
Nabídka a ceník 
rostlin jaro 2020

Kruh 209, 514 01, p. Jilemnice
tel.: +420 481 587 225

+ 420 601 534 767
objednavky@zahradnictvikruh.cz

www.zahradnictvikruh.cz



2

základní dodací podmínky
1. Rostliny zasíláme Českou poštou.
2. Objednávky přijímáme telefonicky na čísle 481 587 225, 601 534 767 (NE formou sms) nebo přes e-shop, 

který najdete pod adresou www.zahradnictvikruh.cz. 
3. K rostlinám přikládáme zdarma katalog návodů na pěstování většiny rostlin. Ostatní návody najdete na našem 

webu. 
4. Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo změny cen během sezóny. 

Za tiskové chyby neručíme.
5. Náklady na přepravu činí 149,- (standartní poštovné - ovocné keře, pokojové rostliny aj.), 199,- (poštovné u 

ovocných stromků) nebo 199,- (individuálně balené zásilky – rostliny které nelze zabalit spolu s ostatními 
rostlinami). U rostlin s nadstandardní velikostí nebo hmotností může být poštovné stanoveno individuálně. 
Poplatek za platbu na dobírku činí 20,- Při platbě předem přes bránu PayU se dobírka nehradí. Ovocné stromky 
(jabloně, třešně, stromkové angrešty a rybízy apod.) nelze zasílat spolu s ostatními rostlinami. 

6. Po obdržení zásilky zkontrolujte datum jejího odeslání. Pokud byla zásilka na cestě déle než 4 pracovní dny 
(datum na štítku) a rostliny byly vlivem delší přepravy poškozeny, prosím, uplatněte reklamaci na poště.

7. Po vybalení chraňte rostliny alespoň 3 dny před přímým světlem.
8. Pokud obdržíte v jarních měsících venkovní rostliny již narašené nebo olistěné, uchovejte je v chladnější 

místnosti a vysaďte až v době, kdy už nehrozí mrazíky.
9. Fotografie uvedené v katalogu a na e-shopu mohou být ilustrační a barevnost se může lišit v závislosti na 

nastavení monitoru. Odstíny barev se také mohou lišit v závislosti na umístění rostliny. Ve stínu ale i v bytě či 
ve skleníku se rostlina může zbarvit světleji a méně výrazněji.

10. Provozní doba našeho zahradnictví je po-pá od 8:00 – 15:30 hodin.
 V měsících březen – říjen máme otevřeno i v sobotu od 9:00 – 12:00 hodin (mimo příjmu objednávek)

Reklamace, vRácení zboží
Nakoupené zboží bezodkladně prohlédněte ihned po převzetí. Pokud naleznete vadu či jakékoliv jiné poškození 
informujte nás prosím pomocí telefonu nebo e-mailu a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace vyři-
zujeme na základě fotografií poškozených rostlin, které zašlete spolu s vyplněným reklamačním listem na e-mail 
(reklamace@zahradnictvikruh.cz) nebo v obálce na adresu: Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, p. Jilemnice 
514 01. Po telefonické domluvě (tel. 481 587 225, 601 534 767) můžete zboží poslat zpět do naší prodejny. Pokud 
se bude jednat o poškození způsobené naší stranou, tak Vám vrátíme finanční částku převodem, nebo vystavíme 
dobropis, který budete moci uplatnit při další objednávce nebo nákupu. 

záSIlka mUSí obSaHovaT aleSpoŇ kopII FakTURy zaSlanÉ 
zákazníkovI UvnITŘ balíkU!

Zjištěné vady budou vyhodnoceny a v nejbližším možném termínu Vám bude navrhnut (e-mailem, telefonicky,…) 
způsob výměny zboží či vrácení peněz. Protože chápeme určitou míru rizika internetového (zásilkového) nakupování, 
umožňujeme Vám vrátit zboží bez udání důvodu, ovšem nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky.  

Zboží však musí být zabaleno a vráceno v takovém stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje!
Za takto vrácené zboží Vám bude po dohodě (e-mailem, telefonicky,…) vrácen bankovním převodem finanční obnos, 
který jste za rostliny zaplatili. Reklamace na prostokořenné ovocné stromky, prostokořenné keře a sazenice vinné 
révy přijímáme nejpozději do 30.6.2020. Některé sazenice vinné révy mohou rašit později. Reklamace na ně proto 
přijímáme až po datu 30.5.2020. Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny. Na 
podzim vysazované stromky lze reklamovat pouze z důvodu kvality stromků. Je nám líto, ale záruka se nevztahuje 
na neujmutí stromků z důvodu počasí nebo škůdců. Děkujeme za pochopení.

Subtropické Zahradnictví

Kruh 209, 514 01 Kruh



Ibišek americký royal Gem®    149,-
Kvete nádhernými, růžovými a velkými květy o průměru 
až 25 cm. 

Ibišek americký kooper king®    149,-
Okouzlující bílo růžové květy budou zdobit Vaši zahradu 
od léta až do podzimu. 

Ibišek americký cranberrry crush®    149,-
Tmavě rudé květy budou nepřehlédnutelné na každém 
místě v zahradě.

Ibišek americký Summer Storm®    149,-
Překrásné, jemně růžové a obrovské květy jsou chloubou 
tohoto ibišku. 

Ibišek americký jazberry jam®    149,-
Kultivar se sytě růžovými květy s nařasenými okvětními 
lístky.

Ibišek americký extreme oak red®    199,-
Extrémně velké, sytě rudé květy nakvétají na tomto ibišku 
celé léto. Má nižší vzrůst, do 1m a je díky tomu vhodný 
i pro pěstování v nádobách. 

americké
velkokvěté ibišky
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Ibišek americký royal Gem®   

Ibišek americký kooper king®  

Ibišek americký 
cranberrry crush®   

Ibišek americký jazberry jam®   Ibišek americký extreme oak red®     

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz

Americké ibišky mají jedny z největších květů, které můžeme 
v zahradách vidět. Svými až 25 cm velkými květy kvetou od 
léta do podzimu.

Ibišek americký
Summer Storm® 



réva venkovní bílá réva klára    129,-
Raná odrůda zrající v srpnu. Hrozny dorůstají velké velikosti, 
se středními bobulemi. Mají zlatavou barvu a výbornou, 
sladkou chuť.

réva Čabaňská perla    99,-
Velmi raná, zraje již od konce července. Středně velké bo-
bule mají vynikající sladkou chuť s muškátovým aroma. 
Dobře odolná plísni.

réva arkádia (Nasťa)    129,-
Středně raná, zraje od poloviny září. Hrozny i bobule do-
růstají větší velikosti. Chuť je výborná a sladká. Tato odrůda 
netrpí chorobami a je vhodná i pro pěstování ve sklenících.

réva eva   129,-
Raná, zraje od poloviny srpna. Hrozny dorůstají větší 
a bobule mají velmi dobrou, jemně muškátovou chuť. 

réva vostorg    129,-
Raná, zrající na přelomu srpna a září. Hrozny jsou velké, 
s velkými bobulemi. Odrůda Vostorg je dobře odolná mrazu 
a houbovým chorobám. 

réva Sultanina – bezsemenná   149,-
Středně raná, zraje v polovině září. Tato odrůda má vysoké 
výnosy lahodných, velmi dobrých hroznů s bobulemi bez 
semen. 
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz
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réva lidi  - rezistentní    129,-
Raná, zraje od srpna. Hrozny jsou středně velké s velkými 
bobulemi. Mají výbornou, šťavnatou a osvěžující chuť. Tato 
odrůda je rezistentní a dobře odolná mrazům.

réva crimson – bezsemenná   149,-
Středně raná, zraje v září. Velké hrozny mají velké bobule 
s lahodnou, velmi dobrou chutí. Bobule jsou bez semen. 

réva red Globe - velkoplodá   129,-
Středně raná, zraje od začátku září. Hrozny jsou velké, 
s obrovskými bobulemi. Jedna bobule může mít až 16 g. 
Dužnina je masitá, velmi dobrá, šťavnatá a díky vysokému 
obsahu cukru, sladká.

réva Supernova – rezistentní, bezsemenná    189,-
Středně raná, zrající od poloviny září. Velké hrozny mají 
středně velké bobule, které jsou téměř bez semen. Chuť je 
jemná, sladká a aromatická. Réva Supernova je rezistentní, 
netrpí chorobami a při pěstování nejsou nutné chemické 
postřiky.

réva kinga - rezistentní   99,-
Středně raná, zraje od poloviny září. Hrozny jsou středně 
velké s velkými bobulemi, které mají lahodnou a šťavnatou 
chuť. Odrůda netrpící chorobami.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz

réva venkovní 
růžová



réva venkovní
modrá

réva venus – rezistentní   149,-
Středně raná, zraje v září. Hrozny jsou středně velké s vel-
kými bobulemi. Jejich dužnina je velmi dobrá, výrazná 
a sladká. Odrůda Venus je vhodná i do vyšších poloh, dobře 
odolná chorobám a mrazu.

réva Nero   99,-
Středně raná, zraje v první polovině září. Hrozny jsou střed-
ně velké, s nahuštěnými bobulemi. Mají sladkou a aroma-
tickou chuť. Tato odrůda netrpí houbovými chorobami.

réva Suvenir   99,-
Středně raná, zraje během září. Velké hrozny mají velké 
bobule s výbornou, lehce kořenitou chutí. Spolehlivě plo-
dící odrůda.

réva jupiter – bezsemenná    149,-
Středně raná, zrající od poloviny září. Hrozny i bobule jsou 
velké, a navíc bez semen. Jejich chuť je jemně muškátová, 
velmi dobrá. Odrůda Jupiter je dobře odolná mrazu.

réva black magic    149,-
Raná, zraje od konce srpna. Jedná se o jednu z chuťově 
nejlepších, raných odrůd. Hrozny i bobule jsou velké a mají 
méně semen.

réva ester   129,-
Raná, zraje od srpna. Hrozny i bobule dorůstají větší veli-
kosti. Mají lahodnou, sladkou a velmi dobrou chuť. Odrůda 
Ester je rezistentní a dobře odolná mrazu.

réva ruby king – bezsemenná   149,-
Středně raná, zrající od poloviny září. Hrozny i bobule jsou 
střední velikosti s výbornou, sladkou chutí a bez semen. 
Tato odrůda je také rezistentní, není potřeba chemické 
ochrany.

réva skleníková kardinál   149,-
Stolní odrůda s neuvěřitelně velkými hrozny. V ideálních 
podmínkách může mít jeden hrozen hmotnost i 4 kg. Bo-
bule jsou velké, výborné a slaďoučké.
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líska Halská obrovská   149,-
Odrůda odolná mrazu ve květu i dřevě, vhodná i do horších 
klimatických podmínek. Plody zrají od konce září a mají 
nasládlou, výbornou chuť. Dorůstá výšky 3 – 4,5 m. Ci-
zosprašná, nutné vysazovat s jinou odrůdou.

líska red zeller   149,-
Odrůda s nádherným zbarvením listů. Na jaře je purpurové, 
přes tmavě zelenou až po bronzově žlutou na podzim. Do-
růstá výšky 2,5 – 3,5 m a výborné oříšky zrají na konci září. 
Částečně samosprašná, doporučujeme vysazovat s další, 
jinou odrůdou lísky.

líska červená purpurea   149,-
Oblíbená pro své atraktivní, červené listy. Vhodná i jako 
solitéra nebo do skupinové výsadby. Plody jsou velké cca 2 
cm a zrají na podzim. Částečně samosprašná, doporučujeme 
vysazovat s další, jinou odrůdou lísky.

líska Webbova   149,-
Odrůda s vysokou plodností. Oříšky dorůstají větší, chuťově 
jsou velmi dobré a zrají ve druhé polovině září. Tato líska 
je vhodná do středně teplých a teplých poloh. Roste do 
výšky 2,5 – 3,5 m.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
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jahody jahodník lambada – 12 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, kuželovité, sladké, šťavnaté a aromatické
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti mrazu

jahodník cory – 6 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, sytě červené, vynikající, sladké a šťavnaté
Zrání: raný, od června
Odolnost: silný a zdravý růst, nenáchylný k nemocem

jahodník polka – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: velké, kuželovité, lesklé, sladkokyselé, aromatické, 
velmi dobré
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti mrazu a houbovým chorobám

jahodník rumba – 12 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, lesklé, atraktivní
Zrání: velmi raný, od konce května
Odolnost: nenáchylný k nemocem

jahodník korona – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: střední až velké, sladké, šťavnaté, vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu, střední proti plísni šedé

jahodník Senga Sengana – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: střední, sladké, šťavnaté, vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu a houbovým chorobám

jahodník renesance – 6 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, sladké, aromatické, chuťově vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti plísni a houbovým chorobám

jahodník allegro – 12 ks frigo sadba   99,-
Plody: středně velké až velké, sladké, typicky jahodové
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: dobře odolný většině chorob

jahodník karmen – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: velké, tmavě červené, lesklé, šťavnaté, velmi sladké 
a aromatické
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: nenáchylný k nemocem

jahodník Sonáta – 12 ks frigo sadba   99,-
Plody: větší, vynikající, sladké a šťavnaté chuti
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu
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jahodník Fernando 6 ks frigo sadba 99,-
Plody: střední, tmavě červené, výborné, sladké, aromatické
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: nenáchylný k nemocem

jahodník Symphony – 12 ks frigo sadba   129,-
Plody: velké, pevné, tmavě červené barvy, sladké a výborné
Zrání: pozdní, od července
Odolnost: proti houbovým chorobám

STáleplodící odrůdy

jahodník everly - 6 ks frigo sadba 99,-
Plody: středně velké, jasně červené, pevné, typicky jahodová chuť
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: nenáchylný k nemocem

jahodník San andreas – 6 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, pravidelného tvaru, kvalitní, velmi dobré, 
sladké a lahodné
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: nenáchylný k nemocem

jahodník aromas – 12 ks frigo sadba  139,-
Plody: pravidelné, pevné, aromatické, šťavnaté, výborné
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: proti plísni šedé

jahodník diamante – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, lesklé, kuželovité, velmi dobré, nasládlé
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: proti mrazu

jahodník anabel – 6 ks frigo sadba   99,-
Plody: středně velké, lesklé, výborné, aromatické
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: proti mrazu

jahodník ostara – 12 ks frigo sadba   139,-
Plody: středně velké, lesklé, pevné, sladké, velmi dobré
Zrání: stáleplodící, od poloviny června
Odolnost: mrazu, středně proti plísni šedé

jahodník albion – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, pevné, jemné a typické jahodové chuti
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: proti houbovým chorobám

Superpřevislý jahodník maranell® 
1 sazenice v květináči   69,-
Plody: střední, sladké, výborné, aromatické jako lesní jahody, 
tvoří dlouhé převisy
Zrání: stáleplodící, červen až přelom srpen/září
Odolnost: mrazu, plísni a houbovým chorobám

9Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz
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růže
růže velkokvětá Gloria dei    79,-
Jedna z nejznámějších a nejprodávanějších růží. Kvete 
celé léto a jemně voní.

růže velkokvětá violette perfume   99,-
Okouzlující a intenzivně vonící květy této odrůdy Vám 
budou dělat radost po celé léto. 

růže polyantka arthur bell   79,-
Odrůda se zářivě žlutými květy, ze kterých se line sladká 
vůně. Dorůstá výšky do 1m. 

růže polyantka orange Sensation   79,-
Po celé léto se budou na tomto keři opakovaně objevovat 
výrazné, oranžové květy.

růže polyantka leonardo pink   79,-
Bohatě kvete, plnými a jemně vonícími květy. Dorůstá 
výšky do 1m a nakvétá opakovaně celé léto.

růže pnoucí violette perfume  79,-
Odrůda s úžasně zbarvenými, fialovými květy. Dorůstá 
výšky do 3m a květy omamně voní.

růže pnoucí cap Horn   79,-
Pne se až do výšky 4 m a její výrazně oranžov květy jsou 
nepřehlédnutelné.

růže pnoucí paul Scarlet   79,-
Opakovaně kvete po celé léto a šplhá se do výšky 3–4 m. 
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růže polyantka Fresia   79,-
Kvete drobnějšími, jasně žlutými květy. Je dobře odolná 
chorobám a snáší i chudší půdy.

růže velkokvětá chopin   79,-
Má půvabné, jemně bílé květy s krémovým nádechem. 
Mohou být až 14 cm velké a jsou vhodné k řezu. 

růže velkokvětá papageno   79,-
Zajímavá a trochu extravagantní svým vzhledem. V záhonku 
bude nepřehlédnutelná.

růže polyantka Hommage a barbara   79,-
Kráska s jemně zvlněnými okvětními lístky. Kvete opakovaně 
celé léto a krásně voní.

růže velkokvětá burgund   79,-
Sytě rudé, sametové a velké květy. Růže Burgund kvete od 
června do října a také nádherně voní. 

růže velkokvětá kronenbourg   129,-
Na první pohled zaujme svými dvoubarevnými květy. Mohou 
být velké až 13 cm a příjemně voní. 

růže velkokvětá cap Horn   79,-
Výrazně zbarvenými, sytě oranžovými květy zaujme tato 
odrůda. Je velmi vhodná k řezu. 
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léčivé rostliny Gotu cola – pupečník asijský 
– pokojová rostlina   79,-
Pochází z tropických oblastí Asie a po staletí je využívána v 
asijském léčitelství. Posiluje fyzické i psychické schopnosti, 
působí protizánětlivě, proti revmatismu, zlepšuje krevní 
oběh a mnoho dalšího.

chřipkovník – pokojová rostlina  69,-
Pomůže při bolestech svalů a kloubů v průběhu nemoci. Při-
pravuje se čaj z 1 listu na 1 šálek. Vhodný je i na inhalování.

migrénovník – pokojová rostlina   69,-
Vhodný při bolestech hlavy. Listy se rozmačkají a inhalují 
nebo je lze přiložit na spánky. 

angínovník – venkovní/pokojová rostlina   49,-
Dobře pomůže při angíně a krčních zánětech. Kousek 
mladého listu se půl minuty požvýká. Tato léčivka navíc 
nádherně kvete.

rýmovník mexický/eukalyptový 
– pokojové rostliny   49,-/99,-
Rýmovníky uleví od ucpaného nosu. Stačí inhalovat roz-
mačkaný list. Vyrobit se dá i sirup, mast nebo uvařit čaj. 
Eukalyptový rýmovník navíc nádherně voní po eukalyptu.

jiaogulan – pětilistý ženšen 
– pokojová/přenosná rostlina   89,-
Pro své účinky si vysloužil název „rostlina nesmrtelnosti“. 
Má mnoho prospěšných vlivů na lidský organismus. Kladně 
ovlivňuje trávení, imunitní systém, snižuje cholesterol, zlep-
šuje funkci jater a ledvin, snižuje hladinu cukru a mnoho 
dalšího. 

brahmi – přenosná/pokojová rostlina   89,-
Léčivka s očišťujícími účinky na lidský organismus. Zlepšuje 
paměť, pomáhá při stresu, revmatismu, pozitivně působí 
při zánětech a mnoho dalšího. Je po staletí využívána v 
ájurvédské medicíně.

kalisie – pokojová rostlina   89,-
Léčivka s velmi silnými účinky. Jsou jí připisovány pozitivní 
účinky při nemocech žaludku, ledvin, žlučových cest, léčbě 
astmatu, alergií a dalších.
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bazalka vytrvalá „africanblue“ 
– přenosná rostlina   49,-
Rostlina s velmi aromatickými lístky. Používají se při pří-
pravě pokrmů z italské kuchyně. Pomůžou ale i od bolestí, 
nadýmání a působí protizánětlivě.

Stévie sladká – pokojová/přenosná rostlina   69,-  
Vhodná pro diabetiky nebo při redukčních dietách. Díky ní 
můžete sladit bez výčitek. Listy se používají čerstvé, sušené 
nebo i mražené. Vzhledem k choulostivosti této rostliny ji 
budeme zasílat až v průběhu dubna.

lipie dulcis – pokojová/přenosná rostlina  49,-
Ještě sladší než Stévie ale s výraznějším aroma. Neobsahuje 
žádné kalorie a je vhodná i pro diabetiky.

citronová verbena 
– pokojová/přenosná rostlina   49,-
Čaj z této úžasné bylinky zmírňuje kašel nebo pomůže 
při problémech s trávicím ústrojím. Má úžasné citronové 
aroma.

Šanta kočičí – venkovní rostlina   49,-
Lístky a nať se využívají při bolestech hlavy, nachlazení, 
horečce a na zklidnění. Má jemnou citronovou vůni. Používá 
se od pradávna v lidovém léčitelství.

medvědí česnek – venkovní rostlina   59,-
Má příznivé účinky na žaludek, trávení, čistí střeva a po-
může při nespavosti. Je to vytrvalá bylina, ze které se dá 
konzumovat nať nebo i cibulky.

meduňka – venkovní rostlina   49,-
Bylinka, která uleví při nadýmání, pocitech úzkosti, migré-
nách, stresu nebo i při nespavosti. Má jemnou, citronovou 
vůni a zklidňující účinky.

Stévie sladká 

bazalka vytrvalá „africanblue“ 

Šanta kočičí 
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koření Houbové koření 
– přenosná/pokojová rostlina   49,-
Nenáročná rostlina jejíž listy při vaření uvolňují úžasné 
houbové aroma. Skvěle se hodí do salátů, k masu, do po-
lévek, omáček nebo i jako příloha, podobně jako špenát.

majoránka vytrvalá – venkovní rostlina   49,-
Známé a v kuchyni nenahraditelné koření. Tvoří nižší 
keřík a také nádherně kvete. Její lístky dochutí mnoho 
pokrmů ale také zlepšují trávení a pomáhají při křečích 
a bolestech.

vavřín – bobkový list 
– přenosná/pokojová rostlina   od 89,-
Rostlina s nezaměnitelným aroma, které zná jistě každý. 
V interiérech působí velmi dekorativně a dá se řezem velmi 
snadno tvarovat.

kari koření – přenosná rostlina   49,-
Rostlina s vůní jako je směs koření kari. Bývá známá i pod 
názvem Smil italský nebo Magi koření. Lístky se dají pou-
žívat čerstvé nebo sušené. 

cola koření – venkovní rostlina   49,-
Nenápadný keřík s drobnými a jemnými lístky, které uvolňují 
aroma známé Coly. Využijí se především v nápojích. Cola 
koření působí také jako antiseptikum a pomáhá při trávení.

libeček – venkovní rostlina   49,-
Dodá všem pokrmům úžasnou chuť. Dochutí se s ním do-
konale polévky, pomazánky, omáčky, marinády na maso 
atd. Není náročný na pěstování a dá se používat čerstvý, 
sušený nebo ho lze i zamrazit.
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máta peprná – venkovní rostlina   49,-
Klasický a oblíbený druh máty. Je vhodná do teplých i stu-
dených nápojů. Podporuje trávení, pomáhá při bolestech 
hlavy a uvolňuje svalové napětí.

ovocné máty – venkovní rostliny   49,-
Najdete u nás různé druhy s úžasným aroma. Jahodová, 
banánová, citronová, grepová, jahodová, mandarinková, 
zázvorová, pomerančová nebo třeba ananasová. 

máta čokoládová – venkovní rostlina  49,-
Pro všechny milovníky čokolády. Svým čokoládovým aroma 
ohromí každého.

máta koktejlová – venkovní rostlina   49,-
Vhodná především do nápojů a oblíbeného mojita. S touto 
mátou namícháte to nejlepší.

Šalvěj melounová – přenosná rostlina   49,-
Šalvěj s vůní, jakou mají žluté melouny. Lístky se dají použít 
v nápojích, dezertech, ovocných salátech apod. 

Šalvěj ananasová – přenosná rostlina   49,-
Nádherně kvete a také nádherně a jemně voní po ananasu. 
Z jejich lístků se dá připravit čaj nebo jiné nápoje, dochutit 
ovocné saláty a dezerty.
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citroník meyer – řízkovaný   199,-
Odolný a nenáročný citroník který je vhodný pro bytové 
pěstování. Sklidíte z něj mnoho šťavnatých plodů s tenkou 
slupkou, které můžete znát i z obchodů.

citrusy - různé druhy a velikosti  od 99,-
Nabízíme roubované i řízkované mandarinky, pomeran-
čovníky, citroníky, grepy, calamondiny, kumquaty a další. 
Rostliny jsou v různých velikostech od menších, jedno-
letých až po vzrostlé, několikaleté a již plodící rostliny. 
Aktuální nabídku najdete na našem eshopu www.zahrad-
nictvikruh.cz

batáty  69,-
Batáty si získávají postupně místo i v našich kuchyních. 
Tyto sladké brambory jsou velmi chutné a rostlina působí 
i velmi dekorativně, např. v okenních truhlících. Najdete 
u nás různé druhy, které se liší zbarvením listů a hlíz. 

pepino Gigant – melounový keřík  69,-
Nenáročný keřík s plody podobné chuti jako mají cukrové 
melouny. Vhodný i pro pěstování v truhlíku nebo květináči. 

Granátové jablko Nana Gracilissima   149,-
Keřík rostoucí do výšky 70 cm. V létě ho zdobí výrazné, 
oranžové květy, ze kterých vyrostou drobná, jedlá jablíčka. 
Vydrží mrazy do -15°C.

mučenky  od 89,-
Nádherné květy mučenek okouzlí jistě každého. Jsou to 
tropické liány, které lze u nás pěstovat v bytech nebo 
zimních zahradách. V nabídce máme více druhů. Aktuální 
nabídku najdete na www.zahradnictvikruh.cz

Guave – velkoplodá kvajáva 
– přenosná/pokojová rostlina  149,-
Výborné, velké plody s vysokým obsahem vitamínu C. 
Chuť je podobná fíkům a hruškám. Plody jsou šťavnaté 
a aromatické. 
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aronie   od 59,-
Odolná a nenáročná rostlina s plody plnými vitamínů. Zrají 
v první polovině září a jsou vhodné na zavařeniny, likéry, 
šťávy atd. V nabídce máme keře i stromky.

kiwi arguta Issai – samosprašné   99,-
Opadavá liána, na které od konce září zrají výborné, slad-
kokyselé plody. Výhodou této odrůdy je samosprašnost 
a k úspěšnému pěstování tak stačí pouze jedna rostlina.

asimina triloba prima   970,-
Exotické a nevšední ovoce i ve Vaší zahrádce. Plody mají 
chuť jako směs ananasu, banánů a manga. Zrají od konce 
září. Samosprašná odrůda.

cibule sibiřská – poschoďová   69,-
Vytrvalá a nenáročná rostlina, ze které se využívá nať a pa-
cibulky. Skvěle dochutí různé pokrmy a sklízet se může od 
jara až do podzimu. Vhodná do všech pěstitelských oblastí. 

jeřáb oskeřuše Sossenheimer riesen   199,-
Velkoplodá odrůda s plody ve tvaru malé hruštičky. Jsou 
sladké, lehce nakyslé a plné vitamínů, minerálů a dalších 
prospěšných látek. Vhodné k přímému konzumu, na suše-
ní, zavařeniny aj. Rostliny jsou množené in vitro.

Fíkovník brown Turkey   149,-
Jedna z nejotužilejších odrůd fíkovníků a vhodný i pro 
naše klimatické podmínky. Plody jsou velké, velmi dobré 
a zrají od září. 

moruše bílá – semenáč   99,-
Výborné a šťavnaté plody, které se dají konzumovat čer-
stvé, sušené nebo je dále zpracovávat. Dá se zapěstovat 
jako keř nebo stromek.

kaštan jedlý - semenáč  99,-
Užitkový ale i dekorativní stromek. Plody zrají od konce 
září. Pro pěstování jsou vhodnější teplejší oblasti.
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borůvky 
a brusinky

obří kanadská borůvka 89,-
Úrodná, nenáročná a chuťově vynikající. Tento keř 
zvládne pěstovat každý. Většina odrůd je částečně samo-
sprašných, pro dosažení vysokých výnosů doporučujeme 
vysadit 2 různé odrůdy.

obří kanadská borůvka big – chandler 149,-
Odrůda s plody velkými až 3 cm! Sklizeň je postupná a na 
lahodných borůvkách si budete pochutnávat až několik 
týdnů.

kanadské borůvky extra   od 149,-
Najdete u nás různé odrůdy vzrostlých a již plodí-
cích kanadských borůvek. Aktuální nabídku najdete na 
www.zahradnictvikruh.cz nebo tel. 481 587 225.

Indiánská borůvka vicky   149,-
Keř, který plní funkci okrasnou i užitkovou. Na jaře je plný 
bílých, vonných květů a od poloviny června dozrávají lahod-
né plody. Vhodný do všech pěstitelských oblastí.

borůvka amelanchierova  89,-
Nenáročný keř známý také jako muchovník. Sklidíte z něj 
až 10kg velmi dobrých a zdravých plodů. Netrpí chorobami 
ani škůdci.

maxibrusinka cranberry red    69,-
Plazivý, půdopokryvný keřík s plody velkými až 2 cm. Jsou 
plné vitamínu C a vhodné k přímému konzumu nebo na 
další zpracování.
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zimolez kamčatský boreal blizzard   119,-
Velkoplodá odrůda s velmi dobrými, sladkými plody, které 
mohou být dlouhé až 4 cm. Dozrávají od července.

zimolez kamčatský boreal beauty   119,-
Pozdnější odrůda dozrávající během července až srpna. 
Plody mají srdčitý tvar a jsou větší a těžší. Jejich chuť je 
velmi dobrá, nasládlá.

zimolez kamčatský boreal beast   119,-
Odrůda se spolehlivými a vysokými výnosy. Podlouhlé plody 
jsou o hmotnosti cca 2 g a dozrávají v červenci. 

zimolez kamčatský Wojtek   99,-
Již od konce května se sklízí plody z této odrůdy. Mají 
sladkou chuť a mohou být dlouhé až 3 cm.

zimolez kamčatský aurora   99,-
Chuťově velmi dobrá, nasládlá odrůda. Plody jsou vhodné 
k přímému konzumu nebo na další zpracování jako jsou 
šťávy nebo zavařeniny.

zimolez kamčatský Honeybee   99,-
Větší, šťavnaté a sladkokyselé plody se sklízí již od konce 
května. Roste kompaktněji do výšky 150 cm a šířky 120 cm.

zimolez kamčatský jugana   99,-
Odrůda původem z Ruska. Výnosy jsou až kolem 5 kg 
s jednoho keře. Plody jsou sladší a jdou z keře dobře sklízet.

zimolez kamčatský Sinij Utes   99,-
Odrůda s velmi dobrou chutí plodů. Jsou nasládlé, aroma-
tické a šťavnaté. Zrají během května.

zimolez kamčatský vostorg    99,-
Větší, modrofialové plody mají vyváženou, dobrou a slad-
kokyselou chuť. Zrají od konce června a dozrávají všechny 
najednou. 

19

zimolez kamčatský
boreal beast  

zimolez kamčatský 
Wojtek 

zimolez kamčatský
boreal beauty  

zimolez kamčatský 
jugana  zimolez kamčatský boreal blizzard  

zimolez kamčatský 
aurora  

zimolez kamčatský 
Honeybee  

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz 

zimolez kamčatský
Sinij Utes  

zimolezy
Zimolezy jsou nenáročné keře s fialovými plody připomína-
jícími borůvky. Dozrávají již od května a v našich podmín-
kách jsou zcela mrazuvzdorné. Většina druhů je částečně 
samosprašných, doporučujeme vysazovat 2 různé odrůdy. 

zimolez kamčatský 
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venkovní rostliny Sibiřský jilm 10 ks   149,-
Rychle rostoucí živý plot. Během jednoho roku mohou být 
přírůstky až 1,8 m. Sází se 20 – 30cm od sebe.

růže svraskalá   89,-
Nenáročný keř rostoucí do výšky kolem 1 m. Od června po 
celé léto kvete vonnými kvítky, které se později promění v 
šípky. V nabídce máme tyto barvy: sv. růžová, růžová a bílá. 

japonský topol klon j-105   49,-
Rychle rostoucí strom využívaný na štěpku nebo jako 
kulatina k topení. Roční přírůstky jsou cca 2 m. 

jasmín pustoryl „Snowbelle“   99,-
Keř s nádherně, omamně vonícími květy. Nakvétají během 
června a července. Roste do výšky 1,5 m a je vhodný jako 
solitéra nebo do živých plotů.

Šeřík keřový „josée“   99,-
Odrůda s menšími lístky a růžovými, vonnými květy, které 
se objevují v květnu až červnu a podruhé v létě v srpnu 
a září. Mrazuvzdorná a nenáročná odrůda.

Tavolník bílý „Snowmound“   89,-
Okrasný, opadavý keř s úžasným květenstvím. Roste do 
výšky do 1,5 m, je vhodný jako solitéra nebo do skupi-
nové výsadby. V době květu je exploze jeho květenství 
nepřehlédnutelná.
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lilek jasmínokvětý bílý/fialový 
– přenosná rostlina    39,-/49,-
Vhodný do truhlíků nebo závěsných květináčů. Tvoří dlou-
hé a bohatě kvetoucí převisy které neúnavně nakvétají po 
celé léto.

lantana – přenosná rostlina   49,-
Rychle rostoucí keřík v atraktivních barvách. Najdete u nás 
růžovožlutou, smetanovožlutou, červenooranžovou a žlutou 
barvu. Kvete od května do podzimu a je vhodný pro pěs-
tování v truhlících, nádobách nebo závěsných květináčích.

růžový/hořcový/oranžový stromek 
– přenosná rostlina   od 59,-
Kvete drobnějšími kvítky po celé léto. Může se nechat růst 
jako keřík nebo velmi snadno tvarovat jako stromek.

balkonové rostliny – pouze osobní odběr   od 35,-
Balkonové rostliny kvůli jejich křehkosti máme pouze na 
osobní odběr. Najdete u nás million bellsy, surfinie, muškáty, 
lysimachie a další krásné letničky.

durman žlutý/růžový – přenosná rostlina   99,-
Durmany nebo také andělské trumpety jsou okrasné rostliny 
s nápadnými květy dlouhými až 30cm. Kvetou celé léto a 
příjemně voní. 

Štětkovec mini red – přenosná rostlina 149,-
Krásná rostlina, kterou lze zapěstovat do keře nebo stromku. 
Dorůstá výšky do 80 cm a kvete zajímavými, sytě červe-
nými květy.
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rakytník 
řešetlákový

rakytník řešetlákový samec    89,-
Velikost: 2–3 m
Plody: neplodí, univerzální opylovač pro všechny námi 
nabízené samice
Trny: trnitý

rakytník řešetlákový dUo   199,-
Pro všechny, kdo mají méně místa a nechtějí vysazovat 
více sazenic. Samec a samice v jednom květináči.

rakytník řešetlákový Sluníčko – samice    89,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední (1cm), žlutooranžové, oproti jiným jiným 
odrůdám sladší
Trny: méně trnitý
Zrání: červenec

rakytník řešetlákový Nela – samice   149,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké, svítivě oranžové, sladké, šťavnaté
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července

rakytník řešetlákový žemčužina – samice   149,-
Velikost: 2–3 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), svítivě oranžové, sladké, aro-
matické
Trny: téměř bez trnů
Zrání: první polovina července
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rakytník 
řešetlákový 
žemčužina rakytník řešetlákový  Sibiřský ruměnec

rakytník řešetlákový dUo  

rakytník řešetlákový samec   

Rakytníky jsou keře s plody plnými vitamínů. Je nutné vždy 
vysazovat samčí a samičí rostlinu. K jedné samčí rostlině 
může být až 7 samic.



rakytník řešetlákový rosinka – samice   99,-
Velikost: 3–4m
Plody: velké (cca 1,5 cm), s delší stopkou, oranžové, mírně 
kyselé
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července

rakytník řešetlákový botanika – samice    99,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), světle oranžové, mírně kyselé, 
z keře se dají oklepat
Trny: méně trnitý
Zrání: druhá polovina července

rakytník řešetlákový Sibiřský ruměnec 
– samice    99,-
Velikost: 3–4m
Plody: střední (1 cm), svítivě červené, mírně nasládlé
Trny: téměř bez trnů
Zrání: první polovina července

rakytník řešetlákový voroběvská – samice    99,-
Velikost: 2–3 m
Plody: střední, oranžovočervené, jemně kyselé
Trny: méně trnitý
Zrání: konec srpna

rakytník řešetlákový krasavice – samice  89,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední, téměř červené, sladkokyselé, vysoký obsah 
rutinu
Trny: středně trnitý
Zrání: červenec
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rakytník řešetlákový rosinka 



maliníky maliník Glen coe – beztrnný, stáleplodící 89,-
Plody jsou fialové barvy a mají výbornou, sladkou chuť. Zrají 
od poloviny června. Dobře odolný chorobám.

maliník bonbonberry yummy 
– stáleplodící, zakrslý 249,-
Díky nízkému vzrůstu, pouhých 60 cm, je vhodný pro pěs-
tování v nádobách. Navíc je beztrnný, a tak sklidíte lahodné 
maliny bez popíchání. Zrají od června až do září.

maliník elida – jednouplodící   99,-
Raná, bohatě plodící odrůda zrající od června. Plody mají 
velmi dobrou, aromatickou chuť a jsou středně velké. 

maliník Sanibelle – stáleplodící   99,-
Plody s typicky malinovým aroma se sklízí od poloviny 
června. Odolný a spolehlivě plodící maliník.

maliník meeker – jednouplodící   99,-
Odrůda s vysokou plodností a odolností proti houbovým 
a kořenovým chorobám. Maliny zrají celý červenec, jsou 
velké, sladké a výborné.

maliník Heritage – stáleplodící   69,-
Maliník se vzpřímenějším růstem. Plody dorůstají středně 
velké, kuželovité. Mají sladce navinulou, velmi dobrou chuť. 
Sklízí se od konce srpna.

maliník Tulamagic – jednouplodící   99,-
Z tohoto keříku sklidíte velké množství výborných a opravdu 
velikých malin. Jsou sladké, aromatické, výborné. Zrají od 
konce června. Maliník Tulamagic má zdravý růst, vysoké 
výnosy a je odolný chorobám.

maliník Schönemann – jednouplodící   69,-
Starší, osvědčená a oblíbená odrůda. Středně velké, šťavnaté 
a slaďoučké maliny zrají od července. Maliník s pravidelnou 
a vysokou plodností.
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maliník autumn bliss – stáleplodící 69,-
Polovzpřímená a velmi úrodná odrůda plodící na jednole-
tých i dvouletých výhonech. Plody jsou velké a velmi dobré. 
Sklízí se od srpna až do podzimu.

maliník aroma Queen – stáleplodící   99,-
Aromatické a velké maliny připomínají svojí chutí lesní 
maliny. Sklízí se od poloviny srpna a jsou velmi dobré. Tato 
odrůda má vzpřímený růst a nevyžaduje velkou oporu.

maliník pokusa – stáleplodící   99,-
Odrůda se zdravým růstem a vysokými výnosy. Velké, lahod-
né, sladké a sytě červené plody zrají od července.

maliník Himbo Top – stáleplodící   99,-
Dobře odolný chorobám a s lahodnými plody po celé léto. 
Vynikající odrůda s kvalitními plody.

maliník zewa III – stáleplodící   69,-
Maliník s velkými, sytě červenými plody a skvělou chutí. 
Sklizeň je od července až do prvních mrazíků. Vhodný do 
všech pěstitelských oblastí.

maliník Glen ample – beztrnný, jednouplodící   99,-
Odrůda s vysokou plodností a sklizní po celé léto. Maliny 
dorůstají velké a mají velmi dobrou chuť. Dobře odolný 
chorobám.

maliník katewonder® - beztrnný, stáleplodící   149,-
Maliník, který si oblíbíte. Nemá žádné trny, a proto je sklizeň 
velmi snadná. Maliny zrají celé léto a díky vzrůstu do 80cm 
se bude tomuto maliníku dařit i v nádobách.

maliník Willamette – jednouplodící   69,-
Velmi úrodná odrůda, která je také odolná chorobám. Plody 
dorůstají větší velikosti a mají výbornou chuť. Sklizeň je 
od července.

maliník marastar – stáleplodící   99,-
Výborné plody s typicky malinovou, skvělou a intenziv-
ní chutí. Pochutnáte si na nich od července. Nenáročná 
a odolná odrůda.
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ostružiny, maliny ostružiny beztrnné    od 69,-
V našem zahradnictví najdete mnoho beztrnných odrůd os-
tružin jako jsou Dirksen, Oregon Thornless nebo Čačanská 
beztrnná. Vybírat můžete dle aktuální nabídky na www.za-
hradnictvikruh.cz nebo tel. 481 587 225.

maliník černý black jewel – jednouplodící   69,-
Lahodné, lehce nakyslé a osvěžující plody zrají v červenci. 
Tato odrůda je známá také od názvem Bristol.

maliník žlutý Sugana Gelb – stáleplodící   99,-
Odrůda s jasně žlutými, velkými plody s výtečnou chutí. Skli-
zeň začíná od poloviny června. Roste vzpřímeně.

maliník oranžový valentina – stáleplodící   99,-
Chuťově vynikající, sladké plody s ovocným aroma. Tato odrů-
da má méně trnů a je dobře odolná chorobám.

maliník žlutý Golden everest – stáleplodící   99,-
Odolná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Velké, 
aromatické a sladké plody zrají od srpna. Spolehlivě plodící 
a s vysokými výnosy.
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rybíz červený jonkheer   69,-
Vynikající a osvědčená odrůda. Zraje na přelomu června 
a července. Hrozny jsou dlouhé s velkými bobulemi. Vhodný 
do všech pěstitelských oblastí.

rybíz černý Titania   69,-
Odrůda s delšími hrozny a velkými bobulemi. Jsou výborné, 
sladkokyselé a aromatické. Zraje pozdně, ve druhé polovině 
července. Vhodná i do vyšších poloh a odolná padlí.

angrešt keřový/stromkový   89,-/119,-
Najdete u nás různé odrůdy keřových i stromkových an-
greštů vhodných do všech pěstitelských oblastí. 

rybíz keřový/stromkový   69,-/99,-
V nabídce máme mnoho druhů rybízů. Vybírat můžete 
z červených, černých nebo i růžových. 

josta keřová/stromková   69,-/119,-
Beztrnný kříženec angreštu a černého rybízu. Plody jsou 
větší bobule s výbornou, sladkou chutí a vysokým obsahem 
vitamínu C. Jsou vhodné k přímému konzumu nebo na 
další zpracování.
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ovocné stromky jabloně  od 149,-
Z jabloní nabízíme odrůdy: Rubinola, Spartan, Průsvitné 
letní, Hana, Julia, Malináč Holovouský, Karneval, Fuji, 
Allegro, Rubín, James Grieve a další.

Slivoně  od 179,-
Najdete u nás: Topfive, Jofela, Švestka domácí, Presenta, 
Čačanská Lepotica, Katinka, Stanley, Durancie, Ryngle 
Oulinská, Althanova a další.

Třešně a višně  od 169,-
Vybírejte z: Karešova, Lapins, Tamara, Kordia, Burlat, 
Kaštánka, Morellenfeuer, Favorit, Morela pozdní a další.

broskvoně a nektarinky  od 199,-
Velmi dobré odrůdy: Cresthaven, Redhaven, Suncrest, 
Flamingo, Favorita Morettini, Flavortop, Super Queen, 
Maycrest, Snow Queen a další.

meruňky   od 169,-
Nabízíme: Velkopavlovická, Bhart, Kioto, Bergeron, Gol-
drich, Frisson, Anegat, Leskora, Veecot a další.

Hrušně   od 149,-
Výborné odrůdy: Williamsova, Clappova, Konference, No-
jabrskaja, Bohemica a další.

ovocné stromky pro sloupovité pěstování  od 249,-
Jabloně Vesna, James Grieve Compact, Goldcats, Red-
spring, Valiuta a další. Hrušně Decora, Saphira a Concorde. 
Slivoň Fruca. Meruňky Compacta a Golden Sun. Třešně 
Queen Mary a Sylvia. 

ostatní ovocné stromky   od 169,-
Najdete u nás křížence švestkomeruňku a višňotřešeň, 
mirabelky, mandloně, tomely, jeřáby a další.
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V našem zahradnictví najdete mnoho osvědčených odrůd 
ovocných stromků. Na jaře jsou stromky hlavně prostoko-
řenné. V létě zasíláme stromky kontejnerované. Nabídka je 
do vyprodání zásob. Vše najdete na www.zahradnictvikruh.cz 
nebo tel.č. 481 587 225.

ovocné stromky pro sloupovité pěstování 

Slivoně Třešně a višně 

jabloně

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 




