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Dřeviny k prodeji jaro 2020:  od 20,--Kč/ks 
 

Sortiment je pouze orientační, je průběžně 

doplňován a některé rostliny jen do 

vyprodání zásob, veškeré rostliny jsou 

nenáročné.  

 

Informujte se předem o velikosti a množství 

rostlin:  

 

tel.:   kancelář   377 830 671  

prodejna           673 

mobil:      778 409 870 
 

Prodejní doba v zahradnictví: 
 
ČT + PÁ pro veřejnost:  13,00 – 14,00 
 
pro zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky: 
            
       12,00 – 14,00 

 
Prodej keřů a stromů kdykoliv po telefonní domluvě: 
       
PO – PÁ                                  6,00 - 13,45 
 

 

Barva květů/ plodů  

Období kvetení  

Výška /dá se snížit střiháním/ 

Slunce – polostín – stín   
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Opadavé keře a stromy:  

 

 

jírovec maďal – kaštan 

 

bílá 

jaro / na podzim je plodem 

kaštan / 

25m  

Slunce – polostín 

Solitéra nebo stromořadí 

 

 

 

 

komule Davidova  

 

fialová i bílá 

léto – podzim  

1m – 3m  

Slunce 

Jarní sestřih nad zemí  

 

 

  

ptačí zob 

 

  

 

bílá / na podzim černé bobule / 

léto  

5m / střihat/ 

Slunce – polostín – stín   

Tvarované živé ploty 

 

  



 3 

zlatice prostřední 

 

žlutá 

jaro  

2 - 3m  

Slunce, ve stínu málo kvete 

Starší keře zmladit na kosterní 

větve po odkvětu 

Vhodná i do nádob 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stálezelené keře: 

 

brslen Fortuneův 

zelený  

 

nevýrazné květenství 

0,5 - 1m  

Slunce – stín 

Půdokryvné – nízké, jinak vysazeny 

solitérně nebo volné i tvarované živé 

ploty 

 
 

buxus obecný 

 

nevýrazné květenství 

0,5 - 5m /podle střihání – tvarování/ 

Slunce – stín 

Vysazeny solitérně nebo volné i 

tvarované živé ploty 
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zimolez ovíjivý Henryův 

  

fialová / fialové plody mírně 

jedovaté/ 

léto 

slunce – polostín  

Neopadavou liánu je vhodné doplnit 

opadavými druhy zimolezů, ty mají 

větší a voňavější květy 

 

  

Opadavé popínavé keře: 

 

 

hroznové víno  

 

nevýrazné květenství 

plody jedlé FIALOVÉ/muškátové/  

slunce 

Pne se vzhůru pomocí ovíjivých 

úponků 

Každoroční střih – podle síly letorostů 

na 1 – 3 očka 

  

 

psí víno /Loubinec/  

 

nevýrazné květenství  

Slunce – stín  

Půdokryvné, ale pne se vzhůru pomocí 

ovíjivých úponků 

Listy se na podzim barví červeně, 

plody fialové – mírně jedovaté 

  

zimolez ovíjivý směs 

/Růže z Jericha/ 

kombinace barev /bílá, 

žlutá, růžová, fialová/ 

léto  

/červené plody – jako rybíz -  mírně 

jedovaté/ 

slunce – polostín 
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Jehličnany: 

 

cypřišky směs 

 

Šiška – kulatá, různě veliká 

Do chráněných poloh 

Vysazeny solitérně - nízké a střední 

druhy 

Barva – zelená, stříbrná, zlatá, 

zelenožlutá 

 

 
 

jalovce směs 

 

Šiška – nepravá bobule - jalovčinky 

Vysazeny solitérně – vysoké a střední  

druhy  

Půdokryvné – nízké plazivé a střední 

druhy 

Nejméně náročné 

Vysazeny solitérně 

 
 

Thuje západní směs  

Smaragd + Brabant 

/východní u nás většinou vymrzá, je 

vyšší, většinou několikakmenná/   

Šiška – malá podlouhlá 

Vysazeny solitérně nebo volné i 

tvarované živé ploty 

Nenáročný  

 

  
 


