KOSATCE 2022
Ing.Zdeněk Krupka, Malotická 1646, 190 16, Praha 9, Česká republika

Vážení přátelé květin,
předkládám Vám nový seznam kosatců pěstovaných v mém iridáriu. Je obohacen o řadu novinek získaných buď přímo dovozem
od šlechtitelů z USA a Austrálie nebo výměnným způsobem od pěstitelů z Čech, Slovenska a Polska.
Těžiště mé sbírky tvoří velkokvěté vysoké kosatce - TB. Předností těchto kosatců jsou pevné voskové květy, které poměrně dobře
odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům. Květy jsou zvlněné, zřasené, často i krepované v celé barevné škále od čistě bílé až
po téměř černou, v různých barevných kombinacích a dosahují velikosti v průměru až 20cm. Výška květních stvolů se pohybuje
v závislosti na odrůdě od 71 do 110cm (měřena výška horního květu).
Další skupinu kosatců tvoří tzv. obrubové kosatce - BB. Jsou nižší než předešlá skupina (výška od 41 do 70cm). Ostatní vlastnosti
jsou prakticky shodné s kosatci TB.
Úplnou novinkou v ČR (v USA naopak velice oblíbené) jsou miniaturní vysoké kosatce – MTB. Květy jsou poměrně malé,
tvarem podobné přírodním odrůdám kosatců, výška květního stvolu se pohybuje v rozmezí od 41 do 66 cm. Jsou ideální k řezu do
váz.
Další skupinou jsou kosatce středně vysoké, tzv. intermediální - IB. Výškou jsou shodné s kosatci BB, mají však menší květy.
Jsou velmi nenáročné a přizpůsobivé každému prostředí. Každoročně pravidelně a bohatě kvetou. Ideální jsou na obruby záhonů i k
řezu do vázy.
V poslední době velmi oblíbené jsou kosatce nízké tzv. skalkové, které se pěstují ve 2 skupinách - nízké – SDB a miniaturní
zakrslé - MDB. Zejména odrůdy skupiny SDB jsou nenáročné na pěstování, pravidelně a bohatě kvetou a nevyžadují mnoho
místa na zahrádce. To je předurčuje jako ideální rostliny pro zahrádkáře. Jejich využití je všestranné - nejen na skalky, ale i na
obruby záhonů, příp. samostatně na záhony.
V mém katalogu jsou zastoupeny i odrůdy, které patří do skupiny kosatců bezkartáčkových - kosatce sibiřské (SIB). Jde o vcelku
nenáročné rostliny, které mohou zůstat na stanovišti i několik let bez přesazování.
Většina odrůd, které ve své sbírce pěstuji, je držitelem některého z ocenění udělovaného v USA Americkou kosatcovou společností
- AIS (HC - ocenění semenáčů, HM - ocenění nejdříve po 2 letech od introdukce, AM – nejdříve po 2 letech od získání HM),
některé jsou i držiteli ocenění udělovaného každoročně ve Florencii Italskou kosatcovou společností ( toto příp. hodnocení však
neuvádím). V roce 1993 byla v USA nově zavedena pro vysoké velkokvěté kosatce tzv. John C.Wister Medal (WM), jako dalšího
stupně hodnocení TB kosatců. Od roku 1998 je u TB kosatců udělována 3 kultivarům. Obdobou Wisterovy medaile je u kosatců
BB tzv. Knowlton Medal (KM), u kosatců MTB tzv. Williamson-White Medal (WWM), u kosatců IB tzv. Hans and Jacob Sass
Medal (SM), u kosatců SDB tzv. Cook - Douglas Medal (CDM), u kosatců MDB tzv. Caparne - Welch Medal (CWM) a u
kosatců sibiřských Morgan-Wood Medal (MWM, resp. u starších sort Mor - Morgan Award). Dykesovu medaili může získat
každoročně pouze 1 kosatec ze všech hodnocených skupin kosatců, který je držitelem některého z ocenění WM až MWM. Kromě
těchto hodnocení existují v USA ještě další ocenění kosatců, ať v rámci probíhajících konvencí, výstav, sympozií a pod. U kosatců
vyšlechtěných šlechtiteli v Evropě nebo Austrálii a tam introdukované, ocenění, kromě nejvyššího, kterým jsou národní Dykesovy
medaile udělované v Austrálii a Velké Británii, neuvádím.
Údaje v seznamu jsou uvedeny v tomto pořadí:
Nejprve je uveden název odrůdy, dále následuje jméno šlechtitele a rok introdukce (uvedení odrůdy na trh), stručný popis odrůdy
s uvedením nejvyššího dosaženého hodnocení v USA a nakonec cena.
Šlechtitelé uvedení pod zkratkou:
Anf
- Anfosso (Francie)
Ka
Ha
- Hager
Ham
La
- Lauer
Ne
Nisw - Niswonger
S/S
Ru
- Rudolph
Sch

- Kasperek
- Hamblen
- Nejedlo (ČR)
- Schafer/Sacks
- Schreiner´s

B/C
Ke
Su
SuM

- Bauer/Coble
- Keppel
- Sutton George
- Sutton Michael

Stavba květu:
Květ kosatce je tvořen 3 horními (vnitřními) květními plátky nazývanými dóm (v popisu uvedena zkratka „ d.“) a 3 dolními
(vnějšími) květními plátky - fally („ f. “). Hafty jsou části fallů blízké jícnu.
Kosatec SA typu (vesmírného věku) má kartáčky jazýčkovitě, růžkovitě či lžičkovitě protažené a exoticky zdvižené.
Barevné typy kosatců:
self
- jednobarevný kosatec
blend
- barva je výsledkem kombinace více barev (přelivy, stínování)
amoena - dóm bílý, fally zbarvené
reverzní - mají dóm tmavší než fally
plicata - na světlém podkladě (bílém, žlutém, pink.růžovém) je na okraji nebo celé ploše kresba provedená z čárek nebo teček
neglekta - kombinace modré a fialové barvy se světlejším odstínem dómu
variegata - dóm je ve žlutých odstínech, fally červenohnědé, fialové nebo purpurové
bitone
- kombinace 2 tónů jedné barvy
bicolor - kombinace 2 různých barev
luminata - květní plátky pokryté fialovou nebo modrou barvou, která je přeťata sítí bělavých žilek, okraje květních plátků, hafty,
okolí kartáčků a žebra jsou bílá, někdy žlutá
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Cena:
Cena kosatců je v zahraničí poměrně vysoká a v současné době se pohybuje od cca 5,- do 75,- US dolarů (podle katalogu firmy
Schreiner´s), a to diferencovaně podle roku introdukce, množivosti a vzácnosti odrůdy. Této zásadě je uzpůsobena i cena v mém
seznamu, i když je tato cena proti zahraničí výrazně nižší.

Dodací podmínky:
• Objednávky zašlete, prosím, co nejdříve, čímž si zajistíte možnost výběru (některé odrůdy jsou k dispozici jen
v omezeném počtu).
• Objednávky vyřizuji v pořadí v jakém došly, a to od poloviny měsíce července do cca 15. září do vyčerpání zásob. Doporučuji
přitom uvést ve které době, vzhledem k Vaší příp. dovolené, nemá být zásilka odeslána.
• V objednávce uveďte, prosím, název odrůdy a počet požadovaných sazenic. Rovněž doporučuji uvést náhradní odrůdy pro
případ vyprodání některých odrůd. Kdo v objednávce výslovně neuvede, že si dodání náhradních odrůd nepřeje, budou mu za
příp. chybějící odrůdy zaslány náhradní v odpovídající finanční hodnotě.
• Nejmenší zásilka poštou je za 200,-Kč + poštovné na dobírku.
• Každý kosatec bude označen názvem odrůdy, zaručuji dobrý zdravotní stav rostlin a pravost dodaných odrůd.
• Návod na pěstování je uveden na webových stránkách.
Zůstávám s pozdravem a těším se na případnou objednávku
Ing. Zdeněk KRUPKA
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název kultivaru

šlechtitel
a rok introdukce

stručný popis kultivaru

cena

Velkokvěté vysoké kosatce - TB
A CERTAIN GIRL (Blyth 2018) - d. krémově broskvový s tmavším okrajem, f. broskvové, okolo kartáčků světlejší, bílý lem 250,A.E.SILVA -TAROUCA (Krupka 2020) - d. světle šeříkový, f. šeříkové s tmavě fialovým přelivem ve středu f., super
100,A STAR IS BORN (G.Moorhead 2009) - d. středně šampaň sky broskvový, f. máslově šampaňské, světlejší okraj, HM 11
50,ABOUT TOWN (Blyth 1996/97) - d. stříbrně šeříkový až stříbrně morušový, f. červeně fial. se stříbrně šeříkovým okrajem
50,ABOVE THE CLOUDS (Sch 2001) - jasně blankytně modrý self, pěkně navlněný, výborně roste a spolehlivě kvete, HM 03 50,ACOMA (Magee 1990) - d. světlounce modrý, f. slonovinově bílý podklad s fialovým plikátováním, AM 94, WM 97
50,ADMIRAL NELSON (Mego 2011) - plikáta, d. tm. šeříkově fial., f. krém. bílé s 1,5 cm širokým tm. fial. stříkaným lemem
50,ADRIATIC NOBLE (Ke 2017) - d. purpurový, f. v o něco tmavším odstínu, purpurové kartáčky, AM 21
200,ADRIFT AT SEA (Black 2020) - světle modrý blend, bledě modré okraje, středně zlaté kartáčky, silně nařasený
300,ADVANCE TO GO (Blyth 2011/12) - d. čistě bílý, f. tm. levandulově modré s velkou bílou plochou okolo oranž. žlutých kart. 100.AEGEAN WIND (Sch 2008) - modrý bitone, d. modře fialový, f. světle fialové až mléčně bílé
75,AFFAIR TO REMEMBER (Black 2015) - luminata, červenější verze odr. Montmartre s jasně žlutým lemem d. a f., AM 19 150,AIR OF MYSTERY (Blyth 2007/08) - d. žlutohnědý s fial. infuzí, f. blend červenavě fialový, ve středu tmavší
75,ALABASTER UNICORN (Su 1996) - zvlněný bílý self, žluté kartáčky, SA typ, AM 02
50,ALBACHIARA (L.Montanari 2014) - d. šeříkově růžový s fial. žebry, f. orchid. růžové, okolo mandarínkových kart. krémové 150,ALL BY DESIGN (Ghio 2016) - d. krém. meruňkový, f. bílé stehované a lemované růž. fialovou, čokoládové kart., HM 18
200,ALL THING CONSIDERED (T.Johnson 2017) - bílý, f. se světlounce modrým nádechem, namodralé kart., lehce krepovaný 200,ALL TOO EXCITING (Black 2018) - d.fial. purpurový, f. světl. nažloutlý podklad s vínově fial. stříkáním a lemem, HM 21 250,ALOIS RAŠÍN (Krupka 2019) - d. bílý, f. bílé při okraji se světle šeříkovým přelivem, oranž. kart., super větvení, až 11 puků 100,ALPENVIEW (Ke 2003) - d. středně modrý, f. teple bílé, kartáčky krémové, velice pěkná odrůda, AM 07
50,ALPINE HARMONY (Blyth 2007/08) - d. bílý, f. žluté, okolo kartáčků světlejší, zřasený
75,AMAZON QUEEN (L.Miller 2018) - d. orchid., žebra a okraj máslově žlutý, f. máslově žluté, napuštěné orchideovou, HM 21 200,AMBER ESSENCE (Blyth 2007/08) - d.losos. terakotový, f stejné, střed okolo kartáčků má levandul. přeliv, červ. kartáčky
75,AMBER IN SEA (Ne 2018) - kombinace modravého dómu a mosazně zelených f., tedy v opačném gardu než je běžné
100,AMBER WAY (Ne 2018) - krém. s jantarově žlutým melírováním, f. sytě jantar. vybarvené s jantarově oranž.kart., silně zřas. 100,AMBROISIE (Cayeux 1997) - malinově pinkový self, kartáčky bronzově pinkové, unikátní barva
50,AMBROSIA FOOL (Nisw.2000) - d. bílý s oranžovými žebry, f. oranžové s tenkým bílým lemem, oranžové kartáčky
50,AMERICAN CLASSIC (Sch 1996) - tmavě modrofialová plicata na bílém podkladu, AM 01
50,AMPLIFIED (Ghio 2000) - výrazný žlutooranžový self, d. s červenou infuzí, červené kartáčky, HM 02
50,ANCIENT ECHOES (Blyth 1997/98) - d. barvy starého zlata, f. červeně černé s tříslově růžovým lemem
50,ANYTHING GOES (Ha 1998) - malinový bitone, na f. divoké bílé žíhání , oranžové kartáčky, unikátní, HM 00
50,APRICOT ALREADY (Blyth 2009/10) - meruňkově oranžově žlutohnědý, okolo kartáčků malá nafialovělá skvrnka
100,APRICOT SMOOTHIE (T.Johnson 2018) - d. krémový, f. velké broskv.oko napuštěné tm. růž. se sv. krém. okrajem, HM 21 250,APRIL IN PARIS (V.Wood 1992) - středně pinkově růžový krepovaný self, velice pěkná sorta, AM 97
50,ARCTIC AGE (Sch 1999) - sněhově bílý self, citrónově žluté kartáčky, super , jeden z nejlepších bílých současnosti, HM 01 50,ARCTIC FOX (Wood 1998) - bílý s páleně červenými kartáčky, zvlněný, AM 02
50,ARMS WIDE OPEN (La 2001) - chrpově modrý, u kartáčků světlejší, modré kartáčky, SA typ, HM 04
50,AROUND MIDNIGHT (Sch 1995) - tmavě purpurový, f. purpurově černé, silně zřasený, AM 00
50,ARRIVEDERCI (Ke 2014) - d. světl. broskvový s levandul.žebry, f. sv. teple levandul. blend, oranž. rumělkové kart., AM 18 150,ART DECO (Sch 1997) - plicata, d. temně modrofialový, f. bílý podklad s modrofialovým lemem, AM 03
50,ART HOUSE (Blyth 2008/09) - d. ledově modrý, f. ledově modré s tmavším levandul. modrým pokrytím, švestk. hnědý lem 100,ASCENT OF ANGELS (Bernard 1996) - světlounce modrý, střed f. napuštěný fialovou, silně zřasený, super, HM 98
50,ASK A LADY (Blyth 2005/06) - d. bílý s pinkovými žebry, f. bílé napuštěné pinkově šampaňskou s tmavšími žebry
50,ATRAKCIA (Mego 2014) - d. sněhově bílý, f. bílá báze s fialovým žíháním, 1 cm bílý lem, světle kouřově hnědé hafty
100,ATTRACTIVE LADY (T.Johnson 2007) - d. broskv., f. bílé se zeleně zlatým pokrytím, meruňk. hafty, broskv. lem, HM 10 50,AURELIE (Cayeux 2003) - d. bílý, f. pupurové s bílým středem, červené kartáčky, na konci bíílé, SA typ
50,AUTUMN RIESLING (Sch 2006) - jasně oranžově meruňkový self, mandarínkové kartáčky, HM 09
50,AVALON SUNSET (Sch 1994) - zvlněný, jasně oranžový self, velice pěkný, HM 96
50,BABY I LOVE YOU (Black 2012) - ledově modrobílý s fally k okraji s olivovým pokrytím, unikátní kombinace, AM 17
100,BACK ON STAGE (Blyth 2008/09) - d. krémový s fialovou až levandul. fialovou infuzí, f. krém. s pastel. růžovými hafty
50,BALLERINA QUEEN (Blyth 2007/08) - d. jasně korálově pink., f. pink. fialové se stříbrným odleskem a levandulovou září 75.BALLET ROYALE (Wood 1999) - pinkově růžový self, silně zvlněný, mandarínkové kartáčky, HM 02
50,BARBARA MY LOVE (Maryott 1999) - d. lososový, f. bílý střed s lososovým okrajem, silně zřasený, AM 05
50,BEAUTIFUL PEOPLE (Ghio 2016) - d. meruňk.oranž. s korál. žebry, f. bílé, hrdlo a lem meruňk. oranž., mandarínkové kart. 200,BEAUTY BECOMES HER (Black 2010) - d. tm. žlutý, f. světl.žluté se středně žlutým okrajem, žluté kart., AM 14, WM 17 75,BE ORIGINAL (Ghio 2009) - d. meruňkově broskvový, f. bílý podklad s orchideovým lemem, mandarínk. kartáčky, HM 11 75,BEDŘICH SMETANA (Krupka 2019) - středně pink. šeřík., na f. masově pink. hafty, oranž. kart., původně Antonín Dvořák 100,BEFORE THE STORM (Innerst 1989) - jeden z nejtmavší černých kosatců, v USA vysoce hodnocen, WM 95, DM 96
50,BELLS OF ZLONICE (Krupka 2019) - d. broskvově meruňkový, f. vínově červené s pink. broskvovým lemem, červené kart. 100,BERSERK (T.Johnson 2014) - d. bílý, f. bílý podklad s fialovým pokrytím a žilkováním, bílý okraj, oranžové kart., AM 18
150,BESIDE MYSELF (Blyth 2016/17) - bicolor plicata, d.zlatožlutý, f. bílý podklad s růž. hnědým plakátovaným užším lemem 250,BEVERLY SILLS (Ha 1979) - korálově růžový self, krepovaný, perfektní, držitel řady ocenění, DM 85
50,BEWILDERBEAST (Ka 1995) - unikátně zbarvený, morušový s nepravidelným bílým a žlutým žíháním, AM 99
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BIG SQUEEZE (Black 1999) - d. zářivě oranžový až broskv. pinkový blend, f. stř.oranžové, silně zřas., gigant.květy, HM 02 50,BLACK IS BLACK (Sch 2010) - černý s ebenovými kartáčky, sametový povrch květů, AM 14, WM 17
75,BLACK LIPSTIC (Ke 2016) - tmavě purpurově černý, včetně kartáčků, 1. místo v AM 21
200,BLACK MAGIC WOMAN (Tasco 2008) - d. tm.červeně fialový, f. saténově černé, páleně oranž. kartáčky, AM 12, WM 14 75,BLACK PHANTOM (Maryott 2001) - d. černě švestkový, f. ještě tmavší odstín, černé kartáčky, silně zřasený
50,BLACK SUITED (Innerst 2000) - černý self, kartáčky černé, HM 03, lehce zvlněný, velice vitální
50,BLACK TIE AFFAIR (Sch 1993) - sametově inkoustově černý, silně zřasený, černé kartáčky, 1. místo v AM 97
50,BLIND AMBITION (Ke 2016) - d.citrón.žlutý ve středu světl., f. ústřicově bílé s citrón.žlutým okrajem, modré kart., AM 21 150,BLUE CRUSADER (Sch 1998) - tmavě modrofialový self, super sorta, velmi pozdní, obrovský květ, HM 00
50,BLUE RISING (Blyth 2006/07) - d. ledově modře levandulový, f. téměř bílé se světlounce ledově modrým odstínem
50,BLUE SUEDE SHOES (Sch 1996) - tmavě námořnicky modrý, žluté kartáčky, AM 00
50,BLUEBERRY PARFAIT (Schreiner 2009) - bílý s neobvykle pískovaným a žilkov. fial. modrým lemem f. bílý okraj, AM 13 75,BOLLYWOOD (Ke 2007) - d. světle žlutý, f. čistě levandulově modré se žlutohnědým lemem, žluté kartáčky, AM 11
75,BORN THIS WAY (T. Johnson 2015) - d. téměř bílý s pink. odstínem, fuchsiově růž. s bílým lemem, oranžové kart., AM 19 200,BRAINTEASER (T.Johnson 2018) - d. stř. růž. pinkový blend, f. středně levandul. pink. s velkým růžově orchideovým okem 250,BRATISLAVAN PRINCE (Mego 2010) - d. orchid.levandul. s krém.hnědým lemem, f. tm. samet. modře purpurové, HM 14 75,BRILLIANT IDEA (Ke 2009) - d. ledově bílý se středně modře lemovanými f. , zlatě žluté kartáčky, AM 13
50,BRING ME DIAMONDS (Blyth 2015/16) - d. krém. citrón. s tm. žebry, f. krém. se zlatými hafty přecházejícími až ke kart. 200,BROKEN DREAMS (Ke 1998) - středně broskvově pinkový, bílý segment středem fallů, silně zvlněný, oranž. kart., HM 00 75,BRONZOVÁ SOCHA (Ne 2017) - d. okrově žlutý s jantarovou infuzí, f. bronzově mosazné, kartáčky hořčicové
75,BRUSSELS (T.Johnson 2004) - d. středně až tmavě modrý s tm. bází, f. ledově modrobílé s nazelenalou texturou, AM 08
50,BURGUNDY BLAZE (Blyth 2015/16) - d. světle tříslový, f. burgundsky hnědé, zlaté kartáčky
200,BURGUNDY SPARKLE (Ne 2019) - d. sytě šeříkově purpur., f. tm. ostružinově vínové, bíle mramor.hafty okolo červ. kart. 100,BUSH HONEY (Blyth 2014/15) - d.krémový s tm.fial.infuzí žeber, f. krémově šedé s hořčicovým zbarvením středu a okraje 150,BUT BEAUTIFUL (Blyth 1998/99) - d. ledově modrobílý, f. kávově žlutohnědé, mandarínkové kartáčky, unikátní
75,CABANA (Ghio 2020) - oranžová s odstínem barvy manga na žebrech dómu a haftech f., mandarínkové kartáčky
300,CAFÉ VIVA (Blyth 2010/11) - d. bílý, f. středně fial., levandul.modrý okraj, okolo kart. velké bílé oko žíhané fial., oranž.kart. 75,CANADIAN STREAKER(Chapman 1997) - modrý, ozdobné panašované listy - krémové se zelenou s purpur. bází, HM 00
50,CANDY CANE CUTIE (Maryott 2000) - d. bílý, žebra světl. pink., f. bílé s kaštan. žilkováním, rozptýleně bílý lem, HM 04
50,CANDY COLOURS (Blyth 2009/10) - d. korálově oranžový, f. tmavě páleně korálově oranžový, okolo kartáčků fial.skvrna 100,CAPRICIOUS CANDLES (Meininger 2000) - d. citrón. oranž. se světlejším okrajem, f. sv. citrón. střed s tm. žilkov., SA typ 50,CARMAGNOLE (Anf 1989) - zvlněný, teple pinkově růžový, okolo f. světlejší, velice pěkná a spolehlivá odrůda
50,CARNIVAL CAPERS (Blyth 2009/10) - d. krém. citrón. blend, f. levandul.podklad s tm. fial. okolo kart., světl. lem, HM 11 100,CARNIVAL OF COLOR (Black 2009) - d. bílý s pink.pokrytím báze, f. zlatě broskv.,ve středu bílé se švestk. žilkov., HM 11 50,CARNIVAL RIDE (Ernst 2002) - d. bílý se zlatým okrajem, f. bílý podklad se švestk. purpur. pískováním, žlutý lem, AM 06 50,CASCADE SPRINGS (Sch 1994) - d. modře levandulový, f. světlejší odstín, krásná sorta, světle modré kartáčky, HM 96
50,CASUAL DESIGN (Blyth 2016/17) - d. krém. bílý s krém. žlutým lemem, f. bílé s levandul. okrajem a úzkým hnědým lemem 250,CATHERINE OF ARAGON (Krupka 2020) - d. bílý se šeřík. přelivem, f. stř. fial. pokryté tm. purpur. fial. žilkami, lem f.
100,CATWALK (Blyth 2010/11) - variegata, d. medově žlutý, f. červeně burgundské, bronzově zlaté kartáčky
75,CATWALK QUEEN (T.Johnson 11) - d. žlutý, f. bílé napuštěné sv. šeříkovou s tm. středem, lem barvy starého zlata, AM 16 100,CELEBRATION SONG (Sch 1993) - d. meruňkově růžový, f. modře levandulové, krásná sorta, WM 00, DM 03
50,CELTIC MELODY (Blyth 2002/3) - d. bílý, f. zlatě žluté, zlaté kartáčky
50,CENTER ICE (Ghio 2010) - třpytivě bílý se šrafovaným fialově modrým lemem f., AM 14
75,CHAMPAGNE WALTZ (Sch 1994) - meruňkově žlutý, střed f. bílý, oranžové kartáčky, špičková sorta, AM 98
50,CHANGE OF PACE (Sch 1991) - plicata, d. růžový, f. bílý podklad, růžově fialový lem, velmi pěkná a raná odrůda, AM 97 50,CHAOS THEORY (Blyth 2015/16) - odrůda nemá d., pouze 6 f., středně fialový, okolo oranžových kart. velká bílá plocha
200,CHARDONNAY AND ICE (Blyth 2002/3) - d. čistě bílý, f. světle zelenavě žluté s bílými proužky z báze do 3/4 fallů
50,CHARIOTS OF FIRE (Aitken 2000) - broskvově pinkový, střed f. žlutobílý, mandarínkové kartáčky, AM 05
50,CHASING RAINBOWS (Ha 1998) - d. lososově pink. s orchideovou infuzí, f. orchid. fialové, mandarínk. kartáčky, AM 02
50,CHEAP FRILLS (Black 2009) - d. jasně žlutohnědě broskv., f. bílé se skořic. broskv. stříkáním, červenooranž. kart., AM 15
50,-.
CHERRY BLOSSOM SONG (Sch 2002) - d. pinkový, f. třešňově purpurové, růž. lem, z hrdla ke kartáčkům žíhání, HM 04 50,CHERRY LANE (Corlew 1993) - teple pink. růžový, pink.červené kartáčky, perfektní větvení stonku, krásná sorta, HM 95
50,CHESTNUTS ROASTING (L.Blyth 2010/11) - d. hnědý, báze a žebra žlutá, f. stř. hnědé s tm. hafty, horčicově zlaté kartáčky 75,CHEVALIER DE MALTE (Cayeux 1998) - d. losos. pink., f. červeně purpur. s velkou losos. plochou okolo červ. kartáčků
50,CHIANTI CLASSIC (Aitken 2010) - d. červeně purpurový, f. oranž. červené, s lehce tmavším okrajem, červené kart., AM 16 75,CHINESSE NEW YEAR (Ghio 1997 ) - d. jelenicový, f. růžově fuchsiově, vínový blend, červené kartáčky, AM 02
50,CHOCOLATE MARMALADE (L.A.Fort 1990) - d. čokolád. fial., f. oranž.žluté s tm.oranž.čokoládovým okrajem, HM 93
50,CHOCOLATIER (Blyth 2014/15) - čokoládově hnědý self se semišovým povrchem, bronzové kart., velmi pozdní odrůda
200,CHUCKWAGON (Black 2003) - d. ústřicově bílý s tříslově žlutým lemem,f. modravě orchid. s růžově švestk. lemem,HM 05 50,CINQUE TERRE (Sch 2011) - d. odstínu terra cotty, f. tmavě oříškově okrové se žlutohnědým lemem, HM 14
75,CLASS RING (Ke 2010) - plicata, d. tm. červenohnědě vínový , f. slonovinově bílé se stříkaným lemem barvy jako d., AM 14 75,CLOTHO‘S WEB (Mego 2010) - d. modrý u báze stehovaný bílou, f. modře purpurové, do 2/3 plochy s bílým žilkováním
100,COLOUR BAZAAR (Blyth 2012/13) - d. zlatě žlutý, f. bílý podklad s levandul. , hafty burgundsky růžové, tříslově žlutý lem 200,COLOURS OF THE WIND (Blyth 2014/15) - amoena, d. bílý, f. základ krém. s meruňk. béž.pokrytím a jasně fial.žilkami, 200,COME AND DANCE ( Black 2018) - plicata, d. vínově purpurový, f. bílý podklad s vínově purpurovým stříkáním a lemem 250,COME AWAY WITH ME (Sch 2008) - d. blend pink. a meruňk., f. meruňk. pinkové se silným růž. magent. lemem, HM 10 50,5
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COMES THE DAWN (Blyth 2009/10) - čistě meruňkový, okolo oranžově mandarínkových kartáčků je světlejší
75,COMING STORM (Sch 2006) - bitone, d. světlounce levandulový, f. temně purpurové s úzkým lemem jako d., HM 09
50,COMPASSIONATE (Black 2007) - mangově meruňkový blend, střed d. pokrytý pinkovou, okraj f. tmavě zlatý, oranž. kart. 50,CONJURATION (Byers 1989) - bílý, d. se sv. fial., f. s tm. ametystovými okraji, SA typ, unikátní, WM 98, DM 98
50,CONNECTION (Ghio 2000) - d. modrobílý, f. tmavě purpurové s červeným hrdlem, červené kartáčky, HM 02
75,CONSERVATIVE VIEW (Ernst 2004 ) - d. citrónově žlutý, f. bílé lemované citrónově žlutou, citrón.žluté kartáčky
75,COPATONIC (Blyth 1994/95) - d. rezavě hnědý, f. rubínově hnědé s okrajem rezavě hnědým, nádherná sorta
50,COPPER CLOUDS (Blyth 2007/08) - lososově cihlově červený s tenkým zlatým lemem, na f. pod kartáčky levandul. přeliv 50,CORE VALUES (Ghio 2013) - d. jasně zlatý, f. zlaté s mahagonovým okrajem, zlaté kartáčky, AM 18
100,CORDOBA (Ghio 1998) - zvlněný, mangově oranžový, d. světlejší s červeným nádechem, mandarínkové kartáčky, AM 02
50,COSMIC CONNECTION (Blyth 2011/12) - d. bílý s modře fialovým pokrytím žeber a báze, f. fial. modré s tmavšími hafty 100,COSMIC VOYAGE (Ke 2017) - plicata, d. temně purpurový, f. žlutý podklad s temně purpurovým stříkáním a hafty, HM 19 200,COUNTY CORK (Sch 2007) - citrónově žlutý se zeleným přelivem, slámově žluté kartáčky, skvělá zelená odrůda, AM 11
50,CRAZY FOR YOU (Blyth 1998/99) - d.ústřicově šedý s fial.béž., f. ústřic. šedé s výrazně růžově šedým žilkováním a lem
75,CUBA LIBRÉ (Ne 2009) - d. zlatožlutý, f. zlatožluté s bohatým kávově hnědým plikátováním, bronzové kart., fancy plikáta
50,ČARDÁŠOVÁ TANEČNICE (Ne 2019) - d. okrově zlatý, f. červené se středem ametystově fial., terakotově hnědé kartáčky 100,DAD‘S A PIRATE (Blyth 2007/08) - d. máslově zlatý, uzavřený, zvlněný, f. červeně burgundské, kart.hořčicově bronzové
75,DAKOTA SMOKE (Sch 2008) - d. fialový s vínově červenou infuzí, f. magentově fialové, mandarínkové kartáčky, HM 10
50,DARCY‘S CHOICE (Sch 2007) - varigata, d. světle máslově žlutý, f. vínově magentové, okolo kartáčků bílé okénko, HM 09 50,DARK PASSION (Sch 1998) - tmavě ebenově černý self, středně velký, černé kartáčky, lehce zvlněný, super sorta, HM 01
50,DASH OF BURGUNDY (Blyth 2014/15) - d. burgundsky hnědý, f. stejné, ve středu magentové, hnědé hafty a kartáčky
200,DAWN TO DUSK (Sch 2008) - d. je světle růžový, f. intenzívně jiřinkově purpurové se světlejším okrajem
50,DECADENCE (Blyth 2004) - d. meruňk., f. červeně purpur. s meruňk. lemem, mandarínk. kart., 1. místo v AM 08, WM 10
75,DEEP CURRENTS (T. Johnson. 2009) - plic., d. tm. červeně purpur. s krém. středem, f. krém. s červ. purpur. lemem, HM 11 50,DEEPER MEANING (T.Johnson 2017) - d. sv. broskv. až žlutohnědý s fial.inf., f. tm. purpur. až černé, levandul. lem, HM 19 200,DESIGNER LABEL (Ghio 2003) - pink. orchideový, d. s bordovým odstínem, f. do pink., mandarínkové kartáčky, HM 05
50,DESTINED TO DANCE (Blyth 2010/11) - ledově bílý s modrým nádechem, zeleně žluté hafty, kart. bílé na konci citrónové 75,DEVILICIOUS (Blyth 2010/11) - d. pastel.pink. s broskv. přelivem, f. magentové napuštěné přes celé f. pastel. šeříkovou
100,DEVIL‘S OWN (Blyth 2004/05) - d.mosazně zelenožlutý s nepatrnou fialovou infuzí, f. mosazně zlaté, hořčicově oranž. kart. 50,DIABOLIQUE (Sch 1997) - granátově purpurový self, extrémně zřas., modře purpur. kartáčky, 1. místo v AM 01, WM 03
50,DIALECT (T.Johnson 2008) - luminata, d. růžově orchideový se světlejším lemem, f. tm. samet. vínové, světlejší lem, HM 10 50,DIAMOND BROKER (Blyth 2014/15) - d. sv. citrónově krémový, f. krém. bílé s citrónově krémovým lemem, zlaté kartáčky 200,DIAMONDS AND RUBIES (Blyth 2014/15) - d. krém.bílý se žlutou inf. žeber, f. samet. červeně hnědé se zlatě třísl. lemem 250,DIGNIFIED (T.Johnson 2017) - d. broskv. až meruňkový, f. světlejší s růžově orchideovým lemem, mandarínk. kart., HM 21 200,DIGNITY DANCER (Blyth 2001/02) - d. broskv. s levandul. inf., f. jasně růžové s modrým odstínem okolo mandarínk. kart. 50,DIME A DANCE (Boro 1996) - d. téměř bílý, střed napuštěný tmavě modrofialovou, f. tmavě fialové se světlejším lemem
50,DOG DAYS (Black 2011) - d. karamel. napuštěný stř. hnědou, f. stř. máslově žluté s červeně švestk. stříkáním okraje f. , lem 75,DOLCE (Black 2003) - Species X , květ je malý, d. středně pinkový, f. téměř bílé, pro křížení kosatců všech skupin, AM 07
50,DOMINO NOIR (Cayeux 2013) - d. bílý, f. téměř černé, okolo kartáčků světlejší plocha, zlaté kartáčky, unikátní kombinace 100,DOODADS (Black 2004) - d. perlově bílý s fial.bází, žlutý lem, f. červeně levandul. se švestk.lemem a žl.pikotáží, SA, HM 06 50,DOUBLE CHOCOLATE (J.Painter 2014) - d. čokoládově hnědý až červeně hnědý, f. tmavě čokoládově hnědé, HM 17
150,DOUBLE PLATINUM (Ghio 2012) - d. světle lasturově pinkový s tmavšími žebry, f. perleťově pinkové s tmavší bází, HM 14 75,DOUBLE VISION (Ghio 1999) - plicata, d. podklad zlatý napuštěný červenou, f. červené stříkání na zlatém podkladu, HM 03 50,DOWN IN MEXICO (T.Johnson 2018) - d. zlatě žlutý, f. rezavě červené s lemem jako d., hořčicové kartáčky, HM 21
250,DOWN TO THE WIRE (Ghio 2015) - d. jasně zlatý, f. stejné s hnědým lemem, okolo zlatých kart. malá bílá plocha, HM 17 150,DRACULA‘S KISS (Sch 2009) - d. temně švestkově purpurový, f. černě purpurové, jasně mandarínkové kartáčky, AM 13
75,DRAMA QUEEN (Ke 2003) - plic., d. černě purpur., f. broskv. žlutohnědý podklad s pískov. a lemem jako d., WM 09, DM 11 75,DREAMCAKE (Ernst 2002) - lososově pinkový, d. teple lososově pinkový, ve středu f. světlejší korálové kartáčky, HM 05
50,DREAMSICLE (Sch 1995) - pinkově růžový self, růžově pinkové kartáčky, velice pěkná a vzrůstná odrůda, AM 00
50,DUSKY CHALLENGER (Sch 1986) - tmavě černě purpurový, obrovský květ, DM 92
50,DYNAMITE (Sch 1997) - granátově červený self, obrovský květ, silně zřasený, žluté kartáčky, AM 02
50,EDGEFIELD GLOW (Sch 2011) - jasně oranžový self, mandarínkové kartáčky, skvělá odrůda, na záhonech přímo září
75,EMBLEMATIC (Ghio 2013) - d.ústřicově bílý, pinková žebra, f. kakaově růžově pinkové, mandarínkové kartáčky, HM 15
150,EMBRACE (Blyth 2015/16) - plicata, d. bílý s nepatrně modrofialovým stříkáním, f. bílé s 1 cm širokým stříkaným lemem
200,ENCHANTED MEMORY (Sch 2009) - levandulově orchideový self, střed. f. je světlejší s bílým zbarvením okolo kartáčků 50,ENCHANTED WAY (Blyth 2011/12) - pastel. bicolor, d. krém. bílý, f. bílé napuštěné pastelově levandul., citrónové kartáčky 75,ENGLISH CHARM (Blyth 1989/90) - d. krémový s broskvovou infuzí, f. meruňkové s krém. lemem, neobyčejně krásný
50,ENNOBLE (Ghio 1999) - třešňově červeně černý, unikátní nová barva, cihlově červené kartáčky, silně zřasený, AM 03
50,EPICENTER (Ghio 1994) - plicata, oranžově lososový podklad s černočerveným stříkáním, naprosto unikátní, AM 98
50,EQUALIZER (Ernst 2006) - světle modrý, v hrdle tmavě fialový, stříbrně modré kartáčky, velmi tmavě purpurová báze listů 50,EXCLUSIVITY(Innerst 1999) - d. žlutohnědý, f. tmavě červeně hnědé se žlutohnědým okrajem, oranžové kartáčky, HM 01
50,EXPOSE´ (Ghio 2004) - d. bílý, f. bílé se širokým žlutým lemem a hrdlem, na f. od středu k okrajům modré žilkování, AM 08 75,EYE FOR STYLE (Blyth 2007/08) - orchid. pinkový s béžově pink. okrajem d., f. s levandul. modrým světlem pod kartáčky 75,F.X.SCHREINER (Sch. 2015) - d. stříbně fialový, f. purpurově fialové s bílým žilkováním okolo žlutých kartáčků., HM 17
150,FABRIC OF DREAMS (Blyth 2011/12) - d. světle levandulově fialový, f. černě fialové s páleně bronzovými kartáčky
100,FALCON PRIDE (Sch 2007) - reverzní modrá amoena, d. stř. modrofial., f. sv. vistáriově modře fial. se sv. okrajem, HM 11 50,6

KOSATCE 2022
Ing.Zdeněk Krupka, Malotická 1646, 190 16, Praha 9, Česká republika

FANTASY IN PINK (Black 2014) - d. středně pink., f. teple bílé napuštěné sv. pink., tm. hafty a okraj, korál.kartáčky, HM 16 150,FASHION ALERT (Blyth 2009/10) - d. šampaňsky žlutohnědý s fial. žebry, f. pastel. fialové, tmavší okolo páleně oranž.kart. 100,FASHIONABLY LATE (Ke 1998) - růžově fialový blend, hnědočervené kartáčky, unikátní barva, super sorta, AM 04
50,FASHIONISTA (Blyth 2009) - d. korálově pinkový, f. čistě pastelově levandulové, meruňkové hafty, kart. oranžové, HM 11 75,FEUDALISM (Ghio 2008) - d. broskv. tříslový, f. sametově kaštanové překryté černou, unikátně pruhovaná čnělka, HM 11
75,FIERY FIGURE (Innerst 2000) - výrazně oranžový s oranžovými kartáčky, jeden z nejlepších oranžáků současnosti
50,FIERY TEMPER (Ke 2001) - d. růžově purpurový, f. vínově černé, ohnivě červené kartáčky, mimořádná odrůda, AM 05
50,FILIBUSTER (Ghio 1993) - fancy plicata, bílý podklad s růžově vínovým stříkáním, mandarínkové kartáčky, HM 97
50,FIRST AVENUE (Blyth 2012) - d. jantar. žlutý s fial. žebry, f. fial. s béž. šedým okrajem, olivově žl. hafty, bílé kart., HM 14 100,FIRST INTERSTATE (Sch 1991) - d. zlatožlutý, f. bílé se zlatožlutým lemem, nádherná sorta, AM 95
50,FIT THE BILL (Grosvenor 1998/99) - d. máslově žlutý, f. červenohnědé, žluté kartáčky
50,FLAME AMBER (Ke 2009) - d. bledě růž. meruňk. blend, f. oranž. jantarové s růž. podtónem, kart. šarlat. rumělkové, HM 11 75,FLORENTINE SILK (Ke 2005) - d. broskvově pink., f. levandulové se šeříkovým lemem, korál. a fial. kart., WM 11, DM 12 50,FLYING CYPRIAN (Mego 2012) - d. světle modrý napuštěný tm. modrou, f. samet. švestkově purpurové se světl.okrajem
100,FOGBOUND (Ke 1998) - pastel. reverzní amoena, sv. modrobílý s nepatrnou pink., d. napuštěný fial. modrou, AM 02,WM 05 50,FOR LOVERS ONLY Black 2008) - d. středně pinkový, f. stejné se světlejším středem, kartáčky bílé a světl. pinkové, AM 12 100,FOREIGN LEGION (Ke 2001) - d. jelenicově žlutohnědý, f. černě purpurové, oranžové kartáčky, senzační, HM 03
50,FOREST OF TJARU (Krupka 2007) - morušově vínový, f. okolo žlutohnědých kartáčků bílé okénko, lumináta
50,FOREVER AND A DAY (Black 2015) - barva starého zlata, okolo kartáčků světlejší, tmavě karamelově zlatý lem
150,FOREVER BLOWING BUBBLES (Ghio 2007) - čistě bílý self, silně zřasený, kvalitní odrůda, HM 09
75,FORTUNATE SON (Sch 2006) - vínově červený self, modré kortáčky, unikátní barevná kombinace, AM 10
50,FREE TO DREAM (Blyth 2014/15) - d. medově žlutý, tmavší u žeber, f. pastelově šeříkové se žlutohnědým užším lemem
200,FRENCH BUTTERFLY (Blyth 2014/15) - d. bílý, f. bílé s fialovým stehováním, k okraji květů černě purpurovým
200,FRENCH RIVIERA (Johnson T.2009) - d. tm. žlutý, f. červeně hnědé s tm. žlutým lemem, žlutá plocha okolo žlutých kart.
75,FRIENDLY FIRE (Ke 2003) - d. světle modrý, f. modře levandulové, červené kartáčky, AM 08
50,FRINGE BENEFITS (Ha 1988) - jasně čistě oranžový self, mandarínkové kartáčky, krajkovaný, nádherný, AM 92
50,FRONT OF THE LINE (Ghio 2016) - d. rezavě mahagon.červený, f. zlatý podklad překrytý mahagonově červenou, HM 18 150,FUTURISTE (Cayeux 2002) - bílý se širokým tmavě modře fialovým lemem f. , žluté kartáčky, perfektní sorta
50,GAIUS JULIUS CAESAR (Krupka 2019) - d. bílý, f. vínově černé s úzkým stříbrným lemem, červené kart., květy flering
100,GAME PLAN (Ke 2002) - topinkově oranžový na f. bronzově žlutá infuze, tmavě rajčatově červené kartáčky, HM 04
50,GAME PLAYER (T.Johnson 2011) - d. stř.kameově pinkový se sv.žlutohnědým okrajem, f. sv.žlutohnědé s krém. středem
75,GARDEN PLEASURE (Mego 2012) - d.krém.žlutý s tm žilkov., f. vínově magnet., levandul.modrý střed, okraj krém. hnědý 100,GATHERING GOLD (Blyth 2014/15) - citrón. žlutý, d. u báze s růžově fial. pokrytím, f. citrónově žluté,zlatooranžové kart. 150,GENEALOGY (Johnson T.2008) - d. bílý se žlutou bází, f. medově zlaté, velice krásná odrůda, HM 11
100,GENUFLECT(Ghio 2001) - d. čistě pinkový, f. levandulové s pinkovou bází, mandarínkové kartáčky, HM 05
75,GEORGETTE SILK (Blyth 2014/15) - d. losos. pinkový, f. stejné, pokryté růž. s tm. růžovým žilkováním, losos. pink. lem 200,GHOST TRAIN (Sch 2000) - ebenově až fialově černý self, zvlněný, velice pěkná odrůda, AM 04
50,GILT BY ASSOCIATION (Black 2015) - d. sv. šedofial.se zlatým lemem, f. máslově karamelové se zlatým okrajem, AM 21 150,GINGER ICE (Blyth 2007/08) - oranž. amoena, d. bílý, žebra meruňková, f. jasně meruňk. oranžově tříslové s tm. hafty
75,GINGER SWIRL (Sch 1985) - d. tříslově hnědý, f. orchideově levandulové, tříslově hnědý okraj, krásný, AM 89
50,GIRL‘S FAVOURITE (Blyth 1995/96) - středně čistě pinkově růžový self, korálově pinkové kartáčky, vitální kultivar
50,GITANO (Ke 2008) - d. broskvový, f. tm. královsky purpur. s meruňk. broskvovým líčkem okolo červenooranž. kart., AM 12 75,GLAD (Sch 2011) - čistě modře fialový self, jasně oranžové kartáčky, HM 14
50,GLAMAZON (Blyth 2007/08) - d. medově žlutohnědý, f. růžové se světlejším okrajem, mandarínkově červené kartáčky
100,GLOWING SMILE (Ha 2001) - zářivě bílý s výraznými žlutými žebry a žlutým středem fallů, HM 04
50,GNU AGAIN (Ka 1994) - středně červeně fialový s nepravidelným bílým žíháním, unikátní zbarvení, AM 98
50,GOING BLUE (Mego 2012) - d. nebesky modrý, f. safírově modré, krémově žluté kartáčky
75,GOING GREEN (Mego 2008) - d.bílý s olivovým pokrytím žeber, f. olivově zelené s bílým úzkým lemem, žluté kart., HM 11 75,GOLDEN FASAN (Muška 2000) - d. tm. krém.se zlatým pokrytím, f. krém. bílé se zlatým lemem, žluté protaž. kart., SA typ 50,GOLDKIST (Black 1993) - bílý se zlatožlutými hafty, barevně unikátní, zvlněný, krásný kultivar, AM 99
50,GOOD MORNING SUNSHINE (T. Johnson 2014) - d. svítivě žlutý, f. fial. purpur., tm.žluté hafty a okraj f., AM 18
100,GOOD SHOW (Ha 1988) - jasně oranžový, mandarínkové kartáčky, špičková sorta, AM 95
50,GOOD VIBRATIONS (Sch 1997) - d. mandarínkově oranžový, f. bílé s mandarínkově oranžovým lemem, AM 01
50,GOODNIGHT MOON (Sch 1995) - čistě žlutý self v citrónovém tónu, zlatě žluté kartáčky, pěkná sorta
50,GORBY‘S RED ( Durrance 1992) - mahagonově červený self, rezavě žluté kartáčky
50,GOT ATTITUDE (Blyth 2009/10) - d. ledově bílý s nepatrným žilkováním žeber, f. levandulově modré, kart. bílé/mandarínk. 50,GRANDDAUGHTER´S GRIN (Ernst 2003) - d. fialově pinkový, f. žlutě krémové, mandarínkové kartáčky, HM 06
50,GRATEFUL RED (Sch 2011) - červený s rezavým tónem z kaštanově hnědého spektra, AM 18
75,GREAT GATSBY (Mc.Whirter 1995) - d.studeně modrobílý, f.sametově magentově purpurové s okrajem jako d., AM 99
50,GRECIAN SEA (Mego 2009) - d. světlounce modrý se žlutým lemem, f. středně modré, červené kartáčky
50,GRUPNYJ (Ne 2018) - d. masově pink., f. královsky purpurové, okolo kartáčků bíle mramorované, okraje sv.orchid. nachové 100,GYPSY GEENA (Blyth 2003/04) - d. ledově bílé s levandul. přelivem, f. červeně levandul. s bílým žilkov. a lemem jako d.
50,GYPSY LADY (T.Johnson 2012) - d. bílý se žl. okrajem, f. směs fial. s černě třešňovými hafty a třísl. lemem, AM 16
150,GYPSY LORD (Ke 2006) - d. bílý, f. modře fial. s bílým okem okolo červených kartáčků, světlejší lem f., WM 12, DM 15
75,GYPSY ROMANCE (Sch 1994) - fialově malinový, hafty napuštěné bronzově, modře purpur. kartáčky, AM 98, WM 02
50,GYPSY SMILE (Ne 2016) - smetan.bílý, d. s nepatrným hnědým haló, f.se silným černě purpur. okrajem a modrým prstencem 100,7
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GYPSY UNIQ (Ne 2018) - d. mléčně bílý, střed f. je stejný, žilkovaný, okraj silně lemovaný ametystovou, červené kartáčky 100,HALO IN PEACH (Nisw.1998) - d. broskvový, f. bílé s broskvovým okrajem, mandarínkové kartáčky, AM 03
50,HAPPENSTANCE (Ke 2000) - pinkový, okolo kartáčků světlejší, korál.kartáčky, zvlněný a lehce krepovaný, AM 04, WM 06 50,HAUT LES VOILES (Cayeux 2000) - d. máslově žlutý, f. modře levandulové, žluté kartáčky
50,HAVING A PARTY (T. Johnson 2014) - d. bílý s oranž.přelivem, f. bílý podkl., oranž. báze a lem, jinak fial.purpur., HM 17 100,HEAD OVER HELLS (Blyth 2011/12) - čistě pastelově pinkový, okolo kartáčků krémový, extrémně zřasený
100,HEAVEN (Ghio 1998) - bílý, korálově červené hafty a hrdlo, korál. červené kartáčky, krepovaný, zcela unikátní, HM 00
75,HELEN DAWN ( Grosvenor 1999/2000) - čistě bílý self, zvlněný, pěkné větvení stonku
50,HELENE C (Cayeux 1994) - oslňující cyklámenově růžový self, oranžově červené kartáčky, super sorta
50,HELLO DARKNESS (Sch 1992) - obsidiánově purpurově černý self, super, 1.místo v AM 96, WM 98, DM 99
50,HIGH CHAPARRAL ( Sch 2006) - d. středně slámově žlutý, f. žlutohnědě skořicový a papájově růžový blend, AM 10
50,HIGH CLASS (Black 2003) - d. sv. ledově modrý s úzkým tmavším lemem, f. temně sametové se středně fial. lemem, HM 06 50,HIGH DESERT (Ke 2015) - d. chrom. žlutý, f. žluté ve středu teple bílé s tm. šedavě purpur. červeným žilkov.lemem, AM 19 100,HIGHER CALLING (Ghio 2016) - d. čistě cukrově pinkový, f. světlejší, světle mandarínkové kartáčky, silně nařasený
200,HINT OF DANCER (Blyth 2009/10) - tmavě červeně burgundský bitone, páleně mandarínkové kartáčky, silně zřasený
100,HOLIDAY SPIRIT (T.Johnson 2009) - plicata, d. krém. napuštěný středně kaštanovou, f. s mahagonovým pískováním
50,HOLLYWOOD NIGHTS (Duncan 2001) - černě purpurový, na f. okolo kartáčků světlejší okénko,1. místo v AM 05, WM 08 50,HONEY DRIPPER (Blyth 2009/10) - máslově meruňkový až medově meruňk., f s červeně burgundským okem a žilkováním 100,HONEY HOUSE (Blyth 2002/03) - d. citrónově žlutý s tm. lemem, f. žluté pokryté medově tříslovou, krém. citrónový lem
75,HONEY MUSTARD (Aitken 1998) - d. medově tříslový se žlutým lemem, f. bílé napuštěné žlutou na okraji, HM 00
50,HONEY SCOOP (Su 1997) - d. chromově žlutý se sírově žlutým lemem, f. bílé se sírově žlutým lemem, krepovaný, SA typ
50,HONKY TONK BLUES (Sch 1988) - modrofialový se světlejším melírováním, špičková sorta, WM 94, DM 95
50,HONOURABLE LORD (Blyth 2009/10) - neglekta, d. sv.levandul. modrý, f. fial. až fial. černé s malou bílou žilkov. plochou 75,HORSKÉ OKO (Mego 2016 ) - d. sněhově bílý, f. bílé, hnědofialové hafty, bramboříkově fial. oko, kart. červeně mandarínk. 100,HOT DANISH (Blyth 2011/12) - d. žlutý, f. středně hnědé s jasně žlutým středem, oranžově zlaté kartáčky
100,HOT PROPERTY (Ha 2002) - tmavě zlatožlutý self, oranžové kartáčky, HM 04
50,HOT SPICED WINE (Sch 2000) - vínově červený self, velice kvalitní odrůda, super, HM 03
50,HYSTERIA (Blyth 2008/09) - d. čistě bílý, f. bílé s fialovým žilkováním a světlounce levandulovým
100,I GOTTA FEELING (Blyth 2010/11) - d. bílý, f. levandul. fialové napuštěné světl.odstínem na okraji f., silně nařasený
100,ICONIC (Ghio 2010) - červený s oranžovým podtónem, načernalým závojem, bronzové kartáčky, HM 13
100,IDOL (Ghio 1999) - d. zlatě meruňkově oranžový, f. vínově červené s černým leskem, červené kartáčky, AM 03
50,IN BEAUTY (Blyth 2011/12) - krémově meruňkový s tmavšími hafty, oranžové kartáčky
100,IN LOVE AGAIN (Ke 2004) - d. pinkový, f. orientálně pinkové, kartáčky pinkové, zřasený a krepovaný, AM 08
75,IN THE MOMENT (T.Johnson 2017) – levandul. pinkový, f. v tmavším odstínu, hnědé kartáčky, unikátní kombinace, HM 21 150,INDIGO PRINCESS (Sch 1992) - maceškově fialový self, špičkový kultivar, AM 97
50,INDIGO SEAS (Sch 2008) - ultramarínový self s bílým okem na f., bílé kartáčky, HM 10
50,INDISCREET (Ghio 1988) - špičková plicata, magentově červený, podklad f. lososový, krásná sorta, HM 90
50,INNOCENT MISS (Blyth 2015/16) - d. bílý, krémově napuštěná žebra, f. světle pastelově modré okolo kartáčků svělejší
150,INNOCENT PINK (Black 2004) - d. světlounce slézově pinkový, f. bledě perlově pinkové s tm. slézově pinkovým lemem
50,INSPIRED (Black 2009) - d. temně růž. s meruňk. lemem, f. meruňk. tříslové s meruňk. přelivem, skupina SFTB, HM 12
50,INTO THE WILDERNESS (Blyth 2001/02) - mosazně žlutý self s hořčicovými kartáčky, zcela unikátní barevný odstín
50,INTUNE (Blyth 2014/15) - d. čistě světle broskvový s tmavšími žebry, f. krémově bílé s broskvovými hafty
150,IRISH JIG (Ke 2005) - d. citrónově žlutý, f. žlutozelené, žlutozelené kartáčky, HM 09
50,ITALIAN MASTER (Blyth 2009/10) - d. sv.medově máslový, f. krém. máslové napuštěné v horní ½ růž.burgund., sp.žíhaný 100,IT‘S MAGIC (Maryott 1995) - jasně žlutý s bílým středem na fallech , žluté kartáčky, SA typ, AM 01
50,I‘VE GOT RHYTHM (Sch 1998) - malinově růžová plicata, střed f. krémově žlutý, mandarínkové kartáčky, HM 00
50,JAN MALYPETR (Krupka 2020) - d. téměř bílý, f. vínově fialové, při okraji téměř černé se stříbrně modrým lemem
100,JAZZ BAND (Ke 2006) - d. žlutohnědě meruňkový až oranž., f. meruňk. s vínově červeným lemem, červené kartáčky, AM 10 100,JAZZ SMILE (Nejedlo 2016) - d. meruňkově oranžový, f. stejný podklad se širokým orchid.purpur. lemem, červené kartáčky 100,JEALOUS GUY (Blyth 2012) - d. kávově tříslový, f. kávově krémové se světl. levandul.středem, mandarínkové kart., HM 14 100,JEALOUS HALO (Painter 2005) - čistě bílý, d. lemovaný žlutou, zvlněný, HM 09
75,JOY JOY JOY (Ensminger 1996) - d. bílý, f. královsky purpurové s bílým lemem, bílé kartáčky, unikátní kombinace, AM 00 50,JUICY RUMOURS (Blyth 2006/07) - d. šampaňský až šampaňsky pinkový, f.stejné s červeně fialovým pokrytím
100,JUMP FOR JOY (Ha 1999) - d. pinkový, f. sv. pinkové, červené kartáčky na konci s pinkově fial. růžky, SA typ, HM 02
50,JURASSIC PARK (La 1995) - d. kanárkově žlutý, f. levandulově modře purpurové se žlutým lemem, AM 99, WM 02
50,JUST A KISS AWAY (Baumunk 2009) - d. sv.žlutý s pink. nádechem středu, f. sv. žluté se středně žl. okrajem a hafty, AM 14 50,JUST KISS ME (Black 2007) - d. jasně broskv. pink., f. téměř bílé se zeleně pink. pokrytím a broskvově pink..lemem, HM 09 50,KARIBIK (Mego 2011) - d. krém. s fial.kouř. přelivem, f. krém. žluté s fial. stopou středem f. , žluté hafty, oranž.žluté kart.
50,KATHY CHILTON (Kerr 2006) - d. zlatě žlutý, f. plyšově červeně černé, anticky žluté kartáčky, AM 10, WM 12
50,KEEPING UP APPEARANCES (Black 2000) - d. morušově pink., f. střed sv. perlově morušový, okraj růž.moruš., AM 04
50,KING TUSH (Ka 1997) - d.pinkový se světle purpurovým žíháním, f. pinkové se světle levandul. pinkovým žíháním, HM 99 50,KISS OF PASSION (Black 2009) - bílý, f. s nepatrně fialovým přelivem, žluté hafty
100,KOFFEE BREAKFAST (Ne 2004) - losososově růžový, f. s kávově hmědým popepřením, fancy plicata, navlněná
50,LA SCALA (Ke 2008) - d. fial. orchideový, f. světlounce pink., ve středu světlejší, krémové, krémově pinkové hafty, AM 12 75,LACY DAY (Ernst 2000) - světle pinkově růžový, d. v tmavším odstínu, silně zřasený a krepovaný, HM 04
50,LADIES ONLY (Ernst 2003) - jasně pinkově růžový self, f. o něco světl. odstín s nepatrným nazelenalým žilkov., červ. kart. 50,8
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LATE PICKINGS (Blyth 2011/12) - jasně zlatě žlutý, f. se světle hnědým lemem
100,LEADING LIGHT (Shoop 1999) -jasně zlatě žlutý, okolo kartáčků téměř bílý, oranžové kartáčky, HM 01
50,LEMON SILENCE (Blyth 1994/95) - d. citrónově žlutý, f. bílé se žlutým lemem, žluté kartáčky
50,LENA BAKER (Kerr 1998) - intenzívně žlutý, f. s tmavě červeným okrajem , zlatě žluté kartáčky, unikátní, HM 01
50,LENTEN PRAYER (Sch 1998) - tmavě řepově purpurový self, purpurové kartáčky, zcela nová barva, HM 01
50,LET‘S BE BRAZEN (Blyth 2005/06) - vínově růžový, f. burgundsky růžové, páleně mandarínkové kartáčky
75,LIAISON (Ghio 1986) - d.pink. růžový, žebra broskvová, f. sametově purpur. s pinkově růž. lemem, zcela unikátní, HM 88
50,LIBERAL BIAS (Ernst 2004) - d. bílý, f. bílý podklad s vínovým plikátováním, úzký bílý lem, naprosto unikátní kombinace 75,LIGHT OF DAY (Black 2017) - d. bílý se žlutým přelivem, f. nařas.studeně bílé se žlutým lemem, kart. barvy starého zlata
150,LIPTOV (J. Dudek 1997) - d. světle růžový, f. vínové s růžovým lemem, velice pěkná sorta
50,LOCAL COLOR (Ke 1996) - d. tm. fialový, f. černě fialové, rumělkově oranž. kartáčky, unikátní , 1.místo AM 00, WM 02
50,LOCOMOTION (T.Johnson 2017) - plicata, d. téměř malinově červ.,f. bílý podkl. se žl. přelivem, malinově střík. lem, HM 19 250,LOIS RANIER (Durrance 1988) - korálově pinkový self, výrazné kartáčky, velice pěkná odrůda
50,LOOKY LOO (Ernst 2005) - plicata, d. sněhově bílý, f. bílý podklad s červeně fial. střík. lemem, s bílým okrajem, AM 11
75,LOST IN LOVE (Johnson T.2009)- d. bílý, střed napuštěný sv. pinkovou, f. světlounce pinkově bílé se zelenou texturou
100,LOTUS LAND (Ke 1999) - teple broskvový až krémově broskvový, krepovaný
50,LOVELY DAWN (Ke 1998) - pastel. bicolor plicata, d. broskv. pink., f. krém.pinkové s orchid. lemem a stříkáním, HM 00
50,LOVELY SENORITA (Sch 2002) - d. španělsky oranžový, f. páleně oranžové, mandarínkové kartáčky, AM 08
50,LUCY LOVEJOY (L.Blyth 2015/16) - d. bílý, f. bílé napuštěné a žilkované levandul. s krém. bílým lemem, meruňkové hafty 250,LUMIERE D‘AUTOMNE ( E. Besse 1992) - reverzní hnědý, d. tabákově hnědý, f. jsou žlutohnědé, zvlněný
50,LUNCH IN MADRID (Blyth 2007/08) - d. pink. se silným fial. pokrytím žeber, f. směs losos. a pastel. pinkové s losos. hafty 75,MACHISMO (Blyth 2003/04) - d. burgundsky červený až rubínový, f. plyšově burgundské až burgundsky černé, světl. lem
75,MAGHAREE (Blyth 1986/87) - d. bílý s pastelově pink. růžovou infuzí, f. pink. růžové s bílým lemem, nádherná sorta
50,MAGIC HAPPENS (Ghio 2006) - bílý, f. silně linkované a potažené kouřov purpur., žluté hafty, divoká kombinace, HM 08
75,MAGIC LAMP (Mego 2009) - d. zlatě žlutý, f. jasně červené se žlutým lemem, SA typ
50,MAGIC PALETTE (Fan 1997) - plicata, d. sírově žlutý, f. pískované a stříkané fialově červenou, sírově žlutý lem
50,MAGICAL ENCOUNTER (Sch 1999) - tmavě garnátově pinkový, lososově pinkové kartáčky, HM 02
50,MAGICAL MOMENT (Black 2009) - d. jasně slézově pinkový, f. mléčně bílé se světlounce šeříkovým okrajem, HM 13
50,MAJÁK (Seidl 2000) - třešňově purpurový, bílé hafty, purpurové kartáčky, pěkně nařasený
50,MAKE MINE MAGIC (Blyth 2012/13) - d. krém.béžový s burgundskými žebry, f. burgundsky fialové s tm. béžovým lemem 150,MAN ABOUT TOWN (Blyth 1998/99) - d. světle hnědý s tm.narůž. odstínem a krém.infuzí, f. starorůžové se světl.okrajem 50,MANAGUA (Ghio 1994) - výrazně oranžový self, červené kartáčky, super sorta, jedna z nejlepších oranžových, HM 96
50,MANDARIN MUSIC (Blyth 2007/08) - d. krém. citrón., f. směs starorůž. až jasně burgundské, z 1/3 při spodku bronz. růžový 75,MANGO PASSION (La 2005) - d. intenzívně kadmiově oranžový, f. mandarínkově oranžové, červené kartáčky, AM 09
75,MAPLE TREAT (O.Brown 1995) - d. středně hnědý, f. světle hnědé, zlaté kartáčky, pozoruhodný hnědý kultivar
50,MARCUS LICINIUS CRASSUS (Krupka 2020) - d. téměř bílý, f. vínově fial. se stříbrně šeříkovým lemem, červené kartáčky 100,MARGIN CALL (Ke 2017) - plicata, d.absint. žlutý,levandul.žebra,f. ústřic.bílý podklad s červenopurpur.střík.lemem, HM 19 250,MARITAL BLISS (Ke 2017) - d. broskvový, f. stejné se světlejším středem, kartáčky červené na konci pinkové, AM 21
250,MASTERY (Blyth 2001) - d. čistě medově žlutohnědý, f. rubínově červenohnědé se žlutohnědě béžovým okrajem, AM 05
50,McKELLAR‘S GROVE (Ha 2000) - mohutný oranžový self, silně zřasená, perfektní sorta, HM 02
50,MEDICI PRINCE (Sch.2007) - bitone, d. světle rubínový, f. tmavě burgundské, hodně puků, HM 09
75,MEGIDDO (Krupka 2008) - čistě bílý self, včetně kartáčků, v hrdle kartáčky nažloutlé, zvlněný
50,MERCHANT MARINE (Ke 2007) - středně modrý silně zřasený, f. nepatrně tmavší, žluté kart., na konci světl.modré, AM 11 75,MERRY AMIGO (Blyth 2009/10) - amoena, d. čistě bílý, f. červeně fial. s úzkým bílým lemem, kartáčky mandarínk.oranž. 100,MESMERIZER (Byers 1989) - čistě bílý, kartáčky prodloužené do lžičky, SA typ, WM 00, DM 02
50,METOLIUS BLUE (Sch 2000) – safírově modrý, téměř bílé kartáčky, maximálně zřasený, extrémně velký květ, HM 04
50,MEXICAN HOLIDAY (Sch 2004) - variegata, d. mosazně zlatý, f. jasně kaštanové s lemem bronzově žlutým, HM 06
50,MIAMI BEACH (Ke 2005) - tmavě žlutý, na f. okolo kartáčků světlejší okénko, kartáčky mandarínkově oranžové, AM 11
50,MIDNIGHT MAJESTY (Sch 2001) - bitone, d. tmavě modře fialový, f. černé, sametová struktura květů, HM 03
50,MIDNIGHT OIL (Ke 1998) - d. matně černý, f. sametově černé, lehce zvlněný, zatím nejlepší černý kosatec, super, AM 02
75,MILAN (T.Johnson 2007) - d. brosk. pink., pink. žebra, f. teple bílé se žlutohnědo broskv. hafty a lemem, korál. kart., AM 11 75,MILLENNIUM SUNRISE (Sch 2000) - meruňkově jantarový, tmavě oranžové kartáčky, obrovský květ, AM 05
50,MODERN STORY (O.Brown 1987) - zvláštní růžový odstín, cihlově růžový, naprosto unikátní barva
50,MODRÝ TRN (Seidl 2002) - SA typ, stínovaný levandul..self, tm. modré prodloužené kart.( horns), v hrdle barvy starého zlata 50,MONSOON MOON (Ke 2008) - d. olivově žlutý se slabě purpur. bází, f. sv. olivově žluté, sírově žlutohnědé hafty, HM 10
75,MONTEVIDEO (Ghio 1987) - středně až tmavě oranžový self, mandarínkové kartáčky, HM 89
50,MONTMARTRE (Ke 2008) - d. růžově purpurový s lemem, f. tm.červeně purpur. s bílým okénkem a lemem, WM 14, DM 17 75,MOOD RING (Ke 2017) - d. švestk. purpur. s olivově šedým lemem, f. stříbrně levandul. s mimózově žlutým lemem, AM 21 250,MOONLIGHT SKETCH (Ne 1998) - fancy plicata, d. kouř. fialový, f. modré a levandulové na krém. podkladu, unikátní
50,MORNING RUN (Ernst 2006) - bílý d. je napuštěný žlutou, f. bílé se širokým žlutým lemem a úzkým bílým okrajem
75,MOROCCAN MAGIC (Blyth 2004/5) - d. broskvový s pink. růž. infuzí, f. burgundsky černé s broskv., tm. mandarínk. kart. 75,MOUNTAIN MAJESTY (Ghio 1995) - majestátní temně purpurový s černým odstínem, fialové kartáčky, super, HM 97
50,MUSIC LESSON (T.Johnson 2007) - d. bílý, f. levandulově modré s bílým okem okolo výrazných oranžových kartáčků
50,MUSICIAN (Ke 2004) - plicata, d. pinkový, f. broskové se širokým malinově orchideovým stříkaným lemem, AM 08
50,MY BELOVED (Ghio 2009) - čistě bílý silně nařasený self, bílé kartáčky, AM 14
75,MY OH MY (Sch 2007) - zlatě meruňkový, střed f. světlejší, mandarínkové kartáčky, HM 10
75,9
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MY OLD FRIEND (Ha 2002) - d. teple žlutohnědý s tm.levandul. infuzí, f. u kart.světlé, k okraji do tm. levandul. purpurové 50,MYSTERIOUS WAYS (Ke 2004) - d. žlutě tříslový s fialovou infuzí, f. krémové se žlutým lemem a hafty, unikátní, AM 08 75,NEUTRON DANCE (Blyth 1987/88) - amoena, d. čistě bílý, f. tmavě žluté, pěkná kombinace
50,NEW FACE (Black 2008) - d. modrý se středem modřeorchid. , f. sv. růž. pinkový s tm. hafty, světl. modrofial. kart., HM 10 75,NIGHT GAME (Ke 1996) - d. lilkově purpurový, f. sametově burgundsky černé s fial. okrajem, oranžové kartáčky, AM 00
50,NIGHT RULER (Sch 1990) - tmavě černě purpurový self, z černých nejzřasenější sorta, AM 94
50,NOBLE CONTESSA (Blyh 1998/99) - d. šeříkový, f. magentově švestkové s okrajem jako d., kartáčky mandarínkové
50,NOBLE GESTURE (Ke 2010) - tm. purpur. bitone, f. v tmavším odstínu mají samet. povrch, purpur. modré kartáčky, HM 12 75,NORDICA (Maryott 1992) - čistě bílý self, výrazné červené kartáčky, neobyčejně krásná sorta, AM 98
50,OBSESSED (Blyth 2011/12) - d. burgundsky červený se sv. žebry, f. plyšově burgundsky červenohnědé, tříslové hafty
75,OBSIDIAN (M.Smith 2002) - naprosto černý self s ledově bílými kartáčky, AM 06
50,OCELOT (Ghio 1998) - d. broskvový, f. kaštanové s černým leskem, mandarínkové kartáčky, super sorta, AM 02
50,OCTOBER DREAMING (Blyth 2015/16) - d. světl. krém. broskvový s tm. žebry, f. světle lososové, světle mandarínk. kart. 250,OH SO YUMMY (Black 2007) - d. středně broskv. pink. s meruňk. okrajem, f. meruňk., tmavší hafty, červené kart., HM 10
50,OLD BLACK MAGIC (Sch 1996) - uhlově černý self, žluté kartáčky, lehce zvlněný, velice vitální, AM 00
50,ON THE MOVE (Sch 2006) - plicata, sněhově bílý podklad s tmavě modřefialovým stříkáním
50,ONE MORE NIGHT (Duncan 2010) - d. tmavě purpurový, f. sametově černé, kartáčky tmavě modré
50,OPERA CALL (Blyth 2015/16) - d. bílý okraj napuštěný světl. levandulovou, f. čistě bílé se širokým magentovým lemem
150,OPPOSING FORCES (Ke 2002) - d. pinkový s fialovou infuzí, f. krémové s pinkovým přelivem, oranžové kartáčky, AM 06 50,ORANGE KING (Sch 2008) - kadmiově oranžový až tmavě oranžově ambrový, mandarínkové kartáčky, HM 10
50,OSTENTATIOUS (Ghio 1998) - plicata, d. vínový, f. žlutý podklad, okolo kartáčků bílý, tmavě vínový okraj, HM 00
50,OTHERSIDE OF HEAVEN (Ghio 2013) - d. pastel. pinkový, f. krémově pinkové, tmavší u báze, pinkové kartáčky, HM 15 150,OUT OF THE DARK (Black 2007) - meruňk. žlutohnědý podklad, d. a okraj f. purpurový , střed. f. řepově červený, HM 09 100,OUT TO LUNCH (Blyth 2006/07) - téměř amoena, d. bílý s broskv. žebry, f. šampaňsky béžové s úzkým lemem jako d.
100,OXFORD COUNTESS (Blyth 2007/08) - d. pinkový s infuzí pinkovou a ústřicovou, f. pokryté růžovou s lemem jako d.
100,PALACE TREASURE (Blyth 2010/11) - d. opálově pinkový, f. burgundsky červené s bílou paprskovitou kresbou ve středu f. 100,PALE SUNLIGHT (Black 2017) - d. světl. žlutý, f. téměř bílé, teple bílé kartáčky, silně nařasená tzv. bubble forma květů
100,PALM READER (Ghio 1999) - růžově modrá luminata, bílý podklad, mandarínkové kartáčky, HM 03
50,PAMPER ME (Blyth 2008/09) - d. čistě bílý, f. šeřík. slézové s čistě bílým úzkým lemem, kartáčky bílé zakončené mandarínk. 100,PAPAYA TIGER (Ne 2018) - d. slézově růžový s infuzí, f. burgundsky vínové se stříbřitě bílým žilkováním, oranžové kart. 100,PARIS FASHION (Ke 2003) - zářivě pinkově šeříkový, silně zřasený a krepovaný, nádherná odrůda, AM 07
50,PARTY‘S OVER (Meek 2005) - d. čistě levandul. modrý, f. slonovinové, slabě napuštěné levandulovou okolo kartáčků
50,PASS THE WINE (Blyth 1985/86) - d. šampaňský s levandulovou infuzí, f. švestkově červené se šeřík. růž.okrajem, HC 85 50,PASSING CLOUDS (Ha 2001) - d. světlouce namodralý, f. krémově žlutohnědě pinkové, oranžové kartáčky
75,PASSION FOR PINK (Ernst 2002) - d. tm. pink., f. ve světlejším pink. odstínu s tm. žilkováním, ohnivě červené kart, HM 06 50,PATCHWORK PUZZLE (T.Johnson 2011) - d.bílý se žl.lemem, f. purpur., okolo kart. bílá s tm.purpurovým čárkov., HM 14 75,PAUL BLACK (T.Johnson 2003) - středně až tmavě purpurově modrý, oranžově červené kartáčky, WM 09, DM 10
50,PEACHES AND DREAMS (Ghio 2003) - d. čistě melounový, sv. k okraji, f. bílé s melounovým hrdlem a lemem, .AM 08
50,PEEKABOO ZEBU (Ka 2005) - kouřově červenopurpurový s nepravidelným bílým žíháním, AM 11
50,PEGGY ANNE (Su 2007) - purpur. černý s nepravidelným stříbrným žíháním, kart. černě purpurové, na konci zlaté, HM 11
75,PENNY LANE (Lauer 1999) - d. šafránově žlutý, f. kadmiově oranžový, tmavší okraj, mandarínkové kartáčky, AM 03
50,PEP RALLY (Ghio 2008) - plicata, bílý podklad s brusinkově vínovým pískováním na f., HM 10
50,PEPPERMINT CREAM (Ernst 2001) - pink. růžový, f. v teplejším tónu s krém. odstínem okolo mandarínk. kart., HM 05
50,PETTICOAT SHUFFLE (Sch 2010) - bitone plicata, d.levandul. stehování, f. bílé s fial.purpur. stříkaným lemem, HM 14
50,PICTURE BOOK (Ghio 2007) - jasně středně pinkový se světlejším středem f., korálově mandarínkové kartáčky, AM 11
75,PINCH OF NUTMEG (Black 2014) - plicata, d.stř. jelenicově broskvový, f.stř. jelenicové pískování a žilkování, tmavší lem 100,PINK CHAMPAGNE (La 2001) - azalkově pinkový self, mandarínkově červené kartáčky, zvlněný, HM 03
50,PINK CHAMPAGNE AND BLACKBERRIES (Ne 2018) - d. pink., f. ostružinové s úzkým pink. okrajem, červené kartáčky 100,PINK DEBUTANTE (Krupka 2001) - pinkový self se světl. šeříkovým tónem, střed f. světlejší, pink. kart., pevná substance 50,PINK PINCURLS (Ha 2003) - středně pinkový self, zvlněný a krepovaný, výrazný červený kartáček, HM 07
50,PLATINUM (Byers 1994) - stříbrně bílý se stříbrným žilkováním, bílé kartáčky, pravidelně každým rokem remontuje
50,PLATINUM PASSION (Blyth 2011/12) - světle stříbrně modrý s tmavším pokrytím středu f. okolo zlatých kartáčků
100,PLAY TO WIN (Ha 2004) - amoena, d. bílý, f. žluté, žlutooranžové kartáčky
50,POEM OF ECSTASY (Ha 1997) - d. broskvově pinkový, f. čistě tm. levandulové, mandarínkové kartáčky, AM 01, WM 04
50,POSTER GIRL (Blyth 2009/10) - d. béžově meruňkový, f. krémové s pinkově růžovým lemem, unikátní kombinace
75,PRAGUE (T.Johnson 2005) - d. meruňkově broskvový s červeně švestkovou infuzí, f. sametově burgundsky černé, AM 09
50,PRESBY‘S CROWN JEWEL (Sch -Tragitt 2002 ) - plicata, čistě bílý podklad s tm.modře fial. stehováním a lemem, AM 07 50,PRETTY BALLERINA (Mego 2011) - d. kouř. s fial. přelivem, f. střed fial. vínový a hnědý na světl. krém., okraj krém.žlutý 100,PRETTY EDGY (Blyth 2002/3) - plicata, d. růžově fialový, f. krémově bílé s fialovým stříkaným lemem, silně zvlněný
50,PRETTY KITTY (Ke 2011) - čistě broskvově pinkový se středu f. světlejší krémový, korálové kartáčky, silně zřas., AM 17 100,PRETTY SWISH ( Blyth 2007/08) - d. meruňk. broskv., zvlněný a krepov., f. stejné s růžovými hafty, korál. červ. kartáčky
75,PRIME POWER (Tasco 2006) - melounově oranžový s mandarínkovými kartáčky, HM 08
75,PRINCESS CAROLINE DE MONACO (Cayeux 1998) - čistě světle modrý self, oranžově červené kartáčky, silně zřasený
50,PROUD TRADITION (Sch 1990) - d. stříbrně modrý, f. tmavě hyacintově modré, krásná sorta, AM 94
50,PSYCHIC READER (Ghio 2008) - plicata, d. vínový, bílý až krémový podklad f. s vínovým stříkáním, HM 10
75,PUCCINI (Ghio 1999) - d. čistě bílý, f. bílé s purpurovou linií okolo červených kartáčků, velice pěkná sorta, AM 03
50,10
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PUFF THE MAGIC (Blyth 2006/07) - d. meruňkově porcelánový, f. kouř. fialové s fial. pokrytím, mandarínkové kartáčky
50,PURE AS GOLD (Maryott 1993) - silně zvlněný, tmavě zlatý, tmavě zlaté kartáčky, pravidelně remontuje, AM 99
75,PURE REASON (Terada 1999) - zvlněný bílý self, červené kartáčky
50,PUZZLED (T. Johnson 2015) - d. máslově broskvové, f. světle levandulové z větší části napuštěné vínově červenou, HM 17 200,QUEEN OF ANGELS (Sch 1995) - bílý s levandulovým odstínem, krepovaný, bílé kartáčky jsou na konci žluté, AM 99
50,QUEEN‘S CIRCLE (Kerr 2000) - plicata, d. bílý, f. bílý podklad s tm. modrým lemem, oranž.červené kart., WM 06, DM 07 50,QUITO (Ghio 1993) - měděně oranžový self, cihlové kartáčky, super sorta, barevně unikátní, AM 97
50,RACING HEART (Blyth 2001/02) - d. ledově levandulově bílý, f. jasně fialové s levandul. okrajem, mandarínkově červ.kart. 50,RANSOM NOTE (Ghio 2001) - d. mahagonově hnědý, f. tm. mahagonové s černě červeným hrdlem, zřas. a krep., HM 03
50,RARE FIND (Ghio 2003) - d. krémový, f. korál. oranž. se slabou purpur. skvrnou a vlasovým korál. lemem, červ.kart., HM 05 50,RARER THAN RUBIES (Blyth 2007/08) - d. jasně burgundsky růž., f. burgundské až švestk. červené, mandarínk.červ. kart. 75,RAVEN GIRL (Sch 2008) - zcela černý self, hodně puků, silně nařasený, skvělá odrůda, AM 14
50,READY FOR MY CLOSEUP (Black 2014) - d. blend růžově brusinkový, f. oranžově granátově červené, HM 16
150,RECKLESS IN DENIM (Blyth 2006/07) - d. téměř bílý s ústřicovým odstínem a fial. žebry, f. ústřicové s levandul. přelivem 75,RED HANDED (Ghio 2008) - d. mahagonově červený, f. růžově morušové s mahagonově červenými hafty a lemem, HM 10 75,REMBRANDT MAGIC (Blyth 1992/93) - d. kávově hnědý, f. tmavší, kartáčky hořčicové, excelentní odrůda
50,REPERTOIRE (Johnson T. 2011) - d. stř. žlutozelený, f. pastel.fialové, zlaté až hnědé hafty, lem barvy starého zlata, HM 14 100,RETURN ADDRESS (Ghio 2000) - d. oranžový, f. bílé s oranžovým lemem, oranžově mandarínkové kartáčky, HM 02
50,RETURN TO INNOCENCE (Su 2001) - bílý self , silně zřasený, velice pěkný
50,RETURN TO SENDER (Ghio 2000) - fancy luminata, růž. purpur., f. pokryté bílým žilkováním, bílá plocha u kart., HM 04 50,RHYTHM OF LOVE (Blyth 2011/12) - d. krémově žlutý, f. šeříkový blend, hořčicově žluté kartáčky
100,RIDE THE TIGER (La 2002) - stříbrně šedý se žlutozeleným lemem d. a f., výrazný zelený efekt, modré kartáčky, HM 04
50,RIDE THE WIND (Sch 1991) - amoena, d. bílý, f. delfsky modré, střed tmavší, krásná sorta, AM 96
50,RING AROUND ROSIE (Ernst 2000) - d. bílý, f. bílé, pískované sv. švestkovou, žlutý lem, unikátní, AM 04, WM 07
50,RIO (Ke 2001) - meruňkově žlutý, f. růžově slézové, okolo kartáčků světlejší, světlejší lem, páleně červené kartáčky, AM 05
50,RIO ROJO (Sch 2009) - hedvábně červený s vínovým podtónem, vzrůstná odrůda, AM 15
50,RIP CITY (Sch 1999) - karmínově červený, silně zvlněný, žluté kartáčky, neobyčejně vitální a zdravý, HM 03
50,RIPPLING RIVER (Sch 1995) - námořnicky modrý, silně zřasený, modré kartáčky, super sorta, HM 97
50,RISE LIKE A PHOENIX (Black 2017) - d. zlatý s lemem, f. červeno černé, bílé žilkov. okolo aksamitník. žl. kart., AM 21
200,RITE OF PASSAGE (Ghio 2007) - perlově pinkový, na f. modravý přeliv, silně nařasený, HM 09
100,ROGUE (Ghio 1996) - toustově tomátově červený, mandarínkové kartáčky, zcela nová barva, HM 99
100,ROMANTIC EVENING (Ghio 1996) - d. šeříkově modrý, f. purpurově černé, unikátní barevná kombinace, AM 00
75,ROOM FOR ROMANCE (Blyth 2011/12) - d. citrón. s tm. žlutozeleným pokrytím žeber, f. směs růž., fial. a třísl., kart. zlaté 75,ROUGISSANT (Cayeux 2003) - d. malinově pinkový, f. sametově vínové, rezavě červené kartáčky
50,ROYAL HARLEQUIN (Blyth 2009/10) - d béžový až žlutohnědý, f. růžově hnědé pokryté šeříkovou, světlejší šeříkový lem 75,ROYAL SNOWCAP (Sch 2007) - amoena, d. čistě bílý, f. švestkově purpurové, okolo f. bílý lem, HM 09
50,RUFFLED SURPRISE (Ru 1981) - d. žlutý s fialovou infuzí, f. střed téměř bílý se žlutozeleným okrajem, HM 85
50,RULING LORD (Blyth 2002/03) - d. citrónově medový, f. rubínově švestkové, žlutohnědý lem
50,RUSSIAN VIOLET (Ke 2010) - d. tmavě modravě orchideový, f. světlejší s tmavším okrajem, melounově pinkové kartáčky 100,RUSTLE OF SPRING (Grosvenor 1999/2000) - růžově tříslový až růžově hnědý self, mandarínkové kartáčky, unikátní barva 75,RUSTLER (Ke 1988) - d. červenohnědě jantarový, f. tmavě měděně hnědé, super sorta, AM 92
50,SAFARI SUNSET (Blyth 2001/02) - d. terakotový blend, f. stejné s medovým pokrytím, neobyčejně krásná odrůda
50,SALZBURG ECHO (Sch 2009) - d. krémově bílý, f. oslnivě pampeliškově žluté, HM 13
100,SASSY SISTER (Blyth 2014/15) - d. šampaňsky broskvový, f. čistě sv. magentové s levandul. šedým lemem, zlatě oranž. kart. 150,SATURDAY NIGHT LIVE (Sch 1996) - tmavě rubínový self, bronzově žluté kartáčky, pěkná sorta, HM 98
50,SATURN ( Johnson T. 2005) - d. temně řepově červený, f. čistě černě třešňové, páleně oranžové kartáčky, AM 10
50,SAVANNAH SUNSET (Sch 2000) - kadmiově oranžový self, velice pěkná odrůda, HM 02
50,SCENTED WONDER (T.Johnson 2007) - d. sv. modrý, f. levandul. s bronz. zlatými hafty a žlutohnědým lemem, HM 11
50,SEA FOR MILES (Blyth 2013/14) - středně modrý, f. o něco světlejší ve středu, citrónové kartáčky
150,SEA POWER (Ke 1999) - chrpově modrý, f. v tm.odstínu se světlejším okrajem, silně zřas., super, 1. místo v AM 03, WM 05 75,SEA SWELLS (Ghio 1998) - středně modrý s malým okem okolo kartáčků, bílé kartáčky, extrémně zřasený, HM 02
50,SEAKIST (Sch 1997) - d. krémově bílý, f. bílá báze napuštěná nebesky modrou, krémové a hnědé hafty, AM 01
50,SEASONS IN THE SUN (T. Johnson 2014) - d. žlutý, f. hnědé se žlutým lemem, kartáčky hnědé na konci hořčicové, HM 16 150,SECRET AGENDA (Blyth 2004/05) - d. krémově bílý, f. temně žluté, hořčicové kartáčky
50,SERENA LOUISA (Blyth 2010/11) - d. fialový, f. tmavě semišově fialové s 1,2 cm širokým okrajem jako d.
75,SHADES OF PALE (Ernst 2005) - stříbrně modrobílý self, silně zvlněný, velice pěkná odrůda
50,SHE CAN TANGO (Blyth 2014/15) - d. ledově modrý s levandul. přelivem, f. levandul. s tm.okrajem, měděně mandarínk.kart.150,SHIVER OF GOLD (Blyth 2006/07) - d. čistě bílý, f. jasně citrónově žluté, okolo zlatých kartáčků je krémově bílý
75,SILK ROMANCE (Blyth 1999/2000) - orchideově šeříkový, f. o něco světlejší, mandarínkové kartáčky, krepovaný
50,SILKY MOMENT (Blyth 2011/12) - pastelový, pinkově šeříkový self, korálové kartáčky
75,SILVERADO (Sch 1987) - šeříkově modrobílý zřasený self, nádherná, bezkonkurenční sorta, WM 93, DM 94
50,SIMPLY DELICIOUS (Ha 2002) - levandulově švestkový s tm. odstínem okrajů d. a f. , světle levandulové hafty, HM 04
50,SING A SONG (Sch 2008) - plicata, sněhově bílý podklad s karmínově růžovou kresbou
75,SIZZLIN‘ HOT (T.Johnson 2018) - d. světlounce až středně žlutý, f. vínově červené s téměř bílým lemem, HM 21
300,SLADKÉ MÁMENÍ (Mego 2013) - d. sv. růžový s tm. žilkováním, f. krém.s růžově stříkaným okrajem, cyklám. růž. hafty
100,SLICE OF HEAVEN (T.Johnson 2017) - d. modře pinkový, f. o něco světlejší s tm. hafty, oranž. kart., na konci fial. modré 200,11
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SLOVAK PRINCE (Mego 2003) - d. bílý s modrým odstínem, zlatý lem, f.modře purpurové, AM 07, WM 09
SLOVAK SAPPHIRE (Mego 2006 ) - tmavě modře purpurový až černě purpurový, oceněný ve Florencii v r. 2003, HM 09
SNAPARAZZI (Blyth 2011/12) - d. bílý, f. blend neobyč. a zvl. barvy v kombin. levandul. šedé s olivově tříslovým lemem
SNEEZY (Ke 1996) - plicata, d. meruňkově žlutohnědý, f. citrónově meruňkové s růžově fialovým stříkáním, krásný, AM 00
SNOWED IN (Ghio 1999) - bicolor, d. sv. modrý se žlutohnědým okrajem, f. fial. černé s bílou okolo kartáčků, super, HM 01
SOCIAL BLUSH (Sutton M. 2008) - korálově růžově pinkový self, HM 10
SOFIA (Blyth 2002/03) - d. čistě bílý, f. pastelově citrónově žluté s bílým lemem, zlatě žluté kartáčky
SOLO FLIGHT (L.Johnson 2004) - d. nebesky modrý, f. stejné s fialovým pokrytím středu, maximálně zřasený
SONGWRITER (Ha 2002) - d. tmavě levandulově modrý, f. světlounce levandulově modré napuštěné bílou
SORDID LIVES (Johnson T. 2009) - d. bílý se zlatým lemem, f. bílé až světl. žluté s růž. magentovým pokrytím, lem, AM 13
SOTTO VOCE (Ha 2000) - d. jasně levandul. pinkový, f. šeříkové, tmavší na okrajích, kart. šeříkové v hrdle oranž., HM 02
SPACELIGHT SKETCH (Ne 1998) - fancy plicata, d. sv.hnědý, žíhaný, f. kaštanově hnědé tečkování na žlutém podkladu
SPEAKING FREELY (Ha 2003) - jasně oranžový, okolo kartáčků světlejší, mandarínkově oranžové kartáčky
SPEED LIMIT (La 1992) - d. středně modrý s bílým středem, f. středně modré s bílým okem, bílé kartáčky, opakuje kvetení
SPICE LORD (Blyth 2002) - plicata, d. žlutohnědě červenohnědý, f. krém. bílé se stehovaným lemem barvy jako d., AM 07
SPICED TIGER (Ka 1996) - d. barvy surového cukru se žíháním, f. tm. mahagonové se stříbrně bílým žíháním, AM 00
SPLASHACATA (Tasco 1998) - d. bledě fialový, f. bílý podklad s purpur. popepřením intenz. při okraji, WM 04, DM 05
SPOT STARTER (Sch 2007) - tmavě modře purpurový, okolo kartáčků výrazné bílé okénko, velice raná odrůda, HM 11
SPRING MADNESS (Johnson T.2009) - d.bílý s cítrónovou bází, f. středně žluté s červenohnědými linkami, bílý lem, HM 12
STAIRWAY TO HEAVEN (La 1993) - d. krémově bílý, f. středně modré s levandulovým odstínem, WM 99, DM 00
STANDING PROUD (Sch 2009) - maceškově purpurový se sametovou texturou
STAR TURN (Ghio 2014) - tmavě jahodově pinkový self, mandarínkové kartáčky, HM 18
STARRING (Ghio 2000) - d. bílý, f. červeně purpur. černé, červené kartáčky, tzv. černá amoena, vynikající , AM 04, WM 07
STARSHIP ENTERPRISE (Sch 1999) - d. bílý se žlutou infuzí, f. střed bílý s růžově magentovým lemem, unikátní, AM 03
STEAL YOUR HEART (Black 2018) - plicata, d. purpur.černý, f. bílý podklad se stříkaným lemem jako d., tm. hnědé kart.
STILETTOS (Johnson T.2009) - d. modře pink., žlutohnědopinkové s tmavšími hafty, fial. zdvižené kartáčky, SA typ, HM 12
STILL THE ONE (T. Johnson 2015) - d. středně pinkový, f. o něco světlejší s téměř bílým středem, tmavě pinkové hafty
STOLEN SWEETS (Black 2009) - studeně bílý se žlutým úzkým lemem f. a hafty, oranžové kartáčky, AM 13
STOP THE MUSIC (Sch 1985) - plicata, d. vínově červený, f. bílé s červeným stehováním, HM 88
STOP THE TRAFFIC (Blyth 2007/08) - variegata, d. jasně zlatý s tm. žebry, f. mahagonově červeně hnědé se zlatým lemem
STRAWBERRY FROSTING (SuM 2010) - d. pink. bílý, bílý okraj, tm. báze, f. téměř bílé s levandul. přelivem, AM 15
STRICTLY JAZZ (Blyth 1999/2000) - d. levandulově modrý, f. námořnicky modré s lemem, f. bíle žilkované, unikátní
STRUT (Johnson T.2009) - d. stř. orchid., f. černé s kovovým povlakem, okraj fuchsiově fial., tm. červenohnědé kart., HM 12
STRUT YOUR STUFF (Black 2007) - d. šveskový s čokoládovým lemem, f. stř. levandul. fial. s čokolád. lemem, HM 10
STYLE TRAVELLER (Blyth 2012/13) - d.citrónově krém., f. levandulově fialové, tmavší hafty, světlejší střed, zlaté kartáčky
STYLIZED (Johnson T. 2009) - ledově bílý, 2/3 středu f. je napuštěno stř. levandul., hafty švestk., kouř. oranž. kart., HM 12
SUDDEN BLISS (Blyth 2012/13) - d. čistě šeříkový, f. pink. ze šeříkového spektra, okolo mandarínkových kart. je krémový
SUGAR BOMB (Blyth 2007/08) - d. krémový, f. krémově bílé s krémově žlutými hafty, citrónově žluté kartáčky
SUGAR MAGNOLIA (Sch 1998) - d. bílý s magnóliovým odstínem, f. růžově pinkové, menší květy, HM 00
SUN SHINE IN (Ke 2010) - jasně citrónová glaciata, okolo kartáčků světlejší okénko, kartáčky žluté, AM 14
SUNDRENCHED (La 2001) – d.barytově žlutý, f. stejné s tmavším okrajem, kartáčky modré v hrdle oranžově žluté
SUNNYSIDE DELIGHT (Sch 2002) - d. mimózově žlutý, f. růžově magentové, žlutohnědě levandulový lem, žluté kart.
SUNSET STREET (Krupka 2004) - d. středně žlutý s pinkovým podtónem, f. stř. žluté, střed téměř bílý, kart. páleně oranžové
SUPERHERO (Ghio 2012) - d. bílý s okrově zlatým halo, f. černě vínově červené se žlutou plochou ve středu f., AM 16
SUPREME SULTAN (Sch 1988) - d. zlatý, f. mahagonově červené, bronzové kartáčky, obrovský květ, AM 92
SUSPICION (Ke 1999) - d. krémový napuštěný fialovou, f. světle žluté s tmavším okrajem a hafty, HM 01
SWEET SEDUCTION (Blyth 2007/08) - d. ústřicově pinkový, f. růžově fialový blend s úzkým šeříkovým lemem
SWEET SVENGALI (Blyth 2010/11) - d. medově meruňk., f. medové, napuštěné červeně burgundskou, tm. hafty, lem
SWEET TALKING WOMAN (Blyth 2014/15) - čistě pinkový self s korálově pinkovými kartáčky
SWEET VICTORIA (Mego 2012) - d. pinkově růžový, f. světlejší růžově pinkové, ve středu krémové, oranžové kartáčky
SWINGTOWN ( Sch 1996) - morušově vínově červený self, modře purpurové kartáčky, AM 00
SWORDSMAN (Blyth 2004/05) - f. růžově burgundské, f. tmavě švestkově burgundské, kart. páleně mandarínkově bronzové
TANZANIAN TANGERINE (Ka 1995) - d. mandarínkové, f. žluto hnědě oranžové s vínově červeným pískováním, AM 97
TATRA’S EAGLE (Mego 2014) - d. krém. bílý, f. hořčic. s hnědým pokrytím a bílým žilkov. okolo středu f., krém.bílý lem
TAUGHT BY MASTERS (Ernst 2002) - d. světle purpurový s fial. okrajem, f. krém. broskvové se švestk. lemem, HM 04
TEAMWORK (Ke 2001) - d. levandulově modrý, f. sametově tmavě purpurové, červeně žluté kartáčky, HM 03
TEASING TIGER (Painter 2012) - d. oranž. ananasový, f. stejné pokryté tmavě vínově červeně purpurovými linkami, AM 17
TELEPATHY (Ke 2003) - luminata, d. levandul. orchideový k okraji světlejší, f. samet. purpur. s bílým žilkováním, AM 07
TEMPESTO (Blyth 2007/08) - d. broskv. lososový, báze a žebra napuštěné fial., f. losos. broskvové, mandarínk. oranž.kart.
TEMPLE OF TIME (Blyth 2002/03) - d. meruňkový s růžovými žebry, f. meruňkové s růžovým přelivem směrem k okraji
TENNESSEE WOMAN (Innerst 1990) - plicata, d. středně hnědý, f. základ bílý s purpurovým stříkáním, AM 95
THAT’S ALL FOLKS (Maryott 2005) - d. jasně žlutý, f. bílé se zlatým lemem, silně zřasený, skvělá odrůda, WM 11, DM 13
THAT’S HOT (La 2008) - pinkový bitone s červeně purpurovými rameny na d. , červeně oranžové kartáčky, HM 10
THINKING OF YOU (Ghio 2003) - tmavě růžově pinkový, na f. tmavší lem, červené kartáčky
THORNBIRD (Byers 1989) - d. světle režně žlutý, f. zelenavě tříslové, SA typ, WM 96, DM 97
THREE PART HARMONY (Black 2014) - d. středně pinkový, f. bílý střed, zbytek pokrytý světle zeleně krémovou, AM 21
12
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THUNDERING OVATION (Black 2007) - d. bílý s úzkým zlatěhnědým lemem,f. růž. fial. a švestk. pískov., bílý lem, HM 10 50,TIGER HONEY (Ka 1994) - žlutohnědý s nepravid. žíháním a stříkáním na d. a f., unikátně vybarvený, 1.místo v AM 98
50,TOILE DE JOUY (Cayeux 2005) - d. lososový, f. bílé s slézově pinkovým lemem, červené kartáčky
50,TOOT YOUR HORN (Feuerstein 2000) - korálově pinkový, střed f. světlejší, korálově červené kartáčky, SA typ, HM 03
50,TORERO (Cayeux 2005) - d. meruňkově oranžový, f. jahodově červené, mandarínkové kartáčky
50,TORONTO (T.Johnson 2011) - d. teple broskv.žlutohnědý s kaštan. infuzí žeber, f. samet. tm. kaštan. se sv.okrajem, AM 16 75,TOTALLY AWESOME (T.Johnson 2018) - d. masově pink. s fial.infuzí, f. třešňově černé s bílými liniemi okolo kartáčků 250,TOUR DE FRANCE (Ke 2004 ) - amoena, d. čistě bílý, f. zlaté, perfektní odrůda, AM 08, WM 11
75,TREASURED (Ghio 2004) - alabastrově pinkový s tmavšími žebry, kartáčky v hrdle korálové jinak modré, zřasený, AM 08
50,TROPICAL GARDEN (Mego 2009) - d. jasně žlutý, f. sametově švestkové, silně zvlněný
75,TRULY WICKED (Blyth 2007/08) - d. broskvový s růžově fialovými žebra, f. růžově magentové, mandarínk. oranžové kart. 75,TUNNEL VISION (Ke 2010) - plicata, d. černě purpur., f. podklad máslový až krém. se širokým černě purpur. lemem, AM 15 100,TUSCAN SUMMER (Ke 2010) - plicata, temně hnědavě červený, f. se zlatožlutým středem, hořčicové kart., AM 14, WM 16 100,TUSCAN VILLA (Blyth 2001/02) - d. citrónově žlutý, f. zlatě žluté, lehce krepovaný, hořčicové kartáčky
50,UNCONDITIONAL LOVE (Ghio 2010) - d. středně pinkový, f. světle pinkové, tmavší v hrdle, mandarínkové kart., HM 12 100,UNDIVIDED ATTENTION (Ernst 2004) - středně pinkově růžový s intenzívnějším odstínem v hrdle f., červeně korál.kart.
50,UNFORGETTABLE FIRE (Sch 1991) - červený s hnědým odstínem, samet. povrch, vzrůstný, silně zřasený, AM 97
50,UNSPOKEN PASSION (Blyth 2016/17) - d. krém. bílý s tm. žebry a korál. bází, f. krém. bílé napuštěné broskv. až meruňk. 250,UPPER HAND (Ghio 2004) - d. barvy starého zlata s magent. infuzí, fial. modré f. s mahagonovými hafty a lemem, HM 09
50,UPTOWN LADY (Ke 2010) - d. sv. levandul. modrý u báze tm., f. levandul. modré se sv. středem, světl. modré kart., HM 13 50,VALLEY OF FIRE (Krupka 2008) - d. kouřově fialově červený, f. sametově červené, výrazné červené kartáčky
50,VENETIAN GLASS (Ke 2003) - pastel. mléčně pinkový s modrým podtónem, studeně bílé kartáčky, lehce krepovaný, AM 07 50,VENITA FAYE (Ke 2008) - d. světl. pink., f. jasně šeřík., velice pěkná pastel. kombinace, kart. v hrdle pink. červené, AM 12 50,VICAR (Sch 2011) - hyacintově fialový self, tmavě modře purpurové kartáčky
50,VIGILANTE (Sch 1991) - d. blatouchově karamelový, f. černě kaštanové, exkluzivní, AM 95
50,VISTA POINT (Ke 2017) - plicata, d. barvy portského vína, f. bílý podklad s portsky vínovým stříkaným lemem, HM 19
250,VOLTAGE (Messick 1993) - zvlněný jasně oranžový, červenooranžové kartáčky, AM 97
50,VOULEZ-VOUS (T. Johnson 2015) - levandul. s tm. vínově červeným pokrytím, má 6 f., nemá dóm, jako japoniky, AM 19 150,WALKING ON AIR (Black 2001) - d. a f. tmavě fialově modré, při okrajích světlejší, zřasený, AM 05
50,WAR CHIEF (Sch 1992) - jemně rubínově červený, žluté kartáčky, z červených nejlépe rostoucí odrůda, HM 95
50,WARM WISHES (Maryott 1999) - středně žlutý, střed f. napuštěný bíle, žluté kartáčky, silně zřasený
50,WATERCOLOR PRINT (T. Johnson 2015) - d. bílý lehce napuštěný světl. fial., f. téměř bílé se středně fial. lemem, HM 17 100,WEARING RUBIES (Blyth 2001/02) - d. granátově růžový, f. sytě rubínově červené se sametovým povrchem, unikátní
50,WEDDING DRESS (Ne 2016) - bílý self,silně nařasený, kontrastní červené kartáčky, skvělá novinka
100,WEDDING KISS (Blyth 2010/11) - citrónově krémový self, d. v tmavším více citrónovém odstínu, zlaté kartáčky
100,WEDDING NIGHT (Ghio 2009) - plicata, d. purpur. černý, f. bílý podklad s purpurově černým napuštěním a lemem, HM 11 75,WESTERN TRADITION (Ha 2002) - oranžově měděný, f. zlatě měděné s mosazně žlutým pokrytím, oranž.kartáčky, HM 05 75,WHAT A FEELING (T.Johnson 2017) - d. bílý, f. bílý podklad s modrě až fial, napuštěným lemem,citrón.žl. plocha u kart. 250,WHAT A PARTY (T.Johnson 2018) - d. žlutý, f. samet. burgundsky černé s levandulově modrým lemem se zlatou, HM 21
250,WHEN DOVES CRY (T.Johnson 2018) - d. ledově bílý, f. vínově červené s levandul. lemem, oranž. kart., 1. místo v HM 21 250,WHISPERING SPIRITS (Ernst 2001) - d. bílý se zlatým lemem, f. bílé pokryté burgundským pískováním, žlutý lem, AM 05 50,WHITE HOT (Tasco 2008) - bílý s velkými oranžově červenými kartáčky, špičkové větvení stonku, AM 12
75,WHITE ROOM (Lauer 2005) - bílý, zvlněný a lehce krepovaný s diamantovým pokrytím, HM 09
50,WHO‘S A TOFF (Blyth 2004/05) - d. magent. švestkový, f. stejné s velkým burgundsky černým okem.
50,WHO‘S YOUR DADDY (Blyth 2000/01) - d. jasně šeříkově fialový, f. purpurově černé s lemem jako d., páleně oranž.kart.
50,WHY BE NORMAL (T.Johnsou 2014) - hořčicový s bílou centrální linkou, nemá d. pouze 6 fallů, hořčicové kartáčky, AM 18 150,WILD ANGEL (T.Johnson 2006) - d. bílý, střed f. fialový, zlatě žluté hafty a lem, okolo kartáčků světlejší, unikátní, AM 10
75,WILD JASMINE (Hamner 1983) - plicata, d. žlutý, f. bílý základ, zlatohnědé tečkování, unikátně vybarvený, AM 90
50,WILD VISION (Blyth 1993/94) - d. šedobílý napuštěný fialovou, f. plyšově černé se světlejším okrajem, krásná sorta
50,WILD WINGS (Ke 1999) - d. tmavě fialový, f. téměř černé, cihlově oranžové kartáčky, AM 03
50,WILLAMETTE MIST (Sch 2001) - reverzní amoena, vistáriově modrá, silně zřasená, HM 03
50,WINGS OF PEACE (Su 1997) - silně zřasený bílý self s bílými kartáčky, vzrůstná a spolehlivá odrůda, HM 02
50,WINTRY SKY (Ke 2002) - středně fialově modrý, f. studeně bílé, velice pěkná reverzní amoena, AM 06, WM 10
50,WISH LIST (Black 2011) - sněhově bílý s krátkým purpurovým žilkováním okolo žlutých haftů, hodně puků, dlouho kvete 100,WIZARD OF ODDS (Black 2009) - zákl. barva je rubín. červená a jasně zlatá s nepravid. pokrytím, každý květ jiný, AM 13 100,WORD HAS IT (Blyth 2004/05) - d. krém.s pink. žebry, f. krém. bílé s tm. okrajem a krém. broskv. hafty, mandarínkové kart. 50,WORLD PREMIER (Sch 1998) - d. lehce namodralý, f. inkoustově modře purpur. s bílým lemem, 1.místo v AM 02,WM 04 50,XANTHIPPE‘S HALO (Nisw 1992) - tmavě červenofialový, f. s hnědým lemem, žluté kartáčky, HM 94
50,XANTIPA (Krupka 2020) - d. bílý, f. bílé se slabým šeříkovým okrajem a středovou linkou, oranžové kartáčky
100,YAQUINA BLUE (Sch 1992) - silně zřasený, středně modrý self, žluté kartáčky, neobyčejně krásný, WM 98, DM 01
50,YELLOW FLOUNCE (Ru 1984) - d. světle žlutý, f. bílé se žlutým lemem, velice pěkný
50,YES (Blyth 1996/97) - d. čistě bílý, f. medově žluté, mandarínkově červené kartáčky, výrazná kombinace, HM 98
50,YOU FLIRT (T.Johnson 2018) - d. světle žlutý se světlounkým okrajem, f. vínově červené s citrónově žlutým okrajem
200,YOURS TRULY (Ghio 2013) - d. krémově bílý, zlatá žebra, f. krémově bílé v horní části zlatě žluté, zlaté kartáčky, HM 15
150,ZLATOVLÁSKA (Mego 2010) - d. kouřově žlutý a medově krémový blend, f. levandulové se žlutým lemem, SA typ
100,ZLONICE (Krupka 2013) - d. zlatě žlutý, f. mahagonově červené, kartáčky tmavě oranžově žluté, zvlněný, dlouho kvete
50,13
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ZOBOR ( Mego 2004) - d. krémově růžový, f. krémově pinkové, tmavě červené kartáčky

50,-

Obrubové kosatce - BB
ADAMAS (Krupka 2007) - luminata, d. kouřově pinkový s fial. infuzí báze, f. vínově červené, oranž. kart., lehce zvlněný
40,ALL IS TRUE (Tasquier 2019) - d. žlutý, f. modře fialové, tříslově žlutý lem, kart. v hrdle a středu oranžové, na konci žluté
50,ALMOST FAMOUS (Blyth 2015/16) - d. krémově bílý, f. středně meruňkové, mandarínkové kartáčky
200,ANACONDA LOVE (Ka 1999) - d. pinkově růž., f. červeně purpur. s pink. a bílým nepravidelným žíháním, AM 03
50,APRICOT FROSTY (Nisw 1992) - amoena, d. bílý, f. meruňkové, nádherná kombinace, AM 96, KM 00
50,BATIK (Ensminger 1986) - purpurový s bílými podélnými skvrnami, AM 90, KM 92
50,BE MY BABY (Black 2004) - krémově pinkový, okolo kart. světlejší, pastelově mandarínkové kartáčky, AM 08, KM 10
40,BOISTEROUS (Black 1998) - d. světle perlově levandulový, f. cihlově červené s rezavým okrajem, bílé hafty, HM 01
40,BORDERLINE (Ghio 1984) - d. bílý, f. citrónově žluté lemované bílou, AM 88
50,BROWN LASSO (Buckles 1975) - d. zlatý, f. orchideově levandulové s hnědým lemem, KM 80, DM 81
50,COLORFLICK (O.Brown 1991) - d. tmavě meruňkově růžový, f. lehce zvlněné žluté s meruňkovým okrajem
40,FLAVOURS (Blyth 1996/97) - d. lilavý se žlutohnědou infuzí, f. stříbrně šeříkové s úzkým zlatým lemem, žlutohnědé oko
40,GO FOR BOLD (Black 2001) - d. žlutý, f. bílé, napuštěné purpur. a s purpur. lemem, žluté kart., 1. místo v AM 05, KM 07
40,HONKY TONK HUSSY (D.Meek 1991) - zvlněný, tmavě kaštanově červený self, excelentní barva, AM 95
50,I’M DREAMING (Blyth 2007/08) - d. bílý s lehce pink. žebry, f. bohatě čistě pinkové, tmavší u haftů, mandarínk. červ.kart. 50,KEEP GOING (Black 2017) - amoena, d. bílý, f. vínově purpurové, okolo světle oranžových kartáčků je bílá plocha
100,MANDRAKE (Blyth 2014/15) - d. šeříkový s růž. tříslovou inf. a lemem, f. růž. tříslové, okolo oranžových kart. je bílá plocha 150,ORANGE EMPEROR (Rýznar 2016) - sytě vybarvený pomerančově oranžový self, pod červenými kartáčky je světlejší, super 75,ORANGE POP (La 1998) - zvlněný oranžový self, oranžové kartáčky, 1. místo v AM 02, KM 04
40,SEA CADET (Aitken 1993) - námořnicky fialový, okolo kartáčků světlejší, fialové kartáčky, silně zřasený, HM 95
40,SPITFIRE (Ha 1992) - zvlněný bílý s mandarínkově červenými kartáčky
40,STYLISH CHOICE (Black 2017) - plicata, d. bílý se světle modrým stříkáním, f. bílé s modrofialovým stříkaným lemem
100,TINK (Durrance 1991) - d. levandulový, f. zlatě žluté, žlutooranžové kartáčky, 1. místo v AM 97
40,VENUS BLUSH (Black 2015) - d. šeříkově pinkový, f. krémově pinkové, oranžové kartáčky, HM 17
100,-

Miniaturní vysoké kosatce – MTB
APRICOT DROPS (Aitken 1995) - meruňkový s tm. okem na f., žluté kart., na konci oranžový, 1. místo v AM 00, WWM 03 30,BANGLES (Mil 1995) - ametystový a safírově modrý, f. protkané bíle, 1. místo v AM 99, WWM 01
30,BAUBLES AND BEADS (L.Miller 1997) - d. jasně zlatý, f. červenočerné, hafty nepatrně tečkované, 1. místo v AM 02
30,BLUE CHIP STOCK (Black 1998) - d. modrý s tmavě fialovou infuzí, f. tm. fialové, k okraji světlejší, 1. místo v AM 04
30,BUMBLEBEE DEELITE (Norrick 1986) - d. žlutý, f. tmavě kaštanové se žlutým lemem, HM 88, WWM 93
30,CASCADE TRAILS (L.Miller 2016) - d. zlatě karamel., f. tm.vínově červené s bílým žilkováním, zlatě karamel.lem, zlaté kart. 50,DANCING LILACS (S.Markham 2002) - orchideově šeříkový, 1. místo v AM 07
30,DIVIDING LINE (Bunnell 2005) - d. světlounce modře fialový, f. světle purpurové s tm.okem, AM 09, WWM 11, DM 14
30,FLIRTIN‘ SKIRTS (Black 2018) - d. kouř. šeřík.s třísl.lemem, f. stř. kaštan., pokryté třísl. hnědým žilkov., 1. místo v HM 21 100,I FEEL ENCHANTING (Black 2020) - d. sv. šeříkový se mísí se žlutohnědou, f. stř. šeřík. mají pískované žilky kolem kart. 150,JUVENILE JOY (Black 2014) - plicata, d.máslově žlutý s červeně švestk. stříkáním a žilkováním, f. bílé s purpur. stříkáním 40,LARRY‘S GIRL (S.Markham 2002) - plikáta, bílý, d. s fialovým stříkáním, f. s fialovým lemem, HM 05
30,MADAM PRESIDENT (Thurman 2001) - d. kanárk. žlutý, f. červeně fial. žilkování se žlutým lemem, AM 05, WWM 09
40,MASLON (Spoon 2002) - d. žlutý, f. sametově levandulově purpurové s bílým lemem, 1. místo v HM 04, WWM 08
30,NEW FANGLED (Black 2019) - d. pastel. broskv., f. blend krémový se sv. břidlicově fial. a třísl. žlutým okrajem
100,PEEBE AND JAY (Schmieder 2006) - d. měděně bronzový, f. bordové, unikátní kombinace, 1.místo v AM 11, WWM 13
30,PERSONA (Ke 2005) - d. růžově tříslový, f. bílé s tmavě fialovým žilkováním , růžově tříslový lem, žluté kartáčky, AM 11
30,PINK-ALL-OVER (Fisher 1999) - středně pinkový self, kartáčky načervenale pinkové, HM 02
30,PLEASE (Graig 2005) - d. světle žlutý, f. bílé s rozptýleným levandulovým lemem
30,PLUM QUIRKY (Probst 2005) - d. žlutý, f. krémové se švestkově purpurovým žilkováním a napuštěním, AM 09, WWM 12 30,PRETTY QUIRKY(Probst 1992) - d. žlutý, f. fialové s tmavším žilkováním u haftů, žluté kartáčky, WWM 99
30,RAYOS ADENTRO (Morgan 2007) - tm.červ. purpur.,fial.žebra na d., na f. bílé žilk., žluté kart., 1. místo v AM 12, WWM 14 30,RAZZLEBERRY DRESSING (S.Markham 2005) - d. krémový, f. krémové s malinovým žilkováním, AM 12
30,RED VISION ( Fisher 2005) - mahagonově červený self, žluté kartáčky
35,REMINISCENCE (C.Mahan 1994) - d. fialový, f. sametově švestkové s morušovým okrajem, 1. místo v AM 00, WWM 02
30,SILVER ICE (Black 2014) - d. ledově bílý se sv. modrým plikát.lemem, f.teple bílé se slabým světl. modrým stříkáním
40,SIREN (Fisher 2000) - d. šedofialový, u báze bronzový, f. ametystové, žluté kartáčky
30,STEFFIE (Fisher 1993) - sněhové bílý, f. s fialovým okem, krémové kartáčky, pozoruhodný kultivar, AM 99
30,SUN SPIRIT (Graig 2007) - nádherně oranžový s oranžovými kartáčky, HM 10
40,THAT´S RED (Fisher 2000) - tmavě krvavě červený, červeně hnědé kartáčky, HM 03, AM 06
30,TIC TAC TOE (T.Johnson 2010) - d. pink., f. perlově fial. s tm. fial. lemem, oranžové kart., tetraploidní, AM 14, WWM 17
50,WELCH‘S REWARDS (Welch 1988) - d. žlutý, f. červeno purpurové se žlutým lemem, HM 90, WW 92
30,WISTFUL WISTERIA (Wulf 1998) - vistáriově šeříkový self, velice pěkný, AM 02
30,YELLOW FLIRT (Fisher 1998) - středně žlutý self, oranžové kartáčky, AM 04
30,-
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Středně vysoké kosatce – IB
ALBERTA CLIPPER (Black 2007) - ledově modře bílý s tmavšími modře napuštěnými hafty, HM 11
AMERICAN PATRIOT (C.Bartlett 1997) - d. světlounce modrý, f. červenofialové, bílý lem, oranžové kartáčky
AQUA TAJ (Blyth 2002/3) - jasně středně modrý s bronzovými kartáčky
ASK ALMA (C.Lankow 1987) - korálově oranžový self, bílé kartáčky, AM 91, SM 94
BEAMING (Blyth 2012/13) - d.citrónově krémový, f stejné s velkým zlatě žlutým okem, zlaté kartáčky, skvělá novinka
BISTRO (Ke 1999) - medově hnědá fancy luminata, f. stř. hnědé stínované barvou henny, s jemným žlutým okrajem, HM 03
BLACK COMEDY (Black 2017) - d. černě purpurový, f. sametově černé, kartáčky středně oranžové, 1.místo v AM 21
BONKERS (Ke 2006) - d. kouř. sléz. s khaki přelivem, f. portsky vínové se žl. hafty a úzkým lemem, zlatě oranž. kart., HM 08
BOTTLE OF BLISS (Blyth 2012/13) - d.krém. citrónový s broskvovými žebry a fial. přeliv báze, f. krém. k okraji meruňkové
CASUAL ATTIRE (Black 2017) - d. světle šedomodrý, f. středně purpurové, švestkové hafty a švestkový lem
CAT IN THE HAT (Black 2009) - d. stř. malin. Růž., f. krém. podklad s malinově růž.stříkáním, oranž. kart., AM 14, SM 18
COOLISM (Blyth 2008/09) - d. jasně citrónově žlutý, f. krémové s citrónově žlutými hafty
CRAZY OVER YOU (Black 2017) - d. tmavě vínově červený, f. sametově třešňově černé, oranžové kartáčky
DAZZLING (Black 2008) - d. bílý, f. středně purpurové s bílým lemem, jasně oranžové kartáčky, 1. místo v AM 10, SM 14
DELIRIUM (M.Smith 2001) - luminata, d. barvy starého zlata, f. tmavě červeně purpurové, 1. místo v AM 05, SM 07
DEVIL MAY CARE (Black 2000) - zcela sametově černý s výraznými červeně oranžovými kartáčky, AM 06, SM 09
DOMAINE (Ke 2003) - žhavě stínovaně malinová luminata, plikáta, f. s burgundským odstínem, tašk. červené kart., HM 05
DRAMATICO (Blyth 2008/09) - d. meruňkově broskvový, f. burgundsky růžové s lemem jako d. , kartáčky páleně bronzové
DUBLIN (Ke 1998) - d. čistě světle pinkově růžový, f. střed fallů světlejší, namodralé kartáčky
FIREBUG (Gatty 1994) - d. žlutý, f. kaštanově červené se žlutým lemem, 1. místo v HM 96
FORTUNE HUNTER (Black 2004) - středně zlatě meruňkový s tmavším středem fallů, oranžové kartáčky
FROSTY ELEGANCE (Palmer 1994) - čistě bílý self, žluté kartáčky, krepovaný, vynikající odrůda
FRUIT COCKTAIL (Ke 1997) - d. žlutý, střed vanilk., f. žlutý a broskvový blend, střed okrově žlutý, červ. kartáčky, HM 99
FURIOSO (Blyth 1996/97) - d. pinkově růžový, f. meruňkově oranžové, červené kartáčky, unikátní barevná kombinace
GLOWGIRL (Blyth 2012/13) - d. růžový s ústřicovým okrajem, f. burgundské s lemem jako d., kartáčky mandarínkové
GNU RAIZ (Ka 1997) - d. fialový, f. zeleně žlutý podklad s fialovým žilkováním a okrajem, 1. místo v AM 02, SM 04
GOLD PENDANT (Black 2003) - jasně tmavě zlatý self, oranžové kartáčky
GOOD TO GO (Black 2007) - d. středně orchid. pink. se žlutohnědým lemem, f. středně orchid. se žlutohnědým lemem
GRANDESCENT (Blyth 2014/15) - d. béžově šedý a šampaňský, f. čistě červeně fial. s lemem jako d. , mandarínkové kart.
HOT FUDGE (Ha 1983) - d. tmavě hnědý se žlutým podtónem, f. žluté s hnědým stříkáním, plicata, AM 88, SM92
HOT TOPIC (Ke 2003) - růž. hnědý blend se žlutým lemem f. a s pampeliškově žlutým pokrytím okolo kartáčků, HM 05
I‘M ON FIRE (T.Johnson 2011) - d. jasně měděně oranžový, f. rezavě oranžové, oranžově červené kartáčky
IN A FLASH (Black 2001) - tmavě červeně purpurový, f. se světlejším okrajem, oranž. kartáčky, pozoruhodná barva, HM 04
IN THE MIST (Blyth 1996/97) - d. ledově modrý, f. ledově modré pokryté modře levandulovou a olivovou
INTOXICATING (Black 2009) - plicata, krém. podklad s tm. růžově magentovým stříkáním a lemem f., oranž. kart., AM 15
JUMP START (Ke 2002) - d. tmavě vínový, f. burgundsky černé, oranžové kartáčky, velice pěkná odrůda, AM 07
LEVITY (Aitken 1991) - světlounce modrá plicata, bílý podklad, tmavě fialové kartáčky, AM 95
LINE DRIVE (SuM 2007) - d. bílý napuštěný fialově modrou, f. bílé s fialově modrým podélným žilkováním, HM 10
LOCAL HERO (Blyth 2000/01) - žlutá plicata, d. jasně zlatý, f. střed bílý se žlutým stříkáním, bronz. kartáčky
LOVE THE LOOK (Blyth 2006/07) - d. meruňkově korálový, f. stejné s růžově žíhaným okem okolo červených kartáčků
MAGIC BUBBLES (Willot 1994) - zvlněný a krepovaný korálově pinkově růžový se stejnými kartáčky, AM 99
MAN’S BEST FRIEND (Black 2008) - d. břidlicově fial., mosazně žlutá žebra, f. stř. červenohnědé, žl. kart., AM 12, SM 15
MANIA (Blyth 2004/05) - meruňkově tříslový, na f. velké růžově tříslové oko
MASKED BANDIT (Ke 1998) - d. vínově slézový, f. sametově jiřinkové s chromově žlutým okem, silně zřasený, HM 00
MEGGLETHORP (Aitken 1991) - světle modrý s tmavě modrofialovým okem na fallech, 1. místo v HM 95
MIDNIGHT ICE (Su 2007) - modrý self se sněhově bílými kartáčky
MINTED GOLD (Blyth 1999/2000) - d. zlatě žlutý, f. v tmavším tónu, kartáčky oranžově zlaté, pozdní odrůda
MY FANTASY (Graig 2005) - d. světlounce pinkový, f. bílé lemované fialovou
PINK PELE (Aitken 1996) - pinkově růžový až broskvový na fallech purpurové oko, korálové kartáčky, HM 98
PRINCE OF BURGUNDY (Nisw 1993) - plicata, bílý podklad s tmavě burgundsky vínovým stříkáním, AM 97, SM 99
PROTOCOL (Ke 1996) - d. bílý se světle žlutou infuzí, f. citrónově zlaté se světlejším okrajem, 1. místo v AM 00, SM 02
RED ZINGER (Black 1985) - d. středně burgundsky vínový, f. tmavší s tmavě červeným okem, AM 89
ROSY ROMANCE (Black 2007) - plicata, krémově máslový podklad s morušově růžovým stříkáním a lemem f., oranž.kart.
SANGRIA (Ke 2003) - d. tmavě burgundský, f. vínově červené, hnědě oranžové kartáčky, HM 05
SEASON TICKET (Gatty 1995) - d. žlutý s pink. žebry, f. nepatrně tmavší s meruňkovým přelivem, červené kartáčky,HM 97
SHADOWS CAST (Blyth 2001/02) - d. kouřově pinkový s fial. infuzí., f. fialové s velkým burgundským okem
SINISTER DESIRE (Black 1998) - černě třešňový bitone, bronzové kartáčky, HM 01
SIZZLING (Blyth 2014/15) - zlatě žlutý self, kartáčky jasně červeně mandarínkové, skvělá novinka
SOLEIL (M.Smith 2011) - jasně zlatě žlutý self s oranžovými kartáčky, AM 16
STAR IN THE NIGHT (Black 2009) - d. tm. modře purpur., f, modročerné, bílé kartáčky s fial. bází, 1.místo v AM 13, SM 16
STARWOMAN (M. Smith 1998) - d. temně královsky purpurový, f. bílé s tmavě fialovým lemem, SM 05, DM 08
SUNNY DAWN (B.Jones 1989) - citrónově žlutý s oranžovým odstínem fallů, červené kartáčky, krásný, AM 93
TACT (Ke 1995) - amoena, lehce zvlněná, d. bílý až krémový, f. zelenožluté, HM 97
TANTRUM (Ke 1997) - bicolor plicata, d. žlutý, f. kadmiově žlutý podklad se sytě temně červeným lemem, HM 99
THREATENING (Black 2009) - břidlicově fialově modrý, uhlově hnědé hafty, tmavě indigové kartáčky
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TOUCH OF BLARNEY (Blyth 2003/04) - sv. modrý, d. s citrón. olivovou infuzí, f. s citrón. olivov. středem a tm. okrajem
35,UPTOWN FASHION (Blyth 2012/13) - d. červeno žlutohnědý se žlutým podtónem, f. tmavě červenohnědé s béžovým lemem 75,WITH ICE (Blyth 2012/13) - d. krémově bílý, f.stejné se světlým zeleným okem, kartáčky bílé, v hrdle zlaté
50,YALLAH (Blyth 2008/09) - citrusově žlutý se zeleným napuštěním f. a olivově zeleným středem, kartáčky hořčicově zlaté
30,YODELLER (Blyth 2014/15) - d. ledově bílý, zpočátku s modrým podtónem, f. hořčicově žluté s krém. lemem, oranž. kartáčky 75,ZING ME (Blyth 1990/91) - d. krémový až krém. žlutý, f. krémově bílé s citrón. lemem a hnědým okem, unikátní kombinace 35,-

Nízké kosatce - SDB
A LITTLE GOOD NEWS (T. Johnson 2014) - mléčně bílý, f. se středně žlutým okem, výška 30 cm, HM 16
40,ABSOLUTE JOY (Aitken 2006) - jasně pink. s velkým fuchsiovým okem, korálově pinkové kartáčky, výška 26 cm, AM 10
30,ADVANCE DESIGN (B.Jones 1994) - d. broskvově růžový, f. rezavě oranž. s citrón. žlutým širším lemem, 30 cm, HM 96
30,ALAIA (T.Johnson 2018) - d. zlatě žlutý, f. broskvový a bílý podklad s vínově magentovým stříkáním, 1. místo v HM 21
100,ALAMO JOE (Black 2007) - d. středně slézový, červené f. se slézovým lemem, bílé kartáčky, výška 36 cm, HM 09
40,ALL IS BRIGHT (Black 2011) - zářivé květy, tm. žlutý, na f. tmavší oranžový střed, oranžové kartáčky, výška 36 cm, HM 13 40,AMBITIOUS ONE (T. Johnson 2013) - plicata, d. sv. žlutozel. s fial. stříkáním, f. bílé se žl. nádechem a fial. stříkáním v hrdle 40,AMOROUS DUET (Black 2009) - čistě pinkový se středně kakaově pinkovým okem, pastelově levandulové kartáčky, HM 11 30,ANTSY (T.Johnson 2017) - d.žlutohnědý až tlumeně žlutý, f. levandul. s velkým hnědým okem a žlutým lemem, modré kart. 50,AQUIVER (Blyth 2004/05) - d. pastelově pinkový, f. pastel. pink. bílé, kartáčky levandulové, v hrdle mandarínkové, 30 cm
35,ARTIST’S HAND (Black 2019) - d. šeřík. blend, f. morušové na světle růžově žlutohnědém podkladu, výška 33 cm
100,AWAKE (Blyth 2002/03) - šedomodrý s purpurově fialovou žilkovanou kresbou na f., levandulově modré kartáčky, 22 cm
50,AWAKENING SPIRIT (Krupka 2010) - plicata, bílý podklad se světle levandul. modrým stehováním, kart. mandarínkové
35,BAD INTENTIONS (Black 2009) - d. tm. červeně černý, f. v tmavším tónu, sametový povrch, zvlněný, výška 33 cm, HM 11 35,BALLET LESSON (Nisw 1993) - broskvově růžový blend, pinkově růžové kartáčky, vynikající stavba květu, 30 cm, AM 99 30,BALLISTIC (Black 2002) - plicata, d. vínově purpurový, f. tmavší odstín, žlutý podklad, výška 36 cm, AM 07
30,BE HAPPY (Aitken 1990) - d. bílý s modrým nádechem, f. zelenožluté, 23 cm, remontuje, HM 94
35,BE MY ANGEL (Blyth 1998/99) - d. béžově pinkový, f. střed tmavší pinkový, lem jasně béžově pinkový, 36 cm
30,BEDFORD LILAC (B.Jones 1991) - šeříkově modrý, tmavě modré kartáčky, 28 cm , 1. místo v AM 95, CDM 97
30,BELIEVE IN MIRACLES (Krupka 2010) - d. broskvově růžový s fial.infuzí, f. broskvově růžové s vínově červeným okem 35,BERRYLICIOUS (Black 2019) - malinový bitone je světlejší okolo výrazných oranž. kartáčků, skvělý tvar květů, HM 21
100,BEYOND THE SKY (Black 2013) - d. středně fial. modrý, f. stejné s velkým vínovým okem, fial. modré kart., výška 33 cm 40,BIG BLUE EYES (Black 2006) - d. ledově bílý, f. středně fialově modré s bílým lemem, výška 37 cm, AM 10
35,BIRTHMARK (Ke 2011) - šafránově pinkový s vínovým žíhaným okem, výška 28 cm, HM 13
50,BLACK SUEDE (Willot 1995) - černě červenofialový, kartáčky žluté a fialové, výška 28 cm, HM 98
30,BLAZING GARNET (Black 2016) - d. barvy tm.červené řepy, f. barvy tm.volské krve s tmavším okem, výška 38 cm, HM 18 50,BLUE EYED GIRL (T.Johnson 2017) - d. medově žl., f. o něco světl. se středem tm. medově žlutým, 1.místo v AM 21
50,BLUE LINE (B.Jones 1987) - čistě bílý s tmavě modrými kartáčky, 30 cm, krásný, AM 91
30,BLUEBEARD‘S GHOST (Black 2006) - bílý s čistě tm. modrými kartáčky, zvlněný, výška 35 cm, 1. místo AM 10, CDM 12 35,BOURGEOIS (Black 2003) - vínově červený s malým švestkovým okem na f., fialové kartáčky, zvlněný, 36 cm, AM 07
30,BOWL OF CHERRIES (L.Miller 2002) - třešňově červený s červenočerným okem na f., červenočerné kart., 31 cm, AM 09
30,BRASH AND SASSY (T. Johnson 2012) - plicata, d.pink., f. pink. podklad s tm. burgundským pokrytím, výška 25 cm, AM 18 50,BREEZY BLUE (Black 2004) – reverzní modrá amoena, d. středně modrý, f. ledově modrobílé, 33 cm
30,BRIGHT (Black 2006) - zlatě meruňkový, červeně hnědé oko, červené kartáčky, výška 36 cm, HM 09
35,BRONTOLO (L.Montanari 2011) - d. krémový, f. tmavě zlaté, kartáčky výrazně rumělkově červené, výška 29 cm
40,BUG ZOO (Black 2019) - zářivě žlutý s hnědočerným okem na f., velké oranžové kartáčky, výška 28 cm, HM 21
100,CANADIAN KISSES (Black 2006) - plicata, sněhově bílý s čistě modrým stříkáním, výška 35 cm, AM 10
35,CANDY QUEEN (Nisw 1992) - lososově růžový, bílé kartáčky, v hrdle mandarínkové, 33 cm
30,CANINE CAPER (Black 2015) - d. středně fial. napuštěný šedotřísl., f. středně červeně hnědé, k okraji mosazně třísl., HM 17 50,CAN‘T WAIT (Black 2000) - uhlově černý, kartáčky barvy starého zlata, 30 cm
35,CAPTIVE SUN (B.Jones 1994) - d. bílý, f. chromově žluté se širším bílým lemem, lehce zvlněný, 25 cm, AM 98
35,CARATS (Blyth 1994/95) - čistě mangově oranžový, f. s tmavším okem,oranž. a světle levandulové kartáčky, 23 cm
35,CAREER (Black 2011) - d. tmavě fuchsiově purpurový, f. sametově třešňově černé, výška 30 cm
40,CARROT CUPCAKE (Nisw.2005) - oranžový self, oranžově červené kartáčky, výška 25 cm
35,CAT‘S EYE (Black 2002) - morušově růžový s velkým červeným okem na f., unikátní, 38 cm, 1. místo v AM 06, CDM 08
35,CHANNELING LORETTA (Black 2014) - sv. pinkový, f. se středně červenofial. žilkováním, korál.pink. kart., výška 36 cm 50,CHANTED (Blyth 1990/91) - kouřově broskvově růžový, modré kartáčky, mandarínkové a bílé hrdlo, 33 cm
30,CHEERFUL GIRL (Krupka 2020) - oranžově broskvový self, tmavší hafty, oranžově červené kartáčky, výška 29 cm
75,CHEER‘S DELIGHT (Black 2017) - d. sv. khaki s tm.břidlicově fial., f. středně fial., olivový lem, AM 21
75,CHERRY BLUSH (Black 2014) - středně pinkové, f. se švestk. žilováním haftů, středně orchideové oko, výška 36 cm, HM 16 40,CHINA PEACH (C.Lankow 1995) - zvlněný , d. světl. broskvový, f. téměř bílé s broskvovým okem a lemem, 25 cm, HM 99 30,CHUBBY CHEEKS (Black 1985) - plicata, bílý podklad, d. sv.modré stehování, f. s fialovým stehováním, AM 89, CDM 91 30,CIAO BELLA (T.Johnson 2019) - plicata, d. rubín. až rezavě červ., f. s rubín. až rezavě červeným stříkaným lemem, 33 cm 100,CIRCUS ACT (Black 2017) - d. světle žlutý, f. sv. máslové, nesouvisle napuštěné švestkově červenou, unikátní, výška 33 cm 75,CIRCUS DRAGON (B.Jones 2002) - jasně kanárkově žlutý, oranžové kartáčky, AM 06
30,CLASSIC SUNRISE (B.Jones 2005) - jasně žlutý s velkým růžově oranžovým okem, rezavě oranžové kartáčky, výška 30 cm 35,CLEAR BLUE SKY (T. Johnson 2012) - nebesky modrý self, bílé kartáčky, výška 33 cm, zvlněný, AM 16
35,CLEAR CREEK (B.Jones 1996) - středně modrý self, žluté kartáčky, 35 cm, HM 98
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CLEVER (T.Johnson 2007) - d. stř. zlatě žlutý, f. oranž. kart. na zlatém podkl., nevýrazné fial..stříkáním a žlutý lem, HM 10 35,COCOA PINK (Nisw.1997) - d. pinkový, f. kakaově pinkové, kartáčky modré, v hrdle mandarínkové, 31 cm, HM 00
30,COLOR (Black 2018) - plicata, d. sléz. růž., žebra nažloutlá, f. tlumeně žl. podklad se sléz. hnědým stříkáním a lemem, 38 cm 100,COME AND GET IT (Black 2013) - d. máslově žlutý, f. okolo oranž. kart. zlatožluté se švestk.lemem, jinak máslově žluté
50,COMIC (Black 2014) - d. světl. žlutokrémový, f. světl. slonovinové, tříslově zlaté žilkování haftů a lemu, oranž. kart., HM 16 50,CREAM CAKE (Nisw 1990) - citrónově žlutý, f. bílý lem, 28 cm, HM 93
30,CZARNA PERLA (Piatek 2016) - d. námořnicky modrý, f. tm. námořnicky modré až černé, tmavě modré kart., výška 28 cm 50,DANCING AROUND (T.Johnson 2017) - d. bílý, f. indigově modré s lemem jako d., žluté kartáčky, výška 28 cm
75,DANCIND DACHSHUND (Black 2020) - plicata, d. máslový s hnědo třísl. střík. okrajem, f. žl. s cukrově hnědým stříkáním 150,DARK DESIGN (Ke 2012) - plic., d. střed bílý napuštěný sv. žlutou, jinak borůvkový, f.teple bílé napuštěné borůvk., HM 14 40,DARK RINGS (Gatty 1993) - modře purpurová plicata, bílý podklad, 33 cm, AM 99
30,DARK VADER (Mil 1987) - tmavě modrofialový a černý bitone, zvlněný, 28 cm, AM 91, CDM 93
30,DECREE (Blyth 2016/17) - d. karamelově medový, f. mahagonové až červeně hnědé se světlejším lemem, výška 30 cm
75,DEDICATED (Black 2011) - d. stř. citrón. žlutý, f. tm. citrón. žluté se zeleným přelivem a bílým lemem, výška 36 cm, HM 13 40,DELAYED DEVELOPMENT (Black 2009) - jasně zlatě žlutý, f. v tmavším odstínu, velké oranžové kartáčky, výška 36 cm 35,DEVIL BABY (Ke 2005) - černě červený bitone, tmavě hnědé kartáčky, výška 25 cm, zvlněný, velice pěkný, 1. místo v AM 09 35,DEVIL‘S NIGHT (Ke 2008) - tm. červenočerný, f. samet. povrch, kart. hnědé až hořčicové, zvlněný, výška 36 cm, AM 12
40,DITHER (T. Johnson 2015) - plicata, bílý podklad, d. morušově růž. stříkání, f. morušově růž. stříkaný lem, oranž. kartáčky 50,DON’T FIX IT (Black 2018) - d. modrý, f. stejné s vínově černým pokrytím poloviny f. okolo kartáčků, unikátní, výška 33 cm 100,DOXIE DOODLES (Black 2012) - d.stř.žlutý s vínovým stehováním, f.zelenavě žl. s tm. hnědovínovým žíháním, HM 14
40,DRIFTER (T.Johnson 2020) - pinkově broskvový blend, okolo levandulových kart. je světlejší plocha, pozdní odrůda, 33 cm 150,EASTER (Ke 1996) - d. krém. žlutý, f. bílé s citrón. zlatým lemem a lehkým modrým střík., modré kartáčky, AM 00
35,EGGLICIOUS (T.Johnson 2020) - d. sv. žlutý, f. mají velké žloutkově žluté oko a bílý lem, skvělá forma květů, výška 30 cm 150,EL TORITO (B.Jones 1997) - tmavě oranžový self, tmavě červené kartáčky, výška 30 cm, HM 99
35,ELECTRIC ELF (Blyth 1998/99) - pinkový s modravým odstínem, námořnicky modré až téměř černé kartáčky, výška 30 cm 35,EXCLAIM (Black 2013) - d. jasně stř. žlutý, f. hnědočerné s úzkým světl. lemem, jasně žluté kartáčky, výška 36 cm, HM 16 50,EXPERIMENT (Black 2005) - d.zelenavě zlatý, f. světlounce zeleně žlutý, temně fialové kartáčky, výška 35,5 cm, HM 08
35,EYE OF NEWT (Black 2003) - d.zeleně zlatý s diamant.poprachem, f. perlově bílé, zlatý lem, kaštanové oko, 33 cm, AM 08 30,EYE OF SAURON (Black 2009) - d. stř. fial. modrý, na f. uhlově švestkové oko se zeleně krém. okrajem, AM 13
50,EYE OF THE TIGER (Black 2008) - žlutohnědo zlatý s granátovým okem na f., oranž. kartáčky, 1.místo v AM 12, CDM 14 40,EYEBRIGHT (Taylor 1979) - zlatožlutý, f. s červenohnědým čárkováním, výška 30 cm
30,FACE TO FACE (Krupka 2018) - broskvově žlutý, f. vínově červeně napuštěné a žilkované. mandarínkové kart.,výška 30 cm 50,FAMILIAR FACE (Black 2020) - plicata, d. bílý se středně fial. střík. okrajem, f. stejné se středně fial. linkami přes celé f.
150,FAVORITE ANGEL (B.Jones 1990) - čistě bílý zvlněný self, krásný, jeden z nejlepších bílých, 30 cm, HM 92
30,FINGERTIPS (Black 2004) - d. barvy starého zlata, f. středně žlutě zlaté s uhlově nachovým okem, oranž. kart., 30 cm
35,FIRE (Black 2015) - d. barvy volské krve, f. granátově červené s velkým červenočerným okem, výška 30 cm, HM 18
50,FIRE CORAL (Aitken 2007) - oranžový s rozptýleným burgundským okem na f., žhavě červené kart., výška 25 cm, HM 09 40,FIRESTORM (M.Smith 1994) - tmavě burgundská až portsky vínová plicata na žlutém podkladu, 35 cm, AM 98
35,FLIRTING (Blyth 1998/99) - jasně tm.růž. pink., hafty žlutohnědé, páleně mandarínk. kart.jsou na konci modře levandulové 35,FLIRTING WITH YOU (L.Miller 2017) - d. citrón. žlutý, f. stejné s purpurovým okem, tm.oranž. kart., výška 25 cm, HM 19 75,FLIRTY GIRL (T.Johnson 2018) - plicata, d. levandul. růžový, f. tmavě levandulově pinkové, oranžové kart., výška 30 cm
100,FOLK ART (Black 2003) - d. středně šeříkový, f. stř. fuchsiově růžové se stř. šeříkovým lemem, mandarínkové kart., 33 cm
35,FOOFARAW (Black 2019) - d. zlatě meruňkový, žlutohnědě broskv. střed f., f. pískované středně švestkovou, výška 33 cm 100,FORCE FIELD (M. Smith 2011) - d.bílý podklad s černě purpur. žilkováním, f. bílé s purpur. stehováním a žilkov., HM 13
50,FOREVER AGLOW (Black 2019) - d. barvy tm. červené řepy, f. temně rubín. červené s třešňově červeným okem, 30 cm
100,FRECKLE FANTASY (T.Johnson 2017) - ledově modrobílý, f. napuštěné lehce zelenavě žlutou, hafty pokryté rezavě červ. 75,FRET (Johnson T. 2008) - středně žlutohnědomeruňkový s tm. meruňkovým okem na f., oranž. a fial. kartáčky, výška 33 cm 30,FRISK ME (Blyth 2001/02) - d. meruňkově pinkový, f. s černě burgundským okem, meruňkový lem, zvlněný, výška 25 cm
40,FUN IN THE SUN (Black 2013) - d. bílý se středně zelenými žebry, f. stř. žluté, bílé ve spodní části pod kart., výška 36 cm
50,FUSSPOT (Blyth 2000/01) - jasně pinkově růžový self, zvlněný, výška jen 25 cm
30,GALAXY QUEST (T. Johnson 2014) - bílý podklad s jasně levandul.stříkáním, okolo haftů s tm.modře levandul., výška 33 cm 40,GENTLE GRACE (J.Boushay 1979) - bílý s modrým okem na fallech, velice pěkný, výška 29 cm
40,GET READY (T.Johnson 2020) - d. bílý, f. bílý podklad s levandulovým pískováním, žluté kartáčky, výška 35 cm
150,GIDDY (T.Johnson 2011) - jemně pinkový, okolo kartáčků krémový, modré kartáčky, výška 36 cm, HM 14
35,GOLD DIGGER (T.Johnson 2009) - tm. jasně žlutý s velkým rezavě kaštanovým okem na f. , tm. žluté kartáčky, výška 25 cm 40,GOLDEN RING (T.Johnson 2011) - d. broskv.žlutohnědý se zlatým okrajem, f. mahagon. se zlatým lemem, zlaté hafty, 25 cm 40,GOLDEN RUBY (Nisw 1986) - d. zlatý, f. červené oko, zlatý lem, ledově modré kartáčky, zvlněný, 30 cm
30,GONGOLO (L.Montanari 2011) - d. a f. jasně žluté, výrazné rumělkově červené kartáčky, výška 29 cm
35,GREEN OASIS (Black 2013) - středně azurově modrý, f. s citrónově zeleným okem okolo tm.šeříkových kart., výška 33 cm 35,HEAR NO EVIL (Black 2018) - d. zlatě žlutý, f. žlutohnědé, žlutohnědé kartáčky, výška 33 cm
100,HELMSMAN (M.Smith 2002) - d. oranžový, f. bílý podklad s oranžovým plikát. stříkáním a lemem, oranž. kart., HM 04
35,HEX (Blyth 2012/13) - d. citrónový, f. citrónově žlutohnědé, velká stříbrná plocha okolo levandul. modrých kart., výška 22 cm 50,HOODLUM (Ke 1997) - červeně purpur. až portsky červená luminata-plicata s bílým zbarvením haftů, 38 cm, AM 02
30,HOT JAZZ (Black 1998) - d. středně orchideový, f. jasnější orchideové, okolo oranž. kartáčků slabé bílé proužkování, HM 00 30,HOT LAVA (T. Johnson 2014) - plicata, d.oranž., f. oranž. podklad napuštěný červenou, červenooranž. kart., pozdní, HM 17 50,HOTTENTOT (M.Smith 1995) - d. tm.ostružinově fialový, f. tmavší, kouř. levandul. modré kart., 25 cm, 1. místo v AM 99
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HUSSY (Blyth 2006/07) - d. červeně burgundsky černý, f. v tmavším odstínu než d., kartáčky krémové a levandulové, 30 cm 35,ICE AND INDIGO (Willot 1991) - ledově modrobílý, f. s velkým tmavě modrofialovým okem, zvlněný, 25 cm, AM 97
50,IMBUE (Blyth 1996/97) - plicata, d. zlatě hořčicový, f. bílé se zlatě hořčicovým okrajem, zřasený, pěkná stavba květu, 30 cm 30,INCA DOLL (B.Jones 1995) - d. řeřichově oranžový a orient. pinkový blend, f. meruňkově lososové, červ. kartáčky, 30 cm
30,INCENDIARY (M.Smith 1997) - zvlněná tmavě burgundská plicata s malým zlatožlutým středem fallů, 36 cm, HM 99
30,INVESTOR (T.Johnson 2004) - d. tmavě řepově fialový, f. tmavě purpurové, světlejší levandulové kart., 28 cm
30,IRISH MOSS (B.Jones 1994) - stříbrně modrý, v horní části f. nazelenalý, modré kartáčky, 30 cm, 1. místo v AM 00
30,IT‘S A SMALL WORLD (Black 2016) - d. světl. pinkově bílý, f. bílé, hafty tříslově pink., mandarínk. kart., 1. místo v HM 18 50,JELLYLORUM (Black 2011) - bitone, d. středně až tmavě zlatý, f. tmavší, okolo oranžových kartáčků světlejší, výška 30 cm 40,JEOPARDY (Black 2011) - d. měňavě magentově růžový, f. zářivě červené lemované růžově pinkovou, výška 30 cm, HM 14 40,JEWELER‘S ART (C.Lankow 1993) - d. ametystově fialový, f. téměř červené, tmavší hafty, ametystové kart., 30 cm, AM 97 40,JEWELS (T. Johnson 2014) - d. středně pinkový, f. stejné s růžově fial. okem okolo bílých kartáčků, výška 38 cm, HM 16
50,JIG (T.Johnson 2019) - plicata, bílý podkl. je téměř zcela překrytý morušovou barvou, kromě báze d. a haftů, výška 31 cm
100.JITTERS (Johnson T. 2010) - stř. meruňkový s tm. kaštanovým žilkováním a tečkováním, oranž. kart., výška 30 cm, HM 14 40,JUICY TIDBIT (Black 2008) - jemná plicata, d. stř. meruňk., f. světlejší s meruňk. stříkáním, mandarínk. kart., výška 36 cm 40,KERPOW (T.Johnson 2018) - d. hořčicově žlutý, f. stejné s červenohnědým okem, žlutooranžové kartáčky, výška 31 cm
100,KILLARNEY GREEN (Nisw.2002) - hořčicově zelený, purpurové kartáčky, výška 38 cm
30,KINKY BOOTS (Black 2015) - d. tm. červeně mahagonový, f. kanárk. žlutý podkl. s tm.červeně mahagon.střík.lemem, HM 17 50,LAST FILIBUSTER (Krupka 2017) - krémově žlutý, okolo kart. žlutý prstenec, na f. tm. úzký lem, kart. sv.žluté na konci bílé 40,LAST HERO (Krupka 2006) - žlutý, zvlněný, žlutooranžové kartáčky, fialová báze listů, výška 30 cm
30,LAST SAMURAI (Krupka 2010) - d. vínově červený , f. s vínově černým okem a vínově červeným lemem, výška 36 cm
35,LAST WARRIOR (Krupka 2010) - d. modrofialový, f. fialově hnědé s fial..okrajem a s centrální fial. linkou, výška 27 cm
35,LAVENDER LYNX (Black 2008) - d. středně šeřík., f. sv. odstín s orchid. okem, kart. sv. šeřík., na konci bílé, 30 cm , HM 12 40,LEOPARD PRINT (Johnson T.2006) - d. citrón. olivový, f. fial. s citrón. olivovým lemem a hafty, purpurové žíhání, AM 11 50,LIME SMOOTHY (Aitken 1997) - d. bílý, f. citrónově žluté s bílým okrajem, bílé kartáčky, zvlněný, 25 cm, HM 99
30,LINES IN THE SAND (Black 2020) - unikátní plicata, krém. , d. s vínově červeným pokrytím, f. s vínově červenými linkami 150,LITTLE BAND OF GOLD (Black 2020) - d. středně sírově žlutý s oranž. přelivem, f. stř. oranžové lemované světle žlutou 150,LITTLE BLACK BELT (Nisw 1980) - d. purpurový, f. černé, zvlněný, 30 cm, AM 84, CDM 87
30,LITTLE LOVE SONG (T. Johnson 2015) - d. žlutohnědo oranž., f. sv. oranž. napuštěné fial., malá oranž. skvrna okolo kart. 50,LITTLE SWEDEN (Johnson T. 2007) - světle modrý s tmavším okem ve středu f., bílé kartáčky, výška 27 cm
40,LITTLE SWEETIE (T. Johnson 2012) - d. směs žlutohnědopinkové a levandul., f. bílý podklad s morušově pink. stříkáním 50,LOVABLE PINK (Black 2013) - středně pinkový, střed orchideový, broskvově tříslové hafty, korálově pinkové kart., AM 19 75,LUMALITE (Aitken 1995) - d. čistě bílý, f. žluté až zelené s bílým lemem, oranž. kartáčky, super kombinace, 36 cm, HM 98 30,MAGIC SPLASH (T.Johnson 2017) - d. pinkový, f. bílé s pinkovým okrajem a hafty, výrazné modré kartáčky, výška 25 cm
50,MANGO KISS (Blyth 1994/95) - oranžový, na f. tmavší střed, v Austrálii velmi populární
30,MEET ME (Blyth 2012/13) - d. tlumeně pinkový, f. stejné s nepatrným levandul. nádechem, třísl. hafty, levandul. kart., 38 cm 40,MEGWITCH (Nisw. 2002) - olivově zelený, okraj fallů světlejší, tmavě modré kartáčky, výška 33 cm
30,MEOW (Black 2008) - d. středně levandulově modrý, f. středně fialové s velkým černě fialovým okem, žluté kartáčky, AM 13 50,MIDNIGHT IN PRAGUE (Krupka 2018) - d.růžově fial., f. vínově červené se světl. užším okrajem, fial.kart., výška 28 cm
50,MIDNIGHT MIST (Black 1995) - červenofialová luminata,- plicata, malý bílý střed, bílé kart., v hrdle fialové, 36 cm, HM 98 30,MIDNIGHT PRINCE (Krupka 2008) - d. kouřově purpurový, f. purpurově černé, kartáčky modře levandulové, v hrdle žluté 35,MINI DRAGON (Smith 1998) - tm. portsky vínový až burgundsky černý, mandarínk. kartáčky, 1.místo v AM 02, CDM 04
30,MORNING‘S BLUSH (E.Jones 1994) - d. citrónově žlutý, f. řeřichově oranž. s růž.závojem k okraji citrónově žlutý, HM 96 35,MOSAIC (Smith M. 2006) - d.červenohnědě broskv., f. broskvové, napuštěné růžově vínovou, výška 28 cm, HM 09
35,MURPHY‘S LAW (B.Jones 2004) - d. mléčně bílý, f. tmavě citrónově zelené s bílým lemem, mandarínkové kartáčky, HM 06 30,MUSIC (Ke 1999) - d. pinkově růž., f. světlejší odstín s červeně vínovým stříkáním, korál.červ. kart., 30 cm, AM 03, CDM 07 30,NEW TWIST (Black 2020) - d. světle žlutý, f. směs světle pinkové a krém. se zlatým lemem, pinkové kartáčky, výška 33 cm 150,NINE LIVES (Black 2007) - d. bílý, světl. tříslový lem, f. černě červené s bílým lemem, výška 36 cm, HM 09
75,NO CONTEST (Maryott 1996) - d. a okraj fallů jasně žlutý, f. středně až tmavě levandulové, žluté kartáčky, 25 cm
35,NOSFERATU (Black 2010) - d. indiánsky červený, f. jasnější a nepatrně světlejší, téměř černé oko, výška 36 cm, AM 14
50,NOT MY CIRCUS (Black 2020) - luminata, d. stř. šeřík., f. vínově purpur. se sv. broskovou skvrnou okolo žhavě oranž. kart. 150,NUT RUFFLES (C.Lankow 1992) - čistě čokoládově hnědý s tm. okem na fallech, bronzové kart., zvlněný, 30 cm, AM 96
35,NUTMEG MAMBO (Black 2020) - d. zlatý a broskvový, f. měděně broskvové s tmavší kresbou, mandarínkově pink. kartáčky 150.O´MINE (Blyth 2006/07) - ledově světle modrý s burgundským půlkruhovým okem okolo bílých kartáčků, výška 25 cm
50,OFF GUARD (Blyth 2015/16) - máslově žlutý, f. s velkým burgundským okem, bílé kartáčky, výška 36 cm
75,OH MY (T.Johnson 2020) - středně žlutý s téměř černými kartáčky, unikátní, výška 38 cm, pozdní odrůda
150,OH SO SWEET (Black 2014) - d. středně pink., f. světl. modré až téměř bílé, sv. pinkový lem, světle levandul. kart., AM 18 40,OH WOW (T.Johnson 2017) - d. teple pink. se žlutým přelivem, f. teple pinkové, světl. okolo tm.modrých kart., 38 cm, AM 21 75,OPEN YOUR EYES (Black 2010) - d. bílý, f. bílé s velkým inkoustově tmavě modrým okem, 1.místo v AM 14, CDM 16
35,ORANGE CHIPS (Aitken 1990) - středně oranžový, oranžově červené kartáčky, 25 cm, HM 92
30,ORANGE SMASH (T.Johnson 2010) - d. jasně zlatožlutý, f. mosazně středně zlaté, tm.oranžové kart., výška 38 cm, HM 12
50,ORANGE TIGER (B.Jones 1988) - jasně oranžový self, červené kartáčky, 28 cm, AM 92, CDM 94
35,OREGOLD (B.Jones 1990) - d. zlatý, f. středně žluté, tmavě fialové kartáčky, 30 cm, 2.místo v AM 95
30,OUTSPOKEN (Black 2011) - d. středně řepově červený, f. sametově červeně černé, oranžové kartáčky, výška 30 cm, AM 16 35,PAINT POTS (Black 2014) - d. barvy starého zlata, f. stejné s velkým středně červenohnědým okem, oranžové kart., HM 16 50,PARADE LAP (T. Johnson 2015) - červeně fialový, na f. velké vínově červené oko, kartáčky levandulové, výška 30 cm
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PEACH COOLER (Aitken 1993) - broskvový s tmavším okem na fallech, oranžové kartáčky, 30 cm, HM 97
30,PELE (Aitken 1993) - oranžový s tm. růž. purpurovým okem na f., oranž.kart., unikátní, 28 cm, 1.místo v AM 97, CDM 99
30,PERCHANCE (Blyth 2013/14) - d. okrově tříslový, f. zlatě okrově třísl. s velkým burgundským okem, zlatý lem, oranž. kart. 75,PERFECT LOOK (T.Johnson 2020) - d. středně levandul. modrý, f. tm. magentové s lemem jako d., bílé okénko okolo kart. 150,PEET PROJECT (T.Johnson 2020) - středně béžově pink. d., hafty a lem na krémových f ., velké modré kart., výška 38 cm 150,PHILIP MARLOWE (Baumunk 2009) - d. bílý podklad s purpur. stříkáním, f. bílé s purpur. žilkami k okraji květu, HM 12
50,PHOTON (M.Smith 2005) - d. jasně žl. u žeber nazelenalý, f. kouř. žluté, ve středu s pink. pokrytím a žlutým lemem, AM 07 35,PIGS IN SPACE (Black 2008) - d. pink. se šeříkovým pokrytím středu, f. žlutohnědopinkové s kakaově pink. skvrnou, HM 10 40,PINK POTION (Black 2008) - plicata, stř. korál. pinkový se švestk. purpur. stříkáním haftů, korál. pink.kartáčky, 30 cm
40,PINK REVELRY(Nisw.1998) - tmavě pinkově růžový, f. ve světlejším odstínu, modré kartáčky, 28 cm
30,PINKY RING (Black 2009) - d. sv.. pink. mramorovaný středně orchid., f. střed bílý s růž. orchid. stříkáním, 33 cm, HM 12
40,PLUM TWIST (T.Johnson 2004) - d. středně orchideový blend, f. tm. vínově červené, okolo kart. namodralé, 30 cm, HM 06 30,POPPITY (Blyth 2004/05) - korál. pinkový s tříslově korál. pruhem okolo páleně mandarínk.kartáčků, na konci purpur., 25 cm 35,PORTLAND PINK (Black 2015) - d. středně pinkový, f. středně broskvově pinkové, tm. hafty, 1. místo v AM 19, CDM 21 75,POSING (Blyth 2004/05) - šedavě levandul., d. se sv. olivovým efektem, f. s olivovým lemem a velkým burgundským okem 35,PREGO (T.Johnson 2018) - růžově purpur. s velkým tm.burgundským okem, kart. fialové s rezavě oranž. konci, výška 25 cm 100,PRINCESS OF LOVE (A.Brown 1979) - d. sněhobílý, f. zlaté, amoena, velice pěkná kombinace, 34 cm
30,PRINCESS WILDCAT (L.Miller 2018) - plicata, d. orchideový, f. žlutohnědý podklad pokrytý fialově purpurovou, HM 21 75,PUDDY TAT (Black 2002) - d. bílý, f. inkoustově modře černé se sv. modrobílým lemem, AM 06, CDM 09
75,PUMPIN‘ IRON (Black 1990) - d. tm.červenočerný, f. černě fial. s červeně purpur. lemem, 36 cm, 1.místo AM 94, CDM 96 30,PUMPKINS (L.Miller 2020) - d. dýňově oranžový, f. kaštanově s lemem jako d., výška je jen 25 cm, pěkná forma květů
150.PURPLE TIGER (Black 2011) - d. tm. královsky purpurový, f. stř. purpur. s unikátními černými žilkami, HM 14, výška 39 cm 40,PURR (Blyth 2004/05) - středně pinkový, na f. lososový přeliv, mandarínkové kartáčky, výška 36 cm
35,PUSSYCAT PINK (Black 2006) - teple pinkový, čistá intenz. barva, kart. teple korálově růžové, výška 30 cm, 1.místo AM 10 40,QUEEN OF DARKNESS (Black 2019) - d. červeně purpurový, f. purpurově černé, široké oranžové kartáčky, výška 36 cm
100,QUEENSLAND (Krupka 2019) - broskvový self, zvlněný, tmavší hafty, intenzívně červené kartáčky, výška 25 cm
50,QUEEN‘S PAWN (B.Jones 1976) - unikátní purpurově černý, výška 30 cm, AM 81
30,QUEEN‘S PRIZE (Shoop 1993) - lehce zvlněný bílý s mandarínkovými kartáčky, lehce zvlněný, 25 cm
30,RADIATE (T.Johnson 2019) - d. žlutooranž., f. stejné, hafty a okraj květů napuštěný magentovou, mandarínk. kart., 31 cm
100,RAIN DANCE (B.Jones 1979) - azurově modrý zvlněný self, 25 cm, AM 83, CDM 86
30,RASPBERRY CRISP (T. Johnson 2014) - plicata, žl. podklad, d. s růž.střík., f. s tm. růžovým stříkáním, výška 33 cm, HM 16 40,RASPBERRY ICE (Ke 2012) - plicata, žlutohnědo růžová a orchid., f. meruňk. krém. podklad, výška 38 cm, AM 16, CDM 19 35,RASPBERRY JAM (Nisw 1981) - červenofialový s tmavší skvrnou, 30 cm, AM 85, CDM 88
30,RASPBERRY TIGER (Black 2009) - d.středně růž. řepový, f. samet. tm. řepové s červeně černým žilkováním, AM 13
40,RAZZLE (Blyth 2006/07) - d. červeně fialový, f. černě fialové, tmavě levandulové kartáčky, 36 cm
35,RED BIRD (Krupka 2010) - d. kouřově růžový s fial. infuzí, f. páleně oranžově růžové s červenohnědým okem, modré kart.
40,RETORT (Black 2017) - plicata, d.tm.magnetový s nepatrným bílým stříkáním, f. bílý podklad s magent.stříkáním, 36 cm
75,RINGER (Ke 1997) - plicata, tmavě švestkově hnědý, f. s kadmiově citrónovým podkladem, zvlněný, 25 cm, AM 01
40,ROARING FIRE (Black 2018) - červenohnědý s tmavším okem, žluté kartáčky, výška 33 cm
100,ROMY (Blyth 2002/03) - něžně pinkový, okolo haftů meruňkový, levandulově modré kartáčky, zvlněný, 25 cm
35,RUBITANO (Blyth 2003/04) - d. třešňově až rubínově červený, f. třešňově černé, kartáčky hořčicové, na konci bílé, 30 cm
35,SAPPHIRE JEWEL (Ham 1978) - safírově modrý zvlněný self, 30 cm, AM 82, CDM 84
30,SASS WITH CLASS (Black 1989) - d. žlutý, f. žlutý podklad s kaštanově hnědým žilkováním, plicata, 28 cm, HM 81
35,SEADANCER (Aitken 1985) - fascinující zelenavě modrý, výška 30 cm
30,SEARING EMBERS (T.Johnson 2020) - d. zlatě žlutý, f. mahagonové s lemem jako d., pozdní odrůda, sytě oranžové kartáčky 150,SKY AND MEADOW (Black 2019) - d. bílý tónovaný světle tyskysovou, f. šartrésky žluté s lemem jako d. , výška 33 cm
100,SONG FROM PRAGUE (Krupka 2019) - d. sv. béžově kouř., fial.žebra, f. vínově fialové s lemem jako d., výška 32 cm
50,SPRING FRESH (Ke 1997) - jasně zlatavě citrónový self, středně modré kartáčky, v hrdle žluté, 28 cm, HM 99
30,SPRING IN PRAGUE (Krupka 2010) - d. citrónově žlutý, f. světlounce modré až bílé, žluté hafty, výška 33 cm
35,SPRING IS HERE (Black 2015) - d. středně zelenožlutý, f. stejné, zlaté hafty, afrikánově žluté kartáčky, výška 38 cm
40,STARBABY (Smith 1993) - plicata, bílý podklad, tmavě modrofialové stříkání a lem, zvlněný, 33 cm, AM 97, CDM 01
30,STATUS ( Blyth 1996/97) - jasně čistě oranžový self, jeden z nejlepších oranžových kultivarů současnosti
30,STINGER (Byers 1994) - d. žlutý s fial.v hrdle, f. bílé s fial. stehováním, žlutý lem, kartáčky s purpur. prodloužením, SA typ 30,STOP AND STARE (T. Johnson 2014) - d.bílý, f. velké černé oko s bílým okrajem, 1.místo v AM 18, CDM 21
50,STROKE OF BRILLIANCE (Black 2007) - d. oranž., f. tříslové s jantar. zlatým stříkáním, výška 36 cm, HM 09
35,STUNT DOUBLE (T.Johnson 2009) - d. středně řepově červený, třešňově černé f. s granátovým lemem, výška 30 cm
35,STYLISH MISS (T.Johnson 2017) - plicata, d. bílý podklad se šeřík.přelivem, f. bílý podklad se šeříkovým stříkáním a lemem 75,SUNNY BABE (T.Johnson 2017) - d. jasně kanárkově žlutý se zelenými žebry, f. kanárkově žluté, oranž. kart., výška 33 cm
50,SWEET BABY (Ke 2000) - červeně černý self, bledě modré kartáčky, zvlněný, 30 cm, HM 02
35,SWEET DEVOTION (T.Johnson 2017) - plicata, krém. až sv. pink. podklad se šeřík. pokrytím, korál. červené kart., HM 21
75,TASTY (Black 2015) - glaciata, d. máslově žlutý, f. sv. máslově broskvové, stř. broskv. hafty, mandarínk. kart., výška 36 cm 50,TATTLER (Ke 1996) - zlatožlutý až řimbabově žlutý, na f. malé modré očko, modré kartáčky, 33 cm, AM 00
30,TICKLED PEACH (Lankow 1994) - intenzívní broskvový self, oranžové kartáčky, 25 cm, HM 97
30,TICKLES (Shoop 1993) - tmavě pinkově růžový self, mandarínkově pinkové kartáčky, lehce zvlněný, 25 cm
30,TIME FOR MAGIC (Black 2018) - d. fial. se světl. okrajem, f. napuštěné magentovou s béž. okrajem., velmi pozdní odrůda 100,TRAJECTORY (Black 1997) - luminata, d. tmavě purpurový, f. temně purpurové, bílá kresba, bílé kartáčky, 33 cm, AM 03
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TRANSCRIBE (Black 1990) - bordová plicata na bílém podkladu, krásná, 30 cm, HM 94
30,TRIPWIRE (T.Johnson 2020) - d. zářivě žlutý, f. mahagonové se žlutým lemem, žlutá plocha z obou stran kart., výška 31 cm 150,TURTLE TANGO ( Black 2020) - d. sv. modrý, středy napuštěné sv. zelenou, f. středně olivově zlaté s krémovými paprsky 150,TWEEK (Blyth 2008/09) - d. středně korálově pinkový, f. stejné, olivové hafty, mandarínkově červené kartáčky, výška 36 cm 35,TWEET (T. Johnson 2015) - plicata, d. podklad sv. pink. napuštěný fial. pink.,f. bílý podklad napuštěný moruš.a pink., HM 18 50,TWEETY BIRD (Black 1992) - sv. žlutý s pinkově oranž. nádechem ve středu, oranž.kartáčky, 30 cm, 1.místo v AM 96
35,ULTIMATE (T.Johnson 2003) - d. jasně žlutý, f. mahagonově červené se žlutým lemem, jasně žluté kart., AM 07, CDM 10
35,VALEDICTORIAN (T. Johnson 2015) - plicata, d. zlatý, f. zl. žlutý podklad s hnědým stříkaným lemem a úzkým zlatým okr. 75,VAVOOM (Ensminger 1994) - d. žlutý, f. jasně kanárkově žluté, bílé kartáčky, 40 cm, AM 98
30,VIVALDI (Baumunk 2007) - plicata, bílý podklad s čistě středně modrým stříkáním, HM 10
40,VLTAVA RIVER (Krupka 2010) - světle modrý s tmavším okem na f., světle modré kartáčky, výška 31 cm
30,WAYLAID (Black 2017) - plicata, d. máslově krém.podklad napuštěný švestk.hnědou, f. teple bílé s okrajem stř. švestkovým 75,WEBMASTER (Ke 1997) - plicata, portsky vínová, podklad citrónově žlutý, zvlněný, 30 cm, AM 01
35,WEE STROLL (Blyth 2000/1) - burgundsky červený, f. s tmavým burgundsky černým okem, fialové kartáčky, 30 cm
30,WELL SUITED (Black 1990) - d. středně purpurový, f. sametově purpurově černé, purpurový lem, super, 30 cm, AM 94
35,WESTAR (B.Jones 1985) - bílý s namodralým nádechem, tmavě modré kartáčky, 30 cm, HM 87
30,WHITE ACCENT (Black 2004) - bitone luminata, d. tm. purpur. se světl. okrajem, f. stř. modře purpur., bílé kart., 30 cm
50,WHYDIDI (Blyth 2002/3) - d. pinkový se světle inkoustově fialovým, f. červeně purpurové s béžově pinkovým lemem
30,WINE STAR (Krupka 2003) - vínově červený na f. s vínově černým okem, zlatě žluté kartáčky, lehce zvlněný, 38 cm
30,WISH UPON A STAR (Black 2006) - temně purpurově černý self, bílé kartáčky, výška 32 cm, AM 10, CDM 13
35,WOODY WOODPECKER (T.Johnson 2018) - sv. levandul. až sv. fial. s velkým vínově červeným okem, 31 cm, HM 21
100,YAHTZEE (Johnson |T. 2007) - jasně žlutý s oranžovým středem f., velké oranžově červené kartáčky, výška 25 cm, AM 12
40,YAT ROCK (Nisw 1993) - d. světlounce šeříkově modrý, f. pinkově žlutohnědé, mandarínkové kartáčky, výška 30 cm
30,YEARLING (M.Smith 2000) - d. žlutý, žebra pinková, f. kouřově broskvové k okraji kouřově zlatý, výška 28 cm, HM 02
35,YIPPY SKIPPY(Black 1998) - luminata, středně tmavě šeříkový blend, světl. žlutá až bílá skvrna, bílý okraj, 30 cm, AM 04
30,YODA (Blyth 2012/13) - medově žlutohnědý, f. jasně červeně burgundské ve středu okolo levandul. kart. fialové, výška 30 cm 50,YODEL (T.Johnson 2018) - středně purpurový self s velkým černým okem na f., levandulové kartáčky, výška 25 cm, HM 21 100,YOU SHOOK ME (Krupka 2018) - d. meruňk.pink., f.. pink.meruňk.napuštěné magentově fial., oranž. červené kart., 30 cm
50,ZAP (Black 2004) - d. tmavě vínově červený, f. sametově černě třešňové s lemem, žluté kartáčky, 23 cm, AM 09
35,ZERO (Ke 1998) - čistě bílý self, zvlněný, super sorta, výška 33 cm, HM 00
30,ZOLTAR (T.Johnson 2018) - d. tmavě purpurový, f. téměř černé s výraznými žlutými kartáčky, výška 30 cm
100,-

Miniaturní zakrslé kosatce - MDB
ALAS (T. Johnson 2014) - d. bílý, f. velké středně modré oko, sv. zelené hafty, bílý lem, oranžové kartáčky, 1.místo v AM 21
BEETLEJUICE (Black 2013) - d.sv. žlutohnědo pink.s červeně fial. střík., f. žlutohnědo krém., 1.místo v AM 17, CWM 19
BREVITY (Ke 2012) - pinkově slézový s tmavě modrými kartáčky, výška 18 cm, AM 16
BUGSY (Ha 1993) - d. žlutý, f. téměř kaštanově černé se žlutým lemem, oranž. žluté kartáčky, 1.místo v AM 98, CWM 00
CHEMISTRY (Black 2003) - d. stř. bordově purpur., f. tm. červeně purpurové, páleně oranž. kart.,18 cm, AM 07, CWM 10
CINNAMON APPLES (Black 1990) - d. žlutohnědý, f. hnědočervené se žlutohnědým lemem, 13 cm, AM 94, CWM 96
CIRCA (T. Johnson 2015) - bílý s fialově modrým okem, žluté kartáčky jsou na konci bílé, výška 18 cm
DOLLOP OF CREAM (Black 2006) - teple bílá glaciata, f. se žlutými hafty, výška 20 cm, 1.místo AM 10, CWM 12
EGRET SNOW (D.Sindt 1985) - zvlněný bílý, na f. občasný azurový proužek, 15 cm, AM 91
ELF ESTEEM (Black 2015) - d. zeleně bílý, f. bílé s tm.burgundským okem, stř. levandul. kart., 1.místo v AM 19, CWM 21
FISSION CHIPS (Ke 2004) - d. jasně oranžový, f. v tm. tónu, jasně červené kartáčky, 18 cm, 1. místo v AM 08, CWM 11
HATS OFF (Black 2005) - d. bílý se zelenými žebry, f. žlutozelené s bílými paprsky okolo bílých kart., zvlněný, výška 15 cm
HEY THERE (C.Lankow 1992) - d. středně žlutý, f. mdle šmolkově modré, 13 cm, AM 98, CWM 01
HOT TIP (Aitken 2013) - d. jasně žlutý, f. stejné s tmavě burgundským okem, jasně oranžové kartáčky, výška 18 cm
I’M NOT TIMID (Black 2020) - d. máslově broskvový, f. stejné se švestkovým okem a žlutohnědým lemem, výška 18 cm
LITTLE BIRD (Baumunk 2010) - d. žlutý, f. stejné s mléčně čokoládově hnědou, oranžově žluté kartáčky, výška 14 cm
PEARLY WHITES (Black 2014) - d. bílý, f. bílé se sv. žlutě napuštěnými hafty a šedozeleným pokrytím, výška 18 cm
PENNY CANDY (Ham 1977) - d. šedavě žlutý, f. šedavě oranžové, 20 cm, HM 78
PRCEK (Seidl 2014) - plicata, d. žlutý, f. stejné se skořicovým žíháním, oranžově žluté kartáčky, výška 18 cm
RIBBIT (T.Johnson 2020) - d. sv.citrónově zelený, f. v ještě světlejším odstínu, středně zelené oko, šmolkově modré kartáčky
S´MORE (Aitken 1992) - d. tmavě fialový, f. červenohnědé, kartáčky ledově sv. fialové, výška 15 cm, AM 97
SPARKY (Aitken 1984) - fialový s malým tmavě purpurovým okem okolo kartáčků, výška 15 cm, AM 89, CWM 93
SPOT OF TEA (Black 1989) - d. žlutohnědý, f. stejné s červenohnědým okem, výška 18 cm, AM 93, CWM 95
TINY CLOWN (T.Johnson 2019) - d. broskvově pink. blend, f. načervenale fial. se světl. broskv. oblastí okolo kart., HM 21
TOOTH FAIRY (B.Jones 1993) - d. bílý, f. tykvově oranžové s bílým okrajem, 18 cm, 1. místo v AM 97, CWM 99
TWINKLE LITTLE STAR (Black 2020) - d. bílý, f. tm. indigové s bílým lemem a šipkami okolo bílých kart., výška 18 cm
UNFOLDING PARADOX (Krupka 2010) - d. modře fialový, f. purpurové, modré kartáčky, výška 20 cm
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Sibiřské kosatce - SIB
ACTIVE DUTY (Stahly 1999) - tmavě vínově červený, na f. bílé zrcátko a neznatelný modrý prstenec, vysoký kultivar
40,BLUEBERRY FAIR (Hollingworth 1997) - tetrapl., středně fial. modrý, bílé zrcátko na f., zřas., 1.místo v AM 02, MWM 04 50,COLD FROSTY MORNING (S/S 2000) - jiskřivě bílý, pozdní, velké květy, výška 70 cm
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CREME CARAMEL (S/S 2003) - d. světle žlutý, f. karamelové se žlutým zrcátkem, HM 06, výška 75 cm
DANCE BALLERINA DANCE (Varner 1983) - d. bílý s pink. fial.plikát.efektem,f.levand.růž.pink., sv.lem, AM 87,Mohr 89
DROWSY MAGGIE (S/S 2002) - d. středně purpurový, f. purpurové s kouřovýn efektem a velkým krém. žlutým zrcátkem
DUDLÍK (J.Dudek 1997) - světle fialově modrý self s tmavším žilkováním, výborně přirůstá a bohatě kvete, výška 45 cm
HUBBARD (McEwen 1982) - tetraploidní, sametový, vínově červený, bílé zrcátko překryté modrým žilkováním, HM 84
HUNTRESS ( Blyth 2004/05) - d. citrón. šedý s levandul. inf. a sv. okrajem, f. měděně hnědé s tm. žilkov. a zlatou plochou
JEWELLED CROWN (Hollingworth 1987) - tetraploidní, tm.vínově červený se zlatým signálem,1. místo AM 91, MWM 93
KABLUEY (B/C 1999) - tmavě modře fialový s bílým zrcátkem v hrdle žlutým, plnokvětý – 18 až 27 okvětních lístků
KABOOM (B/C 2001) - tetraploidní, tmavě námořnicky modrý se zlatou a bílou kresbou v hrdle, AM 10, výška 85 cm
OVER IN GLORYLAND (Hollingworth 1993) - tetraploidní, modro purpurový, zlatý signál, 1. místo AM 98, MWM 00
ROARING JELLY (S/S 1992) - d. levandul., f. kropenaté malinové s bílým zrcátkem překryté tyrkysovou, AM 97, Mohr 99
RUFFLES AND FLOURISHES (Holllingworth 2002) - červeně fial. , na f. zlatý signál a modrý prstenec, AM 07, MWM 09
SILVER EDGE (Mc.Ewen 1974) - tetraploidní, středně modrý, f. se stříbrným okrajem, bělavě žlutá báze, HM 75, Mohr 78
SOMEBODY LOVES ME (Hollingworth 1998) - tetraploidní, jasně středně modrý, na f. velké bílé zrcátko, zvlněný, AM 04
STRAWBERRY FAIR (Hollingworth 1994) - tetraploidní , jahodově pinkový, malé bílé zrcátko, silně zvlněný, , AM 99
SULTAN‘S RUBY (Hollingworth 1988) - tmavě magentový, na f. výrazné žluté oko a zelené hafty, AM 92, MWM 94
SUPERACT (Blyth 1994/95) - fialový self, modrý střed se zelenou a bílou, mohutně rostoucí odrůda, výška 80 cm
SUPERNATURAL (Blyth 1994/95) - zářivě vínově červený self s bílými a zelenými linkami, výška 80 cm
THREE HAND STAR (S/S 2001) - d. středně purpurový, f. tmavší sametově purpurové, mnoho květních puků, výška 75 cm
TUMBLE BUG (B/C 2000) - tmavě růžově vínový, plnokvětý, žluté zrcátko na f. s modrým žíháním a bílým prstencem
TURN A PHRASE (S/S 2000) - středně modrý dvoutónový, na f. tmavě modrý lem, výška 90 cm
UNCORKED (S/S 2002) - d. žlutý napuštěný modrou, f. žluté pokryté tm. modrou, tm. žluté zrcátko, unikátní barva, AM 09
WALL STREET BLUES (Aitken 1995) - tetraploidní, středně modrý se světlejším středem, výška 90 cm
WELFENCHATZ (Ahlburg 1996) - d. krémově bílý, f.žluté, středně vysoký, výška 55 cm, bohatě kvetoucí
WHITE AMBER ( S/S 2001) - d. levandulový s krém. žlutým okrajem, f. levandul. pinkové se žlutým okénkem a okrajem
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