
Obchodní nabídka okrasných dřevin ze specializované školky

Jsme rodinná okrasná školka s 15ti letou tradicí.

Sortiment tvoří převážně 3-5ti leté alejové a soliterní listnaté stromy.

      Stromy pěstujeme ve volné půdě a dodáváme je prostokořenné nebo se zemním balem.
    
 ●   Dostupnost, velikost, množství a cenu stromů na vyžádání.

Objednávky vyřizujeme do vyčerpání zásob daného taxonu.
Rostliny připravíme k odebrání s ohledem na požadovaný termín.
Osobní odběr rostlin přímo ve školce je možný po předchozí telefonní dohodě.

V případě požadavku dodávky stromů se zemním balem se připočítává k ceně  
stromu 180,- Kč do velikostí až 10/12, u ostatních 35 % ze základní ceny.

V případě zájmu o odběr stromů se informujte na telefonu: 606 172 178, 733 608 946 
nebo na e-mail: info@kolousek.com

severozápadně od Brna směrem na Tišnov,  za obcí Hradčany ve směru na obec Březina.

a k nákupu dřevin dle vlastního výběru.

Těšíme se na Vás Ing. Vladimíra Koloušková
mobil: 733 608 946 
e-mail vladimira@kolousek.com

Ing. Tomáš Koloušek

mobil: 606 172 178

e-mail: tomas@kolousek.com

Specializovaná školka okrasných dřevin o rozloze 2,5 ha se nachází 

Zveme Vás na nezávaznou návštěvu do okrasné školky v Hradčanech



Nabídka alejových stromů - okrasná školka Koloušek

ROD DRUH KULTIVAR

Acer campestre
javor babyka

‘Elsrijk’
‘Postelense’
‘Red Shine’

Acer x freemani ‘Autumn Blaze’
javor

Acer platanoides
javor mléč

‘Columnare’
‘Crimson Sentry’
‘Crimson King’
‘Cleveland’
‘Drumondii’
‘Emerald Queen’
‘Fairwiev’
‘Globossum’
‘Princeton Gold’
‘Pyramidale Compacta’
‘Olmstedt’
‘Schwedlerii’
‘Reitenbachii’
‘Laciniatum’

Acer pseudoplatanus
javor klen

‘Leopoldii’
‘Purpurascens’
‘Pyramidale’
‘Roterdam’
‘Zdena’
‘Zenith’

Acer rubrum
javor červený

‘Armstrong’
Acer saccharum
javor cukrový

Acer tataricum
javor tatarský

Aesculus x carnea
jírovec červený

Alnus glutinosa
olše lepkavá

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’
muchovník

Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’
muchovník Lamarckův

Amelanchier ovalis ‘Fastigiata’
muchovník

Betula jacquemontii
břiza Jaquemontova



Betula papyrifera
bříza papírová

Betula verrucosa
bříza bradavičnatá

‘Purpurea’
‘Fastigiata’
‘Youngii’

Carpinus betulus
habr obecný

‘Frans  Fontaine’
‘Fastigiata’
‘Lucas’
‘Pendula’

Catalpa  bignonioides
katapla

Celtis  occidentalis
břestovec

Cercis   siliquastrum
zmarlika

Cornus  kousa
dřín

Crataegus  monogyna ‘Stricta’
hloh jednosemenný

monogyna ‘Compacta’
Crataegus  x lavallei ‘Carrierei’
hloh Lavallův

Crataegus  laevigata ‘Paul s´Scarlet’
hloh

Crataegus  pinnatifida
hloh peřenoklaný

Crataegus  oxyacanta
hloh obecný

Crataegomespilus  x grandiflora
hlohomišpile

Davidia involucrata
davidie listenová

Fagus sylvatica
buk lesní

‘Dawyck’
‘Dawyck Gold’
‘Dawyck Purple’
‘Pendula’
‘Purpurea Pendula’
‘Purpurescens’
‘Rohanii’

Ginkgo biloba
jinan dvoulaločný

‘Mariken’
Koelreuteria paniculata
svítel



Liquidambar styraciflua
ambroň

‘Red Star’
‘Slender  Silhoutte’
‘Worplesdon’

Liriodendron tulipifera
tulipánovník

Malus baccata
jabloň

‘Brouwers Beauty’
‘Cardinal’
‘John Downie’
‘Liset’
‘Mokum’
‘Nevile Copeman’
‘Profusion’
‘Red Sentinel’
‘Royalty’
‘Rudolf’
‘Scharlotae’
‘Van Eseltine’
‘Winter Gold’

Malus floribunda
jabloň

Malus sylvestris ‘Bittenfelder’
jabloň

Metasequoia glyptostroboides
metasekvoje

Mespilus germanica
mišpule obecná

Morus alba
moruše bílá ‘Pendula’

‘Fastigiata’
Nothofagus antarctica

Ostrya carpinifolia
habrovec habrolistý

Parrotia persica
parocie

Platanus x acerifolia
platan javorolistý

Populus tremula
topol osika

‘Fastigiata’
Prunus avium
třešeň obecná

‘Plena’



Prunus serrulata ‘Amanogawa’
třešeň sakura

‘Accolade’
‘Kanzan’
‘Kiku- Shidare’
‘Royal Burgundii’
‘Shirotae’
‘Shirofugen’
‘Taihaku’

Prunus subhirtella ‘Pendula’
višeň chloupkatá

Prunus x yeodensis ‘Moerheimii’
višeň jedoská

Prunus ‘Hillieri Spire’
sakura

Prunus sargentii ‘Fastigiata’
třešeň Sargentova

Pyrus calleyryana ‘Chanticleer’
hrušeň Calleriova

‘Capital’
‘Red Spire’

Pyrus communis
hrušeň

‘Anna Luisa’
‘Beech Hill’

Pyrus nivalis ‘Catalia’
hrušeň sněhobílá

Pyrus salicifolia ‘Pendula’
hrušeň vrbolistá

Quercus robur
dub letní

‘Fastigiata Koster’
‘Laciniata’

Syringa vulgaris ‘Monique Lemoine’
šeřík

‘Negro’
‘President Viger’
‘Primrose’
‘Buffon’
‘Le Notre’

Sorbus aria
jeřáb muk

‘Magnifica’
Sorbus aucuparia
jeřáb ptačí

‘Cardinal Royal’
‘Edulis’
‘Fastigiata’

Sorbus domestica
oskeruše

Sorbus scalaris

Sorbus torminais
jeřáb břek

jeřáb



Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’
jeřáb duryňský

Sorbus latifolia
jeřáb širokolistý

Sorbus intermedia
jeřáb prostřední

‘Brouwers’
Tilia americana
lípa americká

Tilia cordata
lípa malolistá

‘Greenspire’
‘Rancho’
‘Lima’

Tilia x euchlora
lípa zelená

Tilia platyphyllos
lípa velkolistá

‘Fastigiata’
‘Laciniata’

Tilia tomentosa
lípa plstnatá

Ulmus carpinifolia
jílm

Ulmus glabra
jílm horský

‘Pendula’
Ulmus x hollanndica ‘Wredei’
jílm

Zelkova serrata ‘Fastigiata’
zelkova ostrolistá
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