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CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU PRO JARO 2023 

Sadební materiál lesních dřevin 
Dřevina Způsob pěstování  Výška-cm Tloušťka krčku-mm Cena Kč/ks bez DPH 

Buk lesní Podřezávané sazenice 26-35 5 9,90 

Fagus sylvatica   36-50 6 11,50 

    51-70 7 12,50 

Dub letní Podřezávané sazenice 26-35 5 8,90 

Quercus robur  36-50 6 10,00 

   51-70 7 11,50 

Dub zimní Podřezávané sazenice 26-35 5 10,50 

 Quercus petraea  36-50 6 11,80 

Javor klen Podřezávané sazenice 26-35 5 8,50 

Acer pseudoplatanus   36-50 6 9,50 

    51-70 7 11,00 

Olše lepkavá Podřezávané sazenice 26-35 4 7,50 

Alnus glutinosa   36-50 5 8,00 

    51-70 6 9,00 

Třešeň ptačí Podřezávané sazenice 26-35 5 10,00 

Prunus avium      

Lípa srdčitá Podřezávané sazenice 26-35 7 10,00 

Tilia cordata     

Douglaska tisolistá Podřezávané sazenice 26-35 4 13,00 

Pseudotsuga menziesii   36-50 5 14,00 

Modřín opadavý Podřezávané sazenice 26-35 4 11,00 

Larix decidua   36-50 5 13,00 

    51-70 6 15,00 

 

Osivo, ze kterého produkujeme sazenice, pochází zejména ze středních poloh našeho regionu.  
Při objednávání sazenic uvádějte vždy PLO a LVS, ve kterém má být sadba použita, abychom   
Vám mohli dodat geneticky nejvhodnější sadbu pro Vaše lesy.    
Minimální odběr je 50 ks rostlin od jednoho druhu.    
!! Kořeny sazenic jsou ošetřeny proti osychání!!    
!! Možnost návštěvy a prohlídky sadebního materiálu nabízíme kdykoli, po předchozí domluvě!! 
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Sazenice a semenáčky pro plantáže vánočních stromků 
Dřevina Způsob pěstování  Výška-cm Tloušťka krčku-mm Cena Kč/ks bez DPH 

Smrk pichlavý Školkované sazenice 26-35 5 10,00 

Picea pungens - Kaibab      

 

Minimální odběr je 100 ks rostlin od jednoho druhu.    
!! Kořeny sazenic jsou ošetřeny proti osychání !!    
!! Možnost návštěvy a prohlídky sadebního materiálu nabízíme kdykoli, po předchozí domluvě!! 

 

 

  

Všeobecné obchodní a platební podmínky:    
K uvedeným cenám bude fakturována zákonná sazba DPH (15 %).    
Ošetření kořenového systému proti osychání je zahrnuto v ceně.    
Po dohodě můžeme zajistit dopravu, poštou ani jinou zásilkovou službou zboží nezasíláme. 

!!Ceny platí do vyprodání zásob!!  
Minimální odběr sadebního materiálu lesních dřevin je jedno celé balení, tj. 50 ks sazenic.   
Sazenice a semenáčky pro plantáže vánočních stromků je možné zakoupit v minimálním množství 100 ks od jednoho druhu.  

Sazenice hradí odběratel hotově nebo převodem na účet se splatností 14 dnů.    
Odběr do 20 000,- Kč, vč. DPH, je hrazen vždy v hotovosti.    
U prvního odběru nového zákazníka naší společnosti je vždy vyžadována platba v hotovosti nebo předplatba na účet. 

Veškeré sazenice zůstávají až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.    
Třídění sadebního materiálu provádíme standardně, dle platných předpisů, včetně povolených tolerancí. 

Po dohodě lze vytřídit sazenice dle přání zákazníka.  

Ručíme za kvalitu a množství dodávaných sazenic po naložení na dopravní prostředek odběratele,   

 v případě námi zajišťované dopravy až po složení sazenic u odběratele.  

Neručíme za problémy v dodávkách způsobené vyšší mocí.  

Reklamace jsou přijímány pouze v písemné formě do 7 dnů od dodání sazenic.  

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a rádi Vás, v případě zájmu, uvítáme u nás ve školkách.   
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