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Lukon Glads

Vyplnění objednávkového listu: �
V případě Vašeho zájmu o naše květiny, vyplňte prosím pečlivě objednávkový list, který je vložen 

v katalogu, nebo si ho můžete stáhnout na internetových stránkách.

Do hlavičky objednávkového listu je nutné vždy vyplnit čitelně a hůlkovým písmem všechny 
předepsané údaje: Vaše jméno, příjmení, dodací adresu, město, PSČ, telefonní číslo (důležité pro 
dopravce nebo v případě vzniklých nejasností s Vaší objednávkou), e ‑mail, celková suma objednávky, 
datum Vaší objednávky a vybrat způsob dodání (viz Doprava a platba).

Do tabulky vyplňte podle příslušných kolonek: 4místný číselný kód uvedený u každé odrůdy, název 
odrůdy, počet kusů (hlíz, cibulí nebo rostlin jednotlivých odrůd) a cena v Kč.

Chtěli bychom požádat zákazníky, aby jednotlivé položky řadili sestupně podle katalogového 
číselného kódu, který je uveden vždy před každou odrůdou. Pomůžete nám tím ke snadnějšímu 
a rychlejšímu vyřízení Vaší objednávky.

Dále bychom chtěli požádat zákazníky, aby před odesláním objednávky se ujistili, jestli to je opravdu 
všechno, o co mají zájem. Někteří z Vás pak později píší nebo volají ještě doobjednávky. Vždy se snažíme 
Vaše doobjednávky kompletovat k Vašim původním objednávkám, ale ne vždy je to možné a pak je Vám 
zbytečně podruhé účtováno poštovné a balné. Součástí zásilky bude Váš objednávkový list, kde bude 
uvedena celková suma objednávky. Objednávkový list slouží jako daňový doklad.

Objednávka zboží: �
a)  Zboží si můžete objednat pomocí objednávkového listu a poslat ho na adresu: 

LUKON GLADS, s. r. o., Rašínova 860, P. O.BOX 6, 289 12 SADSKÁ

	 •	na	obálku	o	rozměru	14	cm	x	9	cm	nalepte	poštovní	známku	v	hodnotě	19	Kč.

	 •	na	obálku	23	cm	x	16	cm	nalepte	poštovní	známku	v	hodnotě	23	Kč

b)  Naskenovaný tiskopis nám můžete také poslat na e ‑mail: obchod@lukon ‑glads.cz.

c)  Na e ‑shopu: www.lukon ‑glads.cz. V případě komplikací s našim e ‑shopem, pošlete objednávku na 
uvedený e ‑mail viz bod b).

Termín doručení: �
Objednávky vždy vyřizujeme na základě pořadí, ve kterém byly přijaty. Nejpozdější termín dodání je do 

1 měsíce od přijetí Vaší objednávky. Pokud Vám nebude zásilka do tohoto časového období doručena, 
prosím kontaktujte nás.

Rádi bychom Vás chtěli poprosit o shovívavost a trpělivost při vyřizování objednávek, protože se jedná 
o	 choulostivé	 zboží,	 se	 kterým	musí	 být	 během	 expedice	 pečlivě	 zacházeno	 a	 vše	 je	 ručně	 baleno.	
Vzhledem k povaze sortimentu není možné provádět pravidelné spravování skladových zásob a průběžné 
automatické informace o stavu objednávky.

Objednávky z podzimního katalogu vyřizujeme od září do konce října (Objednávky z konce 
října můžeme ještě poslat začátkem listopadu, ale vše je podřízeno počasí.) Objednávky zasíláme 
s ohledem na počasí a přání zákazníka. V období silných mrazů, ale zásadně nezasíláme.

Doprava a platba �
Naše firma Vám nabízí dohromady 4 možností vyzvednutí objednaného zboží. Při neuvedení 

způsobu přepravy na objednacím listu bude automaticky využito služeb České pošty, s. p. Zásilky 
odesíláme naposledy ve čtvrtek, aby zásilka nezůstala přes víkend na poště.

Vážení přátelé květin – naši zákazníci,

jako každý rok dostáváte od nás opět nový podzimní katalog 2022. Obsahuje 
zejména osvědčené a v našich klimatických podmínkách ověřené druhy, ale 
najdete zde i novinky, které jistě potěší specialisty. Věříme, že z více jak 800 
položek uvedených v našem katalogu si vybere i ten nejnáročnější zahrádkář.

Naši nabídku na www.lukon ‑glads.cz budeme postupně rozšiřovat 
o některé novinky, další odrůdy a o méně namnožené odrůdy.

Naše firma se Vám snaží nabídnout co nejširší sortiment různých květin jak 
pro záhonové pěstování, tak i pro pěstování v truhlících, velkých nádobách, ale 
i pro pěstování v bytě nebo na balkóně.

V tomto katalogu bychom Vás chtěli upozornit na některé novinky nebo málo 
známé odrůdy cibulovin. Velmi zajímavé jsou např. nová nabídka AMARYLLISŮ, 
daleko větší výběr skalniček, bohyšek, trvalek a bohatý sortiment okrasných 
trav, další novinky mezi DENIVKAMI, NARCISY a TULIPÁNY.

Pro jarní sezónu 2023 bude opět připraven nový nabídkový barevný katalog, 
který zašleme AUTOMATICKY všem, kteří si u naší firmy v roce 2022 něco 
zakoupili – ZDARMA. Bude opět obsahovat široký sortiment gladiolů, begónií, 
denivek, dosen, kal, lilií, jiřinek a dalších cibulnatých, hlíznatých květin a trvalek, 
včetně řady novinek.

Další novinkou, na kterou vás chceme upozornit a velmi se na ni všichni 
těšíme, bude náš nový e ‑shop. Budeme rádi za vaše nápady či připomínky během 
jeho používání.

Závěrem Vám chceme poděkovat za Váš stálý zájem o květiny od nás. Přejeme 
Vám hodně zdraví a úspěšnou druhou polovinu roku 2022. Doufáme, že i naše 
rodinná firma LUKON GLADS, s. r. o. přispěje do Vašeho života kouskem rados‑
ti v podobě krásných květinových výpěstků v následující sezóně.

S úctou Vás zdraví
Jaroslav Koníček, Naděžda Koníčková, Ing. Šárka Štěpán Koníčková
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1) Balík do ruky

Rostliny zasíláme na dobírku Českou poštou, s. p. jako obchodní balík do ruky. Zásilka Vám bude 
doručena nejpozději do dvou pracovních dní od předaní zásilky na poštu. K ceně zásilky účtujeme 
poštovné 130 Kč + balné ve výši 25 Kč.

 2) Dopravce GLS

Zásilka Vám bude doručena do druhého pracovního dne ode dne předání zásilky dopravní společnosti 
GLS. K ceně zásilky účtujeme poštovné 130 Kč + balné ve výši 25 Kč. Pro zasílání zboží je důležité, 
abyste vždy uvedli v kontaktních údajích své mobilní číslo a případně i e ‑mail z důvodu lepší komunikace 
o doručení zásilky. Při převzetí od řidiče GLS zkontrolujte neporušenost obalu.

 3) Osobní odběr v naší provozovně

Osobní odběr je velmi vítaný. Vyřízenou objednávku si můžete vyzvednout v naší provozovně v Lysé 
nad Labem – Litol. Při příjezdu od dálnice Praha – Hradec Králové, přejedete přes most řeky Labe 
a	hned	na	první	odbočce	zahnete	vlevo.	Při	vjezdu	do	Lysé	n/L	hned	první	ulice	vpravo,	cca	200	m	na	
levé straně. V momentě, kdy bude Vaše objednávka vyřízená a připravená se Vám ozveme, a proto vždy 
uveďte do objednávkového listu telef. číslo, případně e ‑mail, abychom se s Vámi mohli lépe domluvit 
na termínu vyzvednutí. Pokud dopředu víte, v jakém termínu si chcete objednávku vyzvednout, uveďte 
to prosím do objednávky. Platba za zboží je možná pouze v hotovosti. Poštovné a balné není započítáno. 
Upřednostňujeme osobní vyzvednutí u objemnějších objednávek.

Adresa provozovny:  LUKON	GLADS,	Na	Brůdku	75,	Lysá	nad	Labem	–	Litol,	289	22 
Odpovědná vedoucí: Naděžda Koníčková 
	Tel./záznamník:	+420	325	561	710 
	Provozní	doba:	PO	–	PÁ	7:00	–	11:00	12:00	–	15:00	(nebo	dle	tel.	dohody)

4) Osobní odběr na výstavě květin

Rádi Vám doručíme zboží na výstavní veletrhy, které navštěvujeme. Platba za zboží je možná pouze 
v	hotovosti.	Poštovné	a	balné	není	započítáno.	S	ohledem	na	současnou	situaci	s	COVID-19	prosím	vždy	
si ověřte, zda se daná výstava koná.

V tomto roce navštívíme tyto výstavní veletrhy:

23. 09. 2022 – 25. 09. 2022 ‑ Floria podzim BONSAJ – Kroměříž

29. 09. 2022 – 02. 10. 2022 ‑ Flora podzim – Olomouc

06. 10. 2022 – 09. 10. 2022 ‑ Zemědělec podzim – Lysá nad Labem

07. 10. 2022 – 09. 10. 2022 ‑ Floria podzim DUŠIČKY – Kroměříž

26. 10. 2022 – 30. 10. 2022	 -	 Exotika	–	Lysá	nad	Labem

Osobní odběr v partnerské prodejně ZAHRÁDKÁŘ na Praze 10

 Možnost osobně si vyzvednout objednávku od naší firmy, byla z organizačních důvodů zrušena. 
V obchodě si můžete i nadále zakoupit základní sortiment z naší katalogové nabídky.

Adresa prodejny:  ZAHRÁDKÁŘ, Heřman Havelka,	Francouzská	78,	Praha	10

Otevírací	doba:	PO	–	ST	9:00	–	18:00	 ČT	9:00	–	19:00	 PÁ	9:00	–	18:00

Po doručení zásilky �
Po převzetí balíku od dopravce, zásilku ihned rozbalte a zkontrolujte stav doručených rostlin. 

Pokud	 jsou	 rostliny	 v	 pořádku,	 nechte	 trvalky	 alespoň	 1	 -	 3	 dny	 adaptovat	 (polostinné	 nebo	 stinné	
místo). Nevystavujte rostliny ihned přímému slunečnímu úpalu. A až poté je vysaďte na připravené 
místo. Kontejnerované trvalky zalijte pouze, pokud je bal suchý, nepřemokřujte. Trvalky v kontejneru 
můžete takto uchovat i několik týdnů a až poté je zasadit.

Pokud není vhodné počasí anebo nemáte dostatek času cibuloviny a hlízy ihned zasázet, 
postupujte prosím následovně, aby nedocházelo k pozdější reklamaci zboží. Cibuloviny a hlízy 
nenechávejte dlouho uzavřené v sáčcích a papírových pytlíkách. Cibuloviny a kořenové hlízy 
uchovávejte rozprostřené v bedýnkách v suchém, větraném a bezmrazém prostředí. Hlízy lilií 
můžete uskladnit podobně jako brambory, tzn. v chladném prostředí, případně přikryté vlhčí 
rašelinou.

Při zasílání trvalek se může stát při přepravě dopravcem, že se ulomí nebo jen nalomí stonek, boční 
porost. V konkrétním případě u trvalek, se při částečném odlomení bočního porostu nemusí jednat 
o důvod k reklamaci, pro správný růst a vývoj rostliny se doporučuje, provést zaštípnutí za účelem 
rozvětvení a k podpoře růstu rostliny.

Záruka �
Vždy se snažíme Vám dodávat co nejlepší cibule a rostliny, které jsou během vegetace ošetřovány podle 

nejnovější metodiky ochrany rostlin proti živočišným škůdcům, houbovým a virovým chorobám. Ručíme 
za pravost dodaných odrůd. Všechny odrůdy jsou baleny jednotlivě v sáčcích nebo v kontejnerech, 
kde je označen název odrůdy. Trvalky a okrasné traviny dodáváme v kontejnerech 8 x 8 cm nebo 
9 x 9 cm. Denivky zasíláme jako prostokořenné. Vrátíme Vám peníze, nebo zašleme nové zboží, jestliže 
objednané zboží nesplní Vaše očekávání a bude zapříčiněno naší firmou. Neručíme za ztráty, které vznikly 
nedodržením	pěstitelských	zásad,	nesprávným	skladováním,	experimenty	či	neověřenými	postupy.

Reklamační řád �
Ačkoliv prodáváme pouze kvalitní zboží, jako u každého obchodníka se Vám může se stát, že bude 

nutné zboží reklamovat. Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na 
telefonním čísle +420 325 561 710, nebo e ‑mailem jaroslav.konicek@lukon ‑glads.cz.

Při reklamaci špatné zboží nafoťte nebo zašlete zboží na vlastní náklady jako doporučený balík 
(ne na dobírku) na naši adresu. Vždy přiložte originál nebo kopii Vaše objednávkového listu spolu 
s reklamovaným zbožím. Do zásilky uveďte důvod reklamace. Bez těchto náležitostí nejsme povinni 
reklamaci uznat. Bez objednávkového listu nebude reklamace vyřízena, proto si jej pečlivě uschovejte. 
Chtěli bychom Vás požádat i o uvedení telefonního čísla, e ‑mailu, usnadní a urychlí nám to komunikaci 
s Vámi při vyřizování reklamace.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží 
naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Podrobné obchodní podmínky naleznete na našich 
internetových stránkách www.lukon ‑glads.cz
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aLLIUm
„Česneky“, jsou převážně rozšířeny na severní polokouli naší 

planety. Námi nabízené odrůdy mají ozdobný květ a elegantní vzezření, 
některé mají pěkný vzhled i po odkvětu, nechají se sušit, takže se uplatní 
i v okrasném zahradnictví. Vysoké druhy zdobí zahradu ještě v době, kdy 
jejich listy dávno odumřely. Jsou to plně mrazuvzdorné rostliny, které 
kvetou malými kvítky. Květenství tvoří plochý, deštníkovitý nebo kulo‑

vitý okolík, složený z mnoha jednotlivých květů na dlouhých stopkách. 
Vysoké odrůdy 50–150 cm se hodí většinou k sušení, nižší odrůdy do ska‑
lek. Oboje jsou však vysoce barevně dekorativní, mají široké využití, dají 
se např. aranžovat do váz, váziček nebo použít do suché vazby. Kvetou 
v červnu a červenci. Česneky sázíme na podzim, milují propustnou půdu, 
polostín i plné slunce. Velké cibule sázíme 10–15 cm hluboko, malé asi 
6–8 cm. Jsou zcela nenáročné, prakticky nemají žádné škůdce. Můžeme 
je ponechat na jednom stanovišti 3 až 5 let. Sklízíme je po odumření listů, 
přes léto cibule sušíme ve stínu, na podzim opět sázíme.

veLkokvĚTé
Používají se pro svou výšku a velikost květů do solitérních skupin, 

trvalkových záhonů, pro řez i k sušení květů. Hnojení před výsadbou, 
technika výsadby, přihnojování a kultivace během vegetace jsou podobné 
jako u tulipánů. Můžeme je také rozmnožovat semeny.

0001 Allium Ambassador – opravdu nádherný okrasný česnek. Kvete na přelomu května 
a června. Mezi širokými listy vykvétají obří, šeříkově fialové koule na statných lody‑
hách,	výška	okolo	1	m.

Cena za 1 cibuli 108 Kč.
0002 Allium atropurpureum – „česnek černonachový“, velmi známý, kvete v červnu. 

Vínově červené květy mají tvar hvězdiček, které oživují tmavé prašníky a purpurové 
tyčinky.	Výška	40–70	cm.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.

0003 Allium bulgaricum – synonymum nestaroscordum siculum, tato rostlina má nejen 
pozoruhodné květenství, ale také semeníky po odkvětu. Na první pohled vypadá ne‑
uspořádaně, je známa též pod starším názvem „alllium siculum“. Vysazujeme je na 
podzim, na teplá stanoviště s kvalitní a dobře propustnou půdou, do hloubky okolo 
10	cm.	Hodí	se	na	záhony	trvalek	i	do	skalek.	Je	mrazuvzdorná.	Květy	mají	zvonkovitý	
tvar, jsou uspořádány v okolíku, barva je karamelově hnědá se zelenými proužky a bí‑
lým	okrajem	zvonků.	Excelentní	rostlina,	výška	80–120	cm,	kvete	v	květnu	a	červnu.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0004 Allium caeruleum –	azurově	modré	květy,	výšky	50–60	cm,	používá	se	do	trvalko‑

vých záhonů a je oblíbený i k řezu. Velmi zřídka vyskytující se barva.
Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0005 Allium CAMELEON – ideální jméno pro tento okrasný česnek. Barva květů je na‑
míchaná s bílé, růžové, ale i červené barvy. Skvělá odrůda pro skalky nebo lemy 
záhonů.	Výška	okolo	20	cm,	kvete	koncem	jara	začátkem	léta.	Zcela	nenáročný.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0006 Allium christophii – jeden z nejkrásnějších česneků, jeho jemně fialové květní koule 

kovového	lesku	mívají	průměr	25	až	30	cm,	výška	okolo	50	cm.	Hodí	se	k	řezu,	ale	
hlavně k sušení, neopadává.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 75 Kč.
0007 Alium karataviense – má ozdobné široké listy s kovovým leskem, vydrží dlouho do 

léta,	kulovité	květenství	s	lila	růžovými	květy,	je	vysoký	pouze	20–25	cm.
Cena za 1 cibuli 19 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.

0008 Alium karataviense IVORY QUEEN – stejná velikost i výška jako předešlá odrůda, 
barva květů je však slonovinově bílá, pěkná novinka.

Cena za 1 cibuli 19 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.
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0009 Allium MONT BLANC – dosahuje úctyhodné výšky, stonky jsou pevné, takže se se 
nelámou	ani	se	neohýbají.	Květy	jsou	kulovité,	bílé.	Výška	80–100	cm.

Cena za 1 cibuli 68 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0010 Allium nigrum – okolíky jsou složeny z mnoha kvítků bílé barvy se zeleným středem. 

Synonymum	allium	multibulbosum.	Výška	40–60	cm,	kvete	v	červnu.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.

0011 Allium PURPLE SENSATION –	velmi	tmavě	fialově	purpurové	květy,	výška	okolo	1	m.
Cena za 1 cibuli 19 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.

0012 Allium schubertii –	dělá	obrovské	koule	o	průměru	až	50	cm,	jednotlivé	květy	jsou	
na nestejně dlouhých stopkách, což vytváří velmi zajímavý efekt. Barva květů je 
světle	levandulová,	výška	je	40	až	50	cm.	Velmi	zajímavá	novinka	z	Izraele.

Cena za 1 cibuli 49 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0013 Allium sphaerocephalon – je velice nenáročný, květy jsou karmínově purpurové na 

stvolech	vysokých	60–80	cm,	uplatní	se	nejen	mezi	trvalkami,	ale	je	i	vděčnou	kvě‑
tinu k řezu. V zahraničí patří k důležitým řezaným květinám. Ve váze jsou květenství 
velmi trvanlivá a dekorativně nezvykle zajímavá.

Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 kusy 21 Kč, 5 kusů 32 Kč.
0014 Allium stipitatum –	 v	 červnu	 vykvétají	 na	 stvolech	 vysokých	70–100	cm	okolíky	

příjemně	vonících	lila	červených	kvítků	o	průměru	10–15	cm.	Na	půdu	nemá	zvláštní	
požadavky.

Cena za 1 cibuli 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0015 Allium stipitatum VIOLET BEAUTY – „česnek stopečkatý“, velké květy jsou mod‑

ře	fialové	barvy,	výška	55–80	cm,	výborná	odrůda	na	řez.	Kvete	květen	-červen.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

0016 Allium vineale Hair – květní okolíky jsou jakoby vlasaté ‑chlupaté, mají zelenou bar‑
vu,	vyrůstají	z	hnědého	středu.	Výška	50–60	cm,	výborný	na	aranžování,	je	to	jako	
výbuch zelených ohňostrojů v pozdním jaru!

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.
0017 Allium MIX velkokvěté – barevná směs různých druhů okrasných česneků.

Cena ve směsi – 3 kusů 39 Kč, 5 kusů 60 Kč, 10 kusů 110 Kč.

SkLaLkové
Tyto nízké druhy jsou vhodné do skalek ve společnosti s jinými 

cibulovými květinami. Pro svou nenáročnost se hodí také do přírodních 
parků, zejména jako podrost před dřevinami. Vždy se musí volit takové 
společenství, ve kterém by se česneky neztrácely. Výška rostlin je 15 až 
35 cm, mají menší okolíky, hodí se i do malých váziček. Sázíme je asi 
5–8 cm hluboko, na jednom místě se mohou ponechat více let. Také je 
můžeme pěstovat v hrnkách.

Cena za 1 cibulku 6 Kč, 3 kusy od druhu 16 Kč, 5 kusů od druhu 24 Kč, 10 
kusů od druhu 40 Kč.

0018 Allium cowanii –	čistě	bílý,	výška	stvolů	25	cm,	sázet	co	nejpozději.
0019 Allium moly –	okolík	je	tvořen	10	až	40	zlatožlutými	kvítky,	výška	25	cm.
0020 Allium oreophilum –	atraktivní,	magnóliově	purpurový,	příjemně	voní,	výška	15–20	cm.
0021 Allium roseum –	květy	jsou	pinkově	růžové,	zvonkovité,	výška	20–30	cm.
0022 Allium unifolium –	excelentní,	světle	lilavě	růžový,	výška	okolo	30	cm.

0023 Allium MIX skalkové – pestrobarevná směs skalkových česnečků.
Cena ve směsi – 5 kusů 21 Kč, 10 kusů 37 Kč.

amaRyLLIS
„Hippeastrum – hvězdník“, je typickou pokojovou květinou. 

Sázíme je začátkem listopadu až do dubna. Záleží na době, kdy je koupíme 
a jak jsou narašené. Pěstování není náročné a rostliny každoročně nád‑
herně kvetou, pokud dodržíme následující zásady. Hvězdník kvete v zimě 
až v předjaří. Po odkvětu stvol hned ustřihneme a rostliny dobře hnojíme, 
a to s odstupem 3–5 týdnů, od května do září. Začátkem září až října je 
přestaneme zalévat a přeneseme je do chladnější místnosti (13–17 °C), 
usychající listy zastřihneme. Tak je ponecháme asi 8 týdnů. Potom je opět 
přeneseme do místnosti s teplotou 15–22 °C, jakmile začne rašit květní 
pupen, začneme zalévat. Sázíme tak, aby 1/3 cibule byla nad zemí.

0024 Amaryllis DAPHNE – základní bílá barva je poprášena a melírována purpurovou barvou.
Cena za 1 cibuli 200 Kč.

0025 Amaryllis ESTELLA – má nápadné trubkovité květy s neobvyklým fialově ‑růžovým 
odstínem s bílým středovým proužkem.

Cena za 1 cibuli 210 Kč.
0026 Amaryllis FLAMED AMADEUS – jasně červený, poloplný s bílými paprsky a tmavě 

červeným středem. Nádherný, vypadá to, že hoří!
Cena za 195 cibuli Kč.
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0027 Amaryllis GIANT AMADEUS –	je	okouzlující	svými	extra	velkými,	mírně	nařasenými,	
bílými květy s jemně prosvítající lososově růžovou barvou směrem ke špičkám. Plné 
květy mají zelené hrdlo.

Cena za 1 cibuli 195 Kč.
0028 Amaryllis HORIZON – brilantní, oranžové květy, této nápadné odrůdy mají široké 

okvětní plátky, v hrdle je tmavý znak.
Cena za 1 cibuli 185 Kč.

0029 Amaryllis PICOTEE – bílý s červeným lemem, zelené hrdlo.
Cena za 1 cibuli 195 Kč.

0030 Amaryllis PREMIERE – krásné, obrovské, sametově tmavě červenohnědé květy jsou 
velice trvanlivé.

Cena za 1 cibuli 195 Kč.
0031 Amaryllis STRIPED AMADEUS – každý jednotlivý, bílý okvětní plátek má červený 

lem okrajů plátků a jemné pepření. Nádherná, plnokvětá novinka.
Cena za 1 cibuli 195 Kč.

0032 Amaryllis SUNSHINE NYMPH – plné květy jsou zářivě korálové barvy s růžovými 
podtóny a bílými proužky a jsou neseny silnými stonky. Parádní novinka!

Cena za 1 cibuli 190 Kč.

Při zakoupení 3 kusů „Amaryllisů“ poskytujeme slevu 5 % 
z ceny „Amaryllisů“, při zakoupení 5 kusů 10 % slevy z ceny 

„Amaryllisů“.

anemone
„SASANKY“ nebo také „ANEMONKY“, hlízy i oddenky všech 

sasanek, kromě A. coronaria, sázíme nejlépe na podzim 5–7 cm hluboko. 
A.coronaria v teplejších podmínkách je možno sázet i na podzim. A. co‑
ronaria před výsadbou namočíme na 24 hodin do vlažné vody, budou lépe 
rašit. Sázíme je do hloubky 5 cm. Musíme je chránit před mrazem lehčím 
krytem (sláma, chvojí, stará tráva), pak přezimují spolehlivě. Jsou vhodné 
i pro přirychlování. Všechny uvedené sasanky jsou rostliny listnatého 
lesa, proto mají rády spíše vlhčí, lehká, humózní stanoviště. Jsou určeny 
zejména na skalku, kde vytváří koberce květů a hustých listů nebo ve 
volných skupinách jarní květeny. Přesazují se po několika letech.

0033 Anemone blanda BLUE SHADES – různé odstíny modré barvy.
Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 32 Kč.

0034 Anemone blanda CHARMER – pastelově růžově červená, bílý střed.
Cena za 1 hlízku 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.

0035 Anemone blanda WHITE SPLENDOUR – čistě bílá, velký květ.
Cena za 1 hlízku 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.

0036 Anemone blanda mix – směs více barev.
Cena ve směsi 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 29 Kč, 10 kusů 54 Kč.

0037 Anemone coronaria DE CAEN – směs všech barev (jednoduchých).
Cena ve směsi 1 kus 8 Kč, 3 kusů 22 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.

0038 Anemone coronaria ST. BRIGIT – směs všech barev (plnokvětých).
Cena ve směsi 1 kus 8 Kč, 3 kusů 22 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.

BLedULe
Jako vděčná a nenáročná jarní cibulovina se vysazuje na okraje 

křovin, pod vyšší stromy nebo na jiné zastíněné plochy, také se hodí do 
nízkých porostů jarních květin i do skalek. Je vynikající i k řezu, nechá 
se přirychlovat v hrncích. Jsou mrazuvzdorné, na jednom místě se po‑
nechávají více let, sázíme je na podzim do hloubky 12–15 cm, mají rády 
vlhčí stanoviště. Velmi oblíbená jarní trvalka, v poslední době vzácnější. 
Bledule rostou i volně v přírodě, jsou ale přísně chráněné.

0039 Leucojum aestivum – „bledule letní“,	rostliny	jsou	vysoké	30–40	cm,	lodyha	nese	
4–9	květů	sestavených	v	hroznu.	Květy	zvonkovitého	tvaru	mají	bílou	barvu	se	žluto‑
zelenými skvrnkami na okrajích. Kvete v dubnu a květnu.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0040 Leucojum aestivum GRAVETYE GIANT – větší a vyšší forma předešlé, velmi pěk‑

ná.	Květy	 jsou	bílé	se	zelenými	špičkami	okrajů,	výška	rostlin	 je	40–50	cm,	kvete	
v květnu a červnu.

Cena za 1 cibuli 28 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 115 Kč.

camaSSIa
„Ladoník“ se u nás poměrně málo pěstuje. Květní stvol je vysoký až 

1 m a je zakončen dlouhým, řídkým hroznem květů, které vypadají jako 
hvězdičky. Kvete v dubnu až červnu. Byla známá již v dávných dobách 
severoamerickým Indiánům, kteří její cibule pojídali. Na jaře vyžaduje 
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více vláhy, v létě naopak sucho. Sázíme je na podzim do hloubky 10 až 
20 cm, dle velikosti cibulí, jsou mrazuvzdorné, můžeme je ponechat 2 
až 3 roky na jednom místě. Pěkně působí jako solitéra v trávníku, najde 
i uplatnění v trvalkovém záhonu, zejména mezi polštáři nižších trvalek. 
Květy se nechají použít ve vazbě nebo k výzdobě bytu.

0041 Camassia cusickii –	na	jednom	květním	stvolu	bývá	40–50	květů	wistariově	modré	
barvy. Květy jsou umístěny na krátkých stopkách a nakvétají postupně od zdola.

Cena za 1 cibuli 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0042 Camassia leichtlinii ALBA –	květy	jsou	čistě	bílé,	šestičetné,	mají	v	průměru	5–8	cm.	

Jsou	uspořádány	v	hustém	hroznu	na	bezlistém	stvolu.	Dosahuje	výšky	1–1,5	m.
Cena za 1 cibuli 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.

0043 Camassia leichtlinii CAERULEA – světle azurově modré květy, listy i stvoly jsou 
mohutnější	a	dosahují	výšky	80	až	100	cm.

Cena za 1 cibuli 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0044 Camassia quamash BLUE MELODY – květy jsou fialově modré barvy. Listy mají 

výrazné	bílé	panašování.	Výška	25–40	cm,	má	ráda	vlhké	půdy.
Cena za 1 hlízku 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.

coLcHIcUm
„Ocún – naháček“, je pro svůj podzimní květ a vzhled podobný 

šafránům sympatickou nízkou podzimní květinou. Z cibulovité hlízy ulo‑
žené hluboko v zemi vyrážejí zvonkovité trychtýřovité květy, ale bez listů. 

Květy jsou nejčastěji růžové či fialové, vzácněji bílé. U této skupiny dru‑
hů raší velké sytě zelené a lesklé listy zjara. V plném létě usychají a zata‑
hují, takže květy se objevují bez listů – odtud lidový název naháček. Hlízy 
sázíme v srpnu a začátkem září 10–20 cm hluboko, jsou mrazuvzdorné. 
Jsou vhodné do skalek, pěknou ozdobou jsou i v trávnících. Z jedné hlízy 
vykvétá hned v prvním roce výsadby i několik květů.

0045 Colchicum autumnale album – vzácný ocún s bílými květy.
Cena za 1 cibuli 78 Kč, 3 kusy 222 Kč.

0046 Colchicum autumnale pleniflorum – parádní plné květy jsou purpurově růžové 
barvy.

Cena za 1 cibuli 72 Kč, 3 kusy 204 Kč.
0047 Colchicum bornmuelleri – barva květů je růžově purpurová s velkou bílou bází. 

Velmi pěkně a bohatě kvete.
Cena za 1 cibuli 69 Kč, 3 kusy 195 Kč.

0048 Colchicum THE GIANT – tato odrůda má velké květy barvy růžové lila, výška až 
25	cm,	několik	květů	z	jedné	hlízy.	Obrovské	cibule,	18/20.

Cena za 1 cibuli 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0049 Colchicum WATERLILY – má velké, plné květy krásného tvaru, připomínající leknín. 

Barva	květů	je	ametystově	fialová,	výška	je	15	až	20	cm,	kvete	v	říjnu.	Nejkvalitnější	
ocún z naší nabídky.

Cena za 1 cibuli 80 Kč, 3 kusy 218 Kč.

cRocUS
„Krokusy neboli šafrány“, můžeme rozdělit podle doby květu do 

dvou velkých skupin: krokusy jarní a krokusy podzimní. Mezi jarními kroku‑
sy jsou nejznámější velkokvěté odrůdy C.vernus, které kvetou po téměř celý 
duben. Velkou skupinou botanických, jarních krokusů jsou C.chrysanthus 
a další botanické krokusy C.biflorus, C.sieberi, C.tommasianianus a dal‑
ší. Jsou to nenáročné květiny, které vydrží na jednom místě mnoho let. 
Vysazují se nejčastěji do skupin po 5 kusech i více od druhu (vypadá to lépe 
než ve směsi) na záhonech spolu s jinými v tu dobu kvetoucími cibulovými 
a hlíznatými rostlinami, jako jsou sněženky, bledule, ladoňky apod. Hodí se 
do trávníků, skalek, na předzahrádky, mohou se pěstovat v nádobách apod. 
Nechají se i rychlit. Sázíme je v období září       ‑listopad, asi 5–8 cm hluboko. 
Mají rády propustnou půdu, jsou mrazuvzdorné. Sklízíme je po zaschnutí 
natě, většinou v červnu, necháme je několik dní ve stínu zaschnout a pak je 
očistíme. Skladujeme je v malé vrstvě, na podzim opět zasadíme.

podZImní
Nejsou tak rozšířené a známé jako jarní krokusy, ale dovedou nás za‑

ujmout elegancí překrásných tvarů, jemnými barvami a značnou odolností 
proti mrazu. Květy snášejí i mrazíky kolem –6 C°. Kvetou od září do listo‑
padu. Většina podzimních krokusů vyhání listy současně nebo bezprostřed‑
ně po květech, některé jsou nahé, neboť vytvářejí listy velice časně zjara.
0050 Crocus kotschyanus – velké květy lila růžové barvy s tmavšími žilkami.

Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.
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0051 Crocus pulchellus – levandulově modrý s tmavým žilkováním a oranžově žlutým jícnem.
Cena za 1 hlízku 12 Kč, 3 kusů 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.

0052 Crocus sativus – orientální šafrán, známý již ve starověku, kdy byl pěstován pro ko‑
ření, barvivo i olej. Suší se pylové tyčinky, květy jsou velké, fialově modré s tmavými 
žilkami a červenou bliznou.

Cena za 1 hlízku 13 Kč, 3 kusů 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.
0053 Crocus speciosus – šeříkově fialový s překrásným tmavým žilkováním.

Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0054 Crocus speciosus CONQUEROR – velké tmavě fialové květy i žilkování.
Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

veLkokvĚTé
Označované také jako zahradní odrůdy. Mají mnohem větší květy 

než botanické krokusy. Kvetou o něco později na přelomu března a dubna. 
Jsou i vyšší 8–10 cm.

0055 Crocus FLOWER RECORD – má velké, tmavě fialově modré květy.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0056 Crocus GOLDEN YELLOW – zlatožlutý, je velmi raný a bohatě kvete.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0057 Crocus JEANNE D’ARC – čistě bílé květy, je to největší bíle kvetoucí odrůda.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0058 Crocus KING OF STRIPED – velké bílé květy s lila fialovými proužky.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0059 Crocus PICKWICK – velmi populární, lila modrý se stříbrným a bílým žíháním.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0060 Crocus REMEMBRANCE – purpurově modré květy se stříbrným leskem, velmi raný.
Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0061 Crocus VANGUARD – jeden z nejhezčích, barva květů je slézová, zvenčí šedomodrá. 
Je velice raný.

Cena za 1 hlízku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

cHRySanTHUS HyBRIdy
Je to nejrozšířenější skupina botanických krokusů. Kvetou velmi raně 

od konce února přes celý březen. Z každé hlízky vykvétá několik květů, 
což vypadá, že kvetou neustále. Výška těchto krokusů je okolo 5 cm.

0062 Crocus ADVANCE – velké tmavě žluté květy, vnější plátky zvonkově modré.
Cena za 1 hlízku 11 Kč, 3 kusy 30 Kč, 5 kusů 50 Kč.

0063 Crocus ARD SCHENK – čistě bílý s nažloutlým středem, bohatě kvetoucí.
Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0064 Crocus BLUE PEARL – blankytně modrý s bronzovým tónováním, uvnitř smetanově 
bílý.

Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0065 Crocus CREAM BEAUTY – krémově žlutý, středně velký, velice působivý.

Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0066 Crocus GIPSY GIRL – zlatý se silným kontrastním purpurově hnědým žíháním.

Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0067 Crocus GOLDILOCKS – tmavě žlutý s bronzovým žilkováním, hodně květů.

Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0068 Crocus ORANGE MONARCH – tento okouzlující časně kvetoucí krokus, pojmenovaný 

podle motýla monarchy, má úžasnou barevnou kombinaci jasně oranžových a fialově 
černých pruhů. Tato odrůda určitě zazáří i v těch nejtupějších dnech. Efektivní ve velkých 
skupinách a naturalizuje rok co rok. Může být zasazen do květináče na místech s přímým 
slunečním zářením do stinných míst, což z něj činí ideální odrůdu pro každou zahradu.

Cena za 1 hlízku 15 Kč, 3 kusy 40 Kč, 5 kusů 60 Kč.
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0069 Crocus PRINS CLAUS – světle modrý s bílým lemem a modrým líčkem, pěkný.
Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

BoTanIcké
Mezi ně patří i divoce rostoucí druhy, jejich selekce, variety a hyb‑

ridy, původně rostoucí kolem Středozemního moře, v zemích Malé Asie 
a na Kavkaze. Mnohé z nich jsou opravdu velmi vzácné a mají spíš 
sbírkový charakter, jiné jsou již známé a velmi populární. Krokusy sie‑
beri mají nižší vzrůst, jsou pozdější a mají kompaktní (baculaté) květy, 
druhy tommasinianus jsou na delších stopkách s elegantně tvarovanými 
květy (jako pohárky). Všechny druhy bohatě kvetou mnoha kvítky z jedné 
hlízky.

0070 Crocus korolkowii – chrómově žlutý s neobvyklým hnědým žíháním, raný, zvláštní.
Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0071 Crocus sieberi FIREFLY – fialově růžový s šedavým nádechem žlutý střed a báze.
Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0072 Crocus sieberi TRICOLOR – šeříkově modrý s bílou zónou a výraznou žlutou bází, 
neskutečně pěkný tříbarevný šafrán.

Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0073 Crocus SPRING BEAUTY – světle fialové květy jsou tmavě fialově žíhané na vnější, 

ale	i	vnitřní	straně	plátků.	Výška	10–15	cm,	špičková	novinka!
Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0074 Crocus tommasinianus RUBY GIANT – má květy rubínově purpurové, uvnitř červené.
Cena za 1 hlízku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0075 Crocus versicolor PICTURATUS – bílé květy s rubínově červeným žilkováním, jeden 
z nejkrásnějších, kvete jako poslední.

Cena za 1 hlízku 21 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 85 Kč.
0076 Crocus YALTA – barva květů šmolkově namodralá, vnější barva plátků je bíle šedá. 

Atraktivní novinka!
Cena za 1 hlízku 8 Kč, 3 kusy 21 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0077 Crocus mix – pestrobarevná směs krokusů.
Cena ve směsi – 10 kusů za 40 Kč, 20 kusů 72 Kč, 35 kusů 110 Kč.

cycLamen
„Brambořík“, tato oblíbená pokojová květina je stejně vhodná i ja‑

ko zahradní rostlina a její pěstování není příliš obtížné. Tato vytrvalá 
a dlouhověká trvalka s dekorativně zbarvenými listy, 10 cm vysoká, se 
sází 5 cm hluboko, nejlépe pod keře a nízké stromky. Kvete na konci léta. 
Je to ideální rostlina pro skalky. Na zimu se v prvním roce lehce nastele 
listím nebo jehličím, další roky je pak již otužilá. Bramboříky si někdy na 
novém místě 1 až 2 roky zvykají a až potom vyrazí a kvetou.

0078 Cyclamen cilicicum – květy jsou lososově růžové barvy s červenou skvrnou a s bíle 
mramorovanými listy, zespoda nachovými.

Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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0079 Cyclamen coum – má tmavě zelené listy, které se objevují již na podzim, květy jsou 
růžové s tmavším okem, kvete brzy na jaře.

Cena za 1 hlízu je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0080 Cyclamen hederifolium – květy jsou růžové až červenofialové s tmavší skvrnou při 

ústí květní trubky, stříbřitě zbarvené listy.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

denIvky
„Hemerocallis“ latinsky, jsou opravdu kouzelné trvalky, které vyža‑

dují minimální péči. Poslední dobou se stávají velmi populární. Jejich květy 
vykvétají během léta, každý květ vydrží kvést pouze jeden den. Na druhé 
straně mají rostliny více květních lodyh vysokých okolo 60–80 cm s vyšším 
počtem poupat. U moderních odrůd může být až 50 poupat. Tím, jak postup‑
ně denivky rozkvétají, budí dojem, že kvetou nepřetržitě od června do srpna. 
Denivky dělíme na dormantní, na zimu zatahují, a na celoročně stálezelené – 
evergreeny. Mnoho amerických novinek jsou tetraploidy. Mají větší květy, 
okolo 20 cm v průměru, ale i větší vzrůst. V USA dosahují ceny novinek 200 
až 250 dolarů za jednu rostlinu. Tyto ceny za novinky se zatím drží. Denivky 
jsou u nás plně mrazuvzdorné, milují plné slunce, úrodnou a vlhkou půdu. 
Sázíme je nebo přesazujeme (do konce léta) kdykoliv za vegetace. Daří se jim 
nejlépe na slunném místě, rostou, ale i kvetou i ve stínu. Sazenice nesmí být 
hluboko zahrnuty, nejvýše 2 cm nad kořenový krček (místo odkud vyrážejí 
kořeny). Rostliny zasazené hlouběji nerostou, a dokonce mohou uhynout. 
V době květu vyžadují vydatnější zálivku. Během vegetace je přihnojujeme.

Další novinky denivek nebo méně namnožených odrůd najde‑
te na internetu v našem e ‑shopu www.lukon ‑glads.cz.

veLkokvĚTé denIvky
Odrůdy s velkými květy o průměru od 11 do 16 cm a výškou od 

50 cm do 100 cm.

0081 Denivka ACCIDENTAL TOURIST – velké květy jsou fialově růžové s levandulovým 
vodoznakem okolo zelenožlutého hrdla. Výška 75 cm, lehce voní.

Cena za 1 hlízu je 85 Kč.
0082 Denivka ALMOST BLACK VELVET – velké, medově žluté květy mají navlněné okraje 

plátků	a	zónu	okolo	nazelenalého	středu	téměř	černě	sametovou.	Výška	60	cm,	kvete	
v červenci. Nádherná novinka!

Cena za 1 hlízu je 135 Kč.
0083 Denivka ANTIQUE LINEN –	květy	o	průměru	až	18	cm	jsou	slonovinově	bílé	s	vel‑

kým	vínovým	okem	a	vínovým	a	zlatým	okrajem.	Hrdlo	je	zelenožluté,	výška	60	cm.	
Opakuje květenství, voní.

Cena z 1 hlízu 130 Kč.
0084 Denivka CELTIC BUTTERFLY – světle růžové květy s vícebarevným borůvkovým 

okem obklopený obklopeným tmavším ostružinovým lemem. Okraje petálů mají dvo‑
jitou pikotáž stejných barev jako prstenec. Výška 75 cm, nádherná novinka.

Cena z 1 hlízu 125 Kč.
0085 Denivka DARIA –	květy	o	průměru	až	18	cm	jsou	rudě	purpurové	se	zelenkavě	žlu‑

tým hrdlem a širokým a hustým, silně zvlněným zlatě žlutým vroubkovaným lemem. 
Kvete v červenci, výška 55 cm.

Cena za 1 hlízu je 115 Kč.
0086 Denivka EYE ON AMERICA – ostře kontrastující květy mají máslově žlutou barvu 

s purpurově švestkovou zónou a zlatým hrdlem. Poskytuje velké množství vlnitých 
květů	na	vysokých	stoncích.	Kvete	raně,	výška	65	cm,	nádherná.

Cena za 1 hlízu je 85 Kč.
0087 Denivka FINDERS KEEPERS –	úžasné	velké	květy	o	průměru	18	cm	mají	krémovou	barvu	

se světle růžovým přelivem. Okraje okvětních plátků tvoří neskutečné žluté volánky, hrdlo 
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je	nazelenalé.	Výška	65	cm,	tetraploid,	kvete	uprostřed	sezóny.	Novinka	r.	2011.
Cena za 1 hlízu je 95 Kč.

0088 Denivka FOOLED ME – květy jsou zlatě žluté barvy s oranžovým nádechem. Okolo 
žlutě zeleného hrdla je červenohnědý prstenec. Okraje petálů jsou zvlněné s nepatr‑
ným načervenalým lemem.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0089 Denivka FRUITY KISS – levandulově nahnědlé okvětní plátky mají červenou zónu 

okolo žlutě zeleného středu. Okraje jsou lemovány stříbrnou a fialovou barvou. Výška 
55 cm, tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.
0090 Denivka GET JIGGY – vzrušující, krémově růžové květy s fialovým lemováním okrajů 

zvlněných okvětních plátků mají okolo zeleného hrdla žluté oko a originální zvlněný 
fialový	a	růžový	pruh	s	různě	velkými	bílými	skvrnkami.	Tetraploid,	výška	80–90	cm,	
velké	květy	mají	průměr	15–16	cm.	Kvete	raně,	nádherná	odrůda.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0091 Denivka GREEN MYSTIQUE – krásně tvarované, silně voskovité květy o průměru 

15	cm	 jsou	krémové	barvy	s	narůžovělým	přelivem	a	zelenou	 infúzí.	Okraje	plátků	
jsou zelenkavě krajkovány, hrdlo je zelené. Výška 55 cm, silně vonící, remontující, 
zelená novinka.

Cena za 1 hlízu je 110 Kč.
0092 Denivka HERE LIES BUTCH – úžasné, krémové až světle levandulové květy se ze‑

leným hrdlem mají výrazné, temně fialové oko a silně vroubkované fialové okraje 
plátků.	Květy	mají	průměr	15	cm,	výška	55	cm,	kvete	v	červenci,	tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.

0093 Denivka JAMAICAN ME CRAZY – základní barva je smetanově žlutá s velkým tmavě 
fialovým okem a krispováním okrajů petálů. Hrdlo je zelené, kvete středně, výška 
70	cm,	Ø	květů	12	cm.	Efektní	odrůda.

Cena za 1 hlízu je 65 Kč.
0094 Denivka JUST AS I AM –	temně	fialové	květy	o	průměru	až	17	cm	s	tmavou	purpu‑

rovou září okolo hrdla. Purpurové okraje petálů mají žlutý lem, hrdlo je žlutě zelené. 
Výška	70	cm,	robustní	kultivar!

Cena za 1 hlízu je 120 Kč.
0095 Denivka LADY BETTY FRETZ – květy jsou v barvě slonovinové kosti s velkým červe‑

ným okem a lemem okrajů petálů. Okraje mají navíc krepovanou zlatou coloru. Kvete 
v	polovině	sezóny,	později	remontuje.	Výška	65	cm,	Ø	květů	15	cm,	tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0096 Denivka LONGFIELDS BLACK MAGIC – „černá magie“ bohatě kvete tmavě purpurovými 

až téměř černými květy se silnou substancí. Okraje plátků jsou nádherně navlněné což ještě 
více	přitahuje	oči,	hrdlo	je	žlutě	zelené.	Výška	60	cm,	Ø	květů	15	cm,	novinka	z	r.	2017.

Cena za 1 hlízu je 140 Kč.
0097 Denivka OPEN MY EYES – velmi pěkná, světle oranžová s malým žlutě zeleným 

hrdlem. Hnědě fialová zóna zasahuje až k okrajům petálů, krispované okraje mají 
široký	 temně	fialový	 lem.	Výška	55	cm,	průměr	nádherných	květů	 je	14	cm.	Kvete	
raně, voní, tetraploidní evergreen.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0098 Denivka ORANGE ARTIST –	 velké	 květy	 o	 průměru	 15	cm	 jsou	 zlatě	 žluté	 barvy	

s	velikým	burgundsky	vínovým	okem	a	perfektně	lemovanými	okraji.	Výška	65	cm.	
Novinka	z	r.	2021.

Cena za 1 hlízu je 135 Kč.

0099 Denivka PAGAN’S RITUAL – nádherné, burgundsky rudé květy mají úžasně nařase‑
né	okraje	petálů	se	smetanovou	pikotáží,	hrdlo	je	žlutozelené.	Výška	65	cm,	průměr	
květů	13	cm,	opakuje	květenství,	tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.
0100 Denivka RAGS TO RICHES – velké, oranžové květy mají hustě nařasené okvětní 

plátky.	Bohatě	kvete,	opakuje	květenství.	Výška	až	70	cm,	velmi	kvalitní	odrůda.
Cena za 1 hlízu je 95 Kč.

0101 Denivka RUBY CLAIRE MINS –	 růžově	 červené	 květy	 o	 průměru	 15	cm	mají	 ve	
středu, velký vybledlý vodoznak. Hrdlo je žlutě zelené, okraje jsou bíle zoubkované. 
Výška	70	cm,	voní,	tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0102 Denivka SABINE BAUR – senzační, slonovinově krémové květy s obrovským purpu‑

rovým okem a načepýřenými okraji petálů s purpurovým lemem. Velmi velké květy 
mají plošší tvar, tetraploidní novinka z říše snů.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.
0103 Denivka SEAL OF APPROWAL – vynikající smetanově bílé květy s nařasenými růžově 

fialovými	okraji.	Hrdlo	je	žlutě	zelené,	výška	60	cm.	Nevšední	barevná	kombinace.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč.

0104 Denivka SIMONN’S OVERTURE – lesklé, vínově růžové květy mají jemně nařasené 
okraje s purpurovou colorou. Okolo žlutého hrdla je tmavě purpurový prstenec. Prů‑
měr	květů	15	cm,	výška	75	cm,	parádní	odrůda.

Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
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0105 Denivka SPACECOAST BETTER LATE –	květy	o	průměru	15	cm	 jsou	 levandulově	
fialové	se	světlejší	aureolou	a	nabíranými	zlatými	okraji.	Výška	65	cm,	kvete	později,	
nádherná odrůda.

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0106 Denivka SPACECOAST SEA SHELLS – krémové květy mají velké vínové oko do 

kterého prosakuje velké žluté hrdlo. Výrazný kontrast žlutého hrdla a vínového oka 
vytváří	výjimečný	efekt.	Kvete	velmi	bohatě,	výška	70	cm,	Ø	květů	14	cm.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.

0107 Denivka SPACECOAST STARBUST –	levandulově	růžové,	velké	květy	o	průměru	15	cm,	
s meruňkovým přelivem mají neskutečně nařasené okraje petálů. Hrdlo je zlatě žluté. 
Výborná	voskovitá	substance,	výška	70	cm,	opakuje	květenství.	Fantastická	denivka!

Cena za 1 hlízu je 80 Kč.
0108 Denivka WHOOPY – tmavě purpurové květy s téměř černými očima ostře kontrastují 

s	 jasně	zeleným	hrdlem.	Pěkně	navlněné	květy	o	průměru	12	cm	se	objeví	na	za‑
čátku	léta,	později	pak	koncem	léta.	Výška	rostlin	50	cm,	velmi	neobvyklé	zbarvení.	
Neskutečná	novinka	r.	2011.

Cena za 1 hlízu je 90 Kč.

pLnokvĚTé denIvky
Tyto odrůdy svým tvarem připomínají květy růží, nabízíme velko‑

květé, ale i miniaturní. Jsou vždy velmi zajímavé.

0109 Denivka APRICOT BEAUTY – zářivé, plné meruňkově oranžové květy mají rudě hně‑
dé	oko	a	zlatou	hvězdu	od	středu	petálů	do	hrdla.	Výška	rostlin	80	cm,	tetraploid.

Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
0110 Denivka BANDOLERO – velmi raně kvetoucí plnokvětá denivka s pomerančově oran‑

žovými,	pěkně	nařasenými	květy,	velmi	pevné	substance.	Výška	až	70	cm.
Cena za 1 hlízu je 80 Kč.

0111 Denivka BOGEYMAN – téměř černá plnokvětá novinka s kontrastními žlutými prašníky 
a	žlutozeleným	hrdlem.	Kvete	raně,	výška	50	cm,	Ø	květů	14	cm,	příjemně	voní,	tetra‑
ploid. Skvělá plnokvětá novinka, opakuje květenství. Úžasné potěšení na Vaší zahradě!

Cena za 1 hlízu je 130 Kč.

0112 Denivka BONIBRAE SHARKY – světle broskvově růžové okvětní plátky mají výrazný 
fialovým prstenec a lem s nádherným, žlutým „zubatým“	 okrajem.	Výška	50	cm,	
průměr	květů	12	cm.	Neskutečná,	plná,	atraktivní	novinka!

Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0113 Denivka DOUBLE RIVER WYE – plnokvětá, kanárkově žlutá v čistém odstínu, velké 

množství	květů	na	delších	lodyhách.	Výška	70	cm,	středně	ranná.
Cena za 1 hlízu je 65 Kč.

0114 Denivka MOSES FIRE – opravdu temně červená denivka se slabou zlatou colorou okrajů 
a volánků okvětních plátků. Květy jsou pevné polokoule v živých barvách. Brzy a bohatě 
kvete,	výška	50–55	cm.	Opakuje	květenství,	tetraploid,	kvalitní	plnokvětá	denivka.

Cena za 1 hlízu je 70 Kč.
0115 Denivka PEGGY JEFCOAT – krémově narůžovělé květy jsou pravidelně plné, mají 

velké	 žlutě	 nazelenalé	 hrdlo.	 Dosahují	 průměru	 15	cm	 i	 více,	 výška	 60	cm.	 Kvete	
středně, opakuje květenství, nádherná novinka.

Cena za 1 hlízu je 80 Kč.
0116 Denivka SILOAM DOUBLE CLASSIC – jemné, broskvově růžové květy s načepýřený‑

mi okraji okvětních lístků. Nádherná plnokvětá, vonící novinka!
Cena za 1 hlízu je 80 Kč.

0117 Denivka STELLAR DOUBLE ROSE – plné květy jsou pastelově růžové až třešňové 
barvy. Na okrajích okvětních plátků je tenká bílá colora, hrdlo je zeleně žluté. Výška 
rostlin	80	cm,	průměr	květů	13	cm,	kvete	středně.

Cena za 1 hlízu je 85 Kč.
0118 Denivka VENETIAN FRINGE –	velké	lila	růžové,	velmi	plné	květy	mají	průměr	16	cm,	

okraje plátků jsou žlutě krémové, silně zoubkované, hrdlo je žluté. Bohatě kvete, 
opakuje	květenství,	výška	65	cm.

Cena za 1 hlízu je 110 Kč.
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0119 Denivka VOODOO DANCER – sametová, plná, hnědo černá s jemně zlatou ořízkou 
okrajů	plátků,	zlaté	hrdlo.	Výška	55	cm,	Ø	květů	12	cm,	tetraploid.	Mírně	voní,	 re‑
montuje,	velmi	poutavá	novinka	z	r.	2001.

Cena za 1 hlízu je 85 Kč.

níZké, mInIaTURní, HRnkové denIvky
Tyto „dokonalé trvalky“ mají širokou škálu zářivých barev, jsou 

tolerantní k suchu. Vyžadují minimální péči. Pěstujeme je na terasách, 
okrajích záhonů, ve skalkách, alpinií, ale i v různých nádobách. Květy 
mají průměr 5,8 cm, výška do 40 cm. Často opakuje květenství.

0120 Denivka EVERY DAYLILY BRONZE –	menší	 květy	 o	 průměru	 8	cm	 jsou	 bronzově	
hnědé. Okolo žlutého hrdla je tmavší zóna. Kvete velmi dlouho – od konce května do 
října.	Výška	35	cm,	novinka.

Cena za 1 hlízu je 85 Kč.
0121 Denivka EVERY DAYLILY PINK CREAM – okvětní plátky jsou pinkově růžové, okolo 

žlutého	hrdla	je	tmavší	prstenec.	Průměr	květů	7–9	cm,	výška	40	cm.
Cena za 1 hlízu je 85 Kč.

0122 Denivka PEACH PUDDING –	bronzově	oranžové	květy	o	průměru	8	cm	mají	okolo	
zeleného	hrdla	tmavě	rudý	prstenec.	Výška	40	cm,	opakuje	květenství.

Cena za 1 hlízu je 70 Kč.

0123 Denivka SILOAM RIBON CANDY – masově růžové květy se zeleným středem. Kolem 
středu červená zóna. Efektně nařasené okraje petálů s nepatrnou stříbrnou corolou. 
Výška 55 cm.

Cena za 1 hlízu je 60 Kč.

pavoUkovITé denIvky
Jsou to denivky s dlouhými tenkými okvětními plátky. Jsou ote‑

vřenější a plošší než ostatní odrůdy. Mají zajímavější ozdobné tvary, 
„žraločí zuby, chapadla, splétané okraje nebo zvýšené krouce‑
ní“. Často jsou vyšší jak 1 metr, květy o rozměru 16 až 25 cm. Velice 
populární novinky.

0124 Denivka CRIMSON PIRATE – zářivé, krvavě červené květy s menšími tmavšími 
a žlutými znaky v hrdle. Vitálně roste a bohatě kvete.

Cena za 1 hlízu je 50 Kč.
0125 Denivka CHOKECHERRY MOUNTAIN – temně vínové okvětní plátky mají výrazné, 

sametově purpurové oko a široké žlutě zelené hrdlo. Zcela unikátní a neobvyklý 
tvar	pavoukovitých	květů	s	neskutečně	 tvarovanými	petály.	Výška	80	cm,	Ø	květů	
17–22	cm.

Cena za 1 hlízu je 65 Kč.
0126 Denivka PAINT IT BLACK –	velké	květy	 o	 průměru	17	cm	 jsou	 tmavě	purpurové,	

skoro až černé nad zeleným hrdlem. Uprostřed okvětních plátků je bílý, středový 
paprsek.	Kvete	uprostřed	sezóny,	výška	65	cm.	Úchvatná	novinka!

Cena za 1 hlízu je 110 Kč.

0127 Denivka WILD HORSES – zvlněné žluté květy s růžovým nádechem mají výraznou 
purpurovou kresbou se světlejšími středovými linkami. Hrdlo je žluté, unikátní, pa‑
voukovitá	forma	květů.	Květy	mají	průměr	18	cm,	výška	80	cm.	Nádherná	novinka!

Cena za 1 hlízu je 80 Kč.
0128 Kolekce denivek – směs odrůd

Cena 3 kusy za 120 Kč, 5 kusů 175 Kč, 10 kusů 300 Kč.

eRemURUS
„Stepní lilie, liliochvostec“, je krásná, dekorativní, exotická rostli‑

na. Uplatní se jednotlivě ve volných skupinách v trávníku nebo v nízkých 
trvalkách na význačných místech zahrad nebo parků. Je možno jej použít 
i k řezu. Kvetoucí stvoly se velmi dobře vyjímají ve velkých vázách, kde jsou 
krásnou dekorací. Sázíme je na podzim do hloubky 15–20 cm, je mrazu‑
vzdorný, přesto je však vhodné zakrýt rostliny nějakým lehkým materiálem. 
Na jaře během růstového období žádá více vláhy a během léta sucho.

0129 Eremurus CLEOPATRA – květy jsou oranžové barvy, mají tmavě červené pylové 
tyčinky,	výška	100–200	cm,	paráda!

Cena za 1 hlízu je 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0130 Eremurus robustus – tmavě růžově květy na gigantickém stvolu, který dosahuje 

výšky	200	až	250	cm.	Rostliny	vypadají	na	záhoně	velmi	impozantně.	Tmavě	zelené	
listy	jsou	až	10	cm	široké.

Cena za 1 hlízu je 180 Kč.
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0131 Eremurus shelford hybrids – jsou to hybridy všech možných barev, bílé, žluté, bron‑
zové,	oranžové,	růžové,	lososové	a	purpurové.	Výška	rostlin	100–200	cm.

Cena za 1 hlízu je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0132 Eremurus stenophyllus – barva květů uvnitř je tmavě žlutá, na vnější straně jsou 

oranžově	pruhované,	výška	60–120	cm.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.

eRy THRonIUm
„Kandíky“, jsou to vytrvalé rostliny s různě tvarovanými cibulemi, 

z nichž vyrůstají dva podlouhlé, široce kopinaté, červenohnědě skvrnité 
nebo mramorované listy. Jsou to nenáročné rostliny, vyžadují mírný 
polostín a kyprou, středně vlhkou, propustnou půdu. Za svůj název „psí 
zub“, vděčí zvláštnímu tvaru cibule. Vysazují se na podzim asi 10 cm 
hluboko, jsou mrazuvzdorné a na jednom místě se ponechávají několik 
let, v prvním roce je lépe na zimu přikrýt. Hodí se na polo stinná místa 
ve skalce nebo do skupiny trvalek a cibulových květin v polostínu stromů 
nebo keřů. Jsou ozdobné jak svými krásnými květy, tak i skvrnitými 
listy.

0133 Erythronium dens ‑canis – květy jsou převislé, purpurově růžové s hnědými a žlu‑
tými	proužky	uprostřed	květů,	výška	20	cm,	kvete	v	březnu	až	v	dubnu,	dělá	menší	
cibulky.

Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

0134 Erythronium PAGODA – má větší, světle zlatožluté květy až po čtyřech na jednom 
stvolu,	který	bývá	až	40	cm	vysoký.	Dělá	větší	cibulky,	kvete	v	dubnu.

Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.

FReeSIa
„Frézie“ jsou velmi teplomilné, milují slunnou a chráněnou polohu 

s dobře propustnou půdou. Dají se dobře rychlit jak doma, tak i ve sklení‑
ku. Ačkoliv se jim lépe daří ve skleníku, můžeme je pěstovat i na zahradě. 
Pěstovat je také můžeme doma v květináčích, kam je sázíme již v zimě. 
Musíme je však mít speciálně teplotně ošetřeny. Naše firma takto ošet‑
řené hlízy nabízí v podzimním katalogu. Chceme       ‑li je pěstovat venku, 
můžeme je přirychlit doma v květináčích, v hrncích anebo je vysazujeme 
ven, až když je půda dostatečně teplá, tedy koncem dubna a v květnu 
do studených skleníků, fóliovníků nebo ven. Pečujeme o ně stejně jako 
o gladioly, jsou však pěstitelsky trochu náročnější. Výška rostlin je okolo 
50 cm, jsou velmi vhodné k řezu, velmi příjemně voní.

0135 Freesia double – plnokvěté a poloplné formy nabízíme ve směsi barev, příjemně voní.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 35 Kč, 10 kusů 65 Kč.

0136 Freesia single – jednoduché frézie ve směsi všech základních barev, bohatě kvetou.
Cena za 1 hlízu je 7 Kč, 3 kusy 19 Kč, 5 kusů 30 Kč, 10 kusů 55 Kč.

FRITILLaRIa
„Řebčíky“, jméno rodu je odvozeno od latinského slova fritillus, což 

znamená hrací kostky a vztahuje se ke zbarvení květů, které jsou u někte‑
rých druhů šachovitě vzorkované. Rod zahrnuje asi 100 botanických druhů. 
Poslední dobou jsou u nás na trhu vzácně k dostání i některé hybridy. 
Přestože rostou vitálně a jsou mrazuvzdorné, nesnášejí některé druhy naše 
klimatické podmínky, zejména mokré zimy a deštivá léta. Pěstují se proto 
v kontejnerech, ve studených sklenících. Druhy meleagris, michailowskyi, 
pallidiflora, persica, pontica, uva ‑vulpis se mohou bez obav pěstovat venku. 
Nabízené druhy řebčíků jsou zpravidla vysoké 20 až 50 cm vysoké a hodí 
se hlavně do skalek a alpinií. Kvetou brzo na jaře. Ačkoliv jsou nabízené 
druhy či variety poměrně drahé, přesto je naše cena mnohokráte nižší než 
v okolních zemích a jinde v Evropě. Řebčíkům se daří nejlépe v dobré, hlu‑
boké, ne příliš těžké půdě. Vydrží na stanovišti dlouhá léta, avšak bohatého 
a krásného květu dosáhneme jen vydatným přihnojováním. Vyžadují slun‑
né stanoviště, i když přechodné zastínění většinou snesou. Vysazujeme je 
na podzim do hloubky 6–10 cm, druhy s velkými cibulemi 15–20 cm.

0137 Fritillaria acmopetala –	je	vysoký	30–50	cm,	květy	zvonkovitého	tvaru,	uvnitř	olivo‑
vě zelené, na vnější straně je purpurové tečkování a žilkování. Je otužilý a snáší naše 
zimy, kvete v dubnu až květnu, není náročný.

Cena za 1 cibuli 32 Kč, 3 kusy 90 Kč, 5 kusů 140 Kč.
0138 Fritillaria imperialis AURORA – „řebčík královský“, známý též pod názvem císařská koru‑

na,	je	vysoký	1	m	někdy	i	vyšší,	barva	květů	je	lososově	červená,	kvete	v	dubnu	až	květnu.
Cena za 1 cibuli 90 Kč.
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0139 Fritillaria imperialis var. LUTEA MAXIMA – má robustnější vzrůst, květy jsou větší 
a intenzivně žluté barvy.

Cena za 1 cibuli 99 Kč.
0140 Fritillaria meleagris alba – má silnější lodyhy, květy jsou na bílém podkladě živě 

světle fialově kostkované. Roste zdravě, nevymrzá.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.

0141 Fritillaria meleagris mix –	je	to	nízká	trvalka	vysoká	20–40	cm,	květy	jsou	široce	
zvonkovité, mají vínově červené až purpurové zbarvení a jsou (na vnitřní straně vý‑
razněji) šachované, plně mrazuvzdorný.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0142 Fritillaria michailowskyi –	mívá	4	květy,	báze	mají	tmavě	purpurově	červenou	bar‑

vu,	lem	okraje	zvonku	je	žlutý.	Velmi	atraktivní,	15	cm	vysoký,	druh	do	skalky.	Kvete	
v dubnu a květnu.

Cena za 1 cibuli 21 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 85 Kč.
0143 Fritillaria uva ‑vulpis – úzké zvonečky tmavě, kaštanově purpurové barvy se žlutým 

lemem	okraje	zvonečků.	Výška	lodyh	je	30–50	cm,	velmi	vitální,	nejméně	náročný	
řebčík, který pravidelně a bohatě kvete.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 kusy 27 Kč, 5 kusů 40 Kč.

HyacInTovec
„Hyacintovec“ nebo také „Ladoňka španělská“, můžeme ho najít ta‑

ké v obchodech i pod latinskými názvy Scilla campanulata nebo Endymmion 
hispanicus. Pochází z Pyrenejského poloostrova. Je poněkud vyšší než většina 

ladoněk a jeho pyramidální hroznovitá květenství bývají 30–40 cm vysoká. 
Květy jsou modré, růžové i bílé, mají zvonkovitý tvar, lidově se jím říká lesní 
zvonky. Hodí se jak do skalek, tak pod řidší stromy a keře, ale i k řezu do 
malých váziček. Je mrazuvzdorný, potřebuje, ale zimní přikrývku proti vlhku. 
Sázíme na podzim do hloubky 8–10 cm, kvete v květnu.

0144 Hyacinthoides hispanica BLUE – azurově modré zvonečky.
Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 kusů 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.

0145 Hyacinthoides hispanica PINK – růžové zvonečky.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusů 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.

0146 Hyacinthoides hispanica WHITE – čistě bílé zvonečky.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusů 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.

0147 Hyacinthoides hispanica MIX – směs různých barev.
Cena ve směsi 3 kusů je 30 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.

HyacInT y
Tyto majestátní květiny by neměly na jaře chybět v žádné zahradě. 

Mají stvol se vzpřímeným hroznem silně vonících květů. Jsou plně mra‑
zuvzdorné, pěstujeme je na záhonech, v nádobách i v květináčích, nechají 
se rychlit. Vyžadují propustnou půdu, slunné či stíněné stanoviště. 
Velmi atraktivní pohled poskytují hyacinty sázené ve skupinkách jednoho 
druhu. Spolehlivě vykvétají a jsou odolné vůči chorobám. Pokud je chce‑
me ponechat na místě více let, musíme jim zajistit propustné prostředí, 

které se přes léto tolik nevyhřívá, protože cibule hyacintů nesnáší vyšší 
půdní záhřev, jinak hnijí. Je proto lepší je v červnu ze země vyjmout a na 
podzim znovu nasázet. Cibule se sází v září a říjnu do hloubky 12–15 cm. 
Nabízené cibule jsou velikost 15/16.

0148 Hyacint BLUE JACKET – sytě tmavě modrý s fialovým žíháním, velké hrozny květů, 
oblíbená odrůda.

Cena za 1 cibuli 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0149 Hyacint CITY OF HAARLEM – světle žlutý, velmi raný, kvete spolehlivě.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0150 Hyacint FONDANT – světle růžový s tmavším proužkem uprostřed plátků.

Cena za 1 cibuli 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0151 Hyacint GIPSY QUEEN – lososově oranžový, velmi populární a žádaná odrůda, je 

velmi raný.
Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.

0152 Hyacint RED DIAMOND –	tmavě	karmínově	červené,	plné	květy,	extrémně	voní.	Vý‑
borná pro pěstování v květináčích, nádobách, ale i na záhoně.

Cena za 1 cibuli 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0153 Hyacint SNOW CRYSTAL – zářivě bílé, vonné, plné květy nesou silné stonky, výška 

25	cm,	kvete	v	dubnu.	Novinka	z	r.	2013.
Cena za 1 cibuli 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.

0154 Hyacint WOODSTOCK – unikátní, tmavě purpurová barva, i stvol je v této barvě. 
Kvete středně.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
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0155 Hyacinty MIX – směs různých barev.
Cena za 3 kusy je 60 Kč, 5 kusů 90 Kč, 10 kusů 170 Kč.

cHIonodoXa
„Ladoničky“, tyto drobné, velmi záhy kvetoucí rostlinky vysazuje‑

me poblíž domů, abychom si jejich květů mohli co nejvíce užít. Snadno se 
naturalizují, hodí se jako podrost pod vyšší rostliny i do skalky. Pochází 
z vysokohorských oblastí Malé Asie. Dosahují výšky 15 cm a nejsou 
příliš náročné na pěstování. Sázíme je na podzim do hloubky 5–8 cm, 
nejlépe do malých skupin, jsou mrazuvzdorné, mohou být na jednom 
místě libovolně dlouho. Kvete v březnu až dubnu.

0156 Chionodoxa forbesii –	hroznovité	květenství	má	až	4	tmavě	modré	květy,	velké	asi	
12	mm.	Kvete	v	březnu.

Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0157 Chionodoxa luciliae gigantea – je celkově větší a robustnější, květy jsou světle 

modré barvy s bílým středem.
Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0158 Chionodoxa luciliae alba – je velmi podobná předešlé, květy má však čistě bílé.
Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusů 20 Kč, 5 kusů 30 Kč.

0159 Chionodoxa PINK GIANT – tato odrůda má větší počet květů v hroznu. Květy jsou 
růžové, velké, pěkná.

Cena za 1 cibulku 9 Kč, 3 kusů 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

IpHeIon
„Ifeiony“, tyto drobné rostlinky by neměly chybět v žádné skalce. 

Trvá to sice dva roky, než se vytvoří silný trs, ale potom nás každoročně 
potěší jak příjemnou vůní, tak elegantním tvarem svých drobných květů. 
Nechá se použít i k řezu. Daří se jí na plném slunci, ale snáší i polostín. 
Sázíme na podzim asi 8 cm hluboko, na stanovišti se nechává více let. 
Přes léto nezalévat, je zcela mrazuvzdorná.

0160 Ipheion ROLF FIEDLER – květy mají překrásný odstín kobaltové modři.
Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 33 Kč.

0161 Ipheion uniflorum WISLEY BLUE – barva květů je azurově modrá, kvete ke konci 
jara,	výška	5–10	cm.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 33 Kč.

IRIS ReTIcULaTa
BeZkaRTÁČkové – cIBULnaTé koSaTce

Říkáme jim také kosatčíky, jsou to asi 10 cm vysoké a velmi rané trval‑
ky. Pro své krásné a rané květy (kvetou v březnu) jsou kosatčíky všude ob‑
divovány. Hodí se hlavně do skalek nebo na okraje perenových záhonů, také 
se nechají rychlit. Pěkně se vyjímají ve skupinkách jednoho druhu. Sázíme 
je v září a v říjnu 5–10 cm hluboko, mají rády propustnou půdu a slunné 

stanoviště. Můžeme je nechat na jednom místě dva i tři roky. Rostliny jsou 
sice mrazuvzdorné, ale prospěje jim ochrana před nadměrným zimním, ale 
i letním vlhkem. V chladnějších a vlhčích oblastech se osvědčuje vyjmout 
každý rok přes léto cibule ze země a na podzim opět vysadit.

0162 Iris reticulata ALIDA – nebesky modrý se žlutě oranžovým jazýčkem, okolo je bílé 
žíhání. Novinka!

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0163 Iris reticulata CANTAB – má světle modré květy s oranžovým jazýčkem uprostřed 

rozšířené koncové části vnějších okvětních lístků.
Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0164 Iris reticulata danfordiae – sytě zářivě žlutý s černošedým tečkováním na fallech. 
Vnější okvětní lístky mají na koncové, rozšířené části, olivové skvrny, voní jako šeřík. 
Výška	5	-	8	cm,	kvete	v	únoru	a	březnu.	Hodí	se	do	skalek	i	pro	pěstování	v	hrnkách.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0165 Iris reticulata GEORGE – švestkově modrý dóm, fally jsou v ještě tmavším odstínu, mají 

oranžovou středovou čárku na bílém pozadí. Je to mezidruhový kříženec i. histrioides v. 
majorx	i.	reticulata	s	většími	a	ranějšími	květy.	Někdy	kvete	již	v	únoru,	výška	10–12	cm.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0166 Iris reticulata PAULINE – petuniově fialový dóm, fally jsou tmavě purpurové s inten‑

zivním, kontrastním medovým tečkováním okolo bílé skvrny.
Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0167 Iris reticulata RHAPSODY – velké květy jsou fialově purpurové barvy s výraznou 
žlutou	skvrnou	uprostřed	falů.	Výška	10–15	cm,	novinka.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
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BoTanIcké, meZIdRUHové IRISy
Zde jsme zařadili kosatce, které nepatří do žádné skupiny předtím 

uvedených. Pěstují se stejně jako ostatní kosatce, jsou plně mrazuvzdor‑
né, hodí do skalek, některé i k řezu, mají nezastupitelné místo všude 
tam, kde se vyžaduje původní ráz zahrad. Upoutají nás i v okrasných 
zahradách.

0168 Iris bucharica –	má	stonek	vysoký	30–50	cm.	V	úžlabí	horních	listů	vykvétají	po‑
stupně odshora bílé květy se sytě žlutě zbarvenými vnějšími okvětními lístky. Může‑
me	je	nechat	na	jednom	místě	4–5	let.	Lidově	se	také	nazývá	„Juno“.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.

LILIe
Stávají se velmi populární květinou, protože se hodí jak k pěstování na 

záhoně, tak se nechají pěstovat v květináčích, a to i v bytě. Ve světě vznikl 
doslova liliový průmysl, který chrlí obrovské množství cibulí i květů po celý 
rok. V našich klimatických podmínkách se liliím opravdu daří, většina lilií 
je mrazuvzdorná, proto mohou být na stanovišti po celý rok. Přesazujeme je 
až po několika letech. Nejlépe na podzim ze země do země. Základem úspěš‑
ného pěstování je drenáž pod liliovou cibulí, dobrý kompost nad ní, méně 
častá, zato vydatná zálivka. Všechny lilie mají rády „nohy v chladnu“, 
čehož dosáhneme na mulčováním trávou nebo starou slámou apod.

Nabízíme Vám několik skupin lilií:

aSIJSké HyBRIdy
Jsou nejodolnější po stránce pěstitelské a jsou nejvhodnější pro za‑

čínající pěstitele. Všechny nabízené odrůdy jsou mrazuvzdorné, velmi 
odolné v našich klimatických podmínkách. Dobře rostou, kvetou v druhé 
polovině června až do konce července. Nabízené odrůdy jsou vysoké okolo 
1 metru a mají květy nasměrovány vzhůru. Nabízíme velké cibule ve ve‑
likosti 14/16, většinou, ale velikost 16/18, které letos pokvetou v soukvětí 
s více než 4 až 8 květy. Mají velice širokou barevnou paletu, většinou 
nevoní, hodí se zejména pro řez do váz a na záhony zahrádek a parků. 
Kryt na zimu tyto lilie nepotřebují.

0169 Lilie EASY DANCE – citrónově žluté květy s nazelenalým nádechem mají ve středu 
bohatý černě kaštanový brašmark. Žlutě zelené hrdlo je tečkované stejným odstínem. 
Výška 75 cm, atraktivní kombinace barev, velmi nápadité květy, krásný kontrast.

Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 175 Kč.

0170 Lilie GOLDEN STONE – „Zlatá pecka“, pryskyřníkově žluté květy s atraktivním hně‑
dým pepřením nesou silné, robustní lodyhy. Tvar květů je široce nálevkovitý, výška 
75 cm. Kvete na začátku léta, skvělá odrůda.

Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

0171 Lilie ICEMAN – ledově bílé květy, miskovitého tvaru, jsou bez tečkování s nazelenalým 
hrdlem.	Výborná	substance,	zdravě	roste.	Výška	80	cm,	kvete	středně.	Novinka	2022.

Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

0172 Lilie LANDINI – velmi tmavá, černě purpurová se sametovým nádechem a skoro 
černým hrdlem. Vysoká lodyha je hustě olistěná tmavými listy. Květy mají miskovi‑
tý	tvar,	nejčernější	lilie.	Unikátní,	exotická	barva!

Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 175 Kč.
0173 Lilie ORANGE SUMMER – hluboce miskovité květy jsou zářivě pomerančové barvy bez 

tečkování	se	silnou	voskovitou	substancí.	Výěka	90	cm,	nádherná	oranžová	novinka!
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

0174 Lilie PURPLE DREAM – tmavě růžové až levandulové okvětní plátky mají okolo hrdla 
výrazné,	tmavé,	husté	tečkování.	Výška	70–80	cm.	Dělá	pěkná	květenství.

Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 175 Kč.
0175 Lilie ROYAL SUNSET – dvojbarevná, červeně oranžová, ve středu tečkovaná, dlouho 

kvete.	Květy	mají	plošší	tvar,	pěkné	soukvětí.	Výška	95	cm,	parádní	kombinace	barev.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

0176 Lilie SNOWDON – nádherná, ranně kvetoucí čistě bílá odrůda s nazelenalým hrdlem 
se	stane	skutečnou	výzdobou	zahrady.	Výška	90	cm.

Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0177 Lilie SUGAR LOVE – podkladní barva květů je bílá. Konce okvětních plátků jsou 

magentově	 růžové.	Výška	50–70	cm,	v	nádobách	 jen	50	cm.	Hodí	 se	proto	 jak	na	
záhony, tak i pro pěstování ve větších nádobách.

Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 160 Kč.
0178 Lilie YELLOW COCOTTE – zářivé, tmavě žluté, plošší květy mají slabý kaštanový 

lem okrajů okvětních plátků. Květy směřují vzhůru, pyl je sterilní. Výška lodyh je 
80–90	cm,	výborná	řezovka.

Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 175 Kč.
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0179 Směs asijských hybridů – směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze 
květu schopné cibule, každá jiná barva.

Cena za 3 kusy je 90 Kč, 5 kusů za 130 Kč

aSIJSké HyBRIdy – pLnokvĚTé
Jsou také velmi odolné, mrazuvzdorné. Pylové tyčinky a části blizny 

jsou zmnoženy do dalších okvětních plátků, kterých může být v celkovém 
součtu 20 i více. Nabízené druhy mají květy postavené vzhůru, jsou po‑
měrně dost plné, atraktivnější, velmi populární.

0180 Lilie BALD EAGLE – zářivé, třešňově červené květy mají hluboce miskovitý tvar 
s	velmi	plnými	středy.	Okvětní	plátky	mají	navlněné	okraje.	Výška	až	90	cm,	velmi	
plná špičková novinka, vhodná i na řez květů.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0181 Lilie DOUBLE SENSATION – karmínově purpurové květy s velkým bílým středem. 

Dělá	vyrovnaná	květenství,	výška	okolo	90	cm.	Skvělá	plnokvětá	novinka.
Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0182 Lilie FATA MORGANA – opravdu neskutečná, plnokvětá lilie, kanárkově žlutá s tmavě hnědým 
tečkováním.	Výška	rostlin	okolo	80	cm,	je	velmi	populární.	Opravdový	skvost	na	záhoně!

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0183 Lilie MUST SEE – velmi neobvyklé, pavoukovité květy jsou nazelenalé až bílé se 

skvrnitými okvětními plátky, které mění barvu po celou dobu květu. Ve středu jsou 
hustě,	černě	tečkované.	Výška	až	1	m,	prašníky	bez	pylu.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0184 Lilie SCOUBIDOU – dýňově oranžové květy v pěkném odstínu, jsou hezky tvarovány, středy 
jsou světlejší. Květy jsou nádherně plné s různě velkými okvětními plátky. Lodyhy jsou vyso‑
ké	80	cm	s	pěkně	uspořádaným	soukvětím,	středně	raná.	Exklusivní	novinka	r.	2020.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0185 Směs asijských, plnokvětých hybridů – směs různých druhů za velmi výhodnou 

cenu, pouze květu schopné cibule, každá jiná barva.
Cena za 3 kusy je 114 Kč, 5 kusů za 175 Kč.

aSIJSké HyBRIdy – TURBÁnkovITé kvĚTy
Tyto lilie jsou velmi odolné, velmi rozšířené. Většina z nich obsahuje 

genetický materiál botanických lilií. Někdy se jim také říká „tygří lilie“. 
Lodyhy lilií dosahují výšky 1 m a více. Svými turbánkovitými květy jistě 
obohatí každý trvalkový záhon. Kvetou později, vydrží ale dlouho na 
záhonu. Pěstujeme je stejně jako ostatní asijské lilie. V poslední době jsou 
čím dál populárnější.

0186 Lilie CHOCOLATE EVENT – není to každý den, kdy vidíme lilii, kterou musíme mít. Toto je 
čokoládová nádhera, nikdy jsme neviděli tak neobvyklou barevnou kombinaci, do stran ob‑
rácené	květy	s	ohromujícími	smetanovými	znaky.	Kvete	v	polovině	června,	výška	110	cm.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0187 Lilie RED VELVET – sametové, černě červené turbánkovité květy jsou černě tečko‑

vány.	Nezničitelná	lilie,	každým	dalším	rokem	má	více	květů.	Výška	120	cm,	kvete	
na začátku léta.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0188 Lilie STRACCIATELLA EVENT – základ je zelenkavě bílý s hustým, neprůhledným 
tmavě kaštanově červeným přelivem poloviny okvětních plátků. Četné fialové skvrny 
se	spojují	a	vytvářejí	proužky	podél	okrajů	směrem	ke	špičkám.	Výška	100–120	cm,	
novinka	2020.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0189 Lilie WHITE TWINKLE – bílá se smetanovým středem, nahnědlá vnější žebra, kon‑

trastní tmavě hnědé tečkování. Květy mají pěkný turbánkovitý tvar, výška lodyh až 
90	cm,	kvete	v	červenci,	nenáročná.	Synonymum	„White Tiger“.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0190 Směs asijských, turbánkovitých hybridů – směs různých druhů za velmi výhodnou 

cenu, pouze květu schopné cibule, každá jiná barva.
Cena za 3 kusy je 114 Kč, 5 kusů za 175 Kč.

aSIJSké HyBRIdy – HRnkové
Tyto zakrslé lilie se nechají pěstovat i doma v bytě, protože jim stačí 

na pěstování větší nádoba nebo hlubší květináč. Výška těchto lilií je od 
30 cm do 45 cm. Pěstujeme je hlavně venku ve skalkách, na záhonech, kde 
vydrží dlouho kvést. Jsou velmi otužilé, mrazuvzdorné.

0191 Lilie ABBELVILLES PRIDE – zářivě oranžové květy s hnědým tečkováním jsou na‑
směrovány vzhůru. Velice oblíbená odrůda pro její snadné pěstování s nízkými ná‑
roky. Velmi vhodná pro pěstování na lemy záhonů, skvělá v kontejnerech. Výška 
30–40	cm,	velmi	živé	zbarvení.

Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
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0192 Lilie CAVOLI – perfektní, hvězdicovité květy jsou tmavě růžově červené, špice jsou 
světlejší.	Výška	30–40	cm,	kvete	uprostřed	léta,	květy	mají	výbornou	substanci.

Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0193 Lilie CURITIBA – neuvěřitelné, miskovité květy jsou smetanově bílé s velmi výraz‑

ným, velkým hnědě vínovým středem a nepatrným lemem okvětních plátků. Květy 
jsou	odolné	počasí	s	delší	životností.	Výška	30–40	cm.

Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0194 Lilie LOLLYPOP – unikátně zbarvená lilie. Základní barva je bílá s krémovým stře‑

dem.	Konce	okvětních	plátků	 jsou	červené.	Výška	60–70	cm,	hodí	se	proto	 jak	na	
záhony, tak i pro pěstování ve větších nádobách. V překladu „lízátko“.

Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0195 Lilie MATRIX –	větší,	tomatově	červené	květy	jsou	miskovitého	tvaru	se	silnou	textu‑

rou.	Okolo	hrdla	je	lehké	tečkování,	výška	rostlin	40–45	cm,	nádherná	novinka.
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.

0196 Směs asijských hrnkových a skalkových hybridů – směs různých druhů za velmi 
výhodnou cenu, pouze květu schopné cibule, každá jiná barva.

Cena za 3 kusy je 84 Kč, 5 kusů za 125 Kč.

aoa HyBRIdy
Jedná se o kultivary vzniklé křížením asijských a orientálních lilií, 

které jsou zpětně překříženy jinými asijskými liliemi. Snadno se pěstují 
v dobré půdě, obvykle začínají kvést od poloviny června.

0197 Lilie AVALON SUNSET – do strany otočené květy jsou tmavě růžové, až broskvově 
pomerančové. Ve středech a na okrajích je teple žlutá. Úžasná kombinace barev. 
Kvete	od	poloviny	června.	Výška	110	cm.	Novinka	2019!

Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.
0198 Lilie HOTEL CALIFORNIA – do strany otočené květy jsou tmavě růžové, až broskvově 

pomerančové. Ve středech a na okrajích je teple žlutá. Úžasná kombinace barev. 
Kvete	od	poloviny	června.	Výška	110	cm.	Novinka	2019!

Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.
0199 Směs AOA hybridů – směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu 

schopné cibule, každá jiná barva.
Cena za 3 kusy je 84 Kč, 5 kusů za 125 Kč.

oRIenTÁLní HyBRIdy
Jsou kultivary vzniklé křížením japonských odrůd. Tyto lilie mají ze 

všech druhů nejkrásnější, překrásně tvarované květy, navíc velmi příjemně 
voní a mívají až přes 20 cm v průměru. Při pěstování však vyžadují větší 
péči. Optimální výsadba je do směsi rašeliny a písku. Dbáme na dobrou 
drenáž, kterou zajistíme nejlépe hrubým pískem či štěrkem. Vyhovuje jim 
kyselejší, hodně propustná zemina, nemají rády vápník. Stanoviště mají 
raději teplé, stačí studený skleník, aby byly chráněny před zimními dešti. 
Zalévat začneme, až začnou tyto lilie rašit. Zálivka by měla kulminovat 
v období nasazování poupat až po dobu květů. Potom zálivku omezujeme 
a na podzim úplně přestaneme. Nikdy přes zimu nezalévat! Během vege‑
tace je přihnojujeme listovými hnojivy. Pokud je pěstujeme v květináčích 

nebo kontejnerech, přeneseme je na zimu do místnosti, kde je teplota do 
5 °C. Necháme      ‑li je venku na záhoně, musíme je na zimu přikrýt, hlavně 
proti vlhku. Mráz jim pak už tolik nevadí, jsou mrazuvzdorné. Zásadou je 
udržet dobře vyzrálé cibule v původní zemní vlhkosti. Nejlépe jim vyhovuje 
pěstování ve skleníku nebo fóliovníku, ale nechají se pěstovat na záhoně, 
ale i v bytě při dodržení určitých zásad, které jsme Vám popsali. Orientální 
hybridy kvetou později než asijské nebo aureliány, a to koncem července 
a v srpnu. Vysoké jsou přes 1 metr, nabízené odrůdy mají květy postaveny 
vzhůru, takže jsou vhodné i pro řez květů. Nesprávně jsou někdy uváděny 
pod názvem „Královské“. Jsou poněkud náročnější na pěstování, ale 
v červenci, kdy kvetou, nemají mezi ostatními květinami konkurenci.

0200 Lilie CASA BLANCA – nádherné, obrovské květy jsou jiskřivě bílé v čistém odstínu, 
hrdlo	je	nazelenalé.	Květy	mají	perfektní	substanci,	výška	100	až	110	cm,	velmi	žá‑
daná řezová odrůda, sladce voní. Nejlépe hodnocená bílá odrůda.

Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.
0201 Lilie MUSCADET – parádní bílá s růžovým probarvením a bohatým, jemným, kar‑

mínově růžovým tečkováním po celém květu. Květy jsou ploché, okraje petálů velmi 
zvlněné. Velmi žádaná odrůda, opravdová krása!

Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.

ČínSké HyBRIdy
Vznikly křížením trubkovitých druhů „ L.regale, sargentiae, 

leucanthum, sulphureum“ a turbanovité „L.henryi“. Nesprávně se 
jim říká „Aureliány“. U nás jsou plně mrazuvzdorné, dosahují výšky 
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jednoho metru a více. Lodyhy mají 10 i více květů, podle délky pěstování. 
Květy jsou nasměrovány do stran a mají protáhle trubkovitý tvar. Velmi 
intenzivně voní. Jsou choulostivější na přemokření půdy, proto je sázíme 
do písčité půdy nebo i do těžší, kterou ale pískem a kompostem zlehčí‑
me. Veledůležitá je u nich drenáž. Raději více hrubého písku než méně. 
Nejlépe se osvědčila otlučená vápeno ‑písčitá omítka.

0202 Lilie GOLDEN SPLENDOUR – zlatě žluté trubky se zeleným jícnem, vnější strana 
trubek tmavě bronzová. Pěkná, vitální.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0203 Lilie ORANGE PLANET – barva trubkovitých květů je kombinace odstínu dýňově 

oranžové a teplého karamelu. Květy jsou nasměrovány vzhůru, lodyhy jsou silné, 
vznešeného	vzhledu.	Výška	1	m	a	více,	příjemně	voní.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0204 Lilie PINK PERFECTION – pastelově kouřově růžové trubky s purpurovým nádechem, 

světlý střed, velmi oblíbená odrůda.
Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0205 Lilie REGALE ALBUM – celobílá „Královská lilie“, v hrdle žlutá, trubky jsou i vně 
bílé, báze je nazelenalá. Lodyhy jsou vysoké, pevné, květy jsou do strany, silně voní. 
Používá se do svatebních kytic.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0206 Směs čínských, trubkovitých lilií

Cena za 2 kusy za 80 Kč, 4 kusy za 152 Kč, 6 kusů za 216 Kč.

oRIenTpeTy
Vznikly křížením trochu choulostivějších „hybridů orientálních“ 

s bujně rostoucími a odolnějšími liliemi „aurelian hybridů“, které mají v kr‑
vi botanickou „Henryho“ lilii. Tyto odrůdy jsou přes 1,5 m vysoké, novější 
odrůdy i 2,5 m a více. Mají turbánkovité, ploché či polotrubkovité květy, které 
jsou směrovány vzhůru, do stran i dolů. „Orientpety“ mají podobu orientálek 
s jemnou vůní. Jsou mohutné, zdravě rostou, testovány byly i v Kanadě nad 
52. rovnoběžkou, jsou tedy na rozdíl od orientálek odolnější i v našich zimách 
(ověřeno). Navíc prodlužují kvetení lilií, kvetou od července do poloviny srpna, 
výjimečně i déle. Vzhledem k tomu, že mají mnoho poupat, vydrží kvést po ně‑
kolik týdnů. První „orientpet“ spatřil světlo světa před více než čtyřiceti lety. 
Dnes se světový sortiment „orientpetů“ rychle šíří, takže Vám budeme moci 
postupně některé tyto velmi kvalitní odrůdy nabízet. Tato skupina zahradních 
lilií se v současné době stává mezi liliemi nejpopulárnější.

0207 Lilie BLACK BEAUTY – „(L.speciosum x L.henryi)“, v překladu „Černá kráska“. Květy 
jsou silně turbánkovitého tvaru a stočeny vzad. Barva květů je tmavě purpurově vínová, 
nektárie jsou zelené a okvětní plátky tečkované. Vytváří sekundární (druhotná) poupata, 
takže kvete velmi dlouho. Je to první orientpet na světě. Velmi vitální kultivar.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0208 Lilie CONCA D’OR – základní barva je smetanově žlutá, která je ke krajům překrytá 

bílou. Velké květy jsou plošší, nasměrovány do stran se zelenými nektáriemi. Na 
silných	lodyhách	až	130	cm	vysokých	(v	druhém	roce	po	výsadbě)	vykvétá	10	květů	
i	více.	Parádní	orientpet	s	velkými	žlutými	květy.	Kvete	do	100	dní	po	výsadbě.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0209 Lilie CORCOVADO – nový, elegantní, meruňkově zlatý „orientpet“ s obřími, perfekt‑
ními květy. Okraje okvětních plátků jsou mírně zvlněné. Barva květů drží i v našich 
bezprecedentních	horkých	dnech.	Kvete	v	polovině	léta,	výška	100	až	130	cm,	v	poz‑
dějších letech bude výška větší.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0210 Lilie LESLIE WOODRIFF – nádherné, hvězdicovité květy, ploššího miskovitého tvaru se 

silně prohnutými konci, mají rudě červenou barvu se širokým, křídově bílým lemem. Stře‑
dy	petálů	jsou	tmavě	tečkovány.	V	hrdle	je	výrazná	žlutě	zelená	hvězda.	Výška	120	cm	
v	prvním	roce,	později	až	180	cm,	kvete	středně,	výborná	na	řez.	Famózní	kultivar!

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0211 Lilie MISS FEYA – květy této novinky jsou purpurově červené se silným černým teč‑

kováním. V hrdle je skoro černá hvězda. Konce petálů jsou silně stočené vzad. Výška 
rostlin	120	cm	a	více,	famózní	novinka.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0212 Lilie OLYMPIC TORCH – lososově růžové, plošší květy mají ve středu květů velkou čer‑

venou hvězdu, která má ještě uvnitř další, menší žlutou hvězdu. Nádherně vybarvené 
květy	nesou	120	cm	vysoké,	silné	lodyhy.	Kvete	červenec	-srpen.	Fascinující	novinka!

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0213 Lilie TOUCHING – květy jsou petrklíčově žluté s červeným středem petálů a tmavším 

tečkováním.	Miskovité	květy	 jsou	velké,	až	20	cm	v	průměru,	 jsou	nasměrovány	do	
stran.	Výška	1	m	a	více,	kvete	za	90–100	dní.	Další	parádně	vybarvený	„orientpet“.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0214 Směs OT hybridů – směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu 

schopné cibule, každá jiná barva.
Cena za 3 kusy je 114 Kč, 5 kusů za 180 Kč, 8 kusů za 272 Kč.
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LILIe LonGIFLoRUm – Lo HyBRIdy
Úplně nová skupina mezidruhových hybridů lilií, které Vám budeme 

v dalších letech nabízet. Tyto vznikly křížením „longiflorum hybridů“ 
a kříženců „orientálních hybridů x orientálních hybridů“. Pěstují 
se stejně jako ostatní lilie, jsou robustnější, než ze kterých byly vyšlech‑
těny. Květy jsou směrovány šikmo vzhůru, výška 100–150 cm. Jedná se 
opravdu o novinky na našem trhu.

0215 Lilie TRIUMPHATOR – neskutečná lilie! Trubky mají bílou barvu, zevně lehce narůžo‑
vělou. Velký střed trubek je kontrastně vybarven tmavou, vínově purpurovou barvou. 
Bílé	konce	trubek	jsou	prohnuté	nazpět.	Výška	120	cm,	kvete	středně.	Úžasný	kul‑
tivar, SUPER novinka!

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

UnIkÁTní HyBRIdy
Patří sem lilie, které se nedají zařadit do předešlých skupin. Jsou to vět‑

šinou mezisekční hybridy. Jsou většinou extrémně vzácné, ale také drahé.

0216 Lilie APRICOT FUDGE – velmi neobvyklá, světle meruňkově oranžová s poloplnými 
květy,	připomínající	květy	růží,	je	tato	extra	novinka.	Pro	svoji	výšku	50–60	cm,	je	
též velice vhodná pro pěstování v kontejnerech nebo nádobách.

Cena za 1 cibuli je 55 Kč, 3 kusy 156 Kč, 5 kusů 250 Kč.
0217 Lilie EASTERN MOON – základní barva vnitřku trubkovitých květů je smetanově 

bílá, hrdlo je nažloutlé. Vnější barva trubek je mahagonově purpurová. Lodyhy 

jsou	velmi	pevné,	výška	120	cm,	velice	příjemně	voní.
Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

0218 Lilie ZEBA – tento neobvyklý kříženec lilie nepálské s orientální lilií má velké krémově 
žluté květy se zeleným zabarvením, velmi tmavý, burgundsky vínový střed přes po‑
lovinu	okvětních	lístků.	Roste	velice	zdravě,	je	pěstitelsky	nenáročný.	Výška	130	cm,	
fantasticky	voní.	Luxusní	novinka	roku	2019!

Cena za 1 cibuli je 65 Kč, 3 kusy 186 Kč, 5 kusů 300 Kč.

BoTanIcké, vnITRodRUHové LILIe
Nabízíme Vám skupinu botanických lilií, jejich přírodních forem 

a jim blízkých hybridů první generace. Tyto lilie i přes fantasticky 
širokou nabídku tisíců nových hybridů si drží stále svou posici v za‑
hrádkách, alpíniích či přírodních scenériích, a to nejenom pro svou 
relativně snadnou pěstovatelnost (až na výjimky), ale zejména pro svou 
nenapodobitelnou krásu a ladnost. Neměly by proto chybět v žádné 
okrasné zahradě, skalce či parcích. Při pohledu na jejich rozkvetlé květy 
si znovu uvědomíme, jak vynalézavá je příroda. Přes 100 botanických 
druhů a mnohem více jejich variací, nám k tomu dává velkou příležitost. 
Naše nabídka obsahuje několik těchto čím dál tím vzácnějších lilií. Téměř 
všechny mají turbánkovité květy, které jsou sklopeny směrem dolů nebo 
do strany. Vyžadují polostín, některým nevadí ani slunce, a propustnou 
humózní půdu.

0219 Lilium candidum – „lilie bělostná“, někdy se jí také říká „kostelní“, v historii 
první zmiňovaná a zobrazovaná lilie, patří k nejdéle pěstovaným liliím. Nálevkovité 
květy	jsou	čistě	bílé.	Na	lodyze	jich	bývá	3–10,	někdy	i	více.	Je	mrazuvzdorná,	kvete	
v červnu, vyhovuje jí vápenitá půda, obohacená humusem. Vysazujeme ji na konci 
léta, tak aby byl růstový vrcholek cibule na povrchu půdy nebo těsně pod ním. Má 
ráda přímé slunce, velmi intenzivně voní.

Cena za 1 cibuli je 125 Kč, 3 kusy 345 Kč.
0220 Lilium henryi –	na	1,5	až	2	metry	vysoké	lodyze	s	tmavě	zelenými,	široce	kopinatými	

listy je umístěno široké hroznovité květenství světle oranžových turbánkovitých kvě‑
tů na dlouhých stopkách se sekundárními poupaty. Květy mají kolem středu (nekta‑
rie) výrazné, až 7 mm dlouhé výrůstky, tzv. papily. Květy jsou tečkované a čárkované, 
lehce zvlněné. Kvete v srpnu, myši, mšice a jiní škůdci tento druh lilií nemilují, což je 
veliká výhoda. Jedna z nejvíce odolných lilií.

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.
0221 Lilium lancifolium flore pleno – oranžová, tygrovaná lilie s více okvětními plátky, 

budí dojem plnokvětosti. Na hnědočervené lodyze v paždí listů se pravidelně vyvíjejí 
tmavé	pacibulky.	Květy	mají	9	cm	v	průměru,	jsou	hezky	pastelově	oranžově	vybarvené	

s malinově růžovým nádechem a jsou výrazně rudohnědě tečkované. Kvete v srpnu až 
v	září,	je	zcela	mrazuvzdorná	a	nenáročná.	Výška	120	cm,	zcela	unikátní!

Cena za 1 cibuli je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč, 5 kusů 200 Kč.

nÁvod na pĚSTovÁní LILIí, vŠeoBecnĚ
Stanoviště

Lilie žádají slunné stanoviště (alespoň dopolední slunce). Místo vybírejte 
pečlivě, neboť lilie mohou být na jednom místě při dobrém hnojení 4 až 5 let! 
Sázet můžeme na samostatný záhon nebo skupiny 3 až 5 cibulí mezi růže, 
jehličnany nebo trvalky.

Půdní nároky

Většina lilií se spokojí s dobrou zahradní zeminou obohacenou starým 
kompostem nebo rašelinou, u těžších půd je lepší promíchání s pískem. Půdní 
reakce by měla být spíše kyselá, jen určité odrůdy (Candidum hybridy) vy‑
žadují vápník.

Jaké cibule sázet

Cibule lilií nejsou nikdy v úplném klidu, proto nakoupené cibule mají 
být zdravé, nepřeschlé. Před sázením odříznout poškozené kořeny a zčernalé 
části šupin. Osvědčuje se cibule před sázením namořit. Můžete použít některé 
z těchto přípravků: Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, Mirage 
45 ECNA, Rovral AQUAFLO, Spartakus nebo Sportak HF. Doba moření je 
uvedená na etiketě přípravku. Koncentrace je též uvedena na etiketě.

Jak a kdy sázet

Optimální doba pro sázení je na podzim (září, říjen). Dobře přezimované 
cibule se sázejí i na jaře (březen, duben i květen). Liliím vyhovuje svažitý 
pozemek nebo záhon s dobrým odtokem vody. Při sázení vyhloubíme jamku 
na šířku i výšku rýče, je     ‑li třeba, dáme na dno drenáž ze štěrku nebo úlomků 
tašek, cihel aj. Překryjeme vrstvou kompostní země, na ní položíme cibuli 
a obsypeme ji pískem. Cibuli zasaďte tak, aby byla v hloubce trojnásobku 
výšky cibule. Potom přijde zbytek země a dobře zalijeme.

Zimní kryt

Lilie jsou v našich klimatických podmínkách mrazuvzdorné, ale špatně 
snášejí zamokření v době vegetačního klidu (deštivé zimy). Můžeme je na zimu 
krýt plechem, sklem, chvojím apod., ne ale folií. Mezi zemí a krytem musí zů‑
stat vzduchová mezera, alespoň 1 cm. Můžeme také nad liliemi udělat nakopče‑
ní asi 10 cm půdy, aby přes zimu odtekla přebytečná voda do stran.
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Zálivka a hnojení

Během vegetace lilie důkladně zaléváme, nejlépe podmokem. Lilie vyža‑
dují hodně živin, nejprve na jaře – plné hnojivo (Cererit, NPK, Herbasyn) – 
podruhé hnojíme, když jim narůstají malá poupátka. Po odkvětu hnojíme 
pouze draselnými hnojivy (nikdy hnojiva, kde je dusík!). Během vegetace 
(přidáváme při chemické ochraně proti škůdcům a houbovým chorobám) jsou 
výborná hnojiva na list jako je Kristalon, Wuxal v dávce 30 ml na 10 l vody.

Ochrana proti škůdcům

Proti mšicím, žravým škůdcům i proti houbovým chorobám, používáme 
stejné přípravky jako u mečíků. Dáváme pozor na rumělkově červené brouky 
zvané „chřestovníček liliový“, který je v některých oblastech namnožen. 
Klade totiž vajíčka, z nich se vylíhnou housenky, které pak ožírají poupata, 
ale i listy lilií. Nechá se hubit chemicky, ale stačí občas dělat kontrolu porostu, 
jakmile ho objevíte, tak ho rukou zmáčkněte.

Co lilie nesnášejí

Přemokřené stanoviště a přílišné vlhko. Jednostranné přehnojení dusíka‑
tými hnojivy. Příliš alkalickou půdu (až na výjimky). Nemají rády letní úpal 
a přehřáté půdy.

modŘence
Lze je použít v sadovnictví skoro všude. Neměly by především chybět 

v žádné skalce, v trvalkovém záhonu nebo mezi jarními cibulovinami. 
Jsou vhodné také k olemování cestiček a na obruby dlouhých záhonů. 
Své místo najdou na slunném svahu a v přírodní části zahrady. Mohou 
se vysazovat i do trávníků. Jsou plně mrazuvzdorné, sázíme je kdykoliv 
na podzim až do zamrznutí půdy do hloubky 6–10 cm, větší cibule do 
hloubky 10–15 cm. Jsou jedny z nejtolerantnějších cibulovin. Na jednom 
místě mohou být několik let. Některé druhy se používají i k řezu nebo se 
nechají přirychlovat v květináčích. Kvetou od dubna do června.

0222 Muscari armeniacum BLUE SPIKE – kobaltově modré květy, je plnokvětý se širšími 
květními hrozny.

Cena za 1 cibuli 7 Kč, 3 kusy 19 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0223 Muscari armeniacum FANTASY CREATION – plnokvětý bizarní, nakvétá modře, 

směrem k vrcholu hroznu přechází od barvy purpurově modré až k purpurově zelené. 
Při odkvétání přejde do žlutě zelené barvy, rarita!

Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0224 Muscari armeniacum SAFFIER – silný, tuhý stonek, nese francouzsky modré květy 
s bílým lemem okrajů kvítků.

Cena za 1 cibuli 7 Kč, 3 kusy 19 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0225 Muscari armeniacum SIBERIAN TIGER – silné, tuhé stonky nesou hrozny čistě 

bílých	kvítků.	Výška	do	15	cm,	kvete	v	dubnu.
Cena za 1 cibulku 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.

0226 Muscari aucheri DARK EYES – jasně modré květy mají výrazný bílý lem okrajů ústí 
soudečků.	Výška	15	cm,	kvete	v	dubnu.	Vynikající	odrůda	z	Lotyšska.

Cena za 1 cibulku 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.
0227 Muscari azurem – zvonkovité květy mají barvu nebeské modři, v době květu jsou 

trsy husté.
Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0228 Muscari azureum album –	čistě	bílá	forma	předešlého	modřence,	výška	10–15	cm,	
kvete v březnu a dubnu.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.
0229 Muscari botryoides album –	barva	květů	je	čistě	bílá,	dosahuje	výšky	okolo	15	cm,	

rostlinky jsou drobnější. Je esteticky velmi působivý.
Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0230 Muscari comosum plumosum – „chocholatý modřenec“, má hrozen vínově fia‑
lových hluboce rozčleněných květů, které působí z dálky jako nějaký chochol nebo 
pštrosí péro. Výborně se uplatní jako rostlina k řezu, neboť vydrží velmi dlouho svě‑
ží.

Cena za 1 cibulku 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.

0231 Muscari latifolium – dvojtónový modřenec, vrchní kvítka jsou blankytně modrá, 
spodní	tmavě	modrofialová.	Kvete	v	květnu,	výška	až	30	cm,	výborný	na	řez.

Cena za 1 cibuli 7 Kč, 3 kusy 19 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0232 Muscari macrocarpum GOLDEN FRAGRANCE – velmi zvláštní modřenec. Jakmile 

rozkvétá, jsou hrozny květů v růžovém zabarvení, směrem dolů přecházejí do fialové 
barvy. Později se barva květů mění do světle zelené pak do žlutohnědé. Výška bývá 
okolo	30	cm,	kvete	v	květnu.	PARÁDA!

Cena za 1 cibuli 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0233 Muscari PINK SUNRISE – nádherný, růžově kvetoucí modřenec. Kvete v dubnu až 

květnu,	po	odkvětu	přihnojit.	Výška	15–20	cm,	lahodná	barvička!
Cena za 1 cibuli 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0234 Muscari VALERIE FINNIS – úžasná novinka ve dvoubarevném bílo – modrém prove‑
dení,	květy	jsou	asi	4	mm	dlouhé,	sevřené	v	úzký	otvor,	poutavý.

Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

naRcISy
Jsou to vytrvalé cibulové byliny s čárkovitými nebo řemenovými listy. 

Květ je tříčetný, má 6 okvětních lístků srostlých v trubku, zdobenou v ústí 
různě utvářenou pakorunku. Květy jsou jednotlivé nebo v několika kvetou‑
cích okolících. Cibule je složena ze 4–6 dužnatých suknic, v jejichž středu je 
zárodek listů, stonku a květů. Narcisy se dělí podle tvaru a postavení květů 
do 12 skupin. Rozmanitost květů narcisů poskytuje bezpočet variací a dru‑
hů, kterých již bylo vyšlechtěno přes 20.000. Cibule narcisů sázíme v září 
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a v říjnu do hloubky okolo 20 cm, záleží na velikosti cibulí. Vysazujeme 
je do záhonů, předzahrádek, do trávníků, skalek i alpinií. Snášejí výborně 
polostín i stín, mohou se proto sázet i pod stromy a keře. Po odkvětu do nich 
někdy nalétává velká narcisová moucha, pestřenka, podobná čmeláku, a její 
larvy napadají cibule narcisů. Do hustých výsadeb nebo do porostů v trval‑
kách a trávníku tito škůdci většinou nenalétávají. Narcisky milují chráněné 
stanoviště, na kterých netrpí tolik vrtochy počasí. Květy většinou nesnášejí 
silné větry a sluneční úpal. Dobře rostou i v těžších půdách. Během vege‑
tace mají rády vlhko, které zajistíme častější zálivkou nebo mulčováním. Na 
jaře je přihnojíme Cereritem. Jsou plně mrazuvzdorné, na jednom místě se 
ponechávají několik let. Narcisy jsou především důležitou květinou k řezu, 
hodí se do všech druhů vazeb i květinových úprav. Také se nechají rychlit, 
hlavně nízké rané druhy a odrůdy.

ZaHRadní naRcISy
TRUBkovITé

Jsou to odrůdy, které mají jeden květ na stopce. Trubka je stejně 
dlouhá nebo delší než okvětní plátky. Jsou většinou rané a dosahují výšky 
50 cm i více. Elegantní narcisky.

0235 Narcis ARKLE – velké, zlatě žluté květy mají dokonale tvarované okvětí s velmi dlouhou 
vroubkovanou trubkou. Jeden z nejlepších žlutých „trubkáčů“,	výška	40–45	cm.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.

0236 Narcis LAS VEGAS – bílé okvětí, tmavě žlutá trubka, mohutný a vitálně rostoucí.
Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.

0237 Narcis LORIKEET – okvětí je jemně žluté, dlouhá trubka je meruňkově růžová, ke 
konci	 výrazně	 rozšířená	 a	 zoubkovaná.	Květy	mají	 v	 průměru	10	cm,	 velmi	 pěkná	
stavba	květů,	výška	50	cm.	Fantastická	novinka	z	USA!

Cena za 1 cibuli 28 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 125 Kč.
0238 Narcis MOUNT HOOD – při rozkvětu je krémově žlutá a pak přechází pozvolna do 

čistě bílé. Bujný vzrůst, pevné květy, které dobře vzdorují nepříznivým povětrnostním 
vlivům.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0239 Narcis SINT VICTOR – velmi velké, živě žluté květy nesou pevné a dlouhé stonky. 

Trubka	má	tmavší	odstín	v	oranžově	žlutém	odstínu.	Výška	50	cm,	sladce	voní.
Cena za 1 cibuli 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.

0240 Narcis SMILING SUN – okvětní lístky jsou čistě bílé. Korunka je pampeliškově žlutá 
s vroubkovaným okrajem, později tmavne.

Cena za 1 cibuli 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 90 Kč.

veLkokoRUnné
Velmi rozšířená skupina narcisů. Zahrnuje druhy s korunkami ve 

tvaru trubek, kalíšků, pohárků, podšálků ap., které jsou však kratší než 
okvětní lístky. Jsou vysoké 40–50 cm, dlouho kvetou, jsou středně rané 
až pozdější a vitálně rostou.

0241 Narcis BROOKE AGER – bílé, zaoblené okvětní lístky s narůžovělým nádechem vy‑
tvářejí „svatozář“ kolem žebrovaných meruňkově růžových, pohárkovitých korunek. 
Výška	40	cm,	unikátní	vybarvení.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.
0242 Narcis COLOR RUN – nařasený šálek tohoto výstavního kultivaru má nádherný odstín 

zralých meruněk a je orámován krásně tvarovanými, žlutými okvětními plátky. Výška 
35–40	cm,	pěkně	voní.

Cena za 1 cibuli 23 Kč, 3 kusy 63 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0243 Narcis DAYDREAM – nádherný, re‑

verzní bicolor. Okvětí je složeno z vel‑
mi širokých, svítivě žlutých, okvět‑
ních plátků. Velká, válcovitá korunka 
se otevírá v krémové barvě, později 
přechází do čistě bílého tónu.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 
45 Kč, 5 kusů 70 Kč.

0244 Narcis GENTLE GIANT – nápadně 
velké květy mají široké, čistě bílé 
okvětní lístky a velký nabíraný 
oranžový pohár se žlutým středem. 
Výška	rostlin	40	cm,	v	lepších	pod‑
mínkách	až	50	cm.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 
51 Kč, 5 kusů 80 Kč.
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0245 Narcis GOSIA – velké květy jsou jasně žluté barvy s kontrastně oranžovým pohárem, 
který je parádně nařasen. Květy jsou směrovány šikmo vzhůru. Ideální pro hromadné 
výsadby	nebo	okraje	záhonů.	Výška	35–40	cm.	Výborná	řezovka.

Cena za 1 cibuli 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0246 Narcis ICE FOLLIES – široce otevřený, citrónový kalich, krémově okvětí. Velmi zdra‑

vá odrůda, nejranější.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.

0247 Narcis OVER EASY – jemně oranžová velká koruna s tmavším okrajem se během 
kvetení mění v půvabnou tmavší oranžovou barvu. V kombinaci s bílými okvětními 
lístky	je	poutačem	každé	zahrady.	Výška	35	cm.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0248 Narcis PINK CHARM –	korunka	 je	světle	žlutě	bílá	s	výrazným	2	cm	korálově	 rů‑

žovým lemem, který přechází až do melounově růžové. Okvětí je slonovinově bílé. 
Parádní barevná kombinace.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0249 Narcis PRECOCIOUS – korunka je sytě lososově růžová až masově růžová. Je ma‑

sivní, široce otevřená, silně zvlněná a voskovitá. Po okrajích je členěná, takže budí 
dojem	koláru.	Květy	mají	 10	cm	v	průměru	se	 širokými,	 slonovinově	bílými	 okvět‑
ními plátky, do poloviny pěkně překládány. Vynikající stavba, opravdová narcisová 
lahůdka!

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0250 Narcis RED DEVON – velké, citrónově žluté květy zdobí zářící oranžová korunka 

s jemně zdobenými okraji. Velmi poutavá odrůda, ideální na záhony, vynikající na 
řez.	Výška	40–45	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0251 Narcis SALOME – bílé okvětí s pastelově růžovou korunkou. Mohutný růst, roste 

zdravě, bohatě kvete, získal mnoho ocenění.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.

0252 Narcis SUNLOVER – má velké velmi pěkně nařasené, oranžově červené, šálkovité 
korunky. Pěkně uspořádané okvětí je zlatě žluté barvy. Kvete brzy na jaře, výška 
30–40	cm.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.

0253 Narcis TOM POUCE – žluté okvětní lístky mají bílý podklad s bílými pruhy. Hladký, 
trychtýřovitý, rozšiřující se růžový pohár má svinutý, zvlněný okraj a tmavší vnitřní 
základ.	Výška	40	cm,	okouzlující	kráska.

Cena za 1 cibuli 25 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 105 Kč.

pLnokvĚTé
Zahrnuje odrůdy narcisů, které mají buď plnou trubku či korunku 

anebo ve většině případů jde o kultivary se zmnoženými okvětními plát‑
ky (petály) a rozčleněnou pakorunku (petaloidy). Na stvolu je většinou 
jeden květ, některé druhy i příjemně voní. Výška rostlin je 40–50 cm. Na 
záhonech a vázách působí velmi exoticky.

0254 Narcis ACROPOLIS – bílé okvětí, ve středu se střídavě překládají červené a bílé 
plátky, opravdu pěkný plnokvětý kultivar.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.
0255 Narcis CANDY PRINCESS – několik řad korálových segmentů v šálku s kapkami 

šlehačky tu a tam obklopených jedinými a někdy dvojitými řadami čistých, bílých 
okvětních plátků je tato neobvyklá novinka.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.
0256 Narcis DELNASHAUGH – okvětní plátky jsou krémově žluté a lososově růžové, po‑

měrně velké petaloidy, které jsou lehce zoubkované. Květy jsou velmi velké, pěkně 
plné, skvělý barevný efekt. Příjemně voní po vanilce.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
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0257 Narcis DOUBLE PAM – citrónově žluté okvětní plátky a sytě žluté trubičky jsou 
rozděleny	do	několika	 segmentů.	Dorůstá	do	 výšky	pouhých	25	cm,	 je	 ideální	 pro	
pěstování v nádobách nebo na přední okraje záhonů.

Cena za 1 cibuli 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0258 Narcis EASTERTIDE –	plné	květy	o	průměru	8–10	cm	jsou	zlatavě	žluté,	příjemně	voní‑

cí	s	neskutečně	plným	středem.	Vydrží	dlouho	ve	váze	i	na	záhoně.	Výška	30–35	cm.
Cena za 1 cibuli 23 Kč, 3 kusy 63 Kč, 5 kusů 100 Kč.

0259 Narcis FLOWER SURPRISE –	 velké	 květy	 o	 průměru	 10–12	cm	 jsou	 složeny	 ze	 tří	
vrstev šampaňských a meruňkových okvětních plátků, které mají střed vyplněný ze 
složitých	vln	máslově	meruňkově	růžových	petaloidních	segmentů.	Výška	35–40	cm.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0260 Narcis FULL HOUSE – krémově bílé okvětí, petaloidy jsou žluté s bílou, zvlněné ve 

velkém množství. Stonky jsou silné, pěkná novinka z Holandska.
Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.

0261 Narcis ICE KING – okvětní plátky jsou sněhově bílé, petaloidy jsou zelenožluté, silně 
nahlučené, vitální, dobře rostoucí odrůda.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0262 Narcis MANLY – nazelenalé, žluté okvětí, střed je poskládán s oranžových a žlutých 

plátků. Kvete později, velké květy příjemně voní.
Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 51 Kč, 5 kusů 80 Kč.

0263 Narcis REPLETE –	velké	květy	o	průměru	10	cm,	okvětní	a	vnější	 lístky	 jsou	bílé,	
vnitřní kratší okvětní lístky jsou melounově růžové. Parádní odrůda s výrazným ba‑
revným kontrastem z USA.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.

0264 Narcis ROSE OF MAY – tato výrazně odlišná odrůda produkuje plné, dvojité, spi‑
rálovité,	slonovinově	bílé	okvětní	plátky.	Kvete	později,	výška	40	cm,	vynikající	pro	
řez květů.

Cena za 1 cibuli 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0265 Narcis SWEET PARADISE – sněhově bílé okvětí je víceřadé. Petaloidy jsou velké, 

sytě	růžové.	Velké	květy	mají	průměr	12	cm,	výška	35–40	cm.	Nádherná	odrůda.
Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.

0266 Narcis TAHITI – tmavě žluté okvětí, vnější, tmavě žluté, středové květní lístky (pe‑
tály),	 se	 střídají	 s	 červenými	 lístky.	 Intenzivně	 voní,	 výška	 okolo	 50	cm,	 dobrý	 na	
řez,	luxusní.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0267 Narcis TENDER BEAUTY – zářivě bílé okvětí s narůžovělými středovými plátky prokláda‑

né	bílými	plátky.	Rostliny	jsou	robustní	s	velkými	květy,	výška	50	cm.	Něžná	kráska!
Cena za 1 cibuli 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.

oRcHIdeokvĚTé
Též zvané koláry či motýlkokvěté. Pakorunka těchto středně vyso‑

kých narcisů je rozštěpená a poněkud zřasená. Říká se jim proto orchide‑
okvěté, protože květy připomínají vzdáleně orchideje. Dělená pakorunka 
má různý počet úkrojků, většinou však šest a vytváří zdánlivě dvojité 
okvětí (koláry) či má plochou, šestihrannou, členěnou pakorunku s ba‑
revným středem a žebry (papilony–motýlkokvěté). Vysoké jsou 40–50 cm 
a jsou ceněny pro svůj exotický tvar a zvlnění.

0268 Narcis ELECTRUS – široký květ směřující vzhůru s výrazným, jasně bílým okvětím 
a dobře se překrývající, žebrovanou, bohatě melounově růžovou, rozdělenou koro‑
nou.	Kvete	středně,	výška	35–40	cm.

Cena za 1 cibuli 28 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 125 Kč.
0269 Narcis FIRE DRILL – krásná, voňavá odrůda s mrazivě bílými okvětními lístky ob‑

klopující růžový, rozdělený pohár, který tvoří jakousi vesele nařasenou růžici. Výška 
40–45	cm.

Cena za 1 cibuli 28 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 125 Kč.
0270 Narcis LEMON BEAUTY – elegantní 

narcis se srdcem ze zlata. Čistě bílé 
okvětní plátky, vnitřní rozdělený šá‑
lek je zářivě bílý, je ozdoben citro‑
nově	žlutou	hvězdou.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 
42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

0271 Narcis SORBET – okvětní plátky 
jsou široké, bílé barvy, papilon je 
členěný, šestičetný, máslově žlutý 
s bílým lemem a oranžovými skvrn‑
kami. Nový tvar květů a vybarvení.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 
45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
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BoTanIcké naRcISy a JeJIcH HyBRIdy
vÁnoČní

Jsou to z Číny nebo z Izraele dovezené odrůdy tazetta narcisů s vel‑
kým počtem vonných květů. Pěstují se hlavně v bytech jako pokojové. 
Sázíme je až na podzim do misek či květináčů a do místností je přená‑
šíme až na Mikuláše nebo dříve, podle toho, jestli chceme, aby kvetly na 
Vánoce nebo po celý advent. Po přenesení do místnosti v bytě, totiž tyto 
narcisy, kvetou za 18 až 20 dní. Nejsou mrazuvzdorné, velmi intenzivně, 
příjemně voní! Po odkvětu je přihnojujeme tekutými hnojivy a snažíme 
se prodloužit vegetaci co nejdéle. Ven se mohou přesadit až v březnu, po 
zatáhnutí se vyjmou a na podzim se může celý cyklus opakovat.

0272 Narcis ERLICHER –	na	 jednom	stonku	 vzkvétá	6–12	plnokvětých	menších	květů,	
okvětí je žlutavě bílé, petaloidy jsou silně nahlučené okolo středu, mají zeleně žlutou 
barvu, kvete velmi raně.

Cena za 1 cibuli 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.

TRIandRUS HyBRIdy
Zahrnuje odrůdy, jejichž stvol nese 1–6 nících (to je převislých, 

volně visících květů), většinou voňavých, květů. Okvětní lístky jsou 
více či méně zpět prohnuté, to dodává květům na půvabu. Pakorunka je 
hranatě kalichovitá. Vzhled květenství silně připomíná botanický narcis 
Triandrus, který mají tyto odrůdy vždy v rodokmenu. Výška rostlin je 

proměnlivá – od 10 cm do 40 cm, ale vždy jsou velmi něžně miniaturní. 
Jsou vhodné do skalek, mís nebo mezi keřové partie trvalkových rabat.

0273 Narcis PIPIT – citrónově žluté okvětí, u báze bílé „halo“, válcovité pakorunky jsou 
do	24	hodin	po	rozkvětu	bílé.	Většinou	má	3	květy	na	stvolu,	výška	25	cm,	skvělá	
americká reverzní Jonquilla.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0274 Narcis THALIA –	jiskřivě	bílý,	výška	40–45	cm,	kvete	v	březnu	a	dubnu,	pěkně	voní,	

mívá	2–4	květy,	kalichovitá	korunka.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

0275 Narcis TIPARTITE – vícekvětý kolár, barva je zelenožlutá. Květy mají unikátní tvar, 
pakorunky	jsou	parádně	členité,	exotické.	Stavbou	připomínají	„triandrusy“, výška 
až	40	cm,	lehce	voní.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0276 Narcis WHITE MARVEL –	plnokvětý	triandrus,	má	3–4	čistě	bílé	květy,	40	cm	vyso‑

ký, dobrý i na řez, mutace odrůdy „Tresamble“.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

cycLamIneUS HyBRIdy
Zahrnuje odrůdy, které mají na každém stvolu jeden květ se silně na‑

zpět prohnutými okvětními lístky a většinou delší korunku nebo trubičku. 
Všechny odrůdy mají původ z botanického narcisu Cyclamienus. Výška 
rostlin je od 10 cm do 50 cm. Jsou ranější než Triandrusy. Jsou vhodné do 
skalek, na obruby záhonů i pro pěstování v květináčích nebo v hrnkách.

0277 Narcis JETFIRE – silně vzad stočené žluté okvětí, sytě oranžově červená trubka. Velmi 
kontrastní kombinace, hodí se i k řezu. Stále jeden z nejlepších nosáčů. Kvete raně.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0278 Narcis TETE A TETE – velmi populární, vícekvětý hybrid. Květy jsou citrónově žluté 

s lehce prohnutým okvětím a středně dlouhou oranžovou trubičkou. Miniaturní, okolo 
10	cm	vysoký,	velmi	raný.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.

TaZeTTa HyBRIdy
Jsou to odrůdy, které mají květenství 5–12 menších, sladce vonících 

květů na stoncích okolo 40 cm dlouhých. Jsou velmi populární, kvetou 
středně nebo později. Některé druhy mají složené květenství z jednodu‑
chých kvítků, jiné jsou sestaveny z květů plných.

0279 Narcis ABBA – čistě bílé okvětí je při bázi žluté. Střed je poskládán se žlutých, 
oranžových	a	rudých	petaloidů.	Na	stvolu	40	cm	délky	je	4–6	velmi	plných	a	voňa‑
vých kvítků.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 kusy 45 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0280 Narcis MARTINETTE –	4–5	květů	na	 jednom	stvolu,	citrónově	žluté	okvětí	s	 tmavě	

oranžovou korunkou, oranžová barva u báze přechází i do okvětí. Raná, vyšší odrůda.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

0281 Narcis YELLOW CHEERFULNESS – čistě žlutá, plnokvětá mutace odrůdy “Cheerful‑
ness“. Výborná na řez, žádaná.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

028302820281028002790278
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BoTanIcké – maLokvĚTé
Tyto botanické druhy a hybridy zahrnují ostatní skupiny narcisů, 

které lze těžko někam přiřadit. Cyklámeny s prohnutými a nazpět otoče‑
nými okvětními plátky jako květy bramboříků, populární Jonquilly s vět‑
ším počtem drobnějších, hvězdicovitých kvítků na jednom stvolu a lehce 
vonící, velmi vonící miniaturní do 10 cm vysoké Nanusy, které vypadají 
jako mini narcisky, Triandrusy s okvětím stočeným vzad a 3–4 nícími 
květy na lodyze, Poeticusy s pozdním květenstvím, mini pakorunkou, 
silně vonící či plnokvěté mininarcisy. Výška těchto narcisek je 5–25 cm, 
hodí se proto zejména do skalek, alpinií, ale i na záhony, obruby, lemy. 
Některé dělají malé, jiné druhy, větší cibulky.

0282 Narcis poeticus recurvus – narciska našich babiček, byla na každé zahrádce. Čistě 
bílé	 okvětí,	 zelenožlutý	 kalich	 s	 ruděčerveným	 lemem.	 Výška	 okolo	 30	cm,	 kvete	
v květnu, jako poslední z narcisů. Intenzivně a příjemně voní.

Cena za 1 cibuli 17 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 75 Kč.
0283 Narcis pumilus plenus RIP VAN WINKLE – miniaturní, plnokvětý z Irska, s květy 

o průměru 5 cm. Velmi plné, zlatě žluté květy, připomínají čerstvě narozené kuřátko. 
Výška	10–15	cm,	kvete	v	březnu	a	dubnu.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.
0284 Narcis mix –	jedná	se	o	mix	barev	a	druhů.

Cena za 5 kusů 50 Kč, 10 kusů 90 Kč, 15 kusů 130 Kč.

oRHITHoGaLUm
„Snědky“ – jsou to drobnější cibulové květiny. Používáme je hlavně 

ve skalkách, ve skupinách nižších trvalek a jiných cibulových květin, 
mohou být i jako podrost pod řidšími listnatými stromy. Jsou mrazu‑
vzdorné, sázíme je v říjnu a listopadu asi 10 cm hluboko. Snášejí plné 
slunce, lepší je však mírný polostín, nemají zvláštní nároky na půdu. 
Kvetou v dubnu až květnu.

0285 Ornithogalum balansae – „snědek malolistý“,	je	jarní	cibulovina	se	2	úzkými	listy	
směrem	ke	špičce	se	rozšiřujícími.	Stvol	je	zakončen	chocholíkem	2–5	bílých	kvítků	
na	rubu	zelených.	Výška	5–15	cm.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0286 Ornithogalum magnum – vysoké, vzpřímené, pyramidovité laty jsou plné malých, 

bílých hvězd, které jsou zdobeny zelenými proužky na zadní straně. Kvete na začátku 
léta,	listy	jsou	modrozelené.	Vynikající	pro	řez,	výška	60–90	cm.

Cena za 1 cibulku 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 95 Kč.
0287 Ornithogalum umbelatum – „snědek chocholičnatý“, pokud máte alespoň troch 

vlhkou půdu, rychle se rozrůstá a vytváří bílé koberce. Je zcela mrazuvzdorný, po 
několika letech je vhodné přehuštěné trsy rozesadit pro silnější kvetení. Výška 
10–20	cm.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

oXaLIS
„Šťavel“, pěstovat je není problém, jen se jednoduše zastrčí hlízka 

do země. Daří se jim na slunném stanovišti, ale snese i polostín, vyžaduje 
zimní ochranu proti vlhku. Uplatní se ve skalkách, kde hustě pokrývají 
půdu, lze je pěstovat i v miskách a použít je k ozdobě oken. Dají se i rych‑
lit. Kvetou v květnu až červenci. Jsou plně mrazuvzdorné. Vytvářejí 
listové polštáře krásných, stříbřitě lesklých a zelených listů.

0288 Oxalis adenonophylla – když uvidíte chlupaté hlízy šťavelu, nenapadne Vás, že by 
z nich mohla vyrůst taková krása. Na hlízách těžko rozpoznáte vrchol a spodek, mů‑
žeme je však sázet jakkoli. Je to mrazuvzdorná, bohatě kvetoucí, skalková rostlina 
pocházející	z	chilských	Kordiller,	má	světle	fialově	růžové	květy,	široké	až	3	cm,	še‑
dozelené dekorativní členité listy. Kobercová trvalka.

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 70 Kč.
0289 Oxalis versicolor – krásné bílé květy jsou nádherně lemovány malinově červenou 

barvou.	Roste	v	kompaktních	kupičkách,	dělá	malé	hlízky.	Výška	7–8	cm,	ideální	pro	
skalky, lemy nebo v hrncích. Nejprodávanější šťavel.

Cena za 1 hlízku 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.

pUŠkInIe
Jako velmi výrazná jarní cibulovina je vhodná v menších skupinkách 

do skalek, na okraje křovin, pod řidší stromy, ale i do trávníků, vhodné 
jsou i k přirychlování. Jsou mrazuvzdorné, velmi trvanlivé a není je, 
skoro třeba vyjímat ze země. Cibulky sázíme na podzim 5–6 cm hluboko, 
jsou dosti odolné, nevyžadují zvláštní ošetřování, výška 15–20 cm. Až 
12 zvonečkovitých či nálevkovitých květů je uspořádáno v hustém zvo‑
nu, podobně jako hyacinty (malé). Kvetou v březnu a dubnu.

0290 Puschkinia libanotica – porcelánově světle modrá se sytě modrým proužkem na 
vnitřní straně okvětních lístků.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0291 Puschkinia libanotica alba – stříbřitě bílá, vzácnější, bílá forma předešlé.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

ScILLy
Neboli „LADOŇKY“ jsou celkem nenáročné a velmi přizpůsobivé 

květiny, kterým se daří skoro v každé zahradní půdě. Nejlépe jim však 
vyhovuje půda lehčí, humózní, spíše písčitá. Na jaře vyžadují dostatek 
vláhy, na podzim a v zimě spíše sucho, jsou plně mrazuvzdorné. Sázíme 
je na podzim, asi 6–10 cm hluboko, na slunce, ale velmi dobře snášejí 
i polostín. Hodí se do skalek, jako podrosty pod řidší stromy nebo keře, 
dají se velmi snadno přirychlovat v hrnkách, poskytují tak levné a hezké 
květiny v zimním období. Vysazujeme je nejraději ve skupinkách, v době 
květu pak poskytují krásné barevné efekty. Hroznovité květenství je slo‑
ženo z 10–15 hvězdičkovitých až zvonkově tvarovaných kvítků. Kvetou 
většinou v březnu a spolu s nejranějšími cibulovinami se často objevují 
již pod tajícím sněhem.

0291029002890288
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0292 Scilla bifolia –	měří	asi	10	cm.	Fialové	až	hořcově	modré,	hvězdicovité,	vonící	květy,	
rostou u sebe na stonku asi po deseti. Kvete na jaře, vhodná ke zplanění.

Cena za 1 cibulku 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0293 Scilla bifolia rosea – má pinkově růžové hvězdicovité květy, výška rostlinek je 

8–10	cm,	kvete	v	březnu.
Cena za 1 cibulku 10 Kč, 3 kusy 27 Kč, 5 kusů 40 Kč.

0294 Scilla siberica – u nás nejznámější, nejrozšířenější, květy jsou zářivě blankytně 
modré,	zvonečkovitého	tvaru,	výška	10–15	cm,	kvete	v	březnu.

Cena za 1 cibulku 9 Kč, 3 kusy 26 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0295 Scilla siberica alba – je to bílá varianta předešlé sibiřské ladoňky.

Cena za 1 cibulku 9 Kč, 3 kusy 26 Kč, 5 kusů 40 Kč.

SnĚŽenky
Jsou velmi známé, v zahradách velmi rozšířené a právem oblíbené jarní 

květiny, neboť kvete v předjaří, kdy je ještě velmi málo jiných květin. Roste 
v každé normální zahradní půdě. Sázíme je na podzim do hloubky 5–7 cm, 
podle velikosti cibulek. Hodí se mezi keře a pod stromy, najdou uplatnění 
i ve skalkách, zvláště v kombinaci s rostlinami, které raší pozdě na jaře. Též 
se snadno přirychlují, jsou mrazuvzdorné. Spolehlivě kvetou.

0296 Galanthus elwesii –	je	vysoká	15–20	cm,	je	nejranější.	Květy	jsou	větší,	čistě	bílé,	
vnitřní korunka je v dolní polovině zelená.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.

0297 Galanthus nivalis –	roste	skoro	po	celé	Evropě,	 je	nižší	10–15	cm.	Okvětní	 lístky	
vnější jsou delší, bílé, vnitřní jsou asi poloviční se zelenou obrubou.

Cena za 1 cibuli 17 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 75 Kč.
0298 Galanthus nivalis FLORE PLENO – je hezčí plnokvětá forma, vnější tři okvětní lístky 

má normální, vnitřní korunka je však bohatě zmnožena a má zelené skvrny.
Cena za 1 cibuli 23 Kč, 3 kusy 63 Kč, 5 kusů 95 Kč.

TULIpÁny
„Tulipán“ je jednou z nejoblíbenějších a nejpěstovanějších květin na 

světě, a to již od začátku pěstování v šestnáctém století, kdy v dobách vr‑
cholící tulipánové horečky měnily cibule majitele za obrovské sumy peněz. 
Ačkoli dnes má cibule tulipánů v podstatě každý zahradník, neztratily nic 
ze své popularity. Během posledních 50 let došlo k naprosté revoluci v ty‑
pech a třídách tulipánů.Dělíme je zpravidla do 15 skupin, obvykle nazý‑
vaných třídy. První až jedenáctá třída jsou známy jako zahradní tulipány. 
Třídy 12–15 jsou tzv. botanické tulipány, kam patří greigii, kaufmannia‑
na, fosteriana hybridy a všechny původní přírodní botanické druhy a je‑
jich variety. Botanická skupina tulipánů se nemusí po odkvětu vyjímat ze 
země a mohou se tedy pěstovat na jednom místě více let. Zahradní skupina 
tulipánů je pro tento způsob méně vhodná, i když mnozí pěstitelé mají 
s tímto způsobem dobré zkušenosti. Lépe je však tyto tulipány v červnu ze 
země vyjmout a v září nebo v říjnu znovu nasázet na jiné místo. Tulipány 
si takto snadno uchováte mnoho let a pěkně si je namnožíte. Výsadba cibu‑

lí tulipánů musí být včasná, nejlépe od konce září až do konce října. Sázet 
se může i v listopadu, ale i v prosinci, výsledek pěstování je však již méně 
jistý. Sázíme je do hloubky tak, aby nad špičkou cibule byla po slehnutí 
vrstva země vysoká 10–15 cm. Milují propustnou a chorobami nezamo‑
řenou půdu. Stanoviště může být slunné, ale i polostín. Pokud chcete 
mít jistotu, aby byly zdravé, namořte je v některém vhodném fungicidu 
např. Benlate, Merpan, Rovral, Sportak aj. na mokro nebo na sucho, vždy 
podle návodu, který je u každého přípravku. Prostředky chemické ochrany 
rostlin jsou u nás k dostání v dostatečné nabídce. Na jaře je přihnojíme 
některým kombinovaným hnojivem. Tulipány, jako jedna z nejbarvitěj‑
ších jarních cibulových květin, má velmi široké použití. Hodí se zejména 
na záhony, nechají se kombinovat s douletkami, letničkami. Můžeme je 
pěstovat pod listnatými stromy, kde jsou v mírném stínu a vydrží tak 
podstatně déle kvést. Tulipány pěstované v keramických nádobách, nebo 
truhlících jsou jásavou barevnou ozdobou balkónů a teras. Pěstujeme je 
i ve skalkách, hlavně nízké odrůdy nebo druhy. Lze je kombinovat mnoha 
způsoby – ať už v pravidelném vzoru nebo volně.

Většinu odrůd nabízíme cibule ve velikosti 11/12 nebo 12 +, 
které v roce 2023 na 100 % pokvetou.

ZaHRadní TULIpÁny
JednodUcHé Ranné

Jsou to nízké tulipány 30–40 cm vysoké, jsou velmi rané, hodí se 
hlavně k rychlení, pěstují se, ale také na záhonech, kde velmi brzo a dlou‑
ho kvetou. Nechají se řezat, kde i ve vázách dlouho vydrží.

0299 Tulipán HERMITAGE – květy jsou ohnivé mandarinkově červené barvy s nádher‑
ným purpovým plamenem. Kvete uprostřed pozdního jara. Má pevný stonek, výška 
je	30–35	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0300 Tulipán TARZAN – šarlatově červené květy mají protáhlý tvar. Okraje plátků mají 

výrazný	zlatě	žlutý	lem.	Výška	40	cm.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.

0301 Tulipán WHITE PRINCE – zářivě bílé, vejčité květy nesou robustní stonky. Výška 
30	cm,	kvete	velice	raně.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0302 SMĚS jednoduchých raných tulipánů – různé barvy

Cena za 5 kusů za 40 Kč.
0301030002990298
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pLnokvĚTé Ranné
Tato skupina soustřeďuje odrůdy nízkých tulipánů vysokých okolo 

20 cm. Hodí se pro záhonové výsadby, lépe ve skupinkách, nebo pro rych‑
lení v hrnkách. Na záhonech brzy, spolehlivě a dlouho kvetou plnými, 
velmi otevřenými květy.

0303 Tulipán ALISON BRADLEY – velké květy jsou složeny z tmavě fialových okvětních 
lístků.	Stonky	jsou	pevné,	výška	30-40	cm.	Kvete	začátkem	dubna,	voní.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0304 Tulipán AVANT GARDE – plné, velké květy mají světle citrónovou barvu. Pevné stonky 

a	lehká	vůně	z	něj	dělají	velmi	oblíbenou	odrůdu	pro	řez	květů.	Novinka	z	r.	2019.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0305 Tulipán COLUMBUS – červeně růžové květy mají parádní, dekorativní, bílý lem. Velké 
květy	nesou	silné	stonky.	Výška	40	cm,	řezovka,	voní.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0306 Tulipán CROSSFIRE – velmi plné květy jsou ohnivě červené s kontrastním, užším 

lemem	okrajů	plátků.	Výška	35-40	cm,	pěkná	odrůda.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0307 Tulipán FOXTROT – základní barva je světlejší, pastelově růžová s krémovými pla‑
meny	a	lemy.	Výška	30-40	cm,	velmi	příjemná	kombinace	barev.	Novinka!

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0308 Tulipán FOXY FOXTROT – při rozkvétání je barva plátků citrusově žlutá, později se 

mění	ve	směs	pomerančové,	medově	žluté	a	lososově	růžové	barvy.	Výška	30-35	cm.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0309 Tulipán ICOON – zářivý, mandarinkově pomerančový, který vyniká v jarní zahradě. 
Uchovává	si	barvu	až	do	odkvetení,	výška	35	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0310 Tulipán KICKSTART – robustní stonky nesou květy levandulově šeříkové barvy. Kvě‑

ty	jsou	trvanlivé,	hodí	se	k	řezu,	výška	35-40	cm.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0311 Tulipán LARGO – velké květy jsou kardinálsky červené, mají petrklíčově žlutou bázi. 
Výška	45-50	cm.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
0312 Tulipán LORENZO –	oranžové	květy	mají	měděna	červený	přeliv.	Výška	35	cm,	velmi	

zvláštní odrůda.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0313 Tulipán MONTE CARLO – petrklíčově žlutý s nepatrným červeným žilkováním, pří‑
jemně voní. Nenáročný na pěstování.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0314 Tulipán MONTE ORANGE – melounově oranžové, plné květy, spíše jako pivoňky, 

upoutají většinu návštěvníku Vaší zahrady. Vysázené ve skupinkách, poskytují nád‑
herný	barevný	efekt.	Výška	40	cm,	příjemně	voní.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0315 Tulipán NIKON – velmi plné květy jsou sírově žluté barvy. Hodí se na okraje záho‑

nů,	 je	 také	výborná	pro	pěstování	v	nádobách,	výška	25-30	cm.	Nádherná,	zářivá	
barva.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
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0316 Tulipán NORTHCAP – krémově bílé, plné květy se velice podobají květům pivoněk. 
Báze	je	žlutá,	velmi	dlouze	kvete,	výška	35	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0317 Tulipán PALMYRA – tulipán tzv. dvou tváří. Když je zataženo, má tulipán kaštanově 

hnědou barvu. Během slunečných dní se zbarví do vínově červené barvy. Výška je 
30–40	cm.	Svým	květem	připomíná	pivoňku.	Dosahuje	výšky	30	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.

0318 Tulipán PAMPLONA – ohromující, plnokvětá odrůda se šarlatově červenými, velkými 
květy ve tvaru pivoňky s několika vrstvami okvětních lístků. Květy nesou silné ston‑
ky,	výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0319 Tulipán QUEENSDAY – plné květy jsou složeny ze spousty červeně růžových okvět‑

ních	 plátků	 s	 bohatým	 celoobvodovým	bílým	 krajkováním.	 Výška	 30-40	 cm,	 nád‑
herná novinka!

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0320 Tulipán THE EDGE – plné, krémově bílé květy s okázalými zelenými nádechy pro‑

půjčují atmosféru elegance na záhonech. Úžasná odrůda pro záhony, okraje, nádoby 
nebo	aranžmá	řezaných	květin.	Výška	35-45	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0321 Tulipán VERONA – zářivý středně žlutý, velmi plný. Hodí se pro pěstování v nádo‑

bách,	výška	15-30	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0322 SMĚS plných raných tulipánů – různé barvy
Cena za 5 kusů za 50 Kč, 10 kusů 95 Kč.

TRIUmpH HyBRIdy
Mají silné, neohebné stonky a pevné kuželovité květy, které dlouho 

vydrží jak na záhonech, tak i ve vázách. Jsou vysoké okolo 50 cm. Je to 
nejrozšířenější skupina tulipánů, která zahrnuje několik tisíc odrůd. 
Kvetou středně raně.

0323 Tulipán ALGARVE – střední žebro okvětního lístku je sytě růžové, které přechází do 
světle	růžové	až	k	okraji	lístku	je	téměř	bílé.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0324 Tulipán AVOCADO – při rozkvétání je barva květů limetkově zelená, která se později 

změní	ve	zlatožlutou.	Výška	30-40	cm.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0325 Tulipán AYAAN – kaštanové až tmavě červenofialové květy se objeví až koncem jara. 
Stonky	jsou	pevné,	výška	40-50	cm,	výborná	řezovka.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0326 Tulipán BARCELONA BEAUTY – jemná růžová kráska s vynikající odolností vůči 

povětrnostním	vlivům.	Výška	50-55	cm,	velice	vhodná	novinka	na	řez.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0327 Tulipán BEAUTY TREND – krémově bílé květy s růžovými okraji okvětních lístků 
přecházejí později ve světle stříbřitě růžovou s tmavším růžovým pruhováním a teč‑
kováním.	Výška	50	cm,	exklusivní	novinka!

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0328 Tulipán CIRCUIT – karmínově červené květy jsou napouštěny světle růžovou barvou 

směrem	k	okrajům.	Výška	45	cm,	elegantní	a	poutavá	novinka.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0329 Tulipán CROSSOVER – kardinálsky červené květy mají protáhlý tvar. Okraje plátků 
mají	výrazný,	široký	bílý	lem.	Výška	40-45	cm,	kvete	středně.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0330 Tulipán CURRY – základní barva je purpurově červená se sametovým nádechem. 

Nažloutlá	báze,	výška	30-40	cm.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
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0331 Tulipán DE DIJK – zářivé, tmavě červené květy mají kontrastní, širší bílý lem. Velmi 
pevný	tvar,	výška	45	cm,	bílá	báze,	parádní	odrůda.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0332 Tulipán DELTA RED – velké, oválné květy jsou třešňově červené s kontrastní krémo‑

vě	bílou	bází.	Okvětní	lístky	mají	lehké	tmavší	paprsky.	Výška	45	cm.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0333 Tulipán DELTA STORM – květy jsou jemně oranžové s úzkými žlutooranžovými okra‑
ji.	Odrůda	 je	velice	odolná	povětrnostním	vlivům.	Stonky	 jsou	pevné,	výška	50-60	
cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0334 Tulipán DENMARK – nádherná odrůda s jasně červenými okvětními lístky zvýrazně‑

nými	zářivě	žlutým	okrajem.	Výška	45	cm.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0335 Tulipán DUTCH MOUNTAIN – okvětní plátky jsou křídově bílé barvy s citrónově žlu‑
tou	bází.	Výška	45	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0336 Tulipán GAVOTA – tmavě purpurový s petrklíčově žlutým lemem. Vydrží dlouho ve 

váze, špičkový český kultivar od Ing. Václavíka. Super hodnocení v Holandsku.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0337 Tulipán ILE DE FRANCE – kvete v pozdním jaru krásnými karmínově červenými 
zářivými	květy.	Výška	je	45–50	cm.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0338 Tulipán KAMALIYA – purpurově růžové květy s bílým lemem. Květy mají oválný tvar, 
výška	35-40	cm,	paráda	na	záhoně.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0339 Tulipán LAPTOP – fialově purpurové s tmavšími plameny jsou velice trvanlivé ve 

váze.	Výška	45	cm,	nádherná	odrůda.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0340 Tulipán LIBRIJE – krásný, světle fialový tulipán, který končí bílými okraji na okvět‑
ních	lístcích	s	decentními	bílými	okraji.	Výška	45	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 
3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 
10 ks/120 Kč.

0341 Tulipán MARK DESIGN – kvete velký‑
mi, jasně červenými květy s krémově 
žlutým okrajem, který rychle světlá do 
čistě	bílé	barvy.	Výška	až	50	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 
3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 
10 ks/110 Kč.

0342 Tulipán MATCH – květy jsou červeno 
žluté. Vrchní polovina květů je červe‑
ná, spodní poloviční část přechází ve 
žlutý	odstín.	Výška	40-50	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 
3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 
10 ks/120 Kč.

0343 Tulipán NEPER –	okvětní	lístky	jsou	jemně	lososové	barvy.	Květy	mají	průměr	8-10	
cm,	liliokvětý	tvar.	Kvete	raně,	voní.	Výška	až	50	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0344 Tulipán ORANGE JUICE – barva květů je osvěžující a energizující jako čerstvě vy‑

mačkaná	pomerančová	šťáva.	Rozzáří	vaši	jarní	zahradu!	Výška	30-40	cm.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
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0345 Tulipán OZON – velké, oválné květy jsou tmavě růžově fialově barvy s kontrastní 
krémově	bílou	bází.	Okvětní	lístky	mají	sametový	nádech,	výška	40-45	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0346 Tulipán PALLADA –	silné	stonky	této	odrůdy	tulipánu	jsou	zakončeny	luxusními,	bo‑

hatými červenými květy, jejichž okvětní lístky mají saténový lesk. Ideální pro řezání. 
Výška	je	asi	40–50	cm.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0347 Tulipán PURPLE LADY – přepychové zbarvení je jemnou směsí tmavě fialové barvy s rů‑
žovým	a	modrým	podtónem,	zatímco	okvětní	lístky	mají	saténový	lesk.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0348 Tulipán RENEGADE – rudě červené květy mají dokonalý tvar. Okraje plátků mají 

výrazný	světlejší	lem.	Výška	40-50	cm,	kvete	středně.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

0349 Tulipán ROMAN EMPIRE – jahodově červené květy mají široké, bílé lemy okrajů. 
Nažloutlá	báze,	výška	40-45	cm,	výborná	odrůda	na	záhony,	kvete	duben	-květen.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0350 Tulipán ROYAL VIRGIN – nabízí atraktivní pohled na zahradu uprostřed jara se svými 

čistě	bílými	květy	ve	tvaru	vejce.	Odolává	větru	i	dešti,	výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0351 Tulipán SAIGON – květy jsou bohatě fialové s fialovým leskem. Kvete uprostřed 
sezóny,	na	silných	40-45	cm	vysokých	stoncích.	Perfektní	odrůda	na	řez.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0352 Tulipán SISSI – tyto růžové tulipány mají dokonalou barvu. Okvětní lístky jsou krásně zaoblené, 

aby	květu	dodaly	měkký	vzhled.	Stonky	jsou	pevné	a	květy	opravdu	velké.	Výška	35-45	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0353 Tulipán SNOW LADY – nádherné oválné květy mají čistě sněhově bílou barvu s ne‑
patrným	zeleným	nádechem.	Výška	40-50	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0354 Tulipán SPIRIT – nezvyklá, oslnivá, rudě červená barva s chryzantémovými proužky na 

úzkém,	pryskyřníkově	žlutém	okraji.	Líbivá	kombinace,	zdravě	roste.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0355 Tulipán STRONG GOLD – velké květy jsou máslově žluté s jemným nádechem fialové. 
Kvete	uprostřed	jara,	výška	45-50	cm.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
0356 Tulipán STRONG LOVE – tento jasně červený tulipán je skvělý pro řez květů. Obrov‑

ské	květy,	pevné	stonky	a	extrémně	dlouhá	životnost	ve	váze.	Výška	30-35	cm.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0357 Tulipán STRONG POWER – krvavě červené květy s voskovitou strukturou mají žlutou 
bázi.	Stonky	jsou	tmavě	zbarvené,	výška	45	cm.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0358 Tulipán SUNBELT –	 zlatě	 žlutá	 zák3ladní	 barva	 je	 napouštěná	 červenou	 barvou.	

Široký	lem	okrajů	plátků	je	šarlatově	červený.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0359 Tulipán SUPERMODEL – základ okvětních lístků je krémově bílý, který je směrem 
k	vrcholu	napouštěn	bramboříkově	růžovou	infúzí.	Výška	35-40	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0360 SMĚS TRIUMPH tulipánů – různé barvy

Cena za 5 kusů za 50 Kč, 10 kusů 90 Kč.

daRWIn HyBRIdy
Tyto tulipány se používají hlavně pro řez, kvetou ve středu tulipá‑

nové sezóny na přelomu dubna a května. Květy jsou velké až obří veli‑
kosti, většinou mají oválné květy na silných stoncích, výška 50–60 cm. 
Všechny jsou triploidní hybridy.
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0361 Tulipán APELDOORN – velké květy jsou třešňově červené barvy. Má rád plné slunce, 
výška	60	cm,	ideální	odrůda	pro	řez.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/42 Kč, 10 ks/80 Kč.
0362 Tulipán CASH – květy mají kombinace zlaté a žluté barvy napouštěné růžově červe‑

né	s	měděným	nádechem.	Výška	45	cm,	výborná	řezovka.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0363 Tulipán LALIBELA – obří květy na silných stoncích jsou lesklé, oranžově červené 
barvy.	Patří	mezi	nejvyšší	odrůdy,	výška	55-60	cm.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
0364 SMĚS Darwinových – různé barvy

Cena za 5 kusů za 40 Kč.

JednodUcHé poZdní
Kvetou na závěr tulipánové sezóny, mají středně velké květy, dlouhý 

stonek, hodí se k řezu i na záhony. Kvetou okolo „Dne matek“.

0365 Tulipán MENTON – krásná odrůda díky svým elegantním květům ve tvaru vajíčka. 
Má nádherné korálově růžové květy. Kvete na konci jara. Dlouho kvete jak na záhoně, 
tak	ve	váze.	Dorůstá	výšky	60–65	cm.

Cena za 1 cibuli 11 Kč, 3 ks/30 Kč, 5 ks/45 Kč, 10 ks/85 Kč.
0366 Tulipán QUEEN OF NIGHT – v překladu „Královna noci“, tmavě purpurové, téměř 

černé	květy	na	tmavě	hnědém	podkladě.	Výška	okolo	60	cm,	řezovka.
Cena za 1 cibuli 11 Kč, 3 ks/30 Kč, 5 ks/45 Kč, 10 ks/85 Kč.

0367 Tulipán TOM POUCE – brilantní, sytě růžově fialové okvětní lístky vycházejí z krémově 
žlutého	základu.	Výška	50	cm,	nádherně	zářivý	tulipán,	opravdové	potěšení	na	zahradě.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0368 SMĚS jednoduchých pozdních tulipánů – různé barvy

Cena za 5 kusů za 40 Kč.

LILIokvĚTé
Jsou zde zařazeny tulipány, které mají liliovitý tvar, okvětní lístky 

květů jsou elegantně protažené do špiček, většinou ještě prohnuté zpět. 
Kvetou před skupinou jednoduché rané, jsou 40–50 cm vysoké.

0369 Tulipán TEMPLE OF BEAUTY –	velice	tmavě	oranžový	se	žlutým	středem.	Výška	80	
cm i více, vynikající na řez, dlouho trvající barva.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
0370 Tulipán YUME NO MURASAKI – zářivé, fialové květy vydrží výjimečně dlouho, jak na 

zahradě,	tak	i	v	aranžmá.	Báze	svítí	kontrastní	bílou.	Výška	50-55	cm,	kvete	středně.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

TŘepenITé
Také jim říkáme Krispy, jsou to velmi moderní tulipány s krajkova‑

nými až třásnitými okraji okvětních plátků. Jsou to mutace nebo hybridy 
odvozené od Jednoduchých raných, Jednoduchých pozdních, Darwin 
hybridů a Triumphů. Mají tedy jejich růstové, ale i tvarové vlastnosti, 
jsou velmi vhodné pro řez květů.

0371 Tulipán CACHAREL – světle růžové květy mají nádherně krispované okraje okvětních 
plátků,	které	je	ještě	světlejší	až	skoro	bílé.	Výška	35-45	cm,	kvete	později.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0372 Tulipán CAMBRIDGE – nádherné, čistě bílé květy s celoobvodovým, vnitřním i vněj‑

ším,	velmi	hustým	krispováním.	Výška	35-45	cm.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
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0373 Tulipán CANASTA – lesklé, oválné květy jsou sytě karmínově červené. Bíle lemované 
okraje	mají	jemné	krispování,	které	ve	špičkách	přechází	v	delší	jehličky.	Výška	40	
cm, kvete později, novinka.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0374 Tulipán CRYSTAL STAR – jemně třásnité květy jsou zářivě žluté barvy, na záhoně 

velice	nápadné.	Výška	50	cm,	stonky	 jsou	pevné,	 ideální	odrůda	pro	řez,	příjemně	
voní.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0375 Tulipán DAVENPORT – lesklé, rudě červené květy s kanárkově žlutými okraji, jsou 
pěkně	krispovány.	Výrazně	delší	jehličky	na	vrcholu.	Výška	40	cm,	výtečná	novinka.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0376 Tulipán FABIO – rudě červené mají jemný zlatě žlutý lem, který je bohatě krispován. 

Výška	40-45	cm,	senzační	novinka.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0377 Tulipán GORILLA – silně krispované, velké květy jsou temně fialové s nádherně dlou‑
hými	třásněmi.	Výška	45	cm,	jeden	z	nejlepších,	úžasná	novinka.

Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.
0378 Tulipán HEARTBEAT – masově růžové květy mají elegantní meruňkově žlutou cho‑

cholku	s	jemným	krispováním	okrajů	plátků.	Výška	40-45	cm.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0379 Tulipán JOINT DIVISION – květy jsou karmínově růžové barvy s velkou krémově žlu‑
tou	bází.	Okraje	okvětních	plátků	jsou	maximálně	krispované	zlatě	žlutou	až	lososově	
růžovou	barvou.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0380 Tulipán INDIANA – květy jsou sytě rudě červené, okrouhlejšího tvaru s perfektním 

krispováním.	Výška	40-45	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0381 Tulipán LAMBADA – karmínově červený se světle oranžovým, krispovaným lemem, 
výborně	se	množí	a	roste,	excelentní	novinka.

Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.
0382 Tulipán LOUVRE ORANGE – tato odrůda kvete fialově a oranžově zároveň, od báze je 

fialová	a	směrem	k	třásnitým	špičkám	přechází	do	oranžové	barvy.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0383 Tulipán MAYWOOD – nádherně krispované karmínově červené okvětní plátky 
s	tmavšími	středy	stejné	barvy.	Výška	40-45	cm,	skvělá	novinka!

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0384 Tulipán MERCURE – okvětní lístky jsou velmi tmavě růžové se žlutým, nádherným 

krispováním,	který	dává	této	odrůdě	skutečně	jedinečný	vzhled.	Výška	35-45	cm.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0385 Tulipán NEGLIGE – nádherné, krémově bílé okvětní lístky jsou zvýrazněné neskuteč‑
ným	růžovým	krispováním	okrajů.	Výška	40-50	cm,	mimořádně	krásná	odrůda.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.
0386 Tulipán PARTY CLOWN – okvětní lístky jsou jasně žluté barvy s temně červenými 

plameny	a	žlutými	třásněmi.	Výška	40	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0387 Tulipán PURPLE CRYSTAL – temně fialové květy se silnou substancí mají velké, 
husté	krispování	a	bílou	bázi	každého	saténového	okvětní	lístku.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0388 Tulipán SAN LUIS – temně purpurové květy mají velmi bohatě krispované okraje 

okvětních	plátků,	vynikající	substance.	Výška	40-45	cm.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0389 Tulipán SWEET SIMONE – okvětní plátky jsou na vnější straně světle růžové, okraje 
jsou světle šarlatové s broskvovým nádechem, které je pokryto parádními jehličkovi‑
tými	třásněmi.	Výška	40-45	cm.

Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
0390 Tulipán VERSACI –	sytě	červené,	extravagantní	okvětní	lístky	mají	silně	krispované	

okraje.	Báze	je	zlatě	žlutá,	silná	substance.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.
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0391 SMĚS třepenitých tulipánů – různé barvy
Cena za 5 kusů za 50 Kč, 10 kusů 95 Kč.

pLnokvĚTé kRISpy, vícekvĚTé novInky
0392 Tulipán BRISBANE – tato odrůda má krásné velké voňavé květy růžové barvy s jem‑

ným oranžovým okrajem. Kvete později na jaře. Tato odrůda je také velmi vhodná do 
květináče,	vřele	doporučujeme!	Výška	je	35	cm.	Krásná	novinka!

Cena za 1 cibuli 22 Kč, 3 ks/60 Kč, 5 ks/90 Kč, 10 ks/170 Kč.
0393 Tulipán PEARL MOUNTAIN – vytvářejí nádherné dvoukvěté květy, které při plném 

otevření připomínají pivoňku, a poupata jsou sami o sobě atraktivní. Mají zelené vněj‑
ší okvětní lístky, které mají tvar kalichu a z nich vystupují vnitřní lístky sytě rubínové 
barvy. Tyto poutavé tulipány jsou ideální pro přidání nádechu dramatu a barvy vašim 
jarním sadbovým výsadbám.

Cena za 1 cibuli 34 Kč, 3 ks/93 Kč.
0394 Tulipán PEGGY WONDER – zelené okvětní lístky s levandulovým lemem obklopují 

vnějšek květu, zatímco vnitřní okvětní lístky jsou směrem ke středu v barvě levan‑
dule. Každý stonek nese více květů, takže je ideální pro čerstvě řezaná květinová 
aranžmá.	 I	 přes	 exotický	 vzhled,	 pěstuje	 se	 překvapivě	 snadno	 a	 výjimečně	 bez‑
starostně.

Cena za 1 cibuli 34 Kč, 3 ks/93 Kč.
0395 Tulipán PETTICOAT – tyto neobvyklé jasně červené, velmi plné květy s velmi hustým 

krispováním	spojují	ty	nejlepší	vlastnosti.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.

0396 Tulipán QUEENSLAND – plné květy jsou složeny ze spousty červeně růžových 
okvětních	 plátků	 s	 bohatým	 celoobvodovým	 bílým	 krajkováním.	 Výška	 30-40	 cm,	
nádherná novinka!

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.
0397 SMĚS třepenitých, plnokvětých tulipánů – různé barvy

Cena za 5 kusů za 65 Kč.

vIRIdIFLoRy – „zelenokvěté“
Jednoduché květy s výraznými zelenými středovými žebry okvětních 

plátků. Mají vlastnosti Triumph hybridů a Jednoduchých pozdních tuli‑
pánů. Jejich výška je mezi 20–50 cm, nevšední, velmi žádané tulipány, 
u nás méně známé, i když se pěstují poměrně dlouho.

0398 Tulipán SPRING GREEN –	kvete	jemnými	bílo	zelenými	květy.	Dorůstá	výšky	40	cm.
Cena za 1 cibuli 12 Kč, 3 ks/34 Kč, 5 ks/54 Kč, 10 ks/100 Kč.

papoUŠkovITé
Mají hluboce vykrajované okvětní plátky, velké, různotvaré jednodu‑

ché květy, které mají neobvykle zkroucené, roztřepené a zvlněné květy. 
Vznikly jako mutace tulipánů různých skupin, zejména Triumphů, které 
jsou nižší a ranější a Jednoduchých pozdních, které jsou vyšší a pozdější. 
Některé se hodí na řez, ve vázách poměrně dlouho vydrží, některé jsou 
lepší na záhoně. Všechny Papouškovité tulipány mají nazelenalá žebra, 
jsou tedy částečnými Viridiflorami.

0399 Tulipán PARROT PRINCE – fialově modré květy se silnou substancí zřasených květů. 
Výška	45	cm,	velice	vhodná	odrůda	na	řez	květů.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
0400 Tulipán WHITE REBEL –	exoticky	tvarované	květy	jsou	ledově	bílé	se	zeleným,	roz‑

stříknutým žebrováním. Nevšední tvar květů, vroubkované okraje. Senzační novin‑
ka!

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.
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pIvoŇkovITé
Zcela plnokvěté tulipány s velkými, trvanlivými květy. Kvetou od 

poloviny do konce května. Výška 40–60 cm, mají univerzální použití.

0401 Tulipán ANGELIQUE – ačkoliv se pěstuje desetiletí, je výjimečně populární. Barva je 
něžně růžová se světlejším okrajem.

Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0402 Tulipán CASTELLA – zvláštní odstín růžově fialové. Květy jsou velice plné, ač jsou 
květy	velké	a	těžké,	silné	stonky	je	pevně	udrží.	Výška	40	cm,	paráda!

Cena za 1 cibuli 18 Kč, 3 ks/51 Kč, 5 ks/80 Kč, 10 ks/150 Kč.
0403 Tulipán DREAMER – nádherně tvarovaný a bohatě plný květ v parádní barvě jabloňo‑

vých	květů.	Připomíná	květy	pivoněk,	výška	50	cm,	výborná	odrůda	na	řez	květů.
Cena za 1 cibuli 13 Kč, 3 ks/37 Kč, 5 ks/58 Kč, 10 ks/110 Kč.

0404 Tulipán DOUBLE NEGRITA – tento tmavě fialový, plný tulipán se může pochlubit 
množstvím hedvábných okvětních plátků s lesknoucím se povrchem a modro šedou 
bází.	Výška	40	cm.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.
0405 Tulipán WORLD BOWL – velmi sytá, růžově purpurová barva krásně plných květů. 

Pevné	stonky	mají	výšku	35–45	cm.
Cena za 1 cibuli 14 Kč, 3 ks/40 Kč, 5 ks/62 Kč, 10 ks/120 Kč.

0406 SMĚS pivoňkovitých tulipánů – různé barvy
Cena za 5 kusů za 55 Kč.

eXoTIcké a BIZaRní
Tato skupina tulipánů se jen těžko zařazuje do ostatních tříd. Mají 

neobvykle a bizarně tvarované a vybarvené květy. Nabízené odrůdy jsou 
různého vzrůstu a jejich použití je různé, dle Vašeho nápadu a vkusu.

0407 Tulipán ICE CREAM – načechrané vanilkově bílé okvětní lístky vypadají stejně jako 
zmrzlina, která je usazená v kornoutu malinově růžových plátků. Na vnější straně 
jsou	zelená	žebra.	Výška	25-30	cm.	Ten	musíte	mít!

Cena za 1 cibuli 34 Kč, 3 ks/93 Kč.

0408 Tulipán RED DRESS – je unikátní díky svému elegantnímu a jedinečnému tvaru, ale 
i zvláštní červené barvě, v překladu „červené šaty“.	 Výška	 35-40	 cm.	 Je	 velice	
vhodný nejen na záhon, ale i na řez.

Cena za 1 cibuli 16 Kč, 3 ks/45 Kč, 5 ks/70 Kč, 10 ks/130 Kč.
0409 Tulipán YELLOW CROWN – zářivě žluté květy mají podobný tvar jako odrůda „Pictu‑

re“.	Výška	45-55	cm,	výborná	řezovka.	Parádní	novinka!
Cena za 1 cibuli 15 Kč, 3 ks/42 Kč, 5 ks/65 Kč, 10 ks/120 Kč.

0410 Směs zahradních tulipánů – směs různých druhů a barev
Cena za 5 kusů za 40 Kč, 10 kusů za 75 Kč.

BoTanIcké TULIpÁny
0411 Tulipán HEART’S DELIGHT – tmavě růžový s bílými okraji okvětních lístků, které jsou 

protažené do špiček, nízký, rozkošný.
Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.

0412 Tulipán RED RIDDING HOOD – mutace ze starší odrůdy „Červená Karkulka“. Plno‑
květé květy jsou složeny ze šarlatově červených okvětních lístků. Výborná odrůda na 
zplanění,	kvete	brzy	na	jaře.	Výška	20-25	cm.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0413 Tulipán STRESSA – protáhlý květ, pevný, rybízově červený se žlutými plameny, kon‑

trastní kombinace, barevně přitažlivý.
Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.

0414 Směs botanických tulipánů – směs různých druhů a barev
Cena za 5 kusů za 40 Kč.
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SkaLkové
Jsou to většinou nízkorostoucí tulipány s velmi malými květy. 

Zahrnují v sobě všechny botanické přírodní druhy, jejich variety i hybri‑
dy, které jsou v poslední době velmi populární. Některé druhy kvetou již 
v únoru, například t. Humilis pulchella, jiné až v polovině května jako 
např. t.Linifolia. Jsou zpestřením skalek, některé druhy se hodí do trávní‑
ků, jiné na okraje záhonů. Mohou se používat i k řezu do malých váziček. 
Tyto tulipány se mohou nechat na jednom místě i několik let – necháme 
je tzv. zplanět. Již několik druhů, různé ranosti, nasázených tulipánů ve 
skupinkách, zajistí na skalce přes deset týdnů tulipánových mini kvítků. 
Dají se kombinovat jak s ostatními drobnými cibulovinami, tak rovněž 
třeba i s nižšími trvalkami.

0415 Tulipán bakeri LILAC WONDER –	šeříkově	růžový	se	žlutým	středem,	nízký	10	cm,	
pozdější, jeden z nejlepších miniaturních.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0416 Tulipán batalini BRIGHT GEM –	petrklíčově	žlutý	s	oranžovým	nádechem,	výška	15	

cm, jeden z posledních kvetoucích.
Cena za 1 cibuli 11 Kč, 3 ks/30 Kč, 5 ks/48 Kč, 10 ks/90 Kč.

0417 Tulipán clusiana CYNTHIA – korundově červené květy mají nazelenalý lem. Výška 
25	cm,	kvete	později.	Skvělá,	vzácnější	odrůda.

Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 ks/26 Kč, 5 ks/42 Kč, 10 ks/80 Kč.
0418 Tulipán humilis alba var. Pallida – bílý s purpurovým a zeleným nádechem, ocelově 

modré	oko,	unikátní	a	vzácný	druh,	výška	12	cm,	kvete	raně.
Cena za 1 cibuli 48 Kč, 3 ks/135 Kč.

0419 Tulipán humilis EASTERN STAR – „východní hvězda“, tmavě vínově růžový s bronzo‑
vě	zelenými	plameny,	kanárkově	žlutý	střed	(báze),	miniaturní	10	cm	vysoký,	krásný.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0420 Tulipán humilis ODALISQUE – vínově purpurové květy se žlutým středem. Výška 

10	cm.
Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.

0421 Tulipán humilis PERSIAN PEARL – purpurově růžový, vnější okvětní plátky nazele‑
nalé, vnitřek květů je bramboříkově fialový.

Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 ks/26 Kč, 5 ks/42 Kč, 10 ks/80 Kč.
0422 Tulipán linifolia – svítivý, signálně červený s červenofialovým terčem. Pochází z Bu‑

chary, miniaturní s malými květy, líbivý.
Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 ks/23 Kč, 5 ks/37 Kč, 10 ks/70 Kč.

0423 Tulipán LITTLE BEAUTY –	purpurově	červený	kultivar,	střed	je	modrozelený,	exotic‑
ká	kombinace,	velmi	nízký	7–10	cm,	skvělá	novinka.

Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0424 Tulipán LITTLE PRINCESS –	 výška	 10	 cm,	 španělsky	 oranžově	 červený,	 střed	 je	

černý se žlutým lemem. Další skvělá novinka.
Cena za 1 cibuli 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.

0425 Tulipán polychroma – stříbřitě bílý, vnější okvětní plátky mají růžový nádech, 
chrómově žlutý střed, vícekvětý, raný, vzácnější.

Cena za 1 cibuli 11 Kč, 3 ks/30 Kč, 5 ks/48 Kč, 10 ks/90 Kč.
0426 Tulipán praestans FUSILIER – květy jsou jasně oranžově červené, na jednom ston‑

ku	3–5	květů,	výška	25	cm,	kvete	raně.
Cena za 1 cibuli 11 Kč, 3 ks/30 Kč, 5 ks/48 Kč, 10 ks/90 Kč.

0427 Tulipán praestans SHOGUN – vícekvětá odrůda přináší úžasnou show medově 
oranžových květů, které po otevření ukážou černé prašníky. Ideální pro pěstování ve 
skupinách,	výška	15-20	cm.

Cena za 1 cibuli 9 Kč, 3 ks/26 Kč, 5 ks/42 Kč, 10 ks/80 Kč.
0428 Tulipán tarda – květ se otevírá do hvězdy s velkým žlutým středem a bílými špička‑

mi, nejpěstovanější druh ve skalkách, nenáročný.
Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 ks/23 Kč, 5 ks/37 Kč, 10 ks/70 Kč.
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0429 Tulipán turkestanica – krémově bílý se sytě žlutým terčem, vnější okvětní lístky 
růžově stínované, na jednom stonku více květů, velmi raný.

Cena za 1 cibuli 8 Kč, 3 ks/23 Kč, 5 ks/37 Kč, 10 ks/70 Kč.
0430 SMĚS skalkových tulipánů – různé barvy

Cena za 5 kusů za 35 Kč, 10 kusů 60 Kč.

oSTaTní cIBULovIny a HLíZnaTé RoSTLIny
0431 Eranthis cilicica – „talovín“, první posel jara. Tyto velmi raně kvetoucí rostlinky jsou vhod‑

né	do	skalek,	pod	keře,	stromy,	ale	i	do	trávníků.	Sázíme	na	podzim	do	hloubky	5–10	cm.	
Hlízky	před	výsadbou	namočíme	do	vlažné	vody	na	12–24	hodin.	Kvete	v	únoru	a	březnu,	
podle	počasí.	Barva	květů	je	tmavě	žlutá,	výška	5–10	cm.	Oblíbená	předjarní	květina.

Cena za 1 hlízku 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč, 10 kusů 110 Kč.
0432 Gladiolus italicus syn. gladiolus byzantimus – silné, někdy rozvětvené klasy ne‑

sou	až	20	 větších,	 tmavě	purpurově	červených	květů.	 Laloky	 jsou	nižší	 s	úzkými,	
bledšími	znaménky.	Výška	50-80	cm,	kvete	v	červnu	a	v	červenci.	Je	to	letní	hlízna‑
tá, mrazuvzdorná trvalka.

Cena za 1 cibulku 9 Kč, 3 kusy 24 Kč, 5 kusů 35 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0433 Ixia HYBRIDS MIX – „duhovnice“, je ideální květina pro propustnou, výživnou půdu. Cibule 

vysazujeme pozdě na podzim (listopad, prosinec), abychom zabránili poškození klíčících 
rostlin pozdním mrazem. V zimě jim poskytneme ochranu, kterou ponecháme až do jara. 
Sázíme	do	hloubky	8	až	10	cm	na	slunné	stanoviště.	Kvetou	od	začátku	léta,	výška	rostlin	
je	30	až	60	cm.	Hvězdicovité	až	zvonkovitě	široce	otevřené	květy	v	počtu	5	až	12	vytvářejí	
klas,	připomínající	miniaturní	mečíky.	Jsou	mrazuvzdorné,	lépe	je	však	ixie	po	odkvětu	vy‑

jmout	ze	země	a	znovu	pozdě	na	podzim	nebo	brzy	na	jaře	nasázet.	Ixie	sázené	na	jaře,	pak	
ale o něco později kvetou. Nabízíme Vám směs různých barev a velmi pestrých kombinací.

Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0434 Ixilirion tataricum – tato poměrně nenáročná květina se pěstuje především ve skal‑

kách, kde roste velice pěkně. Je i velmi vděčnou rostlinou k řezu, neboť uříznuté kvě‑
ty vydrží dlouho ve váze. Pro svou pěknou, tmavě modrou až fialově modrou barvu, 
jsou	žádány	i	pro	vazbu.	Sázíme	v	říjnu	až	listopadu	do	hloubky	10	cm,	nemají	rády	
v	zimě	vlhko,	raději	je	přikryjeme.	Přes	léto	nezalévat,	jednou	za	3	roky	je	přesadíme.	
Květy	mají	tvar	rozevřeného	zvonku,	kvete	v	květnu	a	červnu,	výška	30–40	cm.

Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0435 Ranunculus paeniflorus MIX – „pryskyřník pivoňkovitý“, jsou to vytrvalé rostliny 

s hlízovitě ztloustlými kořeny, členitými listy a lodyhami s kulovitými květy v různých pas‑
telových	barvách.	Výška	je	25	až	30	cm,	květy	jsou	jako	miniaturní	pivoňky,	jsou	vhodné	
na řez, do skalek i na záhony. Má rád jak slunné stanoviště, tak roste i v polostínu. Sázíme 
do	hloubky	6	až	8	cm,	před	výsadbou	je	lépe	hlízky	namočit	na	den	do	vlažné	vody,	kvůli	
lepšímu klíčení. Při jarní výsadbě kvetou koncem léta, při podzimní na začátku léta, je 
však lepší jim udělat zimní kryt (sláma, chvojí). Je mrazuvzdorný, velmi populární.

Cena za 1 hlízku 10 Kč, 3 ks/28 Kč, 5 ks/43 Kč, 10 ks/80 Kč.
0436 Sparaxis tricolor MIX – „cikánské květy“, z cibulovité hlízy se síťovým obalem, vyrůstá 

několik úzce kopinatých nebo mečovitých listů, mohou být uspořádány i v růžici. Květy mají 
hvězdicovitý	tvar	(na	květním	stvolu	jich	bývá	3	až	5),	nabízíme	je	v	různých	pastelových	
barvách,	uvnitř	jícnů	mají	ještě	tmavší	ozdobné	skvrny.	Výška	je	okolo	30	cm,	dají	se	řezat,	
vydrží ve váze poměrně dlouho. Jsou vhodné do skalek i na záhony. Hlízy vysazujeme nej‑
častěji	do	hnízd	po	5	až	10	kusech.	Sázíme	v	listopadu,	poměrně	hlouběji,	aby	je	nepoškodil	
mráz,	nebo	brzy	na	jaře.	Pěstitelské	nároky	jsou	stejné	jako	u	ixií.	Kvete	v	květnu	a	červnu.

Cena za 1 cibulku 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.

TRvaLky
Jestliže stromy a keře tvoří základ zahrady, tak trvalky jsou nezastu‑

pitelné na záhony i na pokrytí půdy. Žádná jiná skupina rostlin nenabízí 
takovou rozmanitost tvarů, květů a listů, od drobounkých skalniček až po 
velké bambusy, jako trvalky. Některé trvalky mají stále zelené listy a jsou tak 
působivé po celý rok. Většina jich je však bylinná a obyčejně v zimě nadzemní 
část odumře. Rostliny přežívají zimu v zásobních orgánech, jako jsou oddenky, 
ztloustlé kořeny apod. Radost očekávání spojená s jejich každoročním znovu 
objevením, po zimě, je něco, čeho se nikdy nenabažíme. Dobře se kombinují jak 
s keři, tak i s letničkami, rovněž i s cibulnatými a hlíznatými rostlinami. Vyšší 
trvalky, též zvané pereny, se výborně hodí k řezu do váz nebo některé z nich 
i k sušení. Nabízené trvalky dodáváme v kontejnerech, ze kterých je vysazujte 
co nejdříve do volné půdy. Při zasílání trvalek se může stát při přepravě 
poštou, že se třeba ulomí nebo jen nalomí stonek, boční porost. Není třeba 
se hned rozčilovat, že jste obdrželi špatnou rostlinu. Většinu rostlin je stejně 
třeba zaštípnout, aby se Vám rostliny pěkně rozvětvily. Můžete je vysazovat 
do skupinek od jednoho druhu nebo jednotlivě podle charakteru a vzrůstu. Na 
zimu (nejlépe koncem listopadu) se mohou trvalky nakrýt starým kompostem, 
slámou, suchou rašelinou nebo prostě přikrýt větvemi s jehličím.

Všechny trvalky, které nabízíme, jsou plně mrazuvzdorné!

acHILLea
„Řebříček“, jsou to převážně vzpřímené trvalky, z nichž některé 

jsou částečně stále zelené. Jsou vhodné do obrub záhonů i do skalek. Mají 
velmi členité listy, plochá květenství, kvetou v létě. Květenství se mohou 
sušit a použít pro zimní dekoraci. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné, sná‑
šejí většinu půd. Výška bývá 50‑80 cm, rychle se šíří.

0437 Achillea millef. CERISE QUEEN – květenství jsou tvořena velkým množstvím drob‑
ných	růžově	fialových	kvítků	s	bílým	středem,	výška	50	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0438 Achillea ptarmice THE PEARL – úbory tvoří bohatá, kulovitá, vrcholová květenství, 

která jsou složená s drobných, plných bílých květů.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.

0439 Achillea SUMMER PASTELS – „letní směs“, směs růžových, červených a žlutých 
kultivarů často i s bílým středem.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0438043704360435
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aJUGa
„Zběhovec“, jsou to vytrvalé rostliny většinou stále zelené. Snadno 

se pěstuje, využívá se většinou k pokrytí půdy. Rostliny snášejí slunce 
nebo stín a jakoukoliv půdu, ale lepšího vzrůstu dosahuje ve vlhčích pod‑
mínkách. Je mrazuvzdorný, kvete na jaře, výška 10‑15 cm. Rozmnožuje 
se dělením trsů na podzim nebo na jaře.

0440 Ajuga reptans BURGUNDY GLOW – „zběhovec plazivý“. Tato atraktivní ajuga vy‑
tváří bohatý koberec zelenočervených listů s růžovými a žlutými skvrnami, ze kte‑
rých	vystupují	 růžová	květenství.	Kvete	na	 jaře,	 výška	25	cm.	Snadno	se	pěstuje,	
využívá se většinou k pokrytí půdy. Je mrazuvzdorný.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0441 Ajuga reptans CHOCOLATE CHIPS – „zběhovec plazivý“, je to užitečná zemní po‑

krývka s krátkými hroty modrých květů. Tato odrůda má neobvyklé tmavě zelené, úzké 
listy,	přelité	čokoládově	hnědou,	tvoří	velmi	nízký	shluk.	Kvete	na	jaře,	výška	10	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

aLcea
„Topolovka – proskurník“, tyto vytrvalé nebo dvouleté byliny pěstuje‑

me pro dlouhá, hroznovitá květenství. Stonky jsou vysoké až 1,5 m i více, oba‑
lené mnoha velkými květy. Kvetou celé léto, jsou plně mrazuvzdorné. Vyžadují 
plné slunce a dobře propustnou půdu. Podle potřeby dejte rostlinám oporu.

0442 Alcea rosea chaters Double APRICOT – květy jsou plnokvěté růžovo lososové barvy.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0443 Alcea rosea chaters Double SCARLET – plnokvěté květy jsou červené barvy.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0444 Alcea rosea chaters Double WHITE – parádně bílé plnokvěté květy.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0445 Alcea rosea MIX – vynikají atraktivními, zářivými, plnokvětými květy. Nabízíme Vám 
je ve směsi barev.

Cena za 3 kusy je 123 Kč, za 5 kusů 190 Kč, za 10 kusů za 360 Kč.

anemone
„Sasanka“, tyto trvalky zpestřují svými pozdními květy naše za‑

hrady již pár desítek let. Jsou mrazuvzdorné, většinou se jim dobře daří 
v dobře propustné půdě, na plném světle nebo v polostínu. Listy jsou 
okrouhlé až vejčité. Květy jsou větší, poloplné, velice atraktivní pro včely 
a motýli. Kvete srpen–říjen. Nabízíme Vám „sasanky japonské“, které 
se výborně hodí na řez, výška 50 až 80 cm.

0446 Anemone hybrid KÖNINGIN CHARLOTTE – tato populární sasanka má velké paste‑
lově	růžové	květy,	na	vnějšku	do	fialova.	Kvete	v	létě	a	na	podzim,	výška	až	80	cm,	
výborná na řez.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0447 Anemone hybrid MAX VOGEL –	extra	velké,	miminkově	růžové	květy	mají	nápadné	
oranžové	středy.	Kvete	na	konci	léta,	výška	okolo	65	až	75	cm,	výborná	na	řez.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0448 Anemone multiflora ANABELLA DEEP ROSE – barva květů je pastelově růžově 

fialová. Odrůda je vhodná do skalek, koryt, popředí keřů, stromů, k vodě. Výška 
25	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0449 Anemone multiflora ANABELLA DEEP WHITE – hedvábně bílé květy se žlutými 

prašníky	se	vynořují	 z	 tmavě	zeleného	 listí.	Výška	25	cm,	kvete	červen	-červenec,	
atraktivní sorta.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0450 Anemone MIX – směs, každá jiná.

Cena za 3 kusy je 120 Kč, 5 kusů 185 Kč.

anTennaRIa
„Kociánek“, trvalka je velmi vhodná především pro teplé a slunečné 

stanoviště a chudé, suché půdy. Vhodná skalnička jako pokryvná rostli‑
na. Vytváří krásná zákoutí ve spojení s drobnými cibulovinami. Tvoří 
nízký, plazivý koberec drobných, jasně stříbřitě šedých listů. Krátké 
stonky s květy se objevují na konci jara. Ideální pro skalky, mezi kameny, 
alpská koryta. Množí se na jaře dělením, po odkvětu je seřízneme.

045004490448044704460445
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0451 Antennaria dioica ALBA –	slaměnkové	květy	jsou	bílé	až	narůžovělé,	výška	8-10	cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0452 Antennaria dioica RUBRA –	něžné	květy	mají	rubínově	červenou	barvu,	výška	10-
15	cm.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

aRaBIS
„Huseník“, patří ke třem nebo čtyřem základním rostlinám do ska‑

lek. Koberce z šedých listů přerůstají kameny nebo zídky na mnoha mís‑
tech. Po odkvětu je raději seřízněte, aby neutlačovaly sousední rostliny. 
Kvete v březnu ‑dubnu, množí se dělením trsů na podzim nebo na jaře. 
Má rád slunné nebo slabě stinné místo. Vyhovuje mu jakákoliv propustná 
půda, je plně mrazuvzdorný.

0453 Arabis caucasica aubris WHITE – nádherná jarní skalnička ‑trvalka. Vytváří velmi 
kompaktní polštáře rozkvetlých bílých kvítků. V době květu, duben ‑květen, neopa‑
kovatelná	podívaná.	Výška	15	cm.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0454 Arabis ferdinandi ‑coburgii OLD GOLD – tmavě zelené listy mají výrazný, kontrastní 

zlatý lem. Rostliny vytvářejí svůdnou hustou „matraci“, která je završena malými 
bílými květy.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.

aRmeRIa
„Trávnička“, tato trvalka s trávovitými listy stěsnanými v poduš‑

kách se objevuje nejčastěji ve skalkách, ale je vhodné i k okraji trvalko‑
vého záhonu na slunném a suchém místě. Kvete na jaře a v létě, množí 
se dělením trsů. Tenké stvoly nesou kulovité květenství s drobnými, 

papírovitými květy. Květenství dlouho vytrvávají a jsou tak početná, že 
překrývají olistění. Je mrazuvzdorná.

0455 Armeria maritima abbey DEEP ROSE – kompaktní, hustá, trsovitá vždyzelená trval‑
ka s travnatými, tmavě zelenými listy. Květy jsou tmavě růžové. Kvete duben květen. 
Výška	15–20	cm.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0456 Armeria maritima abbey WHITE –	květenství	jsou	bílá,	výška	20	cm,	rozrůstá	se	

do šířky, množí se dělením trsů. Květenství dlouho vytrvávají a jsou tak početná, že 
překrývají olistění. Je mrazuvzdorná.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0457 Armeria maritima BALLERINA RED – „trávnička přímořská“,	výška	15	cm.	Jedná	

se o vytrvalou, trsnatou bylinu, která roste přirozeně na skalách, útesech a písči‑
nách. Listy jsou úzké, zelené. Květy jsou červené barvy vytvářející kulovité květenství 
na delších stoncích. Kvete od května do června. Citlivá na přemokření. Vhodná na 
slunné stanoviště s propustnou půdou.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

aSTeR
„Hvězdnice“, tyto trvalky bohatě kvetou po celé léto až do podzi‑

mu. Jsou mrazuvzdorné, vyžadují dobře propustnou půdu a odpovídající 
vlhkost. Mají rády plné slunce, snášejí i částečný polostín. Rozmnožují 
se vyzrálými řízky na jaře nebo dělením z jara nebo na podzim. Hodí se 
pro pěstování na záhonech i do skalek.

046404630462046104600459
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0458 Aster alpinus HAPPY END – „hvězdnice alpská“, kvete v květnu ‑červnu. Květy jsou 
sytě	růžové	barvy	s	kontrastním	žlutým	středem.	Výška	15	cm,	velmi	vhodná	do	skalky.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0459 Aster alpinus VIOLET – růžově fialové květy mají hnědožlutý střed. Kvete v létě, 

výška	20	cm,	velmi	dobře	roste.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0460 Aster alpinus WHITE – listy jsou kopinaté, tmavě zelené. Čistě bílé úbory se zlatými 
terči	se	vyvíjejí	v	létě.	Výška	15	cm,	velmi	vhodná	do	skalky.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0461 Aster dumosus ALICE HASLAM – tato „trpasličí“ astra tvoří nízké koberce polopl‑

ných vínově růžových květů. Kvete na konci léta a na podzim, na slunci i v polostínu. 
Výška	25	cm,	skvělá	na	lemy	záhonů,	tak	i	jako	hrncovka.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0462 Aster dumosus BLUE LAGUNE – květy jsou čistě modré se zlatým středem, výška 

50	cm.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.

0463 Aster dumosus KASSEL – jednotlivé květy jsou karmínově červené barvy se žlutým 
centrem,	výška	40	cm.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0464 Aster novi ‑belgii CRIMSON BROCADE – vytváří kompaktní trsy zelených listů s čer‑

veně	růžovými,	poloplnými	květy.	Kvete	koncem	léta,	výška	50	cm.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.

0465 Aster MIX – směs, každá jiná.
Cena za 1 kus 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, za 5 kusů 180 Kč, za 10 kusů za 340 Kč.

aSTILBe
„Čechravy“, jsou to plně mrazuvzdorné trvalky kvetoucí celé léto. 

Pěstujeme je pro ozdobné laty květů, které vypadají velice dekorativ‑
ně na záhonech v době, kdy kvetou, ale zůstávají hezké i v zimě, když 
uschnou a zhnědnou. Jsou vhodnými rostlinami do lemů záhonů, do 
skalek, různých zákoutí. Vyžadují bohatou, vlhčí půdu, snášejí i polostín. 
Přesazujeme je po několika létech, množí se dělením na jaře, sázíme je 10 
cm hluboko. Jsou velmi vhodné pro řez květů, nechají se sušit.

0466 Astilbe arendsii AMETHYST – delší laty nesou lehoučké chocholy levandulově růžo‑
vých	kvítků.	Výška	70-80	cm,	vynikající	na	řez.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.
0467 Astilbe arendsii BRESSINGHAM BEAUTY – tvoří bohaté trsy s jasně růžovými kvě‑

ty. Kvete od června do července. Drobné kvítky jsou hustě uspořádané a otevírají se 
postupně, a tím rostlina prodlouží dobu kvetení. Zelené listy jsou bronzově zbarvené. 
Výška	je	90	cm.	Vhodná	do	řezaných	kytic.	Svůj	název	získala	díky	svým	krásným	
květům, které připomínají načechrané ptačí peří.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.
0468 Astilbe arendsii HEAVY METAL – nadýchané třešňově červené květinové chocholy 

jsou plné a větší než většina odrůd. Objevují se v létě nad tmavě zelenými listy. Výška 
60	až	70	cm,	mimořádně	vhodné	na	řez	květů.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0469 Astilbe arendsii SISTER THERESA – hustá květenství jsou složena z kvítku příjem‑

ného,	růžového	odstínu.	Výška	60	cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0470 Astilbe hybrid HEARTH & SOUL – nádherná květenství levandulových kvítků s na‑
modralým	leskem.	Listy	jsou	temně	zelené,	výška	80	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0471 Astilbe chinensis BLACK PEARLS – velké květní chocholy jsou tmavě fialové až 

s	nádechem	modré.	Listy	jsou	tmavě	zelené	na	robustních	lodyhách.	Výška	50	až	70	
cm. Fantastická nová barva!

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0472 Astilbe chinensis DRUM & BASE – velice dekorativní, velmi hustá karmínově vínová 

květenství překvapí každého návštěvníka Vaší zahrady.
Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0473 Astilbe chinensis LOUD & PROUD – barva kvítků je sytě růžová, kvete červenec 
srpen.	Výška	až	70	cm,	velké	soukvětí	s	intenzivní	barvou,	velice	vhodná	novinka	na	
řez. Dobře se pěstuje, velice odolná.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0474 Astilbe chinensis VISION IN RED – kvítka jsou rudě purpurová. Nesou je zašpičatělé laty, 

které	jsou	zbarveny	do	temně	purpurového	tónu.	Také	i	listy	jsou	tmavé,	výška	60	cm.
Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0475 Astilbe chinensis VISION INFERNO – kompaktní, trsovitá trvalka s krémově růžo‑
vými květy vyrůstajících v hustých chocholech. Kvete na konci léta. Listy jsou tmavě 
zelené.	Tato	odrůda	je	odolná	vůči	stínu,	přitahuje	motýli.	Výška	40–50	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0476 Astilbe japonica EUROPA – světle růžová, velice hustá květenství zašpičatělých lat 

mají	výšku	okolo	60	cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
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0477 Astilbe japonica KOBLENZ – velice husté, dekorativní laty jsou složeny ze zářivě 
červených	kvítků.	Výška	60	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0478 Astilbe simplicifolia KEY WEST – Kompaktní, trsovitá trvalka s jemně dělenými 

listy. Na jaře jsou listy kaštanově hnědé, v létě přechází do tmavě zelené barvy s čer‑
venými okraji. Velmi dekorativní! Stonky jsou vínově červené. Květy jsou růžové. 
Kvetení	nastává	v	období	červenec–srpen.	Výška	je	30–40	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0479 Astilbe MIX – směs různých odrůd, každá jiná.

Cena za 3 kusy je 126 Kč, 5 kusů 195 Kč, 10 kusů 360 Kč.

aUBRIeTa
„Tařička“, je vytrvalá, plochá trvalka vysoká 5–15 cm. Listy jsou 

kosníkovité, po každé straně s 1 až 3 zuby. Květy jsou uspořádány v říd‑
kých hroznech, kvete v dubnu až květnu. Rostlina tvoří stále zelené polš‑
táře, sází se mezi kameny nebo na obruby. Existuje v řadě odrůd lišících 
se barvou květů (fialová, modrá, červená, růžová). Pěstuje se poměrně 
snadno, prospívá jí slunné až polo stinné stanoviště, půda by měla být 
propustná, výživná, sušší, vápnitá. Někdy se rozrůstá značně agresivně, 
takže je vhodné ji po odkvětu zaříznout.

0480 Aubrieta deltoidea CASCADE PURPLE – fialově modré až purpurové květy nakvétají 
od	března	až	do	června.	Výška	6-10	cm.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0481 Aubrieta deltoidea CASCADE RED – delikátní červené květy jakoby leží na rohožích 
ze	šedozelených	listů.	Výška	10-15	cm,	široké	použití.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

BeRGenIa
„Badan“, výborně se hodí pro pokrytí půdy v trvalkových a smíšených 

záhonech. Květy jsou vhodné k řezu, listy se dají použít pro vazbu. Dobře 
roste pod velkými keři a stromy. Rychle se rozrůstá, zabraňuje růstu plevelů 
a je barevný po celý rok. Snáší slunce nebo stín a jakoukoliv propustnou 
půdu. Nejlepší zbarvení listů je na chudé půdě a na plném slunci.
0482 Bergenia cordifolia ROTBLUM – na jaře se objevují nad listy hyacintová květenství 

s červenými květy. Na podzim se zabarvují zelené listy tohoto „badanu“ většinou 
červeně. Snáší slunce nebo stín a jakoukoliv propustnou půdu. Nejlepší zbarvení listů 
je	na	chudé	půdě	a	na	plném	slunci.	Výška	30–40	cm.

Cena za 1 kus je 56 Kč, 3 kusy 156 Kč.
0483 Bergenia cordifolia WINTERGLUT – lesklé, stále zelené listy mají kožený vzhled. 

Během jara kvete červenými květy na silných stoncích nad listy. Dobrá na řez do 
kytic, někdy opakuje květenství na podzim.

Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.

campanULa
„Zvonek“, tyto trvalky kvetou na jaře i v létě. Některé jsou stále 

zelené, plně mrazuvzdorné. Daří se jim na slunci i ve stínu, ale nejlepší 

vybarvení dosahují ve stínu. Většina dává přednost vlhké, ale dobře 
propustné půdě

0484 Campanula carpatica PERLA BLUE – „zvonek karpatský“, je to vytrvale kvetoucí 
druh. Modré květy mají široce zvonkovitou korunu. Hodí se do popředí rabat na plném 
slunci,	do	skalek.	Výška	20	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0485 Campanula carpatica PERLA WHITE – čistě bílá forma předešlého kultivaru. Výška 

20	cm,	je	vhodný	do	skalek,	do	květináčů.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0486 Campanula glomerata SUPERBA – středně vysoké, pevné vzpřímené stonky se ob‑
jevují na začátku léta, jsou skvělé pro řezání. Bohatě kvete fialovými trychtýřovitými 
květy. Množí se dělením na jaře nebo na podzim.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0487 Campanula punctata SARASTRO – má velice kompaktní vzrůst, dlouho kvete. Delší 

zvonky jsou pěkného, modrého odstínu. Krásný doplněk trvalek na zahradě.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.

0488 Campanula MIX – směs, každý jiný.
Cena za 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 185 Kč.

cenTaURea
„Chrpy“, skromné, zahradní trvalky pěstované pro květní úbory po‑

dobné polním chrpám. Jsou plně mrazuvzdorné. Vyžadují slunce, rostou 
na jakékoli propustné půdě, nedaří se jim na vysloveně chudé.
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0489 Centaurea atropurpurea – květy se velice podobají červeně fialovým bodlákům. 
Vykvétají nad stříbrošedými listy. Perfektní květiny pro čerstvou nebo „sušenou“ 
květinovou	výzdobu.	Kvete	červen	-srpen,	výška	60-80	cm.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0490 Centaurea montana PURPLE HEART – vytváří dlouze kvetoucí téměř hvězdicovité 

květy, které jsou již při otevírání pupenů velice atraktivní. Bílé, pavoučí, okvětní plát‑
ky tvoří límec kolem fialového centra. Kvete od konce května až do září. Roste téměř 
v	jakékoliv	půdě,	výška	50	cm.	Tato	jedinečná,	dvojbarevná	chrpa	se	nejlépe	hodí	do	
váz nebo na okraje záhonů. Fantastická novinka!

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.

convaLaRIa
Tyto domácí, něžně vonící trvalky, šířící se podzemními, plazivými 

a rozvětvenými rhizomy (oddenky) kvetou na jaře. Jsou plně mrazuvzdor‑
né. Dávají přednost částečnému přistínění a rostou v jakékoliv půdě, 
nejlépe se jim však daří v půdě bohaté humusem a vlhké.
0491 Convalaria majalis – „konvalinka vonná“ (mariánský klíček). Každá rostlina nese 

dva až tři kopinaté, bledě zelené listy s podélnými zlatožlutými proužky a květenství 
bílých zvonkovitých kvítků.

Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0492 Convalaria majalis ROSEA – květy jsou jemně růžové barvy, jsou velkou raritou pro 

všechny milovníky květin. Pokud zasadíte více rostlin, vyroste Vám nádherně vonící 
růžový koberec květů. Pěstuje se stejně jako předešlý kultivar. Fantazie na zahradě!

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.

coReopSIS
„Krásnoočko“, tato keříčkovitá trvalka s jemně dělenými, tmavě 

zelenými listy se pěstuje pro parádní květenství. Kvete celé léto, vyža‑
duje plné slunce, dobře propustnou půdu. Květy se hodí výborně k řezu, 
rostliny bohatě kvetou. Je mrazuvzdorný, výška 40 až 70 cm, množí se 
na podzim nebo na jaře dělením. Na jaře je přihnojíme. V suchém období 
příležitostně zalévat, hned po odkvětu ostříhat. Málo náročné.

0493 Coreopsis grandiflora EARLY SUNRISE – tvoří trsy středního vzrůstu, dorůstá do 
výšky	40	cm.	Květy	 jsou	plnokvěté,	 výrazné	žluté	barvy.	Odstraněném	odkvetlých	
květů, podpoří u rostliny násadu nových květů. Je tolerantní vůči horkému, vlhkému 
letnímu klimatu. Vhodná do nádob i do volně do záhonu. Kvete květen–září.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0494 Coreopsis grandiflora SUNRAY – je velmi květnatá kompaktní trvalka, tvořící hro‑

madu	zářivých,	sytě	žlutých,	poloplných	květů.	Výška	40-55	cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.

deLoSpeRma
„Kosmatec“, tato drobná, tučnolistá skalnička má ráda slunná 

a sušší stanoviště. Je velice vhodná do truhlíků, koryt, do letních květiná‑
čů, zídek nebo k výsadbě do skalek mezi kameny, kde vytváří pěkné pře‑
visy. Rostliny tvoří nízký koberec nebo tácek sukulentních, stálezelených 

listů. Kvete od pozdního jara přes celé léto. Atraktivní pro motýly. Květy 
se otevírají za slunného počasí, pokud je pod mrakem květy jsou zavřené.

0495 Delosperma congestum ALBUM – dobře rostoucí, květy jsou bílé se žlutým středem. 
Kvete od května do října. Listy jsou dužnaté, protáhlé zelené barvy. Výška je 5 cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0496 Delosperma congestum GOLDEN NUGGET – neodolatelné, lesklé žluté květy sedí pří‑

mo na vrcholu dužnatých listů a mají zřetelné, nádherné bílé oko. Klenot pro zahrady.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0497 Delosperma cooperi ICE CREAM FIRE – větší, červeně oranžové květy vynikají 
bohatou	násadou	na	záhoně,	ve	skalkách,	ale	i	v	květináči.	Výška	10-15	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0498 Delosperma cooperi ICE CREAM YELLOW – dekorativní květy podobné sedmikrás‑

kám	se	objevují	od	června	až	do	října.	Má	ráda	plné	slunce,	kvete	žlutě,	výška	10	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0499 Delosperma deschampsii – tato drobná, tučnolistá skalnička má ráda slunná a suš‑
ší stanoviště. Je velice vhodná do truhlíků, koryt, zídek nebo k výsadbě do skalek 
mezi	kameny,	kde	vytváří	pěkné	převisy.	Květy	 jsou	svítivě	žluté	barvy,	výška	5-8	
cm. Jeden z nejodolnějších druhů.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0500 Delosperma FIRE SPINER – tato mimořádná novinka tvoří nízký koberec nebo „ro‑

hož“ jablečně zelených listů mezi kterými vykvétají hvězdicovité květy, které jsou 
jasně meruňkové barvy s výrazným tmavým „halo“ ve středu a bílým okem. Velmi 
unikátní barevná kombinace!

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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0501 Delosperma FIRE WONDER – obrovské, lososově červené a žluté květy vytváří ko‑
berce zářivých barev. Všestranná trvalka pro sušší a teplejší stanoviště.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0502 Delosperma hybrida JEWEL OF DESERT GARNET – tato nízká, oku lahodící skal‑

nička, má velké šarlatově červené květy s levandulovým středem. Bohatě kvete nad 
stálezelenými listy. Dělá pěkné půdo pokryvné koberce.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0503 Delosperma hybrida JEWEL OF DESERT RUBY – brilantní barvy květů je směs růžových, 
oranžových	a	bílých	odstínů.	Perfektní	velikost	pro	skalky	a	hranice	záhonů.	Výška	10	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0504 Delosperma hybrida JEWEL OF DESERT TOPAZ – na jaře, v létě a na podzim produkuje 

oranžové	a	bílé	květy.	Listy	jsou	středně	zelené,	masité.	Přitahuje	motýli,	výška	10-15	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0505 Delosperma hybrida WHEELS OF WONDER LIMONCELLO – čistě bílé vnější okvětní líst‑
ky	pěkně	kontrastují	s	krátkými,	špičatými,	jasně	žlutými	vnitřními	lístky.	Výška	15	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0506 Delosperma JOHN PROFIT – velké květy mají purpurovou až fuchsiově růžovou 

barvu.	Bohatě	kvete	v	létě,	výška	5-10	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0507 Delosperma lavesii – tvoří polštářovité koberce sytě zelených dužnatých listů. Květy 
mají vínovou barvu, výška okolo 5 cm, má ráda plné slunce.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0508 Delosperma RED MOUNTAIN –	velké	květy	o	průměru	4-5	cm	jsou	purpurově	čer‑

vené	 barvy.	 Výška	 5-10	 cm.	 V	 průběhu	 kvetení	 se	 barva	mění,	 takže	 na	 rostlině	
můžeme najít i odlišné odstíny!

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0509 Delosperma SANI PASS – květy jsou intenzivně vybarvené do tmavě růžové barvy 

s fialově červeným nádechem. Mrazuvzdornost je výborná.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0510 Delosperma TABLE MOUNTAIN – květy jsou malé hvězdičky tmavě fialově růžové 
barvy. Výborná ve skalní stěně nebo na zahradě na okrajích záhonů.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0511 Delosperma WHITE NUGGET – mezi silnými, masitými, lesklými, zelenými listy vy‑
kukují bílé květy se žlutým středem. Připomínají velké sedmikrásky, přitahují motýli. 
Mají	rády	plné	slunce	s	dobře	propustnou	půdou.	Výška	3-5	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0512 Delosperma MIX – směs různých odrůd.

Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 165 Kč, 10 kusů 320 Kč.

ecHInacea
„Třapatkovka“, tyto vzpřímené trvalky s drsnými, kopinatými, 

tmavě zelenými listy využíváme i jako léčivky. Kvetou v létě na silných, 
drsně chlupatých lodyhách. Výška rostlin okolo 1 m, hodí se k řezu, na 
aranžování i na záhony. Je plně mrazuvzdorná, má ráda humózní půdu.
0513 Echinacea pallida – „třapatka bahenní“, jednotlivé květní úbory mají jazykovité, 

růžově	nachové	okvětní	plátky.	Květní	lůžko	je	vyklenuté,	pichlavé.	Výška	až	1	m.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0514 Echinacea purpurea CARROT CAKE – kompaktní rostlina se sytě plnokvětými oran‑
žovými	květy.	Výška	35–40	cm.	Kvete	červen–září.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0515 Echinacea purpurea DELICIOUS CANDY – květy jsou výrazné fuchsiově růžové bar‑

vy	s	červeným	středem.	Kvete	červen–srpen.	Výška	je	45–60	cm.
Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.

0516 Echinacea purpurea DOUBLEDECKER – karmínově červené úbory mají černohnědý 
terč,	ze	kterého	vyrůstají	další	okvětní	lístky.	Exklusivní	raritka!

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
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0517 Echinacea purpurea GREEN TWISTER – barva květu je citrónově zelená s karmí‑
nově	červeným	středem.	Kvete	červenec–září.	Výška	je	100	cm.	Bohatě	kvete,	má	
robustní habitus.

Cena za 1 kus je 56 Kč, 3 kusy 156 Kč.
0518 Echinacea purpurea HONEYDEW – rostlina má plné květy, které jsou ve středu 

sytě limetkově zelené. Okvětní plátky přechází ze světle zelené až do bílé barvy a na 
konci jsou rozstřižené. Robustní rostlina, snáší sucho a je atraktivní pro motýli. Výška 
40–50	cm.	Kvete	od	července	do	září.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0519 Echinacea purpurea CHERRY FLUFF – rostlina se pyšní bohatou násadou krémově 

bílých dvojitých květů s třešňovým ruměncem a jemnými růžovými odlesky s limet‑
kově zeleným středem. Kvete od léta až do začátku podzimu. Vynikající jak do nádob, 
tak	na	řez.	Výška	je	50	cm.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0520 Echinacea purpurea MELLOW YELLOWS – rostlina má bohatou paletu barev od 

smetanové	přes	meruňkovou	až	po	kanárkově	žlutou.	Dosahuje	výšky	80	cm.	Doba	
kvetení je od července do srpna.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0521 Echinacea purpurea MILK SHAKE – rostlina vytváří plné květy v bílé barvě se zla‑

tožlutým středem. Kvete od července do září. Výška je 75 cm.
Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.

0522 Echinacea purpurea MINI BELLE – kompaktní trvalka s bohatou násadou plných 
květů. Okvětní plátky jsou jasně růžové barvy, střed květu je sytě fuchsiově růžový. 
Výška	je	45–60	cm.	Kvetení	nastává	od	července	do	září.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.

0523 Echinacea purpurea SECRET AFFAIR – rostlina se pyšní bohatou násadou velkých 
dvojitých květů. Barva květů je fuchsiová. Postupem času se barva květů zesvětluje 
a mění se na fialové a levandulové tóny. Kvete od července do září. Má silný vzpříme‑
ný	habitus.	Výška	je	40–55	cm.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0524 Echinacea purpurea SECRET GLOW – rostlina vytváří velké plné květy s výraznou 

oranžovo ‑žlutou bambulkou obklopenou svěšenými žlutými okvětními plátky. Díky 
bohaté	násadě	pupenů	může	jedna	rostlina	vytvořit	až	35	květů.	Dosahuje	výšky	60	
cm. Kvete od července do září.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0525 Echinacea purpurea SOUTHERN BELLE – vytváří sytě zářivé purpurové plné květní 

úbory s růžovými okvětními plátky. Vydrží dlouho kvést a postupem času květy bled‑
nou	až	do	jemné	růžové	barvy.	Výška	je	až	80	cm.	Kvete	červen–září.

Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0526 Echinacea purpurea SUPREME CANTALOUPE – rostlina se pyšní velkým množ‑

stvím velkých, voňavých plných květů s výrazným oranžovým středem a
Cena za 1 kus je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.

0527 Echinacea purpurea WHITE SWAN – jednotlivé květy této mohutné trvalky jsou bílé, 
složené v kopretinový úbor se vstupujícím oranžově žlutým, kuželovitým terčem.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

ecHInopS
„Bělotrn“, atraktivní trvalka s nápadným, svérázným květenstvím. 

Je plně mrazuvzdorná, nenáročná. Nejlépe se jí daří na plném slunci 
v chudších půdách.

0528 Echinops bannaticus BLUE GLOBE – tenké, tuhé lodyhy v létě vykvétají bodlákovi‑
tými, kulovitými úbory, složené z ocelově modrých ojíněných kvítků. Úzké, peřeno‑
klané listy mají šedozelenou barvu. Výborná na řez, velice vhodná k sušení. Výška 
okolo	1	m,	množíme	je	dělením	trsů	na	podzim	nebo	na	jaře.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

VYPRODÁNO
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0529 Echinops ritro PLATINUM BLUE – rostlina se stříbřitě zelenými listy podobnými 
bodláku. Květy jsou kulovité, kovově modré, vyrůstající na stříbřitých stoncích. Výška 
je	0,5	–	1	m.	Snáší	dobře	většinu	půd	na	plném	slunci,	dobře	snáší	i	částečný	stín.	
Kvete od července do září.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

eUpHoRBIa
„Pryšec“, trvalka, některá polo opadavá nebo stále zelená. Květenství 

bývá složeno z pohárkovitých listenů, různě zbarvených, a obvykle obsa‑
huje několik květů, které nemají typické kalichy a koruny. Je mrazuvzdor‑
ný. Nejlépe se mu daří na slunci a ve vlhké, dobře propustné půdě.

0530 Euphorbia amygdaloides ASCOT RAINBOW – „pryšec mandloňovitý“. Díky uni‑
kátním pestrobarevným květům a listům je pryšec velmi atraktivní. Kvete celé jaro 
pestrobarevnými květy limetkově zelené barvy s červenými středy. Kvete na loňských 
výhonech, a proto je nutné provádět řez ihned po odkvětu. Listy jsou podlouhlé, úzké, 
při okrajích panašované banánově žluté barvy se zeleným středem. V chladnějších 
měsících se listy zbarví do růžova. Stonky jsou pevné, tmavě červené. Je velmi tole‑
rantní	vůči	suchu	a	teplo.	Výška	je	30–60	cm.

Cena za 1 kus je 59 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0531 Euphorbia polychroma purpurea – květy jsou jasně žluté barvy. Rostliny mají 

atraktivní zelené listy, které přecházejí do tmavě purpurové barvy. Když listy odumí‑
rají,	květy	vyblednou	do	zelené	barvy.	Výška	30	cm.

Cena za 1 kus je 55 Kč, 3 kusy 156 Kč.

FILIpendULa
„Tužebník“, jsou to většinou výrazné, statné trvalky. Mají velká, 

příjemně vonící vrcholová květenství a dekorativní laločnaté nebo zpeřené 
listy. Název „tužebník“ je staročeský a ukazuje na dávné, dnes už nedolo‑
žené pověry. Souvisí asi se sladkou vůní, která je zvlášť výrazná po skosení 
nebo při vadnutí. Kvete v létě, je velmi vhodný pro okraje vodních nádrží. 
Daří se mu na plném slunci, snese i polostín, půda by měla být schopná 
udržet vláhu. Roste dobře na bažinatých místech. Výška 70–150 cm.

0532 Filipendula hybriden KAHOMA – purpurově růžová kvítka mají tmavší střed, jsou 
složena	v	nádherné	květenství.	Výška	80	cm.

Cena za 1 kus 53 Kč, 3 kusy 144 Kč.
0533 Filipendula rubra venusta MAGNIFICA – v létě se objevují velké květenství tmavě 

růžových kvítků nad tmavě zelenými, vykrajovanými listy. Ohromující dojem na konci 
záhonů.	Výška	120	až	150	cm.

Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.

GaILLaRdIa
„Kokarda“, pěstuje se jako každoročně kvetoucí trvalka. Je to vzpří‑

mená a růstem rozložitá rostlina s měkkými, krásně tvarovanými a aroma‑
tickými listy. Květy vypadají jako slavnostní kokardy – trikolóry. Kvete po 
celé léto, výška 30–80 cm, je vhodná i k řezu. Je mrazuvzdorná, vyžaduje 
slunce a dobře propustnou půdu. Sázíme je na jaře i na podzim.

0534 Gaillardia aristata BURGUNDER – květy jsou vínově červené s nahnědlým středem. 
Vynikající	pro	řez	květů	s	pěkně	dlouhými	stonky.	Výška	60-70	cm.

Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0535 Gailardia aristata KOBOLD – „kokarda“, pěstuje se jako každoročně kvetoucí trvalka. Je 

to vzpřímená a růstem rozložitá rostlina s měkkými, krásně tvarovanými a aromatickými 
listy. Květy jsou ve velkých žlutých úborech s hnědými středy a jasně červenými terči. Výška 
30	cm.	Kvete	po	celé	léto,	je	mrazuvzdorná,	vyžaduje	slunce	a	dobře	propustnou	půdu.

Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

GaUR a
„Svíčkovec“, tyto v létě kvetoucí trvalky keříčkovitého tvaru, jsou 

plně mrazuvzdorné. Dávají přednost slunci a lehké, dobře propustné pů‑
dě. Listy jsou kopinaté, tmavě zelené až hnědě purpurové. Na latových 
soukvětích bývá záplava jemných květů od konce června až do srpna. Její 
přímé květní stonky nesou trubkovité květy, dosahují výšky asi 50‑60 
cm. Ve větru se květy neustále pohybují, vypadá to jako mrak malých mo‑
týlů. Vzhledem k trvalému květu je „gaura“ oblíbenou letní květinou.

0536 Gaura lindheimeri – bílé květy jsou nepatrně zabarveny do růžova. Listy jsou kopinaté, 
tmavě	zelené	až	hnědě	purpurové.	Kvete	od	konce	července	do	srpna.	Výška	50–60	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0537 Gaura lindheimeri BUTTERFLY ROSE – je to rostlina s dlouhým kvetením tmavě 

růžových, motýlích květů. Kvete na dlouhých stoncích, kymácí se ve větru. Kvete 
červen–září,	výška	je	40–50	cm.	Listy	jsou	drobné,	zelené.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
VYPRODÁNO
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0538 Gaura lindheimeri SISKIYOU PINK – kompaktní a poutavá trvalka. Tato severoame‑
rická rostlina dodává v zahradě zajímavou, jemnou strukturu. Její květy tančí a visí 
nad	načervenale	zbarvenými	listy.	Dosahují	výšky	asi	40-50	cm,	ve	větru	se	květy	
neustále pohybují, vypadá to jako mrak malých motýlků. Vzhledem k trvalému květu 
je „gaura“ oblíbenou letní květinou.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0539 Gaura MIX – směs, každá jiná.

Cena za 1 kus 50 Kč, 3 kusy 141 Kč, 5 kusů 215 Kč, 10 kusů 400 Kč.

GeRanIUm
„Kakost“, tento mrazuvzdorný rod květin zahrnuje stovky druhů, 

z nichž většinu řadíme k vytrvalým rostlinám. Dlouhou dobu byly „ka‑
kosty“ něčím jen pro zasvěcené specialisty. Byly pochopeny a začaly být 
využívány všechny dobré vlastnosti kakostů: příjemný květ, dekorativní 
list a pokryvný účinek. Množíme je dělením, vysazujeme na podzim nebo 
na jaře do propustné, nepříliš vlhké půdy v polostínu. Kvetou od dubna 
do června. Výška rostlin je 20–70 cm, hodí se do skalek, trvalkových 
záhonů, nenáročné pěstování.

0540 Geranium SABANI BLUE – vynikající odrůda s velkými, modrými květy se sytě mod‑
rým žilkováním a silným olistěním. Roste na plném slunci, ale i v polostínu. Kvete 
duben	-květen,	plně	mrazuvzdorný,	výška	40	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0541 Geranium x cantabrigiense KARMINA – květy jsou tmavě levandulově růžové, listy 
jsou středně zelené až nafialovělé. Výborná půdopokryvná sorta.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0542 Geranium x oxonianum ROSE CLAIR – světle růžový, vzdušně působící kakost vy‑

datně rostoucí do šířky, tvoří půdní pokryv. Vhodný do menších i větších záhonů. 
Výborně	snáší	sucho.	Výška	40-45	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0543 Geranium sanguineum – „kakost krvavý“, korunní lístky jsou karmínově červené 

barvy, kvete v červnu. Je velice vhodný pro sušší, teplé zahrady nebo pro skalky 
a	suché	zídky.	Lodyhy	jsou	plazivé,	výška	20-30	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0544 Geranium sanguineum MAX FREI – tato kompaktní odrůda tvoří nízký kopec s jem‑

nou	texturou	zelených	listů.	Purpurově	růžové	květy	vykvétají	na	konci	jara	a	v	létě.	
Zelené	listy	se	na	podzim	vybarví	do	bronzové.	Výška	15-20	cm.

Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0545 Geranium MIX – směs kakostů, každý jiný.

Cena za 1 kus 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč, 10 kusů 340 Kč.

HeLenIUm
„Záplevák“, patří mezi nádherné skupinové trvalky vrcholícího 

léta. V jejich teplých, sametových barvách se odráží srpnové slunce. Jsou 
to silné, bohatě kvetoucí, extrémně vytrvalé a na péči nenáročné zahradní 
trvalky, které se hodí i pro začátečníky. Mimo jiné se z nich dají sesta‑

vovat spolu s jinými pozdními trvalkami nádherné, barevné kytice. Ve 
váze vydrží velmi dlouho, rozvinou se i menší poupata. Je mrazuvzdorný. 
Vyžaduje plné slunce, jakoukoliv dobře propustnou půdu.

0546 Helenium autumnale HELENA RED SHADES – květy jsou lesklé, tmavě červeně 
měděné	barvy.	Nesou	je	dlouhé	stonky,	výborná	řezovka.	Výška	90	cm.

Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0547 Helenium FUEGO – kvete nepřetržitě od začátku července do září červeně s jemným 

žlutým	okrajem.	Později	se	změní	v	meruňkově	oranžovou.	Výška	40-50	cm.
Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0548 Helenium hybridum BIEDERMER – vytváří poutavé květy s jasně červených okvětních 
plátků,	z	nichž	každý	zdobí	bohatý	žlutý	lem,	střed	je	hnědý.	Výška	80–100	cm.

Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0549 Helenium CHELSEY – lososově červené květy mají jasně žluté skvrny, které se bu‑

dou	lišit	z	květu	na	květ.	Výška	80	cm,	kvete	od	července	do	září.
Cena za 1 kus 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0550 Helenium RANCHERA – jasně červené květy na silných a vytrvalých stoncích dají 
šmrnc	záhonům,	kde	se	dobře	mísí	s	dalšími	květinami	na	záhonech.	Výška	50	cm.

Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0551 Helenium RUBINZWERG – „rubínový trpaslík“, květy jsou rubínově červené s hně‑

dým	terčem.	Výška	40–50	cm,	kvete	červenec	-srpen.
Cena za 1 kus 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0552 Helenium MIX – směs zápleváků, každý jiný.
Cena za 3 kusy je 126 Kč, 5 kusů 195 Kč.
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HeUcHeRa
„Dlužicha“, tato stále zelená, v létě kvetoucí trvalka vytváří velké 

trsy listů, často bronzově nebo purpurově zbarvených. Řadíme je mezi 
pokryvné rostliny, dělá překrásné souvislé pásy, je plně mrazuvzdorná. 
Preferuje polostín a půdu schopnou zadržet vláhu, avšak dobře propust‑
nou. Množí se na podzim a na jaře dělením.

0553 Heuchera americana MARVELOUS MARBLE SILVER – při rašení jsou listy v barvě 
jarní zeleně, později přecházejí v načervenalý odstín, až nakonec jsou stříbřitě zelené 
s	výraznými	červeně	fialovými	žílami	a	mramorováním.	Výška	25-35	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0554 Heuchera americana PALACE PURPLE – srdčité listy jsou temně nachové, po ustřiže‑

ní vydrží dlouho ve vodě. Květy jsou drobné, bíle krémové, v bohatých květenstvích.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

HoST y – FUnkIe
Též nazývané „bohyšky“. Dlouhou dobu byly považovány za sta‑

romódní trvalku z předzahrádek našich babiček. Toto mínění se, ale zcela 
změnilo. Dnes se platí nejvyšší ceny za moderní, dekorativní, americké 
a německé kultivary, neboť šlechtění senzačních kříženců probíhá na 
vysoké úrovni. Jsou zcela mrazuvzdorné, pěstujeme je pro jejich vysoce 
dekorativní listy. Pocházejí většinou z Japonska, některé druhy také z Číny 
a Korey. Preferují stín a bohatou, neutrální, vlhkou, ale dobře propustnou 
půdu. Vytvářejí velké trsy vhodné k pokrytí půdy. Na konci léta kvetou bíle, 
fialově modře, šeříkově fialově nebo purpurově fialově. Zvonkovité nebo 
trubkovité květy v hroznech mají lehkou až silnou vůni. U některých vyš‑
ších odrůd se používají listy a dozrálé, oválné semeníky k řezu a k aranžmá. 
Množí se na jaře dělením, pěstování je zcela nenáročné. Jsou velmi popu‑
lární v Evropě a zejména v USA, výška rostlin bývá 30 až 60 cm, některé 
i více. Během vegetace je třeba kontrola listů před plži a slimáky.

Další novinky host – funkií najdete na www.lukon ‑glads.cz.

0555 Hosta ABIQUA DRINKING GOURD – velké modrozelené listy jsou jakoby stočené do 
poháru,	mají	silnou	texturu.	Na	začátku	 léta	vykvétají	bílé	květy,	výška	45-55	cm,	
dobrá odolnost slimákům.

Cena za 1 kus 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.
0556 Hosta ADORABLE – špenátově zelené, oválné lesklé listy s výraznou nervaturou 

mají nepravidelné tmavě zelené okraje. Voňavé, velké bílé květy se objevují v srpnu. 
Výška	45-50	cm.

Cena za 1 hlízu 68 Kč, 3 kusy 192 Kč.
0557 Hosta AMAZONE – středně velká hosta, listy jsou tmavě zelené se širokým středo‑

vým zpestřením, které je čistě bílé barvy. Listy jsou vejčité, mírně lesklé. Levandu‑
lové květy se objevují v létě.

Cena za 1 hlízu 135 Kč.
0558 Hosta AMERICAN HALO – velké, srdčité listy jsou zelenomodré se světlejším žlutě zele‑

ným	okrajem	a	nakrabaceným	povrchem.	Květy	jsou	bílé,	výška	60	cm,	parádní	kultivar.
Cena za 1 hlízu 68 Kč, 3 kusy 192 Kč.

0559 Hosta APHRODITE –	květy	jsou	bílé,	až	10	cm	dlouhé,	pěkně	plné.	Kvete	na	delších	
lodyhách, listy jsou tmavě zelené, dobré substance. Neskutečná plnokvětá odrůda.

Cena za 1 hlízu 135 Kč.
0560 Hosta AUTUMN FROST –	 tvoří	 velkou	 kopu	nápadných	namodralých	 listů	 s	 extra	

širokými, jasně žlutými okraji. Později okraje zesvětlí na krémově bílou. Kvete v létě, 
květy	jsou	světle	levandulové,	výška	30	až	40	cm.

Cena za 1 hlízu 85 Kč, 3 kusy 240 Kč.
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0561 Hosta BANANA KID – velké, žluté, nakrabacené listy tvoří nádherné „hromádky“ 
40	cm	vysoké.	Světlé,	levandulové	květy	vykvétají	nad	listy	v	létě.	Poskytuje	zářivý	
pohled v lesní zahradě.

Cena za 1 hlízu 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0562 Hosta BAND OF GOLD – listy mají tmavě zelený střed ve tvaru javorového listu s širo‑

kým okraje, který je zlatý a směrem k okraji listu bledne do krémově bílé barvy. Květy 
jsou	světle	fialové	a	objevují	se	začátkem	léta.	Výška	je	50	cm.

Cena za 1 kus 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0563 Hosta BARBARA ANN – krásné, širší modrozelené listy mají výrazný bílý lem, jsou 

pěkně zaoblené. Květy jsou bílé, rychle roste. Super novinka!
Cena za 1 kus 78 Kč, 3 kusy 219 Kč.

0564 Hosta BEACH BOY – mohylovitá odrůda nese zaoblené až široce vejčité, žilkované, 
žluté listy s nepravidelnými, modrozelenými okraji. Robustní stvoly nesou zvonovité, 
levandulové květy v létě.

Cena za 1 kus 115 Kč.
0565 Hosta BLUE HAWAI – tvoří pěkný shluk namodralých, vlnitých a tlustých listů ve tva‑

ru srdce. Zachovává si svou krásnou namodralou barvu téměř po celou sezónu. V létě 
je	trs	zakončen	vysokými,	téměř	bílými,	mírně	voňavými	květy.	Výška	60	až	70	cm.

Cena za 1 kus 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0566 Hosta BLUE IVORY – kopinaté listy jsou šmolkově namodralé s velmi širokým bílým 

okrajem.	 Květy	 jsou	 světle	 levandulové,	 kvete	 v	 červenci.	 Výška	 50-60	 cm,	 sport	
odrůdy „Halycon“.

Cena za 1 kus 130 Kč.

0567 Hosta BLUE MOUSE EARS – „modré myší uši“, je krásná trpasličí odrůda. Budí 
zájem svými velmi kulatými, modrými, tuhými listy, které jsou dost silné a tvoří pěkné 
kopečky.	Květy	jsou	světle	levandulové,	výška	15-20	cm.	Hosta	roku	2008!

Cena za 1 kus 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0568 Hosta BLUE SHADOWS – elegantní hosta s mimořádně silnými, kulatými listy. Každý 

list má tmavě namodralé lemy okrajů s tlumeně žlutým středem. Na konci jara se 
objevují	čistě	bílé	květy.	Výška	35	cm.

Cena za 1 kus 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0569 Hosta BROTHER STEFAN – velký kopec zlatavých středových listů s nepravidelným 

tmavě zeleným okrajem. Zvonovité, čistě bílé květy se objevují začátkem léta. Výška 
50	cm.

Cena za 1 kus 115 Kč.
0570 Hosta BULLET PROOF – ohromující krása se super listy ve tvaru srdce. Zůstává 

nádherná po celou sezónu, protože slimáci a hlemýždi nemohou proniknout do jejích 
ocelově	modrých	tlustých	listů.	Výška	45	cm,	světle	levandulové	květy.

Cena za 1 kus 135 Kč.
0571 Hosta CAPTAIN KIRK – střed zelených listů je výrazně žlutý, během sezóny mění 

barvu,	střed	se	stává	světlejší,	okraje	tmavnou.	Výška	40	cm.
Cena za 1 kus 88 Kč, 3 kusy 249 Kč.

0572 Hosta CAPTAIN’S ADVENTURE – zeleno žluté listy s krémovým krajem, střed listů 
a okraje jsou odděleny nepravidelnou zelenou linkou. Sport odrůdy „Captain Kirk“, 
kvete	levandulovou	barvou,	výška	45-50	cm.	Nádhera!

Cena za 1 kus 95 Kč, 3 kusy 276 Kč.

0573 Hosta COLORED HULK – listy mají výrazné žilkování, jsou nakrabacené. Střed lis‑
tů je krémově zelený se širokým, nepravidelným modrozeleným okrajem. Kvete bíle 
v	červnu.	Odolná	odrůda	proti	škůdcům.	Výška	60	cm.	Nádherná!

Cena za 1 kus 58 Kč, 3 kusy 159 Kč.
0574 Hosta FIRE & ICE – fantasie s krémově bílými, srdčitými listy. Listy mají tmavě zele‑

né,	nepravidelné	okraje,	mají	silnou	texturu	a	tuhou	substanci.	Barva	květů	je	levan‑
dulová na krémových lodyhách. Mutace ze známé odrůdy „Patriot“,	výška	40	cm.

Cena za 1 kus 115 Kč.
0575 Hosta FIRST FROST – tento nádherný kultivar je jeden z nejlepších sportů z „Haly‑

conu“. Atraktivní namodralé listy mají krémově žlutý okraj, později bílý. Květy jsou 
levandulové	na	vyšších	stvolech.	Výška	40	cm.

Cena za 1 kus 58 Kč, 3 kusy 159 Kč.
0576 Hosta GOLD STANDART – zašpičatělé, žlutě zelené listy mají pravidelné žebrování. 

Okraje listů mají zelený lem, na konci léta se začínají listy vybarvovat do zlatové. 
Květy	mají	nafialovělou	barvu,	výška	60	cm.

Cena za 1 kus 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0577 Hosta HALCYON – její tmavě modrozelené listy mají srdčitý tvar s výraznou nerva‑

turu, na slunci se pěkně lesknou. Kvete v létě, barva je levandulová, květy jen těsně 
převyšují	listy.	Robustnější	trvalka,	výška	35	cm.

Cena za 1 kus 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0578 Hosta KARIN – tmavé, lahvově zelené listy mají velmi výrazný, širší bílý lem. Rychle 

rostoucí	listy	dělají	perfektní	pokryvný	efekt.	Vysoce	dekorativní	novinka,	výška	40	
cm.

Cena za 1 kus 90 Kč, 3 kusy 255 Kč.
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0579 Hosta LIPSTICK BLOND – zlatě žluté listy vypadají, že jsou jakoby poprášeny šedým 
práškem. Řapíky mají intenzivní červenou barvu. Velice atraktivně vybarvená hosta. 
Výška	35-40	cm.

Cena za 1 kus 140 Kč.
0580 Hosta LUCKY MOUSE – kulaté, malé modrozelené listy mají smetanově bílý, širší 

lem. Květy jsou purpurové, vysoce odolná odrůda slimákům. Velmi roztomilá mutace 
odrůdy „Blue Mouse Ears“.	Výška	15	cm,	drobná	rostlina,	velmi	vhodná	do	skalek	
nebo do kontejnerů.

Cena za 1 kus 140 Kč.

0581 Hosta MINUTEMAN – svítivě zelené listy s výraznými, vystouplými žebry, silné sub‑
stance, mají výrazné, bílé lemování, silnější u špiček. Při okrajích jsou listy pohárovitě 
stočeny,	výška	50	cm,	květy	jsou	světle	nachové.	Další	parádní,	dvoubarevná	funkie.

Cena za 1 kus 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0582 Hosta ORANGE MARMELADE – je jedinečná v tom, že je pestrá po celou sezónu. Na 

začátku růstu jsou středy listů žlutě zlaté, později se přebarví do zlatě oranžové, až 
na	konec	zbělají.	Výška	45-50	cm,	velice	vzácné	vybarvení!

Cena za 1 kus 110 Kč.
0583 Hosta ORION’S BELT – velké listy se na jaře objevují modrozelené s krémově žlutým 

okrajem, později se promění v zelenější a okraje se zbarví do bílé. Květy jsou světle 
levandulové,	výška	60-65	cm.

Cena za 1 kus 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0584 Hosta PATRIOT – překrásná funkie s tmavě zelenými listy a se širokým, bílým lemem 

okrajů listů. Nachově fialové květy jsou nad srdčitými listy, které mají delší řapíky. 
Výška	45	cm,	paráda!

Cena za 1 kus 70 Kč, 3 kusy 198 Kč.
0585 Hosta PLANTAGINEA GRANDIFLORA – listy jsou vejčité, lesklé, světle zelené. Vy‑

soko nad nimi vykvétají v pozdním létě květní lodyhy s vonnými, trubkovitými, bílými 
květy, které se otevírají navečer. Preferuje slunná stanoviště.

Cena za 1 kus 90 Kč, 3 kusy 255 Kč.
0586 Hosta RAINFOREST SUNRISE –	malá	hosta	vysoká	asi	20–25	cm.	Úžasně	pevné	

listy mají krásný, máslově žlutý odstín a dramatický, tmavě zelený okraj. Fascinující 
novinka, vhodná pro pěstování ve skalkách, ale i v nádobách.

Cena za 1 kus 95 Kč, 3 kusy 255 Kč.

0587 Hosta RED STEPPER – velmi lesklé středně zelené listy s intenzivními paprsky, řapíky 
jsou	purpurově	červené.	Kvete	později,	květy	jsou	světle	levandulové,	výška	40-45	cm.

Cena za 1 kus 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0588 Hosta SORBET –	velmi	velké,	zelené	listy	jsou	zvrásněné	textury,	mají	krémově	bílé	

okraje a červené řapíky. Listy jsou u základny poseté červenými tečkami. Kvete kon‑
cem	léta,	květy	jsou	fialové.	Výška	30	až	45	cm,	parádní	barevná	kombinace!

Cena za 1 kus 110 Kč.
0589 Hosta SPARTACUS – tvoří atraktivní kopuli srdčitě tvarovaných, hluboce žilnatých, 

středně zelených listů zdobených jasnými zlatožlutými okraji. Světle levandulové 
květy,	výška	60-70	cm.

Cena za 1 kus 125 Kč.
0590 Hosta SUM & SUBSTANCE – obří listy jsou světle zelené, později přecházejí do zlatavého 

tónu.	Jsou	krabaté	se	silným	žebrováním	a	silnou	texturou.	To	jim	umožňuje	udržet	se	nad	
povrchem	půdy	a	nepoléhat.	Výška	listů	je	85	cm,	s	řapíky	jsou	listy	delší.	Stvoly	s	fialo‑
vými	květy	dosahují	výšky	120	cm	i	více.	Jedna	z	největších	funkií,	stojí	za	to	ji	mít.

Cena za 1 kus 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0591 Hosta SUMMER LOVIN – tmavě zelené listy srdčitého tvaru se širokým žlutým le‑

mem se během sezóny změní barva lemu ve smetanově bílou. Květy jsou levandu‑
lové,	výška	35-45	cm.

Cena za 1 kus 110 Kč.
0592 Hosta SUNSET GROOVES – středně velké, kulaté, zvrásněné silné žluté listy mají 

široký, nepravidelný tmavě zelený okraj. Kvete v létě, květy jsou světle levandulové. 
Výška	30-35	cm,	sport	hosty	„Rainforest Sunrise“. Paráda!

Cena za 1 kus 88 Kč, 3 kusy 249 Kč.
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0593 Hosta THE KING – má atraktivní modrozelené listy s nepravidelnými žlutými okra‑
ji, které přecházejí do krémové barvy. Zlaté pruhy střílejí směrem ke středům listů 
a stárnou do krémové barvy. Celé léto se na listí objevují nové žluté odstíny. Listy 
jsou	ve	tvaru	srdce	a	lehce	zvlněné,	vytvářejí	zkroucený	vzhled.	Výška	okolo	50	cm,	
květy jsou světle levandulové.

Cena za 1 kus 120 Kč.
0594 Hosta TORTILLA CHIP – mírně lesklé, široce oválné srdčité listy mají matně žlutou 

barvu.	Voňavé,	téměř	bílé	květy	se	objevují	na	konci	července	až	v	září.	Výška	40	až	
60	cm,	na	slunečnějších	místech	se	listy	zbarvují	rychleji.

Cena za 1 kus 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0595 Hosta VENUS –	lesklé,	svěže	zelené	listy	jsou	20-25	cm	dlouhé	s	hladkou	strukturou.	

Květy	jsou	velké,	poloplné,	bílé	barvy,	velmi	voňavé.	Výška	50-60	cm.
Cena za 1 kus 115 Kč.

0596 Hosta WHITE FEATHER – při rašení jsou listy bílé, později v průběhu vegetace jsou 
některé protáhle kopinaté listy celé zelené, jiné bělozelené a jiné téměř bílé. Žádný 
list	si	není	podobný.	Výška	20	cm,	parádní	rarita	do	stinných	míst	Vašich	zahrad.

Cena za 1 kus 88 Kč, 3 kusy 249 Kč.
0597 Hosta ZEBRA STRIPES – tato střední odrůda vytváří listy, které se na jaře objevují 

čistě bílé a jak se rozvíjejí, vyvíjejí zelené pruhované žíly a zelené skvrny. Jak sezóna 
postupuje,	je	stále	zelenější.	Levandulové	květy	se	objevují	v	létě,	výška	30	až	45	cm.	
Preferuje ranní slunce. Mimořádně vzácná novinka!

Cena za 1 kus 190 Kč.
0598 Hosta MIX – směs odrůd, každá jiná.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 129 Kč, 5 kusů 205 Kč, 10 kusů 390 Kč.

HoUTTU ynIa
„Touleň srdčitá“, je statná, opadavá, vytrvalá, pokryvná rostlina. 

Listy jsou aromatické, kožovité, zelené různobarevně skvrnité. Květy 
jsou malé, bílé barvy. Kvete v létě. Panašování se vytváří pouze na slun‑
ci. Je plně mrazuvzdorná, výška 10‑20 cm. Preferuje polostín a vlhkou 
půdu nebo mělké vody na březích rybníčků či vodních toků. Dobře se 
množí plazivými kořenovými výhonky.

0599 Houttuynia cordata CHAMELEON – srdčité zelené listy mají atraktivní, pestré kar‑
mínově červené a žluté zabarvení.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0600 Houttuynia cordata PLENA – zelené listy zdobí jemné červeně fialové okraje. Výraz‑

nější jsou na plném slunci, i když roste dobře také ve stínu. Poloplné květy jsou bílé 
barvy. Pochází z Asie, kde se pěstuje jako koření.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 108 Kč.

IRIS SIBIRIca
„Kosatec sibiřský“ se svými půvabnými květy by neměl chybět 

na břehu žádného zahradního jezírka. Květy těchto kosatců nejčastěji 
vyrůstají na 60 až 100 cm vysokých lodyhách s úzkými listy, které jsou 
podobné listům rákosu. Novějším kultivarům se daří i na záhonech, 
vyžadují během léta hojnější zálivku. Prospívá jim slunnější stanoviště, 

bohatší, vlhčí půdy. Vysazujeme je v klimaticky mírnějších podmínkách 
na podzim nebo na jaře. Rhizomy sázíme vodorovně do hloubky 2 cm. 
Patří k nejvděčnějším a nejméně náročným rostlinám. Oblíbí si je všich‑
ni, kteří dávají přednost přírodním formám květin.

0601 Iris sibirica IMPERIAL OPAL – je vzácný, plnokvětý kultivar s průsvitnými květy 
levandulové	 barvy	 s	 lehkým	 lemováním	 a	 poutavým	 bílým	 hrdlem.	 Výška	 80	 cm,	
exklusivní	sorta!

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0602 Iris sibirica LIGHT OF HEART – květy jsou v odstínech fialové, okolo hrdla světle 

žlutá	s	tmavě	fialovými	žilkami.	Výška	80	cm.
Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 195 Kč.

0603 Iris sibirica MAD HAT – v překladu „bláznivý klobouk“, široké tmavě fialové faly 
s temně fialovým žilkováním a žlutým „haló“. Plný dóm „klobouk“ je složen ze silně 
navlněných	květů	smetanové,	lila,	růžové	a	fialové	barvy.	Výška	60-70	cm,	exotická,	
rozcuchaná novinka!

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0604 Iris sibirica MISS APPLE – má sladce voňavé a odvážně zbarvené květy. Faly jsou 

hnědě červené s kontrastním, zlatým signálním středem. Dóm je fialově vínový. Výš‑
ka	75	cm,	velké	květy	o	průměru	až	12	cm.	Skvělá	novinka!

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
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0605 Iris sibirica SUGAR RUSH – kontrastní faly jsou vínově růžové se žlutým okem a ví‑
novými	žilkami.	Dóm	je	perlově	růžový	s	namodralými	bliznami.	Výška	70	cm.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0606 Iris sibirica YELLOW TAIL – zvlněné, světle citrónové faly se zelenožlutou, později 

téměř	bílé	až	průsvitné.	Dóm	je	krémový	s	nažloutlými	bliznami.	Výška	70-80	cm,	
kvete v červnu.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 195 Kč.

knaUTIa
„Chrastavec“, vytrvalá bylina. Je plně mrazuvzdorný, vyžaduje 

sluneční polohu a propustnou půdu. Někdy potřebují oporu, množí se 
řízkováním. Strbouly mají 2 až 4,5 cm v průměru, kališních cípů je 8. 
Koruny jednotlivých květů jsou čtyřčetné, bílé, růžové, světle červenofi‑
alové až modrofialové, vnější květy jsou o něco větší.

0607 Knautia macedonica MELTON PASTELS – květy jsou od skoro bílé přes růžovou až 
karmínově	fialové.	Lodyhy	jsou	40	až	100	cm	vysoké.	Kvete	po	celé	léto.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0608 Knautia macedonica RED KNIGHT – „chrastavec makedonský“, je vzpřímená, tr‑

sovitá trvalka se štíhlými rozvětvenými stonky, laločnatými listy. V létě vytváří bohaté 
a dlouhotrvající červené květy.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 141 Kč.

knIpHoFIe
„Mnohokvět, knifofie“, tyto stále zelené trvalky mají původ v Jižní 

Africe. Jsou plně mrazuvzdorné až chladu vzdorné. Lépe je však, když jim 
na zimu dáme lehčí suchou nastýlku. Vyžadují plné slunce a dobře propust‑
nou půdu, v létě dostatečně vlhkou. Sází se 10 až 15 cm hluboko. Svými 
elegantními a různobarevnými klasy si získaly nejednoho obdivovatele.

0609 Kniphofia ALCAZAR – koncem léta vykvétají hrozny zářivě šarlatově oranžových 
květů,	jednotně	vybarvených.	Odrůda	je	vhodná	i	na	řez	květů,	výška	1	–	1,3	m.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0610 Kniphofia RED ROCKET – jedinečná odrůda díky rovnoměrně zbarvenému jasně 
korálově	červenému	hroznovému	květenství.	Roste	zdravě,	výška	50-60	cm,	vhodná	
na řez květů.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 201 Kč.
0611 Kniphofia ROYAL CASTLE – působivá trvalka s mečovitými listy a vysokými stonky 

zakončené	 červenými,	 od	 spodu	 žlutými,	 později	 krémovými	 květy.	 Výška	 80-100	
cm.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0612 Kniphofia SUNNINGDALE YELLOW – na štíhlých klasech vykvétají oranžově žluté, 

trubičkovité	květy	s	nazelenalou	špičkou.	Výška	60	cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0613 Kniphofia uvaria – na statných lodyhách vykvétají husté koncové hrozny trubkovi‑
tých,	jasně	červených,	někdy	žlutých	či	oranžových	květů.	Výška	50	až	100	cm.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0614 Kniphofia MIX –	květy	tvoří	hrozen	do	výšky	60	až	100	cm.	Parádní	směs	žlutých,	

oranžových až červených odstínů.
Cena za 3 kusy je 102 Kč, 5 kusy 155 Kč.

LavandULe
„Levandule“ je stále zelený hojně větvený keř s hustými hrozny 

vonných květů, které se objevují v létě. Listy jsou úzké, aromatické 
a stříbřitě šedé. Vyžadují plné slunce, dobře provzdušněnou, výživnou 
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půdu, výška 60 cm. Je mrazuvzdorná, hodí se do nízkých živých plůtků. 
Máme  ‑li dosáhnout u živých plůtků kompaktního vzhledu, musíme je na 
jaře lehce zastřihnout.

0615 Lavandula angustifolia ARDECHE BLUE – kvete začátkem června. Květy mají tmav‑
ší barvu fialovomodrou. Pokud rostlinu po odkvetu sestřihnete, prodloužíte kvetení až 
do	září.	Aromatický	kultivar	levandule.	Výška	je	40–50	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0616 Lavandula angustifolia BLUE SCENT EARLY – raně kvetoucí odrůda s intezivně vět‑

veným	habitem.	Květy	jsou	tmavě	modré	barvy	vyrůstající	na	kratších	stoncích	20–40	
cm dlouhých. Kvete již v červnu až do srpna. Listy jsou úzké, čárkovité a mají sytější 
zelenou barvu a jsou neopadavé. Dobře mrazuvzdorná. Velmi pěkná NOVINKA!

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0617 Lavandula angustifolia ELLEGANCE PURPLE – květy jsou purpurově fialové. Rost‑

liny	mají	kompaktní	růst	s	hustším	olistěním,	výška	45-60	cm.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

0618 Lavandula angustifolia HIDCOTE – kompaktní kopečky jsou složeny z tmavě fialo‑
vých	voňavých	kvítků	a	stříbřitě	zelených	listů.	Výška	40-45	cm,	kvete	v	létě.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0619 Lavandula angustifolia HIDCOTE COMPACTA – kompaktní kopečky jsou složeny z tma‑

vě	fialových	voňavých	kvítků	a	stříbřitě	zelených	listů.	Výška	40-45	cm,	kvete	v	létě.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0620 Lavandula angustifolia SPEAR BLUE – habitus rostliny je kompaktní a mohutnější. 
Stonky jsou velmi pevné, dlouhé a ukončené velkými hustými voňavými květy. Barva 

květů je fialově modrá. Listy jsou v létě šedozelené, v zimě mají bronzový odstín. 
Kvete od května do srpna.Po odkvetu doporučujeme odstřihnout odkvetlé květy, což 
podpoří	další	kvetení	v	daném	roce.	Výška	je	25–35	cm.	NOVINKA!!!

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0621 Lavandula angustifolia VALENCE DARK VIOLET– růst rostliny je kompaktní. Kvete 

od konce června do srpna. Na konci stonků rostou husté hrozny, vonných, tmavě 
fialových	květů.	 Listy	 jsou	úzké,	 stříbřitě	 zelené.	Výška	 je	30–35	cm.	Vhodná	pro	
sušení a pro pěstování v nádobách.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0622 Lavandula stoechas BANDERA DEEP PURPLE – „francouzská levandule“, na 

vrcholu tmavě fialového květenství vyrůstají vzpřímené purprově fialové listeny, při‑
pomínající	myší	ouška.	Kompaktní	kultivar,	výška	30	cm,	silně	voní.	Celá	rostlina	je	
aromatická, bohatě kvete v létě.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0623 Lavandula stoechas BANDERA DEEP ROSE – „Levandula korunkatá“, vytváří 

kompaktní a hustý polokeř s lineárně šedozelenými listy. Květy v lichopřeslenech, 
které jsou sloučeny do vrcholového květenství, to je zakončeno voňavými růžovými 
květy.	Kvete	koncem	jaro	–	začátkem	léta.	Výška	60	cm

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0624 Lavandula stoechas BANDERA PURPLE – Je to první kompaktní levandule ze se‑

men. Dobře se větví a vytváří množství poutavých květů. Listy jsou stříbrnozelené. 
Květy jsou purpurově fialové s fialovými praporky na vrcholu květu. Kvete červen–
srpen.	Výška	do	30	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0625 Lavandula MIX – směs různých odrůd.
Cena za 3 kusy je 111 Kč, 5 kusů 165 Kč.

LeUcanTHemUm
„Kopretina“, oblíbená trvalka. Vytváří během léta a časného pod‑

zimu mohutné trsy s bílými květy. Je plně mrazuvzdorná, výška 40 až 
80 cm. Rostliny by se měly jednou za 3 roky rozdělit a přesadit. Má ráda 
plně slunné místo s dobře propustnou půdou.

0626 Leucanthemum maximum CRAZY DAISY – poloplné velké květy s nabíranými, 
kroucenými bílými okvětní plátky a žlutými středovými disky vynikají na záhonech. 
Kvete	většinu	léta,	výška	60-70	cm.	Výborná	na	řez,	vynikající	a	dlouhotrvající	čer‑
stvě řezané květy.

Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0627 Leucanthemum max. GOLDFINCH – květy jsou polozdvojené, barva je jasně citró‑

nově žlutá a postupně se stářím květu mění do slonovinové bílé barvy. Okvětní lístky 
jsou na konci rozstříhané. Pravidelné odstraňování odkvetlých květu prodlouží dobu 
kvetení.	Atraktivní	pro	motýly.	Výška	45–50	cm.	Kvete	červen–srpen.

Cena za 1 kus 55 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0628 Leucanthemum max. MADONNA – Kvete v létě jednoduchými květy bílými soubory.

Výška	60	cm.
Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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0629 Leucanthemum max. SNOW LADY – květy jsou bílé se zářivým žlutým středem. 
Výška	40-50	cm.

Cena za 1 kus 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0630 Leucanthemum max. nan. SILVER PRINCESS – je to trpasličí forma populárních 

„Shasta kopretin“. Velké brilantní bílé květy na silných stoncích, dělají velkou pará‑
du	na	záhoncích.	Výška	40	cm.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0631 Leucanthemum superbum LACROSE – mimořádně kompaktní rostliny produkují 

bílé, sedmikráskové květy se zajímavým lžičkovitým tvarem okvětních lístků a žlu‑
tým	středem.	Ideální	pro	lemy	záhonů,	ale	i	pro	svoji	výšku	20-30	cm	do	skalek	nebo	
do kontejnerů.

Cena za 1 kus 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0632 Leucanthemum superbum SUNNY SIDE UP – jedinečná z dalších „Shasta kop‑

retin“.	Květy	jsou	čistě	bílé	se	žlutým	centrem.	Vynikající	sorta	na	řez,	výška	65-75	
cm. Odstraněním odkvetlých květů se prodlouží čas kvetení.

Cena za 1 kus 68 Kč, 3 kusy 192 Kč.
0633 Leucanthemum MIX – směs různých odrůd.

Cena za 3 kusy je 135 Kč, 5 kusů 210 Kč.

LIGULaRIa
„Popelivka“, roste na slunci nebo i v polostínu, ve vlhké, ale dobře 

provzdušněné půdě. Je to mrazuvzdorná trvalka, pěstované pro olistění 

a velké množství květů, výška 70‑130 cm. Rozmnožuje se na jaře děle‑
ním. Kvete v druhé polovině léta, květní úbory vyrůstají na větvených 
stoncích v koncových hroznech. Listy jsou přízemní, srdčité, dlouze 
řapíkaté, tmavě hnědozelené, zespodu téměř mahagonové.

0634 Ligularia dentata – „popelivka zubatá“, květní úbory jsou ostře oranžově žluté. 
Listy jsou vespod nachové.

Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0635 Ligularia hessei – vzpřímené, válcovité květenství nesou zlatě žluté květy s tmav‑

ším	centrem.	Výška	rostlin	120	cm,	někdy	i	více.	Kvete	červenec	-srpen.
Cena za 1 kus 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

0636 Ligularia PRZEWALSKY – „popelivka“, roste na slunci nebo i v polostínu, ve vlhké, 
ale dobře provzdušněné půdě. Štíhlá, svícnovitá květenství vykvétají sytě žlutými, 
malými úbory. Každý úbor je složen ze dvou paprskovitých květů. Je to mrazuvzdorná 
trvalka,	pěstované	pro	olistění	a	velké	množství	květů,	výška	70-100	cm.

Cena za 1 kus 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0637  Ligularia stenocephala THE ROCKET – úzké a vzpřímené klasy menších žlutých 

úborů	rozkvétají	v	létě.	Listy	jsou	okrouhlé,	členěné,	tmavě	zelené.	Výška	do	1	m.
Cena za 1 kus 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

LoBeLIa
„Lobelka“, tato trsnatá trvalka je chladu vzdorná. Jsou neodmys‑

litelnou součástí našich zahrad a teras. Vynikají odolností proti dešti, 

kvete hrozny dvoupyských květů od června až do konce podzimu, zvláště 
když je občas prostříháme a zbavíme odkvetlých květenství. Listy jsou 
kopinaté, červenavě zelené. Výška je 50 až 80 cm. Dávají přednost slunci 
a vlhké, ale dobře provzdušněné půdě. Nemá ráda vlhko v zimě. Množí 
se dělením trsů nebo řízkováním. Patří ke klasickým květinám léta. Jsou 
dobře použitelné na nejrůznějších záhonech a skalkách, kde je potřeba 
zakrýt kouty málo vzrůstným, ale kompaktním porostem kvítků.

0638 Lobelia speciosa STARSHIP BLUE – tmavě fialově modré květy kvetou od července 
do září, nádhera na záhoně, ale i ve váze. Zelené listy zůstávají po celou dobu. Výška 
60-70	cm.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0639 Lobelia speciosa STARSHIP BURGUNDY – tmavě kaštanové pupeny se v létě ote‑

vírají, aby ukazovaly velké hvězdicovité tmavě vínové květy nad vínově zbarvenými 
listy.	Výška	40-60	cm.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0640 Lobelia STARSHIP ROSE – je to trsovitě tvarovaná trvalka s přísně vzpřímenými 

tmavými stonky, která se může pochlubit dlouhými věžemi dvoulistých, sytě růžo‑
vých	květů.	Kvete	v	létě	až	do	podzimu,	výška	50-60	cm.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0641 Lobelia STARSHIP SCARLET – kompaktní rostliny s bronzovými listy a hustě olis‑

těnými lodyhami mají květenství složené ze zářivých, šarlatově červených kvítků. 
Výška	50-55	cm,	ideální	pro	pěstování	v	kontejnerech	nebo	na	záhonech.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

VYPRODÁNO
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0642 Lobelia MIX – směs různých odrůd.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

LySImacHIa
„Vrbina“, tyto letničky nebo trvalky kvetoucí v létě jsou vhodné pro 

pěstování na záhonech nebo do skalek. Dávají přednost plnému slunci 
nebo polostínu a vlhké, ale dobře provzdušněné půdě. Množí se na jaře 
dělením, jsou mrazuvzdorné.

0643 Lysimachia cellata FIRECRACKER – listy jsou tmavě fialově hnědé, květy jsou sytě 
žluté.	Výška	60-70	cm,	kvete	v	létě.	Hezká	kombinace	tmavého	listu	se	žlutým	kvě‑
tenstvím.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0644 Lysimachia clethroides – „vrbina sehnutá“, statná, trsnatá rozkladitá trvalka 

s dlouhými, terminálními klasy malých bílých kvítků, vyrůstající mezi zelenými listy. 
Výška	70	cm,	kvete	koncem	léta.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

monaRda
„Zavinutka zahradní“, trvalka vrcholového léta se zvláštní stav‑

bou květů a aromatickým listem. Rostlina včel a motýlů. Na vrcholu 
přímých stonků je květenství složené z přeslenitě uspořádaných trubko‑

vitých květů. Na podzim stonky seřízněte až k zemi. Je mrazuvzdorná. 
Vyhovuje jí výsluní až lehký stín, teplo. Půda má být vlhčí, bohatá na 
živiny. Množí se na jaře dělením. Všechny části rostlin po dotyku voní!

0645 Monarda BEE‑YOU BE TRUE – vzpřímené stonky nesou husté, kroucené shluky trub‑
kovitých,	dvoupyských	purpurových	až	červenofialových	květů	v	létě.	Výška	50	cm,	
velice odolná odrůda proti padlí.

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 ks 165 Kč.
0646 Monarda FIREBALL – neobvyklé, dobře větvené rostliny s ohnivě červenými květy. 

Bohatě	kvete,	má	ráda	sluneční	partie	zahrad.	Výška	45-50	cm.
Cena za 1 kus je 55 Kč, 3 ks 150 Kč.

0647 Monarda RASPBERRY WINE – květy jsou vínově červené uspořádané do velkých, 
chlupatých květe  nství. Listy jsou nádherně voňavé, je odolnější proti padlí než větši‑

na	starších	odrůd.	Výška	70	až	90	cm.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 ks 138 Kč.

0648 Monarda REBECCA– fialově růžové, dlouhé květy ve tvaru rtu, uspořádané ve vrst‑
vách na přeslenech. Květenství je nad červenohnědými listeny. Listy jsou široce ko‑
pinaté	se	zoubkovaným	okrajem.	Výška	70	až	80	cm,	kvete	v	létě.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 ks 138 Kč.
0649 Monarda SCHNEEWITCHEN – dvoupyské květy jsou čistě bílé, pěkný tvar. Výška až 

100	cm,	výborná	na	řez.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

0650 Monarda MIX – směs různých odrůd a barev.
Cena za 3 kusy 129 Kč, 5 kusů za 200 Kč, 10 kusů za 380 Kč.

paeonIa
„Pivoňka“, dlouhověké, keřovitě rostoucí pivoňky jsou ozdobou 

každé zahrady. Nenechte si ujít vyvrcholení zahradního roku: nádherné 
květy pivoněk. Ve větších zahradách vysazujte pivoňky do skupin do 
sponu 60 až 100 cm. V malých zahradách působí tato statná trvalka 
nejlépe jako solitéra. Vysazená u plotu nebo jižní stěny domku vypadá 
zvlášť atraktivně. Pivoňky jsou velmi vhodné k řezu, jsou nenáročné 
a příjemně voní, mají rády slunné stanoviště. Sázíme je na podzim nebo 
na jaře tak, aby vrchní očka nebyla hlouběji než 3 cm pod povrchem ze‑
mě a měla by směřovat vzhůru. Po vysazení je vydatně zalijeme. Během 
roku, když nastane období sucha, je třeba pivoňky důkladně zavlažovat. 
Nedostatek vody způsobuje, že se mnohá poupata nerozvinou. V prvním 
roce, po výsadbě, je na zimu nakryjte např. smrkovým klestím, jinak jsou 
mrazuvzdorné. Kvetou v květnu a červnu. Námi nabízené odrůdy jsou 
pivoňky ze skupiny Paeonia lactiflora (pivoňka čínská) a Paeonia offici‑
nalis (pivoňka lékařská).

0651 Paeonia ADOLPHE ROUSEAU –	barva	květu	je	vínová,	výška	rostliny	je	70–90	cm.	
Kvete od května do června. Voňavá odrůda.

Cena za 1 hlízu 150 Kč, 3 kusy 420 Kč.
0652 Paeonia ANEMONE FLORA – květy jsou středně velké, sasankové jasně růžové bar‑

vy.	Doba	kvetení	je	od	dubna	do	května.	Výška	je	30–40	cm.
Cena za 1 hlízu 150 Kč, 3 kusy 420 Kč.
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0653 Paeonia GENERAL MAC MAHON – květy jsou velké tmavě purpurové, objevují se od 
května	do	června.	Výška	rostliny	je	80–100	cm.

Cena za 1 hlízu 150 Kč, 3 kusy 420 Kč.
0654 Paeonia MADAME CALOT – velmi plné, parádní květy mají světle růžovou barvu. 

Výborně roste, výška 75 cm.
Cena za 1 hlízu 150 Kč, 3 kusy 420 Kč.

0655 Paeonia MANDARINS COAT – je to jedna z nejvíce pěstovaných odrůd. Produkuje 
purpurově růžové okvětní plátky kolem krémově žlutého středu. Kvete raně a tvoří 
parádní	keře,	výška	80	cm.

Cena za 1 kus 200 Kč.
0656 Paeonia MOON OF NIPPON – okvětní plátky mají čistě bílou barvu, velký střed je 

složen	ze	zářivě	žlutých	prašníků.	Poloplná	odrůda	dorůstá	výšky	70	cm
Cena za 1 kus 155 Kč, 3 kusy 435 Kč.

0657 Paeonia PILLOW TALK –	voňavá	odrůda	s	velkými	květy	o	průměru	12	cm.	Kvete	
koncem	jara	až	začátkem	jara	sladkými	růžovými	nadýchanými	květy.	Výška	70	cm.

Cena za 1 kus 155 Kč, 3 kusy 435 Kč.
0658 Paeonia PRIMEVERE – oválné vnější okvětní plátky jsou překládané, světle krémově 

barvy. Žluté vnitřní květní lístky jsou drobnější hustě nahloučené.
Cena za 1 kus 155 Kč, 3 kusy 435 Kč.

0659 Paeonia SANTA FE – japonská zahradní pivoňka s magentově růžovými vnějšími 
okvětními	 plátky	 a	 se	 smetanově	 bílým	 středem.	 Výška	 70-80	 cm,	 kvete	 později,	
ohromující barevná kombinace.

Cena za 1 kus 180 Kč.
0660 Paeonia SEA SHELLS – vytváří velké, světlé, saténově růžové květy se světlým 

středem a zlatožlutými tyčinkami. Mírně voní. Půvabná a elegantní odrůda. Výška je 
70–80	cm.	Kvete	květen–červen.

Cena za 1 kus 180 Kč.
0661 Paeonia SWORD DANCE – dělá krásné šarlatově červené, pohárovité květy, které 

kontrastují	se	zlatě	žlutým	středem.	Má	příjemnou	sladčí	vůni,	výška	70-85	cm.
Cena za 1 kus 155 Kč, 3 kusy 435 Kč.

0662 Paeonia VICTORIA DE LA MARNE – krásné, plné květy jsou zářivé, karmínově čer‑
vené	barvy.	Kvete	v	květnu	a	červnu,	průměr	květů	až	15	cm,	výška	80	cm.

Cena za 1 kus 125 Kč, 3 kusy 345 Kč.
0663 Paeonia WHITE ANGEL – okvětí je bílé s levandulovým nádechem, střed hustý, kré‑

mově bílý. Výborně roste a krásně voní.
Cena za 1 kus 180 Kč.

0664 Paeonia ZUS BRAUN – barva květu je v odstínu slonové kosti s nádechem do lila. 
Velikost	květu	do	18	cm.	Výška	rostliny	je	100	cm.

Cena za 1 kus 180 Kč.
0665 Paeonia MIX – směs odrůd, každá jiná.

Cena za 1 kus je 110 Kč, 3 kusy 300 Kč, 5 kusů 475 Kč.

pHLoX
„Plamenka, flox“, pochází ze Severní Ameriky. Pěstují se odrů‑

dy, které dosahují výšky 60 až 120 cm a tvoří bohaté trsy. Květy jsou 
uspořádány v latách, kvete v červenci až září, sázíme je na jaře, jsou 
plně mrazuvzdorné. Nesnáší sucho a úpal, má ráda humózní, vlhčí půdy. 
Používá se do trvalkových záhonů k vytvoření větších souvislých ploch, 
hodí se výborně i k řezu. Nabízíme Vám odrůdy s pestře vybarvenými 
květy stálých barev, skupiny „phlox paniculata – plamenka latna‑
tá“, které vytváří okrouhlé laty. Nová série „Junior“ je více odolná vůči 
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padlí, rostliny jsou kompaktnější, výška 40–60 cm, kvetou po celé léto. 
Výborný doplněk do jakékoliv zahrady.

0666 Phlox maculata NATASJA – karafiátově růžový s bílou je tento dvoubarevný kultivar. 
Krásný doplněk Vašich zahrad.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 ks 138 Kč.
0667 Phlox paniculata BABJE LETO – barva květu je krémově bílá se širokým žlutoze‑

leným okrajem. Květy mají zajímavou barvu a tvar. Kvete červen–srpen. Výška je 
70–80	cm.

Cena za 1 kus je 77 Kč.
0668 Phlox paniculata BAMBINI DESIRE – velké, voňavé květy jsou středně fialové barvy 

s	 bílou	 hvězdičkou	 uprostřed.	 Odolná	 novinka	 vůči	 padlí,	 výška	 25-30	 cm.	 Velice	
vhodná do nízkých výsadeb, kontejnerů, lemů záhonů.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0669 Phlox paniculata BLUE BOY – květy jsou modrofialové s bílým a hnědým středem. 

Výška	60	cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.

0670 Phlox paniculata BRILLIANT EYES – květy jsou světle růžové s tmavým okem. 
Kvete	červenec–srpen.	Výška	je	70–80	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0671 Phlox paniculata EVA CULLUM – teplá, pinkově růžová barva s tmavě růžovým 

středem.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.

0672 Phlox paniculata JULIGLUT –	svítivě	červený	s	tmavším	okem,	výška	80	cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

0673 Phlox paniculata MAGIC BLUE – po otevření jsou květy levandulově namodralé 
s velmi světlým okem. Pak jako mávnutím kouzelného proutku se přebarví na světle 
fialové	s	tmavě	modře	fialovým	okem.	Výška	70-90	cm.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 ks 141 Kč.
0674 Phlox paniculata MIKE’S FAVOURITE – husté květenství se zaoblenými kužely 

s oslnivými bílými květy a fialovými paprsky uprostřed mají zvlněné okraje jemných 
okvětních	lístků.	Výška	70	cm,	velice	atraktivní	odrůda.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0675 Phlox paniculata NICKY – atraktivní, husté, kulatější květenství tmavě růžově pur‑

purových květů.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.

0676 Phlox paniculata OLJENKA – rostlina kvete oranžovo červenými květy s růžovým 
oken.	Výška	je	80	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0677 Phlox paniculata ORANGE PERFECTION – lososově oranžový s tmavšími středy. 

Sladce	voní,	výška	80	cm,	výborný	na	řez	květů.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.

0678 Phlox paniculata PALMIRA – tyto rostliny mají čistě bílé květy s červeno ‑růžovým 
plamenem.	 Kvete	 v	 červenci	 a	 srpnu,	 příjemně	 voní.	 Výška	 60	 cm.	 Vypadá	 jako	
růžovo ‑bílý pruhovaný větrník!

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 ks 165 Kč.

0679 Phlox paniculata PICASSO – růžová kvítka jsou bílá pruhovaná a melírovaná. Květy 
voní,	neblednou,	výška	50	cm.	Super	novinka,	opravdu	mistrovské	dílo!

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 ks 141 Kč.
0680 Phlox paniculata REMBRANDT – v létě rozkvétají kopulky jasných, voňavých bílých 

květů.	Výška	až	90	cm,	velice	vhodná	odrůda	na	řez.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
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0681 Phlox paniculata SHERBET BLEND – „koktejl“ bílé, červeně růžové a zelenožluté 
barvy.	Směs	barev	 je	 jak	ovocná	zmrzlina.	Výška	70	cm,	unikátní	barevná	kombi‑
nace.

Cena za 1 kus je 49 Kč, 3 ks 135 Kč.
0682 Phlox paniculata STARS AND STRIPES – květy s tmavě růžovým velkým středem 

mají tvar hvězdičky. Okraje okvětních lístků jsou růžové s popelným oparem a fialo‑
vým	stínováním.	Květenství	je	husté,	kvete	raně.	Výška	70	až	90	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

0683 Phlox paniculata USPECH – květy jsou tmavé, vínově fialové barvy s bílou hvěz‑
dičkou uprostřed.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.
0684 Phlox vysoké odrůdy MIX – směs odrůd, každý jiný.

Cena za 3 kusy je 102 Kč, 5 kusů 160 Kč, za 10 kusů 300 Kč.

SkaLkové pLamenky
Nabízíme Vám nízké, skalkové, většinou polštářovitě rostoucí phlo‑

xy. Kvetou na jaře a jsou suchomilné. Svojí výškou několika centimetrů 
jsou velmi vhodné do všech typů nízkých partií. Po odkvětu je zastřihne‑
me, jinak jsou nenáročné, mrazuvzdorné.

0685 Phlox subulata BAVARIA –	bílé	květy	mají	nádherný	modře	fialový	střed.	Výška	10	
cm, má rád plné slunce.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 132 Kč.
0686 Phlox subulata CANDY STRIPES – je nápadný svým atraktivním růžovým proužkem 

na každém okvětním lístku.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

0687 Phlox subulata EMERALD CUSHION BLUE – vyznačuje se po přezimování světle 
modrými až fialově modrými jednoduchými květy.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.
0688 Phlox subulata GOLD LIGHT BLUE – květy jsou světle modré barvy, prakticky bílé 

s fialovým středem, hustě pokrývají celou rostlinu. Vyznačuje se kompaktnějším 
vzrůstem,	má	větší	květy,	dříve	kvete.	Výška	10	až	15	cm.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.

0689 Phlox subulata GOLD PINK – nenáročná, nízká trvalka, která vytváří husté, silně 
olistěné koberce. Kvete raně, květy jsou větší intenzivně růžové barvy s tmavým 
středem.	Výška	10-15	cm.	Novinka	na	trhu!

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0690 Phlox subulata GOLD WHITE – čistě bílé hvězdičky se smetanovým hrdlem. Nová 

série	vhodná	pro	malé	a	středně	velké	kontejnery.	Výška	10	až	15	cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.

0691 Phlox subulata MC DANIEL’S CUSHION – tvoří plíživé kopky mechových, vždyze‑
lených listů, které jsou na konci jara zasypané růžovými květy. Úžasné rostliny do 
skalky,	výška	10	až	15	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.
0692 Phlox subulata PURPLE BEAUTY – barva květů je fialově purpurová, které ve dru‑

hém roce pokrývají celou rostlinu.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.

0693 Phlox subulata RED WINGS – nápadné karmínové květy zvýrazňuje tmavší střed. 
Produkuje nádherné „koberce“, perfektní na skalce, stálezelená trvalka.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0694 Phlox subulata WHITE DELIGHT – má čistě bílé velké květy, které koncem jara 

přikrývají	tmavě	zelené	jehlicovité	listy.	Výška	je	5–15	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 ks 108 Kč.

0695 Phlox nízké odrůdy MIX – ve směsi různých barev.
Cena za 1 kus 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
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pHySoSTeGIa
„Řetězovka – fysostegie“, trvalka má ve štíhlých klasech trubkovité 

květy se zvláštní schopností – jsou nastavitelné do různé polohy, při vychý‑
lení se hned nevracejí do původní polohy. Je mrazuvzdorná, kvete celé léto 
až do podzimu. Stanoviště má být slunečné, občas přistíněné, půda běžná 
zahradní. Používáme je v záhonech, okolí jezírek, výška 70 cm a více.

0696 Physostegia virginiana CRYSTAL PEAK WHITE – kvete celé léto množstvím bílých 
květů uspořádaných do klasů jako obilí. Je mrazuvzdorná. Stanoviště má být sluneč‑
né, občas přistíněné, půda běžná zahradní. Používáme je v záhonech, okolí jezírek, 
výška	70	cm	a	více.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0697 Physostegia virginiana ROSE – květy jsou fialově růžové, pyskaté, v pravidelných, 

jako	články	řetězu	se	střídajících	přeslenů	v	koncových	klasech.	Výška	80	cm.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.

pLaT ycodon
„Boubelík, boubelka, zvonkovec“, monotypický rod květin. Jsou 

to trvalky, plně mrazuvzdorné, které pěstujeme pro elegantní, velké, 
zvonkovité květy. Výška rostlin bývá 30–50 cm. Jsou vhodné do záhonů, 
do skalek i na řez květů. Listy jsou vejčité, ostře zubaté, šedozelené. 
Vyžadují slunce a lehkou, písčitou půdu. Kvetou uprostřed léta.

0698 Platycodon FUJI BLUE – balónkovitá, nafouklá poupata rozkvétají ve zvonkovité, 
modré nebo nachově modré květy.

Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0699 Platycodon FUJI PINK –	květy	jsou	v	příjemném	růžovém	odstínu,	výška	rostlin	40	

cm, kvete středně.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.

0700 Platycodon FUJI WHITE – zvonkovité květy jsou čistě bílé s nepatrnými žilkami, 
kvete začátkem léta.

Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0701 Platycodon MIX – směs barev.

Cena za 3 kusy je 87 Kč, za 5 kusů 130 Kč.

poTenTILLa
„Mochna“, trsnatá trvalka pěstovaná pro pěkná květenství malých, 

kolovitých nebo miskovitých květů. Také pro jejich parádní měkké, chlu‑
paté, dlanitě dělené listy. Má ráda slunce, roste i v polostínu, kde se květy 
lépe vybarvují. Kvetou většinou celé léto. Na pěstování nenáročná, je 
mrazuvzdorná, hodí se do lemů, záhonů, ale i skalek, výška 20–60 cm.

0702 Potentilla ESTA ANN – krásně žluté květy s červenými středy. Tmavě zelené, kon‑
cové listy jsou velmi podobné jahodovým. Velmi snadno se pěstuje, rozjasňuje přední 
část	záhonů	nebo	skalky.	Výška	25	cm.

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 ks 165 Kč.

0703 Potentilla nepalensis RON MCBEATH – miskovité květy jsou purpurově růžové 
barvy a jsou seskupeny ve volné květenství. Má ráda slunce, kvete od května do 
července.	Pochází	z	Himalájí,	výška	40	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

0704 Potentilla TWINKLING STAR – velké květy jsou korálově růžové, okolo středu je 
atraktivní	červený	a	nažloutlý	lem.	Výška	20-35	cm,	kvete	od	dubna	do	září.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

0705 Potenzilla MIX – směs barev.
Cena za 3 kusy je 123 Kč, za 5 kusů 190 Kč.

pRImULa
„Prvosenka, primulka“, jsou vhodné téměř pro všechny typy 

stanovišť: lemy, oblázkové i obyčejné skalky, rašelinové záhony, bažiny, 
okraje vodních nádrží, skalkový nebo obyčejný skleník. Některé se pěstují 
obtížněji, protože nesnášejí vlhko v zimě nebo horko v létě. Většinou 
jsou mrazuvzdorné, snášejí slunce i polostín, mají rády půdu bohatou na 
humus. Kvetou březen ‑květen.

0706 Primula denticulata ALBA – „prvosenka zoubkovaná“, je plně mrazuvzdorná. 
Květy jsou bílé v hustých, úplně kulatých květenstvích na tuhých stvolech.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
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0707 Primule denticulata RUBRA – kulovitá květenství jsou složena z purpurově červe‑
ných	květů.	Výška	okolo	20	cm,	mrazuvzdorná.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0708 Primula vialii RED HOT POKER – „prvosenka orchideokvětá“, je trsnatá víceletá rostlina. 

Výška	okolo	35	cm,	je	mrazuvzdorná.	Tato	zvláštní	prvosenka	má	ve	vysokém,	klasovitém	
květenství trubkovité, červené květy nahoře a levandulově modré květy vespod. Má ráda 
slunné stanoviště, dobře propracovanou půdu. Listy jsou kopinaté, zubaté, středně zelené.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

pULSaTILLa
„Koniklec“, je jedním z klenotů skalky. Tyto trvalky pěstujeme 

pro velké, velmi jemně členěné až složené listy, vzpřímené nebo převislé 
zvonkovité nebo pohárkovité květy, porostlé jemným chmýřím. Mají ten‑
ké, dřevnaté oddenky. Listy se po odkvětu nápadně zvětšují, objevují se 
zajímavé, chlupaté plody. Hodí se do skalek, mají rády plné slunce, úrod‑
nou půdu, bohatou na humus. Odvděčí se Vám bohatou násadou květů, 
sázíme je na jaře i na podzim, jsou plně mrazuvzdorné.

0709 Pulsatilla vulgaris BLUE – „koniklec obecný“, kvete na jaře nícími, nálevkovitými 
fialově	modrými	květy	s	jasně	žlutými	středy.	Výška	okolo	20	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0710 Pulsatilla vulgaris WHITE – květy jsou čistě bílé se žlutým středem. V době zrání 

semen	se	lodyhy	rychle	prodlužují.	Výška	25	cm.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

RUdBeckIa
„Třapatka“, kdo by je neznal – všechny ty zářivé třapatky, které 

i v podmračném dni vyvolávají dojem slunečního jasu a zkrášlují za‑
hradu! Je to vzpřímená trvalka, která kvete v druhé polovině léta a na 
podzim. Barevná škála je omezená na barvu žlutou, oranžovou a maha‑
gonově červenou, ale květy jsou velké a jejich veliké množství. U květních 
úborů je charakteristický kuželovitý střední terč, většinou hnědý až sko‑
ro černý. Má úzké, drsné, nevýrazně zelené listy. Je plně mrazuvzdorná, 
roste na slunci i ve stínu v dobře propustné, ale i vlhké půdě. Hodí se na 
záhony, k řezu i k aranžování, výška 50–180 cm.

0711 Rudbeckia hirta CHEROKEE SUNSET – tato nádherná „třapatka“ má květy jak jed‑
noduché, tak i plnokvětou formu, honosí se žádoucími odstíny zlatožluté, oranžové, 
bronzové	a	mahagonové	barvy,	výška	50–60	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0712 Rudbeckia hirta CHERRY BRANDY – tvoří středně velký kopec kopretinových úborů 

tmavé, třešňově červené barvy s tmavým „monoklem“ ve středu. Naprosto fantas‑
tická	odrůda	ve	smíšených	kontejnerech	nebo	na	okrajích	záhonů.	Výška	40-60	cm.	
Květináč	9x9.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0713 Rudbeckia hirta SAHARA – sametové květy jsou plnokvěté v jemných odstínech ka‑

ramelu, mědi, pískově žluté nebo teplé růžové barvy s velkým tmavým středem. Kve‑
te	od	poloviny	léta	až	do	podzimu.	Výška	je	50–55	cm.	Atraktivní	pro	včely	a	motýli.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0714 Rudbeckia maxima – květy jsou jednoduché, zlatě žluté s protáhlými hnědě zelený‑
mi	terči.	Listy	jsou	velké,	namodralé,	nedělené,	výška	150	cm,	dlouho	kvete.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0715 Rudbeckia triloba PRAIRIE GLOW – velké množství drobných černookých květů, 

načervenalé barvy se žlutými špičkami. Dva květy nejsou stejné. Krásně se mísí 
s	vyššími	trávami.	Výška	okolo	1	m.	Skutečná	krása	pro	letní	a	podzimní	zahradu.

Cena za 1 kus je 57 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0716 Rudbeckia MIX – barevná směs rudbékií.

Cena za 3 kusy je 135 Kč, 5 kusů 200 Kč.

SaLvIa
„Šalvěj“, tato úhledná, trsnatá trvalka je vysoká okolo 50 cm. Je mra‑

zuvzdorná, má úzce oválné až eliptické listy tmavě zelené barvy. V létě vy‑
kvétají husté, složené květenství z nahlučených lichopřeslemnů. Potřebují 
slunce a úrodnou, dobře propracovanou půdu. Množí se na jaře dělením, je 
vhodná pro skupinovou výsadbu do trávníků, květinových a trvalkových 
záhonů. Uplatní se i do výsadeb v hrncích. „Salvia officinalis – šalvěj 
lékařská“, je dlouholetá osvědčená léčivá rostlina a koření.

0717 Salvia hybride CARADONNA – tato suchu tolerantní trvalka je oblíbená pro indigově 
modré květy s purpurově černými stonky, které jí dodávají dvoubarevný efekt. Kvete 
v	časném	létě,	výška	80-90	cm.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.

071807170716071507140713

071207110710070907080707



KATALOG pOdzim 2022

61

www.lukon–glads.cz ScaBIoSa /  SedUm

0718 Salvia nemorosa SCHNEEHUGEL – nafialovělé stonky nesou jasně bílá kvítka. Kve‑
te od června do října. Se svými tmavě zelenými, aromatickými listy dělá atraktivní 
vzhled	po	celé	léto.	Výška	35	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0719 Salvia nemorosa SYNCHRO BLUE – barvě květu je modrofialová. Kvete od června do 

července.	Výška	je	25–30	cm.	Květy	jsou	vhodné	k	řezu.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.

0720 Salvia officinalis PURPURASCENS – „šalvěj lékařská“, je aromatický, stálezelený po‑
lokeř. Listy a stonky mají fialové zabarvení, které přechází do šedozelené barvy. Listy jsou 
podlouhlé. Květy jsou v hroznech fialovo modré barvy. Vhodným stanoviště je teplé, slun‑
né	stanoviště	s	propustnou	půdou.	Kvete	od	června	do	srpna.	Výška	rostliny	je	50	cm.

Cena za 1 kus je 49 Kč, 3 ks 138 Kč.
0721 Salvia superba MERLEAU ROSE – „šalvěj nádherná“, na konci jara se objevují 

četné rozvětvené hroty trubkovitých, pastelově růžových květů. Květy jsou doplněny 
barevnými,	růžově	fialovými	listeny.	Výška	30	až	35	cm.

Cena za 1 kus je 49 Kč, 3 ks 138 Kč.
0722 Salvia superba NEW DIMENSION BLUE – kvete fialovomodře od června do srpna. 

Vhodná do suchých až polosuchých stanovišť. Odstraněním květenství po odkvěty 
podpoříte	rostlinu	k	dalšímu	kvetení.	Výška	30	cm.

Cena za 1 kus je 49 Kč, 3 ks 138 Kč.
0723 Salvia sylvestris ROSE QUEEN – bohatě kvete růžovými květy v létě, po jejich se‑

říznutí opakuje na podzim kvetení. Toleruje sucho a sálající slunce. Láká na sebe 
motýly,	ale	i	návštěvníky	zahrad.	Výška	25	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 ks 150 Kč.

0724 Salvia MIX – barevná směs šalvějí.
Cena za 3 kusy je 123 Kč, 5 kusů 190 Kč.

ScaBIoSa
„Hlaváč“, všestranně použitelná trvalka s nádhernými květy. 

Barevná škála je široká – sahá od bílé až po nejtmavší červeň. Hlaváče 
s polštářkovitými vonnými květenstvími na drátovitých stoncích jsou 
hodnotnými řezanými květinami. Polokulovité strbouly, jsou 5 cm široké 
a připomínají „polštářky na jehly“. Snadno se pěstuje, jen déle trvající 
vlhké počasí jemu nesvědčí. Je mrazuvzdorný, často se používá do trval‑
kových záhonů, skalek, alpinií, výška 50‑80 cm.

0725 Scabiosa atropurpurea BLACK PURPLE – květy jsou tmavé sametově fialové až 
černé s bílými kontrastními bliznami. Slabě voní. Kvete od léta až do podzimu. Vhod‑
ná	na	plné	slunce	a	do	vlhké	půdy.	Výška	je	90	cm.	Vhodná	k	řezu.

Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 ks 150 Kč.
0726 Scabiosa caucasica PERFECTA BLUE – „hlaváč kavkazský“, květy jsou fialově 

modré, uprostřed krémová hlávka.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.

SedUm
„Rozchodník“, podobně jako kaktusy a jiné sukulenty mohou roz‑

chodníky díky tomu, že dokážou ve svých dužnatých orgánech zadržet 

vodu, osidlovat i vyprahlá místa, na něž je jiné rostliny už následovat 
nemohou. Tato dužnatá, stále zelená trvalka, je vhodná do skalek, step‑
ních partií, do štěrbin, do kamenných koryt a lemů. Je mrazuvzdorný, po‑
třebuje slunce, roste dobře v jakékoliv půdě, ale nejlépe v úrodné a dobře 
propustné. Snadno se pěstují, každé 3‑4 roky je přihnojíme. Každá další 
péče je zbytečná. Množíme je dělením trsů na podzim nebo na jaře.

0727 Sedum AIZOON – „rozchodník vždyživý“, zelené listy jsou dužnaté, na okraji zu‑
baté. V létě rozkvétají plochá květenství hvězdicovitých, žlutých květů. Na podzim se 
listy	vybarvují	do	oranžově	červené	až	červené	barvy,	výška	40	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0728 Sedum cyaneum SACHALIN – vejčité, zdužnatělé listy, podobně jako sukulenty, jsou 

fialově	růžové	barvy.	Květy	jsou	růžově	fialové,	výška	5-8	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0729 Sedum dasyphyllum –	velmi	nízký,	 kompaktní	 druh,	pouze	3-5	cm	vysoký.	Tvoří	
husté trsy šedě ojíněného olistění. Střechovitě uspořádané, vejčité na vrcholu ploché 
listy, ploše zarovnané jsou velmi sukulentní a těsně semknuté. Bílé květy jsou tvoře‑
ny na krátkém jednoduchém mnohokvětém jednoramenném vrcholíku.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0730 Sedum hybrid ABBEYDORE – rostliny mají masité, temně zelené listy. Květy jsou 

karmínově	červené	až	vínové,	později	svítivé	semeníky.	Výška	50	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
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0731 Sedum hybride MINI JOY – je to kompaktnější forma známějšího „Autumn Joy“. 
Květy	jsou	lososově	růžové,	výška	40-50	cm.	Novinka!

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0732 Sedum hybridum RED SPARKLE – okrouhlé, plošší mahagonově červené listy. 

Hvězdičkovité	květy	jsou	rudě	červené.	Rychle	se	rozrůstá,	výška	30-35	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0733 Sedum kamtschaticum varigatum – „rozchodník kamčatský“, na podzim kvete 
žlutými květy s oranžovým středem, ve volných květenstvích. Masité listy mají výraz‑
né	krémově	bílé	okraje.	Výška	10	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0734 Sedum reflexum AUREUM – listy mají zářivou barvu neónově žlutě zelenou. Kvete 

v	létě	žlutě,	výška	10	cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0735 Sedum seduction CHOCOLATE CHERRY – nádherná trvalka s kompaktním habitem 
a lesklým, tmavě fialovým olistěním. Květy jsou višňově červené. Kvete srpen–říjen. 
Výška	je	30	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0736 Sedum spathulifolium PURPUREA – „rozchodník lžičkolistý“, je kompaktní skal‑

nička, má masité stříbřité listy s červeno ‑fialovým probarvením. Květy jsou drobné, 
jasně	žluté.	Výška	je	10	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0737 Sedum spectabilis CARL – květy mají sytou, zářivou, vínovou barvu. Listy jsou 

zoubkované,	výška	40-50	cm.	Kvete	září	-říjen,	kompaktní	vzrůst.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0738 Sedum spectabilis STARDUST – květy tohoto rozchodníku jsou bílé, podobný habitus 
jako předešlý kultivar. Kvete v srpnu až říjnu. Má oválné listy, na okraji vroubkované.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0739 Sedum spurium PURPUR WINTER – „rozchodník pochybný“, vytváří bronzově 

zelené kulaté až vejčité listy. Kvete červenec–srpen. Vytváří husté shluky nápadně 
růžových	květů.	Výška	10–15	cm.	Atraktivní	pro	motýly	a	včely.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0740 Sedum spurium TRICOLOR – má ploché, okrouhlé listy, které jsou bílé, růžové a tři odstíny 
zelené. Květy jsou růžové, kvete celé léto. Výborně se hodí na pěstování ve skalkách, v kon‑
tejnerech,	v	korytech	nebo	ve	zdi	ve	výklencích.	Výška	5-8	cm.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0741 Sedum spurium VOODOO – temně rudé listy a zářivě neonově růžové květy zajišťují výbor‑

né	pěstební	výsledky	na	Vaší	zahradě.	Výška	10	cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0742 Sedum SunSparkler FIRECRACKER – koncem léta až do podzimu tvoří nízké, kompaktní 
kopečky lesklých purpurově červených listů s většími, středně růžovými kvítkami. Výška 
10-15	cm,	velice	vhodný	pro	výsadbu	do	nádob,	skalek	atd.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0743 Sedum takesimense ATLANTIS – neobyčejný půdopokryvný rozchodník! Malé, pilovitě listy 

jsou tmavě zelené s velmi širokými krémově žlutými okraji. Na konci podzimu s příchodem 
nízkých teplot se okraje listů zabarvují do růžovo červených tónů. Vhodná na pokrytí svahů, 
možno	kombinovat	se	sukulenty.	Odolná	vůči	suchu,	nenáročná	trvalka.	Výška	je	10	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0744 Sedum telephium HAB GRAY – dužnaté, kouřově šedé olistění je ještě umocněno růžo‑

vými, prohnutými stonky. Růžová poupata se po otevření přemění na citrónově krémové 
hvězdičky.	Kvete	srpen	-září,	výška	45-50	cm.	Novinka!

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0745 Sedum telephium HERBSTFREUDE – často známý jako „s.Autum Joy“. Na podzim přivábí 

motýly a včely svými tmavě růžovými květy dozrávajícími do bronzově červena. Dužnaté 
listy jsou šedě ojíněné. Řezaná květenství tohoto rozchodníku se používají do moderních 
aranžmá,	do	smuteční	vazby	a	také	se	suší.	Výška	50-60	cm.

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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0746 Sedum telephium JOSE AUBERIGNE – kompaktní rostlina, která je zjara lilkově zelené, 
později	se	barva	změní	v	hnědě	fialovou.	Květy	jsou	jasně	růžové	barvy.	Výška	50	cm.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0747 Sedum telephium ORANGE XENOX – nová odrůda rozchodníku, která zaujme svým 

kompaktním růstem, tuhými stonky a masivními listy, které jsou tmavě fialově šedé. 
Rostlina s velkým plochým růžovým květenstvím s nádechem oranžové barvy. Kvete 
od	srpna	do	září.	Rostlina	dosahuje	výšky	až	40	cm.

Cena za 1 kus je 75 Kč.
0748 Sedum telephium PURPLE EMPEROR – tmavě karmínově purpurové listy, nad nimi 

purpurově	červené	květy.	Výška	40	cm.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0749 Sedum telephium RED CAULI – rostliny jsou kompaktního vzrůstu. Květy jsou zářivě 
červené,	masité	listy	jsou	modře	šedé	až	purpurové.	Výška	25-30	cm.	Super	novinka!

Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0750 Sedum telephium YELLOW DELICAT – odrůda s krémově žlutými květy. Kvete od 

srpna	do	září.	Přitahuje	včely.	Výška	je	20–50	cm.	Kvete	od	srpna	do	září.	NOVINKA!
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0751 Sedum telephium YELLOW YENOX – velice podobná odrůda předešlé, květy jsou 
však žluté barvy.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0752 Sedum tetractinum CORAL REEF – půdopokryvná trvalka. Listy jsou lesklé zelené 

a mají růžové špičky, na podzim se zbarvují do bronzovo – červené barvy. Bohatě 
kvete žlutými květy. Doba kvetení je červenec–srpen.

Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0753 Sedum nízké odrůdy MIX – nízké druhy rozchodníků, barevná směs, každý jiný.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kus 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.

0754 Sedum vyšší odrůdy MIX – vyšší druhy rozchodníků, barevná směs, každý jiný.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.

SempeRvIvUm
„Netřesk“, nízké, tučnolisté skalničky, roste i v extrémním suchu, 

je mimořádně nenáročný. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné, potřebují 
slunce a písčitou půdu. Tvoří husté, sevřené porosty, které jsou vhodné 
na skalky, zídky, náspy, střešní zahrady a do alpinkových skleníků. Může 
se pěstovat i v nádobách, kvete červen ‑červenec, výška květenství bývá 
20 až 40 cm. Šedé, zelené, načervenalé nebo modravě zelené růžice, snáší 
přímé slunce. Vytváří mnoho nových výběžků.

0755 Sempervivum arachnoideum –	otevřené	růžice	o	průměru	5-8	cm	jsou	uprostřed	
pokryté plstnatou pavučinkou. Začátkem léta jej zdobí stvoly s květy červenorůžové 
barvy. Rychle odnožuje, tvoří bochníkovité hloučky.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0756 Sempervivum BETA – velké, modro ‑zelené růžice se během roku přebarvují do kar‑

mínově purpurové. Velmi dobře roste.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0757 Sempervivum BRIGITTE – šedozelené růžice jsou střední velikosti. V období růstu 
mají listy fialový nádech s tmavě fialovou špičkou. Na podzim a v zimě jsou zelené. 
Výška	5-9	cm.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0758 Sempervivum BROWNII – stálezelené růžice mají růžově zabarvené listy s tmavě 

hnědými	špičkami.	Květy	jsou	růžové,	robustní	evergreen	dosahuje	výšky	5-15	cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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0759 Sempervivum BRUNCO –	hnědo	-červené	růžice,	nápadně	lesklé,	výška	8-10	cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0760 Sempervivum BURGUNDY –	nápadně	sametové,	hnědo	červené	růžice,	průměr	10	cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0761 Sempervivum GREEN GABLES – masité růžice jsou hráškově zelené barvy, střední 
velikosti, květy mají žlutou barvu.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0762 Sempervivum LONGIER – menší růžice jsou svěže zelené barvy. Rychle se rozrůstá.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0763 Sempervivum montanum – „netřesk horský“, lidově se mu říká „horská růže“ 

nebo „skalní růže“, což jistě souvisí s jeho velmi ozdobným květem, konkrétně s rů‑
žovými podlouhlými korunními plátky uspořádanými do pravidelné růžice.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0764 Sempervivum regine amalinschotti – středně velké růžice mají světle hnědé špič‑

ky. Květy mají pastelově růžovou barvu.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0765 Sempervivum MIX – různé druhy, každý jiný, výhodná cena.
Cena za 3 kusy je 90 Kč, 5 kusů 140 Kč, 10 kusů 270 Kč.

SIdaLcea
„Sidalcea, slézovník“, připomíná menší topolovku. Z trsu okrouh‑

lých přízemních listů vyrůstá silný stonek s vysokým terminálním kvě‑
tenstvím. Květy jsou miskovité, 3,5‑5 cm široké a mají hedvábný povrch. 
Důležité je seříznutí odkvetlých stonků až k povrchu půdy. Rostliny jsou 

plně mrazuvzdorné. Potřebují slunce a dobře propustnou půdu. Výška 
60–80 cm, má hluboce členěné listy s úzkými úkrojky. Kvete v létě, 
uplatní se v záhonovém pěstování s trvalkami.

0766 Sidalcea candida – bíle kvetoucí „topolovka“. Má ráda vlhčí prostředí, roste zdra‑
vě,	výška	do	50	cm.

Cena za 1 kus je 47 Kč, 3 kusy 132 Kč.
0767 Sidalcea oregana BRILLIANT –	čistá,	karmínově	červená	barva,	výška	80	cm.

Cena za 1 kus je 47 Kč, 3 kusy 132 Kč.

TRIcyRTIS
„Liliovka – hadí lilie“, v létě a na podzim kvetoucí, oddenkaté 

trvalky. Jsou plně mrazuvzdorné, rostou na slunci nebo i v polostínu. 
Potřebují vlhkou půdu, bohatou na humus. Množí se na jaře dělením, sá‑
zíme do hloubky okolo 10 cm, výška rostlin je 40 až 70 cm. Listy jsou úzce 
oválné, chlupaté, tmavě zelené, přitisklé k lodyhám. V úžlabí horních 
listů jsou nahlučená květenství velkých, otevřeně zvonkovitých květů. 
Mají velmi exotický vzhled, jejich původ je v Japonsku.

0768 Tricyrtis formosana – kvete ostruhatými, nachově a růžově zbarvenými květy se 
žlutým hrdlem a bohatým tečkováním.

Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0769 Tricyrtis hirta – květy jsou mléčně bílé, sytě nachově až fialově skvrnité, nálevko‑

vité, podobné orchidejím.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

0770 Tricyrtis hirta MIYAZAKI – slonovinově bílé květy jsou velmi bohatě růžově a pur‑
purově tygrované.

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0771 Tricyrtis hybride GOLDEN FESTIVAL – základní barva kvítků je zlatě žlutá. Květy 

jsou celoplošně potečkovány mahagonově hnědými tečkami.
Cena za 1 kus je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.

0772 Tricyrtis MIX – různé druhy, každý jiný.
Cena za 3 kusy 84 Kč.

veRonIca
„Rozrazil“ je trsnatá trvalka, plně mrazuvzdorná. K obsáhlému 

rodu patří rostliny, které mají malé modré, purpurové nebo růžové, ale 
i bílé květy uspořádané většinou v klasovitých květenstvích. Výška se 
pohybuje v rozmezí od 8 do 120 cm podle typu rostliny. Záhonové roz‑
razily prospívají v půdě s dostatkem vápníku a s dobrou drenáží. Nízké 
rozrazily barevně oživují skalky v letních měsících a přikrývají půdu 
listnatým kobercem. Daří se jim na slunci a v dobré půdě. Hodí se do 
skalek, alpinií, na obruby a okraje záhonů.

0773 Veronica gentianoides – tento bohatě kvetoucí rozrazil nás zaujme nádherně blan‑
kytně	modrými	květinovými	úbory.	Výška	30-45	cm,	kvete	od	května	do	července.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0774 Veronica longifolium ANTARCTICA WHITE – trvalka s úzkými tmavě zelenými listy. 

kvete	čistě	bílými	květy	od	června	do	září.	Výška	je	60	cm.
Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
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0775 Veronica porphyriana – „rozrazil klasnatý“, roste v dobře propustné půdě, vytváří 
rohož sytě zelených kulatých listů. Od jara do podzimu získáte nepřetržitě kvetoucí purpu‑
rově	modré	květinové	hroty.	Výška	15-20	cm,	skvěle	se	hodí	do	skalek,	obruby	záhonů.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0776 Veronica spicata NANA BLAUTEPPICH – výrazně fialovomodrá trsnatá trvalka s ko‑

pinatými,	jemně	zubatými	tmavě	zelenými	listy.	Výška	je	10–15	cm.	Kvete	červen–sr‑
pen. Mrazuvzdorná, nenáročná trvalka. Vyžaduje slunné, sušší stanoviště a propust‑
nou hlinitopísčitou půdu. V zimě nesnáší přemokření. Vhodná na záhon, skalek a do 
nádob. Kobercovitý kultivar.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0777 Veronica spicata ROSE ZWERG – tvoří kompaktní keříčky, květy jsou červeně růžo‑

vé,	výška	30-40	cm,	netradiční	barva	mezi	rozrazily.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0778 Veronica spicata ULSTER DWARF BLUE – rozkošný, nízký rozrazil, který bohatě 
kvete.	Barva	květů	je	azurově	modrá,	výška	20	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0779 Veronica MIX – směs rozrazilů, každý jiný.

Cena za 3 kusy 114 Kč, za 5 kusů 175 Kč.

vInca
„Brčál větší“, je to stále zelený, rozprostřený polokeř s dlouhými, 

obloukovitě zahnutými větvičkami. Kvete od konce jara až do začátku 
podzimu většími, jasně modrými květy. Je mrazuvzdorný, hodí se pro 

pořízení souvislého půdního krytu, i ve stínu. Mnohem více kvete má  ‑li 
alespoň trochu slunce. Roste v jakékoliv půdě, která není příliš suchá.

0780 Vinca major VARIEGATA – je to stále zelený polokeř. Má jasně zelené listy, na okrajích ši‑
roce smetanově bíle panašované (lemované). Kvete od konce jara až do začátku podzimu 
většími, jasně modrými květy. Je mrazuvzdorný. Množí se od podzimu do jara dělením.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0781 Vinca minor VARIEGATED GOLDEN – každý tmavě zelený list má rafinovaný světle 

zlatý lem okrajů. Květy jsou tmavě modrofialové. Kvete od konce jara až do začátku 
podzimu.	Je	mrazuvzdorný.	Výška	15-20	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 132 Kč.

y Ucca
„Juka“, vynikající solitérní trvalka s celoročním ozdobným účinkem, 

lidově zvaná „palmová lilie“. Pěstuje se pro výrazné, mečovité, nahlu‑
čené listy v přízemní růžici. Od poloviny do konce léta vyrůstají z trsu 
listů, tmavě zelené lodyhy. Výška kvetoucích lat je až 1,5 m. Potřebují pl‑
né slunce, dobrou půdu, jsou mrazuvzdorné. Je lépe je na zimu nakrývat, 
v době intenzivního růstu zaléváme středně, v ostatních obdobích málo.

0782 Yucca filamentosa – „juka vláknitá“, vysoké převislé laty nesou bílé, zvonkovité květy.
Cena za 1 kus je 57 Kč, 3 kusy 159 Kč.

0783 Yucca filamentosa BRIGHT EDGE– tmavě zelené, mečovité listy mají, světlé, zlato‑
žluté středy. Má ráda plné slunce, velice populární kultivar.

Cena za 1 kus je 150 Kč.

oSTaTní TRvaLky
0784 Alchemilla mollis IRISH SILK – „kontryhel měkký“, rostlina vytváří kopec velkých, 

měkce plstnatých, světle zelených listů. Od konce jara do léta vytváří na stoncích 
hrozny drobných žlutozelených květů. Vhodná k řezu. Plně mrazuvzdorná, roste na 
všech půdách kromě bažinatých. Vyhovuje jí poloha na slunci, ale i částečné přistí‑
nění.	Výška	je	45	cm.

Cena za 1 kus je 54 Kč, 3 kusy 150 Kč.
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0785 Alyssum montanum BERGOLD – „tařice horská“, velice populární skalnička, často 
rostoucí společně s „arabisem ‑huseník“ a „aubrietou ‑tařičkou“. Tvoří nízké kopeč‑
ky stříbřitě šedých listů, nesoucí velké množství jasně žlutých kvítků. Kvete od poloviny 
až do konce jara. Je vhodná do skalek, stěn a písčitých svahů. Má ráda slunnou polohu, 
je	mrazuvzdorná,	výška	10-15	cm.

Cena za 1 kus 45 Kč, za 3 kusy 126 Kč.
0786 Arenaria montana BLIZZARD COMPACT – „písečnice horská“, pochází z Pyrenejí, 

kde roste na vápencových skalách. Jedná se o půdopokryvnou trvalku, která vytváří 
kompaktní koberce. Kvete duben–srpen bílými květy. Vhodná na slunné stanoviště 
s	hlinito	-písčitou	propustnou	zeminou.	Výška	10	cm.	Vhodná	do	skalek,	na	zídky,	koryt	
nebo truhlíků.

Cena za 1 kus 43 Kč, za 3 kusy 120 Kč.
0787 Asclepias tuberosa – „klejicha“ se sice již dlouho pěstuje, přesto se nestala běžnou 

květinou a ani se nenabízí v obchodech. Je to přímá hlíznatá trvalka s dlouhými, ko‑
pinatými	listy.	Lodyhy	po	naříznutí	roní	mléčně	bílý	latex.	Menší	květy	jsou	pětičetné	
jasně	oranžově	červené	barvy,	rozkvétají	v	létě	a	dozrávají	v	úzké,	špičaté	tobolky	až	15	
cm dlouhé. Je mrazuvzdorná, má vanilkou vonící květy, dává přednost slunci a dobře 
propracované půdě. V době růstu je lepší rostliny sestřihnout, aby se rozvětvily.

Cena za 1 kus 40 Kč, za 3 kusy 111 Kč.
0788 Belamcanda chinensis FRECKLE FACE – „angínovník“, tato unikátní trvalka pro‑

dukuje na řídce větvených lodyhách postupně vyrůstající zploštělé, zářivě oranžově 
červené	 květy,	 4-5	 cm	 v	 průměru,	 s	 tmavšími,	 červenými	 skvrnami.	 Kvete	 několik	
týdnů, na konci léta se květy přemění v zajímavé lusky naplněné semeny, což dělá 
další pěknou dekoraci na záhonech. Je mrazuvzdorná. ale při studené zimě potřebuje 
chránit.	Má	ráda	slunce	a	propustnou	půdu.	Výška	40-50	cm,	léčivka.

Cena za 1 kus 59 Kč, za 3 kusy 165 Kč.

0789 Catananche caerulea BLUE – „poblekla“, trvalka, jejichž úbory se suší a používají v zimě 
k dekoraci. Hvězdicovité květy jsou v levandulově modrých úborech. Je plně mrazuvzdorná. 
Čárkovité listy jsou chlupaté. Používá se na suché stanoviště do trvalkových záhonů, skalek. 
Vyžaduje	slunce,	světlo,	dobře	propustnou	půdu.	Výška	je	45-60	cm,	kvete	v	létě.

Cena za 1 kus 43 Kč, za 3 kusy 120 Kč.
0790 Centranthus ruber ALBUS – „Mavuň“, bohatě kvete v mnohokvětých květenstvích 

na vzpřímených, rozvětvených lodyhách. Je to nenáročná trvalka pro slunná místa. 
Kvete	od	jara	do	podzimu.	Je	plně	mrazuvzdorná.	Daří	se	jí	na	exponovaných	místech	
a na chudých, zvláště alkalických půdách. Řez po hlavním květu podporuje opakované 
květenství.	Použití	na	suchých	svazích,	na	skalkách	a	suchých	zídkách.	Výška	okolo	50	
cm i více. Množí se dělením na jaře a kořenovými řízky. Květy této „mavuně“ jsou bílé. 
Kvete celé léto až do podzimu.

Cena za 1 kus 45 Kč, za 3 kusy 126 Kč.
0791 Cerastium tomentosum SILVER WHITE – půdopokryvná skalnička, která vytváří polštáře 

stříbrně zeleno šedých listů, které jsou bohatě pokryté bílými květy. Když je rostlina v plném 
květu připomíná hromadu sněhu. Rostlina kvete od května do června. Zeleno ‑stříbrnou barvu 
listů si ponechává po celý rok. Hodí se na plné slunce do sušších jižních svahů mezi kameny, 
na obruby, hroby, k zaplnění větších ploch ve skalce. Rostlina je citlivá na zimní mokro.

Cena za 1 kus 40 Kč, za 3 kusy 111 Kč.
0792 Cosmos atrosanguineus BLACK MAGIC – „krásenka“, oblíbená hlíznatá trvalka, 

kvete v létě nebo začátkem podzimu. Má tmavě karmínově hnědé úbory. Velice pozo‑
ruhodná je vůně čokolády, která je patrná ke konci horkého letního dne. Květy připomí‑
nají jednoduché jiřinky. Vyžaduje slunce, dobře propustnou půdu. V mírných oblastech 
může	přezimovat	v	půdě	chráněná	dobrým	mulčem.	Rostliny	jsou	vzpřímené,	výška	60	
cm, můžeme je i řezat. Kvetou déle, jestliže se u nich odstraňují odkvetlé květy.

Cena za 1 kus 60 Kč, za 3 kusy 165 Kč.

0793 Dianthus caryophyllus VIENNA MIXED – „hvozdíky, karafiáty“, byly oblíbené již ve starově‑
kém	Řecku,	35-40	cm	vysoká	trvalka	s	šedozelenými	listy	rozkvétá	na	jaře	plnými	květy	nejrůz‑
nějších zářivých barev. Květy na vzpřímených stoncích vydávají charakteristickou vůni, kvetou 
zejména v létě. Svědčí jim půdy dobře zásobené vápnem, ale alkalická půdní reakce není nezbyt‑
ná. Vyžadují volné, slunné stanoviště s provzdušněnou půdou. Jsou to velmi nenáročné květiny, 
plně mrazuvzdorné, lze je pěstovat i v květináčích. Mají velmi širokou škálu použití.

Cena za 1 kus 40 Kč, za 3 kusy 111 Kč.
0794 Digitalis purpurea FOXY MIX – „Náprstník“, tyto trvalky rostou v různých podmín‑

kách,	dokonce	i	na	suchých,	exponovaných	místech.	Nejlépe	jim	však	vyhovuje	polostín	
a dobře provzdušněná půda. Vytváří růžici vejčitých, drsných, tmavě zelených listů 
a	v	létě	mohutný	hrozen	trubkovitých	květů,	výška	80-120	cm.	Náprstníky	jsou	ozdo‑
bou každé zahrady. Květy tohoto náprstníku mohou být růžové, červené, fialové nebo 
bílé. Nabízíme Vám je ve směsi barev.

Cena za 1 kus 43 Kč, za 3 kusy 120 Kč.
0795 Erodium variable BISHOP’S FORM – „pumpava“, tyto trvalky vytvářejí vyklenuté pol‑

štáře. Jsou vhodné pro skalky, plně mrazuvzdorné až chladuvzdorné. Vyžadují slunce 
s dobře propustnou půdou. Množí se v létě polodřevitými řízky. Listy jsou vejčité, tma‑
vozelené	až	šedozelené,	na	okrajích	vroubkované,	na	dlouhých	řapících.	Výška	okolo	10	
cm. Květy jsou podobné kakostům. Květy jsou pastelově růžové s tmavším žilkováním 
podobné kakostům. Listy jsou vejčité, tmavozelené až šedozelené, na okrajích vroub‑
kované,	na	dlouhých	řapících.	Výška	okolo	10	cm.

Cena za 1 kus 43 Kč, za 3 kusy 120 Kč.
0796 Eryngium planum BLUE HOBBIT – „máčka“, ostnaté, otevřené okolíky jsou slože‑

ny z ocelově modrých květů. Tento jedinečný nízký kultivar je velice vhodný pro lemy 
a	okraje	záhonů.	Výška	25-40	cm.

Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.

VYPRODÁNO
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0797 Eupatorium atropurpureum – „sadec“, nápadná, vzpřímená trvalka s terminálními kvě‑
tenstvími trubkovitých květů rozkvétajících na přelomu léta a podzimu. Červeně skvrnité 
lodyhy nesou úbory růžově purpurových kvítků. Pěstujeme je především pro pěkná květen‑
ství, ale i pro dekorativní olistění. Drsné, oválné listy vyrůstají v přeslenech na zbarvených 
lodyhách. Je mrazuvzdorný, vyžaduje vlhčí půdu, stanoviště může být slunné nebo polostin‑
né. Používáme jej jako solitérní rostlinu na okrajích jezírek, v pozadí menších trvalek.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0798 Gypsophila paniculata BRISTOL FAIRY – „Šater latnatý“, je to rostlina, která tvoří většinou 

bohatě rozvětvené stonky a vstřícně čárkovitě kopinaté listy. Lidově se šateru latnatému říká 
„Nevěstin závoj“. Vyžaduje slunné stanoviště a sucho. Vlhko, zejména v zimě, mu škodí. Je 
až	1	m	vysoký,	používá	se	do	trvalkových	záhonů,	a	hlavně	k	řezu	jako	doplněk	vázaných	kytic.	
Sázíme na jaře, kvete v prvním roce srpen ‑září, v dalších letech červen ‑červenec. Rostlinu lze 
také sušit. Bohatě větvené lodyhy nesou laty velmi drobných, plných bílých květů.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.
0799 Chiastophyllum oppositifolium – „pupovice, kotyledon“, je stále zelená trvalka s velkými, 

podlouhlými, pilovitými, sukulentními listy. Koncem jara a začátkem léta kvete množstvím 
drobných	žlutých	květů	v	převislých	květenstvích.	Je	mrazuvzdorná,	výška	15-20	cm	je	vhod‑
ná do skalek. Stanoviště má být slunné nebo částečně stinné s propustnou zahradní půdou.

Cena za 1 kus 50 Kč, za 3 kusy 135 Kč.
0800 Iberis sempervirens Appen ‑Etz – „iberka (štěničník) vždyzelená“, nepostradatelný, stáleze‑

lený, plazivý polokeř pro skalky. Iberka kvete tak bohatě, že květy zakrývají listy. Květy jsou bílé, 
v hustých, okrouhlých květenstvích. Pravidelným odstraňováním odkvetlých květenství lze pro‑
dloužit dobu kvetení. Má ráda slunné stanoviště, půda může být suchá až čerstvá, chudší na hu‑
mus. Hodí se do skalek, suchých zídek a k jihu orientovaných náspů, do popředí záhonů na výsluní. 
Listy	jsou	tmavě	zelené,	podlouhlé	až	vejčité.	Výška	je	30	cm.	Kvete	od	jara	do	začátku	léta.

Cena za 1 kus 48 Kč, za 3 kusy 135 Kč.

0801 Jovibarba hirta PURPUREA – „nechrastec (netřesk) srsnatý“, stále zelená kobercovitá 
trvalka s růžicemi chlupatých, středně zelených, často načervenalých listů. Kvete v létě pětičet‑
nými žlutými květy, uspořádanými do vrcholového květenství. Nemá rád vlhko v zimě, je mrazu‑
vzdorný.	Hodí	se	na	skalky,	suť,	zdi,	náspy,	výška	8-15	cm.	Má	rád	slunce	a	štěrkovitou	půdu.

Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0802 Lewisia ELISO – „lewisie“, je jedna z nejvíce barevných skalniček, středy květů jsou 

pruhované, vytvářejí kontrastní, víceramennou hvězdu. Jsou plně mrazuvzdorné. Vy‑
žadují polostín a humózní, vlhkou, ale dobře provzdušněnou, neutrální či kyselou půdu. 
Během celého roku nesnášejí zálivku na list. Po odkvětu je nutné zálivku přerušit. Jsou 
velmi vhodné do skalek, skalkových skleníků či skalničkových koryt. Dodáváme je ve 
směsi barev růžové, červené, oranžové a různé odstíny bílé.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0803 Ophiopogon planiscarpus NIGER – „sedoulek“, také se jí říká „černá tráva“. Tyto 

stále zelené trvalky se pěstují zejména pro úhledné, trávovité, černé listy. Konvalinkové 
květy	jsou	v	růžovofialových	hroznech,	kvete	v	létě,	plody	jsou	černé.	Výška	15-25	cm.	
Je plně mrazuvzdorný, má rád slunce nebo částečný stín, dobře propustnou půdu. Je 
nenáročný na vzdušnou vlhkost, dobře snáší i přeschnutí při použití na skalce nebo 
jako podrostové či pobřežní rostliny.

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0804 Taraxacum pseudoroseum PINK DANDELION – „růžová pampeliška“, pochází ze 

střední Asie. Růžové květy mají okolo středu zlatě žluté vybarvení. Silné rostliny se 
sytě zelenými listy jsou velice atraktivní pro motýly a další opylovače. Jsou vhodné 
pro přírodní úpravy. Použijte je pro výsadby s nízkou údržbou. Jsou vhodné i do nádob, 
květináčů.	Výška	20–30	cm,	kvete	květen	-říjen,	je	mrazuvzdorná.	Snadně	roste,	velice	
vzácná rostlina – poprvé u nás nabízená – nádherná novinka!

Cena za 1 kus je 60 Kč.

0805 Veronicastrum virginicum FASCINATION – jemné, trubkovité kvítky jsou levandulově 
růžové	barvy,	stonky	 jsou	zbarveny	do	burgundsky	červené.	Výška	90-100	cm.	Tuto	
trvalku vysazujeme spíše do vlhčí půdy, stanoviště může být slunečné, ale i polostín. Je 
vhodná do smíšených trvalkových záhonů, přírodních nebo zadních partií zahrad. Vzpří‑
mené stonky nesou úzké kopinaté listy v přeslenech a dlouhý terminální hrozen malých 
kvítků. Dělá pěkně rozvětvená květenství, působí provzdušněným dojmem, láká včely 
a motýli. Mimo období květu působí velice dekorativně, je mrazuvzdorná. Výška okolo 
1	m,	ve	výsadbách	je	nepřehlédnutelná.

Cena za 1 kus 60 Kč, za 3 kusy 165 Kč.
0806 Waldsteinia ternata – „mochnička trojčetná“, je poloopadavá nízká a široce roz‑

růstaná rostlina pro lesní zahradu, do skalky a k okraji trvalkového záhonu. Stonky 
zakořeňující na povrchu nesou mnoho laločnatých listů, které se na podzim zbarvují 
zlatožlutě.	Kvete	v	dubnu	-červnu,	má	1	cm	široké	žluté	květy.	Výška	10	cm,	je	mrazu‑
vzdorná. Snadno se pěstuje, roste ve všech typech půd, snáší stín.

Cena za 1 kus 50 Kč, za 3 kusy 138 Kč.

„Trvalky, které Vám nabízíme v tomto katalogu, dodáváme 
v kontejnerech 8 x 8, 9 x 9 cm“.

TRÁv y
Tato skupina zahrnuje okrasné trávy, které nabízejí nevídané možnosti 

tvarů, barev a struktur, mění se podle ročních období, snesou se s většinou 
jiných rostlin a přežijí téměř všechno – sucho, mokro, chudou půdu, hodně 
i málo slunce. Zbarvení je rozličné: od žlutobílé přes zelenou, červenohnědou 
až po modravou a stříbřitou. Květenství trav je po usušení možné použít 
do různých vazeb i jako dekorace do vázy. Vhodné místo pro ně je solitérní 
výsadba do kosených trávníků nebo nízkých trvalek. V menších skupinách 
pak sázíme nižší trávy poblíž teras a cest. Péče se omezuje na odstraňová‑
ní nevzhledných stébel, svazování a na předjarní seříznutí těsně u země. 
Pojmenování okrasná tráva se používá pro všechny rostliny, které mají vzhled 
trávy. Jejich výška je daná druhem a pohybuje se od trpasličích až po obří roz‑
měry. Skalkám a záhonům dodávají eleganci a zdůrazňují kontrasty, i když 
některé trávy mívají v létě atraktivní květenství a suché se používají jako 
zimní dekorace. Dodají dynamiku a překvapivý rozměr okoukanému záhonu 
i květináčům na balkóně, svým kouzlem nás přenesou na suchou pampu nebo 
do tropického močálu, jsou prostě kouzelné, šik a sexy. Sázíme je na podzim 
i na jaře. Škůdci a choroby většinou nepůsobí vážnější problémy. Budoucnost 
okrasné zahrady patří různým druhům trav.0806080508040803
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0807 Calamagrostis acutiflora KARL FOERSTER – „třtina ostrokvětá“, listy jsou tmavě 
zelené,	kvete	v	létě	světle	oranžovým	květenstvím.	Výška	60	cm,	barevná	paráda	na	
zahradě v dalších letech.

Cena za 1 kus 50 Kč, za 3 kusy 138 Kč.
0808 Carex testacea PRAIRIE FIRE – atraktivní, zeleně bronzová ostřice s jemnými listy. 

Velice dekorační na záhonech, lemech, nádobách. Listy jsou neobvykle vypouklé, na 
jaře je třeba sestřihnout.

Cena za 1 kus 50 Kč, za 3 kusy 138 Kč.

0809 Cortaderia selloana PINK FEADER –	150	cm	vysoká	travina,	 trochu	choulostivější,	
než je bílá „kortadiéra“. Též vyžaduje zimní kryt, alespoň v prvním roce. Na zimu 
svážeme listy do snopu, případně trs ještě přikryjeme na ochranu proti zmrznutí. Tento 
druh kvete narůžovělými latami, které jsou velmi dekorativní.

Cena za 1 kus 54 Kč, za 3 kusy 150 Kč.
0810 Cortaderia selloana WHITE FEADER – „kortadérie, pampová tráva“, pochází z pamp 

Argentiny, odtud název. Má ráda teplou, chráněnou polohu na slunci. Okrasný účinek 
těchto trav zvyšuje chomáčkovité jakoby hedvábné, květenství. První rok po výsadbě je 
lepší jí udělat zimní kryt např. vrch svázat, přikrýt listím, nemá ráda být přes zimu v mok‑
ru. Při nákupu na podzim, chcete  ‑li mít jistotu, že Vám rostlina přežije do jara, zasaďte jí 
do větší nádoby a na zimu uložte např. do sklepa. Jinak další pěstování je bez problémů. 
Koncem	léta	rozkvétají	vzpřímené,	stříbřitě	bílé	laty,	které	jsou	až	150	cm	vysoké.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 132 Kč.
0811 Eragrostis spectabilis – načechraná květenství bronzově červených kvítků, paráda na 

slunci. Světle zelené listy se na podzim vybarvují do červena. Nepřekonatelná paráda 
na	pozdně	letní	zahrádce.	Výška	40-60	cm.

Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 132 Kč.
0812 Festuca glaucantha – „kostřava modrá“, kompaktní modré listy tvoří parádní, elegant‑

ní, zaoblené kupičky. Koncem léta postupně ztrácejí na blond. Krásná kombinace s trval‑
kami.	Má	ráda	slunné	stanoviště,	kvete	v	létě,	je	plně	mrazuvzdorná.	Výška	25-30	cm.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0813 Chasmanthium latifolium – synonymum „Unifolia latifolia“, listy jsou svěže zelené. 

Pěstujeme je pro jejich nápadné květenství – ploché převislé oválky na dlouhých stop‑
kách v převislých latách. Vysazujeme ji solitérně nebo do menších skupin, hodí se i pro 
skupinovou	výsadbu,	květenství	se	dá	sušit.	Výška	50-70	cm.	Prospívá	na	slunečném	
stanovišti ve vlhčí, humózní půdě. Je mrazuvzdorná. Nádherná ve váze, ale i ve vazbě.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.

0814 Imperata cylindrica RED BARON – „japonská krvavá tráva“, je nápadná svým ostře 
rudým zabarvením (čím více slunce, tím více červené barvy). Okamžitě na sebe strhne 
pozornost,	proto	je	lepší	nedávat	ji	do	blízkosti	jiných	výrazných	rostlin.	Výška	30-50	
cm a v ideálních podmínkách (vlhko a teplo) se může trochu nekontrolovatelně rozrůs‑
tat. Skvěle se jí bude dařit i v nádobě na balkóně. Na každou návštěvu udělá určitě 
bombastický dojem.

Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 138 Kč.
0815 Koeleria glauca COOLIO – „smělek sivý“, husté trsy jsou složeny z tuhých, drsných, 

šedozelených listů. Kvete v létě nápadnými, zlatými latami. Má rád propustně lehčí, 
chudší půdy na plném slunci. Na jaře je třeba vyčesat suché listy. Hodí se na okraje 
záhonů,	přírodní	a	stepní	partie,	je	výborný	v	nádobách.	Výška	v	dospělosti	40	cm.

Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0816 Miscanthus sinensis – „ozdobnice čínská“, je charakteristická svými stříbrně hně‑

dými filigránskými latami, které se objevují v září. Listy jsou světle zelené a vytváří 
kruhové trsy. Tato překrásná ozdobná tráva je vhodná do zahrady, k řezu i na sušení. 
Na rozdíl od mnohých zahradních rostlin nás bude těšit po celý rok. Ojíněné nebo mírně 
zasněžené	trsy	ozdobnic	jsou	opravdu	ozdobné.	Výška	je	1	–	1,5	m.

Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0817 Miscanthus sinensis FERNER OSTEN – tmavě zelené listy mají stříbrná žebra. Je mimo‑

řádně	přizpůsobivý	k	podmínkám.	Květenství	jsou	načervenalá,	výška	100-130	cm.
Cena za 1 kus je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.

0818 Miscanthus sinensis GRACILLIMUS – vznešeně vypadající travina. Krásná je i po 
celou zimu, kdy zaschlé trsy dodávají zasněžené zahradě pohádkový půvab. Proto je 
vhodné	seřezávat	je	až	pozdě	na	jaře	nízko	nad	zemí.	Výška	120-150	cm.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
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0819 Miscanthus sinensis GRAZIELLA – tento keř – jako tráva se na podzim přebarví na 
bohatě zlatou barvu, která vydrží i přes zimu. Bílé chocholy květů se objevují v pozdním 
létě	a	přetrvávají	do	zimy.	Výška	120-150	cm.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
0820 Miscanthus sinensis HERMAN MUSSEL– vypouklé široké listy s bílým středovým žeb‑

rem.	Květenství	je	červenohnědé,	později	se	změní	na	stříbrné.	Výška	150-180	cm.
Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.

0821 Miscanthus sinensis KLEINE SILBERSPINE – spolehlivá, bohatě kvetoucí „ozdobnice“. 
Květenství jsou červenohnědá, kvete od srpna až do mrazů. Listy jsou úzké, žlábkovité, výška 
60-80	cm.	Je	plně	mrazuvzdorná.	Jako	každá	ozdobnice	mění	v	průběhu	roku	své	zbarvení.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
0822 Miscanthus sinensis LITTLE MISS – je velmi pěkná odrůda. Pochází z Německa. 

Travina má úzké klenuté listy, které jsou na jaře zelené a od května se zbarvují do kar‑
mínových až fialových tónů. Nejvýraznější zabarvení je v říjnu a v listopadu. Květy jsou 
bílé.	Rostlina	kvete	od	července	do	října.	Výška	je	80	cm.	Hodí	se	na	vlhčí	stanoviště,	
avšak ne trvale zamokřené.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0823 Miscanthus sinensis MALEPARTUS –	trsy	listů	jsou	vysoké	až	1	m.	Listy	jsou	nejdříve	

stavěny kolmo od lodyhy, později jsou převislé s bílým středním pruhem. Kvete pravidelně 
v srpnu masovou později hnědou barvou. Na konci podzimu jsou květní laty stříbrné, velmi 
jemné.	Roste	na	slunci	i	v	polostínu.	Výška	květů	je	až	200	cm,	vysoká,	krásná	solitéra.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
0824 Miscanthus sinensis PURPLE FALL – úzké zelené listy se do purpurového zabarvení 

dostávají na podzim. Květy se nad listy objevují v září a mají červený. Nádech. Má ráda 
slunné	až	polostinné	stanoviště.	Výška	150	cm,	ale	i	více.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.

0825 Miscanthus sinensis PURPURESCENS – je jedním z nejlépe skvěle vybarvených 
okrasných travin. Atraktivní zelené listí se na začátku podzimu změní v planoucí oran‑
žový,	strhující	efekt.	Výška	85-110	cm,	snadno	se	pěstuje	na	slunci	i	v	polostínu.	Roste	
v různých půdních podmínkách.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0826 Miscanthus sinensis RED CHIEFT – kompaktní trsy, žlábkovitých, úzkých listů jsou 

zpočátku zelené, na podzim se přebarví na červeně vínovou. Chocholaté tmavě růžové 
květenství	trčí	20-30	cm	nad	listy,	na	podzim	pak	přechází	v	červenohnědou.	Nová	nízká	
„ozdobnice“	je	dalším	zástupcem	těchto	krásných,	ozdobných	listů.	Výška	60-80	cm.

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0827 Miscanthus sinensis RIGOLETTO – hustě trsnatá, kompaktní tráva s klenutými zelenými 

listx	zpestřená	bílými	pruhy.	Drobné	bronzové,	střapcovité	květy	se	objevují	koncem	léta	na	
stoncích	stoupajících	nad	listy.	Ty	zrají	do	stříbřitě	bílých	chocholů,	výška	100-140	cm.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0828 Miscanthus sinensis ROTSILBER – širší, zelené listy mají bílé střední žebro, kvete 

těsně	nad	 listy,	 květy	 jsou	 vínové	barvy,	 lesklé.	 Výška	 až	150	 cm,	 elegantní	 vzhled	
kompaktních rostlin.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
0829 Miscanthus sinensis STRICTUS – „tzv. dikobrazí tráva“, je podélně bíle pruhovaná, 

je	choulostivější	na	 teplo,	 téměř	nekvete.	Výška	 rostlin	okolo	1,5	m.	Ozdobnice	 jsou	
typickými solitérními trávami. Nádherně vyniknou jednotlivé trsy nebo trsy v malých 
skupinkách na posečeném trávníku.

Cena za 1 kus je 69 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0830 Miscanthus sinensis STRICTUS DWARF – je kultivar vyznačující se žlutými pruhy napříč 

zelených listů. Svým nízkým vzrůstem vyniká ze všech ozdobnic. Díky kompaktnímu růs‑
tu	je	velice	vhodný	i	do	menších	zahrad	nebo	pro	výsadby	do	nádob.	Výška	okolo	1	m.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.

0831 Miscanthus sinensis VARIEGATUS – „ozdobnice čínská“,	listy	jsou	široké	2	cm	s	bí‑
lými	podélnými	pruhy.	Výška	trsu	je	až	150	cm,	krásná,	tuhá	travina.	Vysazuje	se	hlavně	
jako solitéra. Má raději slunce, výživnou, hlinitou půdu. Většinou nekvete.

Cena za 1 kus je 55 Kč, 3 kusy 153 Kč.
0832 Miscanthus sinensis YAMU JIMA – je kompaktní forma s tenkými listy, které na 

podzim medově žloutnou. Chocholy jsou tenčí než mnoho jiných ozdobnic. Dobré drží 
tvar	po	celou	zimu	a	je	příjemným	doplňkem	zahrad.	Výška	70-90	cm.

Cena za 1 kus je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0833 Miscanthus sinensis ZEBRINUS – „ozdobnice čínská Zebrinus“, trsnatá vytrvalá 

tráva. Listy jsou naspodu chlupaté s příčnými, žlutobílými proužky. Na podzim někdy 
vytváří	osinaté,	chlupaté	klásky,	uspořádané	ve	vějířovitých	latách.	Výška	okolo	1	m.	
Ozdobnice pěstujeme v kvalitní úrodné půdě, která je dobře zásobena živinami.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 186 Kč.
0834 Muhlenbergia capillaris – během roku poskytují jemné, modře barevné listy pěkný 

pohled	na	zahradě.	Na	konci	léta	nebo	na	začátku	podzimu	explodují	do	květu	s	mraky	
vzdušných růžových květů, které vydrží několik týdnů. Úchvatně krásná sorta, vydrží 
horko, vlhko, ale i sucho. Roste na plném slunci, půda by měla mít dobrou drenáž, špat‑
ně	snáší	zimní	vlhkost.	Je	třeba	jí	na	zimu	udělat	zimní	kryt.	Výška	80-90	cm.

Cena za 1 kus je 80 Kč.
0835 Panicum virgatum DALLAS BLUE – „proso prutnaté“ vytváří vzpřímený trs práškově 

namodralých listů na začátku podzimu zakončenými ohromujícími chocholkami červe‑
nofialové	barvy.	Výborná	novinka	pro	aranžování.	Výška	okolo	125	cm.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0836 Panicum virgatum HEAVY METAL – trsovitě rostoucí „proso“, střední až vyšší travina. 

Je vhodná pro slunce až polostín. Konce listů i květenství (na podzim světlá) jsou v létě 
modrofialové. Sevřený vzpřímený růst, hodí se pro skupinovou výsadbu nebo jako solitéra. 
Květenství se dá sušit. Velmi dobře vypadá v kombinaci s trvalkami kvetoucími na podzim.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
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0837 Panicum virgatum NORTHWIND – vytváří hustý, silně vzpřímený, úzký trs olivově zele‑
ných až modrozelených listů, nad kterými se koncem léta, jako vzdušný mrak, objevují 
zlaté květinové klásky. Na podzim se listy zbarvují do béžové a obvykle zůstávají v zahra‑
dě	po	celou	zimu.	Výška	120-160	cm.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0838 Panicum virgatum REHBRAUN – „proso prutnaté“, listy jsou sytě zelené, v září se 

zbarvuje	do	bronzova.	Pozdě	raší,	kvete	bohatě	koncem	srpna.	Hodí	se	i	k	řezu,	výška	1	
m a více. Sázíme ji jako solitéru nebo ve skupinových výsadbách. Má ráda slunce, nepříliš 
vlhkou půdu.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0839 Panicum virgatum SHENANDOAH – kompaktní, vějířovité trsy jarně zelených, měkčích 

listů trochu převisají. Začátkem léta se začínají vybarvovat do burgundsky červené. Na 
podzim se barva změní do červenohněda až purpurova, záleží na počasí. Má ráda slunné 
stanoviště,	při	nedostatku	světla	se	špatně	vybarvuje.	Výška	80-110	cm.

Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0840 Pennisetum alopecuroides BLACK BEAUTY – tento „dochan“ má jakoby rozmazané 

květenství složené se zakouřeně fialově černých kvítků, které se objevují v pozdním létě. 
Připomínají „kartáče na mytí lahví“, ostře kontrastují s jemnými, tmavě zelenými listy. 
Vypadá skvěle při jednotlivé výsadbě, ale také ve skupinách. Hodí se okraje rybníčků 
a potoků, má své místo v zahradách trávy, štěrkovišť a vřesovišť. Nový, velmi okázalý 
„dochan“	s	výrazně	nejtmavším	květenstvím,	výška	80-100	cm.

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0841 Pennisetum alopecuroides GELBSTEL – kompaktní a bohaté trsy se vyznačují zlatý‑

mi květinovými stonky, které jí dodávají jedinečné kouzlo. Květenství jsou zpočátku bílá 
později zhnědnou. Je atraktivní od jara do podzimu a tvoří pěknou fontánu velmi jemného 
listí.	Výška	60	cm.

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.

0842 Pennisetum alopecuroides HAMELN – později raší. Husté trsy úzkých, tvrdších, ostrých listů 
dosahují	výšky	50	cm.	Klásky	jsou	štětinaté,	ježaté,	zelenohnědé.	Vysazujeme	jej	jako	solitéru	
nebo v menších skupinách. Má rád slunce, chráněnou polohu, vlhčí půdu. Kvete od srpna, 
květenství se dá sušit, je pěkný i po prvních mrazech. V zimě má raději půdní kryt a sucho.

Cena za 1 kus je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0843 Pennisetum alopecuroides LITTLE BUNNY – „vousatec neboli dochan psárkovitý“, 

je nádhernou ozdobou každé zahrady. Nad úzkými šedozelenými listy se koncem léta ob‑
jeví převislé válečky načervenalých nebo světlehnědých květenství. Během vegetačního 
období jej můžeme občas přihnojit, stanoviště je pro něj nejvhodnější slunečné. Menší 
kultivary Hameln a Little Bunny nápaditě obohatí každou balkónovou minizahradu.

Cena za 1 kus je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0844 Pennisetum alopecuroides MOUDRY – velice ceněný „dochan“ pro své velké, lesklé listy 

a	téměř	černě	fialové	květy.	Úžasný	texturní	a	barevný	kontrast	na	zahradě	mezi	keři	a	trval‑
kami.	Listy	na	podzim	změní	barvu	do	žluta	až	oranžova.	Výška	50-60	cm.	Novinka!

Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0845 Pennisetum alopecuroides RED HEAD – „dochan psárkovitý“ Listy jsou tmavě zele‑

né, ale na podzim se zabarví do žluta. Kvete srpen–září. Na začátku kvetení mají chocholy 
vínově červenou barvu, které se před odkvetením přebarví na kouřově fialovou barvu. 
Vyžaduje slunné stanoviště a propustnou písčitou půdu. Stříhá se na jaře, nikde ne na 
zimu.	Výška	je	90–120	cm.

Cena za 1 kus je 85 Kč.
0846 Pennisetum alopecuroides var. Viridescens – „vousatec“, listy jsou úzké, středně 

zelené až tmavě zelené, klenuté a převislé. Na podzim se přebarví ve zlatavě hnědou. 
Kvete od srpna do října šedohnědými až téměř černými válcovitými květy. Roste na plném 
slunci	v	dobře	propustné	půdě.	Výška	50-60	cm.	Nádherná,	elegantní	ozdoba	zahrady.

Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.
0847 Pennisetum orientale KARLEY ROSE – vytváří vzpřímený svazek tmavě zelených listů. 

Květy jsou vhodné k řezu, jak čerstvé, tak i sušené. Kvete jemně růžovými huňatými 

květy. Tato odrůda je atraktivní téměř po celý rok. Na podzim se listy zabarví do zlatožluté 
barvy. Na začátku jara je potřeba ostříhat staré listy. Je odolná vůči suchu. Výška je 
75–90	cm.	Rozvolněný	tvar	této	traviny	dodá	každé	zahradě	ten	správný	šmrnc!

Cena za 1 kus je 85 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0848 Pennisetum thunbergii RED BUTTONS – vytváří kompatkní, vzpřímené trsy úzkých listů. 

Koncem léta vytváří velké množství červenofialových květů, které jsou na jemných stoncích. 
Listy se během podzimu vlivem nízkých teplot mění ze zelené na zlatohnědou barvu. Ideální 
pro	pěstování	ve	smíšených	záhonech,	ale	lze	pěstovat	i	v	nádobách.	Výška	je	100	cm.

Cena za 1 kus je 85 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0849 Sesleria heufleriana – „pěchava“, tato stálezelená travina má ráda suchá a slunná 

místa. Mezi pevnými šedozelenými listy, vyrůstají stvoly s pěknými a nápadnými temně 
modrými	klásky.	Kvete	v	dubnu,	velice	krásná	je	ve	vřesovištích	i	ve	skalce,	výška	25–40	
cm. V době, kdy kvete, je neodolatelná!

Cena za 1 kus je 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě 
na tel: 325 561 710.

Volejte v pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Můžete také volat na záznamník 325 594 565.

Objednávky a korespondenci také přijímáme na 
náš e–mail: jaroslav.konicek@lukon–glads.cz

LUKON GLADS, s. r. o.
Rašínova 860 

289 12 SADSKÁ

0848 084908470846084508440843

084208410840083908380837
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Číselný 
kód

Název odrůdy nebo kolekce
Počet kusů hlíz 
nebo kolekcí

Název náhradní odrůdy 
nebo kolekce

Cena Kč

Celkem
 2. strana


