím , atraktivní na pohled                    200,-Kč 
844/ Pinus flexilis COMPACTA – V 1,0 krásné jemné modrobílé jehličí, hustá              200,-Kč 
845/ Pinus Jeffreyi JOPI – V 5,0 extrémně dlouhé modrozelené pevné jehlice              200,-Kč 
846/ Pinus leucodermis NANA – V 1,3 velmi kompaktní, kuţelovitá, temně zelená       200,-Kč 
847/ Pinus leucodermis PIRIN I – V 0,4 čarověník s modrými šišticemi, hustý             200,-Kč 



848/ Pinus leucodermis PIRIN II – V 0,4 čarověník s modrými šišticemi,temně zel.     200,-Kč 
849/ Pinus leucodermis PIRIN IV – V 0,5 čarověník s modrými šišticemi, temně zel.   200,-Kč 
850/ Pinus leucodermis SCHMIDTII – V 0,5 krásný, hustý, sytě zelený čarověník       200,-Kč 
851/ Pinus mugo BENJAMIN – V 0,3  hustý kulovitý čarověník, kompaktní                  200,-Kč 
852/ Pinus mugo BUBIKOPF – V 0,3  drobný čarověník, kompaktní, krátké jehl.         200,-Kč 

853/ Pinus mugo DECEMBER GOLD – V 0,5 intenzivně zlatá zimní kleč                     200,-Kč 
854/ Pinus mugo ECHINIFORMIS VURBS – V 0,3  drobný čarověník, krátké jehlice  200,-Kč 

855/ Pinus mugo GOLDEN GLOW – V 0,5 zlatá zimní kleč s bohatým  jehličím           200,-Kč 
856/ Pinus mugo HANA–V 0,2 čarověník,ploše kulovitý,drobný,kompaktní,krátké jehl 200,Kč 
857/ Pinus mugo JACOBSEN – V 0,4  hustý čarověník, krátké, silné, jeţaté výhony   200,-Kč 
858/ Pinus mugo KALÍŠEK – V 0,2 miniaturní čarověník, krátké jehličky                      200,-Kč 
859/ Pinus mugo KAMILA – V 0,2 krásný čarověník, krátké jehličky, velmi drobný      200,-Kč 

860/ Pinus mugo KARSTENS – V 0,8 nejintenzivněji zlatě zbarvená zimní kleč           200,-Kč 
861/ Pinus mugo KLOSTERGRÜN – V 0,3 plazivá kleč s krátkým tuhým zel. jehličím  200,-Kč 
862/ Pinus mugo KÓRNIK–V 0,2 nový polský čarověník  podobný čarověníku Jeţek  200,Kč 
863/ Pinus mugo KRAUSKOPF– V 0,3 německý čarověník s bohatými zel. jehlicemi 200,-Kč 
864/ Pinus mugo LITTLE LADY/FRUCTATA/ – V 0,3 čarověník s růţovými  šiškami  200,-Kč 
865/ Pinus mugo MIDGET –V 0,4 novinka, krásný kulovitý  čarověník                         200,-Kč                           

866/ Pinus mugo MINI GLOBUS –V 0,3 malá hustá koulička do skalky,drobné jehlice 200,-Kč                           
867/ Pinus mugo MINIMA KALOUŠ –V 0,3 bizarní,zakrslý bonsaj. tvar,drobné jehlice 200,-Kč                           
868/ Pinus mugo MINI MOPS – V 0,2 čarověník, hustá zelená kulička                        200,-Kč 
869/ Pinus mugo MOPS BUREŠ – V 0,3 drobný čarověník, krátké jehličky                 200,-Kč                           

870/ Pinus mugo OPHIR – V 0,5 holandský kultivar zimní zlaté kleče, intenziv. zlatý   200,-Kč                           
871/ Pinus mugo PARADE KISSEN – V 0,3 nízký, bonsajový kultivar s krátkými jehl.  200,-Kč 
872/ Pinus mugo PETERLE – V 0,3 temně zel. krátké husté jehlice,pokřivený vzrůst   200,-Kč 
873/ Pinus mugo PICOBELLO – V 0,3 kompaktní čarověník s nahloučenými štětkami 200 Kč 

874/ Pinus mugo PYGELMEE – V 0,3 velmi krátké, jeţaté jehličky,drobný bonsaj. typ  200 Kč 
875/ Pinus mugo SCHWEIZERTURIST – V 0,8 intenzivně zlatá zimní kleč                  200,-Kč 
876/ Pinus mugo SNĚŢNÁ – V 0,2  velmi drobný  čarověník s krátkými jehličkami      200,-Kč 
877/ Pinus mugo SONNENBERG– V 0,3  stříbřitězel.čarověník, pěkný, kompaktní    200,-Kč 

878/ Pinus mugo SUNSHINE – V 0,6 pestrá kleč se ţlutě ţíhaným jehličím                  200,-Kč 
879/ Pinus mugo SUZI – V 0,2  velmi hustý,miniaturní kulovitý čarověník                    200,-Kč 

880/ Pinus mugo VARELA – V 0,3 hustá,miniaturní, kompaktní,sytě zel. štětičky jehlic 200 Kč 
881/ Pinus mugo WIMBACHSGRIES – V 0,3 drobný čarověník, krátké jehličky            200 Kč 

882/ Pinus nigra GREEN TOWER – V 1,0 štíhlý temně zelený sloup, kompaktní          200,-Kč 
883/ Pinus nigra HORNIBROOCKIANA – V 1,0 velmi hustá a kompaktní                     200,-Kč 
884/ Pinus nigra KOMET – V 2,0  úzce sloupovitě rostoucí hustá černá borovice         200,-Kč          
885/ Pinus nigra WB PLZEŇ –V 0,4 vějířovitý plochý čarověník z černé borovice       200,-Kč 
886/ Pinus nigra VAŠULA–V 0,5  čarověník z černé borovice                                      200,-Kč 

887/ Pinus parviflora AZUMA YUGIRI – V 1,0 modrobílé jehlice, k zaštipování            200,-Kč 
888/ Pinus parviflora BILLII – V 1,0 modrobílé jehlice, k zaštipování a na bonsaje        200,-Kč 
889/ Pinus parviflora GLAUCA – V 2,0 stříbrné jehličí, k zaštipování                             200,-Kč 
890/ Pinus parviflora HAGOROMO –V 1,0 bonsajová,stříbrné husté jehličí                   200,-Kč 
891/ Pinus parviflora HEDGEHUT  – V 1,0 stříbrné jehličí, drobný bonsajový typ         200,-Kč 
892/ Pinus parviflora GOLDILOCK – V 1,0 bonsajová se zlatavými špičkami jehlic       200,-Kč 
893/ Pinus parviflora KIM - PO – V 0,5 stříbrné jehlice, vhodná na bonsaje                  200,-Kč 
894/ Pinus parviflora M-PAAR – V 1,0 stříbrné kratší bohaté jehl.,k zaštip. i bonsaje   200,-Kč 
895/ Pinus parviflora RIJUJIN – V 1,0 stříbrné krátké jehličí - štětičky, bonsajový typ   200,-Kč 
896/ Pinus parviflora SCHONS BONSAI – V 1,0 krátké jehličí-štětičky,bonsajový typ   200,-Kč 
897/ Pinus parviflora TEMPELHOF – V 1,0 bonsajová, kroucené stříbrné jehličky        200,-Kč 
898/ Pinus parviflora YATSUBUSA – V 1,0 bonsajová, k zaštipování, stříbrné jehličí   200,-Kč 
899/ Pinus pumila DWARF BLUE – V 0,4 kompaktní s jemným modrobílým jehličím    200,-Kč 



900/ Pinus pumila ADDOCK DWARF – V 0,3 kompaktní, s modrobílým jehličím          200,-Kč 
901/ Pinus resinosa WATNUNG –  V 0,6 bohaté, dlouhé, temně zelené jehličí             200,-Kč 
902/ Pinus rotundata JEŢEK - V 0,3 skalkový čarověník, velmi hustý a kulovitý           200,-Kč 

903/ Pinus strobus GREEN TWIST–V 0,3 jemné modrobílé kroucené jehl.,hustá koule 200 Kč 
904/ Pinus thunbergii BANCHOHO –V 0,4 svěţí zeleň, k zaštipování na bonsaje         200,-Kč 
905/ Pinus uncinata BLANKA – V 0,3 drobný,  kompaktní čarověník, krátké jehličky   200,-Kč 
906/ Pinus uncinata BOBÍK – V 0,3 velmi hustý kompaktní čarověník, krátké jehličky 200,-Kč 
907/ Pinus uncinata BUREŠ – V 0,3 čarověník, krátké jehličky, pokroucené větvičky 200,-Kč 
908/ Pinus uncinata COMPACTA – V 0,4  blatkový čarověník, kompaktní, pěkný        200,-Kč 
909/ Pinus uncinata GLOBUS KALOUŠ - V 0,3 skalk. čarověník, hustý, kulovitý         200,-Kč 
910/ Pinus uncin. GRÜNE WELLE - V 0,2 skalk. čarověník,nízký,zvlněný,bonsajový  200,-Kč 
911/ Pinus uncinata JANEČEK – V 0,3 novinka,hustý čarověník z borovice blatky      200,-Kč 
912/ Pinus uncinata JARKA – V 0,2 novinka,hustý čarověník s krátkým jehličím         200,-Kč 
913/ Pinus uncinata JITKA – V 0,3 novinka, drobný čarověník z borovice blatky         200,-Kč 
914/ Pinus uncinata LITOMYŠL– V 0,3, pěkný hustý čarověník z blatky                      200,-Kč 
915/ Pinus uncinata MADLA – V 0,2  blatkový čarověník s krátkými jehličkami            200,-Kč 
916/ Pinus uncinata MAŘENKA – V 0,2 novinka, blatkový čarověník s krátkými jehl.  200,-Kč 
917/ Pinus uncinata MONIKA – V 0,3 drobný skalk. čarověník s krátkými jehličkami   200,-Kč 

918/ Pinus uncinata NOVA – V 0,4 novinka,pěkná vejčitě kompaktní skalková blatka  200,-Kč 
919/ Pinus uncinata NOVÁK – V 0,3 krásný hustý kulovitý čarověník,bohaté zel.jehl. 200,-Kč 
920/ Pinus uncinata PANDA – V 0,2 hustý kompaktní čarověník s krátkým jehličím    200,-Kč 
921/ Pinus uncinata PAVLÍNA – V 0,3 hustý kompaktní čarověník s nahlouč.pupeny  200,-Kč 
922/ Pinus uncinata PETRA – V 0,3 hustý kompaktní blatkový čarověník                    200,-Kč 
923/ Pinus uncinata PETRUŠKA – V 0,3 hustý kompaktní blatkový čarověník             200,-Kč 
924/ Pinus uncinata RADKA – V 0,2 drobný,hustý,plošekulovitý skalkový čarověník   200,-Kč 
925/ Pinus uncinata SŠ 20 – V 0,3 krásný,malý,hustý čarověník z bor.blatky              200,-Kč 
926/ Pinus uncinata ZELENÝ BAL – V 0,3 rozkladitě rostoucí čar. z bor.blatky            200,-Kč 

927/ Pinus wallichiana NANA– V 0,5 dlouhé jemné a modré jehličí                               200,-Kč 
928/ Pinus x BAMBINO – V 1,0 krásná zelená koule cca 1 metr, podob. P.x BREPO   200,-Kč 
929/ Pinus x BREPO – V 0,6, temně zelená, zploštělá koule, atraktivní vzhled             200,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Roubované čarověníky na kmínku, vybrané kompaktní, kulovité a jinak zajímavé  
     kultivary,výška kmínků cca 25 – 50 cm/č.950–989/ 

 
950/ Picea abies DANIEL – V 0,5  hustý sytě zelený čarověník na kmínku                 300,-Kč 
951/ Pinus mugo FISCHLEINBONDEN – V 0,2 velmi hustý, drobný čarověník           300,-Kč 
952/ Pinus mugo FRUCTATA /LITTLE LADY/ – V 0,3 kulovitý čarověník na niţším  

                            cca 30 cm kmínku  s mnoţstvím drobných růţově zářících šišek       300,-Kč 
953/ Pinus mugo HANA–V 0,2 čarověník,ploše kulovitý,drobný,kompaktní,krátké jehl 300,Kč 
954/ Pinus mugo KAMILA – V 0,2 krásný čarověník, krátké jehličky, velmi drobný      300,-Kč 
955/ Pinus mugo MINIMA KALOUŠ – V 0,3 čarověník na kmínku, krátké jehličky,   

                                                                  bílé smolné pupeny, bonsajový habitus        300,-Kč 
956/ Pinus mugo PICOBELLO – V 0,3 kompaktní čarověník s nahloučenými štětkami 300 Kč 
957/ Pinus mugo SUZI – V 0,2  velmi hustý,miniaturní kulovitý čarověník na kmínku  300,-Kč 
958/ Pinus nigra WB PLZEŇ –V 0,4 vějířovitý čarověník z černé borovice na kmínku 300,-Kč 
959/ Pinus rotundata JEŢEK - V 0,3 skalkový čarověník, hustá koulička na kmínku    300,-Kč 

960/ Pinus thunbergii BANCHOHO – V 0,4 svěţí zeleň, bonsaj. typ, krátké štětičky jehlic,   
                                                                     ploše kulovitý tvar na kmínku                   300,-Kč 
961/ Pinus uncinata BOBÍK – V 0,3 hustý kompaktní čarověník na nižším kmínku    300,-Kč 
962/ Pinus uncinata COMPACTA – V 0,4  blatkový čarověník, kompaktní, pěkný        300,-Kč 
963/ Pinus uncinata ČERNÝ POTOK – V 0,3  zelený hustý čarověník, ploše kulovitý  300,-Kč 
964/ Pinus uncinata GLOBUS KALOUŠ - V 0,3 čarověník, kulovitý tvar na kmínku     300,-Kč 
965/ Pinus un.GRÜNE WELLE - V 0,2 čarověník,zvlněný,bonsajový,kaskád.rostoucí 300,-Kč 
966/ Pinus uncinata HNÍZDO –V 0,4 stříbřitě zel.čarověník,ploše kulovitý,na kmínku  300,-Kč 
967/ Pinus uncinata KOVÁŘSKÁ 8– V 0,3 blatkový čarověník, kompaktní,se šiškami 300,-Kč 
968/ Pinus uncinata KOVÁŘSKÁ 13–V 0,4 blatkový čarověník na kmínku,se šiškami 300,-Kč 
969/ Pinus uncinata NOVÁK – V 0,3 krásný hustý kulovitý čarověník na kmínku        300,-Kč 
970/ Pinus uncinata PANDA – V 0,2 novinka, hustý kompaktní čarověník  kmínku     300,-Kč 
971/ Pinus uncinata PAVLÍNA – V 0,3 novinka, hustý kompaktní čarověník  kmínku  300,-Kč 
972/ Pinus uncinata RADKA– V 0,2 drobný,hustý,plošekulovitý čarověník na kmínku  300 Kč 
 
 
 
 
D. Roubovanci –stáří 4 roky a více,větší rostliny v 5-litrových květináčích,vyšší kmínky, 
     rostliny k osobnímu odběru  / tyto poloţky č. 990 – 995 poštou nezasíláme!/        

 
                                                                       
990/ Pinus m. MINIMA KALOUŠ – pěkný čarověník ve tvaru korunky  

                                                        s drobnými jehlicemi na kmínku 1m                      400,-Kč                           
991/ Ulmus glabra CAMPERDOWNII – převislý jilm roubovaný na kmíncích  

                                0,8 – 1,8 m vysokých s malebnou kaskádovitou korunou             300,-Kč 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hybridní rychlerostoucí japonské topoly, triploidní osiky, energetické dřeviny  

/ 996 - 998/ 
 
996/ Hybridní jap. topoly J105 – řízky k zaslání na jaře před rašením – svazek 100 ks/200,-Kč 
997/ Hybridní jap. topoly J105 – hrnkované sazenice v K10, k zaslání celoročně     kus 20,-Kč 
998/ Hybridní triploidní osika – Populus tremuloides Michx.triploid USA x P.tremula L. 
        triploid  Vreten, Švédsko x P. tremula L. Brno 81 -  rychlerostoucí hybrid  

        mnoţící se odkopky, stačí spon 2x3 m, po smýcení vyráţí z kořenů, dobrý výnos 
        i na méně úrodných stanovištích, dřevo se výborně štípe, neomezená ţivotnost 
        plantáţe, moţno sázet na zabuřenělé plochy a po výsadbě netřeba oţinovat,  
        osobní odběr prostokořenných 2 metrových sazenic - podzim, jaro                kus  50,-Kč 
 
 
 
Včelařské vrby, včelařské dřeviny a byliny / 1000 - 1100/ 

Prostokořenné sazenice k zaslání na jaře a na podzim 
 
 Druhy a klony dle třídění J. Mottla /1980/: 
 
1000/ Salix caprea S-026 – vrba jíva, samčí klon pravé vrby jívy pro sběr pylu  
          a nektaru, keř do 10m s oválnou korunou a ozdobnými kočičkami,  
          pro včely nejcennější vrba, stanoviště - pro půdy svěţí, vysychavé i písčité, 
          louky, okraje lesů, doba květu - 2.pol.března - 2.pol.dubna                                    50,-Kč 
1001/ Salix caprea x muscina S-508 – vrba jíva x vrba mechovitá, samčí – pyl, nektar    
          doba květu – 2.pol.března aţ 1.pol.dubna, keř do 3m, půdy písčité i svěţí louky  30,-Kč 
1002/ Salix cinerea S-081 – vrba popelavá, samčí klon – pyl i nektar 
          doba květu – 1.pol.dubna, keř 3-6m, půdy hlinité i jílovité, louky, mokřiny             30,-Kč 
1003/ Salix fragilis S-391 – vrba křehká, samčí klon, zdroj pylu i nektaru 
          doba květu – 2.pol.dubna – 1.pol.května, strom do 15m,svěţí i  zamokřelé louky 30,-Kč 
1004/ Salix lapponum S-395 – vrba laponská, samčí klon – pyl i nektar 
          doba květu – 2.pol. dubna, keř do 1m, půdy svěţí, zamokřelé i zrašelinělé           30,-Kč 
1005/ Salix nigricans S-177 – vrba černající, samčí klon – pyl i nektar 
          doba květu – 2.pol.dubna – 1.pol.května, keř 3-6m, mokřiny, louky                       30,-Kč 
1006/ Salix sachalinensis f. ligulata S-431– vrba sachalinská, samčí klon, ploché prýty 
          doba květu – 1.pol.dubna, keř do 2m, pro kyselejší a zrašelinělé půdy                 30,-Kč 
1007/ Salix smithiana S-008 – vrba Smithova /S.caprea x viminalis/, samčí – pyl, nektar 
          doba květu – 2.pol.března – 1.pol.dubna, výška 6-10m, půdy sušší i svěţí louky  30,-Kč 
1008/ Salix triandra Semperflorens S-430 – vrba trojmuţná, samčí klon – pyl, nektar 
          doba květu – 2.pol.dubna – 1.pol.května + červen - září, v.3-6m, louky, mokřiny  30,-Kč 
1009/ Salix viminalis S-102 – vrba košařská, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – 2.pol.března – 1.pol.dubna, keř do 6m, vlhké i svěţí louky               30,-Kč 
1010/ Salix x erdingeri S-216 – vrba Erdingerova, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – 2.pol.března – 1.pol.dubna, výška 6-10m, louky i sušší půdy           30,-Kč 
1011/ Salix x rubra S-091 – vrba červená, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – 2.pol.března – 1.pol.dubna, keř do 3m, louky i mokřiny                    30,-Kč 
                                                              
 
 
 
 
 
 



Další významné druhy a klony pylodárných vrb: 

 
1012/ Salix aurita Lhota – vrba ušatá, samčí klon, zdroj pylu i nektaru,  
          ozdobné malé kočičky, doba květu – 1.pol.dubna, keř do 3m,  
          i pro zamokřelé louky s kyselým podkladem                                                           30,-Kč 
1013/ Salix aurita Mrákavy – vrba ušatá, samčí klon, zdroj pylu i nektaru,  
          ozdobné malé kočičky, doba květu – 1.pol.dubna, keř do 3m,  
          i pro zamokřelé louky s kyselým podkladem                                                           30,-Kč 
1014/ Salix aurita Plůtek – vrba ušatá, samčí klon, zdroj pylu i nektaru,  
          ozdobné malé kočičky, doba květu – 1.pol.dubna, keř do 3m,  
          i pro zamokřelé louky s kyselým podkladem                                                           30,-Kč 
1015/ Salix cinerea České Středohoří – vrba popelavá, samčí klon pro sběr pylu  
          a nektaru, keř 3-6m s ozdobnými kočičkami, stanoviště - pro půdy hlinité  
          i jílovité, louky i mokřiny, břehové porosty, doba květu - 1.pol.dubna                     30,-Kč 
          k dispozici téţ hrnkované 3 leté sazenice v K13 k zaslání celoročně                     50,-Kč 
1016/ Salix cinerea Dţbán – vrba popelavá, samčí klon pro sběr pylu  
          a nektaru, keř 3-6m s ozdobnými kočičkami, stanoviště - pro půdy hlinité  
          i jílovité, louky i mokřiny, břehové porosty, doba květu - 1.pol.dubna                     30,-Kč 
1017/ Salix cinerea Nedoby – vrba popelavá, samčí klon pro sběr pylu  
          a nektaru, keř 3-6m s ozdobnými kočičkami, stanoviště - pro půdy hlinité  
          i jílovité, louky i mokřiny, břehové porosty, doba květu - 1.pol.dubna                     30,-Kč 
1018/ Salix fluviatilis – vrba poříční, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – 1.pol.května, původ severoamerický, keř do 3m, písky i štěrky        30,-Kč 
1019/ Salix purpurea – vrba nachová, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – 1.pol.dubna,keř do 3m, hořká chuť, netrpí okusem, mokřiny i louky 30,-Kč 
1020/ Salix purpurea x americana Sokolnice S-1 – samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – celý duben, keř do 3m, ozdobné kočičky, sušší i svěţí půdy            30,-Kč 
1021/ Salix purpurea x americana Sokolnice S-2 – samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu – celý duben, keř do 3m, ozdobné kočičky, sušší i svěţí půdy            30,-Kč                                                
1022/ Salix smithiana Hvězda – vrba Smithova, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu 2.pol.března aţ 1.pol.dubna, keř 3-6m, narůţovělé ozdobné kočičky  30,-Kč 
1023/ Salix smithiana Miguel – vrba Smithova, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu 2.pol.března aţ 1.pol.dubna, keř 6-10m, půdy sušší i vlhké                 30,-Kč 
1024/ Salix smithiana Sokolnice S-3 – vrba Smithova, samčí klon, pyl i nektar 
          doba květu 2.pol.března aţ 1.pol.dubna,keř 3-6m, velké kočičky, p.sušší i vlhké  30,-Kč 
 
 
 
Včelařské dřeviny a byliny: 

 
1025/ Acer platanoides – javor mléč  zdroj pylu, nektaru i medovice                               30,-Kč 
1026/ Buxus semp.ELEGANTISSIMA – zimostráz, časný zdroj pylu začátkem dubna    80,-Kč 
1027/ Cornus mas - dřín obecný, časný rozkvět ve 2.pol. března, zdroj pylu i nektaru    70,-Kč 
1028/ Corylus avellana – líska obecná, první jarní zdroj pylu                                           30,-Kč 
1029/ Crataegus oxyacantha – hloh obecný, významný zdroj pylu i nektaru                   30,-Kč 
1030/ Crataegus x lavallei – hloh Lavallův,roubovaný, bohatý zdroj pylu i nektaru        150,-Kč 
1031/ Lavandula angustifolia – levandule, výborná nektarodárná i pylodárná rostlina     40,-Kč 
1032/ Malus sylvestris – jabloň lesní, planá, otuţilá, zdroj pylu i nektaru                         30,-Kč 
1033/ Prunus avium – třešeň ptačí, rozkvět oznamuje včelařské jaro, pyl i nektar           30,-Kč 
1034/ Prunus cerasifera – myrobalán, časné kvetení v 1.pol.dubna, pyl i nektar             30,-Kč 
1035/ Prunus spinosa – trnka,  velmi časné kvetení v 1.pol.dubna, pyl i nektar               30,-Kč 
1036/ Sedum spectabile – rozchodník, bohatý zdroj pylu v podletí aţ do zámrazu          30,-Kč 



Vodní rostliny  

Lekníny v barvách – růţové, červené, ţluté                                                                    150,-Kč 
 
Ovocné stromky 

/prostokořenné k odběru jaro, podzim/  
  

Meruňky VELKOPAVLOVICKÁ, podnoţ myrobalán pro suché i těţké půdy                 180,-Kč 
              MAĎARSKÁ, podnoţ myrobalán                                                                   180,-Kč 
              KRÁSKA, podnoţ myrobalán                                                                         180,-Kč 
Meruňka VELKOPAVLOVICKÁ kontejnerovaná, celoročně k odběru                            230,-Kč 
 
Broskvoně REDHAVEN, podnoţ myrobalán i pro vápenité půdy, netrpí chlorózou       180,-Kč 
                 CRESTHAVEN, podnoţ myrobalán                                                            180,-Kč 
 
Švestky TOPHIT, podnoţ myrobalán                                                                           180,-Kč 
              HANITA, podnoţ myrobalán                                                                           180,-Kč 
 
Sadba maliníku /lze zaslat poštou -  jaro i podzim/ 

Maliník AUTUMN BLISS – bohatě plodící remontantní  kultivar s velkými plody              50,-Kč 
Maliník FALLGOLD – bohatě plodící remontantní  kultivar se ţlutými plody                    50,-Kč 
Maliník HERITAGE – velmi úrodný remontantní  kultivar s tmavě červenými plody         50,-Kč 
Maliník LJULIN - jednouplodící, aţ 2 měsíční doba sběru, velmi odolný chorobám         50,-Kč 
Maliník ZEVA II – vysoce úrodný jednouplodící švýcarský kultivar, odolný chorobám     50,-Kč 
Maliník ZEVA III – vysoce úrodný remontantní švýcarský kultivar, velmi velké plody      50,-Kč 
 
Sadba jahodníku – velmi úrodné a chutné odrůdy DUKÁT a KARMEN 

Prostokořenné sazenice k zaslání na jaře a na podzim                              svazek 10 ks/70,-Kč      
Hrnkovaná sadba celoročně                                                                                          8,-Kč/ks 
 
Prodej čerstvých jahod – od konce května do začátku července                              60,-Kč/kg 

Jahody vám nasbíráme čerstvé přímo z pole k odběru v domluvený čas, 
jsou pěstovány bez chemických postřiků 
 
Prodej medu  

Med květový – balení 1kg, sklenice Včela 730ml                                                         130,-Kč 
Med květový pastovaný – balení 1kg, sklenice Včela 730ml                                        130,-Kč 
Med medovicový – balení 1kg, sklenice Včela 730ml                                                  130,-Kč                                                   
Med pochází z čisté krajiny CHKO Dţbán 
 
Prodej řezaných vánočních stromků – od začátku prosince 

Borovice černá, velikost cca 1,80 - 2,00m                                                                  450,-Kč/ks                             
 
 
 
Vysvětlivky:    

Symboly K8, K9, K10, K13, K15, K18 apod. označují velikost květináče, ve kterém je rostli-    
na zasílána. Např. K9 = hranatý květináč rozměru 9 x9 cm.K13 = kulatý květináč o průměru 
13 cm a obsahu 1 litr. Značka V u roubovaných rostlin udává přibliţnou velikost v metrech 

v dospělosti.                                         
Objednávky či dotazy lze zasílat téţ elektronickou poštou na e-mailovou adresu: 
palmasenkerik@seznam.cz                      
Adresa www stránek: www.senkerik.cz 



Objednací list semen a rostlin 2020  

/kopie pro vaši kontrolu/ 

 
 
Příjmení, jméno……………………………………………………………. 
 
Ulice, číslo…………………………………………………………………. 
 
PSČ, obec………………………………………………………………….. 
 
Telefon………………………………Mobil……………………………….. 
 
E-mail………………………………………………………………………. 
 
Zde vypište jednoduše čísla objednaných poloţek a počet dávek 
semen či kusů rostlin ke kaţdé poloţce /např.50 - 1x, 79 - 3x, 738 - 2x atd./  

 

Č. poloţky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiva celkem Kč: 
Rostliny celkem Kč: 
Poštovné Kč: 
 
Celkem k úhradě Kč: 



Objednací list semen a rostlin 2020  

 /vyplňte a zašlete/ 

 
 
Příjmení, jméno……………………………………………………………. 
 
Ulice, číslo…………………………………………………………………. 
 
PSČ, obec………………………………………………………………….. 
 
Telefon………………………………Mobil……………………………….. 
 
E-mail………………………………………………………………………. 
 
Zde vypište jednoduše čísla objednaných poloţek a počet dávek 
semen či kusů rostlin ke kaţdé poloţce /např.50 - 1x, 79 - 3x, 738 - 2x atd./  

 

Č. poloţky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiva celkem Kč: 
Rostliny celkem Kč: 
Poštovné Kč: 
 
Celkem k úhradě Kč: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


