
                     
Vladimír Šebestík , Česká 817/30  696 18 Lužice , Czech Republic                                                                                                                                                                                                    
sadovník & květinář                                                                                                                                                                                                  
Tel.  518  357 387    Mobil. 606 330 103 , 728 770 516   

LARIX.®  - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky 
www.larix-lusatia.cz   e-mail : larix.sebastian@centrum.cz                                                                                                                         
 

Zahradnické centrum otevřeno : pondělí-pátek 9.00 – 16.00, sobota – neděle zavřeno  
Prodej okrasných dřevin a trvalek, květinářství, zahradnické potřeby   

Návrhy okrasných zahrad, realizace, údržby                                                                                       

Tvarování okrasných a ovocných dřevin, rizikové kácení 

Závlahové systémy okrasných zahrad Hunter®, Rain Bird®, Toro®                                                                                          

   

 
 

Firemní zákazník:  
 

Cenová nabídka zahradnických služeb a rostlinného materiálu  
 
00-00 Návrh zahrady  …………………………………………………………………………...…………………....…………….500,--Kč 
osobní konzultace u zákazníka 200,--Kč a doprava  

 
01-00 Zahradnické úpravy…………..………………………………………………………….………......………....…..…200,--Kč/hod. 
 

1. Zjištění stavu propustnosti vody v místní zahradní zemině a pH  
2. Stav stavebních prácí – zahradní jezírko, zahradní  domek, pergola, oplocení, automatická závlaha,... 
3. Srovnání plochy, vytýčení okrasných záhonů, položení zahradní lemovky, snížení plochy záhonů o 8 - 10 cm, prohnojení 

půdy kompostem, granulovaným organickým hnojivem, alginitem, rohovinou, cereritem, položení černé neotextílie 
4. Výsadba okrasných rostlin, zamulčování břidličnou drťí  
5. Travnatá plocha 

- Výsevem – zpracování půdy do 15 cm, zapravení  katrované rašeliny a kvalitního kompostu / nebo kvalitní ornice / opt. pH 5,5 
- 6,5 / 80%, ostrého křemičitého písku 0.125 - 0.50 mm 20% , dlouhodobě působící trávníkové hnojivo např. CRF FENIX a 
mykorhizní houby www.symbiom.cz, srovnání plochy, výsev a zapravení travního osiva. Vysetou plochu po dobu 3 týdnů 

udržujeme trvale vlhkou, aby nedošlo k zaschnutí nebo poškození klíčků. Při slunečném a teplém počasí je třeba několikrát 
denně půdu zavlažujeme po dobu 10-15 minut tak, aby byla trvale vlhká. Po vzejití trávníku 1 - 2 x týdně trávníkovou plochu 
důkladně zavlažíme( cca 10-15 l/m2). Nejvhodnější dobou je ráno 80%, večer 20%. Mladý trávník sekáme poprvé při výšce 4 - 

6 cm. Další posek 1-2 x týdně na konečnou výšku 4 - 5 cm. Trávníky ve stínu nesekáme pod 5 cm. 
Trávník zkracujeme maximálně o jednu třetinu jeho výšky, při větším zkrácení dojde k poškození př. zežloutnutí trávníku. 
Plevele zničíme při pravidelném sečení, vytrvalé plevele vhodným selektivném herbicidem od května do srpna. Během vegetace 

hnojíme 3 x jarním-letním-podzimním dlouhodobě působícím hnojivem / od března do října / a vertikutujeme 2 x na jaře a 
podzim, odstraníme plsť a mech. Před příchodem zimy posečeme trávník na výšku 3 - 4 cm a odstraníme listí. V zimě při mrazu 
nebo při zasněžení omezíme chození po trávníku / viz. tvorba plísně sněžné,.../ 
- Travnaté koberce viz. richter-rasen.com 
 
02-01 zahradnická mechanizace 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
03-01 okrasné rostliny viz. seznam 

 
Seznam okrasných rostlin 

1. Taxus × media var. hicksii tvar koule ⌀ 50 cm 6 

2. Taxus × media var. hicksii tvar koule ⌀ 70 cm 2 
3. Fargesia murieliae x nitida Viking 

4. Fargesia Rufa 
5. Miscanthus s.Red Chief   
6. Stipa tenuissima Ponytails 3 

7. Yucca rostrata 
8. Acer japonicum aconitifolium 
9. Acer Japonicum Green Cascade 

10. Acer shirasawanum Aureum  
11. Viburnum burkwoodii Eskimo  
12. Betula pendula Youngii  

13. Cedrus deodara Feeling Blue 
14. Cercis canadensis Forest Pansy  
15. Ginkgo biloba Mariken                                                 

16. Hydrangea macrophylla Schloss Wackerbarth 
17. Leucothoe fontanesiana Lovita  
18. Leycesteria formosa Purple Rain  

19. Liquidambar styraciflua Lane Roberts 
20. Picea pungens Lucky Strike 
21. Pinus mugo Carsten´s Wintergold  

22. Pinus leucodermis Schmidtii  
23. Syringa patula Miss Kim  
24. Hydrangea paniculata Sundae Fraise 

25. Akebia trifoliata                                                                                                          
26. Schizophragma hydrangeoides Roseum                                                                                                                  
27. Kniphofia uvaria grandiflora  

28. Coreopsis verticillata Moonbeam  
29. Eremurus stenophyllus 3 
30. Carex oshimensis Evergold 2 

31. Paeonia Sorbet 2 
32. Salvia nemorosa Amethyst 
33. Allium karataviense Ivory Queen 2 

34. Hosta sieboldiana var. gigantea 
35. Iris sibirica 3 
36. Epimedium x rubrum 2                                                                                                                                                        

37. Lilium martagon 
38. Anemone hupehensis Praecox 
39. Nandina domestica Fire Power 

40. Asplenium trichomanes 
41. Bergenia Overture  
42. Vinca minor Atropurpurea 5 

43. Tsuga canadensis Pendula 
44. Houttuynia cordata Chameleon 
45. Cryptomeria japonica Vilmoriana   

46. Ruta graveolens  
47. Heuchera 'Berry Smoothie 2 

celkem................................................................................................................................................................................................ 
 
03-02 zahradnické potřeby viz. seznam 

celkem................................................................................................................................................................................................ 

 
04-01 Odpad rostlinná tkáň - skládka eko ………………….………….….…................................................................................... 
 

05-01 Doprava .................................................................................................................................................................................. 

 
Celkem............................................................................................................................................................................................... 

 
 
Doporučujeme :  
Mezinárodní zahradnické výstavy  www.tradefairdates.com, flowerfairs.org 
Mezinárodní zahradnická výstava Tulln, Rakousko www.messe-tulln.at 
Výstava zahradní architektury - 60 vzorových zahrad  

Děkujeme Vám, že využíváte našich odborných služeb. V případě dotazů a připomínek volejte 606 330 103, 728 770 516 
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