
 

 
 
Vladimír Šebestík , Česká 817/30,  696 18 Lužice , Czech Republic                                                                                                                                                                                           
IČO 105 80972  DIČ CZ6009090758 Krajský soud v Brně, oddíl A , vložka 
3678  
Tel / Fax. 518  357 387 ,   Mobil. 606 330 103 , 728 770 516                                                                                                               
www.larix-lusatia.cz   e-mail : larix.sebastian@centrum.cz    
 
ZAHRADNICKÉ  CENTRUM  LARIX LUSATIA - LUŽICE  U HODONÍNA 
Prodej okrasných dřevin a trvalek , zahradnické potřeby   
Závlahové systémy okrasných zahrad  Hunter®, Rain Bird®                                                                                                               
Návrhy okrasných zahrad fix. 500,--Kč , realizace , údržby  
Návrhy parkových úprav  fix. 1.000,--Kč , realizace , údržby                                                                                                                                                                                                                        
Tvarování okrasných a ovocných dřevin, rizikové kácení  
Zahradnické centrum otevřeno : pondělí-pátek 8.00 – 17.00, sobota 8.00 – 11.00 hodin                                                             

 
 
Firemní zákazník :  Ing. Josef Gross - Znojmo 
 
Cenová nabídka zahradnických služeb a rostlinného materiálu  
00-01Návrh zahrady……………………………………………………………………………...…….…………….500,--Kč 
00-04Návrh závlahových systémů Rain Bird………... …………………………………………………………....500,--Kč 
01-01Zahradnické úpravy…………………..………………………………………………………...……..…150,--Kč/hod. 
Smluvní cena ………………………………………………………………………………………….……………6.500,--Kč 
05-01 Okrasné rostliny……………………………………………………………………………..………………4.850,--Kč 

 
 



Ovocná a bylinková zahrádka 
 
Allium schoenoprasum – pažitka pobřežní 
      -      aromatická víceletá trsnatá cibulovina, motýlokvětá, včelařská, různé vůně - po jasmínu, citrónu, lékořice, 
             máty, sklízíme mladé listy před květem,                                                                                                                               
      -      čerstvá nebo mražená, k ochucení salátů, pomazánek,míchaná vejce, vitamín C, B2, Ca, K, upravuje krevní   
             tlak a trávení,antioxidant, imunita, střevní paraziti, protinádorové účinky, na prostatu 
Amelanchier alnifolia Nutt. Cusicki – muchovník olšolistý  

- dřevina 
- tmavě-fialové plody – sladké, vitamíny A, B2, C, anthokyan, na kompoty, marmelády, sirupy 

Aronia melanocarpa Nero – černý jeřáb, temnoplodecčernoplodý 
- dřevina, při dozrávání zakrýt sítí proti ptactvu 
- černé plody – aromatické, sladko-kyselé,obsahuje vitamín A,B,C, rutin, na kompoty, sirupy, marmelády 

Artemisia absinthium L. – Pelyněk pravý 
- aromatická trvalka, odpuzuje v okolí hmyz např. u zeleniny, květin, ovocných a okrasných dřevin 
- k výrobě hořkého likéru  absint, čaj na odčervení 

Artemisia dracunculus – pelyněk estragon, francouzský bylinkový král 
-     aromatická trvalka,  

    -     listy – do hořčice, omáčky, oleje, na vejce a chřest, kuřecí maso  
    -     čerstvé lístky – proti bolesti zubů, podporuje chuť, je močopudný, na střevní hlísty  
Asimina triloba sort. Prima– Paw paw , banánovník severu 

- dřevina, přez zimu kořenový zákrýv a obalit  výhony do neotextílie 
- plody zelené – chuť banánu, manga a ananasu, přímý konzum,  marmelády, sirupy, kompoty 

Cornus mas Jolico – dřín obecný  
- dřevina 
- plod – červená peckovice na koláče, marmelády, nakládka do medu, sirupy, kompoty, 
- plod - při horečce, průjmu a úplavici, při bolestech břicha,  čaj z listu  na střevní parazity, 

Echinacea purpurea Magnus – třapatka nachová  
    -     motýlokvětá trvalka,  

- čaj – suchý kořen, nať, šiška nebo čerstvá nať na sirup, má protivirové a protibakteriální účinky 
Fragaria - Ostara, - Mara de Bois – jahodník 

- trvalka 
- plody – kompoty, marmelády, sirupy, na sušení a naložení do medu 

Gynostemma pentaphyllum – jiaogulan – ženšen jižní 
- vytrvalá liána - kuželová jednoduchá , nerez.konstrukce se 4 nerezovými lanky,na zimu kořenový zákryv 
- listy na čaj – na dlouhověkost, proti rakovině , lupence, antioxidant, antistresor 

Hyssopus officinalis – yzop lékařský 
- aromatický včelí polokeř,  
- čaj – sklízíme nať před květem , při zahlenění a kašli, při zánětech, koření  do zeleninových salátů, likéry 

Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá 
- aromatický motýlokvětý, včelařský polokeř, 

    -      květy do koupelí, květeství do šatníků proti molům, čaj při nespavosti , při bolestech hlavy, koření 
Lonicera kamtschatica Modrý Triumf – kamčatská borůvka , zimolez  

- dřevina, plodí  jen na letorostech 
    -      plody fialové podlouhlé, sladko-kyselé, přímý konzum, kompoty, marmelády, sirupy 
Levisticum officinale – libeček lékařský, bylinkové maggi  

- aromatická trvalka,  
- listy / i kořeny / – polévky, saláty, ryby / odstraňovat během vegetace květenství / , při nadýmání a pálení žáhy, při 

ledvinových kamenech, ředí krev, na žloutenku, na bronchotidu 
Melissa officinalis – meduňka lékařská 

- aromatická včelařská trvalka,  
    -      čaj při nespavosti, při bolestech hlavy, mladé listy do ovocných salátů, meduňkové víno 
Monarda fistulosa – zavinutka včelí balzám 

- aromatická včel a motýlí trvalka, 
- čaj – při nachlazení a chřipce, kloktadlo – při zánětu, proti nadýmání, močopudný, ze vně proti lupům, na kožní 

infekce   
Nepeta faassenii x  Six Hills Giant – Šanta modrá 

- aromatická včelařská trvalka,přitahuje kočky 
- olej jako repelent proti komárům a švábům, mladé lístky a květy kloktadlo, astma, jako protijed břečtanu,  

Ocimum basalicum – bazalka pravá 
     -      aromatická jednoletá bylina motýlokvětá, včelařská, různé vůně - po jasmínu, citrónu, lékořice, máty                                                                                                                              
     -      čaj z mladých listů a květů jako sedativum, na kloktání při zánětech, zeleninové saláty, polévky, k masům, do rýže,    
             do těstovin 
Origanum vulgaris – dobromysl obecný 

- aromatická motýlokvětá, včelařská trvalka 
- čaj – zlepšuje náladu,proti křečím s hořčíkem, koření oregano, na dráždivý kašel – kloktadlo a inhalace, 



Perovskia x Blue Spire – ruská šalvěj 
- polokeř, motýlů, čmeláků, včel 

    -      obsahuje vonnou silici, euforizující účinek, proti  horečce a průjmu 
Pycnanthemum flexuosum – horská máta 

- aromatická motýlokvětá, včelařská trvalka 
    -      čaj – při nachlazení, horečce a zažívacích problémech, mladé listy do ovocných salátů 
Pyrus pyrifolia Nashi Kumoi Hosui – čínská hruška 

- dřevina, regulovat plodnost z důvodu křehkosti dřeva 
    -      plody zeleno-žluté, přímý konzum, kompoty, na sušení, marmeládu, na pálení 
Rheum rhaponticum – reveň tupolistá, rebarbora 

- trvalka 
- řapíky růžové až červené sklízeme jen do sv. Jana, kyselina jablečná a citrónová,B, Ca, naicin 
- na koláče, polévku, přílohy ,salát, kompot,bowle,marmeládu, med, relish, na smažení, pečení 
- detoxidace těla, při zácpě, při hubnutí, posiluje kosti, svaly a nervy, pokožku a vlasy 

Rosa damascena – růže damašská  
- dřevina,  
- okvětní lístky k dochucení nápojů, cukroví, kuřecího masa, polévek, olej - afrodiziakum, růžový med a ocet, 
- šípky na marmelády, kompoty, sirupy, omáčky, polévky 
- při průjmech,při zánětu žaludku a střev, kloktadlo při angíně, zánětu průdušek, posiluje srdce   

Salvia officinalis - Purpurescens , - Aurea – šalvěj lékařská, babské uchu 
     -      aromatický stálezelený polokeř  motýlokvětý, včelařský, proti molům,  
     -        čaj desinfekční na žaludeční neduhy, kloktadlo, koření, při průjmu, proti lupům,  
     -        na ryby,  paštiky, míchané vejce, pomazánky, cukety, rajčata, polévky,  
Santolina chamaecyparissus - svatolina cypřišková 
    -      aromatický stálezelený motýlokvětý, včelařský polokeř, odpuzuje moly 
    -      olej k masážím nemocných kloubů, čaj proti střevním parazitům, k očistě ledvin, při žloutence  
Satureja montana – saturejka horská 
    -      aromatický stálezelený polokeř  motýlokvětý, včelařský,  
    -      mladá nať jako pikantní koření – k pečení, k luštěninám – proti nadýmání, přídavek do oleje a octu  
    -      při chronické infekci dutin, afrodisiakum, posiluje organismus, při průjmu, kloktat při angýně a aftech 
Schisandra chinensis / Turcz./ Baill.- schizandra čínská 

- vytrvalá liána - kuželová jednoduchá , nerez.konstrukce se 4 nerezovými lanky, 
- plody červené - při fyzickém a psychickém vyčerpání, na ostrý zrak, stimuluje srdeční a cévní systém   

Thymus vulgaris – tymián obecný, penicilin chudých 
      -      aromatický motýlokvětý, včelařský polokeř 
      -      čaj desinfekční a antibiotické účinky, proti průjmu, čerstvá nať do koupele, kloktadlo pro bolesti v krku,    
             desinfekce ran, koření na pizzu a k masům  
Yucca filamentosa Golden Sword - juka vláknitá 

- sukulentní keř,  
- extrakt z kořenů – mýdlo, šampon na lupy a vypadávání vlasů,míza z listů na kožní ekzémy  

05-01 Hnojivo perennis 5 kg…………...…………………………………………………………………………….185,--Kč 
05-01 Hnojivo arboribus 3 kg……………………………………………………………………...…………………160,--Kč 
05-01 substrát bylinky 100 litr………………………………………………………………………………..………250,--Kč 
 
 
05-01 substrát trvalky  100 litr ………………………………………………………………………………………250,--Kč 
05-01 substrát dřeviny 100 litr ………………………………………………………………………………………285,--Kč 
04-01 Odpad - skládka eko – rostlinná tkáň…………………...………………………………………….…...200,-Kč/m3 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………………400,--Kč 
03-01 Doprava ……………..……………………………………./ do 10 km fix. 100,--Kč, od 10 km a výše 10,-Kč/km / 
Smluvní cena ………………………………………………………………………………………………………….800,--Kč  
 
Celkem…………………………………………………………………………………………………….....……14.180,--Kč 
+ DPH 
                     
S veškerou úctou 
Vladimír Šebestík 
 
 
Informační dispečink  pondělí – neděle 8.00 – 18.00 hodin 
518 357 387 , 606 330 103 , 728 770 516 


