
Latinský název Český název Zásoba
 Prodejní 

cena 
Popis

Acer campestre 'Elsrijk' 10/12 K48 javor babyka 2 3 950 Kč       

Tento kultivar má kompaktnější růst než základní druh, dorůstá 

do výšky 6-10m a šířky 4-6 m. Je vhodný do stromořadí nebo do 

menších zahrad. Nenáročný.

Acer campestre 'Nanum' KM200 K15 javor babyka 1 2 680 Kč       

Ideální strom do menších zahrad. Má kulovitou korunu dorůstající 

výšky a šířky kolem 2-2,5m. Roste pomalu. Není třeba stříhat. 

Slunce, polostín, vlhká půda. Nenáročný.

Acer negundo 'Flamingo' 16/18 K100 javor jasanolistý 1 6 529 Kč       

Pěstuje se jako menší strom nebo větší keř. Dorůstá do výšky 5-7 

m a šířky 4-6 m. Má růžovobílé listy. Snáší slunce i polostín. Nemá 

rád sucho. 

Acer negundo 'Flamingo' KM200 K12 javor jasanolistý 2 2 590 Kč       

Pěstuje se jako menší strom nebo větší keř. Dorůstá do výšky 5-7 

m a šířky 4-6 m. Má růžovobílé listy. Snáší slunce i polostín. Nemá 

rád sucho. 

Acer platanoides 10/12 K50 javor mléč 1 4 090 Kč       

Strom dorůstající do výšky kolem 20 m a šířky 15-18 m. Listy jsou 

leskle zelené na podzim barví do žluta nebo oranžovožluta. Dobře 

snáší sucho. Je citlivý vůči zasolení.

Acer platanoides 10/12 TŠ 45 javor mléč 1 2 550 Kč       

Strom dorůstající do výšky kolem 20 m a šířky 15-18 m. Listy jsou 

leskle zelené na podzim barví do žluta nebo oranžovožluta. Dobře 

snáší sucho. Je citlivý vůči zasolení.

Acer platanoides 'Crimson Sentry' K25 javor mléč 9 2 890 Kč       

Javor keřovitého vzrůstu vysoký 3-6 m. Barva listů je měděná až 

medová a prolíná se s jemně načervenalými odstíny, na podzim až 

do žluté. Snáší slunce i polostín.

Acer platanoides 'Deborah' 350-400 K120 FP03/21 javor mléč 1 6 350 Kč       

Zajímavý kultivar javoru dorůstající do výšky 10-18m a šířky 5-

10m. Rašící listy jsou purpurové a postupně se zbarvují do zelena. 

Na podzim se zbarvují do odstínů oranžové. Pro všechny půdy a 

městské prostředí.

Acer platanoides 'Globosum' 10/12 javor mléč 1 4 400 Kč       

Strom s kulovitou korunou, výška i průměr koruny 4-6 m. Použití 

do uličních stromořadí, nebo menších zahrad. Nenáročný na 

půdu.

Acer platanoides 'Royal Red' KM180 K15 javor mléč 2 2 800 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 12-15m a šířky 9-12m. Listy 

tmavě červené barvy. Květy žluté. Nenáročný na půdu ale nemá 

rád zamokření.

Uvedené stromy v tomto seznamu jsou umístěny na prodejní ploše.

Stav zásob je platný k 10.říjnu 2021. Aktuální stav je nutné si ověřit 

na adrese centrum@zahradnictvi-jelinek.cz nebo na tel.č. 725 955 772.



Aesculus carnea 'Briotii' 16/18 K110 jírovec pleťový 1 7 760 Kč       

Koruna široce pyramidální. Roste pomaleji do výšky 10-15m. 

Květy jsou výrazně tmavě růžové. Kvete v V.-VI. Listy tmavě 

zelené, dělené. Vyžaduje živnější, vlhčí půdy.

Betula jacquemontii K 250-300 bříza Jacquemontova 1 3 600 Kč       

Elegantní bříza se zářivě bílou borkou dorůstající do výšky 8-10 m 

a šířky 4-6 m. Listy barví na podzim do žluta. Roste na každé 

neutrální až kyselé půdě. Snáší slunce.

Betula jacquemontii K25 bříza Jacquemontova 1 2 090 Kč       

Elegantní bříza se zářivě bílou borkou dorůstající do výšky 8-10 m 

a šířky 4-6 m. Listy barví na podzim do žluta. Roste na každé 

neutrální až kyselé půdě. Snáší slunce.

Betula jacquemontii (B. utilis 'Doorenbos') vícekmen 200-

250 K20
bříza Jacquemontova 1 2 490 Kč       

Elegantní bříza se zářivě bílou borkou dorůstající do výšky 8-10 m 

a šířky 4-6 m. Listy barví na podzim do žluta. Roste na každé 

neutrální až kyselé půdě. Snáší slunce.

Betula jacquemontii vícekmen 300-350 K65-90 bříza Jacquemontova 1 8 090 Kč       

Elegantní bříza se zářivě bílou borkou dorůstající do výšky 8-10 m 

a šířky 4-6 m. Listy barví na podzim do žluta. Roste na každé 

neutrální až kyselé půdě. Snáší slunce.

Betula pendula 12/14 K65 bříza bělokorá 1 4 449 Kč       

Rychle rostoucí strom, dorůstá do výšky 15 a více metrů. Může 

mít jeden nebo více kmenů. Bříze je nenáročná na stanoviště a 

dobře odolává suchu. Vhodný do skupin nebo jako solitera.

Betula pendula 14/16 K60 bříza bělokorá 1 4 945 Kč       

Rychle rostoucí strom, dorůstá do výšky 15 a více metrů. Může 

mít jeden nebo více kmenů. Bříze je nenáročná na stanoviště a 

dobře odolává suchu. 

Betula pendula 300-350 K90 4kmen bříza bělokorá 1 5 760 Kč       

Rychle rostoucí strom, dorůstá do výšky 15 a více metrů. Může 

mít jeden nebo více kmenů. Bříze je nenáročná na stanoviště a 

dobře odolává suchu. 

Betula pendula 3kmen 300-350 K60 bříza bělokorá 1 4 449 Kč       

Rychle rostoucí strom, dorůstá do výšky 15 a více metrů. Může 

mít jeden nebo více kmenů. Bříze je nenáročná na stanoviště a 

dobře odolává suchu. 

Betula pendula 'Magical Globe' KM200 K15 bříza bělokorá 1 2 950 Kč       
Bříza, která vytváří KULOVITOU KORUNU. Velikost koruny 1-2 m. 

Mrazuvzdorná. Nenáročná. Vyhovuje jí slunce a mirně vlhké půdy. 

Betula pendula 'Royal Frost' 2kmen 10/12 K60 bříza bělokorá 1 2 965 Kč       

Strom dorůstající výšky 9 - 12m. Nenáročný na půdu, má rád vlhčí 

půdy, ale snese i sucho. Prospívá na slunečném místě, kde jsou 

listy krásně červeně vybarvené i během roku. 

Betula pendula 'Youngii' 12/14 K25 bříza bělokorá 1 3 990 Kč       

Strom s převislými větvemi tvoří deštníkovitou korunu. Dorůstá 

do výšky a šířky 4-8 m. Bříza je nenáročná na půdu, přizpůsobivá. 

Vhodná do menších zahrad. Efektní solitera.

Betula pendula 'Youngii' 25/30 CZB bříza bělokorá 1 8 160 Kč       

Strom s převislými větvemi tvoří deštníkovitou korunu. Dorůstá 

do výšky a šířky 4-8 m. Bříza je nenáročná na půdu, přizpůsobivá. 

Vhodná do menších zahrad. Efektní solitera.



Betula pendula 'Youngii' KM200 K15 bříza bělokorá 1 2 890 Kč       

Strom s převislými větvemi tvoří deštníkovitou korunu. Dorůstá 

do výšky a šířky 4-8 m. Bříza je nenáročná na půdu, přizpůsobivá. 

Vhodná do menších zahrad. Efektní solitera.

Betula pubescens CZB 25/30 bříza pýřitá 1 9 800 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 10-15 m a šířky 8-10 m. Listy 

oboustraně chlupaté, na podzim žluté. Nenáročná na půdu, 

přizpůsobivá. 

Betula pubescens CZB 25/30 bříza pýřitá 1 12 500 Kč    

Opadavý strom dorůstající do výšky 10-15 m a šířky 8-10 m. Listy 

oboustraně chlupaté, na podzim žluté. Nenáročná na půdu, 

přizpůsobivá. 

Betula pubescens CZB 30/40 bříza pýřitá 1 17 500 Kč    

Opadavý strom dorůstající do výšky 10-15 m a šířky 8-10 m. Listy 

oboustraně chlupaté, na podzim žluté. Nenáročná na půdu, 

přizpůsobivá. 

Carpinus betulus 250-300 K35 habr obecný 1 2 569 Kč       

Strom nebo mohutný keř dorůstající výšky 8-10m. Nenáročný na 

půdu, ale nesnáší trvalé zamokření. Dobře snáší tvarování, 

vhodný na živé ploty a stěny.

Carpinus betulus 300-350 K35 habr obecný 1 3 090 Kč       

Strom nebo mohutný keř dorůstající výšky 8-10m. Nenáročný na 

půdu, ale nesnáší trvalé zamokření. Dobře snáší tvarování, 

vhodný na živé ploty a stěny.

Carpinus betulus brána v220 K60 habr obecný 1 6 999 Kč       Habr je výborná dřevina pro stříhané živé ploty, stěny i jiné tvary. 

Carpinus betulus obelisk 400+ K130-230 habr obecný 1 9 660 Kč       Habr je výborná dřevina pro stříhané živé ploty, stěny i jiné tvary. 

Carpinus betulus obelisk 400-450 K500 habr obecný 1 23 935 Kč    Habr je výborná dřevina pro stříhané živé ploty, stěny i jiné tvary. 

Carpinus betulus špalír v2,4-2,6m š1,3m K90 habr obecný 3 5 600 Kč       Habr je výborná dřevina pro stříhané živé ploty, stěny i jiné tvary. 

Carpinus betulus 'Fastigiata' 300-350 K30 habr obecný 2 3 575 Kč       

Strom kuželovitého vzrůstu. Dosahuje výšky 8-15 m a šířky 4-5 m. 

Nenáročný na půdu, snáší krátké zaplavení. Může se tvarovat. Na 

podzim barví do žluta. Snáší slunce i polostín.

Carpinus betulus 'Fastigiata' 350-400 K375 habr obecný 1 13 705 Kč    

Strom kuželovitého vzrůstu. Dosahuje výšky 8-15 m a šířky 4-5 m. 

Nenáročný na půdu, snáší krátké zaplavení. Může se tvarovat. Na 

podzim barví do žluta. Snáší slunce i polostín.

Carpinus betulus 'Pyramidalis' 225-250 K25 habr obecný 1 3 279 Kč       

Strom kuželovitého vzrůstu, který dosahuje výšky 8-15 m a šířky 4-

5 m. Nenáročný na půdu, snáší krátké zaplavení. Může se 

tvarovat. Na podzim barví do žluta.



Carpinus betulus 'Pyramidalis' 250-300 K35 habr obecný 2 3 190 Kč       

Strom kuželovitého vzrůstu, který dosahuje výšky 8-15 m a šířky 4-

5 m. Nenáročný na půdu, snáší krátké zaplavení. Může se 

tvarovat. Na podzim barví do žluta.

Catalpa bignonioides 'Nana' 10/12 K20 katalpa trubačovitá 1 2 450 Kč       

Strom s kompaktní kulovitou korunou, dorůstající do výšky 4-6 m 

pro slunná stanoviště. Roste pomaleji. Miluje vlhčí, živné půdy. 

Snáší přísušky.

Catalpa bignonioides 'Nana' 10/12 K35 katalpa trubačovitá 4 3 950 Kč       

Strom s kompaktní kulovitou korunou, dorůstající do výšky 4-6 m 

pro slunná stanoviště. Roste pomaleji. Miluje vlhčí, živné půdy. 

Snáší přísušky.

Catalpa bignonioides 'Nana' 12/14 K50 katalpa trubačovitá 2 4 260 Kč       

Strom s kompaktní kulovitou korunou, dorůstající do výšky 4-6 m 

pro slunná stanoviště. Roste pomaleji. Miluje vlhčí, živné půdy. 

Snáší přísušky.

Catalpa bignonioides 'Nana' KM220 K25 katalpa trubačovitá 4 2 950 Kč       

Strom s kompaktní kulovitou korunou, dorůstající do výšky 4-6 m 

pro slunná stanoviště. Roste pomaleji. Miluje vlhčí, živné půdy. 

Snáší přísušky.

Catalpa bignonioides 'Variegata' KM170, 16/18, K70 katalpa trubačovitá 1 4 615 Kč       

Vzácný kultivar barevnolisté katalpy s menším vzrůstem. Velké 

zelené listy s bílým až světle krémovým žíháním. Slunce, polostín, 

chráněné stanoviště, vhlčí půda. 

Catalpa bignonioides 'Variegata' 18/20 KM170 K70 katalpa trubačovitá 1 5 199 Kč       

Vzácný kultivar barevnolisté katalpy s menším vzrůstem. Velké 

zelené listy s bílým až světle krémovým žíháním. Slunce, polostín, 

chráněné stanoviště, vhlčí půda. 

Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' 12/14 K60 hloh obecný 1 4 929 Kč       

Strom nebo keř dorůstající do výšky 4-6m. Květy červené, plné, v 

květnu-červnu. Snáší sušší i vlhčí stanoviště. Dobrá 

mrazuvzdornost. Vhodný i do menších zahrad.

Fagus sylvatica 350-400 K160 buk lesní 1 4 779 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 18-25m a šířky až 18m. 

Plodem jsou bukvice. Nenáročný na půdu. Snáší slunce i stín. Dá 

se střihat. Listy se na podzim barví do žluta. 

Fagus sylvatica 'Asplenifolia' 550+ SOL K80 buk lesní 1 13 999 Kč    

Buk s vykrajovanými listy dorůstající výšky kolem 10m. Na podzim 

barví do žluta. Je nenáročný a otužilý. Dává přednost slunci, 

polostínu, a nesnese zamokření. Lze řezat.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' 200-250 K20 buk lesní 1 2 139 Kč       

Strom nebo velký keř s pravidelnou korunou, dorůstající do výšky 

20m. Listy jsou při rašení temně červené, na podzim barví do 

žlutohněda. Lze tvarovat Nenáročný. 

Fagus sylvatica 'Atropunicea' 300-350 K90 buk lesní 1 3 810 Kč       

Strom nebo velký keř s pravidelnou korunou, dorůstající do výšky 

20m. Listy jsou při rašení temně červené, na podzim barví do 

žlutohněda. Lze tvarovat Nenáročný. 

Fagus sylvatica 'Dawyck' 400-450 K160 buk lesní 1 17 335 Kč    

Opadavý strom kulovitého vzrůstu, který dosahuje výšky 6-8 m. 

Průměr koruny je 1-1,5m. Slunce, polostín, nenáročný na půdu, 

ale má rád vlhčí půdy.



Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 200-250 buk lesní 2 3 490 Kč       

Široce sloupovitý, od země hustě zavětvený, dorůstá do výšky 6-

8m a šířky 0,8m. Listy jsou žlutavé, uvnitř koruny zelené. 

Nenáročný na půdu. Snáší slunce i polostín. 

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 300-350 K50 buk lesní 2 8 900 Kč       

Široce sloupovitý, od země hustě zavětvený, dorůstá do výšky 6-

8m a šířky 0,8m. Listy jsou žlutavé, uvnitř koruny zelené. 

Nenáročný na půdu. Snáší slunce i polostín. 

Fagus sylvatica 'Laciniata' 350-400 K65 buk lesní 1 3 725 Kč       

Buk se zajímavě vykrajovaný listy, dorůstá do výšky cca 10 m. Na 

podzim barví do žluta. Je nenáročný a otužilý. Dává přednost 

slunci, polostínu, a nesnese zamokření. Lze řezat.

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' 500+ K160 buk lesní 1 18 985 Kč    

Pomalu rostoucí převislý buk s temně červenými lesklými listy 

dorůstající do výšky 4-7 m. Nenáročný. Pokud chcete intenzivní 

vybarvení listů, vysaďte ho na slunce. 

Fagus sylvatica 'Swat Magret' 450-500 K110 buk lesní 1 11 545 Kč    

Strom nebo velký keř s pravidelnou korunou, dorůstající do výšky 

15m. Listy jsou temně červené. Lze tvarovat Nenáročný. Slunce 

pro vybarvení listů. 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 12/14 KM250+ svitel latnatý 1 4 515 Kč       

Štíhlý kultivar 4-6m vyský a 1,5-2,5m široký. Žluté květy ve 

velkých latách vykvétají v červenci. Plod je nadmutá tobolka. 

Vyžaduje teplou a slunnou polohu. Snáší sucho.

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 20/25 KM250+ svitel latnatý 1 5 849 Kč       

Štíhlý kultivar 4-6m vyský a 1,5-2,5m široký. Žluté květy ve 

velkých latách vykvétají v červenci. Plod je nadmutá tobolka. 

Vyžaduje teplou a slunnou polohu. Snáší sucho.

Laburnum anagyroides 10/12 K60 štědřenec odvislý 1 3 995 Kč       

Menší strom nebo vzrůstný keř dorůstající do výšky 3-5m. Na jaře 

kvete žlutě v hroznech. Lidově zvaný zlatý déšť. Má rád slunce. 

Všechny části keře jsou jedovaté.

Liquidambar styraciflua 10/12 K30 ambroň západní 2 3 850 Kč       

Dorůstá do výšky 10-15m. Listy mají hodně vykrajované, na 

podzim se barví do oranžovo červena. Má krásně vrásčitý kmen. 

Snáší slunce i polostín, chráněná poloha.

Liquidambar styraciflua 250-300 ambroň západní 1 3 725 Kč       

Dorůstá do výšky 10-15m. Listy mají hodně vykrajované, na 

podzim se barví do oranžovo červena. Má krásně vrásčitý kmen. 

Snáší slunce i polostín, chráněná poloha.

Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' 350-400 K30 ambroň západní 1 4 679 Kč       

Dorůstá do výšky 8-10 m. Listy mají hodně vykrajované, na 

podzim se barví do oranžovo červena. Kůra mladých větví je žlutá. 

Snáší slunce i polostín, chráněná poloha.

Liriodendron tulipifera 450-500 lyrovník tulipánokvětý 1 14 695 Kč    

Strom dorůstající výšky 15 a více metrů, který je vhodný pro 

osázení prostorných zahrad. Květy podobné tulipánu. Vyžaduje 

hluboké, živné a vlhčí půdy. Slunce, polostín.

Liriodendron tul. 'Aureomarginatum' K 200-250 K30 lyrovník tulipánokvětý 2 2 105 Kč       

Dorůstá do výšky 15-20m. Listy žlutozeleně panašované. Pro 

vlhké, mírně kyselé půdy a slunce. Starší strom má květy podobné 

tulipánům krémové až žluté barvy.



Liriodendron tul. 'Edward Gursztyn' 10/12 K25 lyrovník tulipánokvětý 1 4 790 Kč       

Malá, kulovitá koruna, výška 2-4m a šířka 1,5-2m. Listy menší, na 

podzim žlutě barví. Nekvete. Vyžaduje slunné místo a dostatek 

živin. Nenáročný.

Liriodendron tul. 'Fastigiatum' 250-300 K25 lyrovník tulipánokvětý 1 2 975 Kč       

Štíhlý strom dorůstající do výšky 7-13m a šířky 2-4m. Potřebuje 

dobrou, živnou, propustnou zem, nejraději lehce kyselou (přidejte 

rašelinu) a vlhkou, nikoli mokrou. Slunce.

Malus 'Butterball' 16/18 K130 jabloň okrasná 1 7 189 Kč       

Okrasná jabloň dorůstající do výšky a šířky kolem 6-7 m. Kěty jsou 

bílé s růžovým nádechem, plody pak medově žluté. Potřebuje 

vlhčí, humózní půdu a dostatek slunce.

Malus 'Royalty' 12/14 CZB jabloň okrasná 1 6 450 Kč       

Malý strom dorůstá výšky 3-6m. Kvete na jaře purpurovými květy. 

Koruna je hustá s tmavě purpurovými listy. Plody jsou tmavě 

červené, průměr 1,5cm. Nenáročný na půdu.

Morus alba 'Pendula' 8/10/12 K30 moruše 4 3 450 Kč       

Menší opadavý strom s deštníkovitou korunou, dorůstá do výšky 

3m. Větve převisají kolmo až k zemi. Plody jsou jedlé, sladké 

chuti. Miluje lehčí, vápenaté půdy. Snáší přísušky. Slunce.

Paulownia tomentosa 10/12 KM pavlovnie plstnatá 1 2 369 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 8-10m. Listy jsou velké, 

plstnaté. Kvete fialově v květnu a červnu. Vyžaduje slunečné 

stanoviště. Potřebuje hlubokou, úrodnou zem.

Paulownia tomentosa KM 12/14 K60 pavlovnie plstnatá 1 3 800 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 8-10m. Listy jsou velké, 

plstnaté. Kvete fialově v květnu a červnu. Vyžaduje slunečné 

stanoviště. Potřebuje hlubokou, úrodnou zem.

Paulownia tomentosa 14/16 TŠ pavlovnie plstnatá 1 5 785 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 8-10m. Listy jsou velké, 

plstnaté. Kvete fialově v květnu a červnu. Vyžaduje slunečné 

stanoviště. Potřebuje hlubokou, úrodnou zem.

Paulownia tomentosa 16/18 TŠ pavlovnie plstnatá 1 6 529 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 8-10m. Listy jsou velké, 

plstnaté. Kvete fialově v květnu a červnu. Vyžaduje slunečné 

stanoviště. Potřebuje hlubokou, úrodnou zem.

Platanus acerifolia 12/14 TŠ45 platan javorolistý 2 3 250 Kč       

Dorůstá výšky 20 a více metrů, šířky 15-18m. Ideální jsou hluboké, 

vlhčí, propustné, hlinité půdy. Snáší hluboké seříznutí. Je vhodný 

pro osázení prostorných zahrad a parků. 

Platanus acerifolia 12/14, K60 platan javorolistý 1 4 945 Kč       

Dorůstá výšky 20 a více metrů, šířky 15-18m. Ideální jsou hluboké, 

vlhčí, propustné, hlinité půdy. Snáší hluboké seříznutí. Je vhodný 

pro osázení prostorných zahrad a parků. 

Platanus acerifolia střecha KM300 18/20 K90 platan javorolistý 1 10 735 Kč    

Platanus ac. 'Alphense Globe' 10/12 platan javorolistý 1 4 400 Kč       

Opadavý listnatý strom s hustou kulovitou korunou, dorůstající do 

výšky a šířky 5-6 m. Nenáročný. Je vhodný jako solitera nebo do 

skupin. Snáší i městské prostředí. 



Platanus ac. 'Alphense Globe' 10/12 K48 platan javorolistý 1 5 869 Kč       

Opadavý listnatý strom s hustou kulovitou korunou, dorůstající do 

výšky a šířky 5-6 m. Nenáročný. Je vhodný jako solitera nebo do 

skupin. Snáší i městské prostředí. 

Platanus occidentalis 'Obelisk' 16/18 K160 platan západní 2 8 245 Kč       

Dorůstá do výšky 20-30m. Korunu má velmi úzkou, o šířce 6 – 

10m. Dobře roste v živné vlhčí půdě. Snáší zadláždění i posypovou 

sůl. Vhodný do stromořadí i jako solitéra.

Prunus cerasifera 'Nigra' 10/12 TŠ35 myrobalán třešňový 1 5 390 Kč       

Strom s malou korunou nebo velký keř, který v dospělosti dorůstá 

do 5-7 m. Má purpurově červené listy a na jaře růžové květy. 

Nenáročný na půdu. Snáší přísušky. Slunce.

Prunus fruticosa 'Globosa' 10/12 K60 višeň křovitá 1 3 969 Kč       

Strom s kulovitou korunou, průměr 2-3m. Kvete bíle v IV-V. Plody 

malé, kyselé, jedlé. Vhodný pro menší zahrady či aleje. Nesnáší 

přemokřené půdy. Slunce, polostín.

Prunus fruticosa 'Globosa' KM230 12/14 K65-90 višeň křovitá 1 4 299 Kč       

Strom s kulovitou korunou, průměr 2-3m. Kvete bíle v IV-V. Plody 

malé, kyselé, jedlé. Vhodný pro menší zahrady či aleje. Nesnáší 

přemokřené půdy. Slunce, polostín.

Prunus fruticosa 'Globosa' KM230 14/16 K65-90 višeň křovitá 1 4 465 Kč       

Strom s kulovitou korunou, průměr 2-3m. Kvete bíle v IV-V. Plody 

malé, kyselé, jedlé. Vhodný pro menší zahrady či aleje. Nesnáší 

přemokřené půdy. Slunce, polostín.

Prunus fruticosa 'Globosa' 25/30 KM200 K120 višeň křovitá 1 6 315 Kč       

Strom s kulovitou korunou, průměr 2-3m. Kvete bíle v IV-V. Plody 

malé, kyselé, jedlé. Vhodný pro menší zahrady či aleje. Nesnáší 

přemokřené půdy. Slunce, polostín.

Prunus fruticosa 'Globosa' 30/35 K230 višeň křovitá 1 8 839 Kč       

Strom s kulovitou korunou, průměr 2-3m. Kvete bíle v IV-V. Plody 

malé, kyselé, jedlé. Vhodný pro menší zahrady či aleje. Nesnáší 

přemokřené půdy. Slunce, polostín.

Prunus serr. 'Kiku-shidare-sakura' 14/16 K55 třešeň pilovitá, sakura 1 4 765 Kč       

Opadavý strom s obloukovitě převislými větvemi. Výška 3-6m. 

Květy růžové, hustě plné. Kvete duben až květen. Nenáročná na 

půdu, ideální je mírně vlhká půda. 

Prunus serr. 'Kiku-shidare-sakura' 14/16 K80 FP21/5 třešeň pilovitá, sakura 2 5 590 Kč       

Opadavý strom s obloukovitě převislými větvemi. Výška 3-6 m. 

Květy růžové, hustě plné. Kvete duben až květen. Nenáročná na 

půdu, ideální je mírně vlhká půda. 

Prunus serr. 'Kiku-shidare-sakura' 14/16 KM200 K35 třešeň pilovitá, sakura 1 4 765 Kč       

Opadavý strom s obloukovitě převislými větvemi. Výška 3-6 m. 

Květy růžové, hustě plné. Kvete duben až květen. Nenáročná na 

půdu, ideální je mírně vlhká půda. 

Prunus serr. 'Kiku-Shidare-Zakura' KM225 K25 třešeň pilovitá, sakura 12 2 890 Kč       

Opadavý strom s obloukovitě převislými větvemi. Výška 3-6 m. 

Květy růžové, hustě plné. Kvete duben až květen. Nenáročná na 

půdu, ideální je mírně vlhká půda. 

Prunus serr. 'Royal Burgundy' 10/12 TŠ45 třešeň pilovitá, sakura 3 4 600 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 6-8 m. Květy má růžové, plné. 

Listy jsou tmavě vínové. Potřebuje vlhčí, dobře vydrenážovanou 

zem. Snáší slunce.



Pyrus calleryana 'Redspire' 16/18 hrušeň Calleryova 2 3 129 Kč       

Okrasná hrušeň s pyramidální korunou, odolná vůči rzi, vhodná 

do městského prostředí. Na jaře kvete bíle a na podzim se listy 

zbarvují do karmínova. Slunce, nenáročná.

Quercus palustris 'Green Dwarf' 12/14 K35 dub bahenní 1 5 990 Kč       
Kompaktní koruna, pomalu dorůstá výšky 1,5-3m a šířky 0,5-1m. 

Nádherné podzimní vybarvení. Vlhčí ne však přemokřené půdy.

Quercus palustris 'Green Pillar' 450-500 dub bahenní 1 15 685 Kč    

Dub úzce sloupovitého vzrůstu výška 12-15 m, šírka 2-3 m. Na 

podzim barví listy to ohnivě červené. Nenáročný, slunce, polostín, 

přiměřeně vlhké půdy (ne zamokření). 

Quercus robur 16/18 K50 dub letní 1 4 679 Kč       

Dorůstá do výšky 20-25m a šířky 15-18m. Koruna je široce 

kuželovitá. Nenáročný na půdu, ideální jsou jílovitohlinité půdy. 

Odolný městskému klimatu. Má rád teplo.

Quercus robur 14/16 K90 dub letní 1 5 209 Kč       

Dorůstá do výšky 20-25m a šířky 15-18m. Koruna je široce 

kuželovitá. Nenáročný na půdu, ideální jsou jílovitohlinité půdy. 

Odolný městskému klimatu. Má rád teplo.

Quercus robur 'Fastig. Koster' 350-400 K65 dub letní 1 3 130 Kč       

Slopovitý kultivar dubu letního dorůstající do výšky 12-15m a 

šířky 2,5-3 m. Vzrůst je kompaktní, úzký, sloupovitý. Středně 

rychle roste. Nenáročný na půdu.

Quercus rubra 10/12 ZB dub červený 1 3 250 Kč       

Strom dorůstající výšky 15 a více metrů, který je vhodný pro 

osázení prostorových zahrad. Má červené podzimní zbarvení. 

Nenáročný na půdu ale nesnáší nadbytek vápníku.

Quercus rubra 'Haaren' 12/14 K60 dub červený 1 6 199 Kč       
Zakrslá, kulovitá forma dubu. Dorůstá výšky 2-3m. Nenáročný na 

stanoviště. Slunce, polostín. 

Quercus rubra 'Haaren' 14/16 K60 dub červený 1 6 849 Kč       
Zakrslá, kulovitá forma dubu. Dorůstá výšky 2-3m. Nenáročný na 

stanoviště. Slunce, polostín. 

Quercus x bimundorum 'Crimson Spire' 200-250 K35 dub 1 5 560 Kč       

Sloupovitý, dorůstá do výšky cca 15m a šířky kolem 5m. Listy jsou 

zelené, na podzim barví do červena. Netrpí na choroby. 

Nenáročný, slunce, polostín, přiměřeně vlhké půdy.

Salix viminalis (konopina) KM120 16/18 K80 FP21 vrba košíkářská 1 2 350 Kč       

Dorůstá výšky 5-8m. Vyžaduje vlhčí, živné, hluboké půdy. Snese 

slunce i polostín. Mrazuvzdorná, dobře snáší řez. Využívá se k 

výrobě košíkářských výrobků, zpevňuje břehy.

Sophora japonica 12/14 K90 jerlín japonský 1 4 945 Kč       

Strom dorůstající výšky 15 a více metrů, který je vhodný pro 

osázení prostorových zahrad. Slunná a sušší stanoviště. 

Nenáročný. 

Sophora japonica 14/16 K90 jerlín japonský 1 5 869 Kč       

Strom dorůstající výšky 15 a více metrů, který je vhodný pro 

osázení prostorových zahrad. Slunná a sušší stanoviště. 

Nenáročný. 



Tilia americana 25/30 K130 lípa americká 1 7 485 Kč       

Dorůstá do výšky 30m a šířky do 20m. Koruna je kuželovitá, 

později vejčitá a zaoblená. Má ráda hlubší živné, vlhčí půdy, ale 

snese i chudší a lehčí stanoviště.

Tilia cordata špalír 12/14 K90 lípa srdčitá 1 8 179 Kč       

Tilia cordata 'Greenspire' 18/20 lípa srdčitá 1 4 819 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 15-18 m a šířky 12-15 m. 

Koruna je pravidelná široce oválná, hustě uzavřená. Má ráda 

hlubší, živné půdy.

Tilia cordata 'Rancho' K25 lípa srdčitá 1 2 399 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 12-16 m a šířky 5-6 m. 

Koruna je kompaktní, úzce oválná. Roste pomalu. Slunce, 

polostín, na půdu nenáročný.

Tilia cordata 'Roelvo' 10/12 TŠ35 lípa srdčitá 2 3 955 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 15-18 m a šířky 10-12 m. 

Koruna je kompaktní, úzce oválná. Roste pomalu. Slunce, 

polostín, na půdu nenáročný.

Tilia cordata 'Roelvo' 14/16 K70 FP lípa srdčitá 3 3 499 Kč       

Opadavý strom dorůstající do výšky 15-18 m a šířky 10-12 m. 

Koruna je kompaktní, úzce oválná. Roste pomalu. Slunce, 

polostín, na půdu nenáročný.

Tilia cordata 'Winter Orange' KM180 lípa srdčitá 2 1 799 Kč       

Zářivě oranžové zbarvení kůry v zimním období. Listy jsou zelené, 

na podzim žluté. Dorůstá do 12m výšky a 6m šířky. Slunce, 

polostín.

Tilia cordata 'Winter Orange' KM180 K45 FP8/21 lípa srdčitá 1 1 990 Kč       

Zářivě oranžové zbarvení kůry v zimním období. Listy jsou zelené, 

na podzim žluté. Dorůstá do 12m výšky a 6m šířky. Slunce, 

polostín.

Tilia euchlora 20/25 K130 lípa zelená 1 6 860 Kč       
Opadavý strom dorůstající do výšky 15-25 m a šířky 10-15 m. 

Vyžaduje hlinité a živné půdy, slunné stanoviště. Snáší exhalace. 

Tilia tomentosa 'Silver Globe' 14/16 K60 lípa stříbrná 1 4 349 Kč       

Listnatý strom, kde korunka dorůstá cca 3m. Nenáročný na půdu, 

snáší městské znečištění. Listy mají stříbřitou barvu. Dává 

přednost slunci.

Tilia vulgaris 'Pallida' 25/30 K130 syn. T. europaea lípa obecná, evropská 1 7 549 Kč       

Lípa dorůstající do výšky 20-30 m a šířky 15-20 m. Pro svoji 

odolnost k exhalacím je velmi vhodným stromem do širších ulic 

měst. Nenáročná. Slunce, polostín.

Ulmus carpinifolia 650-700 K230 jilm habrolistý 1 7 585 Kč       

Majestátní strom dorůstající do výšky kolem 20 m. Slunce, nebo 

lehký polostín. Pro nezamokřené, vlhké půdy. Na suchu světlé 

listy zasychají. 


