
Uvedené stromy v tomto seznamu jsou umístěny na prodejní ploše.

Stav zásob je platný k 15.říjnu 2021. Aktuální stav je nutné si ověřit 

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

Latinský název Český název Zásoba Prodejní cena Popis

Abies concolor 150-175 K jedle ojíněná 1 2950

Jedle dorůstá výšky 25-30m, má pravidelný, pyramidální 

růst. Jehlice jsou dlouhé, stříbřitě modrozelené. Vyžaduje 

slunce a živnou, vlhkou, dobře propustnou půdu.

Abies concolor 175-200 K jedle ojíněná 1 3450

Jedle dorůstá výšky 25-30m, má pravidelný, pyramidální 

růst. Jehlice jsou dlouhé, stříbřitě modrozelené. Vyžaduje 

slunce a živnou, vlhkou, dobře propustnou půdu.

Abies concolor 'Glauca' 175-200 K90 jedle ojíněná 1 8475

Jedle dorůstá výšky 25-30m, má pravidelný, pyramidální 

růst. Jehlice jsou dlouhé, stříbřitě modrozelené. Vyžaduje 

slunce a živnou, vlhkou, dobře propustnou půdu.

Abies nordmanniana 175-200 K jedle nordmanská 2 2590

Dorůstá do výšky 25m. Strom je velice hustý, zavětvený až 

k zemi. Je mrazuvzdorná a na hlubších půdách snese 

obstojně i sucho. Slunce až polostín. Propustné půdy.

Abies nordmanniana 200-250 K180 jedle nordmanská 2 24900

Dorůstá do výšky 25m. Strom je velice hustý, zavětvený až 

k zemi. Je mrazuvzdorná a na hlubších půdách snese 

obstojně i sucho. Slunce až polostín. Propustné půdy.

Abies nordmanniana 250-300 K230 jedle nordmanská 1 34900

Dorůstá do výšky 25m. Strom je velice hustý, zavětvený až 

k zemi. Je mrazuvzdorná a na hlubších půdách snese 

obstojně i sucho. Slunce až polostín. Propustné půdy.

Abies nordmanniana 350-400 K350 jedle nordmanská 1 33900

Dorůstá do výšky 25m. Strom je velice hustý, zavětvený až 

k zemi. Je mrazuvzdorná a na hlubších půdách snese 

obstojně i sucho. Slunce až polostín. Propustné půdy.

Abies nordmanniana výběr 350-400 K jedle nordmanská 1 26329

Dorůstá do výšky 25m. Strom je velice hustý, zavětvený až 

k zemi. Je mrazuvzdorná a na hlubších půdách snese 

obstojně i sucho. Slunce až polostín. Propustné půdy.

Abies pinsapo 175-200 K jedle španělská 1 3900

Abies pinsapo 'Glauca' 225-250 SOL K90 jedle španělská 1 6490

Menší, pomalu rostoucí široce kuželovitý strom. Dorůstá do 

výšky až 10 m a šířky kolem 5 m. Jehlice modrozelené. 

Vyžaduje vlhčí, dobře propustné půdy. 

Abies pinsapo 'Kelleriis' 125-150 K90 jedle španělská 1 6950

Pomaleji rostoucí zajímavý jehličnan dorůstající výšky 10-

12m a šířky kolem 7m. Jehlice jsou tuhé, modro-zelené. 

Slunce, polostín, výživné půdy s vápníkem. 

Cedrus atlantica 150-175 K25 cedr atlaský 2 2890

Stálezelená dřevina dorůstající u nás výšky 15 - 20 m. 

Jehlice jsou zelené s nádechem do stříbrna. Vyžaduje 

dobře propustnou půdu a slunnou polohu. 



Cedrus atlantica 'Glauca' 130-150 K9 cedr atlaský 1 1525

Dorůstá do výšky 15-25 m a šířky 8-12 m. Jehlice jsou 

stříbřitošedé, neopadávají. Vyžaduje chráněné polohy, 

slunce, polostín.

Cedrus atlantica 'Glauca' 250-300 K45 cedr atlaský 1 7519

Dorůstá do výšky 15-25 m a šířky 8-12 m. Jehlice jsou 

stříbřitošedé, neopadávají. Vyžaduje chráněné polohy, 

slunce, polostín.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' 150-175 K10 cedr atlaský 1 1669

Otužilejší druh cedru, dorůstá do výšky 6-12m a šířky okolo 

8m. Větve jsou převislé. Vhodný pro slunná stanoviště a 

dobře odvodněné půdy.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' 250-300 K285 cedr atlaský 1 23950

Otužilejší druh cedru, dorůstá do výšky 6-12m a šířky okolo 

8m. Větve jsou převislé. Vhodný pro slunná stanoviště a 

dobře odvodněné půdy.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' KM K30 cedr atlaský 1 5490

Otužilejší druh cedru, dorůstá do výšky 6-12m a šířky okolo 

8m. Větve jsou převislé. Vhodný pro slunná stanoviště a 

dobře odvodněné půdy.

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' KM120 K70 cedr atlaský 1 7685

Otužilejší druh cedru, dorůstá do výšky 6-12m a šířky okolo 

8m. Větve jsou převislé. Vhodný pro slunná stanoviště a 

dobře odvodněné půdy.

Cedrus deodara 120-140 K9 cedr himalájský 1 1829

Neopadavý jehličnan dorůstající výšky 12-18 m a šířky 6-8 

m. Jehlice má šedě zelené. Vhodný na chráněná 

stanovistě jako solitera. 

Cedrus deodara 'Aurea' 120-140 K9 cedr himalájský 1 1525

Neopadavý jehličnan dorůstající výšky 12-18 m a šířky 6-8 

m. Jehlice má žlutě zelené. Vhodný na chráněná stanovistě 

jako solitera. Vyžaduje propustné půdy.

Cedrus deodara 'Inversa Pendula' 150-175 K9 cedr himalájský 1 1845

Dorůstá do 10m a šířky až 15m. Jehlice mají zelenou 

barvu. Větve jsou převislé. Má rád lehkou, propustnou, 

vlhčí půdu. Ne zamokřenou. Snáší slunce i polostín.

Cedrus deodara 'Robusta Glauca' 200-225 K25 cedr himalájský 1 2430

Dorůstá do výšky kolem 13m a šířky cca 5m. Jehlice má 

modrostříbrné, neopadávají. Vhodný na chráněná 

stanovistě. Dává přednost slunci a propustné půdě.

Cedrus libani 150-175 K20 cedr libanonský 2 3250

Neopadavý jehličnan připomínající modřín, dorůstá do 

výšky 15-20m a šířky 10-15m. Vyžaduje chráněné polohy, 

slunce, mírný polostín a dobře odvodněnou půdu.

Cedrus libani 'Glauca Pendula' K25 200-220 cedr libanonský 1 3890

Chamaecyparis law. 'Columnaris' 110-130 K10-12 cypřišek Lawsonův 24 499

Úzce kuželovitý, modrosivý, vhodný pro živé ploty ve výšce 

2-3m. Bez tvarování dorůstá do výšky kolem 8 - 10m. 

Slunce, polostín, snáží řez.

Cupressocyparis leylandii 175-200 K18 cypřišovec Leylandův 2 1550

Dorůstá výšky až 20 m. V mládí přírůstky až 1m. Má štíhle 

sloupovitý vzrůst. Snáší dobře řez i větrnější polohy. 

Používá se na vyšší živé ploty. Slunce i polostín.

Cupressocyparis leylandii 200-225 K30 cypřišovec Leylandův 3 2395

Dorůstá výšky až 20 m. V mládí přírůstky až 1m. Má štíhle 

sloupovitý vzrůst. Snáší dobře řez i větrnější polohy. 

Používá se na vyšší živé ploty. Slunce i polostín.



Cupressocyparis leylandii K30 250-300 cypřišovec Leylandův 1 2535

Dorůstá výšky až 20 m. V mládí přírůstky až 1m. Má štíhle 

sloupovitý vzrůst. Snáší dobře řez i větrnější polohy. 

Používá se na vyšší živé ploty. Slunce i polostín.

Cupressocyparis leylandii 300-350 K30-40 cypřišovec Leylandův 2 3690

Dorůstá výšky až 20 m. V mládí přírůstky až 1m. Má štíhle 

sloupovitý vzrůst. Snáší dobře řez i větrnější polohy. 

Používá se na vyšší živé ploty. Slunce i polostín.

Cupressocyparis l. 'Castlew. Gold' 2koule K35 cypřišovec Leylandův 1 3990

Rychle rostoucí jehličnan vhodný na vyšší živé ploty. 

Dorůstá do výšky až 10 m, ale velmi dobře snáší řez a 

tvarování. Má žlutozelené jehlice. Je nenáročný.

Cupressocyparis l. 'Castlew. Gold' pon-pon K25 cypřišovec Leylandův 2 3590

Rychle rostoucí jehličnan vhodný na vyšší živé ploty. 

Dorůstá do výšky až 10 m, ale velmi dobře snáší řez a 

tvarování. Má žlutozelené jehlice. Je nenáročný.

Cupressocyparis l. 'Castlew. Gold' spirála 120-140 K20 cypřišovec Leylandův 1 2390

Rychle rostoucí jehličnan vhodný na vyšší živé ploty. 

Dorůstá do výšky až 10 m, ale velmi dobře snáší řez a 

tvarování. Má žlutozelené jehlice. Je nenáročný.

Cupressocyparis l. 'Castlew. Gold' spirála K25 cypřišovec Leylandův 2 3590

Rychle rostoucí jehličnan vhodný na vyšší živé ploty. 

Dorůstá do výšky až 10 m, ale velmi dobře snáší řez a 

tvarování. Má žlutozelené jehlice. Je nenáročný.

Cupressocyparis l. 'Excalibur Gold' 200-225 K30 cypřišovec Leylandův 2 2569

Jehličnan se žlutými jehlicemi dorůstající do výšky až 20m 

a šířky až 8m. Rychle roste. Snáší řez. Vhodný na živé 

ploty a stěny. Snáší slunce i polostín.

Cupressocyparis l. 'Gold Rider' 250-300 K45 cypřišovec Leylandův 1 3590

Jehličnan se žlutozelenými jehlicemi dorůstající do výšky 

10m. Pro svůj vzpřímený, štíhlý tvar se dá snadno použít 

do stěn živých plotů. Snáší slunce i polostín.

Cupressocyparis l. 'Pyramidalis' 175-200 K18 cypřišovec Leylandův 2 1450
Je vhodný do vyšších živých plotů. Stále zelený jehličnan. 

Neroste příliš do šířky. Dobře snáší řez. 

Cupressocyparis l. 'Pyramidalis' 250-300 K30 cypřišovec Leylandův 1 2790
Je vhodný do vyšších živých plotů. Stále zelený jehličnan. 

Neroste příliš do šířky. Dobře snáší řez. 

Cupressocyparis leylandii 'Variegata' 150-175 K18 cypřišovec Leylandův 2 1190

Dorůstá do výšky 12m. Má nepravidelné, krémové až 

nažloutlé panašování. Lze stříhat od jara do konce léta, 

neřežte do staršího dřeva. Nenáročný na půdu.

Cupressocyparis leylandii 'Variegata' 200-250 K30 cypřišovec Leylandův 2 2550

Dorůstá do výšky 12m. Má nepravidelné, krémové až 

nažloutlé panašování. Lze stříhat od jara do konce léta, 

neřežte do staršího dřeva. Nenáročný na půdu.

Cupressocyparis leylandii 'Variegata' 300-350 K70 cypřišovec Leylandův 1 4750

Dorůstá do výšky 12m. Má nepravidelné, krémové až 

nažloutlé panašování. Lze stříhat od jara do konce léta, 

neřežte do staršího dřeva. Nenáročný na půdu.

Cupressus arizonica 'Fastigiata' 150-175 K15 cypřiš arizonský 2 1150

Arizonský cypřiš Fastigiata je menší, štíhlejší a výraznější. 

Vhodný ke střihu do kulovitého tvaru. Mrazuvzdorný do -

24°C. Výška 5-11 m. Šířka 1-3 m. 

Cupressus arizonica 'Fastigiata' 200-250 K30 cypřiš arizonský 2 2150

Arizonský cypřiš Fastigiata je menší, štíhlejší a výraznější. 

Vhodný ke střihu do kulovitého tvaru. Mrazuvzdorný do -

24°C. Výška 5-11 m. Šířka 1-3 m. 

Ginkgo biloba 20/25 CZB jinan dvoulaločný 2 6940

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.



Ginkgo biloba 25/30 jinan dvoulaločný 1 8430

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 25/30 jinan dvoulaločný 1 9420

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 200-250 K12 jinan dvoulaločný 1 999

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 200-250 K30 jinan dvoulaločný 2 1875

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 300-350 K20 jinan dvoulaločný 1 2765

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 400-450 K130 jinan dvoulaločný 1 8920

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 3kmen jinan dvoulaločný 1 3229

Opadavý jehličnatý strom dorůstající do výšky i šířky 15-

20m. Na podzim se barví dožluta. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Ginkgo biloba 'Fastigiata' 100-200 jinan dvoulaločný 2 589

Opadavý jehličnan dorůstá do výšky 20m a šířky 8m. 

Sloupovitý vzrůst. Listy na podzim žloutnou. Vyžaduje 

humózní, velmi propustnou půdu. Nesnáší zastínění. 

Ginkgo biloba 'Pendula' KM150 K10 jinan dvoulaločný 2 1850

Zajímavý opadavý jehličnan s převislými větvemi. Na 

podzim barví listy do zlaté barvy. Dobře snáší sucho a 

znečištěné ovzduší. Půdy vyžaduje živné, propustné.

Juniperus communis 'Arnold' 150-175 K48 jalovec obecný 1 1645

Úzce sloupovitý, pomalu rostoucí jalovec dorůstající do 

výšky 4-5m. Snáší slunce i polostín. Nenáročný na půdu. 

Vhodný do skalek, nádob i menších zahrad. 

Larix decidua 12/14 KM180 K90 modřín opadavý 1 5770

Rychle rostoucí, až 30m vysoký. Opadavý, nenáročný. Na 

podzim se jehlice krásně barví do žluta. Vyžaduje mírně 

vlhké půdy. Šišky zůstávají na stromě několik let.

Larix decidua 250-300 K90 modřín opadavý 1 4795

Rychle rostoucí, až 30m vysoký. Opadavý, nenáročný. Na 

podzim se jehlice krásně barví do žluta. Vyžaduje mírně 

vlhké půdy. Šišky zůstávají na stromě několik let.

Larix decidua 'Puli' KM120 K12 modřín opadavý 1 1750

Převislá forma modřínu se světle zelenými, opadavými 

jehlicemi, na podzim zářivě žlutými. Šířka 1,5-2m. Solitera 

do menších zahrad, pro slunečné stanoviště.

Metasequoia glyptostroboides 350-400 tvarovaná K90 metasekvoje čínská 1 4615

Strom, který v dospělosti přesahuje 20m. Je vhodný do 

nižších poloh, jeho jehlice na podzim opadávají. V zimě 

zaujme zajímavou kůrou. 

Metasequoia glyptostroboides 500+ K500 metasekvoje čínská 1 10735

Strom, který v dospělosti přesahuje 20m. Je vhodný do 

nižších poloh, jeho jehlice na podzim opadávají. V zimě 

zaujme zajímavou kůrou. 



Metasequoia glyptostroboides 650-700 SOL K375 metasekvoje čínská 1 13625

Strom, který v dospělosti přesahuje 20m. Je vhodný do 

nižších poloh, jeho jehlice na podzim opadávají. V zimě 

zaujme zajímavou kůrou. 

Metasequoia glyptostr. 'Gold Rush' 200-225 K10 metasekvoje čínská 1 2090

Opadavý jehličnan dorůstající výšky 5-7m a šířky 2-3m. 

Jehličí je na jaře zlatavé, pak přechází do světle zeleno-

žluté. Dobře snáší slunce a dává přednost vlhčí půdě.

Picea glauca 'Conica' 175-200 K90-120 smrk sivý 1 5540

Pomalu rostoucí zakrslý jehličnan. Dorůstá do výšky kolem 

3 m. Nenáročný na stanoviště. Snáší slunce i polostín. 

Vyžaduje vlhči půdy. 

Picea glauca 'Conica' 200-225 K160 smrk sivý 1 8350

Pomalu rostoucí zakrslý jehličnan. Dorůstá do výšky kolem 

3 m. Nenáročný na stanoviště. Snáší slunce i polostín. 

Vyžaduje vlhči půdy. 

Picea omorika 150-175 K90 smrk Pančičův 1 3789

Strom, který v dospělosti přesahuje výšku 20 m. Je úzce 

kuželovitý s nápadně prohnutými větvemi. Je velmi 

nenáročný, ovšem nesnáší přemokření.

Picea omorika 175-200 K90 smrk Pančičův 1 5599

Strom, který v dospělosti přesahuje výšku 20 m. Je úzce 

kuželovitý s nápadně prohnutými větvemi. Je velmi 

nenáročný, ovšem nesnáší přemokření.

Picea omorika 'Nana' K80 smrk Pančičův 1 9450
Snáší slunce i polostín. Vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost, 

hlubší propustné půdy. Nesnáší přemokření. 

Picea omorika 'Pendula Bruns' K90 125-150 smrk Pančičův 1 5750

Picea orientalis 'Aureospica' 125-150 K65 smrk východní 1 3790

Jehličnatý strom dorůstající do výšky 8-15m a šířky 4-6m. 

Má krásné žlutozelené jehlice. Má rád slunce. Vyhovuje mu 

propustná půda.

Picea pungens 'Blue Diamond' K90 150-175 smrk pichlavý 1 4190

Pomalu rostoucí stříbrný smrk, výška v dospělosti je 10-15 

m. Vyhovuje mu slunečné stanoviště s neutrální až mírně 

kyselou půdou. Nesnáší zamokření.

Picea pungens 'Edith' 150-175 K90 smrk pichlavý 1 5850

Stříbrný smrk pro slunečné stnoviště a neutrální až mírně 

kyselé půdy. Jedná se o pomaleji rostoucí smrk. V plné 

dospělosti je výška kolem 10-15m a šířka 5m.

Picea pungens 'Glauca Apache' stříbrné 125-150 K60 smrk pichlavý 1 1645
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' stříbrné 125-150 tvar.soliter K65 smrk pichlavý 1 1990
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' stříbrné 250-300 K90 smrk pichlavý 1 8550
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' zelený 150-175 ZB tvar.soliter smrk pichlavý 1 2350
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr 125-150 zel.tvar K65 smrk pichlavý 1 2569
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr 150-175 ZB smrk pichlavý 1 8755
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr 300-350 smrk pichlavý 1 17690
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 



Picea pungens 'Glauca Apache' výběr 300-350 K230 smrk pichlavý 1 23599
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr 350-400 ZB smrk pichlavý 1 24430
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr stř. 300-350 K160 č.73 smrk pichlavý 1 16180
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr zel. 125-150 K65 smrk pichlavý 2 2039
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Apache' výběr zel. 400-450 K500 č.737 smrk pichlavý 1 23935
Dorůstá výšky okolo 20m. Je zcela otužilý a obstojně snese 

sucho i znečištěné ovzduší. Nenáročný na půdu. 

Picea pungens 'Glauca Globosa' 150-175 K160 smrk pichlavý 1 15685

Dorůstá do výšky a šířky 2-3m. Ploše kulovitý, velmi hustý, 

nepravidelný vzrůst. Nenáročný na půdu. Snáší přísušky. 

Vhodný do předzahrádek a skalek.

Picea pungens 'Glauca Globosa' č.404 150-175 š220 K160 smrk pichlavý 1 15685

Dorůstá do výšky a šířky 2-3m. Ploše kulovitý, velmi hustý, 

nepravidelný vzrůst. Nenáročný na půdu. Snáší přísušky. 

Vhodný do předzahrádek a skalek.

Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 175-200 K90 smrk pichlavý 2 5520

Úzce kuželovitá, kompaktní a pomalu rostoucí odrůda 

stříbrného smrku dorůstající do výšky cca 6 m a šířky 

kolem 1 m. Barva jehlic je stříbrnošedá. Nenáročný. 

Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 250-275 K90 smrk pichlavý 1 9695

Úzce kuželovitá, kompaktní a pomalu rostoucí odrůda 

stříbrného smrku dorůstající do výšky cca 6 m a šířky 

kolem 1 m. Barva jehlic je stříbrnošedá. Nenáročný. 

Pinus contorta BONSAI 125-150, K285 borovice pokroucená 1 56900

Nízký strom nebo větší keř, často s pokrouceným kmenem. 

Jehlice jsou tmavozelené, často zkroucené. Nenáročná, 

snáší i chudá stanoviště, slunce.

Pinus leucodermis 'Helmers Japan' C40 100-125 (syn.P.heldreichii) borovice bělokorá 1 6950

Pinus mugo 'Gnom' tvar. C40 60-80 borovice kleč 1 10890

Zakrslá, pomalu rostoucí borovice. Je vhodná do 

předzahrádek a skalek. Vyžaduje dostatek slunce a dobře 

propustnou půdu. Mrazuvzdorná.

Pinus mugo 'Gnom' C40 80-100 borovice kleč 1 11590

Zakrslá pomalu rostoucí borovice, dorůstá do výšky a šířky 

1,5-2m. Je vhodná do předzahrádek a skalek. Vyžaduje 

slunce a propustnou půdu. Mrazuvzdorná.

Pinus mugo 'Gnom' BONSAI 90-100 K70 borovice kleč 1 39900

Zakrslá, pomalu rostoucí borovice. Je vhodná do 

předzahrádek a skalek. Vyžaduje dostatek slunce a dobře 

propustnou půdu. Mrazuvzdorná.

Pinus mugo 'Zundert' 60-80 K65 borovice kleč 1 3950

Pomalu rostoucí zakrslá borovice, dorůstající do výšky a 

šířky kolem 1,5-2m. Jehlice jsou světle zelené, v zimě 

výrazně žluté. Slunce, polostín, kyselá a sušší půda.

Pinus mugo mughus C31 60-80 mísa borovice kleč 1 7850

Zakrslá borovice dorůstající výšky kolem 1 m a šířky 1,5-2 

m. Roste pomalu a vytváří kompaktní keře. Slunce, 

polostín a dobře propustná půda. 

Pinus mugo mughus BONSAI borovice kleč 1 159000

Zakrslá borovice dorůstající výšky kolem 1 m a šířky 1,5-2 

m. Roste pomalu a vytváří kompaktní keře. Slunce, 

polostín a dobře propustná půda. 



Pinus nigra nigra 125-150 K90 borovice černá 1 6650

Nejtmavší černá borovice s dlouhými jehlicemi. Dorůstá 

výšky 20m. Hodí se i do vápenitých, devastovaných půd, 

ne zamokřených. Snese znečištěné ovzduší. 

Pinus nigra 'Green Rocket' 125-150 K160 borovice černá 1 5350

Sloupovitá, kompaktní, pomalu rostoucí borovice. Dorůstá 

do výšky 5-6m a šířky 0,8-1m. Slunce, propustné půdy. 

Snáší znečištěné ovzduší.

Pinus nigra 'Green Tower' 180-200 borovice černá 2 9590

Borovice sloupovitého tvaru dorůstající do výšky 8-10 m. 

Jehlice jsou tmavě zelené. Nenáročná, ale nesnáší 

přemokřené půdy. Dává přednost slunným polohám.

Pinus nigra 'Oregon Green' 125-150 K45 borovice černá 1 7180

Zajímavý kultivar borovice černé rostoucí do výšky 4-5 m a 

šírky 3-4 m. Roste hustě, vzpřímeně. Vyžaduje plné slunce 

a spíše sušší půdu.

Pinus parviflora 'Glauca' C40 100-125 borovice malokvětá 1 6250

Pomalu dorůstá do výšky 6-12m a šířky 6m. Větve 

nepravidelně rozprostřené. Jehlice namodrale zelené. Půdy 

středně vlhké, propustné, nepříliš živné.

Pinus parviflora 'Glauca Elegans' K25 140-160 borovice malokvětá 1 2599

Borovice nepravidelného růstu výborná k tvarování. 

Vyžaduje slunce a mírně kyselé, živné, nezamokřené půdy. 

Výška v dospělosti 4-6m a šířka 2-3m.

Pinus parviflora 'Negishi' 100-125 K10 borovice malokvětá 2 1930

Velmi pomalu rostoucí borovice, dorůstající do výšky a 

šířky kolem 2m. Jehlice se vyznačují stříbrno-modrým 

nádechem. Nesnáší přemokření. Vhodná do skalky.

Pinus ponderosa 175-200 K65 borovice těžká 1 3459
Zajímavá borovice dorůstající výšky 15-20m. Vyhovuje jí 

slunečné stanoviště a propustné půdy.

Pinus strobus 'Tiny Curls' 70-80 K65 borovice vejmutovka 1 7490

Nádherný kultivar s dlouhými pokroucenými jehlicemi. 

Vyžaduje slunce a pravidelnou zálivku. Nesnáší 

přemokření. Ve 20letech je vysoký 2-3m a široký 1-1,5m.

Pinus strobus 'Tiny Curls' KM120 K15 borovice vejmutovka 1 2450

Nádherný kultivar s dlouhými pokroucenými jehlicemi. 

Vyžaduje slunce a pravidelnou zálivku. Nesnáší 

přemokření. Ve 20letech je vysoký 2-3m a široký 1-1,5m.

Pinus sylvestris 200-225 K110 borovice lesní 1 4765

Jehličnatý strom dorůstající do výšky 12-20m a šířky 7-

10m. Jehlice jsou šedozelené. Nenáročné na půdu, snáší 

městské klima. Použití do skupin, jako solitera.

Pinus sylvestris 225-250 K90 borovice lesní 1 5090

Jehličnatý strom dorůstající do výšky 12-20m a šířky 7-

10m. Jehlice jsou šedozelené. Nenáročné na půdu, snáší 

městské klima. Použití do skupin, jako solitera.

Pinus sylvestris KM100 125-150 K160 borovice lesní 1 15990

Jehličnatý strom dorůstající do výšky 12-20m a šířky 7-

10m. Jehlice jsou šedozelené. Nenáročné na půdu, snáší 

městské klima. Použití do skupin, jako solitera.

Pinus sylvestris 'Beuvronensis' 60-80 K65 borovice lesní 2 3950

Pomalu rostoucí borovice nepravidelně kulovitého tvaru. 

Dorůstá do výšky a šířky 1,2m. Půdy propustné, sušší, 

slunné stanoviště. Hodí se do skalky, vřesoviště i nádob.

Pinus sylvestris 'Norske Typ' BONSAI borovice lesní 1 14900

Pinus sylvestris 'Watereri' C80 70-80 borovice lesní 1 6950

Koruna hustá, oválně kuželovitá. Dorůstá do výšky 4-6m. 

Jehlice jsou šedomodré. Snáší suché i neúrodné půdy a 

znečištěné ovzduší. Plně mrazuvzdorná.



Pinus sylvestris 'Watereri' 80-100 K45 borovice lesní 1 5250

Koruna hustá, oválně kuželovitá. Dorůstá do výšky 4-6m. 

Jehlice jsou šedomodré. Snáší suché i neúrodné půdy a 

znečištěné ovzduší. Plně mrazuvzdorná.

Pinus sylvestris 'Watereri' 80-100 K90 FP09/21 borovice lesní 1 5950

Koruna hustá, oválně kuželovitá. Dorůstá do výšky 4-6m. 

Jehlice jsou šedomodré. Snáší suché i neúrodné půdy a 

znečištěné ovzduší. Plně mrazuvzdorná.

Pinus sylvestris 'Watereri' 125-150 K120 FP09/21 borovice lesní 1 8950

Koruna hustá, oválně kuželovitá. Dorůstá do výšky 4-6m. 

Jehlice jsou šedomodré. Snáší suché i neúrodné půdy a 

znečištěné ovzduší. Plně mrazuvzdorná.

Pinus uncinata 125-150 K30 borovice blatka, zobanitá 1 3995

Dorůstá do výšky 10m a šířky 3-6m. Běžně se vyskytuje na 

vlhčích (ne podmáčených) stanovištích, ale velice dobře 

snáší sucho, použití i do skalek. Je plně otužilá.

Pinus wallichiana (P.grifithii) 125-150 K20 borovice Wallichova 1 4125

Borovice s nápadně dlouhými namodralými jehlicemi. 

Výška 10-20 m, šířka 6-10 m. Nesnáší zamokřená 

stanoviště. Dobře snáší slunce.

Pinus wallichiana (P.grifithii) 125-150 K35 borovice Wallichova 1 4549

Borovice s nápadně dlouhými namodralými jehlicemi. 

Výška 10-20 m, šířka 6-10 m. Nesnáší zamokřená 

stanoviště. Dobře snáší slunce.

Pseudotsuga menziesii Glauca K90 150-175 douglaska Menziesova 1 4190

Jehličnatý strom dorůstající do výšky 8-10m. Jehlice jsou 

šedězelené, měkké a voní po pomerančích. Nenáročný na 

půdu. Snáší slunce i polostín. 

Sequoiadendron giganteum 125-150 K45 sekvojovec obrovský 1 4650

Stálezelený mohutný jehličnan (mamutí strom) dorůstající v 

Čechách výšky 20-30m. Vyžaduje vlhčí půdu a teplou 

chráněnou polohu. 

Taxus baccata 100-120 K15 tis červený 10 1415

Pomalu rostoucí, jedovatý strom (semenáč, výška cca 

15m) nebo keř (řízkovanec, výška 4-6m). Snese stín a na 

vlhkých půdách i slunce. Lze tvarovat, snáší hluboký řez. 

Taxus baccata 120-140 K30 tis červený 10 1899

Pomalu rostoucí, jedovatý strom (semenáč, výška cca 

15m) nebo keř (řízkovanec, výška 4-6m). Snese stín a na 

vlhkých půdách i slunce. Lze tvarovat, snáší hluboký řez. 

Taxus baccata 3koule 140-160 K40 tis červený 1 8990

Taxus baccata blok tis červený 3 2630

Taxus baccata koule 60-80 K60 tis červený 2 3090

Taxus baccata koule 60-80 K90 FP09/21 tis červený 2 3500

Taxus baccata kužel 125-150 K35 tis červený 1 3725

Taxus baccata 'David' 100-120 K65 tis červený 1 1645

Sloupovitý vzrůst, dorůstá 3-5m. Jehlice jsou temně zelené 

se žlutým lemem. Snáší slunce i polostín. Roste pomalu. 

Vyžaduje středně vlhké, vápenité půdy.

Taxus media 'Rising Star' 150-175 K tis prostřední 2 4160

Tis kompaktního užšího vzrůstu, roste do výšky 3-4 m, 

roste rychleji než cv. ´Hicksii´, a lépe drží tvar. Neplodí. 

Vyhovuje mu polostín, snese i zastínění. 

Thuja oc. 'Brabant' 140-160 K15 zerav západní 18 395

Dorůstá do výšky 4-6m. Jehlice jsou jasně zelené, které v 

zimě barví bronzově. Snese znečištěné ovzduší a zasolené 

půdy. Vhodný pro výsadbu živých plotů.



Thuja oc. 'Brabant' 160-180 K30 zerav západní 7 930

Dorůstá do výšky 4-6m. Jehlice jsou jasně zelené, které v 

zimě barví bronzově. Snese znečištěné ovzduší a zasolené 

půdy. Vhodný pro výsadbu živých plotů.

Thuja oc. 'Smaragd' 140-160 K20 zerav západní 2 830
Pravidelný kuželovitý tvar, jehlice lesklé po celý rok. 

Dorůstá 3-4 m. Půdy lehčí, propustné, slunce.

Thuja oc. 'Smaragd' 160-180 K30 zerav západní 11 1090
Pravidelný kuželovitý tvar, jehlice lesklé po celý rok. 

Dorůstá 3-4 m. Půdy lehčí, propustné, slunce.

Thuja oc. 'Smaragd' 175-200 K40 zerav západní 4 2800
Pravidelný kuželovitý tvar, jehlice lesklé po celý rok. 

Dorůstá 3-4 m. Půdy lehčí, propustné, slunce.

Thuja oc. 'Smaragd' 180-200 K20-30 zerav západní 4 1379
Pravidelný kuželovitý tvar, jehlice lesklé po celý rok. 

Dorůstá 3-4 m. Půdy lehčí, propustné, slunce.

Thuja oc. 'Smaragd' kužel 140-160, K48 zerav západní 1 2075

Thuja oc. 'Smaragd' sloup 160-180, K48 zerav západní 2 1909

Thuja occ. 'Golden Smaragd' K12 80-100 zerav západní 9 835

Štíhlá, kompaktně rostoucí túje dorůstající do výšky až 5 

m. Zlatavá barva. Roste do kuželovitého tvaru. Nenáročná 

na půdu. Mrazuvzdorná. Preferuje slunné stanoviště. 

Thuja occ. 'Golden Smaragd' kužel 80-100 K12 zerav západní 2 980

Štíhlá, kompaktně rostoucí túje dorůstající do výšky až 5 

m. Zlatavá barva. Roste do kuželovitého tvaru. Nenáročná 

na půdu. Mrazuvzdorná. Preferuje slunné stanoviště. 

Thuja orientalis 'Aurea Nana' 100-125 K35 zerav východní 1 2619

Zakrslý keř kuželovitého tvaru, dorůstá do výšky 1-1,5 m. 

Olistění je světle žlutě zelené, v zimě nahnědle žlutavé. 

Potřebuje přiměřeně vlhké půdy. Má rád slunné polohy.


