
2019–2020

NOVINKY
OSIV

NOVINKY
OSIV



Nákup osiv je možné uskutečnit několika způsoby:

• objednávkou v internetovém obchodě
• mailovou objednávkou
• písemnou objednávkou
• ve vybraných semenářských prodejnách v České a Slovenské republice

Osiva Vám budou zaslána prostřednictvím České pošty nebo společnosti
PPL na dobírku či fakturu (viz obchodní a dodací podmínky).

Pro další informace jsme Vám k dispozici na telefonním čísle
+420 491 812 312 objednavky@cernyseed.cznebo pište na .

Využijte možnost internetového nákupu!

Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který naleznete
na stránkách http://eshop.cernyseed.cz

Hlavními výhodami on-line nákupu jsou:
• pohodlné objednávání osiv 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po celý rok
• kompletní nabídka sortimentu včetně novinek
• přehledné zobrazení cen bez nutnosti vyhledávání v ceníku
• snadný a přehledný výběr – zobrazuje se vždy větší počet odrůd

najednou
• ihned vidíte dostupnost osiv na skladě
• operativní dodávka
• zaslání prostřednictvím České pošty, PPL nebo osobní odběr v Jaroměři
• samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko

druhy vhodné pro nádoby
a květináče

druhy vhodné k záhonovým
výsadbám

druhy vhodné k řezu
nebo k sušení

druhy pro pěstování
ve skleníku

dvouletky

dodáváme i jako výsevy

POUŽITÉ ZNAČKY

SLEDUJTE
NÁS NA

www.facebook.com/cernyseed
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto roce slaví náš rodinný podnik jubileum 160 let od svého založení. Byla
by to jistě vhodná příležitost k bilancování, k zamyšlení, ke vzpomínkám na
chvíle radostné, vzpomínkám na úspěchy anebo i těžkosti, které občas
provázejí každého z nás. Rozhodli jsme se oslavit výročí skromně a plodně, a to
především prací, investicemi do rozvoje podniku, do technologií a zejména
pak do dynamicky stále se rozvíjející šlechtitelské činnosti. Jsme pyšní na
možnost být pokračovateli rodinné šlechtitelské tradice. Jsme v současné
době prakticky jediným šlechtitelským podnikem v České republice, který
každoročně uvádí na trh nové hybridní odrůdy květin.

Pro novou sezónu jsme pro Vás připravili 56 novinek, a to jak z vlastního
šlechtění, tak i pečlivě vybraných a otestovaných odrůd od zahraničních
semenářských firem.

Ze šlechtění naší společnosti stojí zcela jistě za zmínku unikátní tečkovaná
Petunia h. multiflora Dot Star F1, nabízená zatím v odstínech růžové
a fialové. Jde o skutečnou premiéru na trhu osiv, podobné typy bylo doposud
možno pěstovat jedině z řízků. Další nově vyšlechtěné odrůdy jsou vítaným
rozšířením Vám důvěrně známých skupin petúnií Mistral F1 (purpurově
červená) Sensation F1 (bílá s bronzovým listem).a mezidruhových begónií
Novinky ze zahraničního šlechtění byly vybrány nejen proto, aby doplnily
chybějící položky a barvy například v již dříve uváděných skupinách, nýbrž aby
reflektovaly hlavně trendy na trzích, kdy u tradičních a oblíbených kultur
rostou u profesionálů nároky na kvalitu, požadavky na odolnost vůči
chorobám, ranost, habitus rostlin a další parametry.

Kana ze semen, nezvyklá, avšak ekonomicky výhodná alternativa k mladým
rostlinám. Vyzkoušejte nově uváděnou skupinu . ImpatiensCannova® F1
Beacon™ je vysoce odolný vůči Plasmopara obducens, což mění pohled
profesionálů na tuto kulturu a její ekonomiku. Nudí Vás a Vaše zákazníky sice
kvalitní tradiční, avšak poněkud zevšednělé odrůdy tagetesů? Osvěžte svůj
sortiment dostupnou kvalitou ze skupiny nebo (velkýHot Pak™ Taishan®
květ). Zpestřete nabídku kalibrachoy ze semen o nové atraktivní barvy skupiny
Kabloom™. A na závěr atraktivní mix vašeho sortimentu opatrně okořeňte
chilli papričkami skupiny a dalšími.Habanero

I přesto, že samotný trh osiv se tváří konzervativně, současný trh sadby
vyžaduje s nastupující generací zákazníků inovace a častější změny. Dle našich
dlouhodobých zkušeností je to nejlepší a zároveň nejspíš i jediná cesta
k úspěchu a k vyhovění požadavkům dynamicky se měnící poptávky.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru, kterou k našemu podniku chováte již
celou řadu let nebo i celých desetiletí a přejeme úspěšný start nové sezony.

S úctou
Jan Černý, Jakub Černý - Černý Seed s.r.o



Výsevy letniček:

Již řadu let dodáváme českým a slovenským zahradníkům výsevy
letniček k přepichování.

• nákup výsevů u druhů, které se vysévají v prosinci nebo v lednu,
ušetří značné náklady na vytápění v období, kdy je ještě příliš brzo
na výsev ostatních letniček

• cena výsevů k přepichování je sice vyšší než cena samotného osiva,
naopak je však výrazně nižší než cena mladých rostlin

• TEKU 15×20 cmvýsevy dodáváme v miskách
• výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku, možný je i osobní oděr

v Jaroměři
• v aktuálním ceníku osiv a výsevů naleznete podrobné informace

o termínech objednání a dodávek, cenách a množstvích rostlin
ve výsevních miskách

Tradice šlechtění a výroby osiv:

Stoprocentní záruka kvality osiv je pro nás
samozřejmostí. K té nás zavazuje nejen odpo-
vědnost k našim zákazníkům, ale i semenářská
tradice od roku 1859.naší rodiny, která se datuje již

Věděli jste, že
• rodina Černých pokračuje v této tradici již po šestou generaci?
• naše první odrůda petúnie, Karkulka, byla uvedena na trh již

v roce 1934?
• první žlutá petúnie na světě pochází právě z Jaroměře?
• první F1 hybridy begónií u nás vznikly již v roce 1959?
• jsme jediní v ČR, kdo uvádí na trh nové F1 hybridy květin z vlastního

šlechtění?

Velký katalog osiv Černý Seed s.r.o.:

• distribuován byl na podzim roku 2018
• nabídka v něm uvedená je stále v platnosti*
• obsahuje široký sortiment osiv letniček, dvouletek, trvalek, okrasných

jednoletých a vytrvalých trav, zelenin, aromatických a léčivých rostlin
• tiskovina NOVINKY 2019–2020, kterou držíte v rukou, je pouze

doplňkem tohoto katalogu

Jak získat velký katalog osiv Černý Seed s.r.o.?
Jste novým zákazníkem, katalog jste neobdrželi, nebo jste ho ztratili?

• napište nám – katalog Vám rádi zašleme poštou
• v elektronické verzi je ke stažení na našich internetových stránkách:

www.cernyseed.cz

* osiva, která nenaleznete v ceníku, nelze objednat, jejich výroba byla
ukončena

Nabídka individuálních dovozů osiv:

Pokud u nás i přes široký standardně nabízený sortiment nenaleznete
odrůdu, kterou byste rádi pěstovali, využijte možnost individuálního
dovozu.

Jako rozšíření a doplnění standardního sortimentu nabízíme dodání osiv
z kompletní nabídky předních světových firem jako jsou PanAmerican
Seed, Syngenta Seeds B.V., Ernst Benary Samenzucht GmbH a řady
dalších.
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katalog osiv, který před osmdesáti lety vydal pradědeček současných majitelů
František Černý (1896–1968)



ALTERNANTHERA BRASILIANA (DENTATA)
plevuňka brazilská

Amaranthaceae, letnička, pěstuje se pro dekorativní list nebo jako
pokojová rostlina, výsev 1500 semen na 1000 r., pro prodej rostlin v V
vyséváme zač. II do sadbovačů, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 22–
24 °C 3–4 dny, poté možno teplotu snížit na 18–22 °C, po 4–5 týdnech
přesadit do květináčů 10 cm, po přesazení 18–24 °C (den) a 17–18 °C (noc),
kultivační doba 11–13 týdnů.
Při prodloužení dne na min. 12 hodin snížíme riziko nežádoucího před-
časného kvetení; doporučena regulace růstu 2–3 postřiky B-Nine,
konc. 0,25 %.

1180 , díky svým výrazně purpurovým listům je ideální proPurple Knight
zvýraznění výsadeb nebo k oživení velkých sesazovaných nádob. Výrazně
barevné listy se hodí i do interiérů. Pokud bude nabízena jako hrnkovka, je
možné prodávat ji prakticky celoročně.Tato odrůda je vysoce odolná teplu,
snáší i subtropické podmínky. Nejlepšího vybarvení listů se dosahuje na
plném slunci – lze ji však pěstovat i v polostínu. Dorůstá 45–90 cm, vyšší je
v teplejších podmínkách.

AMBERBOA MURICATA (VOLUTARIA MURICATA,
CYANOPSIS MURICATA) / budělník

Asteraceae, letnička na záhony, pro krajinné výsadby i k řezu, kvete VII–X.
Výsev 14,2 g na 1000 r., obvykle přímo na stanoviště v IV–V, 5 mm hluboko,
klíčí 14–21 dní, ideální vzdálenost mezi rostlinami činí 25 cm.
Při předpěstování rostlin vyséváme v III a pěstujeme při teplotě 10–15 °C.

1200 , elegantní světlé fialové květy s krémovým středemDesert Star
připomínající mladé chrpy, jsou atraktivní pro motýly a včely, dorůstá výšky
80–120 cm

BACOPA – SUTERA CORDATA / bakopa

Scrophulariaceae, oblíbená letnička do truhlíků a smíšených nádob, výsev
II při teplotě 20–23 °C a 100% vzdušné vlhkosti (snadnější rozpouštění
multipelet) po jedné multipeletě do buňky sadbovače, nezasypávat, klíčí
4 dny, pěst. přesazování po 4 týdnech do květináčů 10–12 cm, dále teplota
18–24 °C, kultivační doba 8–10 týdnů.
Bacopa je citlivá na přesychání – může dojít ke shazování poupat, při
dopěstování za vyšší teploty se doporučuje použít postřik B-Nine 0,25 %.

Blutopia a Snowtopia – první odrůdy vyšlechtěné pro pěstování ze
semen doplňujeme nyní o třetí, růžově kvetoucí odrůdu Pinktopia.
Nabízené odrůdy díky multipeletám umožňují plně mechanizovanou
produkci s jednoduchým pěstebním plánováním. Odpadá u nich potřeba
zaštipování. Odrůda Snowtopia je o 7–10 dní ranější. Kvetou od časného
jara až do podzimu. Charakter růstu – převislý až plazivý. Nejlépe prospívají
na plném slunci.

7000 , zářivě růžová, skvělá barva pro smíšené nádoby, závěsnéPinktopia
košíky a velké květináče. Velikost listů je stejná jako u odrůdy Snowtopia,
avšak jejich barva je o poznání jasnější, zelenější, než je tomu u Blutopie
i Snowtopie. Dorůstá výšky 15 cm, rostlina je 45–60 cm široká.

Dříve uvedené odrůdy:
7200 , levandulově modrá, 15 cm, šířka 45–60 cmBlutopia
7240 , bílá, 15 cm, šířka 45–60 cmSnowtopia

1200
Desert Star

7200
Blutopia

1180
Purple Knight

7000
Pinktopia
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7240
Snowtopia



BEGONIA INTERSPECIFIC / begónie mezidruhová

Begoniaceae, letnička, prodej V–VII, výsev XII–II, klíčí na světle –
nezasypávat, klíčení 9–12 dní při 22–24 °C, později 16–18 °C, v zimě
doporučujeme přisvětlování (50 W/m ) 12 hod. denně, pečlivě sledovat
případný výskyt patogen. hub Botrytis a Phytophtora, pěst. přepichování
I–III, 18–20 °C, velikost květináčů 10–12 cm, doba kultivace 12–14 týdnů,
pro kompaktnější vzrůst doporučujeme aplikovat směs přípravků B-Nine
0,25 % a Cycocel 0,03 % 2–3 týdny po nasazení.

Skupina Sensation F1 představuje unikátní odrůdy mezidruhového
křížení rozšiřující dostupný sortiment begónií o zcela nový typ. Jedná se
o vysoce odolné hybridy, které výborně snášejí i ty nejextrémnější
klimatické podmínky. Rostlinám nevadí přímé slunce, prudké deště ani
přistínění. Vyznačují se robustním vzrůstem a středně velkým
jednoduchým květem. Dosahují výšky 60–70 cm, jsou značně větvené,
s průměrem květu 4–4,5 cm. Bohatě kvetou od brzkého jara až po první
mrazíky. Hodí se jak pro záhonové výsadby, tak i pro větší nádoby například
v městské zeleni. Výsadby jsou nenáročné na údržbu.

1100 , bílá, bronzový listSensation White Bronze Leaf F1

Dříve uvedené odrůdy:
2970 , růžová, bronzový listSensation Pink Bronze Leaf F1
2980 , bílá, zelený listSensation White Green Leaf F1
2990 , růžová, zelený listSensation Pink Green Leaf F1

BEGONIA SEMPERFLORENS
begónie stálekvetoucí, ledovka

Begoniaceae, letnička, do truhlíků, závěsných košíků a sesazovaných
nádob i na záhony, prodej V–VII. Výsev XII–II po jedné peletě do buňky
sadbovače (288 buněk), klíčí na světle 7–10 dní při teplotě 22–24 °C, dále
pěstujeme při 18–21 °C ve dne a 16–18 °C v noci, po 6–8 týdnech přesadit
do květináčů 11–12 cm; celková kultivační doba od výsevu je 11–13 týdnů.
Dbát na správnou zálivku a hnojení, aby nedošlo k zasolení substrátu
a přemokření, které může vést k rozšíření patogenních hub Botrytis
a . Kyselost substrátu pH 6,0–6,2. Doporučuje se lehkéPhytophthora
přistínění, aby nedocházelo k popálení listů ostrým sluncem. Pro regulaci
růstu lze použít B-Nine, Cycocel, účinná je i směs těchto dvou přípravků.

Nově uváděné odrůdy jsou prvními ledovkami s poloplnýmiFiona™ F1
květy, které lze s úspěchem množit ze semen. Jsou rané a kvetou
nepřetržitě po celé léto až do prvních mrazíků, disponují samočistící
schopností. Kladem je i vysoká uniformita rostlin. Nyní jsou k dispozici
první dvě odrůdy se zeleným listem. V blízké budoucnosti lze očekávat
rozšíření o nové barevné odstíny, čímž vznikne vysoce atraktivní a zcela
bezkonkurenční skupina. Odrůdy dorůstají výšky 20–25 cm,Fiona™ F1
šířka keříků dosahuje taktéž 20–25 cm. Nejlépe kvetou na slunci, lze je však
pěstovat v polostínu. Zaujmou zejména svými výraznými květy
v nádobách, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími letničkami.

10110 Fiona™ Red F1, červená, cena Fleuroselect Gold Medal
10120 Fiona™ Rose F1, růžová

1100
Sensation White Bronze Leaf F1
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Sensation White Green Leaf F1

2990
Sensation Pink Green Leaf F1

2970
Sensation Pink Bronze Leaf F1

10110 / 10120
Fiona™ Red F1 / Fiona™ Rose F1



CALENDULA OFFICINALIS / měsíček lékařský

Asteraceae, letnička pro květináče, směsné kontejnery, na záhon, výsev
1500 semen nebo 14 g na 1000 r., na začátku III, klíčí 5–10 dní při 21 °C, slabě
zasypat vermikulitem. Výsadbu předpěst. sazenic na stanoviště provádět
koncem V, ve sponu 30×30 cm, přímý výsev V, ideální pěstební teploty
10–16 °C, min. 8 °C, propustný substrát, kultivační doba 8–10 týdnů.

Odrůdy Calexis se pyšní originálními plnými nebo poloplnými květy
zářivých barev v kombinaci s jejich robustním a kompaktním růstem.
Stočené okvětní lístky vytváří květ ve tvaru kaktusu s kontrastním tmavě
hnědým středem. Velmi dobře rostou na slunných stanovištích, v
hromadných výsadbách i nádobách. Rostliny jsou bohatě větvené,
dorůstají výšky 30 cm; neotřelý vzhled kaktusovitých květů o velikosti 8 cm
zaujme na první pohled. Doporučená velikost květináčů pro dopěstování
sazenic je 10–15 cm.

3960 , zářivě oranžová, zlatá medaile FleuroselectCalexis Orange FSN
2019
3970 , žlutá s tmavě hnědým středem, cenaCalexis Yellow FSN
Fleuroselect Novelty 2018

CALIBRACHOA HYBRIDA / kalibrachoa

Solanaceae, letnička, do truhlíků, nádob, závěsných košů, prodej IV–VI,
kultivace obdobná jako u petúnií, klíčí 5–10 dní (dle odrůdy) při 20–25 °C,
výsev po jedné peletě do buněk sadbovače, nezasypávat, klíčí za světla
i v temnu; regulace růstu žádoucí – doporučujeme použít B-Nine ve
středních koncentracích, důležité je časté hnojení, v případě potřeby
dodávat železo. Kultivační doba v platech 5–8 týdnů, potom přesadit do
květináčů 10–15 cm, od přesazení do prodeje 7–11 týdnů.

Odrůdy Kabloom™ F1 představují první dostupnou, generativně
množenou skupinu tohoto druhu ve světových sortimentech.
Producentům květin nabízí vynikající alternativu pro dopěstování bujných,
bohatě kvetoucích a zdravých rostlin v atraktivní barevné škále. Pěstování
kalibrachoy ze semen účinně eliminuje zanesení patogenů, jež jsou
nezřídka přítomny na hojně nakupovaných řízcích, do vašich pěstebních
prostor. Rostliny dorůstají výšky 20–30 cm, vytváří působivý převis o délce
25–30 cm. Všechny odrůdy ze skupiny Kabloom™ vytváří husté bohatě
kvetoucí rostliny.

Kalibrachoy jsou stále populárnější v truhlících, závěsných koších,
uplatnění najdou i ve smíšených výsadbách velkých nádob. Letos byla
skupina doplněna o nové odrůdy, které jsme neprodleně otestovali
v našich klimatických podmínkách a nyní je zařazujeme do sortimentu.
Skupina aktuálně zahrnuje pestrou paletu sytých barev, ve které si každý
zákazník najde pro výsadby svou oblíbenou barevnou kombinaci. Rádi
bychom upozornili zejména na – prvníKabloom™ Light Pink Blast F1
dvoubarevnou odrůdu ze semen.

Krom rozšíření nabídky odrůd dochází i k zásadní změně úpravy
osiva. Vždy se snažíme o dodání nejvyšší možné kvality, která je u osiva
dána odrůdovou čistotou, a především klíčivostí semen. Osiva jsou nyní
k dispozici nově ve formě multipelet (Precision™ Multi-Pellet) pro
rovnoměrnou kvalitu a plná plata! Cena těchto multipelet, ve kterých je
vždy několik semen, je stejná jako cena doposud nabízených běžných
pelet.

3960
Calexis Orange FSN

7438
Kabloom™ Orange F1
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Calexis Yellow FSN

7435
Kabloom™ Cherry F1

7437
Kabloom™ Light Pink Blast F1

7434
Kabloom™ Blue F1

7436
Kabloom™ Coral F1



7434 Calibrachoa Kabloom™ Blue F1, tmavě modrá s velkými květy,
výborná pro sesazované nádoby
7435 Calibrachoa F1 Kabloom™ Cherry F1, třešňově červené květy,
velmi efektní v kombinaci s odrůdami světlejších barev
7436 Calibrachoa Kabloom™ Coral F1, korálově červená, hřejivá barva,
která zaujme v ukázkových výsadbách i sesazovaných nádobách
7437 Calibrachoa Kabloom™ Light Pink Blast F1, světle růžové květy
s růžovočerveným kruhem v jícnu a žlutým okem. Výborně se kombinuje
s jinými barvami, jako jsou např. Cherry a Coral.
7438 Calibrachoa Kabloom™ Orange F1, tmavě oranžová, odrůda si
svou intenzivní barvu velmi dobře zachovává i na plném slunci, stejně tak
jako i tmavou barvu svých listů

Dříve uvedené odrůdy:
7430 Kabloom™ Denim F1, riflově modrá
7431 Kabloom™ Deep Pink F1, tmavě růžová
7432 Kabloom™ White F1, bílá
7433 Kabloom™ Yellow F1, žlutá

CANNA × GENERALIS / dosna

Cannaceae, letnička, pro pěstování ve velkých nádobách nebo
záhonech, kde díky velkým listům a výrazně barevným květenstvím
vytváří zajímavou dominantu. Semena vyséváme do sadbovačů poměrně
hluboko, cca do poloviny hloubky buňky sadbovače, do velmi vlhkého
substrátu. Klíčí 7–10 dní při teplotě 20–24 °C. Celková doba pěstování
v sadbovačích činí 4–5 týdnů. Po přesazení do květináčů 15 cm nebo
větších pěstujeme při teplotě 21–29 °C ve dne a 16–26 °C v noci. Doba od
přesazení do květináčů po výkvět je 55–80 dní, závisí na zvolené teplotě
pěstování; optimální pH substrátu 6,2–7. Použití růstových regulátorů
není nutné.

Skupina Cannova® F1 upoutá pozornost svým exotickým vzhledem.
Jedná se o zcela unikátní odrůdy kan pěstované ze semen, jejichž cena je
oproti mladým rostlinám nabízeným na našem trhu nesrovnatelně
příznivější. Výborně se osvědčily ve velkých nádobách na terasách,
verandách a balkonech. Mohou vytvořit výraznou dominantu ve středech
parkových výsadeb, vhodně zvýrazní i vodní prvky v zahradách.
S úspěchem je lze vysazovat na záhony ve veřejné zeleni. Odrůdy Cannova®
vykvétají o 10 dní dříve než odrůdy jiných dostupných skupin. Jsou
kompaktního růstu, dobře větví; pro prodej v květináčích 15 cm stačí jedna
rostlina. Všechny odrůdy uváděné skupiny vykvétají současně, což zvyšuje
procento prodejných rostlin. Cannova® je jedinečnou skupinou, vhodnou
pro naše klimatické podmínky, toleruje teploty 5–35 °C. Rostliny kvetou
od dubna do prvních mrazů. Pro zajištění dobrého růstu a bohatého
kvetení se doporučuje pěstování ve stále vlhké půdě na slunci nebo
v polostínu na chráněném stanovišti. Přihnojujeme každé dva týdny.
Výhony rostlin je možné zastřihnout a brzy se vytvoří nové květy; lze takto
upravovat i šířku rostliny. Skupina Cannova® dorůstá výšky 70–120 cm
a šířky 35–50 cm. Nabízená semena jsou ošetřena speciální skarifikační
laserovou technologií pro lepší a jednotnější klíčivost.

10200 Cannova® Bronze Orange F1, oranžová s bronzovým listem
10210 Cannova® Bronze Scarlet F1, šarlatově červená s bronzovým
listem
10220 , oranžové odstínyCannova® Orange Shades F1
10230 Cannova® Red Shades F1, šarlatově červená
10240 Cannova® Rose F1, růžová
10250 Cannova® Yellow F1, žlutá
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7432
Kabloom™ White F1

7430
Kabloom™ Denim F1

7433
Kabloom™ Yellow F1

7431
Kabloom™ Deep Pink F1

10210
Cannova® Bronze Scarlet F1

10230
Cannova® Red Shades F1

10250
Cannova® Yellow F1

10200
Cannova® Bronze Orange F1

10220
Cannova® Orange Shades F1

10240
Cannova® Rose F1



CELOSIA PLUMOSA / nevadlec

Amaranthaceae, letnička, do nádob i na záhon nebo jako hrnková, prodej
od IV–V, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I–IV, klíčí 2–4 dny při 25 °C,
lehce zasypat, po vyklíčení můžeme teplotu mírně snížit na 22–25 °C pěst.
přepichování po 3–4 týdnech, 18–20 °C, teploty pod 16 °C způsobují
zastavení růstu a případně i chlorózu, velikost květináčů 8–10 cm, v případě
potřeby je možná regulace růstu postřikem B-Nine 0,3 %, rostliny zprvu
pravidelně zalévat, později zálivku mírně omezit. Pro zamezení
předčasného nakvétání doporučujeme prodloužení dne na 14 hodin nebo
i déle.

Ice Cream je raně kvetoucí kompaktní skupinou, dorůstající výšky 30 cm.
Dobře větvené rostliny ohromí nejen v květináčích na terase, ale i v záho-
nových výsadbách zahrad. Vytváří velká a bohatá květenství v intenzivních
barvách, které neztrácí svůj výraz ani v průběhu léta na přímém slunci.
Chocholy květenství připomínají plameny nejenom barvou, ale i tvarem,
což dává skupině Ice Cream vyniknout v sesazovaných nádobách,
a výrazně tak oživuje výsadby. Ideální jsou slunná stanoviště. Kvetoucí
sadba se velmi dobře prodává v květináčích 10–13 cm (kultivační doba 10
až 13 týdnů). Při prodeji v multipacku je kultivační doba kratší, cca 8–10
týdnů.

10280 , oranžováIce Cream Orange
10290 , růžováIce Cream Pink
10300 , sytě žlutáIce Cream Yellow Improved

COREOPSIS TINCTORIA (BIDENS TINCTORIA)
krásnoočko barevné

Asteraceae, letnička na záhony a k řezu, kvete VII–VIII, prodej sazenic V–VI,
výsev 2500 semen nebo 7 g na 1000 r. v III, klíčí 10–20 dní při 18 °C, ke klíčení
vyžaduje světlo, pěst. přepichování III–IV, 15 °C, velikost květináčů 8 cm,
kult. doba 10–13 týdnů, velmi dobře lze pěstovat i z přímého výsevu IV–V,
klíčí 14–21 dní, vzdálenost rostlin na stanovišti 15–35 cm.

8080 , mnohokvětý, plné nebo poloplné květyGolden Roulette FSN
zlatožluté barvy, 60–80 cm vysoký, vhodný k řezu, pro slunné záhony, cena
Fleuroselect Novelty
8090 Roulette FSN, nenáročný, snadno se pěstuje z přímého výsevu,
výška 60–80 cm, květy tmavě hnědočervené s druhou řadou zlatých
i hnědých lístků, velmi efektní a nevšední vzhled; vynikající pro řez
i hromadné výsadby, které dobře zaplní, jeho výrazná barva skýtá celou
řadu možností pro kombinování s dalšími kulturami, cena Fleuroselect
Novelty

CUCUMIS / okrasná okurka

Cucurbitacea, okrasné okurky různých druhů, tvarů a velikostí; plody slouží
pouze k dekoraci. Výsev 1500 semen na 1000 r. v IV, klíčí 7–10 dní při 20 °C,
dále pěstovat při 15 °C, vysazovat na teplá chráněná místa; plazivý nebo
popínavý růst, průměrná šíře rostliny činí 120–180 cm.

6440 , směs druhů s podobnou velikostí plodů (CucumisDeco–Fruits Mix
africanus, C. anguria, C. canoxii, C. carolinus, C. dipsaceus, C. melo Queen
Anne´s Pocket, C. myriocarpus a Zehneria scabra). Poskytují dobrou úrodu
plodů ke sklizni na konci léta a začátkem podzimu. Poskytují vysoce
dekorativní plody, hodící se pro kombinování např. s okrasnými tykvemi.
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10280
Ice Cream Orange

10290
Ice Cream Pink

10300
Ice Cream Yellow Improved

8090
Roulette FSN

8080
Golden Roulette FSN

6440
Deco-Fruits Mix



IMPATIENS WALLERIANA / balzamína

Balsaminaceae, záhonová letnička vhodná do polostínu, také jako
hrnková, prodej kvetoucích rostlin V–VI, výsev 1 g nebo 1500 semen na
1000 r., termín I–III, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C na světle, pěst. přepichování
II–III do multiplat 3×3 cm, 16–18 °C, od III přesazení do květináčů 8 cm, pro
hrnkovou kulturu 10–12cm květináče, teploty 18–24 °C (den) a 16–19 °C
(noc), teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí rostlin, přehnojování oddaluje
začátek nakvétání, kult. doba 10–14 týdnů, regulace růstu možná
postřikem B–Nine 0,25–0,3 %.

Beacon™ F1 je jedinečnou skupinou, charakteristickou svou vysokou
rezistencí vůči velmi rozšířené , která je příčinouPlasmopara obducens

plísňových chorob u Impatiens. Odrůdy Beacon™ umožňují návrat
pěstování sadby oblíbených balzamín bez rizika škod způsobených
Plasmoparou. Odolnost je dána geneticky, není tedy nutné používat
fungicidy nebo jinak upravovat pěstební postup a péči o rostliny. Kultivace
je obdobná jako u ostatních skupin Impatiens.

Impatiens Beacon™ dorůstají výšky 25–30 cm. Šířka rostlin činí 30–35 cm,
doporučená vzdálenost při výsadbě je 25 cm. Jedná se o raně kvetoucí
odrůdy; bohatě kvetou od jara do podzimu, čímž prozařují jasnými
barvami vaše výsadby po celou sezónu jak na chráněných, tak i slunných
stanovištích. Při přesném výsevu do sadbovačů činí doba do přesazování
4–5 týdnů, doba od přesazení do prodeje sadby je 3–4 týdny; celková
kultivační doba 8–10 týdnů. Oproti jiným skupinám má tedy až o 4 týdny
kratší dobu pěstování sadby.

10310 , jasně červenýBeacon™ Bright Red F1
10320 , korálově červenýBeacon™ Coral F1
10330 , oranžovýBeacon™ Orange F1
10340 , lososovýBeacon™ Salmon F1
10370 , bílýBeacon™ White F1
10360 , fialovýBeacon™ Violet Shades F1
10350 , směs barevBeacon™ Select Mixture F1

ORIGANUM × HYBRIDA
dobromysl, dekorativní oregano

Lamiaceae, okrasná letnička, odrůda není vhodná pro použití v kuchyni,
největšího efektu se dosahuje při pěstování v nádobách. Vykvétá později
na jaře a kvete celé léto. Výsev 2000 semen na 1000 r. v I pro prodej
kvetoucích rostlin v V–VI, klíčí na světle při 20–22 °C 4–5 dní, poté možno
teplotu snížit na 18–20 °C, po 5–6 týdnech přesadit do květináčů 10–12 cm,
dále pak 16–18 °C, délku dne prodloužit na min. 14 hod. Rostliny
nepřemokřit, používat jen dobře propustný substrát. Regulace růstu dle
potřeby několika postřiky B-Nine o konc. 0,1-0,15 % před začátkem
vybarvování listenů, aby nedošlo k zakrnění rostlin; celková kultivační
doba 14–17 týdnů.

659110 , vysoce atraktivní a jedinečná odrůda s velkýmiKirigami
fialovými listeny a jasně růžovými květy, které zajímavě kontrastují se svěže
zelenými listy. Bohatě větvené rostliny dorůstají 20–25 cm. Vůně květů
přitahuje opylovače. Vynikne zejména na terasách v sesazovaných
nádobách nebo v závěsných koších, můžeme ji však vysazovat i na záhony
nebo do skalky; sušenou využijeme do vazby. Odolává suchu, ocení slunná
stanoviště. Větší intenzita světla a chladnější noční teploty zvýrazňují
fialovou barvu listenů.
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10310
Beacon™ Bright Red F1

10330
Beacon™ Orange F1

10340
Beacon™ Salmon F1

10320
Beacon™ Coral F1

10360
Beacon™ Violet Shades F1

659110
Kirigami

10370
Beacon™ White F1

10350
Beacon™ Select Mixture F1



OSTEOSPERMUM ECKLONIS / paprskovka

Asteraceae, letnička do nádob i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, hrnková
VII–X, výsev 1500 semen na 1000 r., II pro výkvět v květnu, III–IV pro letní
prodej, klíčí 8–12 dní při 20–22 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst.
přepichování 4 týdny po výsevu do květináčů 6–8 cm, 16–21 °C (den)
a 11–16 °C (noc), přesazení do květináčů 10–15 cm, kult. doba 14–18 týdnů,
postřik B-Nine 0,25–0,3 % v případě potřeby.

Akila je nejkompaktnější skupinou odrůd, které překonávají všechny
vegetativně množené svou skvělou uniformitou a zářivými barvami.
Nepotřebují zaštipování, výborně větví, a tak dokonale zaplní pěstební
nádoby. Nejlépe prospívají na slunných stanovištích. Osivo výtečně klíčí.
Zakořenělé rostliny na stanovišti disponují vysokou odolností vůči suchu.
Jsou ideální pro mechanizovanou výrobu a programy s vysokou hustotou
rostlin. Doplňkové osvětlení urychluje nakvétání.

4840 , směs odstínů žluté, meruňkové, lososové,Akila Sunset Shades F1
růžovo-červené, mahagonově červené a oranžové barvy, výška 25–35 cm,
šíře keříků 35–50 cm

PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní

Solanaceae, letnička do truhlíků, nádob i na záhony, prodej IV–VI, výsev
0,25 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 6–10 dní při 22–24 °C,
nedoporučujeme klíčit bez světla, nezasypáváme, zprvu 100% vzdušná
vlhkost, peletizované osivo je nutno zalít tak, aby se peleta rozpadla,
později teplotu snížíme na 16 °C, pěst. přepichování po 15–20 dnech II–IV,
nejprve 18–20 °C, později 15–17 °C, přihnojování 50–75 ppm N v hnojivu
s poměrem živin 13-2-13-6 Ca-3 Mg, III–IV do květináčů 8–9 cm, prvních
6 týdnů po přesazení udržovat teplotu minimálně 13 °C pro založení
květních základů, později nižší teplota – podporuje kompaktnost rostlin,
k výkvětu potřebuje petúnie dlouhý den (13 a více hod.), pro velmi raný
výkvět je nutné den uměle prodloužit, přihnojování 150–200 ppm N ve
výše uvedeném hnojivu, pozor na blokování Fe v substrátu s příliš vysokým
pH, které se projevuje světlými nejmladšími listy, nedostatek B vyvolává
poškození vegetačních vrcholů, nedostatek Ca deformace listů, regulace
růstu 2–3 postřiky B-Nine 0,35 %, kult. doba 14–18 týdnů.

Počet postřiků přípravkem B-Nine se řídí bujností jednotlivých odrůd.
Drobnokvěté odrůdy je třeba stříkat více než velkokvěté. Vliv má dále
množství slunečního záření, teplota a výživa. První postřik doporučujeme
v době, kdy rostliny přesazené do květináčů či kontejnerů o průměru cca
8 cm začaly růst a tzv. rozložily listy na substrát. Postřik je možno opakovat
po 10–14 dnech. Pro stanovení počtu a odstupu jednotlivých postřiků je
nutno individuálně zhodnotit výše uvedené faktory.

� PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA
Pět odrůd představuje začátek nové skupiny nízkých,Mistral F1
výkonných, velkokvětých petúnií. Rostliny jsou 30–35 cm vysoké.
Oceňovanými přednostmi jsou zejména vysoce kompaktní růst a jejich
značná odolnost vůči vlivům počasí. Jsou rané, vydatně kvetou po celou
sezónu; průměrná velikost květů je 8–10 cm. Vysazujeme buď do nádob,
nebo na záhony, kde rostliny vytvoří kompaktní spojitý porost.

6000 Mistral purpurově červená F1, květy sytých odstínů vínově
červené barvy
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4530
Mistral tmavě modrá F1

4520
Mistral růžová F1

0070
Mistral Pearly F1

5090
Mistral šarlatově červená F1

4840
Akila Sunset Shades F1

6000
Mistral purpurově červená F1



Dříve uvedené odrůdy:
4520 Mistral růžová F1, sytý intenzívní odstín
4530 Mistral tmavě modrá F1, starší květy kolem jícnu zesvětlují,
vznikající kombinace odstínů zvyšuje atraktivitu této odrůdy
0070 Mistral Pearly F1, světle růžovo perleťová
5090 Mistral šarlatově červená F1

� PETUNIA HYBRIDA MULTIFLROA
Nekonečný vesmír a jeho tajemství, hvězdné nebe nebo prostou radost
a veselou náladu mohou svým neotřelým vzhledem evokovat na vašich
záhonech, parapetech nebo v nádobách unikátní hybridy skupiny Dot
Star F1. Spojení zářivých sytých barev, bílých skvrn a teček obdařuje květy
zcela novým nevšedním vzhledem. Při horkém nebo proměnlivém počasí
se mění forma, četnost a intenzita bílých obrazců na květech tak, že každý
z nich je neopakovatelným originálem. Namísto drahých řízků máte nyní
nově možnost vypěstovat zdravou sadbu tohoto typu petúnií i ze semen.

Rostliny jsou 30–35 cm vysoké, výborně větví, bohatě kvetou květy
o průměru 6–7 cm; jsou vhodné na záhony, do truhlíků a dalších nádob.
Stejně jako ostatní mnohokvěté petúnie ze šlechtění společnosti Černý
Seed s.r.o. se i hybridy Dot Star F1 vyznačují vysokou odolností vůči
nepříznivým klimatickým podmínkám. Po silných deštích velmi rychle
regenerují.

3390 Dot Star Dark Violet F1, tmavě fialová s bílými skvrnami a puntíky
3400 Dot Star Deep Pink F1, sytě růžová s bílými skvrnami a puntíky

TAGETES ERECTA / aksamitník vzpřímený

Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev 5–10 g nebo
1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, lehce zasypat,
možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) do
8–10cm květináčů, 18–20 °C.

Skupina Taishan® (Tagetes erecta) vytváří velké květy s pevnými
okvětními plátky na velmi silných stopkách. Dorůstá 25–30 cm, šířka rostlin
je 20–25 cm, což odpovídá i doporučené vzdálenosti při výsadbě. Pěstitelé
sadby pro maloobchodní prodej jistě uvítají výhodu, která spočívá ve vyšší
toleranci při zavlažování přes květ. Větší květy udržují svou plnokvětost
a dobře odvádějí vodu. Rostliny výborně větví, boční výhony rychle rostou,
a brzy se tak vyplní celý květináč. Skupina je díky tomu velmi atraktivní pro
prodej i veřejnou zeleň, což potvrzuje i použití ve výsadbách na
olympijských hrách v Pekingu. Odrůdy Tashian® jsou odolné teplu,
příjemně voní; oblíbené u včel a motýlů. Nejlepší výkon podávají ve
výsadbách v zámeckých parcích i ve městech, pokud jsou předpěstovány
v květináčích velikosti 10–15 cm do plného květu a pak teprve sázeny na
stanoviště. Kultivační doba v platech od výsevu do přesazování činí
3 týdny; celková doba pěstování 7–8 týdnů.

10450 Taishan® Gold F1, zlatožlutý
10460 Taishan® Orange F1, oranžový
10470 Taishan® Yellow F1, žlutý
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3390
Dot Star Dark Violet F1

3400
Dot Star Deep Pink F1

10460
Taishan® Orange F1

10450
Taishan® Gold F1

10470
Taishan® Yellow F1



TAGETES PATULA / aksamitník rozkladitý

Odrůdy (Tagetes patula) jsou extra nízké (trpasličí, výškaHot Pak™
pouhých 15–18 cm), přitom však velmi bohatě větvené. Předností je
velikost květů (4,5–5 cm) a velmi dlouhá doba kvetení. Kvetou až do
podzimu, a to i při vyšších teplotách a vlhkosti vzduchu. Skupina Hot Pak™
nabízí 7 atraktivních barev, které jsou vyrovnané výškou, velikostí i tvarem
květu, čímž jsou předurčeny pro parkové výsadby. Výborně se uplatní
v malých i velkých nádobách a na okraji větších výsadeb. Prodej sadby je
možný jak v menších květináčích 8–10 cm, tak i v multipacku. Hot Pak™ má
kratší dobu dopěstování sadby ve srovnání s ostatními skupinami Tagetes
patula. Kultivační doba od výsevu po přesazování činí 3 týdny; celková
doba do prodeje sadby 6–7 týdnů.

10510 Hot Pak™ Fire, žlutý s výrazně červeným středem
10520 Hot Pak™ Flame, oranžový s hnědým středem
10530 Hot Pak™ Gold, zlatožlutý
10540 Hot Pak™ Harmony, hnědočervený s oranžovým středem
10560 Hot Pak™ Spry, hnědý s oranžovým středem
10570 Hot Pak™ Yellow, citronově žlutý

TROPAEOLUM MINUS / lichořeřišnice menší

Tropaeolaceae, nízká letnička na záhony, pro krajinné výsadby a do nádob;
kvete V–X. Výsev 1500 semen na 1000 r., pro prodej kvetoucích rostlin v V
vysévat na začátku II, klíčí při 15 °C 7–14 dní, po 3–4 týdnech přesadit do
květináčů 9 cm po jedné rostlině nebo do květináčů 12 cm po 3 rostlinách,
dále teplota 18 °C s dostatkem slunečního svitu, pro lepší zakládání poupat
poslední 2 týdny zvýšit teplotu na 21–24 °C, kultivační doba pro prodej
kvetoucích rostlin je 12–14 týdnů. Po celou dobu pěstování aplikovat jen
mírnou zálivku.

1210 Baby Rose, představuje zcela unikátní odrůdu s tmavě růžovými
(jedlými) květy o průměru 5 cm a temně zelenými listy, kompaktního růstu
(max. 25 cm), přitahující užitečný hmyz. Odrůda je vhodná pro sklizeň baby
lístků nebo klíčků; získala ocenění Fleuroselect Gold Medal 2020.
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10530
Hot Pak™ Gold

10560
Hot Pak™ Spry

10510
Hot Pak™ Fire

10540
Hot Pak™ Harmony

10570
Hot Pak™ Yellow

10520
Hot Pak™ Flame

1210
Baby Rose
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CHILLI PAPRIČKY

Vyséváme v I–II při teplotě 27–32 °C.

� CAPSICUM BACCATUM

625830 Friars Cap, plody ve tvaru klobouku (5 cm), ovocné chuti, sladce
pálivé , přičemž pálí především tělo a boční křídla jsou sladká,(30 000 SHU)
s jemnou chutí. Pálivost možno zmírnit odstraněním semen a vnitřních
žeber plodu. Rostliny s plody působí dekorativně, dorůstají výšky až 2 m
(v květináčích 1,5 m), proto vyžadují oporu.

� CAPSICUM CHINENSE

Skupina odrůd Habanero má dekorativní, velmi pálivé plody s tóny
citrusových příchutí. Dosahují 200 000–300 000 Scovilleho jednotek
pálivosti (SHU), což je mnohem více než tzv. kajenský pepř (30 000–50 000
SHU). Zrají relativně pozdě, hodí se tedy spíše do nádob než na záhony.

625850 Habanero Lemon, velikost plodů 2–6 cm, nejprve zelená
(technická zralost), později přechází do žluté (botanická zralost)
625860 Habanero Sevilla, velikost plodů 2–6 cm, nejprve zelená
(technická zralost), později se plody vybarví do oranžova (botanická
zralost)
625870 Habanera Choco, plody 2–6 cm, ze začátku zelené (technická
zralost), zráním mění barvu do červenohnědé (botanická zralost)
625880 Bhut Jolokia Red, extrémně pálivá paprička s plody dorůsta-
jícími délky 7 cm a šířky 3 cm v závislosti na podmínkách. Zralé plody
dosahují i více jak , to ji řadí1 000 000 Scovilleho jednotek pálivosti (SHU)
mezi rekordmany.

625870
Habanera Choco

625850
Habanero Lemon

625830
Friars Cap

625880
Bhut Jolokia Red

625860
Habanero Sevilla

30 000
SHU

300 000
SHU

300 000
SHU

300 000
SHU

1 000 000
SHU



VÝSEVY LETNIČEKVÝSEVY LETNIČEK

Každoročně Vám nabízíme možnost zakoupit již hotové výsevy v opti-
málním stádiu k přepichování. Objednané výsevy Vám rádi doručíme až
do Vašeho podniku. Tato služba je stále velmi populární i v době, kdy řada
pěstitelů preferuje nákup mladých rostlin ve velikosti k hrnkování do
konečných květináčů. Proč právě výsevy? Důvodů je hned několik!

Hlavní přednosti nákupu hotových výsevů:

1. Šetříme Vaše náklady – zakoupením hotových výsevů ušetříte
značnou část nákladů na vytápění a přisvětlování. V době, kdy dramaticky
rostou ceny energií, je tato položka stále výraznějším vstupním nákladem
při produkci květinové sadby. V případě nákupu výsevů můžete začít
vytápět pěstební prostory až o 6 týdnů později než obvykle.

2. Cena výsevů – cena jedné nakoupené rostliny z výsevů je výrazně
nižší než cena, kterou zaplatíte při nákupu předpěstované sadby ve
stadiu tzv. mladých rostlin.

3. Riziko neúspěchu – existuje celá škála nepříznivých vlivů, které
mohou ovlivnit výsledek Vašeho snažení. I zkušený pěstitel může někdy
udělat chybu. V případě nákupu hotových výsevů neseme veškerou
odpovědnost za možný neúspěch my. Zvláště u dražších osiv může být
případná finanční ztráta citelná.

4. Fytosanitární hledisko – při pěstování rostlin ze semen je riziko
zavlečení chorob a škůdců do pěstebních prostor eliminováno na nejnižší
možnou úroveň. Před samotnou expedicí jsou všechny výsevy důkladně
kontrolovány a vybaveny rostlinolékařským pasem.

5. Inovace – neustále se snažíme přinášet nové druhy a odrůdy ze
světových sortimentů, které zaujmou Vaše zákazníky a pomohou ke
zvyšování zisku.

Nyní právě nastává ten nejvhodnější čas pro objednání výsevů!

V níže uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým je třeba výsevy
objednat, abychom Vám je byli schopni dodat v požadovaném čase.
Termíny vycházejí z našich mnohaletých zkušeností, jak rychle lze rostliny
v potřebné velikosti vypěstovat. Proto, ačkoliv bychom rádi vyhověli
Vašim přáním, nejsme schopni při opožděném objednání dodržet
požadovaný termín. V takovém případě jsme nuceni objednávku
přesunout na termín pozdější. V případě, že taková situace nastane,
budeme Vás kontaktovat a hledat společně nejvhodnější řešení.

Nabízený sortiment:

Aktuálně nabízený sortiment naleznete v ceníku výsevů, který jste
obdrželi společně s touto tiskovinou nebo také na našich webových
stránkách: .www.cernyseed.cz/vysevy.php

Způsob balení:

Výsevy dodáváme V aktuálním ceníkuv miskách TEKU 15×20 cm.
naleznete počty rostlin pro jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednom
výsevu garantujeme. Při objednávání je třeba v objednávce označit
týden požadovaného dodání a počet objednávaných výsevů.

Možnosti dodání:

a/ Osobní odběr v Jaroměři,v našem podniku kde si můžete výsevy
převzít vždy v úterý a ve čtvrtek. Při osobním odběru poskytujeme slevu
z katalogové ceny 9,00 Kč na jeden kus výsevu.

b/ Výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku. Doprava výsevů je
placenou službou. Detaily naleznete v našem ceníku. Rozvozy jsou
organizovány ve 4., 6., 8., 9. a 10. kalendářním týdnu.

Stává se Vám, že obdržíte opožděnou objednávku na hotové rostliny od
Vašich klientů a potřebujete nějakou misku navíc? Pomoci Vám může
informace o stavech našich přebytků! Přebytky výsevů zveřejňujeme na
našich internetových stránkách každý týden, a to od 4. do 10.
kalendářního týdne. Máte-li o toto zboží zájem, stačí zavolat a domluvit
si způsob dodání.
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Možnosti dodávky:

4. týdnu 20.–26.01.2020 rozvoz / osobní odběr

5. týdnu 27.01.–02.02.2020 pouze osobní odběr

6. týdnu 03.–09.02.2020 rozvoz / osobní odběr

7. týdnu 10.–16.02.2020 pouze osobní odběr

8. týdnu 17.–23.02.2020 rozvoz / osobní odběr

9. týdnu 24.02.–01.03.2020 rozvoz / osobní odběr

10. týdnu 02.–08.03.2020 rozvoz / osobní odběr

16.01.2020

23.01.2020

Pro dodání v: Objednávka musí být doručena do:

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:

12.12.2019

19.12.2019

26.12.2019

02.01.2020

09.01.2020



Ferdinand Hlaváček (1822–1897)     Terezie Hlaváčková (1830–1896)

František Černý (1865–1925)
a Marie Černá (1866–1932), rozená Hlaváčková

Dvůr v zahradě Františka Černého (1865–1925)
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160 let historie zahradníků
a šlechtitelů Černých v Jaroměři

Zakladatelé

Příběh společnosti se začal psát již v roce 1859, tedy
o pět generací nazpět, kdy ji založil předek současných
majitelů, zapálený zahradník a obchodník se semeny,
Ferdinand Hlaváček (1822–1897) se svojí ženou Terezií
(1830–1896). Ti začali zahradničit na místě současné
zahrady, která však vypadala zcela jinak a jen pomalu se
rozrůstala. Údolí, z jedné strany ohraničené stráněmi kopce
Klouzkova a na straně druhé železničním náspem, bylo spíš
zamokřenou loukou než místem pro pěstování květin. Mělo
také více než 25 majitelů. Ferdinand koupil malý domek na
kraji údolí, bývalou sirkárnu, k tomu kousek pozemku a pustil
se do práce. Postupně začal vykupovat pozemky,
rekultivovat mokřinu a po šestatřiceti letech úmorné práce
se mohl pochlubit zahradou velkou zhruba 1,5 korce (cca
4 tis. m ).²

Jeho největší vášní však byl obchod se semeny zelenin
a květin. Prodával osiva cizí i osvědčené krajové odrůdy.
Dodnes se v rodině uchovává „piksla“ na šňupavý tabák –
přivezl ji holandský semenář, který chtěl poznat svého
dobrého zákazníka. Osiva se tehdy prodávala především na
trzích, a tak jezdil se svým zbožím po celém kraji, ale i na
slavné trhy do Brna a Prahy. Byl zdatným obchodníkem, své
dceři říkával: „Pamatuj si, Mařenko, že nepoctivý grejcar
zlatku z kapsy vyhání.“

Přesto, že se Ferdinand narodil ve velmi chudých
poměrech a nedostalo se mu prakticky žádného vzdělání,
umřel jako vážený zahradník a měšťan jaroměřský.

Umělecké zahradnictví

František Černý (1865–1925) se do Hlaváčkova
zahradnictví přiženil v roce 1896. Zahradníkem se vyučil na
zámku ve Smiřicích nad Labem. Potom pracoval na Moravě.
V roce 1888 se stal zahradníkem ve vídeňském rotschildov-

ském parku Hohe Warte, proslulejším než zahrady
v Schönbrunnu. Byla to bez nadsázky vysoká škola
zahradnického umění. František se však chtěl osamostatnit.
Poté, co úspěšně řídil provedení sadových úprav na
„Hudební a divadelní výstavě“ ve Vídni v r. 1892, byl jako
hlavní zahradník doporučen knížeti Radziwillovi do ruské
část i Polska, a le nastoupi l u je j ich př íbuzných
Rembelinských v Krośniewicích. Získal přepychový byt,
koně, kočár, sáně a dobrý plat.



Katalog Františka Černého (1896–1968)

Původní stálekvetoucí
stromková růže Niphetos
zasazená již
Františkem Černým
(1865–1925)

Zahradnictví Františka Černého (1896–1968) ve 40. letech 20. století

František Černý (1865–1925) s malým
synem Františkem (1896–1968)

František Černý (1865–1925)
se svými učni

František Černý (1896–1968)
s petúniemi

Petunia h. fimbriata Maminka

František (1896–1968)
a Marie Černá (1903–1987),

rozená Mojžíšová
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Při návštěvě Jaroměře poznal Marii Hlaváčkovou, která
mu učarovala, a oženil se s ní. Od zámeckých parků se dostal
k zelinářství a semenářství. Z oranžérií s cizokrajnými
květinami do komerčního zahradnictví. Ctil tradiční postupy,
nikdy nepřilnul k semenářství. Raději se věnoval pěstování
květin a vyniknul v umělecké vazbě. Měl i další ušlechtilé
zájmy, rád četl, psal povídky, hrál divadlo a maloval. Z jeho
éry dodnes přetrvává v našem skleníku stálekvetoucí bílá
stromková růže Niphetos, kterou zasadil, aby jí mohl zdobit
kytice i v zimě.

Marie Černá (1866–1932), rozená Hlaváčková, se
provdala za Františka Černého jako za svého druhého
manžela. Pilně pracovala na zahradě, ale především se
věnovala obchodní stránce provozu zahradnictví – jezdila
na trhy. Ty se konaly v Jaroměři každý pátek a byly hlavním
místem prodeje zahradnických výpěstků, ale i semen.

Semenáři – šlechtitelé

K semenářství se vrátil další potomek rodu František
Černý (1896–1968). Jeho otec si nepřál, aby ho v zahradni-
čení následoval. Viděl, kolik je to dřiny, a budoucnost syna si
představoval jinak. František se však zahradníkem narodil,
a přece jen si své zamilované povolání vybojoval.

Když už byl tatínek hodně nemocný, oženil se František
s Marií Mojžíšovou (1903–1987) ze staré zahradnické rodiny
z Náchoda. Po otcově smrti specializovali podnik na výrobu
semen s jasným cílem: otřást monopolem německých firem.
Začali se věnovat šlechtění petúnií, později i begónií,
konvalinek, salvií, cyklámenů a cinerárií.

Byla to vlastně náhoda. František uviděl před
semenářskou firmou v Hradci Králové truhlíky s velkokvětou
převislou petúnií. Doslova mu učarovala. Vydal se na cestu
do největšího ráje petúnií, Německa. První petúnii vysel už
v roce 1927 a od příštího roku zkoušel s manželkou Marií
možnosti opylování a výběru nejvhodnějších rostlin. Jejich
barevná kolonie se rozrůstala. Černí uvedli v roce 1934 do

prodeje první vlastní odrůdu Karkulku, kterou v modi-
fikované podobě nabízíme v našem sortimentu dodnes. Pak
přišly další původní odrůdy. K petúniím přibyly stále kvetoucí
begónie a begónie hlíznaté.

Šlechtěním hlíznatých begónií se zabývala Marie Černá
celý život, výsledkem jsou krásné plnokvěté odolné odrůdy.

Černého semena se postupně prosadila a po válce již
výroba nestačila pokrývat poptávku. V roce 1950 však musel
František svůj podnik pronajmout státu a o deset let později
mu byl zcela vyvlastněn. Přesto se do konce života věnoval
svým květinám. Také on měl mnoho kulturních zájmů, rád
četl, hrál ochotnické divadlo, stýkal se s lidmi z uměleckého
světa. Angažoval se v zahradnickém spolkovém životě,
pravidelně psal do odborného tisku. Byl výraznou a respek-
tovanou zahradnickou osobností.



Hybridní šlechtění

Po druhé světové válce se šlechtění květin v Jaroměři
dostalo na zcela novou úroveň. Zasloužil se o to syn Františka
Černého – Jan (1928–1980).

Jan se nejdříve vyučil u otce zahradníkem. Na zahrad-
nické škole v Lednici na Moravě, kde po válce doháněli své
vzdělání všichni, kteří měli o tento obor opravdový zájem,
poznal svoji budoucí ženu Alenku Prokopovou (1928–2000),
jež pocházela také ze zahradnické rodiny. Jan potom
pokračoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Jako
student se seznámil s průkopníkem nové metody heterosis,
profesorem F. Frimmelem. Toto vskutku osudové setkání
zapříčinilo, že začal se šlechtěním hybridních odrůd.

V r. 1959 uvedl Ing. Jan Černý na trh první hybridní
odrůdu stále kvetoucích begónií Turov F1, v roce 1960 první
hybridní odrůdu petúnií Lavina Bílá F1. Postupně vyšlechtil
ucelený sortiment hybridních odrůd těchto květin. Na
vyšlechtění mnoha z nich se podílela i jeho žena Alenka.

V mezinárodních srovnávacích pokusech v Hannoveru
byla celá řada jeho odrůd vyhodnocena jako nejlepší. Na
zahradnických výstavách získaly odrůdy celou řadu
ocenění. Jedním z jeho splněných snů byla i žlutá petúnie,
barevný odstín, který se v přírodě u petúnií nevyskytuje.

Ing. Jan Černý se stal významným a respektovaným
šlechtitelem v celosvětovém měřítku. Zajímal se i o veřejnou
zeleň v Jaroměři a prováděl její soupis – pasportizaci. V roce
1980 náhle zemřel. Cenný genetický materiál se zachoval ve

svém rozsahu a kvalitě jen díky jeho manželce Alence.
Nebylo jednoduché zvládnout úkoly, které původně
zastávali tři lidé. Rozsah šlechtitelské práce byl obrovský.

Znárodněný podnik byl po řadu let začleněn do s. p.
Sempra. I přes nejrůznější problémy mohla rodina Černých
pokračovat v započaté šlechtitelské práci. Ovocem tohoto
snažení jsou moderní odrůdy petúnií a begónií, z kterých se
již řadu let těší milovníci květin u nás i v zahraničí.

Produkční porosty petúnií určené k výrobě osiv

František (1896–1968)
a Marie (1903–1987) Černí
klasifikují begónie, r. 1967

Jan Černý (1928–1980)
u pařníků s bramboříky

Petunia h. fimbriata
Pozdrav z Jaroměře

Jan Černý (1928–1980)
a Alenka Černá (1928–2000),

rozená Prokopová

Jan Černý (1928–1980) se svým otcem
Františkem Černým (1896–1968), r. 1967

Jan Černý (1928–1980)
hodnocení zkušebních hybridů, r. 1967
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Alenka Černá (1928–2000)
u výběrů petúnií pro výrobu semen
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Znovuzrození a současnost

Šlechtění květin zasvětil svůj život i zástupce další
generace RNDr. Jan Černý (1957–2016), výsledkem je řada
moderních hybridních odrůd begónií a petúnií.

Jan vystudoval obor rostlinná genetika na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za
vysokoškolských studií se v roce 1978 oženil s Vlastou,
rozenou Broučkovou. V roce 1978 se jim narodil první syn
Jan, v roce 1980 dcera Veronika a v roce 1991 druhý syn
Jakub. Po neshodách s vedením tehdejšího státního
podniku Sempra musel svou práci v roce 1988 na krátkou
dobu opustit. S jaroměřskou šlechtitelskou stanicí však
neztratil kontakt.

Začátkem roku 1991 se stalo něco, v co již nikdo
nedoufal. Zahradnický podnik byl v rámci restituce navrácen
do rukou původních majitelů, rodině Černých, a navázal
úspěšně na předešlou tradici. Po listopadu 1989 se RNDr.
Jan Černý zapojil i do veřejného života v Jaroměři, kdy
politicky působil po tři volební období (1990–2002) jako
městský zastupitel a po dvě volební období (1990–1998)
jako člen městské rady. Jan měl rád hudbu – navštěvoval
koncerty svých oblíbených hudebníků a skupin a vášnivě se
zajímal o kinematografii. Celý život ho zajímalo také umění
a velmi rád cestoval.

V současné době ve společnosti pracují a řídí ji jeho dva
synové PhDr. Jan Černý (1978) a Bc. Jakub Černý (1991), kteří
jsou již šestou generací pokračující v rodinné tradici. Oba
vystudovali mimo jiné Střední zahradnickou školu v Mělníku
a Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.
Zárukou kvality vyráběných osiv je i kolektiv zkušených
pracovníků, z nichž někteří pracují ve společnosti více než
25 let.

Společnost Černý Seed s.r.o. je dnes vysoce
specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem.
V České republice v současné době jediným, který
každoročně uvádí na trh nové F1 hybridy květin z vlastního
šlechtění. Vyráběná osiva získávají stále větší popularitu
a jsou s úspěchem distribuována zákazníkům po celém
světě. Rostliny pocházející z Jaroměře se tak dnes pěstují

nejen v Evropě, ale i v Asii, Americe nebo třeba na Arabském
poloostrově.

Od roku 1934 bylo rodinou Černých vyšlechtěno více
než 130 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků,
konvalinek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné
v Jaroměři obdržely celou řadu medailí na mezinárodních
výstavách a třikrát byly oceněny cenou „Novitas
Olomucensis“. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po
celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.

Jan Černý (1957–2016)
a první svobodné volby, r. 1990

Jan Černý (1957–2016) se svojí matkou Alenkou Černou (1928–2000) Petunia h. Diamond Pearly Shades F1 Jan Černý (1957–2016)
při šlechtitelské práci

Jan Černý (1957–2016) se syny – Jan (1978) zleva,
Jakub (1991) zprava

František Černý (2015) u stromkové růže Niphetos,
zasazené jeho praprapradědečkem Františkem Černým (1865–1925)

Petunia h. fimbriata
Aphrodite F1
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