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Svaz školkařů ČR je profesionální organizace v naší zemi sdružující pěstitele dřevin a subjektů 
spojených se školkařským řemeslem. 

Naši členové mají primární zaměření na okrasné dřeviny, ale jejich sortiment se prolíná ovoc-
ným i lesním školkařstvím. V databázi našich členů naleznete taktéž výrobce substrátů, rolova-
ných trávníků, výstaviště či výzkumný ústav. Neméně důležitou součástí členské základny jsou 
odborné zahradnické školy a univerzity, díky nimž můžeme předávat znalosti z praxe nastupu-
jící generaci mladých školkařů.

Po valné hromadě Svazu školkařů ČR, která se sešla počátkem února 2020, svaz eviduje ak-
tuálně 101 členských fi rem. Našimi členy jsou také tyto spolky: Český svaz perenářů, Sdružení 
lesních školkařů a Školkařský svaz OU ČR. Společná historie Československé republiky se pro-
mítá i do složení našeho spolku. 88 členů je z České republiky, 3 ze Slovenska. Celková výměra 
produkčních ploch členských fi rem přesáhla hranici 1 400 ha a to bez výměry spolkových 
členů. Naším společným cílem je navázat na velmi bohatou zahradnickou historii a produkovat 
kvalitní rostlinný materiál, který bude ozdobou každé zahrady či veřejného prostranství. 

Svaz školkařů ČR, z.s. je členem: EUROPEAN  NURSERY ASSOCIATION; AK ČR a Spolku vlast-
niků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařizení ČR. Hlavními partnery našich členů je 
Holandsko, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko.

Svaz pravidelně informuje své členy o dění v sektoru, zasílá aktuální informace pro školkaře, 
nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace týkající se dotačních titulů, legisla-
tivy. Svaz spolupracuje s organizacemi a institucemi státní správy ČR, např. MZe, UKZUZ, SZIF 
aj., spolupodílí se na řešeni aktuálních problémů v sektoru školkařstvi, reprezentuje své členy 
a jejich výpěstky i na dalších výstavách např. Letní Flora Olomouc. 
Svaz školkařů je organizátorem již tradiční kontraktační výstavy ZELENÁ BURZA, jejíž desátý 
ročník ZB se bude konat mimořádně v on-line verzi od 11. do 30. 1. 2021.

ZELENÁ BURZA – je kontraktační prodejní výstava pouze českých zahradnických výpěstků, 
se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační fi rmy, 
správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či 
školkařském oboru. Návštěvník burzy má jedinečnou možnost seznámit se s celým pěstovaným 
sortimentem v rámci ČR a na jednom místě porovnat kvalitu a cenu výpěstků u jednotlivých 
vystavovatelů.

ČESKÁ ROSTLINA JE ROSTLINA S ČESKÝMI KOŘENY.
NAŠE ROSTLINY POROSTOU I U VÁS!

Kontakt:
Svaz školkařů ČR, z.s.
Wolkerova 37/17
Olomouc 779 00
+ 420 603 259 771
info@svaz-skolkaru.cz 
svaz.skolkaru@email.cz
www.svaz-skolkaru.cz
www.zelena-burza.cz

Úvod



5

The Czech Republic Nursery Association is the only professional organisation in this country 
that brings together tree growers and businesses that specialise in this area. 

Primary focus of our members is at conifers and ornamental plants, but their sortiment also 
mingle into fruit trees and forest nurseries. In our members database you can fi nd also the 
producers of substrates and rolled lawns, organizers of exhibitions or researche institute 
as well. No less important part of our member base are vocational schools of horticulture 
and universities, due to their credit we can pass our practical knowledge to an oncomming 
generations of young nursery growers.

The Nursery Association was established in 1919. A shared history from the times of a former 
Czechoslovakia its still refl ecting throught our Association members composition where we 
are having 3 Slovakian members. In 2019, the Association had 91 members, working on 
a total sown area of over 1400 hectares (3212 acres). 

Our Association organizes ZELENÁ BURZA contracting wholesale fair, an exhibition where 
participants can sell and buy products related to growing ornamental plants business. This 
tradicional exhibition is held annually, next upcomming event will be held on that this 10th 
year of ZB will be held exceptionally in the online version from 11th to 30th January 
2021. 

More info at: www.zelena-burza.cz

ZELENÁ BURZA – is contracting sales exhibition of an exclusively Czech horticulture growers, 
focused purely on wholesale of plant material for realization companies, public greenery 
wardens, municipalities, garden centres and similar subjects doing business in horticulture or 
with nursery growing specialization.

Visitors of ZELENÁ BURZA has an unique chance to get an acquintance with a whole 
sortiment from a Czech growers. At one place is possible to compare a quality and a price of 
products of individual exhibitors.

CZECH PLANT – THE PLANT WITH THE CZECH ROOTS.
OUR PLANTS WILL BE GROWING ALSO AT YOUR PLACE!

Contact:
Svaz školkařů ČR, z.s.
Wolkerova 37/17
Olomouc 779 00
+ 420 603 259 771
info@svaz-skolkaru.cz 
svaz.skolkaru@email.cz
www.svaz-skolkaru.cz
www.zelena-burza.cz

Introduction
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Klimatické podmínky ČR
Střední Evropa patří do mírného klimatického pásma, území ČR je navíc charakteristické 
velmi pestrou terénní členitostí od nížin s nadmořskou výškou 200 m a méně až po hory 
s nadmořskou výškou 800 až 1600 m. Významným faktorem určujícím klimatické podmínky 
je proto nadmořská výška. Západní část území vykazuje spíše oceánské klima, ve východních 
oblastech je zřetelný kontinentální charakter podnebí. 

Průměrná roční teplota se pohybuje v nejteplejších oblastech nížin od 8 do 10 °C, v mírně 
teplé části území, které představuje největší podíl z celkové rozlohy, je průměrná roční teplota 
6–8 °C. V chladných podhorských a horských oblastech průměrná roční teplota klesá pod 
6 °C. Důležitým limitujícím faktorem pro pěstovaný sortiment rostlin jsou minimální teploty 
v zimním období. V nižších polohách dosahují minimální teploty hodnot –17 °C až –23 °C, ve 
středních a vyšších polohách klesají minimální teploty na –20 °C až –26 °C. Mrazivé období 
je většinou spojené se severním až severovýchodním prouděním a trvá obvykle 3 až 8 dní. 
Naopak při změně proudění na západní až jihozápadní dochází k citelnému nárůstu teplot 
a častým zimním oblevám. Rostliny proto musí dobře tolerovat nejen déletrvající mrazy ale také 
poměrně výrazné výkyvy teplot v zimním období. V podhorských a horských oblastech klesají 
teplotní minima pravidelně pod –26 °C až –30 °C.

Roční srážkové úhrny dosahují v průměru 550 až 650 mm. V nejteplejších oblastech středních 
Čech a jižní Moravy klesají srážkové úhrny až pod 500 mm, naopak v podhorských a horských 
polohách mohou dosahovat průměrné srážkové úhrny hodnot 800 až 1200 mm.

Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědozemě hlinité až hlinitojílovité, středně těžké až 
těžké. V nížinách jsou rozšířené kvalitní sprašové černozemě a hnědozemě.

Literatura:
Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky, 
Academia.
Quitt E. (1971) Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr., Brno, 16: 1–74.
Velký atlas Světa (1989), GKP Praha
Informace o klimatu ČR: http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html
Klimakarten – Mittelwerte 1961–1990, 
http://www.klimadiagramme.de/Karten/klimakarten.html
www.Interucho.cz
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Klimatické členění ČR
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Klimatické oblasti Evropy podle mrazuvzdornosti
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Mapa členských subjektů SŠ ČR dle krajů

76

80

79
78

75

74

50

66
77

4651
49

69

68
53

44
47

45

60
52

67
63 61

55

64

57

70
59

24

58 65
62

40

56

54

5

4

2

43
3

1

71
48

73

72

85



11

www.svaz-skolkaru.cz
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Členské subjekty SŠ ČR dle krajů
JIHOČESKÝ KRAJ
1.  Wotan Forest, a.s., www.wotanforest.cz
2.  Rašelina a.s., www.raselina.cz
3.  Okrasné zahradnictví Bouše, www.bousegentiana.com
4.  Chládek – okrasná školka Mazelov, www.skolka-chladek.cz
5.  AGRIEN s.r.o. – Vědecko-technický park, www.agrien.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
6.  Zahradnictví Novák, www.zahradnictvi-novak.cz
7.  Gardenfl ora s.r.o. s.r.o., www.gardenfl ora.cz
8.  Radomír Sochor – zahradnictví, www.zahradnictvisochorova.cz
9.  Okrasné školkařství Peňáz, www.okrasna-skolka.cz

10.  Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice, www.zf.mendelu.cz
11.  Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, www.slpkrtiny.cz
12.  Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav zakládání a pěstění lesů, 

www.ldf.mendelu.cz/uzpl
13.  Mendelova univerzita v Brně, Botanická zahrada a arboretum,

www.arboretum.mendelu.cz
14.  Malinkovič – Zahradní centrum, www.malinkovic.cz
15.  Ing. Marie Straková, Ph.D., – Agrostis Trávníky, www.agrostis.cz
16.  Zahradní centrum Meisl, www.zahradazahrad.cz
17.  Ing. František Brabec – Zahradnictví Brabec, www.zahradnictvibrabec.cz
18.  Agro Brno – Tuřany, a.s., Okrasná školka Brněnské Ivanovice, www.agro-turany.cz
19.  Adam – zahradnická a.s., www.adamza.cz
20. HOLZBECHER – botanické zahradnictví

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
21.  AGRO CS a.s., www.agroprofi .cz
22.  JOSKA – Školka okrasných rostlin, www.joska-skolky.cz
23.  Ing. Jan Topinka, zahradní architektura, okrasná školka, www.zahradyart.cz

LIBERECKÝ KRAJ
24.  DIKÉ, spol. s r.o., Zahradnické centrum, www.dike-centrum.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
25.  ZAHRADA KIVI, www.zahradakivi.cz
26.  VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná a okrasná školka Příbor, www.skolkapribor.cz
27.  PASIČ – zahradnictví, www.pasic.cz
28.  Okrasná škola Ing. Patrik Wieder, www.okrasneskolky.cz
29.  Okrasná školka Tomáš Čerbák, www.okrasneskolky-cerbak.cz
30.  Novák Milan – Okrasná školka, www.skolky-novak.cz
31.  Ing. Stanislav Kaňák, www.okrasnaskolka.ostravsko.com
32.  Ing. Libor Vavřík, zahradnictví, sadovnické úpravy, www.zahradnictvi-vavrik.cz
33.  Koběluš – Ovocné školky Bruzovice-Velicesta, www.kobelus.cz
34.  Zahradnictví KORNER, www.korner.cz
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35.  Adametz s.r.o., www.adametz-daniel.cz
36.  Okrasná školka Anna Nováková

OLOMOUCKÝ KRAJ
37.  Výstaviště Flora Olomouc, a. s., www.fl ora-ol.cz
38.  Jan Holub, s.r.o., www.janholub.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
39.  Školky Litomyšl, spol s r.o., www.skolky.cz
40.  Lesoškolky, s.r.o., www.lesoskolky.cz
41.  Šprojcarovo zahradnictví
42. ŠKOLKY ALEJ s.r.o., Klešice

PLZEŇSKÝ KRAJ
43.  Zahradnictví Papež Klatovy, www.zahradnictvipapez.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
44.  SOŠ stavební a zahradnická, www.skolajarov.cz
45.  Lesy hlavního města Prahy, Zahradnictví Ďáblice, www.lesypraha.cz
46.  Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Katedra zahradnictví, www.af.czu.cz
47.  BOHEMIASEED spol. s r. o., www.bohemiaseed.cz
48.  Zahradnické potřeby SINCO s.r.o.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
49.  Zahradnictví fl os, s.r.o., www.zahradnictvi-fl os.cz, www.travnikovy-koberec.cz
50.  Zahradnictví – Petr Jelínek, www.zahradnictvi-jelinek.cz
51.  Zahradnictví Franc, www.zahrady-rostliny.cz
52.  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., www.vukoz.cz
53.  Školní statek Středočeského kraje – středisko Mělník, www.statek.zas-me.cz
54.  Školky Opolany, s.r.o., www.skolky-opolany.cz
55.  Školky – Montano, spol. s r.o., www.skolky-montano.cz
56.  Starkl zahradník, spol. s r.o., www.starkl.com
57.  Pro-plant, s.r.o., www.proplant.cz
58.  PARKON s.r.o., www.parkon.cz
59.  Ovocné a okrasné školky, Ing. Eichler & Stehlík, www.ovocnar.zde.cz
60.  Ovocná a okrasná školka Kozolupy, www.zahradnictvi-stromky.cz
61.  Okrasná školka Schuch Zdechovice, www.schuch.cz
62.  Konifery s.r.o., www.konifery.cz
63.  Kohoutek zahradnické služby, www.zahradnictvi.praha-cz.com
64.  Ing. Renata Pešičková – PERENY, www.pereny.cz
65.  HRAŇO – odborné služby zahradnické, www.hrano.cz
66.  Bc. Milan Hanč – Jahodárna Vraňany, www.jahodarna-vranany.cz
67.  Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠLP v Kostelci nad Černými lesy, 

Středisko okrasných a lesních školek, www.slp.cz
68.  Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, p.o., 

www.zas-me.cz
69.  ARBOEKO s.r.o., www.arboeko.com
70.  Agarden rostliny, s.r.o., www.agarden.cz
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71.  GARDEO s.r.o.
72.  Ořešáky Vaněk
73.   Trvalková školka Hybš

ÚSTECKÝ KRAJ
74.  Zahradnictví Škuta Martin, www.greenstar.cz
75.  Studený, s.r.o., www.skolky-studeny.cz
76.  SŠZ a Ze A. E. Komerse, Děčín – Libverda p.o., www.libverdadc.cz
77.  Karel Kalouš – Bonsai centrum, školky, karel.kalous@cmail.cz
78.  Grüner, s.r.o, www.gruner.cz
79.  Gabriel s.r.o., www.gabriel.cz
80.  EZS, spol. s r.o., www.ezs-ul.cz

VYSOČINA
81.  Zahradnické úpravy s.r.o, www.zahradnickeupravy.cz
82.  Zahrada Matúšů, s.r.o., www.zahradamatusu.cz
83.  Kavyl spol. s r.o., www.kavyl.cz
84.  Zahradnictví – Ing. Ladislav Molnár, www.zahradamolnar.cz
85. Dřevařská obchodní, akciová společnost – Lesní školka Johanka
86. Zahradnictví Salajka

ZLÍNSKÝ KRAJ
87.  Zahradní architektura Ing. František Zábojník, www.zabojnik.cz
88.  Zahrada Olomouc, s.r.o., Středisko: Okrasná školka Záříčí, www.zahrada-olomouc.cz
89.  Jaroslav Chytil – Zahradnictví, zahradnictvichytil@seznam.cz
90.  Horákovy školky – Ing. Dušan Horák, www.skolkyhorak.cz
91.  HORÁK A SYNOVÉ, OKRASNÉ ŠKOLKY, s.r.o., www.horak-skolky.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
•  Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, www.semenoles.sk
•  Ekofi t s.r.o., www.ekofi t.sk
•  ARBOR-okrasné a ovocné školky, s.r.o., www.arbor.sk

SPOLKOVÍ ČLENOVÉ
•  Sdružení lesních školkařů, www.lesniskolky.cz
•  Školkařský svaz OUČR, www.ovocnarska-unie.cz
•  Český svaz perenářů, www.pereny.org
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Abecední seznam členských subjektů Svazu školkařů ČR
Adam – zahradnická a.s. 17
Adametz s.r.o. 18
Agarden rostliny s.r.o. 19
AGRIEN s.r.o. – Vědecko-technický park 20
Agro Brno – Tuřany a.s., Okrasná školka Brněnské Ivanovice 21
AGRO CS a.s. 22
ARBOEKO s.r.o. 23
ARBOR – okrasné a ovocné školky s.r.o. 24
Bc. Milan Hanč – Jahodárna Vraňany 25
BOHEMIASEED spol. s r. o. 26
Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, p.o. 27
Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Katedra zahradnictví 28
Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠLP v Kostelci nad Černými lesy, 

Středisko okrasných a lesních školek 29
DIKÉ, spol. s r.o., Zahradnické centrum 30 
Dřevařská obchodní, akciová společnost – Lesní školka Johanka 31
Ekofi t s.r.o. 32
EZS, spol. s r.o. 33
Gabriel s.r.o. 34
Gardenfl ora s.r.o. 35
GARDEO s.r.o. 36
Grüner, s.r.o 37
Holzbecher – okrasné zahradnictví 38
HORÁK A SYNOVÉ, OKRASNÉ ŠKOLKY, s.r.o. 39
Horákovy školky – Ing. Dušan Horák 40
HRAŇO – odborné služby zahradnické 41
Chládek – okrasná školka Mazelov 42
Ing. František Brabec – Zahradnictví Brabec 43
Ing. Jan Topinka, zahradní architektura, okrasná školka 44
Ing. Libor Vavřík, zahradnictví, sadovnické úpravy 45
Ing. Marie Straková, Ph.D. – Agrostis Trávníky 46
Ing. Renata Pešičková – PERENY 47
Ing. Stanislav Kaňák 48
Jan Holub, s.r.o. 49
Jaroslav Chytil – Zahradnictví 50
JOSKA – Školka okrasných rostlin 51
Karel Kalouš – Bonsai centrum, školky 52
Kavyl spol. s r.o. 53
Koběluš – Ovocné školky Bruzovice-Velicesta 54
Kohoutek zahradnické služby 55
Konifery s.r.o. 56
Lesoškolky, s.r.o. 57
Lesy hlavního města Prahy, Zahradnictví Ďáblice 58
Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok 59
Malinkovič – Zahradní centrum 60
Mendelova univerzita v Brně, Botanická zahrada a arboretum 61
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, 

Ústav zakládání a pěstění lesů 62
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Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 63
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice 64
Novák Milan – Okrasná školka 65
Okrasná škola Ing. Patrik Wieder 66
Okrasná školka Anna Nováková 67
Okrasná školka Schuch Zdechovice 68
Okrasná školka Tomáš Čerbák 69
Okrasné školkařství Peňáz 70
Okrasné zahradnictví Bouše 71
Ořešáky Vaněk 72
Ovocná a okrasná školka Kozolupy 73
Ovocné a okrasné školky, Ing. Eichler & Stehlík 74
PARKON s.r.o. 75
PASIČ – zahradnictví 76
Pro-plant, s.r.o. 77
Radomír Sochor – zahradnictví 78
Rašelina a.s. 79
SOŠ stavební a zahradnická 80
SŠZ a Ze A. E. Komerse, Děčín – Libverda p.o. 81
Starkl zahradník, spol. s r.o. 82
Studený, s.r.o. 83
ŠKOLKY ALEJ s.r.o., Klešice 84
Školky – Montano, spol. s r.o. 85
Školky Litomyšl, spol s r.o. 86
Školky Opolany, s.r.o. 87
Školní statek Středočeského kraje – středisko Mělník 88
Šprojcarovo zahradnictví  89
Trvalková školka Hybš 90
VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná a okrasná školka Příbor 91
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 92
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 92
Wotan Forest, a.s. 94
ZAHRADA KIVI 95
Zahrada Matúšů, s.r.o. 96
Zahrada Olomouc, s.r.o., Středisko: Okrasná školka Záříčí 97
Zahradní architektura Ing. František Zábojník 98
Zahradní centrum Meisl 99
Zahradnické potřeby SINCO s.r.o.  100
Zahradnické úpravy s.r.o 101
Zahradnictví – Ing. Ladislav Molnár 102
Zahradnictví – Petr Jelínek 103
Zahradnictví fl os, s.r.o. 104
Zahradnictví Franc 105
Zahradnictví KORNER 106
Zahradnictví Novák 108
Zahradnictví Papež Klatovy 108
Zahradnictví Salajka 109
Zahradnictví Škuta Martin 110
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Sidlo fi rmy
Lelekovice 866
664 31 Lelekovice
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 541 232 700
lelekovice@adamza.cz
www.adamza.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Hádek
IČO: 25519573  DIČ: CZ25519573

Specializovaný velkoobchod pro profesionální zahradníky a trávníkáře. Partnery jsou za-
hradnické fi rmy, projektanti a správci veřejné i soukromé zeleně. Společnost byla založena 
1998. Zboží dodáváme buď tzv. „na zakázky“ – VELKOOBCHOD, nebo ho máme skladem 
v naší prodejně v Bříství – CASH & CARRY. 

Sortiment
Alejové stromy, jehličnany, listnaté a jehličnaté keře, tvarované dřeviny, solitéry, vřesovištní, 
půdopokryvné a pnoucí dřeviny atd. Součástí nabídky je široký sortiment doprovodného 
výsadbového materiálu.

Doplňující infomace
Středisko: Bříství 79, 289 15, Kraj Středočeský, e-mail: bristvi@adamza.cz, 
kontakt. Ing. Lukáš Mráz

Adam – zahradnická a.s.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Dvořakova 20
Opava – Male Hoštice
747 05
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 552 308 608
fax: +420 552 308 608
mobil: +420 602 705 314
adametz@centrum.cz
www.adametz-daniel.cz
Kontaktni osoba:
Daniel Adametz
IČO: 27849503, DIČ: CZ27849503

Firma Adametz s.r.o. sídlí na severní Moravě v centru Slezska, 2 km východně od města 
Opavy, v Malých Hošticích. Okrasná školka o rozloze 5 ha byla založena v roce 1995.

Sortiment
Zaměřujeme se na produkci mladého materiálu – vegetativně množeného. Široký sortiment 
množených rostlin pochází z vlastních matečnic, které jsou pod přísnou zdravotní kontrolou. 
Neustálé obohacování sortimentu o zajímavé novinky a úzká specializace našeho podniku 
je zárukou vysoké kvality výpěstků. Úspěšně zásobujeme tuzemské i zahraniční školkařské 
podniky. Firma Adametz spolupracuje výlučně s velkoodběrateli a neuskutečňuje maloob-
chodní prodej.

Adametz s.r.o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Boseň 124
Mnichovo Hradiště
259 01
Kraj Středočeský

Obchodní oddělení 
tel.: +420 604 296 007
Školka 
mobil: +420 724 339 359, 728 458 658
info@agarden.cz
www.agarden.cz
IČO: 28961404, DIČ: CZ28961404

Společnost Agarden rostliny s.r.o. působí na trhu od roku 2004 a zabývá se především pěs-
továním okrasných dřevin a alejových stromů a dále velkoobchodním prodejem jak pro za-
hradnická centra, tak pro realizační fi rmy.

Sortiment
Pěstovaný sortiment zahrnuje alejové stromy (včetně ovocných) pěstované systémem Easy 
liftbag – tzv. Arbotašky o velikosti 8–10 až 20–25 pro celoroční výsadby (roční produkce 
cca 15 tis. ks), stromy se zemním balem i prostokořenné. Dále školka pěstuje listnaté 
a jehličnaté keře, drobné ovoce v kontejnerech (roční produkce cca 500 tis. ks) a kmínkové 
rostliny, a dále ve volné půdě široký sortiment listnatých keřů, jehličnatých stromů a keřů 
a roubovaných konifer.

Agarden rostliny s.r.o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Branišovská 31
České Budějovice
370 05
Kraj Jihočeský

tel.: +420 385 310 375
fax: +420 385 310 347
agrien@agrien.cz
www.agrien.cz
Kontaktní osoba:
Jaromír Hamerský
IČO: 15771539, DIČ: CZ15771539

Profesionální údržbu komunální zeleně provádíme již 14 let, nyní na 70 ha v Českých Bu-
dějovicích. Naším největším obchodním partnerem je město České Budějovice. Zakládáme 
kompletní fi remní a rodinné zahrady z dřevin, keřů, trvalek a vzrostlých stromů včetně kom-
pletního založení trávníků.

Sortiment
Konifery, listnaté keře, stálezelené dřeviny, mladé rostliny. Školka slouží jako zásobní zahrada 
pro realizaci při údržbě zeleně v Českých Budějovicích.

AGRIEN s.r.o. – Vědecko-technický park
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Kaštanová 123
Brno
620 00
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 606 563 341 Josef Zákoutský
obchodní zástupce pro velkoobchod:
Jana Zdráhalová
mobil: +420 725 916 125
e-mail: jana.zdrahalova@agro-turany.cz
www.agro-turany.cz
IČO: 29365619, DIČ: CZ29365619

Společnost vznikla v roce 1993 a navázala na dobrou tradici ZD Mír a dodnes se řadí mezi 
významné pěstitele v ČR. V současné době je možné výpěstky Agro Brno-Tuřany a.s. zakou-
pit ve dvou prodejnách. Velkoobchod v Dolních Heršpicích se specializuje na prodej letniček, 
balkonovek, trvalek a interiérových květin. Velkoobchod v Brněnských Ivanovicích poskytuje 
sortiment okrasných dřevin pro venkovní výsadby, zahrady a městské výsadby. Více informací 
naleznete na našich webových stránkach www.agro-turany.cz.

Sortiment
Firma se zabývá velkoobchodním prodejem a pěstováním jehličnatých stromů a keřů, list-
natých stromů a keřů, pnoucích rostlin, vřesovištních rostlin, travin, trvalek, skalniček, tra-
dičních i netradičních okrasných a ovocných druhů, růží keřových, stromkových a pnoucích. 
Všechny okrasné rostliny jsou v kontejnerech, větší velikosti v balu, prostokořenné ovocné 
stromky a růže. Prodáváme i rozpracovanou výrobu dle přání zákazníka. Objednávky se vy-
řizují průběžně jak přicházejí. Jsme schopni zajistit dopravu rostlin našimi dopravními auty.

Agro Brno-Tuřany a.s., 
Okrasná školka Brněnské Ivanovice
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Říkov č. p. 265
Říkov
552 03
Kraj Královéhradecký

tel.: +420 491 547 111
mobil: +420 603 812 952
valtera@agrocs.cz
www.agroprofi .cz, www.agrocs.cz
www.travnikovekoberce.cz 
www.agroprofi .cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Valtera
IČO: 64829413, DIČ: CZ64829413

AGRO CS a.s. je významným výrobcem, distributorem a prodejcem substrátů, tekutých, mi-
nerálních, organominerálních a dlouhodobě působících hnojiv, travních osiv, trávníkových 
koberců, pesticidů, drobné techniky a dalších prostředků pro výživu a péči o rostliny. 

Sortiment
Substráty, hnojiva, trávníkové koberce, travní směsi, vše pro realizační fi rmy, fotbalová, gol-
fová a ostatní hřiště, květinářské podniky, okrasné a lesní školky, pěstitele zeleniny i vlastní 
zahradu. 

Doplňující infomace
Pěstitelský program
Trávníkový program

AGRO CS a.s.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Bedřicha Smetany 230
Obříství
277 42
Kraj Středočeský

tel.: +420 315 683 151
fax: +420 315 683 154
arboeko@arboeko.com
www.arboeko.com
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Kafka
IČO: 27926826, DIČ: CZ27926826

Arboeko s.r.o. je významný pěstitel a distributor okrasných a ovocných dřevin. Firma byla za-
ložena v roce 1993 a v současné době obhospodařuje plochy o výměře 201 ha. Hlavní sídlo 
fi rmy je v Obříství (123 ha), moravská pobočka sídlí ve Smržicích (78 ha).

Sortiment
Obříství – alejové stromy 3x přesazované o obvodu kmene 12–14 až 18–20 cm na ploše 
101 ha, roubované konifery na ploše 12 ha a kontejnerované listnaté a jehličnaté dřeviny 
na ploše 10 ha.

Smržice – mladé alejové stromy, vícekmeny a kmínkové dřeviny na ploše 56 ha a soliterní 
jehličnaté dřeviny na ploše 22 ha.

Doplňující infomace
Moravská pobočka: Smržice 550, 798 17 Smržice, tel: +420 582 381 500, 
e-mail: smrzice @arboeko.com, Ing. Martin Danzer

ARBOEKO s.r.o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Poľná 6, P.O. BOX 33
Senec
903 01 
Slovensko
Slovenská republika

tel.: +421 245 925 757, 245 925 533
fax: +421 245 925 625, 245 927 135
arbor@arbor.sk
www.arbor.sk
Kontaktní osoba:
Ing. Milina Lahová
IČO: 35716983, DIČ: SK2020200501

Založeno v roce 1997 jako výhradně obchodní společnost pro zahradnické fi rmy. Spolupráce 
se školkami v ČR a EU. Kompletace dodávek pro realizace zeleně.

Sortiment
Konifery, listnaté stromy, listnaté keře, vřesovištní dřeviny, stálezelené dřeviny, pnoucí dřevi-
ny, pereny, travné koberce.

ARBOR – okrasné a ovocné školky s.r.o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Vraňany 230
277 07
Kraj Středočeský

tel.: +420 315 691 988
mobil: +420 737 703 606
jahodarna@jahodarna-vranany.cz
www.jahodarna-vranany.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Milan Hanč
IČO: 68280572, DIČ: CZ7704130896

Firma vznikla v roce 1998 se sídlem ve Vraňanech u Mělníka. Nejprve se zaměřovala na pro-
dukci čerstvých plodů. V roce 2000 jsme poprvé uskutečnili samosběr plodů. V roce 2001 
jsme založili množitelské porosty jahodníku, díky nimž jsme se dostali na trh se sazenicemi 
v celé České republice. V současné době jsme jednou z největších fi rem v České republice 
zabývající se množením jahodníku.V naší sbírkové výsadbě se nachází cca 35 odrůd vel-
koplodého jahodníku.

Sortiment
V roce 2003 jsme nabídku rozšířili o sazenice kontejnerované. V závěsných nádobách, stá-
leplodící a jednouplodící velkoplodé v multiplatech. V roce 2005 jsme dokončili mrazírnu, 
chladírnu a prodejnu sazenic a plodů jahod v areálu jahodárny. Plochy jahodníku nadále 
rozšiřujeme a snažíme se zákazníkům nabídnout zdravé české jahody a kvalitní certifi kované 
sazenice množené v České republice.

Bc. Milan Hanč – Jahodárna Vraňany
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Jankovcova 18
Praha 7
170 37
Hlavní město Praha

tel.: +420 797 972 358
roubicek@bohemiaseed.cz
www.bohemiaseed.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Bubancová, Marie Vyšatová
IČO: 45275807, DIČ: CZ45275807

Společnost BOHEMIASEED spol. s r.o. byla založena zaměstnanci v roce 1992 a od počátku 
existence se zabývá službami zahradnickým podnikům. V uvedené náplni podporuje vývoj 
technologií i ekonomiky předmětných odvětví zahradnické produkce.

Sortiment
Prodej pěstitelských potřeb: osiva a sazenice okrasných rostlin, substráty, rašelina, Vermi-
kulit, kokosové vlákno, hnojiva Osmocote Exact, Osmocote Pro, SCOTTS Turf, Universol, 
květináče, kontejnery, sadbovače, přenosky, folie, sítě, textilie, obaly, izolační a stínící ma-
teriály pro skleníky, vybavení skleníků a jejich úpravy, pěstební technika, etikety pro dřeviny 
a trvalky, ruční nářadí, půdní měřící přístroje, hrnkovací stroje MAYER a dopravníky včetně 
servisu. Prodej fl oristických potřeb.

BOHEMIASEED spol. s r. o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Na Polabí 411
Mělník
276 01
Kraj Středočeský

tel.: +420 315 636 111
mobil: +420 602 232 333
richterova@zas-me.cz
www.zas-me.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Anna Richterová – ředitelka školy
IČO: 00069221, DIČ: CZ00069221

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, p.o. je školou 
státní (bez školného). Střední škola nabízí denní studium v maturitních oborech Zahradnic-
tví, Okrasné a produkční zahradnictví a Vinařství (Vinařská a ovocnářská technologie) a dále 
tříletý učební obor Zahradník. Vyšší odborná škola nabízí denní a dálkovou formu studia 
v oboru Zahradní a krajinná tvorba. V rámci celoživotního vzdělávání pořádá škola kurzy: 
Komplexní péče o dřeviny, Floristické semináře, Kurz práce motorovou pilou a křovinořezem, 
Odborný kurz pro nakládání s přípravky na na ochranu rostlin a další rekvalifi kační kurzy. 
Škola spolupracuje s partnerskými institucemi ve Švýcarsku, Rakousku, Skotsku, Německu, 
Francii, Belgii, Slovensku, Maďarsku v rámci zahraničních praxí a stáží. Škola provozuje auto-
školu, domov mládeže, školní jídelnu a květinovou prodejnu.

Česká zahradnická akademie Mělník 
– střední škola a vyšší odborná škola, p.o.
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Kamýcká 129
Praha 6 – Suchdol
165 21
Hlavní město Praha

tel.: +420 22438 2551, 
 +420 22438 2555
zikal@af.czu.cz
sus@af.czu.cz
www.af.czu.cz
Kontaktní osoba:
Doc. Ing. Josef Sus, CSc., Ing. Lukáš Zíka
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709

Katedra zahradnictví, vzniklá v roce 2008, patří pod Fakultu agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů (FAPPZ). Pracovníci katedry zajišťují výuku zahradnických předmětů, kon-
krétně ovocnictví, zelinářství, květinářství, vinařství, školkařství a pěstování jedlých a léči-
vých hub, které jsou vyučovány především pro studijní programy v oblasti zahradnictví, ale 
i pro studenty jiného zaměření. Činnost katedry zahrnuje kromě vzdělávání též vědecké 
a výzkumné aktivity ve spolupráci s výzkumnými institucemi, univerzitami a zemědělskými 
podniky. Pro polní pokusy slouží katedře Demonstrační a výzkumná stanice v Praze – Troji, 
kde si dále studenti osvojují zahradnické dovednosti v rámci odborných praxí. V neposlední 
řadě je pro laickou veřejnost přibližován obor zahradnictví prostřednictvím veřejných akcí.

Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, 
Katedra zahradnictví
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V lánech 214
Jevany
281 66
Kraj Středočeský

tel.:  +420 321 610 371-3, 
+420 321 610 377 (prodejna)

mobil: +420 724 243 746
zelen@slp.cz
www.slp.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Vojtěch Varga, 
Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709

V roce 1977 začíná Josef Schuch budovat okrasnou školku jako samostatné středisko Škol-
ního lesního podniku. Po dokončení první etapy vývoje školky v roce 1980 byla její výměra 
22 ha. Dnes hospodaří na ploše 33 ha v nadmořské výšce 430 m.n.m. ŠLP sídlí v dominantě 
černokostelecké městské památkové zóny, renesančním zámku se zámeckou kaplí sv. Voj-
těcha.

Sortiment
Alejové a solitérní stromy ve volné půdě i v kontejnerech, široký sortiment jehličnatých 
a listnatých keřů v kontejnerech K8 až 60 l (velký výběr roubovaných jehličin), rododendrony 
a ostatní vřesovištní rostliny, popínavé dřeviny, růže, traviny a trvalky. V naší půlhektarové 
prodejně funguje samoobslužný prodej i pro velkoobchod (naši zákazníci mohou přijet kdy-
koli bez předchozí objednávky). Na přání zákazníka jsme schopni dovézt jakékoliv zboží ze 
zahraničních školek. Realizační fi rmy u nás mohou nakoupit kůly různých velikostí, mulčova-
cí kůru a jiný doplňkový materiál. 

Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠLP v Kostelci 
nad Černými lesy, Středisko okrasných a lesních školek
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Zahradnické centrum
Příšovice
463 46
Kraj Liberecký

tel.: +420 482 725 733-5
fax: +420 482 725 736
mobil: +420 603 541 449, 604 204 835
obchod@dike-centrum.cz
www.dike-centrum.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Halama
IČO: 00524549, DIČ: CZ00524549

DIKÉ, spol. s r.o., založil v roce 1990 Ing. František Halama jako obchodní fi rmu. V roce 1995 
přistoupili do podnikání synové inženýři Pavel a Petr Halamovi a fi rma se přeorientovala na 
zahradnickou činnost. V roce 1997 začala výstavba nového zahradnického centra v Příšovi-
cích u Turnova, slavnostně otevřeno 3. 9. 2002.

Sortiment
Roubované listnaté a jehličnaté keře na kmínku – specializace na okrasné vrby a dále (Acer, 
Amelanchier, Cercidiphyllum, Corylus, Euonymus, Cotoneaster, Cytisus, Malus, Prunus, Sy-
ringa, Viburnum a.j.) Soliterní listnaté keře (Acer, Amelanchier, Cercidiphyllum, Corylus, Euo-
nymus, Cotinus, Physocarpus, Prunus, Syringa a.j.). Balové konifery (Abies, Juniperus, Picea, 
Pinus, Thuja). Produkce vrbových podnoží (Salix smithiana ´Miguel´, ´Raamberg´, ´Halamii´ 
a Salix viminalis). Specializace na dovoz a pěstování japonských javorů. Export – import EU.

DIKÉ, spol. s r.o., Zahradnické centrum
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Pravíkov 40
Kamenice nad Lipou
394 70 
Kraj Vysočina

mobil: +420 778 881 670
info@lesniskolkajohanka.cz
www.lesniskolkajohanka.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Elen Hallová
IČ: 646 51 568, DIČ: CZ646 51 568

Školka Johanka byla založena v roce 1978 jako velkoškolka Jihočeských státních lesů České 
Budějovice. Historicky, spolu se školkami v Kladíkově a Budišově, se řadila mezi tři nejlepší 
školkařské provozy tehdejšího Československa. Nachází se v katastrálním území Pravíkov, 
v blízkosti Kamenice nad Lipou. Z původních téměř 40 ha byla postupně zredukována na 
rozlohu 18 ha. V současnosti Johanka obnovuje svoje činnosti, a to nejen v oblasti produkce 
sazenic, ale také ve spolupráci s akademickou obcí.

Sortiment
Specializujeme se především na prostokořenné lesní sazenice jehličnatých a listnatých dřevin. 
Dřeviny produkujeme z vlastních výsevů, v některých případech z vlastních semenných sadů. 
Dále zajišťujeme pěstební a těžební činnost.

Dřevařská obchodní, akciová společnost 
– Lesní školka Johanka
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Oblazov 12
Kotešová
013 61 Slovensko

Pobočka Kotešová – Mária Dzúriková
Tel.: +421 915 464 398
e-mail: kotesova@ekofi t.sk
Pobočka Bratislava – Zuzana Kalmanová
Tel.: +421 918 898 823
e-mail: bratislava@ekofi t.sk
Pobočka Paderovce – Dávid Brezáni
Tel.: +421 905 899 559
e-mail: brezani@ekofi t.sk
IČO: 2020342093, DIČ: SK2020342093

Naši školku najdete 25 km od Česko-Slovenských hranic.

Sortiment
V našich okrasných školkách najdete velmi široký sortiment okrasných dřevin (1 200 druhů) 
od standardních druhů jakož i množství novinek. Snažíme se každý rok zařadit do našeho 
sortimentu i několik celoslovenských novinek. Spolu máme skladem okolo 500 000 ks okras-
ných dřevin z toho 25 000 ks solitérních dřevin zejména smrků, jedlí a borovic. V našem sor-
timentu kromě okrasných dřevin najdete i sortiment rododendronů, trav, a ovocných keřů. 

Doplňující infomace
Pobočka:
Bratislava
Stará senecká cesta směrem k Metru – areál ovocného sadu.

Ekofi t s.r.o.
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Litoměřická 1439
Ústí nad Labem-Střekov
400 03
Kraj Ústecký

tel.: +420 472 745 226
fax: +420 472 745 226
mobil: +420 602 346 606
ezs.ul@volny.cz
www.ezs-ul.cz
Kontaktní osoba:
Zuzana Erbenová – zeleň 
Jiří Popelka – bazény
IČO: 63144816, DIČ: CZ63144816

Zahradnictví bylo otevřeno v dubnu 1999. Školka je poblíž hradu Střekov na silnici Ústí nad 
Labem – Litoměřice v areálu původního Zahradnického podniku města Ústí. Zakladatelem 
fi rmy byl Ing. Zdeněk Erben ( 2003). V Ústí nad Labem je možné navštívit kromě hradu Stře-
kov i nově opravenou dominantu města Větruši.

Sortiment
Široký sortiment dřevin okrasných i ovocných, trvalky, vodní rostliny, letničky, zeleninová 
sadba. Dřeviny v různých velikostech.Provozujeme zahradnickou výrobu, provádíme údržbu 
zeleně nejen na sídlištích, ale i u rodinných domů, navíc navrhujeme a realizujeme zeleň jak 
soukromou tak i veřejnou.

EZS, spol. s r.o.
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Terezín, České Kopisty 208
Litoměřice
412 01
Kraj Ústecký

tel.: +420 416 733 244
gabriel@gabriel.cz
www.gabriel.cz
IČO: 25419455, DIČ: CZ25419455

Zahradní architektuře se v rodinné fi rmě Gabriel věnujeme již od roku 1992. Okrasná školka 
vznikla v roce 1997. Nachází se v obci České Kopisty, cca 60 km SZ od Prahy a 7 km JV od 
města Litoměřice, kde je také sídlo společnosti.

Sortiment
Sortiment okrasné školky neustále rozšiřujeme, abychom co nejvíce vyhověli potřebám na-
šich zákazníků. V současnosti školka funguje především pro velkoobchodní prodej a v na-
bídce jsou jak jehličnaté, tak opadavé i stálezelené listnaté keře a stromy včetně solitérních 
a sortiment okrasných trav. Pěstujeme sukulentní rostliny v multiplatech, jako vegetační ko-
berce nebo řízky pro střešní zahrady a pro speciální aplikaci hydroosevem na skalnaté svahy. 
V nabídce jsou také keře pro výsadbu do krajiny, sortiment borovic – zejména borovice kleč 
a sloupovité jabloně pro výsadbu ovocných živých plotů i pro solitérní výsadby.

Gabriel s.r.o.
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Dr. Joklíka 1386/2
Kyjov
697 01
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 728 896 973,
 +420 607 205 502
patrik.selucky@seznam.cz
www.gardenfl ora.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Patrik Selucký
IČO: 06483861, DIČ: CZ06483861

Jsme rodinná firma, která nabízí dřeviny a trvalky jak námi vypěstované tak od našich do-
davatelů.Najdete u nás široký sortiment alejových stromů i mladý školkařský materiál. Dále 
nabízíme více než 1000 položek listnatých i jehličnatých dřevin se zemním balem či v kontej-
nerech, např. Abies, Buxus, Cornus, Hydrangea, Juniperus, Chamaecyparis, Ilex, Magnolia, 
Physocarpus, Picea, Pinus, Prunus, Rhododendron, Thuja, Taxus Viburnum, Weigela, atd. 
atd. Neváhejte nás oslovit, pokud sháníte cokoliv, rádi vám uděláme cenovou nabídku. Kro-
mě vlastní produkce možnost dodání i dalšího širokého sortimentu rostlin od našich českých 
i zahraničních obchodních partnerů. V posledních letech se náš okruh zájmu rozšířil také 
o tůje a jiné okrasné dřeviny, které pěstujeme na 15 hektarech spolu s vánočními stromky.

Gardenfl ora s.r.o.
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Zdeňka Lhoty 469 (sídlo)
Černošice
252 28 
Kraj Středočeský

Provozovna:
Ukrajinská č.e.1528
tel.: +420 733 587 769 (prodejna)
mobil: +420 602 365 175 (vedoucí))
gardeo@gardeo.cz
www.gardeo.cz
Kontaktní osoba:
Olga Humlová – humlova@gardeo.cz
mob.: +420 603 412 400
IČO: 04373723, DIČ: CZ04373723

Jsme přímý pěstitel leknínů, vodních a bahenních rostlin, trvalek, bylinek, sadby zeleniny 
a chovatelé okrasných ryb pro jezírka i koupací biotopy. Navrhujeme a realizujeme jedlé, 
permakulturní i okrasné zahrady vč. automatických zavlažovacích systémů Hunter, ale i za-
hrady suchomilné, jezírka a koupací biotopy. Provádíme terénní práce, stavíme terasy, ploty, 
gabiony.

Sortiment
Nabízíme široký sortiment leknínů, vodních, bahenních rostlin, konifer, trvalek, trav, bambusů, 
keřů, balkonovek, bylinek a ovocných stromků. 

GARDEO s.r.o.
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Kamýcká 503/19 A
Litoměřice
412 01
Kraj Ústecký

tel.: +420 416 732 038
mobil: +420 602 409 918
info@gruner.cz
www.gruner.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Grüner, Martin Grüner
IČO: 25487248, DIČ: CZ25487248

Školka se nachází 2 km od královského města Litoměřice, v Polabské nížině, pod vrchy 
Českého středohoří. Byla založena v roce 1994. V blízkosti je rekreační a sportovní areál 
Píšťanské jezero, které je propojeno s řekou Labe. Nad školkou se tyčí známý kopec Radobýl, 
ze kterého je výhled na Polabí a Českého středohoří.

Sortiment
Hlavní část výpěstků tvoří rostliny pěstované ve volné půdě listnaté i jehličnaté, soliterní 
a pro živé ploty, stromy, i ve větších velikostech. V kontejnerech pěstujeme listnaté dřeviny 
stálezelené (Buxus, Cotoneaster, Euonymus, Prunus laurocerasus), opadavé (Berberis, Carpi-
nus, Cornus, Deutzia, Forsythia, Ligustrum, Potentilla, Prunus, Spiraea, Weigela), jehličnaté 
dřeviny, převážně roubované (Abies, Picea, Pinus, Larix), na žívé ploty (Cupressocyparis, Cha-
maecyparis, Thuja).

Grüner, s.r.o
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Podemlýn 286/47 
664 31 
Lelekovice
Kraj Jihomoravský

Fakturační údaje:
Jana Holzbecherová
Botanické zahradnictví
Lelekovice 286/47
664 31
Lelekovice

mobil: +420 733 718 921
info@holzbecher.cz
IČO: 74404725, DIČ: CZ8653094153

Jsme rodinná fi rma v Lelekovicích u Brna, Zabýváme se pěstováním pokryvných trvalek, vy-
sokých záhonových trvalek, skalniček, rostlin na střešní zahrady, okrasných travin, kapradin 
a drobných dřevin. Sortiment okrasných rostlin se stále rozrůstá o nové kultivary nebo nové 
druhy z přírody vhodné pro výsadby v zahradách a parcích. Naší snahou je nabízet co největší 
sortiment rostlin pro různé typy stanovišť. Kromě standardního sortimentu nabízíme celou 
řadu botanických druhů, které nejsou běžně pěstovány a také mnoho rostlin pocházejících 
z přírodních sběrů expedic botanických zahrad i amatérských pěstitelů. 

Sortiment
Většina druhů je pěstována v hranatých kontejnerech 9x9 cm. Na základě stále rostoucí 
poptávky, každým rokem více rozšiřujeme nabídku i ve větších kontejnerech, které nám 
umožňují dodávat našim odběratelům silné rostliny, které mají větší estetický efekt ihned po 
výsadbě. V tomto roce např. rozšiřujeme nabídku soliterních trvalek ve dvou a třílitrových 
kontejnerech.

HOLZBECHER – botanické zahradnictví
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Za drahou 1276
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Kraj Zlínský

tel.: +420 573 380 464, 573 379 829
mobil:  +420 775 583 399 (T.H.) 

+420 775 584 411 (R.H.)
info@horak-skolky.cz
www.horak-skolky.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Radek Horák, Tomáš Horák
IČO: 26215390, DIČ: CZ26215390

1926–2016 90 let tradice v oboru. 
Firma byla založena v roce 1926, naše zahradnické kořeny však sahají až do poloviny deva-
tenáctého století, kdy jste mohli naše předky nalézt jako zahradníky při zámku v Dřevohos-
ticích. 

Sortiment
Pěstujeme široký sortiment jehličnatých a listnatých dřevin. Specializujeme se na dřeviny 
vyžadující roubování, jejich roční produkce je více než 100 000 ks. Sortiment konifer dopěs-
továváme ve volné půdě až do velkosti 200–250. V naší nabídce najdete taktéž širokou škálu 
včelařských dřevin. Naše rostliny jsou díky nadmořské výšce a pěstování v obtížných pod-
mínkách Valašska velmi odolné. Zabýváme se taktéž realizační činností pro veřejný sektor. 
Specializujeme se na výsadbu biokoridorů, mokřadů, remízků a veřejné zeleně obcí a měst.

HORÁK A SYNOVÉ, OKRASNÉ ŠKOLKY, s.r.o.
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Za Drahou 955
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Kraj Zlínský

tel.: +420 573 380 080
mobil: +420 602 702 104, 607 973 662
dusan@skolkyhorak.cz
www.skolkyhorak.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Dušan Horák
IČO: 65831209, DIČ: CZ6605150079

Horákovy školky – Ing. Dušan Horák pokračují v tradici školek Antonína Horáka – HORÁKO-
VY ŠKOLKY založené v roce 1926 v Bystřici pod Hostýnem u vlakového nádraží. Dnes působí 
nejen na původní historické ploše zahradního centra ale i v dalších 2 katastrech s kontejne-
rovou rostlin, skleníky, matečnicemi a s volnou půdou. Firma se zabývá maloobchodem v za-
hradním centru v Bystřici pod Hostýnem a velkoobchodem ve školce Slavkov pod Hostýnem. 

Sortiment
Školka se širokým sortimentem se specializuje na produkci rostlin pro zahradní centra v kon-
tejnerech 2–10 litrů, jednoleté roubované jehličnany a listnáče pro tuzemský a zahraniční 
trh, listnaté dřeviny roubované na kmínku v kontejnerech a jehličnaté dřeviny s balem do 
velikosti 150 cm.

Horákovy školky – Ing. Dušan Horák
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Zahradnická 164
Žehušice
285 75
Kraj Středočeský

tel.: +420 327 399 161
zahradnictvi@hrano.cz
www.hrano.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Alena Hraňová
Ing. Vladimír Hraňo
Ing. Martin Hraňo DiS.
IČO: 12363901, DIČ: CZ5555022484

Začátek podnikání v roce 1988, Žehušice, obec, kde fi rma sídlí, má dlouholetou školkařskou 
tradici. Blízký zámek Kačina, Kutná Hora a Čáslav jsou známé turistické cíle.

Sortiment
Pěstujeme jehličnaté stromy a keře, Abies, Picea, Pinus, Juniperus, Chamaecyparis, Thuja, 
Taxus, aj., opadavé a stálezelené keře, Ligustrum, Spiraea, Potentilla, Forsythia, Weigelia, Ta-
marix, aj., vřesovištní Calluna, Erica, Andromeda, aj., trávy Avena, Festuca, Miscanthus, aj., 
pnoucí Hedera, Parthenocissus. Keře dodáváme z VP a v K, další s balem a v K.

HRAŇO – odborné služby zahradnické
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Mazelovská hájovna
Kolný 17
Ševětín – okr. České Budějovice
373 63
Kraj Jihočeský

tel.: +420 606 751 957
info@skolka-chladek.cz
www.skolka-chladek.cz
IČO: 06636853, DIČ: CZ06636853

Chládek – okrasná školka Mazelov

V naší okrasné školce pěstujeme rostliny od roku 2000. V současnosti se školka rozkládá na 
25 hektarech u obce Mazelov poblíž Českých Budějovic. Naším cílem je produkce kvalitních 
českých rostlin vhodných pro prodej v zahradnictví i pro realizace zahrad a parků. Rostliny 
expedujeme po celé České republice i do zahraničí. 

Sortiment
Ve školce pěstujeme velký sortiment jehličnanů, listnatých keřů a stromů, vánočních strom-
ků i jedlové chvoje. Rostliny expedujeme v zemním balu nebo kontejneru. Nabízíme i velké 
solitérní rostliny, jak u plotových rostlin, tak roubovaných jehličin. 



43

Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Zahradnictví Brabec
nám. Svobody 75
Modřice
664 42

tel.: +420 547 243 267
fax: +420 547 243 267
f.brabec@volny.cz
www.zahradnictvibrabec.cz
Kontaktní osoba:
Ing. František Brabec
IČO: 42300207, DIČ: CZ6612012154

Jsme rodinná fi rma poblíž Brna s více jak 20 letou tradicí v pěstování růží, okrasných dřevin, 
zeleniny, brambor a obilnin. V posledních letech se také zaměřujeme na pěstování česneku 
a dýní. Od roku 2014 jsme pro vás rozšířili nabídku o krouhané zelí. Využíváním nejmoder-
nějších technologii a trendů, jsme schopni vám poskytnout zboží vysoké kvalita za příznivé 
ceny.

Sortiment
Konifery, růže, podnože růží, pšenice, ječmen,brambory, brambory krmné, cibule, dýně Ho-
kaido, dýně Máslová, dýně Patizon, česnek paličák, zelí hlávkové, krouhané zelí.

Ing. František Brabec – Zahradnictví Brabec
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Trinnerova 38
Jaroměř
551 01
Kraj Královéhradecký

mobil: +420 603 393 210
jan.topinka@post.cz
www.zahradyart.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Topinka (EN)
IČO: 66288568, DIČ: CZ7403053251

Firma byla založena v roce 1997 a nyní se nachází v Jaroměři. Výpěstky nabízíme velko-
obchodně a zároveň provozujeme maloobchodní zahradní prodejnu. V rámci své činnosti 
nabízíme služby v oboru zahradní architektury – návrhy a realizace zahrad. 

Sortiment
Pěstujeme listnaté stromy (Acer, Tilia, Prunus aj.) listnaté kvetoucí keře (Kolkwitzia, Ligust-
rum, Weigela aj.) stálezelené keře (Buxus, Prunus laurocerasus aj.), zakrslé i vzrůstné formy 
jehličnanů (Abies, Picea, Pinus aj.) jehličnany pro živé ploty (Chamaecyparis, Thuja aj.), popí-
navé rostliny (Hedera, Rosa sp.). Rostliny jsou dodávány v kontejnerech (K9*9 – K15 L) nebo 
ve větších velikostech se zemním balem.

Ing. Jan Topinka, zahradní architektura, 
okrasná školka
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Hodoňovice 147
Baška
739 01
Kraj Moravskoslezský

hlavní provozovna a adresa pro pís. styk:
Metylovská 979, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.: +420 558 677 304
mobil: +420 603 261 615
info@zahradnictvi-vavrik.cz
www.zahradnictvi-vavrik.cz
IČO: 12643734, DIČ: CZ5607040120

Firma byla založena roku 1991. 

Sortiment
Poskytujeme služby v oboru zahradnictví pro velké fi rmy i drobné zákazníky především v na-
šem regionu. Zajišťujeme poradenství, zpracovaní projektové dokumentace, realizaci i celo-
roční údržbu zahradních a krajinářských uprav. Provádíme úpravy fi remních pozemků, sou-
kromých zahrad, veřejných prostranství, rekreačních a sportovních objektů, parků, hřbitovů, 
komunikací apod. Umíme se přizpůsobit požadavkům zákazníka, konkrétním podmínkám, 
fi nančním možnostem, náročnosti. 

Pěstební činnost – listnaté a jehličnaté dřeviny, růže.

Prodejna okrasných a ovocných dřevin se nachazi v areálu naši fi rmy ve Frýdlantě nad Ost-
ravicí, Metylovská 979., kde nabízíme také zeleninovou sadbu, letničky, balkónovky, trvalky, 
doplňkový sortiment.

Ing. Libor Vavřík, zahradnictví, sadové úpravy
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Npor. Krále 16
Rousínov
683 01
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 517 370 607
fax: +420 517 370 607
mobil: +420 732 687 628
strakova@agrostis.cz
www.agrostis.cz
IČO: 26975386, DIČ: CZ26975386

Firma Agrostis Trávníky působí na českém trhu od roku 2002. Hlavní náplní naší práce je 
všestranná pomoc českým trávníkářům – zahradníkům, správcům fotbalových a golfových 
hřišť i soukromým osobám. Nabízíme profesionální produkty pro pěstitele trávníků, zajišťu-
jeme laboratorní analýzy půdy a závlahové vody, odborné poradenství a znaleckou činnost.  
Značnou pozornost věnujeme i výzkumu v oblasti trávníkářství. Na vlastních výzkumných 
plochách ověřujeme nové poznatky, postupy a přípravky související s pěstováním trávníků. 
Mezi nejnovější aktivity patří pěstování soliterních trav a zdokonalování pěstebních postupů 
v oblasti květnatých luk od získávání osiva planých druhů až po míchání vlastních řádně 
registrovaných směsí. Spolupracujeme s řadou výzkumných pracovišť v rámci ČR i Evropy. 

Sortiment
Travní směsi, druhově pestré směsi, hnojiva a půdní kondicionéry, zahradní a komunální 
technika, travní semena.

Ing. Marie Straková, Ph.D. – Agrostis Trávníky
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Hlavenec 79
Předměřice nad Jizerou
294 74
Kraj Středočeský

tel.: +420 326 971 914
fax: +420 326 972 062
pereny@pereny.cz
www.pereny.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Pešičková
IČO: 69368627, DIČ: CZ6858310657

Firma byla založena roku 1996 na ploše 600m2 a od roku 2003 funguje pod současným 
jménem na ploše 1 ha. Nachází se v blízkosti Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Sortiment
Trvalky, okrasné traviny, kapradiny, léčivé rostliny v rozsahu 1000–1500 soret. Roční pro-
dukce rostlin v K9 cca 800 tis. ks a rostlin C2 cca 25 tis. ks. Kompletace zakázek, zavážky 
rostlin, poradenství v uvedené specializaci. Rostliny jsou od roku 2014 jsou ošetřovány pouze 
přípravky na biologické bázi.

Ing. Renata Pešičková – PERENY
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Nová Dědina 188
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 558 679 114
fax: +420 558 679 114
mobil: +420 604 923 934, 737 877 821
kanak.skolka@atlas.cz
www.okrasnaskolka.ostravsko.com
IČO: 13589768, DIČ: CZ5412143143

Nemáme stoletou minulost, chtěli bychom stoletou budoucnost. Okrasná školka byla zalo-
žena v roce 1992 panem Ing. Stanislavem Kaňákem, absolventem VŠ v Lednici na Moravě. 
Zpočátku jsme hospodařili na 1 ha půdy, dnes obděláváme cca 11 ha půdy.

Sortiment
Zabýváme se pěstováním polohotových a hotových rostlin jak listnatých stromů, keřů a růží, 
tak jehličnanů. Okrasná školka je členem Svazu školkařů České republiky. 

Ing. Stanislav Kaňák
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Hvozdečko 7
Bouzov
783 25
Kraj Olomoucký

Jana Štorková, prodej: +420 734 186 286
Ludvík Urda, školka: +420 731 903 609
Jan Holub, rentiér: +420 604 607 109
info@janholub.cz
www.janholub.cz
„http://www.facebook.com/
ZahradnictviJanHolub“, 
www.facebook.com/ZahradnictviJanHolub
IČO: 27763161, DIČ: CZ27763161

Společnost, založená v roce 2000 a se specializací na rozmnožování rostlin metodou in-vitro 
mikropropagace, dodává pěstitelům v ČR i zahraničí mladý rostlinný materiál vysoké kvality.

Sortiment
Okrasné rostliny Rhododendron – velkokvěté i impedita, Azalea Knap-Hill i japonica, Leuco-
thoe, Pieris či Helleborus – čemeřice, v mp60, mp18, a 2Lt. Veškeré drobné ovoce (Vaccinium 
– populární kanadské borůvky, Ribes – rybíz – keříkové i kmínkové odrůdy, Rubus – maliny 
a ostružiny – beztrnné a balkónové odrůdy, Lonicera – zimolez kamčatský – Haskap, Ame-
lanchier – muchovník, Aronia – černý jeřáb, Actinidia – kiwi, Lycium – goji, atd.) v mp60, 
mp40, 1Lt. Dále např. Coryllus – líska, Vitis – vinná réva, Juglans – ořešák –  polopapíráky ve 
2Lt, 7,5Lt kontejnerech.

Jan Holub s.r.o.
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Přerovská 279
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Kraj Zlínský

Kontaktní osoba: Jaroslav Chytil
mobil: +420 737 319 146
zahradnictvichytil@seznam.cz
IČO: 13415255

Rodinná školka byla založena v r. 1990, nachází se na západním okraji Bystřice pod Hostý-
nem v místní části Rychlov u hlavní cesty směrem na Přerov. Město leží na úpatí Hostýnských 
vrchů s dominantou sv. Hostýna, nejnavštěvovanějšího poutního místa na Moravě.

Sortiment
Množíme a pěstujeme listnaté keře (Berberis, Hydrangea, Potentila, Spiraea, Syringa, Weige-
la aj.), pokryvné růže, stálezelené keře (Buxus, Cotoneaster, Euonymus, Vinca aj.) především 
v k 9x9, 10x10. Roubované rostliny (Parthenocisus, Salix, Laris) Dále pěstujeme ve volné 
půdě rostliny pro živé ploty (Berberis, Buxus, Ligustrum, Thuje).

Jaroslav Chytil – Zahradnictví
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Malá Čermná 207
Čermná nad Orlicí
517 25 
Kraj Královéhradecký

tel.:  +420 607 614 436 Martin Joska
+420 606 603 915 Vladimír Joska 
+420 739 273 695 For English call 
Marcela Josková

info@joska-skolky.cz
www.joska-skolky.cz
IČO: 16774981, DIČ: CZ5701280457

Rodinná fi rma Vladimír Joska – Školka okrasných rostlin byla založena roku 1989 na levém 
břehu Tiché Orlice v obci Čermná nad Orlicí na rozloze 0,5 ha. Obec Čermná nad Orlicí se 
nachází v Královéhradeckém kraji přibližně 35 km jižně od města Hradec Králové. V sou-
časnosti školka hospodaří na rozloze 2 ha. Školka se výhradně specializuje na sortiment 
roubovaných jehličnatých rostlin, jehličnatých semenáčků v Quick Pot obalech a jehličnatých 
podnoží určených k dalšímu roubování. Firma je členem Svazu školkařů ČR a spolupracuje 
výhradně s velkoodběrateli. Rostliny vyvážíme do celé řady států Evropské unie – nejvíce do 
Polska, Slovenska, Holandska a dalších.

Sortiment
Pěstujeme hlavně jehličiny, mladý materiál jednoletý v QP obalech, dvou a tří letý v QP a P9 
– obalovaná sadba a podnože k roubování.
Dále pěstujeme rostliny v 2, 5, 7,5, 10 až 30 litrových kontejnerech.

JOSKA – Školka okrasných rostlin
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Dubany 87
Libochovice
411 17
Kraj Ústecký

tel.: +420 416 591 245
karel.kalous@cmail.cz
IČO: 13350153

Karel Kalouš je sběratel čarověníků a bonsajista. Jeho zahrada v Českém středohoří oplývá 
množstvím azalek, pěnišníků a tvarovaných dřevin, takže trochu připomíná japonskou zahra-
du, ale má ryze český charakter.

Sortiment
Tvarování bonsají, zahrady, okrasné školky, borovice, rododendrony a azalky, množení ča-
rověníků.

Karel Kalouš – Bonsai centrum, školky
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Mohelno 563
Mohelno
675 75
Kraj Vysočina

Obchodní oddělení
tel.: +420 541 243 986, 603 162 344
brno@kavyl.cz

Zahradnická školka
tel.: +420 734 449 212
www.kavyl.cz
IČO: 49975358, DIČ: CZ49975358

Firma Kavyl spol. s r.o. byla založena roku 1994 a za dobu své existence si vybudovala reno-
mé uznávané společnosti se specializací na následující oblasti: vodohospodářské stavby, 
sadové úpravy a komplexní údržba zeleně, školkařská činnost, dřevovýroba, opravy 
a servis stavebních strojů a specializovaných strojů. 
V každé z uvedených oblastí se Kavyl spol. s r.o. zaměřuje na precizní a důkladné odvedení 
své činnosti. Cílem je pro nás vždy nejen spokojený klient, ale také práce v harmonii s příro-
dou, za kterou si fi rma stojí. Kavyl spol. s r.o. je spolehlivou fi rmou nejen díky vlastní kvalitní 
technice, kvalitnímu sadebnímu materiálu a modernímu vybavení, kterým disponuje, ale 
také proto, že zaměstnává vysokoškolsky vzdělané odborníky a pracovníky s dlouhou praxí 
v oboru, kteří své práci skutečně rozumí.

Sortiment
Vodohospodářské stavby, sadové úpravy, rekonstrukce zámeckých parků a zahrad, obnovakra-
jinných struktur,  ÚSES, apod., zahradnická školka a dřevovýroba.

Kavyl spol. s r.o.
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Bruzovice 100
Sedliště
739 36
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 558 653 178 maloobchod
mobil: +420 604 915 360
info@kobelus.cz
www.kobelus.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Koběluš, Ph.D.
IČO: 73367184, DIČ: CZ7807294979

Ovocné školky se nachází v obci Bruzovice v okrese Frýdek-Místek v nadmořské výšce 
350 m. n. m. Z jižní strany se vypíná pohoří Beskyd, které ovlivňuje celkové klima v dané 
lokalitě. Pěstováním ovocných stromků se zabýváme od roku 1990. 

Sortiment
Hlavní pěstované ovocné druhy jsou: Jabloň a hrušeň, dále pak třešeň, višeň, slivoň, me-
ruňka, broskvoň a drobné ovoce. V menší míře pěstujeme také méně známé druhy ovoce 
– kanadské borůvky, asijské hrušně, kdouloně, mišpule a pod. Naší specializací je pěstování 
rezistentních odrůd, odolných vůči chorobám. Dále pak pěstování stromků na slabě a za-
krsle rostoucích podnožích vhodných pro pěstování štíhlých vřeten. Částečně také na staré 
odrůdy ovocných druhů jako jabloň Jadernička Moravská či Panenské české, hrušeň Krvavka 
nebo žlutá třešeň Donisenova ve tvaru polokmen a vysokokmen, které jsou vhodné pro vý-
sadbu do stromořadí a volné krajiny.

Koběluš – Ovocné školky Bruzovice-Velicesta
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Zelená 1035
Kostelec nad Černými lesy
281 63
Kraj Středočeský

tel.: +420 321 697 551
fax: +420 321 697 551
mobil: +420 602 352 913
zahradnictvi@mybox.cz
www.zahradnictvi.praha-cz.com
IČO: 15341551, DIČ: CZ6103230870

Školka byla založena v roce 1990 a nachází se v obci Malotice asi 10 km od Kostelce nad 
Čermými lesy na silnici z Prahy do Kutné Hory.

Sortiment
Pěstujeme okrasné listnaté a jehličnaté dřeviny převážně v kontejnerech od 1 do 5 l. V ome-
zené množství dopěstováváme i vzrostlé stromy se zemním balem do velikosti kmene14–16. 
(Cotoneaster, Cornus Alba v sortimentu, Horizontalis, Juniperus, Rosa, Spiraea).

Kohoutek zahradnické služby
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Zámecká 154
Žehušice
285 75
Kraj Středočeský

+420 734 445 692 (obch. zástupce pro VO)
+420 734 328 968 (Zahradní centrum)
+420 736 133 283
konifery@konifery.cz
www.boruvkyboruvky.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Kostelník, DiS.
IČO: 25277898, DIČ: CZ25277898

Vítejte v malebné rovině na východním okraji středních Čech! Naleznete nás zde mezi městy 
Čáslav a Kutná Hora. Naše Koniferové školky v Žehušicích byly založeny předky dnešních 
vlastníků již v roce 1924 a staly se jedním z prvních školkařských podniků v Čechách. Jako 
Konifery s.r.o. funguje naše fi rma od roku 2006. Jsme zde pro vás – velké profesionální 
fi rmy i malé zahrádkáře!  

Sortiment
Pro vaše Zahradní centrum můžeme být spolehlivým dodavatelem kanadských borůvek pře-
vážně v 2,5 a 20 litrových kontejnerec, do vašich realizačních zakázek si u nás můžete vybrat 
vzrostlé Taxusy s balem. Kromě této naší specializace vám nabízíme široký sortiment dal-
ších jehličnatých a listnatých dřevin, pnoucích a vřesovištních rostlin nebo japonských azalek 
– kompletní produkci naleznete na našich webových stránkách. Pro maloobchodní zákazní-
ky máme v našem Zahradním centru kromě vlastních výpěstků navíc ovocné dřeviny, růže, 
trvalky, traviny, zahrádkářské potřeby nebo vánoční stromky – otevřeno je celoročně!

Konifery s.r.o.
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1. máje 104
Řečany nad Labem
533 13
Kraj Pardubický

tel.: +420 466 933 827-8
fax: +420 466 932 103
mobil: +420 605 294 192
info@lesoskolky.cz
www.lesoskolky.cz
Kontaktní osoba: 
Ing. Vojtěch Němec 
(tel.: +420 731 151 512, vn@lesoskolky.cz)
IČO: 45534888, DIČ: CZ45534888

Školky v Řečanech nad Labem a Kladrubech n. L. mají tradici od roku 1895. Společnost 
LESOŠKOLKY, s.r.o. je převzala v roce 1992 a své působení později rozšířila o školky v Al-
brechticích n. O., Brandýse n. L. a Františkových Lázních. Hlavním zaměřením fi rmy je pěs-
tování lesních dřevin.

Sortiment
Nabízíme kompletní sortiment prostokořenného sadebního materiálu pro zalesňová-
ní a rekultivace, krytokořennou sadbu pěstovanou na „vzduchovém polštáři“ (Quick Pot, 
Bowmont), semenáčky a podnožový materiál pro zahradníky, kontejnerované odrostky, sa-
zenice pro pěstování vánočních stromků. Bližší informace o naší produkci a také bohatou 
fotogalerii naleznete na našich webových stránkách.

Lesoškolky, s.r.o.
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K zahradnictví 59
Praha 8 – Ďáblice
182 00
Hlavní město Praha

tel.: +420 286 592135
mobil: +420 775 565 729
zimmelova@lesy-praha.cz
www.lesypraha.cz
IČO: 45247650, DIČ: CZ45247650

Lesy hl. m. Prahy pečují o pražské lesy a parky, vodní toky a nádrže, pěstují rostliny v za-
hradnictví a seznamují veřejnost s přírodou Prahy. Organizace byla založena v roce 1992. 
Dnes zaměstnává přibližně 240 lidí a desítky dalších pro ni pracují jako brigádníci. Na našem 
webu se dozvíte, co se děje v pražských lesích a parcích, stejně jako zde najdete podrobnosti 
o pražských potocích a vodních nádržích. Součástí webu je také nabídka našich služeb.

Sortiment
listnaté a jehličnaté stromy balové i kontejnerované, listnaté keře opadavé i stálezelené, 
ovocné dřeviny, vřesovištní rosttiny – rododendrony, azalky, vřesy atd, rostliny pnoucí a pů-
dopokryvné, růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté, trvalky a skalničky, kap-
radiny a okíasné třaviny, balkonové květiny a letničky, substráty, mulčovací kůru, hnojiva, 
pesticidy, zahradnické potřeby.

Lesy hlavního města Prahy, Zahradnictví Ďáblice
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Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 01 Slovenska republika
Slovenská republika

tel.: +421  445 222 571, 445 224 443, 
445 271 017

fax: +421 44 5 222 195
mobil: +421 918 333 987 (p. Kozánek)
samuel.kozanek@lesy.sk
www.semenoles.sk
Kontaktní osoba: 
Samuel Kozánek, vedoucí SGOD Jochy
IČO: 36036351, DIČ: SK2020087982

Odštepný závod Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku patrí pod LESY Slovenskej repub-
liky, štátny podnik pôsobiaci pod Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Má 11 škôlkárskych 
stredísk lokalizovaných na území Slovenska o výmere 200 ha produkčnej plochy, stredisko 
Genofondu a okrasných drevín Jochy a Lúštiareň. Zabezpečuje strategické zásoby semien 
lesných drevín najvyššej kvality a zodpovedá za rozvoj šľachtiteľskej činnosti a zachovanie 
genofondu lesných drevín.

Sortiment
Škôlkárske strediská sa špecializujú v produkcii voľnokorenných a krytokorenných sadeníc, 
z ktorých je 75 % určených pre našu potrebu a 25 % je predané domácim a zahraničným 
odberateľom. Popri produkcii semenáčikov lesných drevín sa venujeme aj pestovaniu a pre-
daju okrasných drevín a rastlín, určených na zazeleňovanie.

Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Semenoles 
Liptovský Hrádok
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Bratislavská ul.
Břeclav
690 06
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 519 370 405
fax: +420 519 330 294
mobil: +420 607 524 234
zahradnictvi.malinkovic@iol.cz
www.malinkovic.cz
Kontaktní osoba:
Jaroslav Malinkovič
IČO: 46209654, DIČ: CZ6801070749

Pěstování květin, trvalek a dřevin a láska k přírodě, to je to, na čem naše zahradnictví staví. 
Většinu rostlin pro své prodejny si sami pěstujeme. Víme tak nejlépe, co která rostlina po-
třebuje, čím trpí a co je do našich podmínek to nejvhodnější. Díky rozlehlému zázemí jsme 
schopni dodávat svou produkci i dalším prodejcům, velkoobchodům nebo obcím.

Sortiment
Produkce rostlin je zaměřena na tyto hlavní kultury:
 Primula acaulis
 Viola a další dvouletky
 balkónové rostliny a letničky
 chryzantémy ze skupiny multifl ora
 okrasné dřeviny
 trvalky
 zlacené a přírodní jmelí svazkované (k vánočnímu prodeji)

Malinkovič – Zahradní centrum
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Zemědělská 1
Brno
613 00
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 545 223 606
arboretum@mendelu.cz
www.arboretum.mendelu.cz
Kontaktní osoba: 
Ing. Michal Pavlík
michal.pavlik@mendelu.cz
IČO: 62156489, DIČ: CZ62156489

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, 
které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy 
areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Zahrada leží v nadmořské výšce 
220–250 m n. m. v oblasti s průměrným úhrnem srážek 547 mm/rok a průměrnou roční 
teplotou 8,4 °C. Podloží je tvořeno slinitým jílem, povrch sprašové hlíny s vysokým obsahem 
CaO, částečně jsou rostliny vysázeny na umělé navážce vzniklé po těžbě jílu.

Sortiment
Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultiva-
rů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 dřevin.

Mendelova univerzita v Brně, Botanická zahrada 
a arboretum
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Zemědělská 1
Brno
613 00
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 545 134 136
omauer@mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz/uzpl
Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrCs.
IČO: 62156489, DIČ: CZ62156489

Oddělení zakládání lesů zajišťuje pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost v oboru 
zakládání lesů a pokrývá problematiku umělé obovy lesa od zajištění osiva a dalšího repro-
dukčního materiálu až po založení a zajištění kultur, včetně problematiky výroby speciální 
sadebního materiálu a šlechtění lesních dřevin. Kromě řešení aktuálních problémů oblasti 
semenářství, školkařství a zalesňování spočívá těžiště vědeckovýzkumné činnosti v rhizologii 
lesních dřevin.

Oddělení pěstění lesů zabezpečuje ve studijním programu lesní inženýrství výuku obliga-
torní státnicové disciplíny Pěstění lesů a dvou předmětů volitelných Pěstění účelových lesů 
a Pěstění intenzivních lesních kultur. Pro denní studium krajinného inženýrství zajišťuje spo-
lečně s oddělením zakládání lesů výuku obligatorního předmětu Zakládání a pěstění lesů. 
Souběžně garantuje ústav výuku předmětu Lesnictví a funkce lesů jednak pro obor agro-
ekologie a jednak pro obor pozemkové úpravy na Agronomické fakultě (AF). Dále oddělení 
zajišťuje předmět Základy lesnictví pro obory všeobecný, fytotechnický a zootechnický na AF.

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická 
a dřevařská, Ústav zakládání a pěstění lesů
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č. p. 175
Křtiny
679 05
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 516 413 206
fax: +420 516 428 814
skolky@slpkrtiny.cz 
www.slpkrtiny.cz
www.arboretum-krtiny.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Hurt, Ph.D.
IČO: 62156489, DIČ: CZ62156489

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy univerzity 
v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení 
v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání:

  v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí poslucha-
čům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky vysokoškol-
ským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů,

  zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi ve-
doucí subjekty resortu,

  v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreač-
ního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa, realizuje také cí-
lené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny.

Mendelova univerzita v Brně, 
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
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Mendelova univerzita v Brně, 
Zahradnická fakulta

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici je jedinečnou vzdělávací 
a výzkumnou institucí v ČR. Výuka v zahradnických oborech probíhá od roku 1947, samo-
statná Zahradnická fakulta existuje od roku 1985. 

Sortiment
Fakulta disponuje velmi širokým sortimentem okrasných i užitkových rostlin, pokrývajícím 
celé spektrum odborné výuky. Výukové, sortimentální a výzkumné plochy, které jsou součás-
tí ZF MENDELU a slouží k praktické výuce, se rozprostírají po obou stranách silnice Lednice-
-Valtice. Součástí je i výzkumné pracoviště Mendeleum.  

Valtická ul. 337
Lednice na Moravě
691 44
Kraj Jihomoravský

tel.: +420 519 367 322
fax: +420 519 367 222
mobil: +420 724 283 920
petr.salas@mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz
Kontaktní osoba:
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
IČO: 62156489, DIČ: CZ62156489
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Celní 1893/4A
Hlučín
748 01
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 595 041 140
www.skolky-novak.cz
IČO: 65152972, DIČ: CZ7605195422

Školka byla založena v roce 1992 jako rodinná fi rma. Nachází se v centru královského města 
Hlučína, založeného roku 1256, 15 km severně od Ostravy a 20 km východně od Opavy. 
V blízkosti města se nachází rekreační středisko Hlučínské jezero, Areál čs. opevnění v Dar-
kovičkách, zámek, park a golfové hřiště ...

Sortiment
Pěstujeme jehličnany všech tvarů rodů Chamaecyparis, Picea, Tsuga, Juniperus a jiné, rost-
liny pro živé ploty Thuja, Berberis, Ligustrum atd., listnaté kvetoucí keře Weigela, Deutzia, 
Spiraea, Caryopteris, Potentilla, atd., listnaté stálezelené keře Buxus, vše kontejnerované 
K 1 lt – 15 lt, některé i v zemním balu. Velkoobchodní ceník na internetu.

Novák Milan – Okrasná školka
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Zámecká 33
Oldřišov
747 33
Kraj Moravskoslezský

mobil:  +420 737 574 090
+420 737 258 563

info@okrasneskolky.cz
www.okrasneskolky.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Mederlyová
Ing. Patrik Wieder
IČO: 73936448, DIČ: CZ8010305479

Okrasná školka v Oldřišově hospodařící na rozloze 6 ha nabízí sortiment okrasných dřevin 
vhodných pro výsadbu na trvalé stanoviště.

Sortiment
Konifery, listnaté stromy, pereny
 alejové listnaté stromy
 solitérní konifery
 solitérní keře

Okrasná škola Ing. Patrik Wieder
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Na Hříbovci 514
Markvartovice
747 14
Kraj Moravskoslezský 

mobil: +420 607 086 631
anna.calluna@gmail.com
okrasnaskolka-novakova.business.site
Kontaktní osoba:
Anna Nováková
IČO: 05852625, DIČ: CZ975321592

Okrasná školka, zabývající se produkcí výhradně vřesovištních rostlin, sídlí na severu Moravy 
poblíž krajského města Ostrava. Školka o rozloze 1,5 ha byla založena v roce 2002. 

Sortiment
Specializujeme se především na pěstování rodů Calluna, Erica, Hebe a Daboecie – to vše 
v květináčích o průměru 12 cm. Rovněž se zabýváme pěstováním Rhododendronů, Knap-Hill 
azalek, Pierisů, Vaccinium corymbosum a Vaccinium vitis-ideae. Japonské azalky, Pierisy, An-
dromedy a Leucothoe nabízíme rovněž i jako mladý materiál pro další dopěstování. 

Okrasná školka Anna Nováková
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Zelená 1037
Kostelec nad Černými Lesy
281 63
Kraj Středočeský

tel.: +420 466 936 114
fax: +420 321 697 685
mobil: +420 602 377 126
schuch@schuch.cz
www.schuch.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Schuch, Ing. Josef Schuch 
Martin Janyš
IČO: 11587148, DIČ: CZ5806222312

Rok založení 1990, poloha školky je mezi Kutnou Horou a Pardubicemi v obci Zdechovice. 
Zajímavosti: Kutná Hora 15 km, Pardubice 20 km, zámek Kačina 8 km. Kolín 20 km zámek 
Zdechovice, hřebčín Kladruby nad Labem 6 km.

Sortiment
Pěstujeme široký sortiment roubovanců (Abies, Picea, Pinus), roubovance na kmínku rodů 
Fagus, Larix, Prunus, Salix, Ulmus. Sortiment listnatých, kvetoucích a pokryvných keřů (Co-
toneaster, Hydrangea, Magnolia, Rosa, Spiraea atd.).

Okrasná školka Schuch Zdechovice
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Luční 444
Pustá Polom
747 69
Kraj Moravskoslezský

mobil: +420 603 866 955, 603 846 687
info@okrasneskolky-cerbak.cz
www.okrasneskolky-cerbak.cz
Kontaktní osoba: 
Tomáš Čerbák
IČO: 67355765, DIČ: CZ609065486

Založena v roce 1995 na pozemcích o výměře 2 ha. Postupně jsme budovali kontejnérovnu 
a s tím se i rozšiřovala plocha školky do dnešních 8 ha celkové plochy. V současné době podíl 
produkce kontejnérovaného materiálu dělá okolo 80 % všech výpěstku. Zajímavosti: zámek 
v Hradci nad Moravicí, Šilheřovicích a Raduni.

Sortiment
Produkujeme široký sortiment roubovaných rostlin, které nabízíme ve stáří 1–3 let. Převážně 
se jedná o kontejnérované rostliny rodů Abies, Larix, Juniperus, Picea, Pinus, Thuja a z list-
natých dřevin Betula, Buxus, Catalpa, Caragana, Cotoneaster, Fagus, Prunus, Salix, Ulmus 
a v menším množství i další rody.

Okrasná školka Tomáš Čerbák
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Nová 446
Bošovice
683 55
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 608 715 910
martinpenaz@seznam.cz
www.okrasna-skolka.cz
Kontaktní osoba:
Martin Peňáz
IČO: 72371790

Školka rodinného typu byla založena v roce 1995 na okraji obce Bošovice 20 km JV od Brna. 
Východně na katastr obce navazuje ChKO Ždánický les a Politaví. V nedalekém okolí Mohyla 
míru, zámek Slavkov a Bučovice.

Sortiment
Školka se specializuje na okrasné a alejové stromy v kultivarech se zaměřením na mladý 
školkařský materiál (6–8, 8–10, 10–12) pěstovaný převážně ve volné půdě pro výsadby, kon-
tejnerování a případně další dopěstování. Jehličnany pro živé ploty (Thuja, Taxus) v balu. 
Popínavé rostliny (Parthenocissus, Wisteria) K 9–10.

Okrasné školkařství Peňáz
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Podskalská 1239
Blatná
388 01
Kraj Jihočeský

tel.: +420 383 423 786
fax: +420 383 423 786
mobil: +420 737 010 407
bousevladislav@email.cz
www.bousegentiana.com
Kontaktní osoba:
Ing. Vladislav Bouše
IČO: 31067387, DIČ: CZ5901070934

V Blatné od r. 1991 pouze zakázková kancelář, školka Gentiana na Slovensku. Od r. 1998 za-
čala výstavba a budování současného zahradnictví v Blatné, stavebně dokončené v r. 2005. 
Blatná – historické a průmyslové centrum blatenska. Největší vodní hrad a zámek v Čechách 
(románský, gotický, renesanční, barokní palác).

Sortiment
Acer, Aesculus, Azalea, Berberis, Betula, Buxus, Calluna, Campsis, Caragana, Carpinus, Ca-
talpa, Celastrus, Clematis, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cytisus, Deutzia, Erica, Euony-
mus, Fagus, Forsythia, Fraxinus, Hedera, Hydrangea, Chaenomeles, Laburnum, Ligustrum, 
Lonicera, Morus, Parthenocisus, Pieris, Potentilla, Prunus, Pyracantha, Rhododendron, Rhus, 
Rosa, Salix, Sorbus, Spiraea, Stephanandra, Syringa, Tilia, Ulmus, Weigela. Abies, Chama-
ecyparis, Juniperus, Larix, Microbiota, Picea, Pinus, Taxus, Thuja, Thujopsis, Tsuga. Pereny 
v širokém sortimentu.

Okrasné zahradnictví Bouše
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Horní Stakory 19
Kosmonosy 
293 06
Kraj Středočeský

mobil: + 420 606 350 246
jugregia@seznam.cz
www.oresaky-vanek.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Miroslav Vaněk
IČO: 74200721, DIČ: CZ8010190947

Jsme specializovaná školka zabývající se výrobou sadby roubovaných ořešáků. V současné 
době rozšiřujeme sortiment o zajímavé druhy drobného ovoce a skořápkovin.

Sortiment
Většina produkce činí ořešáky a kanadské borůvky. 

Ořešáky Vaněk
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Kozolupy 81
Karlštejn
267 18
Kraj Středočeský

mobil: +420 734 448 910
bielmacz@tiscali.cz
www.zahradnictvi-stromky.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Bielmacz
IČO: 43763359, DIČ: CZ500624395

Máte rádi ovoce, ale v obchodech se vám nedostává čerstvé nabídky? Máme pro vás jedno-
duché řešení. Navštivte naší ovocnou školku a vyberte si strom podle chuti. Ovoce budete 
mít dostatek pro celou rodinu, bude čerstvé a z vlastní zahrádky. Založeno 1927, v blízkosti 
chráněná krajinná oblast Český kras, hrad Karlštejn, lom Amerika, Koněpruské jeskyně, Ba-
rrandovy jámy atd.

Sortiment
Keře a stromky drobného ovoce ve volné půdě, rozsáhlý sortiment ovocných a okrasných 
v kontejnerech.

Ovocná a okrasná školka Kozolupy
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Klášter 
Hradiště nad Jizerou
294 15
Kraj Středočeský

mobil: +420 603 464 776, 724 058 449
eichlershr@email.cz
www.ovocnar.zde.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Eichler, Lubomír Stehlík
IČO: 48680109, DIČ: CZ500604289

Naše školka vznikla z oblastní ovocné školky, která zde byla obnovena v r. 1952. Naše po-
zemky leží na vysoké terase nad řekou Jizerou. Na západním okraji Českého Ráje. Za obcí 
začínají hluboké lesy, které se rozprostírají až k Máchovu jezeru. Za řekou je možno navštívit 
zámek Mnichovo Hradiště, Turnov.

Sortiment
Množíme listnaté stromy především rodu Prunus a Malus. Expedujeme mladý materiál, pro-
stokořenný, vhodný k dopěstování ve volné půdě či v kontejnerech.

Ovocné a okrasné školky, Ing. Eichler & Stehlík
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Kanín 116
Libice nad Cidlinou
289 07 
Kraj Středočeský

mobil: +420 603 527 392
info@parkon.cz
www.parkon.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Martínek, Ing. Zdeněk Kalaš
IČO: 61675661, DIČ: CZ61675661

Okrasná škola situovaná mezi Kolínem a Poděbrady – v Libici nad Cidlinou – je specializová-
na na sortiment pnoucích dřevin, největší v ČR.
 roční produkce cca 80 000 ks
 vysoká kvalita
 pěstební plocha 1,2 ha včetně 2 000m2 foliových tunelů

Sortiment
 přes 100 soret rodu Clematis
 přes 15 soret pnoucích zimolezů a 6 soret wistárií
  další druhy: Actinidia, Akebia, Ampelopsis, Aristolochia, Berchemia, Calystegia, Campsis, 

Celastrus, Hedera, Fallopia, Humulus, Hydrangea petiolaris, Parthenocissus, Periploca, 
Rubus, Schisandra, Schisophragma, Vitis

PARKON s.r.o.
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U Sušárny 151
Dolní Životice
747 56
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 553 666 065
rostliny@pasic.cz
www.pasic.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Blanka Topiarzová
IČO: 12696587, DIČ: CZ7101085431 

Firma byla založena v roce 1990, v současné době má zahradnické provozy v Dolních Životi-
cích a ve Štáblovicích u Opavy. Naše fi rma neprovozuje maloobchodní prodej.

Sortiment
Na provozovně ve Štáblovicích se specializujeme na  produkci mladých dřevin jehličin a list-
náčů v sadbovačích a v kontejnerech 9x9 cm. Rovněž produkujeme hotové rostliny trvalek 
a kyselomilných rostlin jako jsou Calluna, Rhododendron, Camellia, Azalea. Školkařina tvoří 
30 % produkce naší fi rmy. Zbývající produkce je zaměřena na balkonové rostliny, které pěs-
tujeme V Dolních Životicích. 

Na provozovně ve Štáblovicích se specializujeme na produkci mladých dřevin jehličin a list-
náčů v sadbovačích a v kontejnerech 9x9 cm. Rovněž produkujeme hotové rostliny trvalek 
a kyselomilných rostlin jako jsou Calluna, Rhododendron, Camellia, Azalea. Školkařina tvoří 
30 % produkce naší fi rmy. Zbývající produkce je zaměřena na balkonové rostliny, které pěs-
tujeme V Dolních Životicích. 

PASIČ – zahradnictví
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Slivínko 24
Dolní Slivno
294 78
Kraj Středočeský

mobil: +420 603 439 827
info@proplant.cz
www.proplant.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Ondřej Patera
IČO: 25638980, DIČ: CZ25638980

Provozujeme školkařskou výrobu ovocných stromků, keřů a růží, velkoobchodní prodej 
okrasných rostlin. Z licenčních růží množíme sorty anglických růží Austin Roses a Harkness 
a německého šlechtitele TanTau. Růže jsou pěstovány pod ofi ciální licenční smlouvou. Rost-
liny nabízíme prostokořenné nebo je dopěstováváme v kontejnerech určených pro malopro-
dej. Mimo velkoobchodu s ovocnými a okrasnými rostlinami jsme naši obchodní činnost 
zaměřili i na možnost objednat si určité výrobky maloobchodně, k čemuž slouží náš inter-
netový obchod.

Sortiment
Hotové výpěstky – růže, ovocné stromky, ovocné keře.
Rostlinný materiál pro výrobu – mladý materiál na dopěstování, podnože.

Doplňkový sortiment obchodní činnosti
Cibuloviny pro výsadby i balení pro maloobchody.

Pro-plant, s.r.o.
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Předměstí 393
Strážnice
696 62
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 602 727 510
kvetiny.sochor@tiscali.cz
www.zahradnictvisochorova.cz
IČO: 43647673, DIČ: CZ7207014320 

Firma Radomír Sochor, byla založena již v roce 1991. V minulosti se fi rma zabývala výhrad-
ně pěstováním a prodejem jen řezaných květin. S postupem času jsme se začali zabývat 
i produkcí dalších komodit. 

Sortiment
V současné době provozujeme dvě prodejny květinářství ve Strážnici a ve Veselí nad Mora-
vou, kde nabízíme: řezané květiny, pokojové květiny, sušené květiny a aranžmá, keramiku 
a plasty, osiva a cibuloviny, hnojiva, svíčky, sezónní zboží – vánoce, velikonoce. Klademe 
velký důraz na kvalitu řezaných květin, aby nikde neležely ve skladech. Proto řezané a poko-
jové květiny pro vás nakupujeme přímo na Holandských květinových burzách v Aalsmeeru 
a Naldwijku. Odtud je přímo vozíme na naše prodejny klimatizovanými vozy bez nutnosti 
překládat na dalších skladech.

Radomír Sochor – zahradnictví
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Na Pískách 488
Soběslav
392 01 Kraj Jihočeský

tel: +420 381 205 301
fax: +420 381 205 302
dvorakova@raselina.cz
dvorakova@raselinazc.cz
www.raselina.cz
www.zahradnickakucharka.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Máslová Dvořáková
mobil: +420 725 475 901
IČO: 60071214, DIČ: CZ60071214 

Rašelina a.s. je společnost s dlouholetou tradicí výroby substrátů a hnojiv. Pro profesionální 
trh připravujeme receptury substrátů podle požadavků zákazníků. Nabízíme rašelinu a sub-
stráty pro hobby a profi  trh, mulče, hnojiva – organická (certifi kovaná nezávislou společností 
Biokont pro ekologické pěstování), blendová (směsná), minerální, kapalná a krystalická, trav-
ní směsi, netkané textilie, stínící sítě a další produkty pro zahradu. Z vlastních zdrojů rašeliny 
vytváříme unikátní technologií Rašelinové koupele pro domácí použití. 

Sortiment
Rašelina, substráty, mulče, hnojiva, travní směsi,  netkané textilie, stínící sítě, dekorační ma-
teriály. Pro profesionální trh nabízíme substráty a zeminy podle požadavků zákazníků, raše-
liny, komposty, mulčovací a dekorační materiály, hnojiva a travní směsi. 

Doplňkové informace
Výroba a prodej produktů BalneoPeat Cosmetics – Rašelinové koupele pro domácí použití, 
přírodní ručně vyráběná mýdla.

Rašelina a.s.



80

Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Pod Táborem 17
Jarov-Praha 9
190 00
Hlavní město Praha

Ing. Eduard Chvosta
zástupce ředitele pro odborný výcvik
zahradnických oborů a pro odloučené 
pracoviště Pod Táborem 17
tel: +420 234 253 231
chvosta@skolajarov.cz

Mgr. Miloslav Janeček – ředitel školy
tel: +420 266 106 620
reditel@skolajarov.cz
IČO: 00300268, DIČ: CZ00300268

Střední odborná škola stavební a zahradnická je unikátní školou v mnoha směrech. Trochu 
nezvyklé se může zdát již samo spojení dvou na první pohled naprosto nesourodých zamě-
ření – stavební a zahradnické. Z tohoto spojení se však v průběhu let vyvinula symbióza, 
která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného co nás 
obklopuje, ať jsou to interiéry i exteriéry staveb, či živá zeleň uvnitř i vně budov. Stabil-
ní a zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny 
vyučované obory, dlouhodobá spolupráce s odbornou sférou v obou oblastech, možnost 
odborných zahraničních stáží… to jsou jenom příklady toho, co spoluvytváří vysokou úroveň 
nabízeného vzdělání v naší škole.

Sortiment
V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, tříleté 
učební obory s výučním listem pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny 
„E“ s výučním listem pro absolventy speciálních a praktických základních škol. Nabízíme 
také nástavbové maturitní studium, buď dvouleté denní, nebo tříleté dálkové.

SOŠ stavební a zahradnická
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Českolipská 123
Děčín
405 01
Kraj Ústecký

tel.: +420 412 524 505, 412 524 589
fax: +420 412 524 589
mobil: +420 31 224 112
zahradlibverda@volny.cz
www.libverdadc.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Libor Kunte, Ph.D. – ředitel školy
 Ing. Ivan Veselý – vedoucí okrasných školek
IČO: 47274654, DIČ: CZ47274654

Škola a s ní školní hospodářství bylo založeno roku 1850. Vlastní Okrasné školky byly zalo-
ženy roku 1975. Školní statek leží na okraji Děčína směrem na Benešov nad Ploučnicí. Areál 
je na rozhraní CHKO Českosaské Švýcarsko a CHKO České středohoří.

Sortiment
Pěstujeme: ovocné stromky v sortimentu, okrasné trávy, Ilex, Mahonia, Thuja, Chamesiparis, 
Picea, Jniperus, Aristolochia, Parthenocisus, Lonicera, Viburnum, Salix, Spiraea, Euonymus, 
Berberis, Veigela, Rosa v odrůdách ...

SŠZ a Ze A. E. Komerse, Děčín – Libverda p.o.
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Kalabousek 1161
Čáslav
286 01
Kraj Středočeský

tel.: +420 327 314 981
fax: +420 327 314 787
probstova@starkl.com
www.starkl.com
IČO: 18622275, DIČ: CZ18622275

Společnost Starkl zahradník, spol. s r.o. se sídlem v Čáslavi na Kalabousku byla založena 
Josefem Starklem v roce 1991. Starkl zahradník hospodaří na 100 ha půdy, soliterní rostliny 
pěstované v čáslavských školkách prodává velkoobchodně v ČR a vyváží je do zahraničí. 
Společnost dále provozuje moderní e-shop, který získal ocenění SHOP ROKU 2015, a to v ka-
tegorii CENA KVALITY. Prostřednictvím zásilkové služby Starkl zasílá rostliny do 5 evropských 
zemí. Od roku 1993 funguje v Čáslavi rovněž Zahradní centrum Starkl.

Sortiment
V čáslavských školkách pěstuje Starkl soliterní jehličnany, keře a listnaté stromy.

Starkl zahradník, spol. s r.o.
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Tušimice č. p. 27
Kadaň
432 01
Kraj Ústecký

tel.: +420 474 335 229
mobil: +420 733 737 590, 606 062 622
info@skolky-studeny.cz
www.skolky-studeny.cz
IČO: 25494228, DIČ: CZ25494228

Školky byly založeny v roce 1972 v rámci odštěpného závodu s.p. SEMPRA Praha v Kadani. 
Hlavní náplní bylo pěstování rekultivačních dřevin, které v současnosti zcela přešlo na dřeviny 
okrasné. V roce 1994 po privatizaci s.p., vzniká soukromá fi rma Studený, s.r.o. Školky se 
nachází v blízkosti městské památkové rezervace, královského města Kadaň.

Sortiment
Pěstujeme široký sortiment listnatých a jehličnatých dřevin určený převážně pro prodej 
v zahradnických centrech. Nemalou část sortimentu tvoří vřesovištní rostliny, jako jsou azal-
ky, rododendrony, kanadské borůvky, vřesovce a vřesy, ve kterých patříme k licenčním pěsti-
telům značky GARDEN GIRLS.

Studený, s.r.o.
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ŠKOLKY ALEJ s.r.o.
Klešice 1
Heřmanův Městec
538 03 
Kraj Pardubický

Sídlo fi rmy: Klešice 1
Heřmanův Městec 538 03
tel.: +420 604 231 855
cerny.alej@atlas.cz
www.cernyalej.cz
Kontaktní osoba: 
Ing. Petr Černý
IČO: 25934511, DIČ: CZ25934511

Firma je známa ve své původní podobě jako producent alejových stromů. Doplňkový sorti-
ment tvořily keře, převážně pro krajinné úpravy. Vzhledem ke své vhodné poloze u velkých 
měst, Pardubic a Chrudimi, se posléze vytvořila maloobchodní prodejna pro prodej rostlin 
a doplňkového materiálu pro zahrady a zahrádky. Připojením subjektu s realizační praxí pro-
vádí fi rma výsadby zeleně po celé ČR. Středisko se nyní nachází na objektu Klešice-Kravín.

Sortiment
Alejové stromy, rostliny pro výsadby, rostliny pro zahrady. Mimo nabízeného sortimentu rost-
lin nabízíme mulčovací kůru, pytlované substráty, kůly, pískovcové kameny z lomu, hnojiva, 
travní osiva a další zboží. 

ŠKOLKY ALEJ s.r.o., Klešice
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Přerov nad Labem 410
Přerov nad Labem
289 16
Kraj Středočeský

tel.: +420 325 565 271
mobil:  +420 739 062 800 (Ing. Zeman)

+420 731 456 588 (Ing. Červinka)
odbyt@skolky-montano.cz
www.skolky-montano.cz
e-shop: www.zahradnictvi-montano.cz 
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Zeman, Ing. Václav Červinka
IČO: 47546131, DIČ: CZ47546131 

Naše fi rma existuje od roku 1993. Nachází se uprostřed Čech, 20 km východně od hlavního 
města v blízkosti dálnice D11 Prahy – Poděbrady. Sjezd Bříství směr Lysá n. L. Přímo v Přerově 
nad Labem se nachází Skanzen lidové architektury. V Lysé nad Labem můžete navštívit velmi 
známé výstaviště.

Sortiment
Nabízíme více než 500 kultivarů různých rostlin, převážně původních druhů stromů a keřů,
dále pak široký sortiment jehličnatých a listnatých okrasných dřevin, lesních dřevin a balkó-
nových květin. Rostliny produkujeme z vlastních výsevů cca 40 kultivarů, řízkováním cca 300 
kultivarů a roubováním 200 kultivarů. Výpěstky dodáváme prostokořenné, s balem nebo 
v kontejnerech 0,5 l až 65 l. Převažuje produkce rostlin v 1 l a 2 l kontejnerech.

Školky – Montano, spol. s r.o.
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T.G.Masaryka 506
Litomyšl
570 01
Kraj Pardubický

tel.: +420 736 482 161, 461 615 621
info@skolky.cz
profi @skolky.cz
www.skolky.cz
IČO: 15034143, DIČ: CZ15034143

Školka byla založena v roce 1946 jako soukromá. Od roku 1949 fungovala pod komunálními 
službami města Litomyšle. V roce 1991 došlo k privatizaci podniku a od té doby existujeme 
dále pod názvem Školky Litomyšl s.r.o. 

Sortiment
Pěstujeme jehličnaté a listnaté stromy a keře, trvalky, ovocné a vřesovištní rostliny, které jsou 
určené jak pro realizace sadovnických úprav, tak i pro zahradní centra a další prodej.

Školky Litomyšl, spol s r.o.



87

Členské subjekty Svazu školkařů ČR

č. p. 44
Opolany
289 07
Kraj Středočeský

tel.: +420 325 637 370
mobil:  +420 602 437 817

+420 608 954 696 
skolky@skolky-opolany.cz
www.skolky-opolany.cz
Kontaktní osoba
Ing. Čestmír Tvrzník
IČO: 25081063, DIČ: CZ25081063

Společnost vznikla v r. 1996 a navazuje na 60ti letou zahradnickou tradici. Centrum fi rmy, 
kde jsou i výrobní plochy, se nachází v úrodné oblasti Polabské nížiny, mezi městy Poděbrady 
a Kolínem. Zabýváme se zahradnickými pracemi, kde klademe důraz na zdravý vztah člověka 
ke svému okolí.

Sortiment
Lesní sazenice, okrasné rostliny, architektura zahradní – projektování sadových a krajinných 
úprav, realizace sadových a krajinných úprav. 

Školky Opolany, s.r.o.
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Dobrovského 1777
Mělník
276 01
Kraj Středočeský

tel.: +420 315 622 549
fax: +420 315 624 865
mobil: +420 602 305 239
skolky@zas-me.cz
www.statek.zas-me.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Komárek
IČO: 72081368, DIČ: CZ72081368

Školní statek Mělník byl založen v roce 1921. V současné době je rozdělen na podstřediska: 
ovocné a okrasné školky, vinařství, sadovnické realizace, květinářství, zelinářství. Statek se 
nachází asi 1,5 km severně od centra Mělníka (ve městě je doloženo osídlení sahající až 
do 10. století). Školní statek Mělník obhospodařuje 81.70 ha zemědělské půdy. Vedle úče-
lového pedagogického poslání plní školní statek v souladu se školským zákonem výrobní 
úkoly, které zabezpečují jeho částečnou ekonomickou samostatnost. Od roku 2016 spadá 
pod Školní statek Středočeského kraje.

Sortiment
Pěstování základních ovocných rodů (část produkce je v kontejnerech), dále v kontejnerech 
pěstujeme opadavé i jehličnaté dřeviny vybraných druhů Dále zajišťujeme prodej sezonních 
květin, sadby zeleniny, konzumní zeleniny, ovoce, vína a projektování sadových úprav včetně 
realizace.

Školní statek Středočeského kraje – středisko Mělník
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Luční 1163
Pardubice 
530 03
Kraj Pardubický

mobil: +420 775 656 646
Info@sprojcarovozahradnictvi.cz
www.sprojcarovozahradnictvi.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Šprojcar
IČO: 72021462, DIČ: CZ8102010796

Jsme rodinné zahradnictví, nacházející se v Pardubicích. Hospodaříme na ploše cca 2ha. 
Rostliny prodaváváme jak koncovým zákazníkům, tak i do zahradních center a jiných za-
hradnictvi

Sortiment
Chryzanthémy multifl ory, hrnkové astry, calluny ze skupiny „Garden Girls®“, Daboecia can-
tabrica, Calocephlaus, Hebe, Erica x darleyensis, E. carnea, E. gracilis, E. arborea, Empetrum 
nigrum, Gautherie procumbens, Hypericum inodorum „Hypearl®“, Vaccinium.

Šprojcarovo zahradnictví
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K Přívozu 1 (sídlo)
Neratovice
277 11
Kraj Středočeský

Provozovna:
Na Hrázi 254 
Neratovice-Mlékojedy 277 11
mobil: +420 773 939 900
trvalky@trvalky-hybs.cz
www.trvalky-hybs.cz
Kontaktní osoba:
Oldřich Hybš
IČO: 63852047, DIČ: CZ7701080893

V naší školce pěstujeme rostliny od roku 2008. Nachází se v katastru města Neratovice – část 
Mlékojedy. Pěstujeme na pozemku o rozloze 1 ha.

Sortiment
Pěstujeme trvalky, skalničky, kapradiny, okrasné traviny a aromatické rostliny. Sortiment do-
plňujeme o sezóní rostliny – dvouletky, letničky, zeleninu, chrysanthémÿ. Pro prodej v zahr. 
obchodech jsou rostliny vybaveny barevnými etiketami. Pro realizace nabízíme napěstování 
rostlin a kompletaci zakázek

Trvalková školka Hybš
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Hukvaldská 1611
Příbor
742 58
Kraj Moravskoslezský

tel.: +420 556 722 069
skolkapribor@szpnj.cz
www.skolkapribor.cz
Kontaktní osoba:
Jana Lošáková – vedoucí školky 
IČO: 62157124, DIČ: CZ62157124

Školka v Příboře má velmi starou tradici. Založena byla v roce 1912 při Hospodářslé škole 
Příbor pro výuku žáků v předmětu ovocnictví. V průběhu let se z důvodu reorganizací měnily 
majitelé. V sedmdesátých létech minulého století byla součástí Státního statku Nový Jičín, kte-
rý se v roce 1970  stal účelovým zařízením Vysoké školy veterinární v Brně pod názvem Školní 
zemědělský podnik Nový Jičín. Po roce 1989 nevznikly na školku v Příboře žádné restituční ná-
roky, ani nebyla nabídnuta k privatizaci a je tedy již 50 let součástí výše uvedeného podniku.

Sortiment
VVposledních létech se ve školce Příbor omezila výrobní činnost, školka využívá své boha-
té tradice a rozšiřuje obchodní aktivity jak kompletací objednávek pro velkoodběratele, tak 
bohatým sortimentem v maloobchodě, který je provozován na velice frekventovaném místě 
v Zahradním centru v Příboře na ulici Hukvaldská. 

Město Příbor se nachází na Severní Moravě v podhůří Beskyd, je Městskou památkovou re-
zervací a rodištěm zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.

VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná a okrasná školka Příbor
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Wolkerova 37/17
Olomouc
779 00
Kraj Olomoucký

tel.: +420 585 726 111
info@fl ora-ol.cz
www.fl ora-ol.cz
IČ: 25848526, DIČ: CZ25848526

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s unikátním parkovým areálem, čtyřmi výstavními pavilony, 
sbírkovými skleníky, botanickou zahradou a rozáriem v samotném srdci Olomouce skýtá kro-
mě prostoru pro pořádání veletrhů a výstav i řadu možností pro celoroční využití v rámci nej-
různějších kulturních a společenských příležitostí. Hlavní pavilon A byl v letech 2013–2014 
nově rekonstruován. V roce 2018 prošla kompletní obnovou i historická oranžerie, která se 
pyšní titulem národní kulturní památka a nově se v ní konají menší výstavy, konference nebo 
divadelní představení. Výstaviště rovněž pečuje o 40 hektarů městských parků. 

Sortiment
Výstaviště nabízí pronájem a vybavení prostor – interiérů i externích ploch, poradenství 
a realizaci expozic, doprovodné programy, květinové výzdoby a aranže, prohlídky parků 
a botanické zahrady, nově zrekonstruovaného rozária a unikátních sbírkových skleníků.

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.



93

Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Květnové nám. 391
Průhonice
252 43
Kraj Středočeský

tel.: +420 296 528 111
fax: +420 267 750 440
sekelezova@vukoz.cz
www.vukoz.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Sekelezova
IČO: 00027073, DIČ: CZ00027073 

Od roku 2007 byl VÚKOZ ze zákona č. 341/2005 Sb. zařazen do kategorie ústavů „veřejná 
výzkumná instituce“ (v.v.i.), jejíž ekonomická činnost je nařízením EU z roku 2015 značně 
limitována. Nejenom z tohoto důvodu byl dřívější odbor školkařské výroby ve VÚKOZ zrušen. 
V současné době je produkce dřevin ve VÚKOZ omezena jen na smluvní množení odrůd 
rododendronů vyšlechtěných v ústavu a na množení dřevin (např. tis červený, památné 
a alejové stromy, produkce řízků rychle rostoucích dřevin atp.) převážně jako smluvní výstupy 
řešení výzkumných projektů. V posledních letech grantové agentury však nevypisují nebo té-
měř nepodporují výzkumné projekty zaměřené na řešení problematiky školkařství okrasných 
dřevin. Součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. 
(VÚKOZ) je Dendrologická zahrada, jejímž posláním je soustřeďování a hodnocení geno-
fondu dřevin a trvalek. Rozkládá se na ploše ca 80 ha a pěstuje přes 7000 taxonů. Zahrada 
je ve vegetační sezóně přístupná veřejnosti, provozuje prodejnu dřevin a okrasných rostlin 
a zajišťuje vzdělávací programy pro mládež, odborníky i širokou veřejnost. Bližší informace 
najdete na adrese: http://www.dendrologickazahrada.cz/.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v.v.i.
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Rudolfovská 202/88
České Budějovice
370 01
Kraj Jihočeský

tel.: +420 569 661 948
e-mail: info@wotan.cz
kristyna.pisarikova@wotan.cz
www.wotanforest.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Kristýna Písaříková
IČO: 26060701, DIČ: CZ26060701

Společnost Wotan Forest, a.s. zaměřuje svoji činnost na produkci alejových stromů a solitér, 
kontejnerovaných keřů a lesního sadebního materiálu všech typů a druhů. Společnost také 
zpracovává dřevo, mimo jiné v programu výroby a realizace dětských hřišť, dětských parků 
a městského inventáře (lavičky, truhlíky, palisády apod.). Naše fi remní struktura s mnoha 
regionálními středisky nám umožňuje plně uspokojovat požadavky všech zákazníků počínaje 
fyzickými osobami, přes obce a města, až po nadnárodní společnosti.

Doplňující infomace
Krajinářství – školka Drmaly: Ing.Kristýna Písaříková – tel.: 604 296 038, 

e-mail: kristyna.pisarikova@wotan.cz
Školka Drmaly u Jirkova: Hlava Emil – tel.: 604 296 026, e-mail: emil.hlava@wotan.cz
Školka Planá nad Lužnicí: Petr Paclt – tel.: 602 158 930, e-mail: petr.paclt@wotan.cz
Školka Chřibská – Krásné Pole: Ing. Jaroslav Kučera – tel.: 602 652 691, 

e-mail: jaroslav.kucera@wotan.cz

Wotan Forest, a.s.
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č. p. 182
Hlubočec
747 65
Kraj Moravskoslezský

mobil: +420 720 558 076
zahradakivi@seznam.cz
www.zahradakivi.cz
Kontaktní osoba:
Markéta Kubesová Henklová
IČO: 68159285, DIČ: CZ7256295343

Zahradu Kivi jsme založili v roce 2007. Najdete nás na severní Moravě v obci Hlubočec, 
16 km od exitu 336 dálnice Olomouc – Ostrava. Naše zahrada leží v nadmořské výšce 
475 metrů nad mořem.

Sortiment
Specializujeme se na okrasný školkařský sortiment, především okrasné kultivary jehličin 
a dále na okrasné traviny, převážně z vlastní produkce. Nabízíme rostliny staré min. 2–5 let, 
rostliny jsou tedy nejméně dvakrát přezimovány v našich podmínkách. To je zárukou, že bez 
problémů porostou a přezimují i u vás. Sortiment je doplněn bylinkami, trvalkami, listnatými 
keři a stromy, zejména roubovanci.

ZAHRADA KIVI
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Horní Lhotice 42
Kralice nad Oslavou
675 73
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 606 720 525, 728 015 574
alena.matusu@volny.cz
info@zahradamatusu.cz
www.zahradamatusu.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Matúšů
IČO: 29207541, DIČ: CZ29207541

Firma Zahrada Matúšů, s.r.o. byla založena v r. 2010. Její vznik byl vyústěním dlouholeté 
rodinné tradice v oblasti projekce, realizace, údržby a pěstování okrasné a krajinné zeleně.

Sortiment
Zaměřujeme se především na rostliny ve větších květináčích, již vzrostlé, zapěstované, sil-
né rostliny. Zejména trvalky z naší produkce zaujmou nejednoho zákazníka. Na rozdíl od 
jiných pěstitelů je vysazujeme do 2 a více litrových květináčů, kde plně vynikne jejich krása. 
V roce 2010 byla prodejna rozšířena a dovybavena zpevněnými plochami a fóliovníkem. 
Byl také výrazně rozšířen sortiment, ve kterém dnes naleznete přes 1500 druhů rostlinného 
materiálu, širokou nabídku hnojiv, postřiků, zahradnických pomůcek, keramiky, plastových 
nádob, dekorací a sezónních doplňků. V roce 2012 byla vybudována i kamenná prodejna 
zahradního centra, která má víceúčelový charakter – prodejna interiérových květin, keramiky 
a dárkových doplňků, zázemí pro zaměstnance a kanceláře, sociální zázemí pro zákazníky.

Zahrada Matúšů, s.r.o.
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Okrasná školka Záříčí
Zářičí 305
768 11 Kraj Zlínský

tel.: / fax: +420 573 357 080
mobil: +420 721 221 293, 606 717 329
skolka@zahrada-olomouc.cz 
www.zahrada-olomouc.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jaromír Opravil, vedoucí
tel.: +420 602 743 430
Daniela Kopečná 
tel.: +420 606 511 494
Bc. Václav Kočtař – vedoucí obchodu 
tel: +420 721 221 293 
IČO: 25350994 , DIČ: CZ25350994 

Okrasná školka Záříčí s.r.o. vznikla v roce 2019 oddělením od fi rmy ZAHRADA Olomouc s.r.o., 
která produkci okrasných dřevin v Záříčí provozovala od svého vzniku v roce 1994. V současné 
době školka hospodaří na 16 hektarech orné půdy a 1,5 ha kontejnerovny. 
Sortiment
Při produkci ve volné půdě se zaměřujeme zejména na pěstování jehličnanů, vybraný sortiment 
listnatých stromů a solitérních keřů. V kontejnerech pěstujeme dřeviny domácího původu do kra-
jiny a sortiment dřevin vhodných do soukromých zahrad i parků. Díky spolupráci s renomovanými 
tuzemskými i zahraničními školkami vám můžeme zajistit kompletaci rostlin do projektů v celé šíři 
sortimentu. Samozřejmostí je možnost dopravy rostlin a pomocného materiálu v dohodnutém 
termínu na Vámi požadované místo.
Doplňující infomace
Při péči o pěstované rostliny minimalizujeme používání chemie. Snažíme se více využívat přírodní 
postupy, jako je zatravnění meziřadí, mulčování a další technologie. Závlahu postřikem postupně 
nahrazujeme kapkovou závlahou. Zajímavostí je, že u nás můžete zahlédnout stádo ovcí Suffolk. 
Využíváme je k čištění některých jehličin v hustším zápoji a mimoprodukčních ploch. Naše ovčí 
rodina nám nejen skvěle pomáhá, ale současně přináší pozitivní náladu do kolektiv

Zahrada Olomouc, s.r.o.,
Středisko: Okrasná školka Zářičí
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Jeřabinová 1424
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Kraj Zlínský

tel.: +420 573 379 452
fax: +420 573 379 455
mobil: +420 777 233 517
zabojnik@zabojnik.cz
www.zabojnik.cz
Kontaktní osoba:
Ing. František Zábojník
IČO: 40361055, DIČ: CZ40361055

Okrasná školka byla založena počátkem roku 1992 a jejím hlavním zaměřením bylo záso-
bování prodeje, zajištění dostatku kvalitního rostlinného materiálu pro sadovnické realizace 
a to v co nejširším sortimentu. Nachází se na západním úpatí masívu Hostýnských vrchů, 
kopce Bedlina a hory Hostýna.

Sortiment
Rostliny pěstované v kontejnerech K9-K13, volná půda, zemní bal. Specializace sortimen-
tu na rodinné zahrádky, liniové stavby, krajinná zeleň. Hlavní rody Thuja, Juniperus, Picea, 
Abies, Pinus, Prunus, Lonicera, Spiraea, Potentilla, Cotoneaster, Forsythia a další.

Zahradní architektura Ing. František Zábojník
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Brněnská 6
Znojmo 
669 02
Kraj Jihomoravský

Adresa fakturační:
Ing. Tomáš Meisl, Ph.D.
Palackého 1104/67
669 02 Znojmo
mobil: +420 608 323 202
meisl@centrum.cz
www.zahradazahrad.cz
IČO: 66595827, DIČ: CZ7403214764

Zahradni centrum Meisl, je rodinná fi rma sídlící přímo v centru města Znojmo. Vzhledem 
ke klimatickym podminkám se soustředí na pěstování dřevin odolných vůči suchu a horku. 

Sortiment
V maloobchodním i velkoobchodním prodeji najdete široký sortiment roubovaných jehlična-
nů, čarovějníků, miniatur a okrasných keřů,  neustále obohacovaný o perspektivní novinky.

Zahradní centrum Meisl
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U Třešňovky 4
Praha
182 00
Hlavní město Praha

tel.: +420 315 670 178 (zahrad. potřeby)
+420 315 670 179 (prodej květin)

fax: +420 315 671 840
mail@zahrsinco.cz
www.zahrsinco.cz
IČO: 25761820, DIČ: CZ25761820

Jsme velkoobchod i maloobchod zahradnickými potřebami a květinami pro profesionály 
i drobné pěstitele.

Sortiment
Nabízíme zejména profesionální zahradnické potřeby, sezónní rostliny i stálou nabídku po-
kojových rostlin.
Náš velkoobchod zahradnických potřeb nabízí zejména profesionální zahradnické pořeby, 
květináče, kontejnery, substráty, hnojiva, textilie, folie, nářadí a další sortiment. Zajišťujeme 
vlastní dopravu nebo zasíláme zboží po celé České republice i na Slovensko. V našich skle-
nících na ploše zhruba 2 hektarů pěstujeme sezónní rostliny, které prodáváme prostředni-
cvtvím vlastního velkoobchodu nebo odbytového družstva CZ-Flora, jehož jsme zakládající 
člen. Velkoobchod pokojových rostlin nabízí ploše téměř 1000 m2 zejména dovozové po-
kojové květiny. Pro drobné odběratele máme připraveny i hobby balení hnojiv a substrátů, 
kusový prodej květináčů a široký sortiment květin za výhodné ceny. 

Zahradnické potřeby SINCO s.r.o.
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Jílkova 124
615 32
Brno
Kraj Vysočina

Provozovna: Studenec 181, 
Koněšín 675 02, okres Třebíč
mobil: +420 602 738 846
bartik@zahradnickeupravy.cz
www.zahradnickeupravy.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Bartík
IČO: 27707113, DIČ: CZ27707113

Firma Zahradnické úpravy s.r.o. pracuje v zahradnickém oboru s tradicí od roku 1991. Naším 
cílem je poskytnout zákazníkům co nejúplnější služby po celém území České republiky. To 
znamená zpracování zakázky od zajištění projektu, přípravy rozpočtu, vlastní realizace až po 
následnou údržbu zeleně. Na provádění prací se podílí 20 kvalifi kovaných zaměstnanců ve 
třech pracovních skupinách, které jsou vybaveny veškerou potřebnou speciální mechanizací. 
O bezproblémové zajištění zakázek se stará 5 v oboru vysokoškolsky vzdělaných zaměst-
nanců. Naší snahou je dodávat co možná nejkvalitnější rostlinný materiál od renomovaných 
domácích a zahraničních pěstitelů. 

Sortiment
Provozujeme i okrasnou školku, která se nachází v areálu provozovny a má rozlohu 0,33 ha. 
Zabýváme se pěstováním okrasných i přírodních keřů, menších okrasných stromů v kontej-
nerech, trvalek, bylinek, okrasných trav a rozchodníků v sadbovačích (pro zelené střechy). Od 
roku 2017 jsme zde otevřeli i zahradnické centrum s názvem Zahradnictví Studenec. 

Zahradnické úpravy s.r.o
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Rohy 1
Rudíkov
675 05
Kraj Vysočina

tel.: +420 568 875 593, 568 875 403
mobil: +420 736 484 434
zahradamolnar@zahradamolnar.cz
www.zahradamolnar.cz
Kontaktní osoba:
Ladislav Molnár, Pavla Molnárová
IČO: 6786394, DIČ: CZ7110296072

Firma založená v roku 1997, školkařská výroba od roku 1998. Školka se nachází v obci Bu-
dišov, 13 km od okresního města Třebíč a 13 km od Velkého Meziříčí (u dálnice D1). V obci 
Budišov je zámek s depozitářem Moravsko-slezského muzea v Brně.

Sortiment
Pěstujeme listnaté keře kvetoucí rodu Forsythia, Potentilla, Spiraea, Viburnum, listnaté keře 
stále zelené (Buxus, Cotoneaster, Lonicera) vše kontejnerované, balové jehličnany rody Cha-
maecyparis, Thuja.

Zahradnictví – Ing. Ladislav Molnár
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Fr. Šafaříka 617
Veltrusy
277 46
Kraj Středočeský

tel.: +420 315 781 019
fax: +420 315 781 788, 315 781 478
mobil:  +420 724 750 700 (p. Jelínek), 

+420 724 750 708 (M. Honská) 
info@zahradnictvi-jelinek.cz
www.zahradnictvi-jelinek.cz
Kontaktní osoba:
Lenka Jelínková (EN) 724 750 706
IČO: 10238603, DIČ: CZ6906240902

Počátek fi rmy se datuje od roku 1990. Poloha naší školky je 25 km od Prahy (směr Teplice 
– D8) v těsné blízkosti Veltruského zámeckého parku. Zabýváme se školkařskou výrobou, 
velkoobchodním i maloobchodním prodejem a realizacemi soukromé i veřejné zeleně. Jako 
specialitu v sortimentu nabízíme tvarované živé ploty.

Sortiment
Naše školka se zabývá pěstováním stromů v kontejnerech o velikosti 20–1000 litrů. Mimo to
pěstujeme široký sortiment keřů v kontejnerech a stromů ve volné půdě. Nabízíme v několika 
druzích tvarované živé ploty v kontejnerech i z volné půdy. Od roku 2014 pěstujeme i vlast-
ní bylinky a sadbu zeleniny. Na webových stránkách nabízíme svým zákazníkům celoročně 
aktualizovaný ceník rostlin. 

Zahradnictví – Petr Jelínek
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Zahradní 141
Husinec – Řež
250 68
Kraj Středočeský

tel.: +420 220 940 174
mobil: +420 605 243 992
v.marik@fl os.cz, info@fl os.cz
www.zahradnictvi-fl os.cz 
www.travnikovy-koberec.cz
Kontaktní osoba:
Václav Mařík
IČO: 29034027, DIČ: CZ29034027

Zahradnictví fl os, s.r.o. působí na našem trhu již od roku 1991 a zabývá se zejména pěsto-
váním trvalek, travin a koření ve velikostech k 9 cm a C 1 l a okrasných rostlin ve velikostech 
C 1 l až C 10 l. V naší trvalkové školce naleznete více než 1 000 taxonů. 

Sortiment
V rámci provozu našeho Cash&Carry nabízíme kompletní sortiment zahradních rostlin pro 
zahradnická centra a realizační fi rmy. Pro naše zákazníky kompletujeme solitérní keře v zem-
ních balech a kontejnerech C 15 l až C 25 l, alejové stromy od prostokořenných, přes zemní 
baly po stromy v kontejnerech, vzrostlé stromy, prostokořenné keře pro plošné výsadby, růže 
a ovocné dřeviny. Zahradnictví fl os je ofi ciálním dovozcem předpěstovaných živých plotů 
QuickHedge a významný distributor trávníkových koberců. Sortiment rostlin doplňujeme 
distribucí rozchodníkových rohoží nejen pro střešní zahrady.

Zahradnictví fl os, s.r.o.
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K rokli 299 (sídlo – kancelář)
Kamenné Žehrovice
273 01
Kraj Středočeský

Vlastní provozovna zahradnictví:
ul. Příčná – zahradnictví
tel.: +420 312 658 224 (kancelář)
mobil: +420 737 20 37 30-31 (prodejna)
dreviny@zahrady-rostliny.cz
www.zahrady-rostliny.cz 
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Franc (EN), 
mob.: +420 603 412 400
IČO: 16525841, DIČ: CZ7107110681

Školka byla založena v roce 1997, nachází se 7 km západně od Kladna a 25 km západně od 
Prahy. V těsné blízkosti školky se nachází Turyňský rybník využívaný pro rekreaci a sportovní 
rybářství, přírodní památka mokřad Kalspot. Jihozápadně na katastr obce navazuje ChKO 
Křivoklátsko s kouzelnými meandry řeky Berounky, možnost návštěvy zámku Lány, hradů 
Křivoklát a Karlštejn.

Sortiment
Pěstujeme listnaté kvetoucí keře (Deutzia, Chaenomeles, Syringa, Weigela aj.), stálezelené 
keře (Buxus, Prunus laurocerasus), široký sortiment vřesovištních rostlin (Azalea, Calluna, 
Erica, Rhododendron sp.). zakrslé jehličnany rodů Chamaecyparis, Picea a Tsuga, jehlična-
ny pro živé ploty (Chamaecyparis, Thuja). Vše kontejnerované (K9*9-K15 L), větší velikosti 
v balu. Katalog rostlin on-line.

Zahradnictví Franc
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Hluboká 882/15B
Ostrava-Koblov
711 00
Kraj Moravskoslezský

mobil: +420 737 837 373
info@korner.cz
www.korner.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Kristián Korner
IČO: 11524162, DIČ: CZ5806031407

Firma byla založena v roce 1988. V roce 1995 byl vybudován nový areál v Ostravě-Koblově, 
kde se nachází maloobchodní prodejna a provozní zázemí celé fi rmy. Nedaleko školky se 
nachází golfové hřiště v Šilheřovicích, Hornické museum v Petřkovicích, národní přírodní 
památka Landek, soutok Odry a Ostravice.

Sortiment
Realizace a údržba zahrad, projektování. Množení, pěstování a prodej okrasných dřevin, 
prodej ovocných stromků, substrátů, přípravků na ochranu rostlin a podobně. Zahradnické 
centrum s okrasnou zahradou pro vaši inspiraci – jezírka, skalky, ptačí voliéra, výběh pštrosů 
a mnoho dalšího.

Zahradnictví KORNER
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Zahradní 177/3
Ivančice
664 91
Kraj Jihomoravský

mobil: +420 603 370 403, 739 266 318
alanovak@volny.cz
www.zahradnictvi-novak.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Novák
IČO: 71765735, DIČ: CZ7804264028

Školka byla založena 1992. Rozkládá se na ploše 3,5 ha. Nachází se 30 km od Brna v Ivan-
čicích směrem na Moravský Krumlov. V Ivančicích je potřeba jet směrem na Řeznovice.

Sortiment
Pěstujeme vzrostlé okrasné dřeviny listnaté i jehličiny, alejové stromy, sortiment velkokvětých 
klematisů. Listnaté stromy (Acer, Prumus, Malus, Ulmus, Fagus, Robinia, Morus, Laburnum, 
Betula, Sophora, Sorbus, Catalpa, Corylus), keře (Weigela, Berberis, Buxus, Cotinus), jehlič-
naté stromy (Pinus, picea, Juniperus, Thuja). Také kontejnerované rostliny. Sortiment Clema-
tisů nabízíme v 9x9 květináčích jako jednoleté a dvouleté. 

Zahradnictví Novák
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Jungmannova 614
Klatovy 3
339 01
Kraj Plzeňský

tel.: +420 376 312 404
mobil: +420 608 456 868 (A. Papež)
info@zahradnictvipapez.cz 
www.zahradnictvipapez.cz
Kontaktní osoba:
Antonín Papež
IČO: 43314465, DIČ: CZ485802088

Jsme rodinné zahradnictví, založené již v roce 1940, s nepřerušenou existencí, plně obno-
veno po roku 1989. Tradice pěstování rododendronů a azalek od padesátých let, školka 
založena roku 1993. Naše fi rma se nachází v Klatovech poblíž centra při výpadovce na Do-
mažlice. Klatovy jsou historické město se spoustou památek.

Sortiment
Pěstujeme široký sortiment roubovaných rododendronů (Rhododendron hybridum a ya-
kushimanum) a azalek (Azalea japonica a mollis), široký sortiment roubovaných jehličin, 
dále zimostrázy (Buxus) a plotové dřeviny (Thuja, Carpinus, Ligustrum). Prodáváme široký 
sortiment okrasných stromů, stromků a keřů, čarověníky, vřesovištní rostliny a trvalky, vše 
kontejnerované. Dále balkonové květiny a letničky, sazenice zeleniny, chryzantémy, petrklíče 
a bramboříky. Sezónně též ovocné stromky a keře a v létě kontejnerované. 

Zahradnictví Papež Klatovy
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Johanka 42
Kamenice nad Lipou
394 70 
Kraj Vysočina

tel.: +420 602 746 937
       +420 739 360 912 – prodejna
realizace.zahrad@seznam.cz
www.zahradnictvisalajka.cz
Kontaktní osoba:
Richard Salajka
IČO: 71797670, DIČ: CZ8305134079

Zahradnictví Salajka působí na trhu od roku 2006. Na počátku se zabývala realizací zahrad 
a zakládáním veřejné zeleně. Okrasné zahradnictví Salajka se nachází v Kamenici nad Lipou 
v okrese Pelhřimov, je to na hranici Vysočiny a Jihočeského kraje. Naše pěstební plochy 
o celkové rozloze 2,1 ha se nachází ve dvou okresech Jindřichův Hradec a Pelhřimov v nad-
mořské výšce 525 a 600 m.n.m. Tyto plochy byly založeny před 8 lety. Na těchto pozemcích 
pěstujeme především rostliny určené k dopěstování a následnému vyzvednutí v zemním balu 
jak jehličnaté tak listnaté dřeviny zastoupené rody Abies, Larix, Picea, Pinus,Thuje, Acer, Fagus, 
Platanus, Prunus a Tilia.

Sortiment
V současné době budujeme kontejnerovnu v bývalém zámeckém zahradnictví v Kamenici 
nad Lipou, které jsme pořídili před 3 roky. Nachází se zde pěstedbní skleníky a zároveň se zde 
nachází i hlavní provozovna fi rmy. Na této ploše se zabýváme pěstováním rostlin drobného 
ovoce, kanadských borůvek, japonských azalek a jehličnatých dřevin v kontejnerech.

Zahradnictví Salajka
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR

Droužkovická 284
Údlice
431 41
Kraj Ústecký

tel.: +420 474 667 192
mobil: +420 603 501 783
azalie@volny.cz; greenstar@greenstar.cz
www.greenstar.cz
Kontaktní osoba:
Martin Škuta
IČO: 61550451, DIČ: CZ7001252456

Firma Zahradnictví Škuta Martin byla založena v roce 1994 a za dobu existence si vybudo-
vala pevnou pozici v oboru. Vedle obchodní činnosti dosáhla prudkého rozvoje především 
v oblasti zahradní architektury, o čemž svědčí množství spokojených a stále se vracejících 
zákazníků. Realizované zahrady rodinných domů najdete na mnoha místech České republi-
ky, jednou z nich je i zahrada sídla fi rmy v Údlicích u Chomutova, kde se můžete inspirovat 
a případně si rovnou zakoupit nový přírůstek do vlastní zahrádky.

Sortiment
Architektura zahrad, vodní zahrady, trávníky, závlahové systémy, rostliny, zahradní technika, 
zahradní doplňky, zahrádkářské potřeby.

Zahradnictví Škuta Martin
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Členské subjekty Svazu školkařů ČR



112

Jihočeský kraj
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
www.soscb.cz

Jihomoravský kraj
Střední zahradnická škola Rajhrad
www.skolarajhrad.cz

Střední odborná škola Znojmo
www.sos-znojmo.cz

Královéhradecký kraj
Střední škola zahradnická, Kopidlno
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

Moravskoslezský kraj
Střední zahradnická škola, Ostrava
www.szas-ostrava.cz

Olomoucký kraj
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc
www.szes-olomouc.cz

Pardubický kraj
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
www.szat.cz

Hlavní město Praha
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9
www.skolajarov.cz

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o.
www.zahradnickaskola.cz

Středočeský kraj
Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola
www.zas-me.cz

Ústecký kraj
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 
Děčín-Libverda
www.libverdadc.cz

Zlínský kraj
MŠ, ZŠ, a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí
www.val-mez.cz

Střední odborné školy podporované Svazem školkařů ČR

Vysoké odborné školy podporované Svazem školkařů ČR
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice
www.zf.mendelu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz
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Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je spolkem jak fyzických osob, tak i soukro-
mých a veřejnoprávních právnických osob, který byl založen v říjnu roku 1994 
zakladatelskou smlouvou čtyř producentů sadebního materiálu. Po přípravě 
podkladů vznikla ofi ciálně organizace registrovaná na Ministerstvu vnitra od 
14. srpna 1995 pod názvem Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních 
dřevin.

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. je členem:
EUROPEAN FOREST NURSERY ASSOCIATION; Lesnicko-dřevařské komory ČR
Svazu školkařů ČR a Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR

Členy naší organizace mohou být fyzické a právnické osoby vyvíjející činnost v oblasti účelu 
spolku a podle druhu členství se dělí na členy s produkční plochou a bez produkční plochy. 
V našem zájmu je sdružovat různě velké školky bez ohledu na způsob jejich vlastnictví a mít tak 
širší pohled na problematiku našeho oboru. V současné době má spolek 60 členů s produkční 
plochou a jejich provozy mají velikost od 0,5 ha do 300 ha. Dohromady obhospodařují 1026 ha, 
což je přibližně 68 % produkčních ploch všech lesních školek v České republice. Dále má naše 
organizace 7 členů bez produkčních ploch a 4 čestné členy. 

Účelem spolku je ochrana oprávněných zájmů, koordinace činnosti a propagace právnických 
a fyzických osob zabývajících se lesním školkařstvím a lesním semenářstvím. V rámci své čin-
nosti spolupracujeme s institucemi lesnického výzkumu a organizujeme informační a vzdělá-
vací akce.

Posláním a cílem sdružení je zejména:
–  hájit a prosazovat zájmy svých členů, především ve vztahu k obchodním partnerům, orgá-

nům státní správy, kontrolním orgánům apod.;
–  aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů oboru a spolupracovat při vzniku či nove-

lách právních norem a dalších předpisů týkajících se lesnictví;
–  spolupracovat s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v lesnictví;
–  informovat své členy o nových poznatcích v oboru a dalších možnostech zkvalitňování škol-

kařské výroby;
–  prohlubovat znalosti v oboru lesního školkařství organizováním informačních a vzdělávacích akcí.

Spolkoví členové
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Školkařský svaz (ŠS) vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie ČR.
Cílem založení bylo:
–  soustředit školkaře do profesního svazu,
–  zvýšit hodnotu výchozího biologického materiálu,
–  zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků,
–  zlepšit výměnu informací
–  rozhodující oblastí v importu je dovoz podnoží a osiva pro ovocné kultury. 

ŠS podporuje odbyt výpěstků do zahraničí.
–  Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
–  ŠS OUČR od roku 1995 vydává 2x ročně (duben, září) občasník ŠKOLKAŘ, kde jsou uvedeny 

aktuální informace pro školkaře, nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace 
ze zahraničních cest aj.

–  ŠS aktualizoval Registr množitelských fi rem v ovocném školkařství s platností od roku 2009.
–  ŠS spolupracuje s příslušnými institucemi, např. MZe, SRS, ÚKZÚZ, SZIF aj. na řešení ak-

tuálních problémů v ovocném školkařství, dále na obnově prostorových izolátů, matečnic, 
semenných sadů aj.

–  Členové ŠS se účastní zahradnických výstav, kde prezentují své výpěstky – např. každoroční 
podzimní Zahrada Čech Litoměřice, Flora – Hortikomplex Olomouc nebo Zemědělec Lysá 
nad Labem.

–  ŠS spolupracuje s orgány státní správy na certifi kačních schématech za účelem výroby kvalit-
ního školkařského materiálu v ČR (ve zdravotních třídách „Vf“ a „Vt“).

–  K 1. 1. 2020 je evidováno 54 členů ŠS, z toho 50 členů má výměru 188,7 ha.

Školkařský svaz Ovocnářské unie ČR
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Seznam členů SLŠ ČR, z.s. 

ČLEN S PRODUKČNÍ PLOCHOU FAKTURAČNÍ ADRESA

1 AGRO Brno-Tuřany, a.s. Dvorecká 521/27, 620 00 Brno

2 Agrowald-školka Červený Dvůr s.r.o. Křenov 91, 38101 Český Krumlov

3 Arboles, s.r.o. Májová 1196, 349 01 Stříbro

4 ATRO Rýmařov, s.r.o. Třída Hrdinů 664/42, 795 01 Rýmařov

5 B FOREST s.r.o. Humpolecká 1576, 580 01 Havlíčkův Brod

6 B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. Loučka 44, 756 44 Loučka u Valašského 
Meziříčí

7 Boček Michal Květinov 60, 580 01 Havlíčkův Brod

8 Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o. Švabínská 279, 338 08 Zbiroh

9 Česká lesnická akademie Trutnov 
– střední škola a vyšší odborná škola

Lesnická 9, 541 11 Trutnov

10 Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.

nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec 
nad Černými lesy

11 Dendria s.r.o. Březová 1307, 464 01 Frýdlant

12 DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. Jahodová 782, 725 29 Ostrava Petříkovice

13 Horáček Petr Podhradní Lhota 184, 768 71 Rajnochovice

14 Ing. Pavel Burda, Ph.D. Hajda 1455, 399 01 Milevsko

15 Ing. Zdeněk Poslušný Nová 155, 252 25 Zbuzany

16 Jihozápadní dřevařská a.s. Nádražní 351/II, 342 01 Sušice

17 Kaiser, s.r.o. Nádražní 753, 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

18 KATR, a.s. Potočná 334/5, 79343 Stará Ves

19 Kloboucká lesní s.r.o. Velkoškolka Kladíkov, 
696 85 Moravský Písek

20 Kolowratovy lesy a.s. Diana 26, 348 06 Rozvadov

21 Kučeřík Josef Čeložnice 60, 696 51 Čeložice

22 Lescus Cetkovice, s.r.o. Velká Strana 43, Cetkovice 67938

23 Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Komenského 256, 550 01 Broumov

24 Lesní společnost Přimda, a.s. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1

25 Lesní společnost Teplá a.s. Masarykovo nám č. 1, 364 61 Teplá

26 Lesní společnost Vltava s.r.o. Primáře Kaleše 405, 264 01 Sedlčany

27 LESNÍ ŠKOLKA DOBEŠOV s.r.o. Dívčí Kopy 29, 37842 Dívčí Kopy

28 Lesní školka Koláček, spol. s r.o. Jana Vaita 854, 272 04 Kladno 4
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29 Lesní školka Vědomice s.r.o. Lesní 193, Vědomice, 
413 01 Roudnice nad Labem

30 Lesní školky Chromeč s.r.o. Chromeč 198, 789 01 Zábřeh

31 LESNICTVÍ LENGÁL s.r.o. Masarykova Náves 109, 783 73 Grygov

32 LESOSPOL Zbiroh s.r.o. Švabínská 605, 338 08 Zbiroh

33 Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek

34 LESOŠKOLKY s.r.o. 1.máje 104, 533 13 Řečany nad Labem

35 Lesy ČR, s.p. – LZ Boubín Zámecká alej 254, 385 15 Vimperk

36 Lesy města Brna, a.s. Křižkovského 247, 664 34 Kuřim

37 Lesy města Písku s.r.o. Flekačky 2641, 397 01 Písek

38 Lesy města Prostějova s.r.o. Školní 4, 796 01 Prostějov

39 Lesy pod Hostýnem, s.r.o. Hadovna 54, 763 16 Lukoveček

40 LST a.s. Trhanov 48, 345 33 Trhanov

41 Marles s.r.o. Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň-Bolevec

42 Mendelova univerzita v Brně Křtiny 175, 679 05 Křtiny

43 Městské lesy Opava Skřipov 110, Skřípov 747 45

44 Městské lesy Vsetín, s.r.o. Semetín 2199, 755 01 Vsetín

45 Miroslav Votruba – Lesní školka Sedlčany Svatý Jan 32, 
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

46 MP Lesy spol. s r.o. Benešov u Boskovic 114, 
679 53 Benešov u Boskovic

47 ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. Bělohorská 165, 169 00 Praha

48 OŘECHOVSKÁ LESNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Hlína 116, 664 91 Hlína

49 Pexidr, s.r.o. Rudolfova 1151, 38301 Prachatice 2

50 Pradědský lesní závod,a.s. Nádražní 599, 
793 26 Vrbno pod Pradědem

51 REHISTAV Jílek s.r.o. Slatina 29, 671 53

52 SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 
PLZNĚ, příspěvková organizace

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

53 Střední lesnická škola Hranice, Školní 
polesí Valšovice

Jurikova 588, 75301 Hranice

54 Suchopýr z.ú. Oldřichov v Hájích 5, 
463 31 Oldřichov v Hájích

55 Školky Montano s.r.o. Přerov nad Labem 414, 
289 16 Přerov nad Labem

56 Školky Veliny s.r.o. Velká Čermná 11, 
517 25 Čermná nad Orlicí
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57 TREES PRODUCT s.r.o. Návsí 768, 73992 Jablunkov

58 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

59 Vyškovský Pavel Bc. Nádražní 526, Štramberk 742 66

60 Wotan Forest, a.s. Rudolfovská 202/808, 
370 01 České Budějovice

ČLEN BEZ PRODUKČNÍ PLOCHY FAKTURAČNÍ ADRESA

61 Balák Zdeněk Nesvačilka 88, 664 54 Těšany

62 Foltánek Martin Mgr. Koreisova 20, Brno 641 00

63 FOREST SEEDS – Radek Stejskal Santiniho 499/35, 591 02 Žďár nad Sázavou

64 Ing. Josef Cafourek, Ph.D. Lipník 114, 675 52 Lipník u Hrotovic

65 ORCA VSETÍN s.r.o. Rokytnice, Okružní 446, 755 01 Vsetín

66 UNILES, a.s. Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk

67 VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek

ČESTNÝ ČLEN

1 Ing. Kec Ladislav

2 Ing. Foltánek Vladimír

3 Pecha Jindřich

4 Pexídr Jiří
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Seznam členů – Školkařský svaz OUČR

1 Agrogen spol. s.r.o. Zahradní 1a, 664 43 Troubsko

2 Agrochov Jezernice a.s., 
Ovocná školka Podhoří

Jezernice 42, 751 35 Jezernice

3 Arbia, spol. s r.o. Tyršova 361, 763 02 Zlín-Malenovice

4 Ardelt Janov, ovocná školka Svijanský Újezd 53, 
463 45 Pěnčín u Liberce

5 Beran Pavel Kruh 209, 514 01 Kruh

6 BIELMACZ Jan, 
Ovocná a okrasná školka Kozolupy

Kozolupy 29, 267 18 Karlštejn

7 Boček Stanislav, Ing., PhD. Hluboké u Kunštátu 3, 
679 72 Kunštát na Moravě

8 Buřil Petr, ovocnářství a školkařství U Rybníka 25, 411 85 Horní Beřkovice

9 Eichler Václav, Ovocné a okrasné školky Klášter Hradiště nad Jizerou 227, 
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

10 Felcman Ladislav Trpík 25, 563 01 Lanškroun

11 Haupt Pavel, DiS. Kunčice 274, 561 51 Letohrad

12 Hruška Jiří, Ovocné a okrasné školky Krále Jiřího 243, 281 01 Velim

13 Ing. Hajduček Petr Josefa Fialy 51, 783 34 Olomouc-Skrbeň

14 Ing. Rostislav Venuta, 
Ovocná školka Kadov

Kadov 35, 672 01 Kadov

15 Jahodárna Vraňany, Bc.Milan Hanč Vraňany 27, 277 07 Mělník

16 Jan Holub s.r.o. Hvozdečko 7, 783 25 Bouzov

17 Jan Topinka Trinnerova 38, 551 01 Jaroměř

18 Jural s.r.o., Ing. Aleš Svojanovský Spodní 14, 625 00 Brno 25

19 Koběluš Václav ing. Bruzovice 100, 739 36 Sedliště

20 Kostiha Miroslav, Ovocná školka Sadová 900, 691 42 Valtice

21 Kráčmar Zdeněk Holovousy 46, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

22 Kubáček Jaroslav, Ovocná školka Zámecká 206, 768 04 Střílky

23 Kukla Petr Náves 8, 411 11 Sulejovice

24 Maňák Josef ing. Žádovice 212, 696 49 Žádovice

25 Mendelova univerzita v Brně, 
Zahradnická fakulta

Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

26 Milan Holý Šumavská 980, 389 01 Vodňany

27 Novák Jiří ing. Školky Kalvoda Mcely 150, 289 36 Mcely

28 Ökoplant international s.r.o., 
Letocha Tomáš

Slup 83, 671 28 Jaroslavice
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29 Ovocná školka Litenčice, spol. s r.o. Litenčice 188, 768 13 Litenčice

30 Ovocné a okrasné školky Lanškroun, 
Michálek Milan

Horní Třešňovec 156, 563 01 Lanškroun

31 Ovocné sady Vilímek, s.r.o. H. Synkové 997, 763 31 Brumov-Bylnice

32 Pavel Šťastný Hněvkovice 14, 582 94 Hněvkovice

33 Pešek Radim, Ovocná školka Bojkovice Chmelnice 394, 687 71 Bojkovice

34 Petrů Josef ing. Cihlářská 368, 431 51 Klášterec nad Ohří 1

35 Petruželka Bohumil Luční 447, 582 63 Ždírec nad Doubravou

36 Pro-Plant spol. s r.o. Slivínko 24, 294 78 Dolní Slivno

37 Rodinné sdružení ovocné a okrasné školky, 
Fikar Milan

Riegrova 2220, 508 01 Hořice v Podkr-
konoší

38 SEMPRA LITOMĚŘICE s.r.o. Českolipská 917/6, 412 01 Litoměřice 1

39 SEMPRA PRAHA a.s., U topíren 2/860, 170 00 PRAHA 7

40 Sempra Turnov s.r.o. Vrchhůra 213, 511 01 Turnov 1

41 SEVA - FLORA s.r.o. Mikulovská 366, 691 42 Valtice

42 Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice, příspěvková 
organizace

Osvoboditelů ½, 410 02 Lovosice

43 Střední zahradnická škola Hilmarovo nám. 1, 507 32 Kopidlno

44 Střední zahradnická škola Rajhrad, 
příspěvková organizace

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

45 Školky a realizace sadových úprav s.r.o. Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové 4

46 ŠKOLKY LITOMYŠL spol s r.o. okrasné 
a ovocné školky

T.G.Masaryka 506, 570 01 Litomyšl

47 Školní statek, Opava, 
příspěvková organizace

Englišova 526, 746 01 Opava 1

48 Tlapa Josef Vitice 16, 389 01 Vodňany

49 Tolar Václav, Bobulové školky U Nového Suchdola 112/6, 160 00 Praha 6

50 Topinka Jaroslav-TOJA, 
ovocné a okrasné školky Jaroměř

Trinnerova 38, 551 01 Jaroměř 1

51 VFU Brno ŠZP Nový Jičín Elišky Krásnohorské 178, 
742 42 Šenov u Nového Jičína

52 VITROTREE BY BATTISTINI s.r.o., Podhrází 546, 691 67 Šakvice

53 Voráček Pavel ing. Slovanská 138, 307 00 Plzeň

54 Zahradnictví Blecha s.r.o., 
Blecha Vladimír ing. 

Lhotka 7, 263 01 Dobříš

55 Zemspol spol. s r.o., ovocná školka, 
Grufík Pavel

Boršovská 2077, 697 01 Kyjov 1



120

SZÚZ je dobrovolnou, nevládní, nezávislou zájmovou organizací, 
která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a význa-
mu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Sdružuje práv-
nické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou 

nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků  pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahrad-
ní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnic-
tví. Posláním SZÚZ je zvyšovat odbornou úroveň členů, respektive oboru zahradní a krajinářská 
tvorba v České republice. Spolupracujeme SZÚZ – Cílem SZÚZ je hájit společné i specifi cké 
zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci SZÚZ i mimo něj.

Podnikáte v oboru zahradní a krajinářské tvorby?
Chcete posílit své společenské postavení?
Chcete přispět ke zvýšení kvality oboru a respektu k zahradníkům?
Chcete se odborně vzdělávat?
Chcete, aby se Vaši konkurenti stali Vašimi kolegy?

Staňte se členy profesního sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně!

Jaké jsou výhody členství v SZÚZ
•  na www. szuz.cz v oddílu pro členy jsou vám k dispozici vzory smluv, kalkulační tabulky, 

vzdělávací materiály
• můžete se účastnit uzavřených kurzů a exkurzí určených pouze pro členy SZÚZ
• v otevřených kurzech, na seminářích a exkurzích máte nárok na snížené vložné

Propagace vaší fi rmy
• v časopisu Inspirace (4 x ročně)
• na webové stránce www.szuz.cz
• na sociálních sítích 

Odborné sekce SZÚZ
• Asociace biobazénů a jezírek
• Sekce zelené střechy
• Sekce mladých zahradníků

Dále spolupracujeme s:
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STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ s.r.o.
IČ: 03036600, se sídlem: Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6

místo poskytovaného vzdělávání: Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9
www.zahradnickaskola.cz, mobil: 602 402 707, e-mail: sekretariat@zahradnickaskola.cz

Naše motto: UČÍME PRO ŽIVOT
Jsme jedinou soukromou zahradnickou školou v ČR. Škola se stala významnou 
a respektovanou institucí v zahradnickém oboru především v regionu Praha 
a střední Čechy.

Využíváme nové progresivní formy učení, zkušenosti ze spolupráce s odbornými partnery, což 
je předpokladem uplatnění absolventů v praxi. Na škole vyučují kvalifi kovaní interní učitelé 
a odborníci z praxe. 

Součástí školy je vlastní vazárna a květinová prodejna, školní zahrada, aula.

Žáci pravidelně navštěvují domácí a zahraniční zahradnické veletrhy a výstavy. Účastní se fl o-
ristických a zahradnických soutěží. Škola je držitelem certifi kátu Finančně gramotná škola. 
Řešíme projekty EU. Všechny učebny jsou moderně vybaveny. 

Škola je členem řady profesních svazů (Svaz květinářů a fl oristů ČR, Svaz zakládání a údržby 
zeleně, Svaz školkařů ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy).

V rámci praxe spolupracujeme s významnými partnerskými zahradnickými subjekty (Botanic-
ká zahrada hlavního města Prahy, Zahradnictví Urner, Okrasné školky Svrkyně, Zahradnické 
centrum Chládek, Zahradnické centrum Líbeznice, Květinový ateliér Hruškadesign, Golf club 
Beroun, Česká zemědělská univerzita Praha, Hornbach a další).

Žáci při praxi pracují s profi  nářadím od fi rmy Bahco, které škole zajišťuje fi rma Motor Mělník, 
která zároveň zaškoluje a seznamuje žáky v rámci praktické přednášky s používáním a ošetřo-
váním tohoto nářadí.

Pokud Vás škola zaujala, můžete navštívit třeba Dny otevřených dveří, jejichž termíny a po-
drobnější informace o škole, včetně krátkého videa naleznete na internetových stránkách 
www.zahradnickaskola.cz.

Uchazečům, kteří mají zájem o fl oristiku, úpravu interiérů a exteriérů, fl oristický design, dále 
zahradní architekturu, sadovnické projektování, zahradnickou výrobu a služby nabízíme 
ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM s maturitou oboru ZAHRADNICTVÍ.

Dále nabízíme pro uchazeče se zájmem o pěstování a množení rostlin, realizaci a údržbu 
sadových úprav, aranžování květin, moderní zahradnickou mechanizaci a ochranu rostlin
TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM s výučním listem oboru ZAHRADNÍK, neplatí se školné!

Posledním oborem pro uchazeče, kteří mají zájem o fl oristiku, nákup a prodej květin, aran-
žování interiéru a exteriéru, velkoobchod a maloobchod, vedení květinové prodejny je 
TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM s výučním listem oboru PRODAVAČ se zaměřením na květiny, 
neplatí se školné!
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Odborná literatura

Borovice v České republiceB i Č ké bli

Katalog jehličinKatalog jehličin

Rododendrony a jiné vřesovištní rostlinyndrony a jiné vřesovištní rostliny

Katalog trvalekKatalog trvalek

České šlechtění okrasných dřevinké šl htě í k ý h dř i

Seznam doporučených odrůd rostlinS d č ý h d ůd t
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Katalog členů 
Svazu školkařů ČR

Svaz školkařů České republiky, z.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

IČO: 45845247
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz, info@svaz-skolkaru.cz

web: www.svaz-skolkaru.cz, wwwzelena-burza.cz

Grafi cké zpracování a tisk:
Profi -tisk group s.r.o.

Chválkovická 5
779 00 Olomouc

Olomouc 2020

ISBN 978-80-907353-7-8 



Zelená Burza
11.–31. 1. 2021

10. jubilejní ročník

Termín: 
Netradiční ON-LINE Zelená Burza 2021 
Desátý jubilejní ročník proběhne 11.–31. 1. 2021

Další informace naleznete na:
www.zelena-burza.cz
svaz.skolkaru@email.cz
+420 603 259 771
predseda.sscr@email.cz
www.svaz-skolkaru.cz
facebook: https://cs-cz.facebook.com/svaz.skolkaru

Program:
–  prezentace ryze českých výpěstků předních školkařských 

fi rem z ČR k okamžité rezervaci
–  možnosti zvýhodněných objednávek za zvýhodněné ceny
– prodloužení kontraktační výstavy mimořádně na 20 dní

9 788090 735378
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