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Vážení zákazníci,

v tomto katalogu si vám dovolujeme nabídnout produkci střediska školek                               
rodinné firmy KAISER s.r.o. Kromě kompletního sortimentu našich dvou školek zde 
naleznete také zásady manipulace se sadebním materiálem, tipy, jaký materiál 
zvolit a další užitečné informace. 
Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

S pozdravem
Lesu zdar

        JUDr. Josef Kaiser                                                         Josef Kaiser
            prokurista                                                                      jednatel
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O FIRMĚ
Naše rodinná firma KAISER s.r.o. se téměř 15 let věnuje lesnické činnosti, a kromě toho se na dalších 5 střediscích 
zabýváme také pilařskou výrobou, manipulací dřeva, obchodem se dřevem, myslivostí a spoluprací s vědecko-vý-
zkumnými institucemi. 

Středisko školek

Středisko je tvořeno dvěma školkami a pěstuje sadební materiál lesních dřevin na celkové ploše 19,46 ha. 
Středisko je pověřeným pěstitelem nejvýznamnějšího vlastníka lesů v ČR (Lesy ČR, s. p.).

Školka Zelená Hora

Zelená Hora je naší hlavní školkou a nachází se přímo pod stejnojmenným zámkem (proslaveným románem Mi-
loslava Švandrlíka „Černí baroni“) na území obce Klášter u Nepomuka. Rozloha školky je 15,54 hektaru a leží                     
v nadmořské výšce 430 m. Pěstují se zde všechny dřeviny nabízené v tomto katalogu, jak v prostokořenné, tak kry-
tokořenné sadbě.

Školka Štěrbina

Štěrbina je menší školkou nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem na území obce Voltuš (v této obci stojí mohyla slav-
ného hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby). Rozloha školky je 3,92 hektaru a nachází se v Brdské vrchovině                 
v nadmořské výšce 630 m. Zde vypěstovaný materiál je otužilejší, tudíž vhodný k výsadbě do vyšších nadmořských 
výšek. Pěstovanými dřevinami jsou: smrk ztepilý, borovice lesní a dub letní jako sazenice pro expedici a dále smrk 
ztepilý, jedle obrovská a douglaska tisolistá jako semenáčky pro další dopěstování. Školka produkuje pouze pros-
tokořenný sadební materiál. 
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Typ sadby

Semenáček
Rostlina vypěstovaná ze semene, u které nebyl upravován kořenový 
systém.

Sazenice
Rostlina vypěstovaná ze semene, u které byl upraven kořenový systém 
podřezáváním, školkováním nebo přesazováním.

Poloodrostek
Rostlina vypěstovaná ze semene s 2x upravovaným kořenovým
systémem a nadzemní částí od 51 do 120 cm.

Technologie pěstování
Prostokořenná sadba Semenáčky a sazenice pěstované v minerální půdě na volných záhonech.

Krytokořenná sadba

Semenáčky a sazenice pěstované v sadbovačích. V naší školce jde 
o kvalitní sadbovače  Quick Pot® s použitím speciálních substrátů. 
Pěstování probíhá buď na venkovních úložištích, nebo ve fóliovnících. 
Výhodou je vysoká ujímavost a odolnost vůči povětrnostním vlivům 
(zejména suchu). 

Parametry sadebního materiálu
Výšková třída Rozpětí výšky nadzemní části v cm (např. 26–50 cm).

Tloušťka kořenového krčku
Vyhláškou je dána minimální tloušťka kořenového krčku v mm. 
Měří se v místě styku s půdou, kde kořen přechází v nadzemní část, 
aby mohla být sazenice (semenáček) uznána za výsadbyschopnou.

OBECNÉ 
INFORMACE
Pro lepší orientaci v katalogu zde naleznete vysvětlení jednotlivých pojmů.
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ZÁSADY PRO MANIPULACI SE SADEBNÍM MATERIÁLEM 
(OD VYZVEDNUTÍ VE ŠKOLCE PO VÝSADBU)

 Manipulace se sadebním materiálem od vyzvednutí ve školce po výsadbu na zalesňovanou plochu představuje 
kritickou etapu pro fyziologickou kvalitu a tím i následnou ujímavost a růst. Během celé této etapy působí na 
sadební materiál více či méně nepříznivé vlivy. Jejich účinky se kumulují a vzájemně zesilují. Během celého ob-
dobí manipulace není možno fyziologický stav sadebního materiálu zlepšit, možné je pouze minimalizovat 
jeho zhoršování. 

Pro dosažení maximální ujímavosti a růstu po výsadbě jsou rozhodující dva základní předpoklady:
-  vysoká morfologická a fyziologická kvalita sadebního materiálu v době vyzvedávání ze záhonů  
  (včetně vysoké odolnosti proti nepříznivým faktorům);
-  minimalizace nepříznivých vlivů působících během veškeré manipulace.

 Odolnost sadebního materiálu k nepříznivým faktorům působícím během manipulace je ovlivňována zejména 
stavem vegetačního klidu nebo růstové aktivity v době vyzvedávání. Narašený sadební materiál je mnohem citli-
vější k poškození. Prostokořenný sadební materiál by proto neměl být vyzvedáván příliš brzy na podzim nebo pří-
liš pozdě na jaře.

 Zásadní význam pro udržení kvality má ochrana kořenů proti vysychání během veškeré manipulace. Na úspěš-
ný růst má rozhodující vliv stav kořenového systému, a to zejména jemných kořenů. Tato část sadebního materiálu 
je nejcitlivější k nepříznivým vlivům a během manipulace je nejvíce ohrožena. Na rozdíl od nadzemní části nema-
jí kořeny vlastní systém regulace výdeje vody a při vystavení nepříznivým podmínkám (vyšší teplota, nízká vlhkost 
vzduchu, vítr) velmi rychle vysychají. O extrémní citlivosti jemných kořenů svědčí skutečnost, že za větrného jasné-
ho počasí může vzniknout jejich nevratné poškození již po 10 minutách. Toto poškození má za následek zpoždění ra-
šení pupenů, oslabení růstu a v nejhorším případě i úhyn.

 K hlavním zásadám správné manipulace patří důsledná ochrana kořenů před vysycháním vhodným balením sa-
debního materiálu, zakrýváním kořenů, případně použitím antidesikantů (látek omezujících vysychání kořenů). Ri-
zikem při uchovávání sadebního materiálu v obalech je možnost přehřátí sadebního materiálu, pokud jsou obaly 
třeba i krátkodobě vystaveny slunečnímu záření. Ochrana kořenů antidesikanty není vhodná pro sadební materiál 
určený pro skladování delší dobu, protože vrstva tohoto přípravku se může stát ohniskem nákazy plísněmi. 

 Ztráta vody může hrozit i krytokořennému sadebnímu materiálu. I obaly substrátu mohou vyschnout, a to během 
dopravy nebo v případě uložení na nezastíněných místech poblíž zalesňovaných stanovišť. Opětovné zvlhčení sub-
strátu je velmi obtížné a dochází ke ztrátám. 
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 Upozornit je třeba i na vliv mechanického poškození kořenů při vyzvedávání, ale například i při nešetrném skládá-
ní sadebního materiálu z dopravních prostředků.

 Sadební materiál je během manipulace po kratší dobu v řádu dnů (max. týdnů) skladován, a to buď v přirozených 
podmínkách nebo ve speciálních zařízeních. Pro skladování je vhodný pouze nenarušený sadební materiál. Ve ven-
kovních podmínkách je sadební materiál krátkodobě uchováván založený na vlhkých zastíněných úložištích. 

 Krytokořenný sadební materiál podle požadavků normy musí mít soudržný, vlhký a prokořeněný kořenový obal.    
U rostlin pěstovaných v obalech umožňujících prorůstání kořenů stěnami obalů má být prorůstání obalů zjevné, dél-
ka prorůstajících kořenů nesmí přesáhnout 2 cm. Obal se při manipulaci a dopravě nesmí rozpadat. U obalů neu-
možňujících prorůstání kořenů stěnami se kořenový bal po vytažení z obalu nerozpadá. Použití nových typů obalů 
pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu je podmíněno testováním jejich biologické nezávadnosti speci-
alizovaným pracovištěm.

Zdroj: 
Rádce pro vlastníky lesa do výměry 50 ha III., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2014. 

Digitální verze brožurky je volně ke stažení na stránce www.uhul.cz/poradenstvi/publikace
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VOLBA SADEBNÍHO MATERIÁLU 
PRO ZALESŇOVÁNÍ PODLE ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

 Názory a zkušenosti s používáním prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu jsou různé. Při do-
držení všech zásad pěstování sadebního materiálu, manipulace s ním, vhodných způsobů výsadby, kvalitního za-
lesnění, ošetření kultur mohou být dosažené výsledky obou způsobů podobné. Při jejich volbě je třeba zvážit spe-
cifika daného stanoviště. 

ZALESŇOVÁNÍ PROSTOKOŘENNÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM

Výhody:
-  menší nároky na technologii pěstování a nižší cena sadebního materiálu; 
-  při manipulaci se sadbou možnost používání antitranspirantů (látek omezujících transpiraci), antidesikantů 
   (látek omezujících vysychání kořenů);
-  nižší náklady na dopravu a další manipulaci.

Nevýhody:
-  při vyzvedávání sadebního materiálu často dochází k mechanickému poškození a obnažení kořenů;
-  při vyzvedávání často dochází ke ztrátě většího množství kořenů nebo jsou záměrně odstraňovány, 
    jejich nedostatek se citelně projevuje u dřevin s kůlovým kořenem;
-  omezení doby zalesňování;
-  jarní výsadby nutno ukončit před začátkem rašení pupenů;
-  větší nároky na péči o sadební materiál během dopravy a založení před výsadbou;
-  po výsadbě probíhá šok z přesazení a vzniká nutnost regenerace a obnovy fyziologických funkcí kořenů;
-  větší závislost sadebního materiálu na průběhu povětrnostních podmínek; vyšší počet kusů na ha 
    minimálního množství sadebního materiálu stanoveného vyhláškou.
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ZALESŇOVÁNÍ KRYTOKOŘENNÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM

Výhody:
-  zkrácení doby pěstování a možnost pružněji reagovat na poptávku;
-  prodloužení doby zalesňování;
-  ochrana kořenů během manipulace a z ní vyplývající menší šok z přesazení a rychlejší obnova růstu 
    po výsadbě;
-  menší nároky na péči o sadební materiál během dopravy a založení před výsadbou;
-  dodání určitého množství vhodného substrátu a živin pro počáteční období růstu;
-  snížení nebezpečí deformací kořenů při výsadbě při použití správného obalu a technologie výsadby;
-  menší závislost na průběhu povětrnostních podmínek po výsadbě;
-  rychlejší odrůstání, zkrácení nezbytné péče a dřívější dosažení stavu zajištěné kultury;
-  nižší počet kusů na ha minimálního množství sadebního materiálu stanoveného vyhláškou. 

Nevýhody:
-  vyšší náročnost technologií pěstování a výsadby sadebního materiálu větších dimenzí;
-  zvýšené nebezpečí deformací kořenových systémů při pěstování v nevhodném obalu, čímž je ovlivněn 
    další vývoj a labilita porostů;
-  nebezpečí vysychání a vymrzání malých semenáčků a sazenic při nevhodné volbě stanoviště a pozdním 
    termínu výsadby;
-  vyšší vstupní cena sadebního materiálu a vyšší náklady na dopravu a další manipulaci.

Zdroj: 
Rádce pro vlastníky lesa do výměry 50 ha III., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2014. 

Digitální verze brožurky je volně ke stažení na stránce www.uhul.cz/poradenstvi/publikace
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA
SADEBNÍHO MATERIÁLU
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Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Smrk ztepilý
Picea abies

SM

semenáček 4 15-25 krytokořenná 9,00 8,20
sazenice 5 26-35 prostokořenná 8,50 7,00
sazenice 6 36-50 prostokořenná 9,00 7,50
sazenice 7 51-70 prostokořenná 9,20 7,70

SMRK ZTEPILÝ
Picea abies
 Smrk ztepilý je statný jehličnan dorůstající v optimálních 
podmínkách až 50 metrů. Dřevina dosahuje stáří až 650 let.  
 Smrk má povrchový kořenový systém a proto je značně ná-
ročný na půdní vlhkost. Je citlivý na vysoké teploty a nesnáší 
nízkou vzdušnou vlhkost. Nejvíce trpí větrem (vývraty), je po-
škozován sněhem a námrazou. 
 Smrk je nejrozšířenější hospodářskou dřevinou v České re-
publice, v českých a moravských lesích je zastoupen více než 
45 procenty. Z tohoto důvodu je stále nejžádanější dřevinou 
pro obnovu lesa a zalesňování. 

Minimální počty sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování stano-
vené vyhláškou č. 139/2004 Sb. jsou dle stanovišť (hospodářských souborů) 
v rozmezí 3 000 až 4 000 ks.  

Ceník:

Kontakt pro objednání: 723 376 660
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Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Borovice 
lesní
Pinus 

sylvestris
BO

semenáček 3 10-14 prostokořenná 2,50 2,20
semenáček 4 15-25 prostokořenná 3,20 2,80
semenáček 4 15-25 krytokořenná 8,50 8,00

sazenice 4 15-25 prostokořenná 4,20 3,50
sazenice 5 26-35 prostokořenná 4,80 3,80
sazenice 6 36-50 prostokořenná 5,20 4,50

 Borovice lesní je střední jehličnatý strom dorůstající výšky 
až 45 metrů. Dřevina dosahuje stáří 300 - 350 let. 
 Borovice má kůlový kořen, proto je velmi stabilní a na roz-
díl od smrku netrpí vývraty. Borovice má křehké dřevo, pod 
tíhou sněhu a námrazy u ní dochází často k vrcholovým zlo-
mům. Naproti tomu je borovice zcela mrazuvzdorná. Má mi-
nimální nároky na půdu - roste na chudých suchých stano-
vištích stejně jako na podmáčených půdách a na rašelinných 
podkladech. 
 Borovice je po smrku druhou nejrozšířenější lesní dřevinou, 
je zastoupena v českých lesích více než 17 procenty. 

Minimální počty sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování stano-
vené vyhláškou č. 139/2004 Sb. jsou dle stanovišť (hospodářských souborů) 
v rozmezí 8 000 až 9 000 ks.

Ceník:

BOROVICE LESNÍ
Pinus sylvestris

Kontakt pro objednání: 723 376 660
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Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Jedle 
bělokorá
Abies alba 

JD

sazenice 5 15-25 prostokořenná 8,40 7,30

sazenice 6 26-35 prostokořenná 10,00 8,50

sazenice 7 36-50 prostokořenná 11,00 9,50

JEDLE BĚLOKORÁ
Abies alba
 Jedle je vysoký statný jehličnan s pyramidální až válcovitou 
korunou. Dosahuje až 60 metrů výšky a dožívá se až 500 let. 
 Jedle je typickou stinnou dřevinou. Je velmi náročná na vlá-
hu a půdní vlhkost, nesnáší suchá stanoviště stejně jako sta-
noviště zaplavovaná. Půdní vlhkost musí být konstantní - bez 
větších výkyvů. Má vyšší nároky na obsah živin v půdě. 
 Jedle je nejméně zastoupeným původním jehličnanem                 
v českých lesích, dosahuje zastoupení okolo 1,1 procenta.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 5 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

Kontakt pro objednání: 723 376 660
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Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Modřín 
opadavý

Larix decidua
MD

semenáček 3 15-25 krytokořenná 3,80 -
semenáček 4 26-50 krytokořenná 7,50 -

sazenice 4 26-35 prostokořenná 6,50 5,50
sazenice 5 36-50 prostokořenná 7,00 -

 Modřín je jehličnatý strom velkých rozměrů s kuželovitou 
korunou. Dosahuje výšky až 50 metrů a dožívá se stáří i 500 
let.  
 Modřín je výrazně světlomilná dřevina, která silně nesnáší 
zástin, v dospělosti ani boční. Má střední nároky na vláhu jak 
v půdě, tak v ovzduší. Nevyhovují mu vysýchavá stanoviště a 
vyhýbá se oblastem s nižšími srážkami. Modřín je velmi odol-
ný vůči drsnému klimatu s velkými teplotními výkyvy. Netr-
pí námrazou.
 Modřín je v českých lesích zastoupen více než 2 procenty.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 3 000 ks.

Ceník:

MODŘÍN OPADAVÝ
Larix decidua

Kontakt pro objednání: 723 376 660
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Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Douglaska
tisolistá

Pseudotsuga
menziesii

DG

semenáček 3 15-25 krytokořenná 10,00 9,50

sazenice 4 26-35 prostokořenná 7,50 7,00

sazenice 5 36-50 prostokořenná 8,20 7,80

sazenice 6 51-70 prostokořenná 8,50 8,20

 Douglaska tisolistá je statný jehličnan dorůstající výšky až 
75 metrů s průměrem kmene 1,5 - 2 metry. Dožívá se 1 000 
let. 
 Douglaska je polostinná dřevina, potřebuje propustné hlu-
boké půdy, spíše kyselé, s dostatkem živin a vláhy, ne zamok-
řené. Sucho snáší lépe než jedle a většina smrků. V hlubokých 
půdách vytváří kůlový kořenový systém, a proto netrpí vývra-
ty. Dřevo je křehké, vlivem silného větru nebo těžkého sněhu 
se může lámat. Douglaska je introdukovanou dřevinou.
 Douglaska je v českých lesích zastoupena do 0,2 procent.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 3 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

DOUGLASKA 
TISOLISTÁ
Pseudotsuga menziesii

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Buk lesní
Fagus silvatica

BK

semenáček 5 26-50 krytokořenná 8,70 8,00
sazenice 4 15-25 prostokořenná 5,80 5,00
sazenice 5 26-35 prostokořenná 7,20 6,50
sazenice 6 36-50 prostokořenná 8,00 7,20
sazenice 7 51-70 prostokořenná 8,80 7,80

poloodrostek 9 51-80 prostokořenná 10,00 9,00
poloodrostek 11 81-120 prostokořenná 14,00 12,50

BUK LESNÍ
Fagus silvatica
 Buk je listnatý strom velkých rozměrů s rovným válcovitým 
kmenem dosahujícím výšek kolem 34 až 45 metrů. Dožívá se 
stáří 200-400 let. 
 Buk je stinnou dřevinou - je náročný na půdní vlhkost. Ros-
te prakticky na všech druzích hornin, nesnáší pouze vysýcha-
vé písčité půdy, těžké nepropustné jíly, půdy bažinné a raše-
linné.  Vyhovují mu živné půdy s dostatečnou zásobou vápní-
ku. Buk je citlivý na pozdní mrazy, vyhovuje mu mírné oceán-
ské klima. 
 Buk je v českých lesích zastoupen cca 12 procenty. 

Minimální počty sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování stano-
vené vyhláškou č. 139/2004 Sb. jsou dle stanovišť (hospodářských souborů) 
v rozmezí 8 000 až 9 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Dub
letní

Quercus
robur

DB

semenáček 5 26-50 krytokořenná 9,00 8,50
sazenice 4 15-25 prostokořenná 4,70 4,20
sazenice 5 26-35 prostokořenná 6,00 5,00
sazenice 6 36-50 prostokořenná 6,60 6,00
sazenice 7 51-70 prostokořenná 7,00 6,30

poloodrostek 9 51-80 prostokořenná 9,50 9,00
poloodrostek 11 81-120 prostokořenná 13,50 12,00

 Dub letní je statný listnatý strom se silným kmenem a mo-
hutnou korunou. Dorůstá výšky až 45 m (výjimečně i více). 
Dožívá se stáří až 500 let. 
 Dub letní je světlomilná dřevina, náročná na půdu, nejlépe 
roste na hlubokých hlinitých půdách a spraších. Je mimořád-
ně odolný vůči větrům.  Je celkem lhostejný ke klimatickým 
podmínkám, citlivý je k pozdním mrazům. 
 Dub letní je v českých lesích zastoupen více než 12 procenty.

Minimální počty sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování stano-
vené vyhláškou č. 139/2004 Sb. jsou dle stanovišť (hospodářských souborů) 
v rozmezí 8 000 až 10 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

DUB LETNÍ
Quercus robur

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Dub zimní
Quercus 
petraea

DBZ

semenáček 5 26-50 krytokořenná 9,00 8,50
sazenice 4 15-25 prostokořenná 4,70 4,20
sazenice 5 26-35 prostokořenná 6,30 5,30
sazenice 6 36-50 prostokořenná 7,00 6,30
sazenice 7 51-70 prostokořenná 7,50 6,70

poloodrostek 9 51-80 prostokořenná 11,00 10,00
poloodrostek 11 81-120 prostokořenná 13,50 12,00

DUB ZIMNÍ
Quercus petraea
 Dub zimní je listnatý strom středních rozměrů s mírně zpro-
hýbaným kmenem. Dorůstá výšky 20-40 metrů. Dožívá se 
věku několika set let. 
 Dub zimní je světlomilnou dřevinou, s nižšími nároky než 
dub letní. Snáší nedostatek vláhy, nesnáší zaplavovaná sta-
noviště. Na obsah živin v půdě je velmi nenáročný. Je citlivý k 
silným mrazům (mrazové trhliny s poškozením jádra).
 Dub zimní je v českých lesích zastoupen necelými 2 procenty. 

Minimální počty sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování stano-
vené vyhláškou č. 139/2004 Sb. jsou dle stanovišť (hospodářských souborů) 
v rozmezí 8 000 až 10 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Javor klen
Acer

pseudoplatanus
KL

semenáček 4 26-50 prostokořenná 4,30 -
sazenice 4 15-25 prostokořenná 4,30 -
sazenice 5 26-35 prostokořenná 5,00 4,30
sazenice 6 36-50 prostokořenná 5,70 5,20
sazenice 7 51-70 prostokořenná 6,50 6,00

poloodrostek 9 51-80 prostokořenná 8,20 7,00
poloodrostek 10 81-120 prostokořenná 10,00 8,50

 Javor klen je listnatý strom větších rozměrů s přímým válco-
vitým kmenem a rozložitou košatou korunou. Dorůstá výšky 
35-40 metrů. Dožívá se věku až 400 let. 
 Javor klen je dřevina snášející střední zástin. Má vysoké ná-
roky na půdní i vzdušnou vlhkost. Bývá vázán na vlhká stano-
viště, jako jsou prameniště a náplavy říček, naopak nesnáší 
stojaté vody a záplavy. Je velmi citlivý na imisní zátěž a zaso-
lení půd. Je poměrně odolný vůči mrazu. 
 Javor klen je v českých lesích zastoupen necelými 2 procenty.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 6 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

JAVOR KLEN
Acer pseudoplatanus

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Olše lepkavá
Alnus 

glutinosa
OL

sazenice 4 26-35 prostokořenná 5,90 5,00
sazenice 5 36-50 prostokořenná 6,20 5,50

sazenice 6 51-70 prostokořenná 7,20 6,30

OLŠE LEPKAVÁ
Alnus glutinosa
 Olše lepkavá je strom velkých rozměrů s průběžným, plynu-
le se zužujícím kmenem.  Dorůstá do výšky až 30 metrů, na 
dobrých stanovištích až 35 metrů. Dožívá se 100 let, výjimeč-
ně až 200 let. 
 Olše je světlomilná dřevina, pouze v mládí se může přizpů-
sobit zastínění.   Má vysoké nároky na půdní vláhu, snáší za-
plavování v době vegetačního klidu.  Je lhostejná k projevům 
klimatu. Nesnáší kyselé půdy.
 Olše lepkavá je v českých lesích zastoupena více než 2 procenty.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 4 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou.

Ceník:

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Dřevina
Typ 

sadebního
materiálu

Tloušťka 
kořenového 
krčku (mm)

Výšková
třída (cm) Sadba

Cena (bez DPH)

do 300 ks (Kč/ks) nad 300 ks (Kč/ks)

Jasan
ztepilý
Fraxinus 
excelsior

JS

sazenice 5 26-35 prostokořenná 5,20 4,50
sazenice 6 36-50 prostokořenná 5,70 5,00

sazenice 7 51-70 prostokořenná 6,70 6,00

 Jasan ztepilý je strom s přímým kmenem a štíhlou vejčitou 
korunou. Dorůstá výšky až 40 metrů. Dožívá se věku až 250 
let. 
 Jasan má v průběhu života rozdílné nároky na světlo.                                                       
V mládí snáší zastínění, v dospělosti je na světlo náročný. Vy-
žaduje vláhu po celý rok, řadí se mezi tzv. náročné listnáče, 
vyžaduje hlubokou, humózní a svěží půdu.  Je citlivý na kli-
matické změny, škodí mu silné mrazy. Vydrží pouze krátko-
dobé záplavy.  
 Jasan je v českých lesích zastoupen cca 1 procentem.

Minimální počet sazenic na 1 ha plochy při obnově lesa a zalesňování je sta-
noven vyhláškou č. 139/2004 Sb. bez ohledu na stanoviště (hospodářské 
soubory) na 6 000 ks. Je meliorační a zpevňující dřevinou. 

Ceník:

JASAN ZTEPILÝ
Fraxinus excelsior

Kontakt pro objednání: 723 376 660



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Objednávkový formulář naleznete na stránkách www.kaiser-sro.cz.
Formulář zasílejte elektronicky, nebo na emailové adresy.

Objednávat můžete také telefonicky, nebo prostřednictvím kontaktních 
emailů.

 Do objednávky uveďte následující údaje:
 - dřevina
 - typ sadebního materiálu
 - výšková třída
 - prostokořená či  krytokořenná sadba
 - množství
 - vaše kontaktní údaje
 - termín dodávky
 - způsob platby (hotově při odběru či fakturací)
 - požadavek na zajištění dopravy

OBJEDNÁVKA

KONTAKT
 JIŘÍ BERKOVEC
 technik (školka Zelená Hora)
 tel.: + 420 725 783 156
 email: zelenahora@kaiser-sro.cz

 ING. MIROSLAV ZÍKA
 vedoucí střediska školek
 tel.: + 420 723 376 660
 email: zika.miroslav@kaiser-sro.cz



LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

KAISER, s. r. o.
lesnicko dřevařská výroba

Nádražní 753
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

www.kaiser-sro.cz

Neváhejte nás kontaktovat i v případě dalších požadavků z oblasti lesnické a dřevařské výroby.

LESNICKO DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

Středisko školek a Středisko služeb
Ing. Miroslav Zíka
email: zika.miroslav@kaiser-sro.cz
tel.: +420 723 376 660

Středisko pilařského provozu
Marek Drechsler
email: drechsler.marek@kaiser-sro.cz
tel.: +420 724 208 835

Středisko lesní výroby a Středisko manipulace
Ing. Luboš Havlena
email: havlena.lubos@kaiser-sro.cz
tel.: +420 602 357 592

Středisko myslivosti
Martin Křivánek
email: kaiserj@tiscali.cz
tel.: +420 724 525 585


