
Ceník kapradiny jaro 2014: (platí od 5.5.2014 pro malo i velkoobchod)

informace na tel. 724 544 912

Rostliny na dobírku neposíláme, děkujeme za pochopení !!!!!

NÁZEV ROSTLINY český název

CENA vč.daně 

(Kč) nároky

Adianthum pedatum netík dlanitý 80

45-60cm, pochází z Aljašky, Kanady a Japonska, má 

krásné vějířovitě dlanité jemné listy citlivé na mráz, 

potřebuje kvalitní půdu s kompostem ve světlém stínu, 

dobrou drenáž a pravidelnou zálivku, listy po zaschnutí 

špatně regenerují, na zimu zatahuje

Asplenium scolopendrium/ Phyllitis 

scolopendrium sleziník jelení/jelení jazyk vyprodáno

40-50cm, odolná domácí kapradina do polostínu, snese i 

větší oslunění, když má občasně dostatek vláhy, kvalitní 

lehčí zahradní půda, snese vápenité půdy, stálezelený

Asplenium trichomanes sleziník červený 55

10-20cm, stálezelená odolná evropská trsnatá 

kapradina, výskyt - štěrbiny, sutě, stinné skály z velkého 

spektra hornin. Nesnáší stagnující vodu v půdě. Vhodná 

do polostinných skalek a alpin s humózní vlhkou půdou, 

velká schopnost regenerace po přísušku.

Athyrium filix-femina papratka samičí vyprodáno

až 100cm-záleží na podmínkách, velmi odolná domácí 

kapradina do polostínu, snese i větší oslunění, když má 

pravidelně dostatek vláhy, často roste i na březích 

vodotečí či jezírek, pmá ráda kvalitní lehčí zahradní 

půdu s kompostem, na zimu vždy zatahuje

Athyrium nipponicum ´Metalicum´ papratka japonská 55

cca 70cm, papradka z Japonska z velmi výraznou 

barevnou kresbou na listech, do vlhkého polostínu až 

lehkého stínu, nesnáší úpal, potřebuje kvalitní lehčí 

zahradní půdu s kompostem, na zimu vždy zatahuje.

Blechnum spicant žebrovice různolistá 80,- / 100,-

30-65cm vysoká kapradina z lesního stínu. Je typická 

dvěma typy listů - na zemi je růžice jalových listů, 

vzpřímené listy, kterou jsou více dělené,  pak nesou 

výtrusy. Tato krásná trsnatá kapradina upřesnostňuje 

lehkou lesní kyselou půdu a vyšší vzdušnou vlhkost. 

Nesnáší vápenaté půdy a přímý sluneční úpal!

Cyrtomium fortunei srpovice japonská 80

až 75cm, stálezelená, velmi dekorativní kapradina s 

"šupinovitými" listy, vhodná i pro chladné zimní zahrady. 

Pokud má zimní přikrývku ze sněhu či chvolí, vydží  

vcelku bez problému i tužší zimy venku. Má ráda lesní 

kompost a světlý až tmavý stín, na slunci může mít 

problém s jarním popálením listů.

Dryopteris affinis 'Cristata The King' 

kapraď příbuzná                    

(k. řezavá) 55

60-120 cm dlouhé listy  s kadeřavým koncem jednak 

celého listu, tak i jednotlivých lístečků po stranách. V 

mírných zimách je u nás tato trsnatá kapradina 

stálezelená. Původní druh je podobný kapradi samci, ale 

na rozdíl od něho je stálezelený. Roste pomaleji, než 

samec a je poměrně rozložitá do stran. Když se usadí a 

dobře zakoření, je poměrně dost odolná i vůči suchu, ale 

má ráda polostín až lehký stín a dostatek místa. Snese 

jak kyselé, tak i vápenaté půdy.

Dryopteris atrata kapraď černající 55

75-90cm, choulostivější fialově až černě rašící kapradina 

z hor východní Asie, potřebuje kvalitní, po celý rok 

vlhkou a na živiny bohatou půdu v mírném klimatu ve 

stínu, nesnáší úpal, v oblastech s holomrazy lepší se 

zimní přikrývkou

Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá 55/80/150

25-80cm, odolná domácí kapradina do polostínu až 

stínu, svými krajvkovitými listy připomíná mrkvovité 

rostliny, upřednostňuje hlinitou zahradní půdu, částečně 

na zimu zatahuje, na podzim barví do žluta

Dryopteris dilatata (D. austriaca) kapraď rozložená 55

100-120(150)cm-záleží na podmínkách a stáří, odolná 

domácí kapradina s široce rozloženými listy, do 

polostínu až stínu, kyselá lesní půda, částečně vytrvávají 

listy i přes zimu, nemá ráda vlhká horká léta, lepší jsou 

pro ní vyšší a vlhčí  polohy



Dryopteris erythrosora 

kapraď červenavá 

("podzimní kapradina") 55

80 - 90cm, tato východoasijská kapradina je typická 

svým nádherným měděným zbarvením nových lesklých 

jarních listů, které zelenají až  během léta, má ráda lesní 

půdu v polostínu, když zakoření, snese i sušší místa, v 

teplejších zimách a na vlhčích místech stálezelená

Dryopteris erythrosora ´Prolifica´

kapraď červenavá 

("podzimní kapradina") vyprodáno

60cm (původní druh až 90cm), tato východoasijská 

kapradina je typická svým nádherným měděným 

zbarvením nových lesklých jarních listů, které zelenají až  

během léta, má ráda lesní půdu v polostínu, když 

zakoření, snese i sušší místa, v teplejších zimách a na 

vlhčích místech stálezelená

Dryopteris filix-mas kapraď samec

55/80/100/250/

290

100-140cm, velmi odolná domácí kapradina do 

polostínu, snese i větší sucho a oslunění, když dobře 

zakoření, téměř jakákoliv zahradní půda (ideálně s 

kompostem), částečně zatahuje

Dryopteris marginalis

kapraď ("olemovaná, 

pruhovaná") 55

45-75cm, stálezelná kapradina ze severu S. Ameriky, 

tmavě zelené až modravě šedé listy, průměrná půda s 

dobrou drenáží ve stínu, roste na pískovcích a 

vápencích, vhodná pro spíše mírnější léta a vlhčí polohy

Dryopteris sieboldii kapraď Sieboldova 55

45-75cm, neobvykle vypadající stálezelená specialita z 

Japonska, snese i větší vedra, když je ve stínu, do 

teplejších oblastí

Dryopteris wallichiana kapraď Wallichova vyprodáno

75-150 cm, záleží na podmínkách a stáří, kapradina 

vhodná pro teplejší vlhké oblasti, do polostínu až stínu, 

vhodné je vysazovat již větší jedince, nebo malé na zimu 

přikrýt,  v teplých zimách stálezelná, nové listy na jaře 

"jásavě" zelené, roste pomalu

Matteucia struthiopteris pérovník pštrosí 55/80/150

40-150cm, velmi odolná, VÝBĚŽKATÁ!, domácí 

kapradina do polostínu až lehkého stínu, snese i větší 

sucho a oslunění,když dobře zakoření, písčitohlinitá 

zahradní půda (případně s kompostem), barví žlutě, 

zatahuje po prvních mrazech

Onoclea sensibilis onoklea citlivá 55

50-100cm, VÝBĚŽKATÁ! kapradina do polostínu, snese 

i větší oslunění, když dobře zakoření a má dostatek 

vláhy po celý rok, písčitohlinitá zahradní půda (případně 

s kompostem), vytváří souvislé porosty, velmi citlivá na 

mráz, můžou ji poškodit pozdní jarní mrazíky, na podzim 

zatahuje ihned po prvních mrazech

Osmunda regalis ´Purpurea´

podezřeň královská 

purpurová 55

okolo 100cm, při dostatku vláhy i více, odolná evropská 

kapradina velmi neobvyklého vzhledu do polostínu a 

vlhka, snese i oslunění, když dobře zakoření a má 

mokřadní!!! podmínky, kyselá zahradní půda ( 

rašelinnná), na zimu listy zatahují

Osmunda regalis podezřeň královská 80

okolo 100-150cm, při dostatku vláhy i více, odolná 

evropská kapradina velmi neobvyklého vzhledu do 

polostínu a vlhka, snese i oslunění, když dobře zakoření 

a má mokřadní!!! podmínky, kyselá zahradní půda ( 

rašelinnná), na zimu listy zatahují

Polypodium vulgare osladič obecný 55

10-35cm, odolná domácí VÝBĚŽKATÁ!, ale pomalu 

rostoucí kapradina do polostinných vlhčích míst, 

balvanitý terén a listovka či kompost; stálezelená, když 

dostatek vláhy; nerad suché holomazy

Polystichum aculeatum kapradina laločnatá 55

30-70cm, stálezelená domácí kapradina, potřebuje vždy 

vhlké! lesní hlinité půdy vápnité i nevápnité, snadné 

pěstování, ne úplně vhodná do nížin

Polystichum polyblepharum

kapradina japonská 

(k.řasnatá) vyprodáno

45-60cm, nádherná tmavě zelená hustá stálezelená 

kapradina z Japonska, nesnáší holomrazy, brzy raší, 

nesmí jí vyschnout kořenový bal, náročnější na 

pěstování, vhodná i do chladných zimních zahrad

Polystichum setiferum kapradina osténkatá 55

100-140cm záleží na podmínkách a stáří, stálezelená 

evropská kapradina s hustými "ježatými" krajkovitými 

listy, slunce i polostín a téměř jakákoliv vlhká zahradní 

půda, v holomrazech lepší přikrýt

Polystichum munitum kapradina mečovitá 80

90-120cm, stálezelená kapradina s mečovitě 

vyhlížejícími listy, z jehličnatých lesů západního pobřeží 

S.Ameriky, někdy problém s pozdními mrazíky, nemá 

ráda horká vlhká léta, potřebuje mírné klima, roste i na 

osluněných partiích, u nás ale lepší do polostínu



Pteridium aquilinum hasivka orličí 350

100-150cm, nádherná velká výběžkatá, na zimu 

zatahuje, naše největší kapradina, má ráda slunce až 

polostín, je schopná zarůst i větší plochy, půda 

propustná, písčitá, nemá ráda tmu a přemokření!


