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U. blanchetii - květ
Květ U. parthenopipes

U. blanchetii -květ

Květ U. parthenopipes

Fotografie v rámečku M. Ducháček k článku Utricularia blanchetii a Utricularia parthenopipes na str. 23.

Albinotický květ tučnice obecné 
(P. vulgaris) k článku

Bělokvětá forma tučnice obecné
na str. 20.

Foto Ing. Dr. J. Uher

http://www.darwiniana.czTrifid 2004 / 1I



http://www.darwiniana.cz Trifid 2004 / 1 1

Vezmu-li DARWINIANU jako živý 
organismus, pak musím konstatovat, že 
její zdravotní stav na počátku minulého 
roku vyhlížel velmi nepříznivě a vše 
nasvědčovalo tomu, že se její chronické 
neduhy vbrzku změní ve stav akutní, který 
bude vyžadovat radikální léčbu s nejistou 
vyhlídkou na přežití vůbec.

Míra důvěry členské 
základny v další existenci „D“ 
se povážlivě snižovala, mnozí 
členové rušili členství, vedení 
společnosti nepracovalo ve 
shodě a porozumění.

Krize na sebe nedala 
dlouho čekat. Přišel Třeboňský 
krach a vše se přiostřilo v buď 
anebo. 

Následovala schůzka 
„D“ v Chomutově, které 
se zúčastnila pouhá hrstka 
věrných, ale usnášení 
schopných, jež jednomyslně 
podpořila dosavadního 
presidenta a jeho zástupce. 
Právě při tomto komorním 
setkání byl ustaven základ 
nového výkonného týmu, jenž „D“, jak 
je z dalšího dění až doposud zjevné, 
přinesl a nadále přináší nové pozitivní 
výsledky. Uskutečnilo se mnohé, o čem 
se do zvratu jen snilo nebo jalově mluvilo. 
Zrekapitulujme si alespoň bodově, čeho 
jsme v jednotlivých esenciálních sférách 
„D“ dosáhli:

A/ TRIFID
1. Dodrželo se předsevzetí vydat 

vloni 4 čísla, 
2. Poprvé v historii „D“ nabídlo 

4. číslo „T“ na sklonku minulého roku 
členům dvoustránkovou barevnou přílohu, 
která eliminovala potřebu vkládaných 
snímků,

3. Časopis získal statut ISSN, 
který jej výrazně dostává z anonymity a 
separace,

4. DARWINIANA získala ke znaku 
také své logo, které je prezentováno 
jak v „T“ tak také na našich webových 
stránkách,

5. Byla zajištěna finančně a
možnostně nebývale vhodná nová tiskárna 
pro „T“.

B/  Webové stránky
1. Rychlé obnovení jejich globální 

plnohodnotné funkce,
2. Česko-anglická verze,
3. Neustálý rozvoj všech sekcí a 

podsekcí,

4. Bleskový informační servis o 
všem podstatném a aktuálním,

5. Fúze webových stránek „D“ 
s elektronickým magazínem CHRAMST! 
manželů J. a M. Rubešových,

6. Převod hostingu a domény do 
vlastnictví společnosti.

C/ Účetnictví
1. Zprovozněno na našem webu do 

podoby zcela transparentní pro každého 
zájemce,

2. eBanka,
3. IČO,
4. Položen funkční základ 

sponzorským aktivitám,
5. Položen funkční základ inzertní 

službě.
D/ Jiná provozní zlepšení
1. Výrazně se zlepšil servis SB,
2. Ustavil se nový servis, který 

archivuje a prodává starší čísla „T“.
E/ Tuzemská setkání
1. Loňský počátek léta - Chomutov
2. Loňský podzim – PřF UK, 

Katedra fyziologie rostlin a potvrzení 
vedoucího realizačního týmu ve funkcích.

F/ Mezinárodní pořadatelství
1. Probíhá dojednávání pořadatelství 

euroburzy na podzim 2 005 v Praze, na 
němž by se měly účastnit DARWINIANA, 
PřF UK a FATA MORGANA. Evropský 
koordinační tým vzal tuto skutečnost na 
vědomí a závazně s ní počítá.

Uvedená rekapitulace postihuje 
množství úspěchů, kterých se podařilo 
dosáhnout v relativně krátkém období. 
Jde o základy, které chce vedení nadále 
kvalitně rozvíjet. Jde však také o základy, 

z nichž mnohé jsou ustaveny především 
pro Vás, pro členy a bude jen na Vás, jak 
dalece se jich sami chopíte a budete jich 
využívat. Nic by mi nebylo tak příjemné, 
kdybych mohl třeba už v příštím úvodníku 
napsat, že se využítí vytvořených a 
neustále vylepšovaných provozních 

„nástrojů“ DARWINIANY 
zvýšilo nebývalou měrou. 
Prozatím mohu jen doufat, neboť 
zůstává sporadické.

Málo se využívá webových 
komunikačních i informačních 
služeb. Fórum, u něhož jsme 
nepochybovali, že si ho členové 
rychle osvojí, zeje prázdnotou. 
S některými informacemi 
pro členy na webu se doslova 
mazlíme a je pak paradoxní, 
když dostanu mail, v němž se 
mne člen ptá, kdy bude uzávěrka 
chystaného čísla „T“. Sám se 
tak bezprostředně usvědčuje 
z velmi povrchního studia všech 
informací, které Vám na webu 
přinášíme.

Nároky stoupají a vedení 
nezbytně vyžaduje spolehlivé a kvalitní 
posily, které by se ujaly nových správních 
rezortů, z nichž některé jsou již hodně 
speciální. Chystáme se na webu průběžně 
uvádět konkrétní nabídky k takové 
spolupráci a doufáme ve vstřícné odezvy.

Nezapomínáme ani na projekt VAMR, 
do něhož se máme v úmyslu pustit co 
nejdříve. I ten bude vyžadovat Vaši 
spolupráci v rozmanitých oblastech. 

Velkou výzvou je pro nás uspořádání 
euroburzy v příštím roce. Čím více členů 
se do celé akce aktivně zapojí, tím větší 
záruka úspěchu. Možná se ptáte, jak? 
Koordinační instrukce budeme přinášet 
na webu i v TRIFIDu a i zde očekáváme 
konkrétní pomoc. 

TRIFID, kterého máte před sebou, 
je tím nejlepším dokladem efektivity 
současného realizačního týmu „D“. Rád 
bych za sebe i za celou jeho redakční radu 
vyslovil dík všem, kteří se na jeho zcela 
nové podobě podíleli. TRIFID zkrásněl, 
zvětšil se a dokonce se i vybarvil. 
Nedopusťme, abychom z téhle laťky 
museli jakkoliv slevovat.

Dne 28.2. 2004,

ZDENĚK ŽÁČEK, PRESIDENT DARWINIANY

Bilance za loňský rok a nahlédnutí do letošního

Zdeněk Žáček, prezident společnosti Darwiniana. Foto M. Rubeš
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Čeľaď Lentibulariaceae je bezpochyby 
najväčšou čeľaďou mäsožravých rastlín na 
svete a nie je tomu inak ani na Slovensku. 
Z 8 druhov mäsožravých rastlín rastúcich 
v SR  až 6 patrí do tejto čeľade. Do 
čeľade patria tri jasne vymedzené rody: 
Utricularia, Pinguicula a Genlisea, 
rody Biovularia a Polypompholyx sú 
diskutabilné, dnes však už pomerne 
často zaraďované k rodu Utricularia 
(Taylor). Na Slovensku je rod Pinguicula 
zastúpený dvoma a rod Utricularia štyrmi 
druhmi (z nich jeden nie je na našom 
území pôvodný). Tento príspevok píšem 
predovšetkým ako reakciu na článok 
o vodných bublinatkách, ktorý vyšiel pred 
nedávnom v Trifide (mám na mysli skvelý
článok RNDr. Lubomíra Adamca), pretože 
i napriek tomu, že sme susedné krajiny, 
zastúpenie jednotlivých druhov ako i ich 
stupeň ohrozenia sa líši. V článku sa preto 
zameriam  na porovnávanie s Českou 
republikou a priblížim aj niektoré moje 
pozorovania z terénu.

Rod Tučnica – Pinguicula

Tučnice sú na Slovensku zastúpené 
dvoma druhmi: P. vulgaris a P. alpina. 
P. vulgaris je na rozdiel od Čiech na 
Slovensku asi najbežnejším druhom čeľade. 
V Čechách je pomerne vzácna, vyskytuje 
sa asi na cca. 20 lokalitách. Na Slovensku 
je takmer nemožné sa s ňou nestretnúť, 
pokiaľ pobývate v horách (najmä Fatra) 
a máte čo i len troška pootvorené oči. 
V podhorských oblastiach takisto nechýba 
(pozorovania v Turčianskej a Podtatranskej 
kotline). Často sú nimi celé doliny priam 
posiate (pozorovania vo Veľkej Fatre). 
Kedysi sa zriedkavo vyskytovala aj na 
Záhorskej nížine, tu sa mi ju však zatiaľ 
nikdy nepodarilo nájsť a pravdepodobne 
sa tu už nevyskytuje (rovnako tragický 
koniec postihol aj druh Drosera 
rotundifolia, ktorá na Záhorí kedysi rástla 
na desiatkach lokalít, v súčasnosti sa tu už 
nevyskytuje, aj keď prebieha úsilie o jej 
reintrodukciu). Zároveň je na Slovensku 
pomerne rozšírená aj jej forma bicolor, 
ktorá v ČR chýba. Ak budeme o českej 
P. bohemica uvažovať ako o druhu, mohol 
tak pravdepodobne vzniknúť z izolovanej 
populácie formy bicolor. Jedná sa o formu, 
ktorá sa dá rozlíšiť v čase kvitnutia od 
nominátneho typu pomerne jednoducho. 

Nominátny typ má sfarbenie kvetu fialové,
v ústí korunného hrdla s belavou škvrnou, 
zatiaľ čo forma bicolor je akýsi jej negatív. 
Koruna je biela a pri ústí korunného hrdla 
s fialovou škvrnou. Forma bicolor nie je
žiadna vzácnosť, je na území SR pomerne 
dobre rozšírená, pričom zatiaľ som ju 
videl rásť vždy s nominátnym typom, 
nikdy nie bez neho. Pomerne vzácna je 
však forma s albinotickou korunou. Hoci 
som navštívil desiatky lokalít s P. vulgaris 
a videl tisícky rastlín (vlastne som 
navštevoval lokality rosičiek, ale ako som 
spomínal, jednoducho sa stále plietli pod 
nohy), albinotický typ som nikdy nevidel. 
Až pri výlete tohto roku, keď sme pátrali 
po Drosera x obovata, som narazil na asi 
20 takýchto rastlín neďaleko Martina. Pri 
pohľade na kvet z prednej strany sa tento 
javil úplne biely, mierne fialový nádych
mala len ostroha. Zaujímavé bolo tiež 
rozmiestnenie rastlín na lokalite. Rástli 
priamo pri chodníku po dĺžke asi 30 metrov, 
pričom  vpravo sa nachádzal nominátny 
typ, v strede forma bicolor a na ľavo už 
len typ s albinotickou korunnou. Najlepšie 

sfarbenie koruny vystihuje obr. č.1. 
Tučnicu obyčajnú som videl rásť ako na 
kyslých pôdach s rosičkou okrúhlolistou           
(Drosera rotundifolia), tak i na pôdach 
vápnitých s rosičkou anglickou (Drosera 
anglica) (Turčianska kotlina). Vždy sú 
sfarbené do zelena, iba veľmi vzácne a na 
veľmi výslnných miestach niektorí jedinci 
chytajú červený nádych, pričom stredná 
listová žila je vždy zelená.

P. alpina je druhým slovenským 
druhom tučnice, ktorá sa v Českej 
republike nevyskytuje. Jej výskyt nie 
je ani zďaleka taký masový ako výskyt 
P. vulgaris (ale napríklad v Slovinsku 
je práve P. vulgaris tým zriedkavejším 
druhom). Na Slovensku som ju videl rásť 
na štyroch lokalitách, pričom odhadujem, 
že počet jedincov ani na jednej z nich 
neprekročil sto. Takže ani zďaleka sa 
nedajú pošliapať ako P. vulgaris, ktoré 
bez problémov rastú aj na lesných 
chodníčkoch. Centrum rozšírenia v SR 
má predovšetkým vo Fatre a v Tatrách. 
Koruna kvetu je prevažne biela so žltým 
ústím do korunnej rúrky a s dvoma 
škvrnami na spodnom pysku koruny. Tento 
typ je u nás najrozšírenejší. Vyskytujú 
sa však aj typy s korunou bledožltou, 
prípadne len s jednou škvrnkou, tieto som 
však zatiaľ na Slovensku nevidel, hoci 
u nás rastú. Zároveň som videl rastliny 
vždy len so zelenými listami. Pokiaľ 
budete dovolenkovať na našom území 
mimo obdobia kvitnutia a nájdete tučnicu, 
dajú sa tieto dva druhy pomerne dobre 
rozlíšiť. Tobolka P. vulgaris je vajcovito 
guľovitá, u P. alpina je hrotitá. Rozdiel 
je tiež v hibernákulách. Hibernákulum 
tučnice alpínskej je v zime zakorenené, 
u P. vulgaris korene na jeseň spolu 
s listami odumierajú. Tieto dva druhy sa 
môžu v prírode krížiť, hybrid sa označuje 
ako P. × hybrida, no zatiaľ som sa s ním 
na Slovensku nestretol. Je o nej pomerne 
málo literárnych údajov. Rastie tam, kde 
sa vyskytujú spolu rodičovské rastliny, na 
Orave snáď v Chočských vrchoch (Dostál 
1989), na Sivom vrchu a možno aj inde.

Rod Bublinatka – Utricularia

Rozdiely v zastúpení druhov rodu 
bublinatka sú v porovnaní s Českou 
republikou výrazné. V ČR sa vyskytuje 
U. australis, U. vulgaris, U. minor, 

Čeľaď Lentibulariaceae na Slovensku

ANDREJ PAVLOVIČ

obr. č. 1 – variabilita kvetov P. vulgaris na území 
SR:

A) nominátny typ
B) forma bicolor
C) „albinotická forma”
Kresba A. Pavlovič.
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U. bremii, U. ochroleuca a U. intermedia. 
V SR v súčasnej dobe môžeme pozorovať 
prvé tri druhy, U. bremii a U. intermedia 
sú dlhší čas nezvestné, U. ochroleuca 
sa na Slovensku nikdy nevyskytovala, 
teda aspoň nie sú o nej žiadne záznamy. 
U. intermedia rástla na dvoch lokalitách, 
z nich jedna bola priamo v Bratislave 
na sídlisku Petržalka. Táto lokalita však 
zanikla. Druhý nález pochádzal so Spišskej 
kotliny. U. bremii rástla veľmi vzácne na 
jednej alebo dvoch lokalitách na Záhorskej 
nížine. Tiež sa považuje za nezvestný 
druh a aj pátranie po nej z mojej strany 
nebolo úspešné. U. minor je na Slovensku 
najvzácnejší pôvodný druh čeľade 
Lentibulariaceae. V porovnaní s ČR, kde 
rastie asi na 50 lokalitách (Adamec, 2003) 
je jej výskyt na Slovensku viazaný asi na 
10 lokalít, prevažne v Turčianskej kotline 
a okolí Martina (Flóra Slovenska, 1997). 
Osobne som sa s týmto druhom stretol len 
na jednej lokalite v Turčianskej kotline. Je 
to vápnitá slatina, kde rastie v sprievode 
D. anglica a P. vulgaris vo vode, ktorej 
hĺbka nepresahuje 15 cm. Plazili sa po 
dne, uchytené belavými časťami „stonky“ 
v substráte. Osobne som túto lokalitu 
navštívil asi štyrikrát, ale len tohto roku 
(2003) sa mi podarilo nájsť 2 kvitnúce 
jedince. Zhoduje sa to s literárnymi 
údajmi, ktoré tvrdia, že jej kvitnutie je 
vzácne. U. vulgaris je na Slovensku 
pomerne častý druh v porovnaní s ČR, kde 
rastie len na 2 lokalitách v Hodonínsku 
(Adamec, 2003). Okolie Hodonína je 
zrejme pokračovaním fytogeografického
okresu Záhorská nížina, kde je jej výskyt 
veľmi bohatý. Bohato rastie aj  na juhu 
stredného a západného Slovenska a tiež vo 

Východoslovenskej nížine. Osobne som sa 
s ňou stretol len na Záhorí. Rastie tu zväčša 
v prameniskových jazierkach s rašelinno 
- slatinnou jelšinou. Hĺbka vody býva 
premenlivá. Navštevoval som pravidelne 
jednu lokalitu v rôznych obdobiach roka  
po viacero rokov. U. vulgaris tu dosahuje 
bez problémov dĺžku 2 metre. Spravidla 
možno povedať, že v dobe kvetu je na 
lokalite asi 50 cm hĺbka vody. V lete 
pri horúčavách hĺbka vody klesá a pri 

extrémne suchých letách bublinatky 
ležia len na vlhkom bahne a nedosahujú 
ani polovičné rozmery. Naopak na jeseň 
môže hĺbka vody dosiahnuť aj vyše metra 
a zaplavuje prístupový chodník. To už 
ale majú bublinatky na hladine krásne 
vytvorené turiony. Ak sa podarí vhodne 
vystihnúť čas kvetu (jún – júl), je to asi ten 
najnádhernejší pohľad aký mi mäsožravé 
rastliny u nás poskytujú. Asi 40 ha vodnej 
hladiny posiatych tisíckami krásnych 

Tab. 1) Porovnanie ohrozenia druhov čeľadi Lentibulariaceae v Slovenskej a Českej republike

Druh Stupeň ohrozenia 
v SR

Stupeň 
ohrozenia v ČR

Pinguicula alpina 2 -
Pinguicula bohemica - 1
Pinguicula vulgaris 3 2
Utricularia australis 4 4
Utricularia bremii Ex? 1
Utricularia intermedia Ex? 2(1)*
Utricularia minor 2 2
Utricularia ochroleuca - 1
Utricularia stygia -   1*
Utricularia vulgaris 2 1

Legenda:
Ex? vyhynutý druh
1 - kriticky ohrozený druh
2 - silno ohrozený druh
3 - ohrozený druh
4 - druh neohrozený
-  druh sa na danom území nikdy nevyskytoval a v súčasnosti ani nevyskytuje

Tabuľka zostavená podľa:
Přílohy č.II. vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/ 
1992 Sb. 
93. Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 287/ 1994 Z.z.
*U. intermedia je podľa novších údajov zaradená medzi 
kriticky ohrozené druhy (1), U. stygia ako nový druh na území ČR tam zaradená určite bude, preto 1.

Bublinatka obecná (U. vulgaris), autor skenu RNDr. L. Adamec.
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žltých kvetov. V porovnaní s U. minor sa 
U. vulgaris má do kvetu omnoho viac. 
Na tejto lokalite sa spolu s U. vulgaris 
vyskytuje aj U. australis. Celkovým 
vzhľadom pôsobí útlejším dojmom. Tieto 
druhy rastú spolu iba veľmi vzácne. Jej 
pomerné zastúpenie je však veľmi malé. 
Našiel som asi 30 jedincov na severnom 
okraji močiara, rástli skôr už na vlhkom 
bahne, ako vo vode. V iných častiach 
močiara kraľovala „vulgariska“ 
a „australiska“ tu nemala žiadne 
zastúpenie. U. australis je ďalším 
veľmi početným druhom bublinatky, 
a na rozdiel od bublinatky obyčajnej 
i v Česku. Okrem spomínanej 
lokality som ju videl rásť priamo 
v Bratislave. Rastie dokonca 
v bágrovisku, kde sa kúpu ľudia. 
Ďalšia lokalita, ktorú som navštívil 
bola už severnejšie a to v Turčianskej 
kotline, no i tu bublinatky mali pekné 
rozmery. Napriek ich počtu som 
našiel iba jeden kvitnúci exemplár. 
Posledný druh je U. gibba. Táto 
rastlina nie je u nás pôvodná a v ČR 
sa nevyskytuje. Našla sa len na jednej 
lokalite v jazierku s termálnou vodou 
v Bojniciach a najbližšie rastie 
splanená v Maďarsku v kúpeľoch 
Hévíz. Pochádza z tropických oblastí 
a do Európy bola dovezená a na juhu 
naturalizovaná. Občas sa pestuje ako 
akvarijná rastlina a jej výskyt v Bojniciach 
je možno práve z týchto zdrojov, aj keď ja 
osobne som ju nikdy v akvaristike nevidel 
(a to som bol akvarista dobrých 8 rokov). 
Vyskytuje sa v dvoch poddruhoch: U. gibba 
ssp. gibba a U. gibba ssp. exoleta. Rastliny 
z nášho územia však nekvitnú, a preto 
nemožno určiť poddruh. Ak by však bola 
z akvarijných zdrojov, mohlo by sa jednať o 
U. gibba ssp. exoleta (syn.: U. exoleta). 
V nedávnej dobe bol popísaný nový druh 
U. stygia, ktorý je veľmi podobný druhu 
U. ochroleuca a donedávna sa od neho 
neodlišoval. V súčasnosti je už tento druh 

vychádza, že sme na tom o čosi horšie, 
ale podľa môjho názoru sú možno 
niektoré druhy aj prehliadané, prípadne 
mylne určené. Najmä odlíšenie U. bremii 
od U. minor podľa klasického kľúča nie 
je stopercentné a tvary tráviacich žliazok 
v slovenských kľúčoch zatiaľ nenájdete. 
Herbárom dokladovaný je iba jeden 
výskyt na Záhorí. K mylnému určeniu 
môže prispievať i fakt, že kvitnutie týchto 
rastlín je pomerne vzácne. Možno sa ešte 
dakde v tejto oblasti skrýva, nekvitne 
a nerozlišuje sa tým od U. minor.

Premena prirodzených biocenóz na 
agrocenózy, spôsobila zmiznutie mnohých 
druhov najmä z nížin. Eutrofizácia vôd
spôsobená agrochemikáliami, stavba 
odvodňovacích kanálov, zarastanie 
vysokou vegetáciou, to všetko sú faktory, 
ktoré nepriaznivo pôsobia na lokality 
mäsožravých rastlín. Záhorská nížina je 
toho typickým príkladom. Kedysi bohaté 
náleziská tučníc, rosičiek a vzácnej 
bublinatky U. bremii sú dnes už pre tieto 
druhy neobývania schopné. Podobná 
situácia je i v ČR, kde z nížin tak isto miznú 
tučnice a posledné útočisko majú už len vo 
vyššie položených oblastiach, ktoré nie sú 
priamo ohrozené poľnohospodárstvom. 
Stratené druhy a najmä ich prirodzené 
lokality na Slovensko už asi nikto nevráti. 
A tak ostáva iba mojim nesplneným  snom 
vidieť lokality na Záhorskej nížine pred 
50 – timi rokmi, panenské a nedotknuté, 
hýriace životom a dravosťou. □

zaznamenaný aj na území ČR (Adamec 
2003, osobná informácia) a jeho výskyt na 
území SR je veľmi málo pravdepodobný 
aj preto, že druh U. ochroleuca sa v SR 
zrejme nikdy nevyskytoval.

Toľko o tejto čeľadi na Slovensku. 
V Trifide sa veľmi veľa písalo najmä o
českých bublinatkách, preto som považoval 
za celkom vhodné oboznámiť vás so 
situáciou na Slovensku. Z bilancovania 

LITERATÚRA:
ADAMEC, L. 2001 REPORT ON CPS IN THE CZECH REPUBLIC FOR IUCN CPSG (WWW 

STRÁNKA)
ADAMEC, L. 2003 EVROPSKÉ DRUHY VODNÍCH BUBLINATEK (II), TRIFID 8: 2 – 7, 2003
DOSTÁL, J. 1989 NOVÁ KVĚTENA ČSSR 2. PRAHA, ACADEMIA, PP.959-960
KRIPPEL, E. & ŠÍPOŠOVÁ, H., OŤAHELOVÁ, H. 1997, ČEĽAĎ LENTIBULARIACEAE, 

PP.535 –555. IN: GOLIÁŠOVÁ, K. FLÓRA SLOVENSKA V/2, VEDA, VYD. SAV, 
BRATISLAVA

HOLUB, J. & PROCHÁZKA, F. 2000 RED LIST OF VASCULAR PLANTS OF THE CZECH 
REPUBLIC

PRESLIA, PRAHA, 72: 127 – 230, 2000
PŘÍLOHA Č.II. VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Č. 395/ 1992 SB

93. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Č. 287/ 1994 Z.Z. 

Bublinatka jižní (U. australis), sken RNDr. L. Adamec.

U. australis, kresba M. Srba.
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Reminiscence na jedno botanické 
dobrodružství se týká druhu 
Utricularia calycifida Benj. Je to druh 
pěstitelům známý (Meyers-Rice 1992, 
2000, 2001), a přesto ji nazývám 
„bublinatka záhadná“.

Česká jména většiny častěji 
pěstovaných exotických bublinatek 
teprve tvoříme a uvádíme v život. Někdy 
jsou překladem jmen latinských, avšak v 
daném případě je tomu jinak. Přívlastek 
„záhadná“ byl zvolen pro možné 
spekulace nad evolučními vztahy druhu 
a pro tajemstvím poněkud 
zastřenou autekologii. Rostlina 
působí dojmem, jako by vznikla 
degenerací nějaké robustní a 
efektní bublinatky. Její listy mají 
neustálenou podobu i rozměry, 
takže mají nejrůznější vejčité až 
kopisťovité tvary a délku 1 až 
15 cm, při šířce až 4 cm (Taylor 
1989). Květy jsou drobné (8 až 
16 mm) a nevzhledné, i když 
jsou hodně podobné těm, které 
mají velkokvěté druhy, například 
příbuzná U. longifolia1. Je to 
rostlina samosprašná, což je 
vlastnost druhotná, odvozená. 
Pozorováním rostliny v kultuře 
je pěstitel zmaten, neboť 
někdy rostlina doslova plevelí, 
ale jindy přes veškerou péči 
skomírá. Zdá se být rostlinou 
s tendencí ke krátkověkosti, 
ale snadno se rozsemeňující. 
Vždy jsem si proto přál mít 
k víceméně povšechným informacím z 
literatury podrobný popis alespoň jediného 
jejího stanoviště, abych zvláštnosti této 
bublinatky pochopil v ekologických 
souvislostech. 

Netušil jsem, že jednou se octnu 
přímo uprostřed jejího nepříliš rozlehlého 
areálu, ležícího ve venezuelském státě 
Bolívar, malém přilehlém cípu Brazílie a 
v sousedním území Guyany a Surinamu. 
To jsou území dostupná jen poměrně 
dobrodružným způsobem. Pátrat po 
žádoucím druhu v neznámém terénu je 

navíc tak málo nadějné, jako „hledat jehlu 
v kupce sena“. Důvod, abych poreferoval 
v odborném tisku o prozkoumání 
U. calycifida na nalezeném zřejmě 
optimálním stanovišti v přírodě, je tedy 
nabíledni. Lokalita se nachází u střediska 
Canaima (cca 1000 m n. m.), jež je vstupní 
branou do venezuelského Národního parku 
Canaima o rozsahu 3 miliony hektarů, 
sahajícího odtud přes Gran Sabanu až po 
stolové hory s legendární Roraimou. 

Sotva se botanik v Canaimě octne, 
ač ještě rozechvěn z letu ve řvoucím 

opotřebeném  letadélku typu Cessna 
s vesměs nefungujícími palubními 
přístroji, zkušenost mu signalizuje 
blízkost atraktivní květeny. Zajímavých 
rostlin v této oblasti je skutečně 
bezpočet, od málo známé ravenaly 
guyanské2 (Ravenala guyanensis), přes 
myrmekofilní keř Tococa macrosperma 
(čeleď Melastomataceae) s párovými 
dutinkami pro symbiotické mravence 
na řapících, vzácnou broméliovitou 
rostlinu Lindmania guyanensis, křovité 
hemiepifyty z rodu Clusia, až po 

Rhyncholacis penicillata, bezkořennou 
kvetoucí rostlinu z čeledi Podostemaceae, 
obrůstající pomocí příčepivých stonků 
divoké tropické vodopády. Kolem 
řvoucích vodopádů spadajících do 
jezera je nutno proplout na monoxylu, 
lodici dlabané z jediného kmene palmy 
moriche (Mauritia flexuosa), zkušeně 
mezi strhujícími víry ovládané místním 
Indiánem.  Na vhodném místě lze po 
skalních stupních vyšplhat nad vodopády, 
na členitý skalnatý ostrov Anatoly z 
tvrdého kvarcitu, obtékaný rameny řeky 

Carrao.  Tropické toky tady mají velmi 
kolísavou vodnost, a proto tento ostrov 
je po přívalových deštích přeplavován 
dravým tokem a zbavován půdy. Vegetace 
z nízkých stromků a křovin se udrží jen 
místy. Převládají světlomilná otevřená 
společenstva, kde jsme z pozoruhodných 
rostlin zaznamenali například asi metr 
vysoké porosty velózií (jednoděložné hezky 
kvetoucí rostliny, čeleď Velloziaceae), 
travám podobné hrotnosemenky 
(Rhynchospora, čeleď Cyperaceae), z 
orchidejí kterýsi fialově kvetoucí pozemní

Za bublinatkou na Rio Carrao
(S exkluzivními snímky autora na barevných přílohách V a VI)

MILOSLAV STUDNIČKA

1   Nejbližší příbuzenstvo popisovaného druhu tvoří náplň sekce Psyllosperma P. Taylor, kam patří z pěstovaných druhů ještě U. hispida, 
U. longifolia a U. praelonga. Další druhy U. hintonii, U. huntii, U. panamensis, U. petersoniae a U. schultesii se nepěstují. Vesměs jsou 
to tropické druhy buď ze Střední, anebo Jižní Ameriky, a sice terestrické a petrofytické.  
2   Známější je banánovníkům poněkud podobný „strom poutnický“ Ravenala madagascariensis.
3   Stará zahradnická literatura obsahuje některá zdařilá, leč přesto zapomenutá česká botanická jména a toto je jeden případ  (Vaněk 
1930).  

Mikrofoto lapacího měchýřku 
Utricularia calycifida, velkého necelý milimetr. 

Výčnělek nad ústím je rozdvojen v ploché 
postranní přívěsky, osazené stopkatými žlázami. 
Různé skupiny druhů bublinatek se nápadně liší 
právě tvary výčnělků, což velmi pravděpodobně 

souvisí se specializací na určitou nabídku 
kořisti na přirozených stanovištích. Jaké je 

složení kořisti v případě Utricularia calycifida 
je neznámé. 

Foto RNDr. M. Studnička.
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druh rodu pistromec3 (Epidendrum). 
Navzdory oslunění dlouho po záplavě 
vlhké skalní spáry mají specifickou
květenu, mezi níž nejvíce upoutal v oblasti 
endemický Philodendron englerianum, 
a potom tisíce kvetoucích krátkověkých  
bublinatek Utricularia simulans.

Ekologické požadavky bublinatky 
U. calycifida se mi staly srozumitelnými, 
když jsem přebrodil skalisté koryto řeky, 
u níž ji přímo na nízkém břehu nalezl 
asistent z výpravy Botanické zahrady 
Liberec Jaroslav Šmahel. Určit jsem ji 
mohl spolehlivě, neboť na některých 
místech kvetla. Podle terénních poznámek 
tam rostla také U. subulata, neurčené 
hrotnosemenky (Rhynchospora), 
představující pro botanika množstvím 
81 v oblasti rostoucích druhů problém 
jako naše ostřice, a také kterýsi druh 
rodu Eriocaulon či Paepalanthus (čeleď 
Eriocaulaceae). Stanoviště zkoumané 
bublinatky bylo ovlivňováno pobřežním 
nízkým fragmentem lesa, a sice dvojím 
způsobem. Dřeviny poskytovaly polostín, 
a také svými kořenovými systémy upevnily 
písčitý náplav a mladou semiterestrickou 
půdu rašelinného typu ochránily proti 
odnosu. Při neustálém kolísání tropického 
toku a častých lijácích muselo docházet 
nejen k pohybu vody v půdní struktuře, ale 
i k občasnému přeplavování celé rostliny. 
Někdy prý roste i ve sprškách vodopádů 
(Taylor 1989, 1999). Naznačené světelné 
poměry lze podle jediného pozorování 
sotva přesněji charakterizovat, avšak podle 
expozičních časů fotoaparátu lze zjistit, že 
parami prosycená atmosféra, ovlivněná 
vodní tříští z 6 velice blízkých mocných 
vodopádů, výrazně redukuje i přímé 
osvětlení sluncem. Po většinu roku panuje 
navíc oblačné i mlhavé počasí a hlavní 
význam má nikoli radiální záření, ale 
difúzní osvětlení. Z toho důvodu musíme 
nejspíše přijímat i povšechné poznámky 
o výskytu U. calycifida také v otevřených 
podmáčených savanách (Taylor o. c.) s 
vědomím, že tam také určitě působí stínící 
okolní vegetace vysokých travin i popsané 
filtrování světla vlhkou atmosférou.
Bublinatku záhadnou je třeba považovat 
za spíše stínomilnou  (hemisciofyt až 
sciofyt). 

Teplotní nároky jsou podle 
pěstitelských zkušeností dosti široce 
vymezeny intervalem 16 - 32° C (Meyers-
Rice 1989).  Velkou přizpůsobivost 
vůči teplotám, od vysloveně tropických 
po poněkud zmírněné nadmořskou 
výškou,  naznačuje také vertikální 
rozšíření 300 - 1200 m n. m. (Taylor 
1999). Teplotní poměry na popisovaném 

přirozeném stanovišti 1000 m n. m. podle 
momentálních teplot v době naší návštěvy, 
a také soudě podle druhového složení 
květeny, odpovídaly zhruba podmínkám 
poloteplých skleníků (charakterizovaných 
minimem 15° C). Pozorování přirozeného 
stanoviště však přineslo možná důležitý 
poznatek: Bublinatka nerostla dále než 2 
m od řeky, a proto se zajisté projevoval 
teplotně stabilizující vliv. Při celkem 
během roku vyrovnaném teplotním 
makroklimatu a velké tepelné kapacitě 
vody i vodou nasycené půdy muselo dojít 
k ustálení teploty během roku i během 
dne. Ekologové v tropech sledují půdní 
teplotu, již v malé hloubce zpravidla 
během roku neměnnou, jako podstatný 
faktor, mnohde určující charakter vegetace 
(v horách například horní hranici lesa) více 
než diference a extrémy teplot vzduchu. 
Bublinatka tedy může být sice přizpůsobivá 
vůči vyšší nebo nižší průměrné teplotě na 
různě vysoko položených stanovištích, 
otázkou však je odolnost vůči kolísavosti 
teplot. Podle charakteru pozorovaného 
biotopu nelze kolísavý teplotní režim 
doporučit. S tím souvisí i relativní vzdušná 
vlhkost, jež při oslunění skleníků zpravidla 
prudce klesá, jak v důsledku oteplování 
prostoru, tak v důsledku nutného větrání. 
S ničím takovým se bublinatka v přírodě 
nesetkává, naopak, zmíněné blízké 
vodopády neustále drží relativní vlhkost 
blízko 100 %. 

Životní strategie bublinatky záhadné 
je oportunistická. Je to věčné využívání 
dočasně výhodných a k jejímu životu 
způsobilých stanovišť při vrtošivých 
tropických tocích. Důležitá je při 
tom denudační a akumulační činnost 
rozvodňujících se říček, u nichž vznikají 
pro bublinatku vhodná nezarostlá, zprvu 
konkurence jiných bylin zbavená místa. 
Semena bublinatky, tvořená díky autogamii 
a značnému počtu květů v každém z 
početných květenství, se podobají zrnkům 
písku. Stejně jako písek z erodovaného 

kvarcitu jsou transportována vodou, a 
občas nejspíše i na nohou vodních ptáků. 

Ekolog by bublinatku záhadnou 
označil jako typického S-stratéga, 
tedy druh sice špatně vybavený na 
mezidruhovou konkurenci, ale schopný 
vzdorovat stresu v prostředí. Stres 
v případě popisovaného stanoviště 
představuje jednak chudost půdy na živiny 
(proto je výhodou masožravost), jednak 
občas i mechanické působení dravého 
rozvodněného toku (proto má bublinatka 
vynikající regenerační schopnost kterékoli 
vegetativní části). Semena možná nejsou 
jediným diasporami, jež mají význam 
při šíření druhu. Vegetativními částmi 
se zřejmě mohou stěhovat i rostliny, jež 
například z důvodu přílišného zastínění 
v důsledku zarůstání staršího stanoviště 
nekvetou. Takové „úniky“ z nevýhodných 
stanovišť by mohly přispívat k zachovávání 
tam dožívajících individuí.

Pro úplnost ekologických tezí je 
správné zmínit ještě význam dalšího, 
leckdy málo v úvahu braného vektoru 
pro šíření genetických vloh druhu v 
osidlovaném prostoru. K šíření semen 
a útržků vegetativních částí je třeba 
přičíst ještě přenos pylu. Květy sice mají 
schopnost autogamie a  mají korunu oproti 
leckterým čistě cizosprašným bublinatkám 
podstatně menší a méně nápadnou, ale 
přesto nesou jako ony znaky signalizující 
entomogamii čili sprašování hmyzem. Je 
to především vypuklé „patro“ s kontrastní 
žlutou skvrnou na lila zbarvené květní 
koruně. Tato skvrna je určena k navádění 
hmyzu k pohlavním orgánům květu a 
stejný model se uplatňuje u zygomorfních 
květů velice často. Opylovače jsem tehdy 
v přírodě zapomněl hledat. Možná by se 
podařilo objevit nějakého zajímavého 
hmyzího specialistu, jenž především 
bublinatku opyluje. A tak zkoumaná 
bublinatka zůstává v lecčems „záhadnou“, 
a přes celkem snadné pěstování si ji ve své 
sbírce velice cením jako zajímavý druh. □
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Doterajšie využitie mäsožravých 
rastlín na Slovensku i vo svete nie je 
výhradne okrasné. Oddávna sa niektoré 
druhy využívali ako liečivé. Na Slovensku 
bol využívaný druh Drosera rotundifolia 
ako antisklerotikum a pri akútnych 
a chronických zápaloch dýchacích 
ciest (Beutelhauser a Blanárik 1991). 
V minulosti boli účinkom rosičiek 
prikladané rôzne vlastnosti, niektoré 

až absurdné, napríklad rozklad ovčej 
pečene, ktorý v skutočnosti spôsobovali 
motolice (Brenton 1996). Z druhov 
rastúcich mimo nášho územia sa využíva 
Drosera burmannii pri dyzentérii, malárii 
a na vyvolanie miestneho prekrvenia, 
Drosera indica sa používa v Indii na 
prekrvenie a maceráciu. Hľuzy a niekedy 
aj celé rastliny druhu Drosera peltata 
sa využívajú pri zväčšených uzlinách, 
bolestiach hlavy a nôh (Beutelhauser 
a Blanárik 1991). Donedávna sa 
v Európe používala tekutina lisovaná 
z tučníc pri hojení raniek a hadieho 
uhryznutia na kravských vemenách. 
Listy druhu Pinguicula vulgaris sa 
využívali na ošetrovanie škrabancov 
a odrenín na rukách. Takisto ako 
u rosičiek, aj tučniciam sa pripisovali 
nereálne až extrémne vlastnosti. Koncom 
18. storočia sa odporúčali na hubenie 
ľudských vší. Mali chrániť dobytok aj 

ľudí pred nadprirodzenými bytosťami, 
mali schopnosť odradiť hada od krádeže 
mlieka (Brenton 1996). Podľa autora sa na 
Sibíri týmto spôsobom tučnice využívajú 
dodnes. Takisto ako rosičky aj tučnice boli 
podozrievané z hniloby pečene dobytka. 
Saracénie využívali severoamerický Indiáni 
na liečenie kiahní. Sarracenia purpurea 
má podľa Brentona (1996) stimulačné, 
diuretické a laxatívne účinky. Druhy rodu 

Nepenthes sa využívajú proti črevným 
ťažkostiam, kašľu, podráždeniu očí, 
na liečenie popálenín, kožných chorôb 
a pri žalúdočných bolestiach (Brenton 
1996). Podľa Phillippsa a Lamba 
(1988) sa Nepenthes mirabilis v Číne 
a Hongkongu využívajú proti vysokému 
krvnému tlaku, infekcii močových ciest. 
Krčiažniky sa podľa týchto autorov 
využívajú i na liečenie brušných bolestí 
dyzentérie, horúčky a kašľa. Stonky druhu 
Nepenthes rafflesiana sa využívajú ako 
dávidlo pri otravách. V Brunei sa tráviaca 
tekutina s ešte neotvorených pascí využíva 
ako očné kvapky a vlasový olej (Phillipps 
a Lamb 1988).

Mäsožravé rastliny sa využívali 
i v potravinárstve. Listy rosičiek sa 
nakladali do vínneho liehu, čím sa 
pripravoval posiľujúci nápoj (Brenton 
1996). V Škandinávii sa tučnice využívajú 
na prípravu fermentovaného slizovitého 

mlieka, ktoré nazývajú tätmjölk (Brenton 
1996, Wix 1998a, 1998b). Tučnice sa 
využívajú aj ako rastlinné syridlo a na 
zmäkčovanie mäsa (Wix 1998a). Pasce 
druhu Nepenthes rafflesiana sa využívajú 
na dochutenie ryže (Phillipps a Lamb 
1988). Podľa Brentona (1996) sa ryža 
a zelenina pečú vo väčších pascach 
ako tzv. „sladké mäso“. Z hľúz druhov 
Drosera whittakeri a Drosera peltata sa 

extrahujú farbivá na tkaniny a na písanie 
(Brenton 1996).

Podľa vyššie uvedených autorov je 
využitie mäsožravých rastlín pre iné ako 
okrasné účely pomerne časté, no v dnešnej 
dobe sú ich liečivé účinky nahradené 
syntetickými preparátmi. Niektorí 
pestovatelia, ktorí mali možnosť pozorovať 
druhy rodu Nepenthes v prírodných 
podmienkach využívajú tekutinu zo zatiaľ 
uzavretých pascí na umývanie rán, pretože 
v oblastiach výskytu krčiažnikov je to 
jediná dostupná tekutina bez patogénov.

Využitie mäsožravých rastlín 
v záhradnej architektúre je na Slovensku 
ojedinelé. Je to spôsobené hlavne 
nedostatkom informácií o mäsožravých 
rastlinách, teda nedostatočnou znalosťou 
rastlinného materiálu a ekologických 
nárokov jednotlivých druhov, 
nedostatočnými znalosťami o špeciálnych 
technikách ich kultivácie a malým 

Využitie mäsožravých rastlín
(literárny prehľad)

MICHAL PARVANOV
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krát, je kompozícia pôsobivá i z hľadiska 
tajomnosti a nedostupnosti týchto 
rastlinných druhov. Ekologické nároky, 
ktoré sú často v kultúre náročne spĺňané, 
takisto zvýrazňujú ich psychologické 
pôsobenie. Atraktivita mäsožravých 
rastlín je natoľko vysoká, že sa ich 
kultivácia pre niektorých pestovateľov 
môže stať „drogou“ a výrazne ovplyvniť 
ich život (Parvanov 1998). Prirodzené 
lokality mäsožravých rastlín deštrukčnou 
činnosťou ľudskej populácie neustále 
ubúdajú a mäsožravé rastliny čoraz viac 
profitujú v kultúrach, teda ich atraktivita
pre človeka môže byť považovaná za 
ich ďalšiu adaptáciu (Parvanov 2003). 
Kultivácia ohrozených druhov, medzi 
ktoré mnohé druhy mäsožravých rastlín 
patria, prispieva k ich ochrane ex situ. □

množstvom poznatkov o stavebných 
technikách zariadení, vhodných na 
kultiváciu mäsožravých rastlín. Týmito 
poznatkami disponuje iba malá skupina 
ľudí, ktorí mäsožravé rastliny pestujú. 
Pestovatelia mäsožravých rastlín však 
nie sú dostatočne motivovaný tvoriť 
z týchto druhov okrasné kompozície, ich 
primárnym cieľom je udržanie druhu 
v kultúre. Navyše, znalcov mäsožravých 
rastlín je na Slovensku veľmi málo, 
rádovo desať. Podobné problémy sú pre 
využitie mäsožravých rastlín platné i za 
hranicami Slovenska. Aj keď je situácia 
s pestovaním mäsožravých rastlín 
v Českej republike lepšia, centrom ich 
pestovania sú takisto súkromné zbierky, 
vytvorené a prispôsobené na prežitie 
druhov, ale ich reprezentačný charakter je 
minimálny. Lepšia situácia s využívaním 
okrasného aspektu mäsožravých rastlín je 

v krajinách, kde má kultúra týchto druhov 
dlhodobú tradíciu. To je najvýznamnejší 
rozdiel so Slovenskom, kde v minulosti, 
v dôsledku uzavretých hraníc, bol kontakt 
s prostredím pestovateľov v západných 
krajinách obmedzený. Stretnúť sa so 
záhonmi vysadenými mäsožravými 
rastlinami je možné napríklad v Nemecku 
alebo v USA.

Mäsožravé rastliny sú vďaka množstvu 
adaptácií atraktívne vo viacerých smeroch. 
Exteriérovo sú vysoko estetické. Časti 
ich tela, prispôsobené na lov koristi, 
sú tvarovo zvláštne a jedinečné. Tieto 
tvary a farby poskytujú maximálny 
estetický efekt jedinca. Umelecká 
pôsobivosť mäsožravých rastlín je 
zvýraznená vedomím, že sú to rastliny 
ohrozené a vzácne (Parvanov 1999). 
Pre pozorovateľa, ktorý prichádza do 
kontaktu s mäsožravými rastlinami prvý 
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V předchozím čísle Trifida (4/2003) 
kolega M. Srba bravurně shrnul variabilitu 
snad nejznámější masožravé rostliny 
mucholapky podivné, a to na základě svých 
pěstitelsko-šlechtitelských pozorování. 

Nedá mi, abych se nepodělil o 
několik postřehů a snad předchozí článek 
i trochu doplnil. Na základě svých 
zkušeností a četných pozorováni ve 
sbírkách špičkových evropských pěstitelů 
masožravých rostlin za posledních cca 
16 let, musím bohužel konstatovat, že 
při tak široké variabilitě a šlechtitelských 
pokusech na tomto druhu vládne v jeho 
pojmenováních skutečný zmatek. Tak 
zatímco právoplatně popsaných kultivarů 
je pouze několik, pěstitelé neustále kupí 
za druhovými názvy mucholapky různá 
popisná jména, která by dle jejich představ 
měla alespoň trochu vystihovat onu 
„odchylku“ od normálního stavu. Mnohdy 
je však tato snaha jen vřelou touhou po 
zviditelnění se, rozšíření seznamu, nebo 
po vyšším finančním profitu; a výsledná 
„novinka“ zase až tak zvláštní není. Toto 
bohužel pochopí nebohý pěstitel až po 
čase, co si nově zakoupenou rostlinu ve 
své sbírce zapěstuje a patřičně okouká. 
Bohužel se pod stejnými „názvy“ může 
také skrývat cokoliv jiného, a proto ani 
název a případný krátký katalogový popis 
neposkytne při koupi jistotu unikátnosti a 
kupí zmatky ve sbírkách dalších pěstitelů. 
Zkušený pěstitel proto po letech rezignuje 
na snahu „mít úplně všechno“ ale soustředí 
se pouze na takové rostliny, u kterých je 
ona „odchylka“ více či méně zřejmá a 
rostlina je něčím zajímavá. Ať již je to 
tvar a barva pastí, zubů, typ listové růžice, 
či jiná „anomálie“; což již u mucholapek 
objevilo bezpočet pěstitelů. Takováto 
rostlina pak může být registrována i jako 
kultivar; s předem danými a popsanými 
vlastnostmi a dokladovaným vzhledem.

Proto je až k neuvěření, že 
registrovaných kultivarů mucholapky je 
jen pět! A protože mnozí stále tápou v tom, 
co je a není kultivar, následující seznam to 
uvede na pravou míru. Do konce roku 2003 
byly registrovány následující kultivary 

mucholapky podivné. Pro upřesnění 
uvádím jen krátkou charakteristiku 
každého kultivaru.

1) Dionaea ‚Akai Ryu‘‚ 
{R.Gagliardo} (karmínově červený 
vzhled listové růžice i pastí, může však 
být i zelenavý během zimy)

2) Dionaea ‚Dentate Traps‘‚ 
{B.Meyers-Rice} (zuby na dospělých 
pastech jsou krátké a trojúhelníkovité)

3) Dionaea ‚Jaws‘ {L. Song} 
(kříženec kultivaru ‚ Dentate Traps ‚, 
krátké trojúhelníkovité zuby; ve středu 
lapací čepele, při zaklapnutí, zuby do sebe 
nezapadnou) 

4) Dionaea ‚Red Piranha‘ {E.Read} 
(celočervená barva růžice i pastí, 
mnohočetné zuby po obvodu pasti)

5) Dionaea ‚Sawtooth‘ {B.Meyers-
Rice} (mnohočetné rozeklané 
trojúhelníkovité zoubky po obvodu pasti, 
vypadají jako třásně)

Nespornou výhodou registrovaného 
kultivaru je to, že je znám přesný (či méně 
přesný) popis a standard, podle kterého by 
mělo být snadné kultivar nezaměnitelně 
identifikovat. Popis charakterizuje rostlinu 
a soustřeďuje se mimo jiné na uvedení 
všech znaků a odchylek, podle kterých by 
se daná rostlina měla dát bezpečně určit. 
Podle publikovaného standardu, což je 
např. detailní fotografie, by mělo být 
na první pohled každému zřejmé, jak 
tento kultivar vypadá. 

Ne vždy, jsou však autoři natolik 
důslední a opublikují název pro 
vlastní nebo již déle známou odchylku 
s nedostatečným popisem, či nedoloženým 
standardem. Takže se jen můžeme 
domnívat, jak vlastně onen „zázrak“, 
o kterém píší, vlastně vypadá. Do této 
kategorie spadá několik „skoro kultivarů“ 
uvedených např. v knize Petera D‘Amata: 
The Savage Garden (1998), ale i jinde, 
jako jsou:

Dionaea ‚Big Mouth‘ {T.Camilleri}
Dionaea ‚Clumping Cultivar‘ 

{D‘Amato}
Dionaea ‚Dentate‘ {D‘Amato}
Dionaea ‚Dente‘ {D‘Amato}
Dionaea ‚Fused Tooth‘ {D‘Amato}
Dionaea ‚Red Rosetted‘ {D‘Amato}
Tyto „skoro kultivary“ nejsou oficiálně 

registrovány z důvodu nedostatečného 
popisu, nebo chybějícího standardu. 
Registrace je tak jen „předběžná“ a čeká 
se do doby, než je autoři nebo někdo 
jiný doplní. Samého by mě ale zajímalo, 
jak dlouho můžou v tomto vakuu zůstat. 
Nicméně tato použitá jména jsou nyní pro 
další registranty tabu.

Zajímavý příběh se váže k  Dionaea 
‚Royal Red‘ {AUPBR 464}. Tato 
„novinka“ byla v Austrálii registrována 
G. Mansellem již v v roce 1993; a australské 
ministerstvo zemědělství, rybářství a 
lesnictví ji udělilo ochrannou známku 
(Australian Plant Breeders Rights). Autor 
zřejmě zamýšlel komerční využití této 
celočervené „odchylky“, která je velmi 
podobná později registrovanému kultivaru 
‚ Akai Ryu ‚ a také ji proto „popsal“ velmi 
obecně. Mezi zahradníky to vzbudilo velké 
vášně, neboť obchod a nakládání s touto 
„právně chráněnou“ rostlinou, a potažmo 
tím i se všemi celo-červenými rostlinami, 
byl v Austrálii tímto právem omezen. 
Podle poslední informace ochranná 
známka právě vypršela a tak Australany 

již nic neomezuje ve 
„svobodném“ obchodě 
s celočervenými 
mucholapkami.

Poslední kategorií 
jsou rostliny, u kterých 

sice máme doplňující název, který něco 
málo o rostlině vypovídá, ale úplně chybí 
nějaký akceptovatelný popis, standard, či 
jakékoliv další doplňující informace. A 
přestože zasvěcení tuší, co se snad skrývá 
pod těmito názvy, nikdy nemají jistotu, že 
v jiné sbírce je právě pod tímto jménem 
zavedena úplně jiná položka. Zde patří 
např. obecné „Big Forms“, „Giants“ či jiné 
„odchylky“ šířené např. firmou Triffid Park 
(Austrálie), jejichž kvalita není zase až tak 
valná a jedná se z velké části o komerční 

Variabilita mucholapky podivné
(Dionaea muscipula {Soland. ex Ellis})

- několik postřehů a zamyšlení nad chaosem v pojmenováních 
královny masožravých rostlin

(s barevnou tabulí viz příloha II)

KAMIL PÁSEK

vlastní nebo již déle známou odchylku 

„svobodném“ obchodě 
s celočervenými 
mucholapkami.

jsou rostliny, u kterých 
sice máme doplňující název, který něco 

Mucholapka klapla,
mravenečka lapla.

MR
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tah vedoucí k rozšíření sortimentu a tím i k 
vyššímu profitu.

Přesto lze v této skupině nalézt i 
skutečné perly, rostliny unikátní a zajímavé 
jako jsou např. „Cup Trap“, „Fuzzy Tooth“ 
a jiné, které by si však zasloužily být 
uvedeny do světa pod vlastním jménem, 
pod ustanovením samostatného kultivaru. 
Bohužel, prapůvodní šlechtitelé (Kdo 
jsou a kdo je zná?) se k tomu nemají 
(A to je velká chyba!) a nikdo další 
nechce v tomto převzít vlastní iniciativu. 
Stejným způsobem však došlo k registraci  
kultivarů ‚Dentate Traps‘ a ‚Sawtooth‚ 
v roce 1999 B. M. Ricem, editorem CPN, 
který „registroval“ do té doby hojné 
rostliny ve sbírkách, přestože se nejednalo 
o autorovy výpěstky. V zásadě v tom 
udělal trochu pořádek a za to mu patří 
dík. A pokud nikdo další nenajde odvahu, 
tyto „staro-nové“ odchylky registrovat 
jako kultivary, hrozí, že časem splynou 
s jinými podobnými, které se jistě objeví; 
a zaniknou tak v široké variabilitě jen pod 
obecným popisným jménem.

Registrace kultivaru je však do 
jisté míry věc ošemetná a sama o sobě 
nezaručuje jistotu jedinečnosti té, či oné 
rostliny. Netřeba také jistě připomínat, že 
registrace kultivaru je poměrně snadnou 
„nevědeckou“ záležitostí a jako takovou 
ji může podstoupit prakticky kdokoliv, 
pokud dodrží předepsaná pravidla (viz. 
např. CPN: Vol. 27, No. 4, 1998, str. 128 
nebo http://www.carnivorousplants.org/
cultivars/cultivarsmain.html). Přesto bych 
rád upozornil na jednu důležitou věc. 
Pokud autor popisu zvolí velmi obecnou 
charakteristiku svého výpěstku a taktéž 
standard je nevýrazný, může se stát, že 
se pod nové jméno tohoto kultivaru vejde 
i několik „přibližně stejných“ odchylek 
vyselektovaných třeba v různých částech 
světa, majících shodné právě ty znaky, o 
které se popis opírá. A to přesto, že se může 
jednat o úplně odlišné rostliny v jiných 
aspektech. Proto pokud má být kultivar 
jedinečný a přesně identifikovatelný, měl
by být přesný i jeho popis a standard. 
Pokud je však kultivar popsán jen obecně, 
skryje se pod jeho pojmenování cokoliv, 
i když to také někdy může být záměr. Já 
sám jsem příznivcem detailního popisu 
kultivaru, jedině tak totiž budu vědět, 
že mám ve své sbírce přesnou kopii 
matečné rostliny, na základě které vznikl 
daný popis; popřípadě dokážu podle toho 
přesného popisu a standardu tuto rostlinu 
doidentifikovat. Budu také vědět, že ji
vyšlechtil někdo, ke komu mám třeba 
důvěru, a že nedostanu „další nejistotu“ i 
s dalšími odchylkami. 

Kdy tedy nový kultivar registrovat? 
Předně, pokud se rozhodneme pro 
registraci nového kultivaru, měli bychom 
mít něco originálního a odlišného od 
doposud známých kultivarů a tento 
nový výpěstek by měl obstát ve srovnání 
s konkurencí. Seznam a popisy kultivarů 
lze nalézt na webových stránkách: http:
//www.omnisterra.com/botany/cp/index. 
(Mimochodem tuto databázi (Jan 
Schlauer´s online CP database) také 
doporučuji vřele všem autorům, pokud 
si chtějí např. ověřit správnost latinských 
pojmenování a výskyt druhů o kterých 
píší.) Adept na kultivar by měl být také 
sledován po nějakou dobu v dospělosti, 
aby autor získal podklady pro přesnější 
popis a získal jistotu, že registrovat onen 
„zázrak“ za to stojí. 

Registrantovi by ovšem neměla scházet 
soudnost a trocha skromnosti. Tím, že 
budeme registrovat každou sebemenší a 
nevýznamnou odchylku, navíc třeba ne 
moc vitální, což může klidně i projít (záleží 
to i na trpělivosti editora), asi moc přínosní 
pro svět nebudeme; jen možná pro vlastní 
ego. Skoro okamžitě se takovéto kultivary 
stejně stanou bezcenné a do sbírek se ani 
nedostanou pro nezájem pěstitelů.  Hrozím 
se okamžiku, kdy se někteří snaživci dají 
do registrování kultivarů např. stovek 
kříženců špirlic, byť i mezi nimi jistě 
existují unikátní kousky. A přestože je 
dnes registrováno či „předregistrováno“ 
již kolem stovky kultivarových jmen 
špirlic, drtivá většina z nich je pěstitelům 
neznámá a bezvýznamná; a prakticky se 
světově nepěstuje.

S tím souvisí i druhé doporučení: 
Měli bychom mít i dostatek těchto rostlin, 
tak, aby se v okamžiku publikace daly 
rozšířit do celého světa. Tím se dá šance i 
ostatním pěstitelům si tento nový kultivar 
oblíbit. Podobnou strategii jsme zvolili i u 
světově rozšířeného kultivaru Pinguicula  
‚Aphrodite‘ {J. Flísek & K. Pásek}. Ještě 
před registrací jsme velké množství rostlin 
rozeslali darem mnohým pěstitelům do 
celého světa. Dnes již tyto rostliny patří 
k váženým ozdobám skoro každé sbírky 
mexických tučnic. Situace, kdy dojde k 
registraci úžasného exempláře, který je ve 
sbírce jen jeden a během dvou let získáme 
tři nové odnožky, je sice možná, ale připadá 
mi jaksi zbytečná; pokud ovšem nechceme 
své tři nové odchovance nechat vydražit 
a získat tak nějaké kapesné. Podobný 
smutný osud potkal i jediný exemplář 
kultivaru S. oreophila ‚Don Schnell‘, který 
autorovi (Peter D‘Amato) prostě v kolekci 
po letech zašel. Škoda, čest jeho památce! 

Vřele doporučuji všem, kteří si myslí, 

že se jim podařilo vyselektovat, vykřížit, 
vyšlechtit, či nalézt něco unikátního, 
aby se nebáli a sami detailně registrovali 
tyto odchylky jako samostatné kultivary. 
Přestože budou tyto novinky jistě 
vystaveny (ne)milosrdnému srovnávání, 
mají šanci si nalézt ve sbírkách své cenné 
místo. A navíc se tím také povede zavést 
do našich sbírek i trocha pořádku. Jinak 
opět budeme tvořit množství neplatných 
a popisných jmen, které toho druhým moc 
neřeknou.

Mucholapky dnes pěstuji na ploše 
asi 12 m2. V posledních několika letech 
jsme prováděli hromadné in-vitro výsevy 
několika stovek, možná tisíců semen 
mucholapek, získaných z různých zdrojů, 
ale i z vlastního křížení. Výsledkem 
této práce je několik stovek unikátních, 
individuálně značených a dospělých rostlin, 
ze kterých budou již brzo selektovány 
zajímavé a odlišné rostliny. Časem budou 
ty nejzajímavější z nich popsány jako 
nové kultivary, případně použity pro další 
šlechtění. Již dnes však mohu upozornit 
na klon „B9“, který vyniká velmi malým 
vzrůstem, drobnými a deformovanými 
pastičkami. Zajímavý je i klon „X11“, 
mucholapka s krátkými trojúhelníkovitými 
a pravidelnými zuby. Velkou nadějí jsou 
naše vyšlechtěné rostliny s velkými pastmi 
a taktéž s kompaktními typy růžic, a to i u 
celočervených forem. Také desítky různých 
rostlin s červenými linkami na čepelích 
pastí, případně s vnitřním či vnějším 
více, či méně rudým zabarvením, jsou 
připraveny pro konečnou selekci. Velkým 
zklamáním pro nás bylo rozhodnutí 
unikátní „polo-albinotické“ mucholapky, 
která měla  po dva roky vždy některou 
past a řapík kompletně bílý či panašovaný. 
Bohužel se ukázalo, že tato změna nebyla 
stabilní a nyní již tato rostlina tvoří jen 
normální zelené pasti bez ohledu na naše 
vroucná přání. Ve sbírce nám však stále 
zůstávají různé rostliny s bílými a žlutými 
skvrnami na pastech, ale jen čas ukáže, 
jak dlouho jim to vydrží. Naše poslední 
úsilí je zaměřeno na vyšlechtění vlastních 
krátkozubých červených mucholapek 
a tak čerstvá semena kříženců z loňské 
sklizně jsou již připravena k výsevu. Jak 
to dopadlo a jak jsme (ne)byli úspěšní, se 
dozvíte někdy příště.

(Děkuji Dr. Janovi Schlauerovi 
za doplňující vysvětlení týkající se 
„předběžně registrovaných kultivarů“. ) □



12 Trifid 2004 / 1 http://www.darwiniana.cz

Láčkovky nepatří mezi rostliny, 
které bych doporučil jako první 
masožravku pro začátečníka. 
Nicméně pokud 
zvládáte pěstovat 
r o s n a t k y , 
m u c h o l a p k y , 
špirlice, nebo jiné 
základní MR, pak 
není důvod proč 
nezkusit (a neuspět 
při) pěstování 
láčkovek.

Na úvod bych 
se rád trošku 
nostalgicky zamyslel 

nad tím, jaká byla situace 
při pěstování láčkovek u 
nás před deseti lety a jaká 
je dnes. „Moře“ druhů 
láčkovek, které je dnes 
možné zakoupit, se od 
dob mých začátků výrazně 
vylilo z břehů a je docela 
těžké se v něm neutopit. 
Proto bych rád pomohl 
těm, kteří se do těchto 
vod chtějí pustit, aby našli 
ty nejsnáze dostupné a 
nejhezčí břehy.

Když jsem před 15ti lety 
začínal s pěstování MR, 
pak z botanických druhů 
byly dostupné v podstatě 
jen Nepenthes alata, N. 
anamensis, N. gracilis, N. 
mirabilis a N. khasiana. 
Z hybridů to pak byly N. 
x ‚Mixta‘, N. x ventrata, 
N. x ‚Coccinea´, N. x 
‚Chelsonii‘, vzácně N. x 
‚Dormaniana‘ a vrcholem 
všeho byl monumentální 
hybrid N. x Mizuho, který 
na své kráse a vzácnosti 
neztratil dodnes.

Dnes je možné zakoupit 
od našich překupníků, 
popř. rovnou ze zahraničí, téměř všechny 
z asi 90 popsaných botanických druhů 
láčkovek a taktéž několik nových kříženců 
a kultivarů. To, že se v Evropě obecně 
křížené láčkovky netěší oblibě, mě docela 
mrzí, protože to, co jsem viděl prezentovat 
na internetových stránkách australských 
společností, byla opravdu paráda. Tyto 

vody jsou nám zatím příliš vzdálené.
Když jsem se po pěti letech pěstování 

MR rozhoupal k tomu, že si pořídím 

první láčkovku, radil jsem se předem se 
dvěma tehdy nejzkušenějšími pěstiteli. 
Oba mi shodně řekli něco v tomto smyslu: 
„Máš dvě možnosti. Buď si koupíš velkou 
láčkovku, která Ti  bez problémů bujně 
poroste, ale za chvíli jí nebudeš mít kam 
dát. A nebo si pořídíš nějakou malou a 
budeš se muset smířit s tím, že s takovým 

druhem mohou být problémy.“ Toto byla 
rada nad zlato a řekl bych, že až na drobné 
výjimky platí pořád. Takže, jak na to?

L á č k o v k y 
jsou tropické 
rostliny, z nichž 
většina roste 
v tropické JV 
Asii. Budou 
tedy potřebovat 
teplo a vlhko 
a budou muset 
„ b y d l e t “ 
v akváriu nebo 
nějaké vitríně. 
V z h l e d e m 
k tomu, co 
jsem již napsal, 
asi tušíte, že 
z a č í n a j í c í 
budu tlačit do 
p o ř i z o v á n í 
větších druhů, 
ale je nutné 
uvědomit si, že 
i ty nejmenší 
druhy dorůstají 
v dospělosti 
p ř i b l i ž n ě 
dvou metrů. 
(Ty velké 20 
m.) Základnu 
nádrže pro 
láčkovky tedy 
d o p o r u č u j i 
a l e s p o ň 
40 x 40 cm a 
výšku alespoň 
70 cm. To 
je ale hodně 
m i n i m á l n í 
odhad. Lépe 
by bylo tak 
50 x 70 cm 
základna a 
100 cm výška.

T e p l o t a 
stačí pokojová, 

tedy 18 – 25° C s tím, že nejběžněji 
dostupným nížinným druhům nevadí 
ani teploty kolem 35° C, když vám na 
vitrínu posvítí sluníčko. Relativní vzdušná 
vlhkost by měla být maximální (80 – 100 
% RVV)  Pokud je vlhkost nižší, pak 
láčkovka poroste, ale základy láček budou 
zasychat a žádná past se nevytvoří. Takže 

Láčkovky
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Hybrid N. truncata x N. ventricosa. Vlevo detail části peristomu. Kresba Z. Žáček.
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prádelna… A pokud nejste líní jako já, 
můžete své láčkovky rosit. 

Světla potřebují láčkovky hodně, stejně 
jako ostatní MR. To se dostává opět do 
konfliktu s přehříváním nádrže, stejně jako
jsem o tom psal u heliamphor. U velkých 
nížinných druhů tento problém trošku 
odpadá, protože jim stačí  rozptýlené 
světlo a vyšší teploty zvládají. Menší a 
vzácnější horské druhy potřebují světla 
moc a vysoké teploty nesnášejí. Vitrínu 
tedy umístěte k východnímu, jižnímu nebo 
západnímu oknu, ale může být klidně za 
záclonou, která část slunečních paprsků 
odfiltruje. Jediný zádrhel je v tom, že
láčkovky jsou zvyklé mít pořád poměrně 
dlouhý den (11 - 14 hodin). A to je v zimě 
problém. Není to zas takový průšvih, jen 
vám rostliny nebudou od září do února 
tvořit nové pasti. Jinak se nic neděje. Lze 
přisvěcovat zářivkou, ale u mnoha druhů 
ani toto nepomáhá. Je potřeba počkat si 
na jaro…

Se zálivkou by se to u láčkovek nemělo 
přehánět. Substrát by měl být vlhký, 
nebo nanejvýš mokrý. Určitě by neměly 
květináče stát 5 cm ve vodě.

Řada druhů láčkovek je epifytních, 
nebo rostou v kypré hrabance. Substrát 
by měl být proto kyprý a nadýchaný. 
Lze použít směs kůry (dub, borovice), 
listí (dub, buk), polystyrénu, perlitu a 
nastříhaného rašeliníku. Třeba 1 : 1 : 1 : 1. 
Některou z těchto složek lze vypustit a 
se složením substrátu si jednoduše hrát. 
Co se týče rašeliny, pak lze použít pouze 
rašelinná vlákna. Samotná rašelina není 
úplně vhodná, protože se časem utáhne. 
Čím je substrát vzdušnější, tím láčkovky 
lépe koření. Pokud je substrát přemokřený 
a utažený, pak má rostlina jen několik 
kořínků na dně nebo naopak na povrchu 
květináče. (Pozn. K jednomu z minulých 
článků. Nepenthes madagascariensis 
určitě v přírodě nekořenuje epifytně, ale 
autor popisuje v podstatě tuto situaci). Na 
PřF UK jdeme občas do extrému a sázíme 
láčkovky do perlitu s kůrou v poměru 2 : 
1, nebo dokonce jen do čistého perlitu. 
Takový substrát je vždy jen nanejvýš 
vlhký a kořenové baly takto pěstovaných 
rostlin jsou ohromující! Dobře zakořeněné 
láčkovky lépe zvládají transport, 
přemísťování, výkyvy podmínek, 
výstavy…

Rozmnožování je nejvhodnější 
s využitím stonkových řízků. Stonek 
nařežte po 3 - 5 nodech (chcete-li: 
segmentech nebo listech). Řízky by měly 
být dlouhé alespoň 15 cm, aby měly 
dostatek zásobních látek. Listy odstraňte a 
nechte pouze poslední. Pokud je velký, pak 

jej zkraťte na polovinu, aby neodpařoval 
příliš mnoho vody. Spodek řízku ošetřte 
práškovým stimulátorem a zasaďte buď 
do čistého rašeliníku, nebo do čistého 
hrubozrnného perlitu a nebo rovnou do 
vámi používaného substrátu. Všechny 
tyto varianty mají své výhody a nevýhody. 
V rašeliníku zakoření největší množství 
řízků (90 – 95 %), ale množství a kvalita 
vytvořených kořenů nebývá 
vysoká. V perlitu zakoření 
o něco méně řízků (70 
– 90 %), ale ty které zakoření, 
zakoření opravdu důkladně. 
V hotovém substrátu odpadá 
nutnost přesazování a riziko 
poškození mladých kořenů, 
ale prokořenění nebývá také 
zrovna skvělé a řada řízků 
uhnije, takže úspěšnost je 
také „jen“ asi 70 – 90 %. 
Řízkování provádíme nejlépe 
v předjaří (leden až březen), 
nebo naopak na vrcholu 
vegetační sezóny (květen až 
červen). Předjaří je mnohem 
výhodnější. Řízky začnou růst obvykle 
po dvou až třech měsících, ale zakořeňují 
o něco později. Některé po více než půl 
roce. Původní ořezaná rostlina po několika 
týdnech obrazí a začne znovu růst.

Množení semeny téměř nepřipadá 
v úvahu, protože láčkovky jsou dvoudomé 
a pravděpodobnost, že vám vykvetou 
zároveň dvě několikametrové rostliny 
různého pohlaví je mizivá. Výsevy jsou 
navíc poměrně choulostivé.

Na závěr bych se ještě vrátil 
k problematice výběru pěstovaných druhů, 
tentokráte zcela věcně a detailně. Všechny 
na začátku zmíněné „klasické“ druhy lze 
doporučit. Já jsem začínal s krasavicí 
Nepenthes x ‚Mixta‘, ale to je opravdu 
velký „ďábel“! Menší a tedy i vhodnější je 
např. N. x ‚Coccinea‘ nebo N. x ventrata. 
Z botanických klasik je asi nejhezčí a 
nejvděčnější N. alata.

Pokud se pohroužíte do nabídky 
novinek, pak se ze začátku dívejte po 
nížinných druzích. Snášejí vyšší teploty, 
méně světla a třeba i méně vzdušnější 
substrát. Doporučit lze: N. alata, 
N. albomarginata, N. ampularia, 
N. bicalcarata, N. gracilis, N. gracillima,  
N. gymnamphora, N. khasiana, N. maxima, 
N. madagascariensis, N. meriliana (na 
to, že má pravděpodobně největší láčky 
ze všech, je to docela vděčný druh!), 
N. mirabilis, N. norhtiana, N. rafflesiana 
(velký, ale působivý a vděčný druh), 
N. ramispina, N. sanguinea, N. tobaica, 
N. truncata. Do tohoto výčtu jsem vědomě 

zařadil některé horské, avšak velmi 
tolerantní druhy. 

Pokud byste chtěli sáhnou po nějakém 
kříženci, pak lze doporučit nejrůznější 
rostliny nabízené v květinářstvích. Jsou 
to neurčení kříženci, kteří jsou sběratelsky 
naprosto bezcenní, ale rostou velmi dobře. 
Často se dá takto sehnat „N. alata“, ale i 
tyto rostliny jsou křížené s N. ventricosa a 

ještě něčím, pravděpodobně s N. mirabilis. 
Z profesionálních nabídek lze doporučit 
křížence s druhem N. vetricosa. Tento 
druh a jeho kříženci se vyznačují tolerancí 
k řadě pěstitelských přehmatů. Například 
kříženec N. lowii x ventricosa je velmi 
podobný úžasné N. lowii, ale dá se mnohem 
snadněji pěstovat. Bohužel tato rostlina se 
u nás asi zatím nepěstuje. „Ventricosoví“ 
kříženci však podle mě mají jednu vadu 
– jsou dost světlomilní a dlouhodobější 
zastínění nezvládají. Snad jedinou 
výjimku je N. truncata x ventricosa, což 
je nádherná rostlina o které bych chtěl 
zmínit pár slov a tím ji doporučit. Má 
krátké široké listy, krátké úponky a stonek 
přirůstá velmi pomalu, protože segmenty 
mezi jednotlivými listy jsou velmi krátké. 
Celá rostlina je v porovnání s ostatními 
láčkovkami středně velká, ale mimořádně 
robustní a kompaktní s velkým množstvím 
listů. A to hlavní – láčky… Ty jsou téměř 
stejně velké jako samotná listová čepel 
(až 25 cm). Mají krásný džbánkovitý tvar 
a obrovské jasně červené obústí, které 
vyniká v kontrastu s čistě svěže zeleným 
zbytkem láčky. Vnitřek je lehce kropenatý. 
Tento kříženec se u nás už vzácně pěstuje 
a myslím si, že zaslouží větší pozornost, 
protože je prostorově úsporný, ale 
vzhledově maximální.

V příštím díle bych rád problematiku 
láčkovek dokončil několika postřehy 
z pěstování těch vzácnějších druhů. Máte-
li nějaké zkušenosti, pak mi je pošlete, 
zapojíme je do rubriky…□

N. x ´Mixta´. Foto M. Rubeš.
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Jižní Evropa a celé středomoří 
vůbec je domovinou mnoha 
slavných rostlinných druhů, které 
provázely evropskou kulturu již od 
jejích  antických a předantických 
kořenů. Těchto rostlin je skutečně 
mnoho. Vavřín, fíkovník, cedr, 
borovice pinie, ječmen, pšenice, 
dobromysl, myrta, olivovník, 
vinná réva… A také kapara trnitá 
(Capparis spinosa), která mě již 
před mnoha lety oslnila exotickou 
krásou svých květů.

Informace o Capparis spinosa 
jsem začal shromažďovat ze 
dvou důvodů. Nejen pro krásu a 
zajímavost této rostliny, kterou 
jsem si dovezl jako cenný suvenýr 

z jižního Turecka. Její pěstování se ukázalo 
být mnohem náročnější, než jsem čekal a 
to byla má druhá motivace, abych se o této 
rostlině dozvěděl co nejvíce a svůj suvenýr 
udržel při životě. V knihách a na internetu 
jsem našel mnoho zajímavostí, které mne 
v mnoha směrech překvapily a zaskočily. 
Tento popis kapary proto zkusím pojmout 
jinak, než jak píšu portréty MR. Načtená 
moudra průběžně konfrontuji se svou 
osobní zkušeností a tak vám přiblížim, jak 
se vyvíjela moje záliba v této rostlině.

Když pominu nakládaná očka 
z Tuzexu, viděl jsem poprvé kaparu 
v roce 1997 na školním výletě do Řecka. 
Při entomologicko-botanickém ohledání 
jednoho z našich tábořišť jsem narazil na 
křivou „haluz“ s mimořádně zajímavým 
a hezkým květem. Kdosi mi řekl, že je to 
kapara. Tento exemplář však byl evidentně 
neduživý a květ částečně ohlodaný, takže 
mě zaujal jen natolik, že jsem pořídil 
několik fotografií, ale do batohu jsem
rostlinu nestrčil. V roce 2000 jsem jel 
se svými třemi kamarády do Turecka 
na mezinárodní biologickou olympiádu. 
Celý oficiální program a řadu oficiálních
exkurzí se snažil potrhlý entomologický 
tým ČR modifikovat ve svůj prospěch.
Návštěvu muzea jsme pozměnili na 
průzkum okapů, odchyt hmyzu sajícího 
na rostlinách v zahradě muzea apod. Na 
jedné z exkurzí nás také zavezli do turecké 
pustiny na vykopávky antického osídlení 
a kdysi slavného amfiteátru. Zatímco
týmy asi 50 zemí se procházely uprostřed 
obnažených mramorových rozvalin, my 
jsme obíhali okolní vyprahlou macchii. 
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a ještě krásněji kvetoucí kapary.
Setkání s kaparou uprostřed 

nepředstavitelně vyschlé pustiny při 
padesátistupňovém žáru je ohromující. 
Všechna vegetace je žlutá a pod nohama 
praská a šustí, sucho je takové, že se vám 
práší za síťkou… A tu narazíte na naprosto 
svěže zelený keřík obalený bílými květy. 
Pravda, samotný keřík kromě toho, že je 
jedinou zelenou věcí široko daleko asi 
ničím nezaujme. Je poměrně neelegantně 
tvarovaný, listy fádně kulaté, větve 
nepříjemně píchají a z poraněných míst 
prýští lepkavá lehce zapáchající tekutina, 
obdoba latexu pryšců a jiných rostlin. 
Sednout si do takové pichlavé chobotnice 
– nic moc.

Zato květy… Velké jsou asi 4 - 7cm. 
Koruna se skládá ze 4 zářivě bílých plátků. 
Ze středu květu se rozevírá svazek velkého 
počtu (40 - 60) mimořádně dlouhých 
tyčinek (5 cm). U báze jsou tyčinky taktéž 
čistě bílé, ale jejich barva se mění ke konci 
přes růžovou až do fialové. Na konci je
opět bílý prašník. Celý květ tak připomíná 
záblesk světla, nebo malý ohňostroj. 
Působí neskutečně křehkým a exotickým 
dojmem. Vím, že i u nás se najdou rostliny 
s mimořádně pozoruhodnými květy, ale 
tyto jsou většinou malé (např. vstavače). 
Podle mého názoru je však květ kapary tím 
nejexotičtějším květem, který v Evropě 
přirozeně roste. A to právě díky své 
stavbě, tvaru, barvě a velikosti. … a teď 
mi dochází, že jsem si k němu před třemi 
lety nepřivoněl, takže vám ani nepovím, 
zda voní.

Když už jsem u popisu květu, zmíním 
jednu obdivuhodnou zajímavost v anatomii 
květu. A jedná se o stavbu samičích orgánů 
květu. Rostlinní anatomové rozlišují 
semeníky podle toho, zda leží pod, nebo 
nad rovinou květního lůžka na semeníky 
spodní, nebo svrchní (popř. pak také 
střední). Kapara by však měla mít semeník 
jaksi extrémně svrchní. Běžně semeník 
nasedá na stopku květu, nebo na květní 
lůžko, pokračuje čnělkou, na jejímž konci 
nacházíme bliznu. Čnělka s bliznou je 
pestík. Kapara má ovšem pestík stavěný 
úplně jinak. Na první pohled se ztrácí 
v tyčinkách, jelikož je stejně dlouhý, ale 
pozorný botanik žasne. Kapara má květní 
lůžko, květ, z něhož vybíhá dlouhá stopka, 
pak je teprve semeník a rovnou blizna. 

Čnělka a semeník jsou oproti klasickému 
stavebnímu plánu jaksi prohozeny, takže 
se semeník dostává několik centimetrů 
nad květní lůžko a samotný květ. Je tedy 
„super“ svrchní. Viz obrázek. Ale zpět…

Ač nebylo mnoho času (oficiální
exkurze), pominul jsem pro tu chvíli mé 
milované kutilky (samotářské vosy čeledi 
Sphecidae), vytáhl jsem z batohu kovovou 
rycí lopatku a nabrousil si tak zoubky na 
to, že si nějakou kaparu odvezu domů. 
Vybral jsem si jeden z nejmenších keříků, 
který měl zároveň jedny z nejpěknějších 
květů. A začalo dolování… Poškrábal 
jsem se, byl jsem celý olepený od  šťávy, 
vykutal jsem několik obrovských šutrů, 
mezi nimiž procházel snad nekonečný 
kůlovitý kořen kapary. Lopatku jsem 
páčením kamenů totálně zdemoloval. 
Výsledkem bylo asi 50 cm kořenu, bez 
jakéhokoliv větvení, který nesliboval příliš 
velkou záruku ujmutí rostliny. Na ostatní 
exempláře, které byly daleko větší, jsem 
si ani netroufal. Jemné kořeny by měly 
nejspíš v hloubce „1,5 - 3 kilometry“ pod 
zemským povrchem. Poohlédl jsem se tedy 
po nějakých semenech. Jenže byl červenec 
a kapary teprve kvetly. Řada květů byla 
již odpadlá, ale semeníky byly zatím na 
začátku svého vývoje. Snažil jsem se tedy 
najít nějaký co největší, který by snad 
mohl doma dozrát a poskytnout semena. 
Tři takové jsem utrhl, ale do zralosti jim 
scházely podle mě alespoň dva měsíce. 
Byl to tedy podobně kvalitní materiál jako 
ukopnutá kapara…

Přijel jsem domů a kaparu okamžitě 
zasadil. Ořezaný hlavní kmen kupodivu 
asi po třech týdnech obrazil. Květináč 
se mi ale zdál těžce nevyhovující, tak 
jsem se rozhodl pro mimořádně opatrné 
přesazení. Byl to velký risk vzhledem ke 
kořínkům, které se pravděpodobně začaly 
již regenerovat. Kaparu jsem vyndal, ale 
žádné kořínky, ani ulámané jsem nenašel. 
Kaparu jsem zasadil do většího a po dvou 
dnech všechny výhony uschly. Tak jsem 
přišel o kaparu… Zbývaly ještě plody. 
Po měsíci zcela seschly. Z nejmenšího 
jsem vydlabal jen jakousi hmotu, ale 
z největšího jsem vyndal asi 50 semen. 
Byla tmavě hnědá, plochá a velká asi 4 
mm. Třetinu jsem jich zasadil. Byl už 
přelom srpna a září. Do konce teplých 
dnů nic nevyklíčilo. Květináče jsem však 
nezahodil a zkusil jsem je vystrčit ven 

Kapara trnitá (Capparis spinosa)
(s jedním barevným snímkem viz příloha II)

MIROSLAV SRBA
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opět na jaře. V červnu vyrašilo děložní 
lístky cosi, co by odpovídalo mé představě 
o semenáči kapary. Při průzkumu půdy 
okolo jsem zjistil, že „to“ skutečně vylezlo 
z jednoho z loňských semen. Vyklopil 
jsem tedy i druhý květináč a v půdě jsem 
našel ještě dvě klíčící semena. Každou 
z rostlinek jsem zasadil do vlastního 
květináče a umístil je na co nejteplejší 
a nejslunnější místo (dnes už bych to 
neudělal). Substrát se zbylými semeny 
jsem obohatil o dosud nevysetá semena, 
vše jsem vrátil do květináčů a opět jsem 
čekal. Tři semenáčky vyrostly a udělaly asi 
4 pravé lístky, než přišel podzim. V září mi 
jeden z nich bohužel nakousl slimák. 
Jedním „hlodnutím“ nakousl stonek do 
poloviny. Pak asi s odplivnutím lezl dál, 
protože kapara by měla obsahovat řadu 
odporně hořkých látek, mimo jiné i rutin, 
který propůjčuje nakládaným poupatům 
jejich typickou chuť.

Přišel podzim a s ním problém, jak 
kapary přezimovat. Teplotu jsem odhadl na 
5 -10° C. Byl to správný tip. Jenže kapary 
začaly ztrácet listy. Je to moje chyba, či 
nikoliv? Je kapara keř opadavý, nebo 
stále zelený, jako řada jiných keřů z této 
oblasti? Napsal jsem tedy své kamarádce 

do Turecka a ta mi potvrdila, že kapara na 
zimu opadává. Ulevilo se mi sice, ale 2 cm 
dlouhé, milimetr silné pokroucené tyčky 
trčící z květináčků nepůsobily jako něco, 
co by mělo začít na jaře růst. V únoru 
jsem je začal nosit na jižní okno a kapary 
se skutečně probudily. Bohužel jen dvě. 
Nakousnutá zimu nepřežila. S příchodem 
teplých dní jsem umístil obě kapary opět 
na nejslunnější a nejteplejší místo do 
skleníku. V květnu vyklíčilo ještě jedno 
semeno, takže už mám kapary opět 3. 
Letorosty u rostlin, jaké jsem viděl na 
lokalitě byly dlouhé 15 – 40 cm a nesly 
10 - 20 zelených listů a tak jsem očekával 
přírůstek 5 - 10cm vzhledem k věku 
rostlinek. Mé semenáče však měly listy 
červenofialové od anthokyanových barviv,
čímž se bránily před přílišným slunečním 
ozářením. Vůbec jsem to nechápal, 
protože takový úpal, jaký bývá v jižním 
Turecku jsem ve skleníku neměl. Za celou 
sezónu kapary přirostly o jeden centimetr 
a vytvořily jen 4 - 5 lístků, což bylo jasně 
špatně.

V září jsem navštívil s kamarády 
botanickou zahradu Kew Gardens 
v Londýně. Mimo jiné jsem tam viděl i 
pěstovaný keřík kapary. Zdaleka nebyl 

tak vitální jako rostliny z Turecka, 
ale vypadal mnohem spokojeněji, než 
ty moje. Naprosto mě však zarazily 
podmínky, v jakých v Londýně kaparu 
pěstují. Podle původní lokality jsem zvolil 
písčitý substrát  s přídavkem rašeliny a 
trochy perlitu. Zálivku jsem volil mírnou. 
Oslunění, jak jsem již zmínil, maximální 
a teplotu také značnou. V Kew ji však 
měli zasazenou v tropickém skleníku, 
v rašelině, ve vlhku a hlavně v polostínu! 
Jen na tom horku jsme se shodli. Měl jsem 
tedy hodně nad čím přemýšlet…

Jak tedy změnit podmínky, abych svým 
kaparám udělal dobře? Přece je nedám do 
stinné vitríny s láčkovkami a nebudu je 
nechávat stát ve vodě? Vždyť se v Turecku 
pekly na slunci uprostřed neskutečně 
neúrodného suchopáru. Která z mých 
podmínek je špatně a která správně? Co 
naopak dělali špatně v Kew, že neměli 
keřík zdaleka tak vitální, jak by mohl být?

Rozhodl jsem se, že bude nejspíš 
špatně přílišný osvit. Řada rostlin má totiž 
rozlišné nároky ve stavu semenáče a ve 
stavu dospělé rostliny. Tyto rozdíly bývají 
velmi propastné a rád bych se k tomuto 
tématu vrátil i v některém dalším článku, 
protože se to týká řady MR a neuvědomuje 

Keř kapary na lokalitě v jižním Turecku. Foto M. Srba.
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si to přitom skoro nikdo z nás.
Semenáče skalních rostlin, nebo druhů, 

které rostou v sutích jsou zvyklé ve stádiu 
semenáče být mimořádně nenáročné na 
světlo. Mezi takové zřejmě patří i kapara, 
která roste na vyprahlých kamenných 
rozvalinách, ve spárách zdí a na podobných 

stanovištích. Semeno takových rostlin má 
šanci vyrůst jen tehdy, když zapadne do 
nějaké skuliny, kde je alespoň trochu 
vlhko a kde se může mechanicky zachytit. 
Rostlinka pak musí do kamenitého 
podkladu, nebo skály zapustit kořeny, 
zajistit si lepší zdroj vody, ale mezi tím 
roste téměř ve tmě své skuliny. Na slunce 
musí teprve vyrůst. Letos na jaře jsem 
tedy kapary umístil opět do tepla, mírně 
je zalévám dvakrát do týdne, ale světlo 
jim dopřávám už jen rozptýlené. Za jeden 
měsíc přirostly o tolik, co za minulé dva 
roky (ale nevytahují se). Zkouším však dvě 
varianty. Jednu rostlinu mám doma kousek 
od ústředního topení, kde je teplo, ale 
poměrně suchý vzduch. Druhé dvě mám ve 
škole v tropickém skleníku, podobně jako 
v Kew Gardens. Na rozdíl od Angličanů to 
ale nepřeháním se zálivkou. Všechny tři 
rostliny se zatím tváří skutečně spokojeně. 
Předpokládám, že až budou mé kapary 
velké alespoň 20 cm a vytvoří dostatečně 
silný kořenový systém budu je moci začít 
pražit na slunci tak, jak je tomu v Turecku. 
Napodobím jim tak okamžik opuštění 
„rodné“ skuliny.

Z toho co jsem již napsal, vyplývá, že 
kapara je v přírodě, ale i v kultuře životně 
závislá na dobře fungujících kořenech. 
Z tohoto důvodu je nutné zvládnout dobrou 
péči o kořeny. Má následující zkušenost 
ukázala, že je to jednou z nejdůležitějších 
podmínek pěstování kapar. Jak ale kapara 
koření? To je typ informace, kterou 
z literatury a internetu nedostanete. 
Rostliny rostoucí ve skalách mají dvě 
různé strategie, jak v rozpálené skále najít 
vodu. Buď vytvoří jeden mimořádně silný 

Polohy semeníku (šrafovaně):
a) semeník spodní, b) semeník svrchní, c) situace u 

kapary
kresba M. Srba

a dlouhý kořen, kterým skálu prorazí, 
až se dostanou ke zdroji vody. Tak činí 
například borovice. Jiné rostliny mají 
naopak hustou síť neskutečně jemných 
kořínků pronikajících i mikroskopickými 
trhlinami v kameni. Takové kořeny mají 
obrovský povrch, zachytávají mlhu a i tu 
nejnepatrnější vlhkost. A když je dlouho 
sucho, nevadí těmto kořínkům ani úplné 
vysušení. Takový kořenový systém se až 
neuvěřitelně podobá podhoubí, či plísni. 
Tuto strategii využívají různé skalní 
kapradiny a byliny. Jak jsem zjistil u 
svých rostlin, kapara využívá kombinaci 
obou těchto strategií. Má poměrně dlouhý 
kůlovitý kořen, který fixuje keřík ve skále,
nebo kamenné suti. V místě, kde narazí 
kapara na vodu, rozvine své neobyčejně 
jemné „podhoubí“. Toto je schopné 
mimořádně rychle přirůstat a při poškození 
regenerovat. Můj původní kůl z Turecka 
toto „podhoubí“ zřejmě vytvořil, ale při 
sebejemnější manipulaci jsem ho nutně 
musel zničit. Na další obnovu už nezbyla 
síla. A jaké z toho platí ponaučení pro 
pěstování? Je nutné zvolit dostatečně 
velký a hlavně hluboký květináč. Už pro 
klíčící rostlinku alespoň 10cm. Substrát by 
měl být písčitý a hlavně velmi vzdušný, 
aby kořeny neuhnívaly. Chybět by neměly 
drobné oblázky a perlit. To jsem naštěstí 
odhadl již na začátku. Doporučím zalévat 
vrchem a nechat substrát občas vyschnout. 
Klidně každý týden.

Co se pěstování týče, většina 
podstatných věcí byla již v průběhu mého 
povídání řečena. Doplnil bych snad jen 
ještě to, že kapara je opravdu teplomilná 
rostlina. V létě si libuje v teplotách okolo 
30° C a vyšší jí vůbec nevadí. Drtivá 
většina rostlin z mediteránu zvládá v zimě 
lehké mrazíky do –5° C. Kapara mezi ně 
ale nepatří, protože moje rostliny se letos 
už při +1° C tvářily poměrně nešťastně a 
konce letorostů zřejmě namrzly, takže na 
jaře obrazily z vyzrálejších částí. Kapary 
můžeme množit 
nejen semeny (pokud 
možno zralými), 
ale také řízkováním 
větviček (s úspěšností 
do 25 %). To jsem 
ale zatím nezkoušel, 
protože zatím nemám 
co řízkovat.

Jak jsem již 
naťuknul, kapara 
má své gurmánské 
využití. Nejčastěji 
bývají využívána 
poupata, která se 
po sklizni nechají 

zvadnout v soli. Poté se nakládají buď 
do octa, nebo do oleje. Rutin společně se 
solí jim propůjčuje zvláštní hořko-slanou 
aromatickou chuť. Podobně se prý mohu 
využít i nezralé plody. V tradičních 
jihoevropských kuchyních se pak používají 
jako koření do různých pokrmů. Z mého 
(středoevropsky zkresleného) pohledu 
obdobně jako nakládané olivy. Osobní 
zkušenost s nakládáním kaparových 
poupat také nemám, protože zatím nebylo 
co nakládat. Snad za pár let?

Na závěr jen zmíním taxonomickou 
příslušnost kapary trnité (Capparis 
spinosa). Rod Capparis je rozšířen 
v tropech a subtropech celého světa a je 
zastoupen asi 300 druhy keřů, ale také 
stromů! Samotný druh Capparis spinosa 
vytváří kolem celého středozemního moře 
řadu forem, které se liší velikostí tvarem a 
trochu i barvou květu. Rostliny jaké jsem 
měl tu čest vidět v jižním Turecku, by měly 
být ty z nejkrásnějších. Rod Capparis 
patří do čeledi Capparacae. Další 
zařazení této čeledi je poměrně zajímavé. 
Většinou bývá řazena do společného řádu 
s brukvovitými (Brassicacae). Systémy se 
však už liší v tom, jestli tento společný řád 
pojmenovávají Capparales, či Brassicales. 
Ať už jsou dohody jakékoliv, kapary jsou 
každopádně příbuzné kapustám. To 
však nic nemění na tom, že jsou 
to velmi zajímavé rostliny 
s mimořádně krásnými 
květy, které působí velmi 
exoticky. Však i evropská 
kapara trnitá (Capparis 
spinosa) je „vyslanec“ 
pantropického rodu 
rostlin. □

Mladá rostlina Kapary. Foto M. Srba.



Celozelená forma mucholapky bývá taky označována 
jako “All Green”. Tato forma bývá občas nalézána i na 

přírodních lokalitách.

Fotografie v rámečku k článku Variabilita mucholapky podivné na straně 10 Jan Flísek

Křížením různých barevných forem 
mucholapky mohou vznikat také poměrně 
často rostliny s červenou linkou na vnější 
straně pasti. Rostlina byla vyselektována z 

našich výsevů již před 5 lety.

Velmi vzácně vyroste i na normální 
rostlině mucholapky takováto 

deformovaná past.

Mucholapka “B9” byla vyselektována z 
našich výsevů a vyznačuje se drobným 
vzrůstem (růžice max. 2 cm), malými 

pastmi a bílým proužkem na konci 
čepele pasti.

Tato rostlina někdy označována 
jako “Fuzzy Tooth” byla získána 

od pěstitele z Francie.

Kultivar  ‘Akai Ryu ‘ ; snímek tohoto 
celočerveného kultivaru vyobrazuje úplně první 
dovezené rostliny do ČR  v roce 1996 z USA.

Dionaea ‘ Sawtooth ‘  je již ve sbírkách celkem běžná. 
Tyto rostliny pocházjí ze selekce z výsevu D. Švarce.

Květ kapary 
trnité.

K článku Kapara 
trnitá

na straně 14.
Foto M. Srba.

Tento snimek vyobrazuje unikátní rostlinu, 
která tvořila po dva roky vždy past a řapík 
nebo část pasti bílou, nebo panašovanou. 
Bohužel tato změna nebyla trvalá a 

nyní již tato rostlina má jen normální 
barvu pastí i řapíku.

http://www.darwiniana.cz Trifid 2004 / 1 II
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Láčkovka podražcovitá (str. 17)

(Nepenthes aristolochioides Jebb et Cheek, 1997)

Čelní pohled na dospělou láčku. Dospělá láčka z profilu

Detail třepení křídel sbíhajících od 
peristomu.

Detail třepení křídel ve větším 
odstupu včetně záběru víčka a části 

úponky.

Detail ústí do láčky. Foto M. Rubeš
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Květ Aristolochia grandiflora. Je právě tento druh podražce inspirací pro druhový 
název „podražcovitá“? Foto RNDr. M. Studnička.

Mladá rostlina 
N. aristolochioides 

z  pěstitelské 
kuchyně Václava 
Kubeše. Foto M. 

Rubeš.

Vzorek vzácného peršanu? Omyl. 
Detail makulatury těla láčky.

Detail konce úponky, z něhož vzniká 
nová láčka.

Detailní pohled shora na ostruhu 
víčka.

Foto M. Rubeš

Ranný základ nové láčky.
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Vodopád 
Golondrina 

(vlaštovka) leží 
těsně u biotopu 

Utricularia 
calycifida a je 
pro ni důležitý 

kvůli stálé 
atmosférické 

vlhkosti. 

Areál Utricularia calycifida je sdílen řadou dalších tam endemických druhů. Mezi ně 
patří Philodendron englerianum (v popředí).

Utricularia calycifida v Botanické zahradě Liberec. Květy jsou samosprašné, ale 
současně mají signální zbarvení naznačující hmyzosprašnost.

Fotografie na této straně k
článku

Za bublinatkou na Rio Carrao 
na straně 6 M. Studnička.

http://www.darwiniana.czTrifid 2004 / 1V
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Je s podivem, že tak unikátní, nápadnou 
a nezaměnitelnou láčkovku lišíme jako 
samostatný druh teprve od roku 1997, 
kdy ji v práci „Rámcová revize rodu 
Nepenthes“ 1 nově popsali teprve botanici 
M. Jebb a M. Cheek.

V téže příručce je uveden rovněž 
typový vzorek pod kódovým číslem 6 542. 
Autorem této první herbářové schedy je 
nizozemský botanik W. Meijer. Uváděnou 
lokalitou, na níž ke sběru došlo, je hora 
Mt. Kerinci z centrální sumatránské 
oblasti Gunung Tudjuh. Nález je uváděn 
z nadmořské výšky 2000 m.  Datum sběru: 
5. 8. 1956!! Ani slovo o tom, pod jakým 
názvem ji W. Meijer popsal.

Zde jsem na další stopu, která logicky 
navazuje, narazil v článku od profesora 
J. Nerze zveřejněném v CPN2. Pan profesor 
tam popisuje, jak v roce 1988 objevil 
v leidenském herbáriu (Nizozemsko) 
nepříliš zachovaný vzorek láčkovky ze 
střední Sumatry z r. 1956 a s popiskem 
„nový druh?“. Jako autora tohoto sběru 
uvádí botanika W. Meijera, proslulého 
specialistu na rod Rafflesia. Z uvedeného
tedy plyne, že profesor W. Meijer sebral 
vzorek pozoruhodně vyhlížející láčkovky 
jaksi mimochodem, neboť jeho hlavní 
zájem patrně představovaly sumatránské 
druhy rafflézií.

V létě roku 1996 uspořádal Dr. J. 
Schlauer ve frankfurtském palmáriu 
setkání s profesorem W. Meijerem, který 
všem ukázal snímky záhadné láčkovky. 
Její unikátní znaky byly na nich tak 
výrazné, že ještě téhož roku v červnu 
zorganizovali profesor J. Nerz spolu 
s K. Hiderhoferovou terénní výpravu na 
Sumatru, kde se jim také tuto láčkovku 
podařilo znovu objevit.

Botanický popis podle J. Nerze, M. 
Jebba a M. Cheeka

Jedná se obvykle o druh popínavý, 
přičemž jeho šplhavé lodyhy mohou 
dosáhnout výšky 5 – 8 m. Část lodyhy se 
zralými listy je 3 – 5 mm silná, válcovitá 
až tupě hranatá, internodia o délce 7 – 10 
cm, listové růžice u šplhavých lodyh silné, 
kožovité, přisedlé, kopinatě špátlovité, 
asi 8 – 14 cm dlouhé, až 3 cm široké, na 
vrcholu zašpičatělé nebo tupé, k bázi se 
zužují a neobjímají ji, nýbrž k ní přisedají. 

Zpeřená žilnatina je nepravidelně síťovaná, 
podélných žilek je po obou stranách 3 
– 5. Vystupují od listové báze a probíhají 
paralelně v okrajových 2/3 čepele.

Láčky přízemních růžic vznikají 
z krátkého zakřivení o šíři 3 – 5 mm od 
svěšeného zakončení úponky.
Úponky jsou asi 2 x delší než listová čepel 
a smyčky nevytvářejí.
Láčky jsou vakovité, baňaté, kožovité, 
5 – 7 cm vysoké a od svěšeného konce 
úponky 2,5 – 3 cm široké. Opatřené jsou 
dvěma křídly, která jsou až 1 mm široká 
s roztřepeným okrajovým lemem, jehož 
výrůstky jsou dlouhé 3 – 5 mm a široké 
0,5 – 2 mm. Ústí láček je okrouhlé nebo 
vejčité o šíři až 1,5 cm, kosé až svislé, 
směřující vpřed.
Obústí je zploštělé, 7 – 20 mm široké, 
jednotlivé úseky jeho žebroví (či zubů) 
vzdálené od sebe 1/2 - 1/3 mm, výrůstky 
vnitřního okraje 2 – 3 x delší než široké. 
Celý vnitřek láčky žláznatý. Ve spodní 
půli láčky vyklenuté žlázky o průměru 0,2 
– 0,3 mm (200 cm-2), menší (500-2) v horní 
polovině.
Víčko okrouhlé až vejčité o průměru 1 
– 1,5 cm, před láčkou. Spodní plocha 
prostá přívěsků se značně velkými 
žlázkami po celé spodině, zvláště poblíž 
středního žebra. Ostruha široká a 
zploštělá, 3 – 7 cm dlouhá, větvená a těsně 
nasedlá na víčko.

Horní láčky (na popínavých lodyhách) 
vznikají z krátkého zakřivení o šířce 10 
mm od svěšeného konce úponky, jsou úzce 

nálevkovité, 7 – 10 cm vysoké, 2,5 
– 4 cm široké a se dvěma výraznými 
křídly. 
Ústí je téměř zcela kolmé a směřující 
dopředu.
Obústí zploštělé, 4 – 6 mm široké, 
zuby (žebrovité výrůstky) 1/3 mm 
od sebe, zuby vnitřního okraje 2 – 3 
x delší než široké, nevýrazné. Celý 
vnitřní povrch láček je žláznatý. Ve 
spodní části vnitřku láčky jen lehce 
vyklenuté žlázky o průměru 0,3 
– 0,4 mm, menší vyklenuté žlázky 
v horní pasáži o průměru 0,2 – 0,3 mm.
Víčko je vejčité, před láčkou. Jeho spodní 
plocha bez apendixů a se značně velkými 
žlázkami po celé ploše. Tři až čtyři výrazné 
žilky po každé straně středního žebra. 
Ostruha široká a zploštělá, 3 – 5 mm 
dlouhá, větvená, přisedlá těsně k víčku.
Samičí květenství hroznovité, květní 
stopka 4 – 5 cm dlouhá, 2 – 4 mm široká, 
květní osy 14 – 15 cm vysoké. Všechny 
květní stopky jednokvěté. 
Detailní popis stavby samičího květu 
včetně jeho zbarvení J. Nerz neuvádí a 
popis samčího květenství rovněž zcela 
chybí. V práci M. Jebba a M. Cheeka je 
květenství uvedeno jako neznámé.
Plody 15 – 20 mm dlouhé, chlopně 
kopinaté, 3 – 4 mm široké, které se 
pozvolna k oběma koncům zužují. 
Semena nitkovitá.
Barva herbářových vzorků hnědá až 
tmavohnědá, láčky s tmavou skvrnitostí. 
Zbarvení živých exemplářů: 
vegetativní části světle zelené, listy 
s bílým ochmýřením na okrajích, láčky 
slonovinově bílé až načervenalé s četnými 
červenými skvrnami. Obústí obvykle 
červené až tmavočervené, zvláště u 
přízemních láček. Víčko vně červené, 
naspodu nažloutlé s jemným červeným 
skvrněním.

Distribuce, ekologické poznámky a 
lapací mechanismus N. aristolochioides

Tento monopolní extrémista v kolmém 
postavení ústí láček v celé čeledi 
láčkovkovitých (Nepenthaceae), jež tak 
připomínají hnízdo našeho mlynaříka 
dlouhoocasého či afrických snovačů, je 
endemitem Sumatry, kde však je omezen 
jen na její centrální hornatou oblast. Mount 

Láčkovka podražcovitá
(Nepenthes aristolochioides Jebb et Cheek, 1997)

(s barevnou dvoustranou III – IV)

ZDENĚK ŽÁČEK

portrét rostliny
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Kerinci je stále aktivní sopkou a svou 
výškou 3 805 m nad mořem si zajišťuje 
postavení nejvyššího vrcholu Sumatry. 

Ta je naštěstí součástí Národního parku 
(Kerinci Seblat National Park) a tedy 
nikoliv bezprostředně ohrožena obvyklou 
devastací v takových oblastech, jíž je těžba 
dřeva. Největší hrozbu pro ni představují 
neuvážené pichy „lovců láčkovek“ bez 
jakýchkoliv etických, natož ekologických 
zábran. Profesor J. Nerz proto neuvádí 
konkrétní lokalitu, na níž tento druh 
láčkovky znovu objevil. Láčkovku 
podražcovitou (N. aristolochioides) lze 
nalézt v nadmořské výšce 2000 – 2 200 m 
(Jebb, M. et Cheek, M.), maximálně pak 
v nadm. výšce 2 400 m (Nerz, J.). Jejím 

přirozeným prostředím v těchto výškách 
je mechatý les. Převažuje u ní zjevně 
šplhavá strategie nad pozemní ve formě 
přízemních listových růžic. Lodyhy šplhají 
po křovinách a nižších stromech. Zřídkavé 
přízemní růžice vegetují v rašeliníku, do 
nehož bývají láčky zanořeny až po otvor.

Strmostí víčka se k ní, i když zdaleka 
ne zcela (alespoň podle vyobrazení láčky 
tohoto druhu v Danserově monografii3), 
blíží láčkovka N. klossi z novoguinejské 
oblasti Irian Jaya. Nejběžnějším 
doprovodným druhem láčkovky na 
lokalitách N. aristolochioides je podle Dr. 
J. Nerze N. singalana.

Zdá se, že horní láčky jsou 
specializované na lapání létajícího 

hmyzu, kdežto spodní preferuji drobné 
lezoucí bezobratlé. Horní láčky mají rudé 
obústí a jejich korpus je  rudě skvrnitý 
na slonovinově bílém bezchlorofylním 
podkladu. Odtud nápadná konvergence 
s mechanismem pastí u láček darlingtonie 
kalifornské (D. californica) či špirlice 
S. psittacina. Bezchlorofylní epidermis 
s větší propustností světla do vakovitého 
nitra láček N. aristolochioides by tedy 
sloužila k podobnému účelu, jaký plní 
charakteristické fenestrace u sféricky 
formovaných hlavic darlingtonie či špirlice 
S. psittacina: vnitřní prostor je dostatečně 
osvětlen a neodrazuje návštěvníky 
temnotou. Pohostinně je vybízí ke vstupu 
do osvětlené prostory, kde je čeká pád do 
trávicí tekutiny na dně a neodvratná smrt.

Spodní láčky bývají zanořeny až po 
okraj kolmého obústí v rašeliníku. Lezoucí 
potenciální kořist se tak ocitá přímo před 
otvorem dovnitř. Dokonalý servis. Žádné 
klopotné šplhání po zevní straně láčky 
k otvoru. 

Druhový latinský název 
„aristolochioides“ použili oba autoři pro 
tento druh pro nápadnou podobnost jeho 
láček s květy rodu podražec (Aristolochia). 
Nemohla by k vysvětlení lapacího 
mechanismu láček N. aristolochioides 
podnítit právě tahle nápadná podobnost 
s květy podražcovitých (Aristolochiaceae)? 
Nepředstavují zde láčky jakési atrapy 
květů podražcovitých? Nemohlo by 
být právě tohle podstatným vábidlem, 
jímž k sobě potenciální kořist přitahují? 
Nemám zdání, jaké je na přirozených 
lokalitách této láčkovky doprovodné 
zastoupení druhů z čeledi podražcovitých 
(Aristolochiaceae), ale mám za to, že 
v pozitivním případě by tahle hypotéza 
mohla našeptávat, že přihořívá.

Od roku 1997, kdy byla láčkovka 
podražcovitá (N. aristolochioides) poprvé 
vědecky popsána jako nový druh, uplynulo 
necelých 7 let. Za tu krátkou dobu se již 
velmi rychle stala samozřejmou součástí 
nabídkových seznamů předních světových 
komerčních pěstitelů a tak si ji bez větších 
obtíží může pořídit každý zájemce. 
Doufejme, že se tím sníží pravděpodobnost  
jejího plenění v původní domovině. 
Věřme, že i TRIFID o ní přinese mnohé 
nové a zajímavé poznatky přímo z kultur 
našich pěstitelů.

Její pěstování, podle zahraničních 
materiálů dostupných na Internetu, je 
údajně středně náročné, pro začátečníky 
spíše nevhodné a velmi riskantní. Jedná se 
o druh zjevně vysokohorský, jehož teplotní 
tolerance je sice dočasně poměrně široká, 

Prořízl jsem 4 staré konvice Nepenthes aristolochioides a zjistil jsem: Celá vnitřní 
plocha je tvořena žláznatou zónou, kdežto „voskovitá” horní zóna zde není vyvinuta 
vůbec. Vnější povrch konvic je celý ochlupený dolů sčesanými chloupky. Úponky jsou 
výhradně na straně odvrácené od křídel, tj. láčky lze klasifikovat jako „horní”. Nějaké
bazální čili „dolní” nebyly nikdy pozorovány.

V konvicích právě odumírajících byla tekutina asi do 1/3 výšky. V ní desítky kusů 
kořisti a zbytků, jež sestávaly z těchto složek: 

 a) ponejvíce larvy muchnic (Bibio sp.)    - dvoukřídlí 
 b) Dospělci smutnic (Lyconia sp.) - dvoukřídlí
 c) 2 ks stonožek
 d) 1 ks brouka lalokonosce (Otiorrhynchus sp.)
Jsou to vesměs skleníkoví škůdci. Pozoruhodný je převládající podíl lezoucích 

členovců, tj. larev  muchnic (a k tomu 2 stonožek). Pasti spočívaly na substrátu. 

K otázce podražců: Ding Hou (1984): Aristolochiaceae.- In: Flora Malesiana, Ser. 
I., Vol. 10: 53-108.

Podle citovaného pramene roste na Sumatře pouze 8 druhů podražců (A. jackii, 
A. singalangensis, A. foveolata, A. zollingeriana, A. glaucifolia, A. klosii, A. tagala, 
A. coadunata), ale všechno jsou druhy drobnokvěté, jejich květy jsou zcela nepodobné 
konvicím láčkovky. 

Dle mého názoru láčkovky lákají kořist buď na viditelnou hladinu tekutiny 
(N. rajah, N. inermis apod.), anebo tím, že jsou napodobeninou přezrálého kvasícího 
ovoce. Zneužívají tak původních reflexů členovců, určených buď k vyhledávání
substrátů ke kladení vajíček, anebo k vyhledávání potravy. 

Posun hrdla pasti u N. aristolochioides do strany je jen extrémem , neboť i jiné 
druhy vystavují hrdla pastí stranou tím, že našikmují obústí (N. rajah, N. veitchii, 
N. reinwardtiana aj.). Nové je zmenšení vstupního otvoru a vydutí (zveličení) stěny 
láčky pod napojením  víčka, za vzniku dutiny vybavené fenestrací (okénkováním) 
jako např. u Sarracenia psittacina. Můžeme se domnívat, že jde o přizpůsobení k 
lovu hmyzu trochu jiným způsobem než u jiných druhů láčkovek, neboť kořist v 
dutině láčky ztrácí orientaci a nemůže najít únikový otvor zakrytý v pohledu zevnitř 
zveličenou manžetou z obústí. Vosková neschůdná zóna se tím stává zbytečnou, a 
skutečně v láčce není. (Chybění voskové zóny známe ovšem i u některých jiných 
druhů.) Nevím, zda vývojově původní je uspořádání vnitřního povrchu jen se 
žláznatou zónou, anebo zda původně byly zóny žláznatá + vosková, a potom druhotně 
došlo k potlačení té voskové, z důvodu nějaké specializace na zvláštní nabídku potravy 
v přírodě. Každopádně máme u láčkovek 3 modely pastí: “normální” s víčkem nad 
hrdlem a s voskovou zónou v trubkovité horní části; “otevřenou dešti” (N. ampullaria, 
N. inermis aj.), „dutinovou s fenestrací” (N. aristolochioides). 

K tomu lze podotknout, že ovšem fenestrace a vůbec zbarvení N. aristolochioides 
nejsou vůbec neobvyklé, strakaté vybarvení s prosvítavými plochami stejného typu je 
u N. maxima, N. spectabilis a jinde. 

RNDR. M. STUDNIČKA, OSOBNÍ SDĚLENÍ
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ale aby rostl opravdu dobře, vyžaduje 
rozdílné denní a noční teploty (optimálně 
kolem 200 C přes den, 8 – 100 C přes noc).

RVV je nezbytné udržovat nad hranicí 
75 % neustále. 

Láčkovka podražcovitá 
(N. aristolochioides) vyžaduje přímé 
rozptýlené osvětlení a skvěle se jí daří 
rovněž pod vhodným umělým osvitem. 

Vhkost substrátu by měla být neustálá, 
ale nikoliv přehnaně tak, aby byla 
kořenová soustava vodou dlouhodobě 
doslova zatopena. Substrát by naopak 
neměl nikdy zcela vyschnout. 

Nejosvědčenějším substrátem se 
ukazuje vláknitá rašelina, anebo čistý živý 
rašeliník.

Třebaže může pěstovaný exemplář 
přejít ve šplhavou formu, v zásadě jde 
o rostlinu menší a tedy vhodnou pro 
rozměry běžných domácích nepenthárií či 
tropických pokojových vitrín.

Rozmnožování pohlavní je 
problematické jako u všech druhů 
láčkovek v kultuře, neboť jejich květy 
nejsou oboupohlavné. Je třeba odlišovat 
jedince samičí a samčí.

Vegetativní propagace je zatím  rovněž 
málo prozkoumaným fenoménem.

O variabilitě, formách, nebo případných 
kultivarech a hybridech tohoto druhu jsem 
žádné informace nenalezl. Vzhledem 

„Moje rostlinka je původem z Německa 
a tehdy před rokem měla v průměru 
cca 3cm. Dnes má již přibližně 10cm 
a tři pěkné, malé láčky. Umístěna je 
v chlazené části skleníku, takže teplota 
se pohybuje okolo 18°C při zachování 
poměrně vysoké vzdušné vlhkosti. Aby 
choulostivý kořenový systém rostliny 
nepodlehl případné hnilobě, pěstuji ji 
pouze v živém rašeliníku, pod nímž je 
na dně asi 0,5 cm vrstva směsi rašeliny 
s křemičitým pískem. Nádoba nestojí 
ve vodě, ale podle potřeby (většinou 
2x týdně) ji proplachuji zhora vodou 
a často rostlinku mlžím. Dostatek 
světla i přes zimní období je zajištěn 
dosvěcováním umělým osvětlením.“

V. KUBEŠ, OSOBNÍ SDĚLENÍ

k „mladistvému věku“ této láčkovky coby 
samostatného druhu, je zde experimentální 
pole stále bez poskvrny. □

LITERÁRNÍ PRAMENY A JINÉ INFORMAČNÍ ZDROJE:

1. CHEEK, M., JEBB., M.; A SKELETAL REVISION OF NEPENTHES (NEPENTHACEAE), BLUMEA, 42, 1 - 106.
2. NERZ, J.; REDISCOVERY OF AN OUTSTANDING NEPENTHES: N. ARISTOLOCHIOIDES, CPN, SEPTEMBER, 1998.
3. DANSER, B. H.; THE NEPENTHACEAE OF THE NETHERLANDS INDIES, BULL. JARD. BOT. BUITENZORG, SERIE III. VOL. IX. LIVR. 3-4.
4. RŮZNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY ZÍSKANÉ PŘES IE.

VŠECHNY UVEDENÉ LITERÁRNÍ ZDROJE LZE ZAPŮJČIT V KNIHOVNĚ „D“.

a) Žláznatý rub víčka
b) Ostruha víčka
c) Zvětšené žlázky ze spodní strany víčka
d) Vertikální průřez tělem láčky
e) Detail peristomu (obústí), pohled zevnitř
Podle Cheeka a Jebba upravil Zdeněk Žáček
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Zdary i nezdary 
V minulém roce jsem moc 

zkušeností s pěstováním MR 
nenabral . Pro upřesnění dodám, 
že vlastně nabral, ale vesměs to 
jsou zkušenosti záporné. Dostal 
jsem darem krásný exemplář 
zakrslého hybrida rodu Sarracenia 
pro zkrášlení mého kancelářského 
stolu. Pro jistotu jsem jeho trs ještě 
rozdělil ve dva a ten druhý umístil do 
skleněné koule v obýváku. V práci 

na stole se mu daří – ještě jsem k němu 
přidal rosnatku D. capensis a jsem s oběma 
spokojen. Ten trs ve skleněné kouli odešel. 
Letos jsem v ní měnil po 3 letech substrát 
a odnesly to obě rosnatky druhů D. aliciae 
i D. adelae, která se vzpamatovává velice 
pomalu. Málem jsem je oplakal. Venku mi 
sežrali slimáci mucholapku – to už jsem 
měl slzu v oku a na podzim jsem zjistil, 
že ani špirlice S. purpurea neodnožila. 
Mám sice 3 rostlinky (1 v jezírku přes 
zimu; 1 v kbelíku, který je zakopán v zemi 
– taky přes zimu venku; a tu poslední pro 
jistotu zimuji s ostatními špirlicemi na 
chodbě), ale na nové přírůstky jsem se 
těšil – chtěl bych je nechat vytvořit veliký 
trs. Jedinou pozitivní zkušeností je stále 
kvetoucí exemplář blíže neurčené tučnice, 
který kvete již půl roku. Když odkvetlý 
semeníček odštípnu – nasadí na další.

Přes všechny tyto neúspěchy bych 
se s Vámi chtěl podělit o zkušenost 
přinejmenším zvláštní. Zkuste si pozorně 
prohlédnout obrázek s vázou a v duchu si 
říct, co je na té slaměné vazbě „jiného“? 
Pokud jste tam našli láčku S. flava a tři 
květy S. purpurea, pak jste trefili do
černého! Při sušení jsem použil zvláštního 
drceného materiálu. Do firmy, kde pracuji,
přivezli nový stroj do výroby. Byl zabalen 
do strečové fólie a pod ním na podlážce 
byly čtvrtkilové plátěné sáčky plné 
drti. Tato drť absorbuje vlhkost, která 
by mohla poškodit části stroje. Vzal 
jsem umělohmotnou bedýnku, vyložil 
ji novinami a na slunci vysušenou drť 
z pytlíčků do té bedýnky nasypal – musím 

poznamenat, že jsem těch pytlíčků 
spotřeboval opravdu dost! Láčku i květy 
jsem poté do té drtě zahrabal s tím, že jsem 
drť nasypal i do láčky, aby se po vysušení 
nezbortila. Úplně zasypané části rostlinek 
jsem překryl opět novinami, zadekloval 
a celou bedýnku obalil do strečové fólie, 
aby nemohla „nasávat“ vlhko ze vzduchu. 
Takto zabalenou bedýnku jsem umístil 
na tři měsíce na suché místo v polostínu 
a výsledek vidíte sami v detailu na 

obrázcích.
Bohužel se mi zatím nepodařilo usušit 

láčku S. purpurea, neboť kdykoliv si 
nějakou vyhlédnu, tak mi ji ožerou slimáci! 
Mám v plánu usušit i láčku láčkovky 
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(Nepentes) blíže neurčeného druhu, ale má 
rostlinka má pouze láčky dvě a tak jsem 
nenašel doposud odvahu … 

JAN FIEBINGER

Fotografie k článku Jan Fiebinger

Bělokvětá forma tučnice 
obecné

Barevné odchylky nebývají u tučnic 
zřídkavým jevem: vzpomeňme jen, 
v jakých neuvěřitelných paletách odstínů 
vystavuje své květy na odiv pyrenejská 
P. longifolia DC. nebo jí blízká P. 
vallisneriifolia WEBB. Také u nás 
rostoucí P. vulgaris L. byla už sbírána ve 
formách s petaly něžně šeříkovými, bledě 
modrými, ano i bělavými (posledním je 
někdy přisuzován jen stěží udržitelný 
statut variety, poddruhu či dokonce druhu 
P. bicolor WOL.), zbytek květu s ostruhou 
bývá ale typicky modrofialově zabarven;
ba vzhledem k rozsáhlosti areálu druhu a 
množství blízkých, vikarizujících taxonů 
zdá se být jeho variabilita co do barvy 
květů až překvapivě nízká. Zelenoostruhá, 
jinak již téměř bílá f. albida blízké 
vztahy k modrobílé f. bicolor (dle názoru 
některých botaniků jen stěží rozpoznatelné 
od naší P. bohemica KRAJINA) rovněž 
nezapře - i ona bývá při hřbetní straně 
modrofialově značená. Se záznamy o čistě
bíle kvetoucí P. vulgaris L., jakou jsem 
před lety sbíral na obnaženém a kupodivu 
jen sezónně mokrém jílu jedné z dnes 
již bohužel zaniklých oravských lokalit 
(považte, dnes tam rostou brambory!), 
jsem se v literatuře dosud nesetkal: mlčí o 
ní Schindler, Hegi, Ernst, není o ní zmínky 
dokonce ani v podrobné revizi Casperově. 
Napříč skutečnosti, že v poměrně bohaté 
populaci rostlin s běžnými modrofialovými
květy tehdy nebyla nijak vzácná, bude její 
taxonomická hodnota nejspíš pramalá - jistě 
ale může být v budoucnu chloubou nejedné 
sbírky hmyzožravých rostlin. Přečkala už 
nejednu pohromu, včetně dvoudenního 
zatopení předloňského deštivého léta, 
na něž reagovala předčasným zatažením 
do zimujících pupenů. Takto oslabeným 
rostlinám horké jihomoravské klima 
bohužel zrovna nesvědčilo, zprostřed 
vysílených a botrytidě podléhajících 
roset se podařilo zachránit jen něco brutu, 
vyvinutého narychlo v paždí listů: ten 
nyní v mrazničce čeká na své poslední 
moravské jaro, slíbil jsem jej už předat do 
vyšších poloh a mnohem povolanějších 
rukou. 

DR. ING. JIŘÍ UHER
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3 x z pěstitelské kuchyně 
Mgr. D. Švarce

Jak jsem objevil octomilku

Stejně jako řada pěstitelů masožravek 
jsem i já občas postaven před problém, jak 
přilepšovat rostlinám živinami, kterých 
se jim s většinou rašelinných substrátů 
nedostává. Mám malý skleník s pár set 
exempláři nejen kořistichtivých rostlin, 
který v létě usilovně větrám a na zimu 
ještě usilovněji zatepluji. Pozdní jaro, léto 
a časný podzim je pro většinu kytek ve 
vztahu k množství a dostupnosti kořisti 
bez problémů, jen láčkovkám občas 
vhodím do konvic nějaký ten hmyz (při 
počtu kolem 100 rostlin však přikrmování 
přestává býti zábavou). V období zimy pak 
zdánlivě není nedostatek kořisti jedním 
z limitujících faktorů. Pěstujete-li např. 
nezatahující rosnatky, hlíznaté rosnatky, 
byblidy, rosnolist, heliamfory, láčkovice, 
láčkovky nebo chejlavy (se symbiotickými 
klopuškami), bývá zima bez vašeho 
přičinění na živiny chudá, ovšem rostliny 
stále vegetují. Možností, jak rostlinám 
přilepšit je vícero (např. umělá hnojiva 
nebo již zmíněné „přikrmování“), jsou 
však náročné na čas a ta hnojiva už taky 
finančně nejsou, co bývala. Otevřeně 
přiznávám, že mě to „trklo“ až po 12 
letech pěstování, 
a to při „výlovu“ 
roje octomilek 
z našeho nevhodně 
uskladněného ovoce 
….OCTOMILKA!!! 
Věci nabraly rychlý spád. Ovoce, sem tam 
nějaký starý kompot, později slupky od 
banánů apod. končily ve třech nádobkách, 
které jsem umístil do skleníku. A mušky 
s velmi krátkým rozmnožovacím cyklem se 
začaly mít k světu. Nyní, začátkem února, 
libě kontroluji pasti láčkovek naplněné 
octomilkami, byblidy, rosnolist, rosnatky 
a láčkovice  „ukrojily“ z abundance 
octomilek také svůj díl. Rostliny jich lapají 
tolik, že je při pohybu ve skleníku téměř 
nezaregistrujete. A případné odstranění 
mušek? Jednoduše jim seberete papání…. 

Pozn.: Ne každý z pěstitelů může být 
nadšen tím, že by mu při tomto způsobu 
přikrmování rostlin létaly např. kolem 
vitrínky v bytě drobné mušky, které navíc 
s oblibou navštěvují i ovoce připravené na 
stole. Existují také vyšlechtěné bezkřídlé 
formy octomilek a je možno je bez větších 
problémů sehnat (můžete se obrátit také na 
mne).

Rosnatka se rosí,
octomilky kosí.

MR

Opylování láčkovice

Pro opylování láčkovice je nutné mít 
alespoň 2 jedince různých klonů. Jsou-li 
ve sbírce k dispozici, není ještě zdaleka 
vyhráno. Oba jedinci musí totiž vykvést 
alespoň přibližně ve stejnou dobu, aby byl 
k dispozici zralý pyl a vyzrálé blizny. Je-li 
tomu tak, ani teď ještě není příliš důvodů 
k otevírání lahve se šampaňským. Za 
poslední 4 roky, kdy mi kvetly láčkovice 
a pokoušel jsem se o jejich opylení, jsem 
zkoušel nejrůznější techniky - nejčastěji 
jsem přikládal květy, o kterých jsem 
se domníval, že jsou „zralé“, k sobě. 
Jaké bylo mé zklamání, když se v takto 
opylovaných květech objevila sporadicky 
1 nebo 2 charakteristická semena. Ta navíc 
vykazovala velmi variabilní klíčivost, 
mnohdy neklíčila vůbec. Jaká je tedy jedna 
z cest k úspěchu? Odpověď je jednoduchá 
- matička příroda. Již při prvním kvetení 
láčkovic jsem si všiml, že kolem květů 
polétávají svým charakteristickým 
letem pestřenky. Jak se později ukázalo, 
pravděpodobně jen ony dokáží rozpoznat 
plně zralé květy, z nichž olizují pyl a kdoví 
co ještě, a také výsledek jejich „návštevy“ 
na květech byl pro mne velmi radostný. 
Ze dvou rostlin jsem sklidil asi 60 semen. 
Od tohoto zjištění jsou pestřenky v době 
kvetení mých láčkovic vítanými hosty. 

Jak jsem již uvedl, klíčivost semen 
láčkovic je velmi proměnlivá. Byla-li 
však vyseta k jiným láčkovicím (kam mi 
mnohdy samovolně vypadla), vyklíčila. 
Toto zjištění může být ovšem předmětem 
k diskusi (klíčivost v mém případě byla 
cca 60%).

Láčkovky a teplota, křížení 
láčkovek

Jako začínající pěstitel jsem před pár 
lety řešil otázku, budou-li mnou vytvořené 
podmínky pro rostliny optimální. Musím 
otevřeně přiznat, že tento problém 
řeším dodnes. Informací o pěstování 
masožravých rostlin nebylo mnoho a také 
možnosti (technické materiály, finance 
apod.) pěstitelů byly … no když ne přímo 
omezené, pak jiné. Své první exempláře 
masožravek jsem tehdy hýčkal, až jsem 
je často uhýčkal k smrti. Tudy cesta 
evidentně nevedla, a tak jsem změnil 
přístup k pěstování. V duchu hesla „přežije 
jen co přežít má“ a v následném očekávání, 
co s rostlinami udělají teploty  5 – 100 C, 
jsem vyhlížel zpoza polykarbonátu v mém 
skleníku jaro. Po 4 letech, kdy takto 
pěstuji některé např. africké (D. capensis 
přežívá i mrazíky, D. regia) nebo 

australské rosnatky (D. prolifera, hlíznaté 
rosnatky), teplomilné láčkovky (v cca 
120 C !!! N. ampullaria, N. rafflesiana, 
N. ventricosa, N. madagascariensis, 
N. khasiana a. j.), byblidy a další druhy 
rosnatek, mohu říci, že si rostlinky zvykly. 
Toto „zvykání“ bylo u mých rostlin 
několikaletý proces a také já jsem se učil, 
jak jim přežití v takovýchto podmínkách 
usnadnit (omezení zálivky, přisvětlování 
apod.). Zdá se, že se to povedlo….. a 
venku je zase -150 C. 

MGR. D. ŠVARC

I rostliny mají duši
Chtěl bych se s vámi podělit o jeden 

poznatek, který jsem získal posledním 
rokem. Poslední rok byl trochu jiný od 
těch předchozích, neboť jsem doma trávil 
poměrně málo času a na rostliny, o které 
se mi starali v tu dobu rodiče, jsem neměl 
čas skoro vůbec. Většina rostlin rostla až 
do té doby dobře. Byly pořád ve stejných 
podmínkách, stejné osvětlení, stejná 
zálivka, všechno stejné. Po mém odjezdu 
se ale stav většiny rostlin náhle zhoršil. 
Když jsem po nějaké době opět přijel 
domů, nemohl jsem uvěřit svým očím. 
Stav rostlin nebyl vůbec dobrý. A tak, snad 
trochu i pro sebe, jsem si začal povídat, jak 
to, že se jim nedaří, jak to, že nerostou. 
Začal jsem jim i domlouvat. Slíbil jsem 
jim, že se na ně zase přijedu brzo podívat. 
Při mém dalším návratu domů jsem zjistil, 
že se daří rostlinám již lépe. V rozmluvě s 
kytičkami jsem pokračoval dál a rostliny 
se začínaly zlepšovat, některé dokonce 
nasadily na květ. Když by mi to někdo 
povídal, asi bych se mu smál a měl ho 
za blázna. Ale já to viděl na vlastní oči! 
Ještě jednou upozorňuji, že rostliny jsou 
ve stále stejných podmínkách, rovněž 
faktor léto-zima a rozdílný stav rostlin 
v zimě a v létě mohu vyloučit. Nemohu 
než konstatovat, že i rostliny mají „duši“ 
a je potřeba se tak k nim i chovat. I když 
nám nemohou odpovědět, reagují na náš 
hlas, na dotek, na to, v jakém prostředí je 
pěstujeme. Mějte mě třeba za blázna, ale 
pokud by třeba měl někdo stejné poznatky 
jako já, nestyďte se a ozvěte se. Buď třeba 
jen krátkým článkem do Trifida nebo 
e-mailem přímo mně.

RNDR. VÍT CHUDOBA, PH.D.
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Jak jsem zachraňoval 
Heliamphoru

V září 2002 jsem navštívil 
mezinárodní burzu (naše slavné EEE) 
v belgickém Leidenu. Kromě jiných 
zajímavých a vzácných rostlin jsem 
zůstal stát před fantastickou rostlinou 
Heliamphora heterodoxa. Tak krásnou 
heterodoxu jsem ještě neviděl. Nebyla 
nijak velká (asi 10cm). Láčky čistě zelené, 
okraj obústí fialový a krásné fialové víčko. 
A ten dokonalý tvar – přesně jako řecká 
amfora. Dole krásně vydutá, dlouhé hrdlo 
a nahoře ostře vyklenuté obústí s oním 
kontrastně fialovým lemem. €15 – musí 
být má. A byla!

Jenže… Už po cestě se mi zdálo, 
že asi nebude dobře zakořeněná. Po 
příjezdu domů jsem zjistil, že mi ji prodal 
podvodník – prodal mi jen kus oddenku se 
třemi láčkami, který odřezal tak jeden až 
dva dny před výstavou, aniž by to mělo 
jakýkoliv náznak kořenů. Smůla? Nikoliv! 
Začal můj urputný boj o záchranu této 
rostliny, do kterého jsem vložil všechny 
své teoretické znalosti a šamanské 
umění…

Předně jsem onen ubohý kus oddenku 
(asi 15 mm dlouhý) očistil. Ničím jsem jej 
neošetřoval, protože rána již byla zaschlá. 
Odřezal jsem všechny láčky a nechal jsem 
jen tu, která se teprve tvořila z listové 
pochvy té předchozí. Onu předchozí, 
poslední otevřenou láčku, jsem zkrátil jen 
po vlastní džbáneček, kde heliamphory 
zadržují dešťovou vodu a chycený hmyz. 
Heliamphory mají totiž velmi chabý 
kořenový systém a přibližně polovinu 
příjmu vody jsou schopné hradit z láček. 
Využil jsem tedy toho.

Takto připravený řízek jsem zasadil do 
plastového květináče 7 x 7 x 9 cm, který 
používám standardně na všechny rostliny. 
Na dno jsem dal 1cm sklářského písku 
jako drenáž, dále pak 4 cm rašelinového 
substrátu, jaký standardně míchám pro 
heliamphory a nakonec živý, ten nejlepší 
rašeliník, jaký jsem našel. Najemno jsem 
ho podrtil, aby těsně k rostlině přiléhal a 
aby nezačal příliš rychle růst.

 Rostlinu jsem umístil mezi ostatní 
heliamphory, do pozice velmi světlé, ale 
ne té nejslunnější. Dále jsem jen dbal na 
to, aby v kalíšku vzniklém z odstřižené 
láčky byla stále voda.

A průběh? První týden se rostlina 
tvářila, jako by se nic nedělo. Tvořící se 
láčka vesele rostla a nafukovala se. Po 
deseti dnech jí však došly energetické a 
vodní zásoby z oddenku a zastavila se. 
Odvážil jsem se k první kontrole. Opatrně 

jsem pinzetou poodhrnul rašeliník a objevil 
jsem základy hned tří budoucích kořenů (3 
mm, 1 mm a 1mm)! Po třech týdnech stále 
nerostla. Ani bych to nečekal. Provedl jsem 
další kontrolu zakořeňování. Zkonstatoval 
jsem již 3 pěkně se vyvíjející kořeny (20 
mm, 15 mm a 15 mm). Po dalším týdnu se 
v listové pochvě nedotvořené láčky začala 
rýsovat láčka nová! A skutečně! Po třech 
dnech byla venku. Je to doma!!!

Velmi jsem se radoval, i když nová 
láčka byla titěrná a odpovídala tomu, že 
se rostlina vydala ze škrobových zásob. 
Ale to nevadí, už má čím fotosyntetizovat 
a může si je doplnit. Stále jsem dbal na to, 
aby kalíšek a teď i nová láčka byly plné 
vody.

Bohužel slunné dny skončily a  snad i 
s tím se vyskytla nečekaná komplikace. A 
sice jakási bílá houba, která zlikvidovala 
původní nedotvořenou láčku a částečně 
zasáhla starý kalíšek. Zůstala jen nejmladší 
titěrná láčka… Naštěstí se zrovna tvořila 
již druhá, o něco málo větší. Tato se 
skutečně dotvořila. Naštěstí.

Po několika dnech houba napadla 
první titěrnou láčku. A tak byla rostlina 
zase o jediné láčce. Už jsem to neviděl tak 
růžově. Bylo mi jasné, že tímto se rostlina 
dále vyčerpává a nemá jak nabrat energii. 
Heřmánek a pár slunných dnů v lednu 
pomohlo, abych se oné bílé houby zbavil.

Od té doby se však stav zlepšil jen o 
100 %. Vždycky jsem měl jednu dospělou 
láčku a jednu tvořící se. Když se tato 
otevřela, začala stará postupně odumírat. 
Ale to se již naštěstí tvořila další. Měl jsem 
tedy jen heliamphoru o dvou láčkách. To 
zcela jistě nebyl zdravý stav, ale utěšovalo 
mě, že se velikost láček postupně 
zvětšovala.

S příchodem dubna mi svitly naděje na 
více slunných dní. A skutečně. Sluníčko 
svítilo a svítilo a všechny heliamphory 
ohromně zesílily. Včetně mojí milované 
heterodoxy z Leidenu. V květnu jsem 
se konečně dopracoval do stavu o třech 
láčkách! Tento stav držel celé léto.

Už jsem se těšil na podzim, což je 
pro heliamphory v našich podmínkách 
požehnané období. Konec letního úpalu, 
dostatečně dlouhé dny a plno energie 
z léta.

Bohužel, v polovině srpna jsem dvě 
z láček polámal při neopatrné manipulaci 
s největší rostlinou v akváriu. Jedna 
z láček už uschla a druhá začíná pomalu 
usychat také. Naštěstí rostlina razí novou, 
doposud největší láčku a tak to vypadá, že 
mi můj mazel odpustí.

Tento článek píšu přesně po roce, 
kdy můj boj začal. Velmi nerad bych to 

zakřikl, ale myslím že jsem vyhrál. Láčky 
ještě nejsou zdaleka tak pěkné, jako ty, 
které jsem vloni odřezával, ale je to na 
dobré cestě. Délka láček už je asi 5cm a 
u nejnovější tipuji na 6. Tak, a jdu se na ni 
podívat…

MIROSLAV SRBA

Jak jsem začal pěstovat 
masožravé rostliny

 K „masožravkám“ jsem přišel zcela 
náhodou. Ve východočeské zoologické 
zahradě ve Dvoře Králové n/L jsme 
„narazili“ na stánek s několika druhy 
rostlin. Můj bratr si tam koupil sukulent 
Adenium obesum. Při placení jsem si všiml 
malého oroseného akvária, na kterém 
byla nálepka s nápisem „MASOŽRAVÉ 
ROSTLINY“. Při mírném nahlédnutí na 
mě „vykoukly“ malé orosené kytičky. 
Vypadalo to jako by měly tisíc oček. 
Tehdy jsem poprvé spatřil dříve pro 
mě zcela neznámou rosnatku kapskou 
(D. capensis). Jednu jsem si koupil (stála 
50 Kč, doma jsem zjistil, že jich bylo 5). 
Bylo to přesně 6. 7. 2001. Dal jsem ji do 
malého akvária, přikryl igelitovým sáčkem 
a dal ji na mírné slunce.Dařilo se jí (a ještě 
daří) celkem dobře. V brzké době jí přibylo 
také několik kamarádek. V loňském roce 
nám byl do školy připojen Internet, a tak 
jsem začal „brouzdat“ po nejrůznějších 
stránkám s touto tématikou, sháněl jsem se 
také po nejrůznějších nabídkách. Podařilo 
se mi také „proniknout“ na stránky 
DARWINIANY, konkrétně na inzerci, ale 
tehdy jsem ještě ani nevěděl, kam jsem se 
to dostal. Na tyto stránky jsem se pokoušel 
dostat ještě mnohokrát, ale nevěděl jsem 
ani, jak jsem se na ně dostal poprvé. A pak 
se mi to podařilo, dostal jsem se na ně přes 
nejmenovaný internetový portál, kde jsem 
dal vyhledat „masožravé rostliny“. Název 
jsem si konečně zapamatoval a nyní jsem 
na nich skoro denně (od května i doma).

Takový je můj příběh 
s „masožravkami“. Pokud se vám příběh 
líbil, tak mně to samozřejmě těší; pokud 
ne, tak můžete napsat příběh svůj.

JAROSLAV RAJSNER

Zbydou z tebe jenom krovky,
když upadneš do láčkovky.

JR
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Utricularia blanchetii a 
Utricularia parthenopipes

viz barevná příloha I

Již před řadou let se mi podařilo 
sehnat dva překrásné jihoamerické druhy 
bublinatek, Utricularia parthenopipes 
a U. blanchetii. Tyto dva druhy si jsou 
vzájemně blízce příbuzné a jejich rozlišení 
činí někdy značné problémy. O tom svědčí 
i fakt, že první z nich se mi dostal pod 
jménem druhého druhu. Oba jsou endemity 
Brazílie, oblasti zvané Bahia. Uvádí se, že 
rostou často společně. U. blanchetii byla 
popsána slavným botanickým průkopníkem 
A. De Candollem v Prodromus systematis 
naturalis regni vegetabilis už v roce 
1844. U. parthenopipes byla vylišena 
monografem rodu P. Taylorem v roce 
1986.

U. blanchetii a U. parthenopipes patří 
do sekce Aranella, což je skupina devíti 

jihoamerických druhů, pouze jediný 
druh se vyskytuje také v tropické Africe. 
Kromě „našich“ dvou druhů sem patří 
méně známé rostliny, jako U. simulans, 
U. fimbriata, U. purpureo-coerulea aj.. Co 
mají tyto rostliny po morfoligické stránce 
společné? Všechny mají charakteristický 
typ pasti. Kolem ústí (nebo spíše vstupu) 
jsou velmi jednoduše uspořádané výrůstky. 

Výrůstek nad ústím pasti je pouze 
jednoduchý, kdežto výrůstek pod ústím 
je jednoduše rozdvojený (viz obr. barevná 
příloha str. X). Pro lidi, kteří jsou zvyklí 
na fantastickou krásu pastí U. dichotoma, 
je umělecký zážitek z pohledu na tyto 
pasti opravdu silně nízkokalorický. 
Druhým velmi typickým znakem jsou 
charakteristické zubaté kališní lístky, 
listeny a listence (nebo alespoň některé 
z nich). A pak je tu tvar koruny, jenž se 
samozřejmě poněkud hůře popisuje, lepší 
je rovnou se podívat na fotografie nebo
kresby. A pak jsou tu ještě další znaky, 
které jsou v morfologické systematice 
bublinatek zásadní, jako např. typ pukání 
tobolky, skulptura semen, charakter 
pylových zrn, typ listenů.

Morfologie je sice krásná záležitost 
(pravda, v případě „bublin“ je potřeba 
mikroskop), ale jak ty rostliny vlastně 
vypadají? Oba druhy vytváří hustý 

koberec cca do 0,5 cm dlouhých velmi 
tenkých „listů“ (srovnatelně jako např. 
U. subulata). Mimořádně bohatě kvetou. 
Četnost květenství je obdobá jako u 
U. sandersonii. Tím mám na mysli, že 
v květináči 8×8 jich může být až pár 
desítek. Květenství jsou asi 8 - 20 cm 
vysoká, stonky poměrně tenké, někdy si 
lehnou. Na jednom stvolu bývá povícero 

znak U. blanchetii U. parthenopipes
délka koruny 1 cm nebo více 0,7 cm nebo méně

horní pysk příčně podlouhlý
cca 6 mm široký

široce obvejčitý
méně než 4 mm široký

délka ostruhy o něco delší než dolní pysk o něco kratší než dolní pysk

zbarvení koruny nachové bílé až světle nachové, podél žilek 
s tmavšími nachovými proužky

květů, všechny stejně decentně zbarvené. 
Květy jsou +/- natočeny na jednu stranu, 
takže celkový vzhled tohoto rozkvetlého 
býlí je velmi učesaný. 

Rostliny jsou krásné, ale ta masožravost 
u nich příliš vidět není, byť bublinatky patří 
zrovna k těm nejžravějším. Pastičky se 
nachází pouze v „podhoubí“ na výběžcích 
a jsou  úplně nejmenší ze všech druhů, 
co jsem viděl. Odhaduji tak do 0,3 mm 
v průměru.

V praxi je ale daleko důležitější znát, 
jak se tyto druhy od sebe dají poznat. 
Respektive jak se odlišuje U. blanchetii 
od U. parthenopipes. Vzhledem k tomu, 
že jsou to druhy blízce příbuzné, ne vždy 
platí úplně všechno. Rozhodně nelze 
spoléhat jen na barvu květu, která se 
v případě U. blanchetii uvádí nachová, 
v případě U. parthenopipes skoro bílá. 
Určitě existují i bělokvěté U. blanchetii.

Pěstování těchto dvou druhů je 
naprosto jednoduché. Ta banalita je tak 
velká, že pěstování zde vůbec nehodlám 
rozepisovat. Prostě se pěstují jako každý 
jednoduše pěstovatelný druh terestrické 
bublinatky. Jenom mám dvě poznámky. 
Rostliny jsou cizosprašné, takže se 
nemohou semenit. Nedoporučuji oba druhy 
pěstovat společně. Myslím, že by se mohly 
vzájemně opylit a vzniklí kříženci prorostlí 
do původních porostů v květináčích by 
nebyl schopen nikdo poznat.

MICHAL DUCHÁČEK

Utricularia parthenopipes, past - foto M. Ducháček

Poděkování:
Děkuji panu Dr. Miloslavu Studničkovi 
za poskytnutí U. blanchettii 
a  Dr. K. Prášilovi za pomoc při 
vytváření mikrofotografií.

U. parthenopipes, trávicí žlázka - foto M. Ducháček
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Blahopřejeme!

Dne 29. 1. 04 byl RNDr. M. 
Studnička znovu oficiálně  potvrzen
do funkce ředitele liberecké 
Botanické zahrady. Stalo se tak po 
vyhlášení všeobecného konkurzu 
na ředitelské posty institucí pod 
správou magistrátu města Liberce 
na sklonku loňského roku. Mohlo 
by se zdát, že tedy uspořádání 
euroburzy v původním projektu 
DARWINIANY a liberecké BZ 
nic nebrání. Nelze však vstoupit do 

jedné a téže řeky, jak praví klasik. Naše 
náhradní řešení je již natolik rozjednáno 
s jinými partnery, že návrat k původní 
koncepci možný není. Alespoň nikoliv pro 
rok 2 005, jak je nyní vytýčeno.

Panu řediteli RNDr. M. Studničkovi 
bych za celou DARWINIANU rád upřímně 
popřál mnoho zdaru v jeho botanickém 
počínání i v neustálém zdokonalování BZ 
pod jeho správou a pokud možno již žádný 
další stresující konkurz, který na klidu pro 
práci rozhodně nikterak nepřidává.

PRESIDENT „D“ - ZDENĚK ŽÁČEK

Sběr semen MR a stav 
SB Darwiniany

Sběr semen MR je určitě pro každého 
z pěstitelů satisfakcí za jejich mnohdy 
několikaletou dřinu v otroctví rozmarů 
jejich masožravých rostlin. Rád bych se 
proto podělil o pár zkušeností a zásad, 
které se vám při sběru semínek mohou 
hodit.

Sběr semínek bychom neměli unáhlit 
a vždy počkat, až budou řádně vyzrálá. 
Poznáme to podle toho, že začnou po 
zatřepání vypadávat ze semeníku. Tehdy 
nastává ten správný čas, kdy semena 
„vytřepeme“ na nějakou misku a uložíme 
je na suché, ale chladné místo nejlépe 
kolem 20° C a necháme je dosušit aby 
nebyla vlhká. Po dosušení je můžeme 
uschovat do vzduchotěsných igelitových 
sáčků na chladném místě. Nevysušená 
semínka a semínka uskladněná v teple 

vykazují rychlejší degradaci DNA, vyšší 
enzymatickou aktivitu a tím i spotřebu 
látek, které jsou v nich uloženy. Vysušením 
a uskladněním při nižších teplotách (kolem 
5° C) dojde ke zpomalení těchto procesů 
a tím i několikanásobnému prodloužení 
jejich životnosti. Bohužel se takto nedají 
uskladnit na delší dobu například semena 
láčkovek, která  po vyzrání a vypadnutí 
ze semeníku mají tendenci ihned klíčit, 
narozdíl od semínek rosnatek a špirlic, 
které mají zabudovány mechanismy na 
oddálení klíčení kvůli jeho aktivaci až 
při vhodném období. To je také jedním 
z důvodů, proč tyto semínka v semenných 
bankách naleznete jen velice zřídka.

V tabulce vidíte přehled vybraných 
druhů semen MR a doby jejich skladování 
při různých teplotách.

(Podle údajů sdělených M. Srbou a 
údajů nalezených na internetu)

Z předchozí tabulky můžete zjistit, 
že se nevyplatí skladovat semínka při 
pokojové teplotě příliš dlouho. Pokud tedy 
máte nějaké přebytky, které nemáte s kým 
vyměnit, můžete udělat dobrý skutek a 
věnovat je do semenné banky Darwiniany. 
Rozšíříte tak nabídku semínek nabízených 
SB Darwiniany, která obsahuje 
v současnosti z větší části semínka 
zastaralá a málo vitální, která jsou členům 
nabízena zdarma. Přesto podle osobních 
zkušeností i z takto starých semínek 
jich skoro vždy pár vyklíčí, takže pokud 
nemůžete semínka nikde jinde sehnat, za 
pokus to určitě stojí. Takovou motivací 
pro ty, co nám přispějí nějakými semínky 
může být i fakt, že pokud budou shánět 
nějaká semínka, nenabízená v současnosti 
SB, uděláme vše pro to, abychom je do 
naší SB získali a mohli jim je nabídnout.

Za listopad – prosinec 2003, kdy jsem 
převzal správcovství SB, jsme poslali 
celkem 152 balení se semínky MR a 
získali tak na účet Darwiniany 1225,- Kč, 
což je docela dobrý úspěch. Na druhou 
stranu jsme obdrželi pouze 1 obálku se 
semínky zdarma (bohužel, nevím od koho, 
ale přesto velice děkujeme !!!).

SPRÁVCE SB - MILOŠ ŠULA

Druh 5°C lednička 20°C pokojová teplota
Sarracenia 5 - 6let 2 - 3 roky
Dionaea 6 - 12 měsíců 1 měsíc
Drosera (takové ty běžné druhy 
capensis, capillaris...) 5 - 15let 2 - 5 let

Nepenthes 6 měsíců 1 měsíc
Pinguicula 2 - 5 let 6 měsíců

(dle údajů sdělených M. Srbou a údajů nalezených na internetu)
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Jak si světově 

zaregistrovat nový 
kultivar, hybrid apod.
Celou tuhle záležitost inicioval kolega 

Ing. K. Pásek. Jak vlastně postupovat, 
chce-li našinec oficiálně zaregistrovat
nový kultivar, hybrid atp.? Může jeho 
popis vyjít primárně v TRIFIDovi?

Tímto dotazem jsem obeslal jednoho 
z činovníků ICPS, pana Barryho Meyers-
Rice.

Ochotně mi odpověděl ve dvou mailech. 
Obě odpovědi uvádím chronologicky v 
upravené české verzi.

I
„Chcete-li publikovat popisy nových 

kultivarů, hybridů apod., bude pro vás 
důležité důkladně si prostudovat ICNCP, 
což je nomenklaturní klíč určený pro 
kultivary. Tam se dozvíte vše, co je k 
takové věci zapotřebí.

Požadavky jsou relativně prosté. Popis 
musí obsahovat vysoce kvalitní barevné 
snímky, které zobrazují jedinečné znaky 
dané rostliny. Popis musí vysvětlovat, 
jakými znaky se rostlina liší od jiných 
MR.

Název kultivaru má také svá 
vymezení: počet slov, písmen a dalších 
záležitostí souvisejících s popisem. Tak 
např. Sarracenia ´Red´ je nelegální, ale 
Sarracenia ´Red Tube´ už ano.“

II
„Publikace popisu rostliny a její 

barevný snímek jsou hlavní součástí 
ustavení nového kultivaru. Pak je nezbytné 
poslat výtisk časopisu, v němž popis i se 
snímkem vyšly, registrátorovi kultivarů, 
jímž je Dr. J. Schlauer, rovněž člen ICPS. 
Ten vám rostlinu zaregistruje.

Doporučuji konzultovat s Dr. J. 
Schlauerem  celý komplet o novém 
kultivaru ještě před publikací v tisku, 
protože vás může upozornit na některé 
omyly. Zvláště důležité je, aby měl 
kultivar platné jméno. Jak už jsem uvedl 
v předešlém mailu, ne všechna slova jsou 
přijatelná.“

-
Závěrem jen dodávám, že ICNCP 

má prostřednictvím internetového 
prohledávače celou řadu odkazů, kde 
si lze v angličtině prostudovat všechny 
požadavky kladené na žadatele ohledně 
výše diskutované registrace. Ještě bych 
rád upozornil, že DARWINIANA 
ani redakce TRIFIDa nic podobného 
nezprostředkovává. Je na každém pěstiteli, 
aby postupoval po vlastní ose. TRIFID 



http://www.darwiniana.cz Trifid 2004 / 1 25

do mlýna (ne, že bych neměl co dělat). 
Nakonec se ukázalo, že krabice se „zatím“ 
vejdou do rohu pokoje, kde rostou mí 
„miláčci“. Původně jsem si říkal, že 
informace starších čísel (hlavně APMR) 
budou zastaralé, ale opak je pravdou. Tyto 
první ročníky obsahují množství (co do 
počtu druhů i techniky) velmi užitečných 
rad ohledně pěstování, a to především pro 
začínající pěstitele. Pro čísla po roce 1998 
je typická vysoká odbornost a hloubka 
článků se zaměřením vždy jen na konkrétní 
rostlinu či problém.  

Na webových stránkách „D“ je tabulka 
s aktuálním stavem archivních čísel „T“. 
Bohužel, ne všichni členové mají přístup 
k Internetu a proto je tabulka otištěna 
v tomto čísle. Vyžádané výtisky jsou 
rozesílány na dobírku (poštovné cca 60 Kč 
za 4 čísla), nebo předávány osobně (hlavně 
pražští členové). 

ročník číslo počet cena pro členy cena pro 
nečleny poznámka

2003 4 20 45 90
2003 3 71 45 90
2003 2 69 45 90 pouze bez foto
2003 1 70 45 90
2002 3&4 0 70 130
2002 2 44 45 90
2002 1 19 45 90
2001 3 39 45 90
2001 2 37 45 90
2001 1 37 45 90
2000 3&4 76 70 130
2000 2 72 45 90
2000 1 66 45 90
1999 3&4 45 70 130
1999 2 42 45 90
1999 1 47 45 90
1998 3&4 33 70 130
1998 2 48 45 90
1998 1 32 45 90
1997 3&4 13 70 130
1997 2 12 45 90
1997 1 0 45 90
1996 4 0 45 90
1996 3 5 45 90
1996 2 0 45 90
1996 1 0 45 90
1995 8 9 45 90 APMR
1994 7 47 45 90 APMR
1993 6 44 45 90 APMR
1992 5 41 45 90 APMR
1991 4 106 45 90 APMR
1991 3 94 45 90 APMR
1991 1 80 45 90 Pel - Mel
1990 1 4 45 90 APMR

Pro ty, co jako já nesnáší hledání 
konkrétní informace prolistováváním 
všech čísel „T“, je na Internetu volně 
ke stažení xls soubor, kde jsou články z 
„T“, jež se týkají hlavně pěstování MR, 
klasifikovány dle rodů, tématu, čísel
a stránek „T“. S tímto souborem lze 
pracovat jako s jednoduchou databází a 
vyhledávat či srovnávat údaje dle potřeby. 
Pokud chce někdo vyvinout aktivitu, může 
do tohoto souboru vkládat další údaje 
(komentáře, klasifikace dle druhů atp.).
Pozměněný soubor zasílejte prosím na  
adresu richard.pichl@seznam.cz, kvůli 
aktualizaci toho mateřského na webu.

Věřím, že spousta z Vás mi pomůže 
ulevit od části krabic (nechci běhat do 
sklepa) a zároveň přispějí do kasičky na 
nová a ještě lepší čísla „T“.

SPRÁVCE ARCHIVU „T“ - RICHARD PICHL

Správa archivu Trifidů
Vážení přátelé a pěstitelé, a to 

především masožravých rostlinek. Na 
podzimním setkání členů DARWINIANY, 
kde jsem se po ročním váhání stal členem, 
vedení oznámilo, že se hledá nový správce 
archivu Trifidů s tím, aby měl dostatečný
prostor (sklep) pro všechny ty krabice 
se starými čísly. Vzhledem k tomu, že 
informací o MR není nikdy dost, rozhodl 
jsem se toho ujmout a přispět trochou 

však může posloužit jako primární 
médium, v němž bude popis nové rostlinné 
formy, kultivaru či hybrida uveden.

PRESIDENT „D“ - ZDENĚK ŽÁČEK

Další průnik 
DARWINIANY do TV 

média! 

16. 2. 2004 jsme obdrželi zprávu od 
nečlena “D”, i když jejího sympatizanta, 
Mgr. Jana Nováka, že byl osloven Českou 
televizí, aby účinkoval v pořadu Barvy 
života, který je pravidelně vysílán každou 
středu od 12:30 hod. na ČT 1 (a poté 3× 
reprízován).

Natáčení by mělo proběhnout 
11. 3. 2004 a výsledek by se měl 
premiérově odvysílat 14. 4. 2004.

Pan J. Novák dostal od jednatelky 
pořadu možnost zmínit při svém vystoupení 
nejen vlastní aktivity v oblasti pěstování 
MR, ale může se prý rovněž zmínit o 
existenci spolků s podobnou činností. A 
tehdy si vzpomněl na DARWINIANU a 
nabídl jejímu vedení, že se o ní v pořadu 
zmíní a dokonce jeho prostřednictvím 
oznámí i základní informace o jejím jarním 
setkání v prostorách brněnské BZ. Vedení 
„D“ velkorysou nabídku pana J. Nováka s 
nadšením přijalo a urychleně mu poskytlo 
všechny náležité podklady.

Za tuto nezištnou pomoc v propagaci 
DARWINIANY panu J. Novákovi 
děkujeme a nesmírně si jí vážíme. A Vy se 
nezapomeňte podívat! Doufejme, že Vás 
TRIFID zastihuje s předstihem, a když 
ne, věříme, že stihnete alespoň některou 
z repríz Barev života. Vyjde-li vše, jak 
nastíněno, půjde o další výrazný průnik 
DARWINIANY do povědomí široké 
veřejnosti.

PRESIDENT „D“ - ZDENĚK ŽÁČEK
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Nová forma Trifida

Od tohoto čísla posíláme zkušebně 
vybraným zájemcům Trifida ve formátu
Acrobat Reader – PDF. Ne každý 
potřebuje papírový časopis. V digitální 
formě se i lépe archivuje a prohledává. 
Navíc ulehčíte pokladně společnosti, 
vždyť náklady na tisk Trifida tvoří většinu
nákladů.

Problémem zůstává snadné kopírování 
časopisu mezi nečleny společnosti. Ne, 
že bychom jim časopis nepřáli, ale jeho 
výrobu platí právě členové společnosti. 
Každý PDF soubor bude tedy označen a 
zakódován pro konkrétního člena, který se 
zaručí, že jej nebude poskytovat dále.

Jak bude digitální distribuce vypadat 
a jaká budou pravidla bude jasné až po 
skončení zkušební distribuce. Informováni 
o tom budete na webu společnosti a v 
Trifidu.

ČLEN SPRÁVNÍ RADY - MICHAL RUBEŠ

Pokladna na webu

V uplynulém čtvrtletí došlo k několika 
drobným vylepšením ve správě peněz.

Na sklonku roku jsme založili bankovní 
účet u eBanky. Účet je transparentní, což 
znamená, že aktuální výpis je k dispozici na 
internetu na adrese http://www.ebanka.cz/
tran_uct/1450250001.html a jeho vedení 
je zdarma.

Všechny účetní záznamy si můžete 
prohlédnout na našich webových stránkách 
v sekci Účetní kniha. Zjistíte aktuální stav 
pokladny a účtu, můžete se podívat do 
účetních záznamů a zkontrolovat, zda a 
kdy došla vaše platba za semena, nebo 
jestli zbytečně neutrácíme. K dispozici je 
i svodka, kde zjistíte, kolik jsme vybrali na 
příspěvcích, na semenech nebo kolik jsme 
utratili za bankovní operace. Pokud vám 
některé položky nejsou jasné, neváhejte se 
na mne obrátit mailem michal@termiter.cz 
nebo telefonem +420 777350250.

POKLADNÍK - MICHAL RUBEŠ

Členství na webu
Další vylepšení naleznete na webu v 

sekci Seznam členů. Jsou tam informace 
o jednotlivých členech, ale jen ty, které 
oni sami chtějí prezentovat na veřejnosti. 
Pokud u svého jména vidíte malý červený 
vykřičník, je to proto, že jsme ještě 
neobdrželi členský příspěvek na tento 
rok. Nezapomeňte, že členské příspěvky 
se měly složit do konce února. Pokud jste 
je ještě nezaplatili, učiňte tak co nejdříve 
(bližší informace v tiráži). V opačném 
případě bude vaše členství zrušeno a 
dalšího Trifida již nedostanete.

NÁBOR ČLENŮ - MICHAL RUBEŠ

Inzerce
Během posledního půl roku jsme 

řešili jaká pravidla nastavit pro inzerci. 
Vycházeli jsme z principu, že běžní 
pěstitelé by měli mít možnost inzerovat 
zdarma. Inzerce určená pro výdělečnou 
činnost by měla být zpoplatněna.

Záhy jsem však zjistil, že účetně 
zpracovat těch pár (set) korun reklamních 
příjmů by bylo velmi náročné a v konečném 
důsledku vlastně ztrátové. Definovali jsme
proto pravidla nová:

Inzerce, která je určena pro média Darwiniany, 
by měla být zaměřena na pěstitele masožravých 
rostlin a jiných botanických kuriozit, na ochranu 
přírody a životního prostředí a podobně.

- Pro drobné pěstitele je zdarma k dispozici 
inzertní systém na inzerce.darwiniana.cz. 
- Ostatní mohou inzerovat na všech 
webových stránkách Darwiniany, nebo 
jenom na některé části, například v 
časopisu Chramst!. 
- Vložená reklama do časopisu Trifid.

Umístění komerční nabídky na Chramst! a do 
časopisu Trifid je zdarma. Musí však splňovat
následující podmínky:

- Nabídka musí být nějakým způsobem 
výhodná pro členy společnosti. Například 
x % sleva, kupón na slevu, exkluzivní 
nabídka a podobně. 
- V případě webu to bude krátký textový 
odkaz, nebo odkaz přes malý obrázek 
směřující na vlastní nabídku. 
- Do Trifida je možné vložit leták do

formátu A4. Tento leták dodá inzerent. 
Konečné rozhodnutí o zařazení, vyřazení či 
odmítnutí komerční inzerce náleží správní radě 
společnosti, ne však bez udání důvodů. 

Z takto pojaté inzerce budou mít užitek 
především naši členové.

ČLEN SPRÁVNÍ RADY - MICHAL RUBEŠ

Knihovna

Knihovna Darwiniany se začíná 
opět rozrůstat. Kromě pěti nových čísel 
Carnivorous Plant Newsletter jsme 
získali zásluhou našeho čestného člena, 
RNDr. Lubomíra Adamce, několik 
zajímavých článků v elektronické podobě 
(.pdf). Jsou jimi:

GARRIDO, B. et al.:Regional 
differences in land use affect population 
performance of the threatened insectivorous 
plant Drosophyllum lusitanicum 
(Droseraceae)

NORDBAKKEN, J.-F.et al.: 
Demography and population dynamics of 
Drosera anglica and D. rotundifolia.

ENGLUND, G. et HARMS, S.: Effects 
of light and microcrustacean prey on 
growth and investment in carnivory in 
Utricularia vulgaris.

MILETT, J.: The contribution of 
insect prey to the total nitrogen content of 
sundews (Drosera spp.) determined in situ 
by stable isotope analysis.

Za tyto materiály, které mohou být 
zasílány členům jak v papírové podobě, 
tak bleskově cestou e-mailu děkujeme.

KNIHOVNÍK MIROSLAV SRBA

Soutěže
Vyhlašovali jsme další ročník soutěží 

o nejlepší článek, kresbu  (Trifid ročník
2002) a fotografii.

Uzávěrka hlasování proběhla na 
podzimním setkání členů v Praze. 
Fotosoutěže se zúčastnili Pavel Vojáček a 
Martina Kutová. O přízeň se tedy ucházely 
4 snímky, z nichž dva získaly shodně 
nejvyšší počet hlasů (13). Byly jimi 
detailní záběry Cephalotus follicularis 
(Pavel Vojáček) a snímek tentakulí 
Drosera sp. (Martina Kutová).

Z článků nejvíce oslovil čtenáře „Jak 
snadno pěstovat II“ autora M. Srby. Jen 
o málo nižší počet hlasů získal portrét 
N. sibuyanensis od V. Rybky. Na třetím 
místě se shodně umístily 4 články.

Jako nejlepší kreslíř byl i tentokráte 
oceněn V. Čejka se svým dílkem 
Nepenthes macfarlanei. (Druhé Místo 
J. Neubauer „B. gigantea“ a třetí místo 
Zdeněk Žáček „Brocchinia reducta“

Vítězové (M. Kutová, P. Vojáček, a V. 
Čejka) si mohou vybrat opět z nabídky 
MR, která byla uveřejněna v Trifidu
2003/2. Tyto rostliny poskytnou M. Srba a 
Z. Žáček. Předání rostlin bude dohodnuto 
individuálně.

VICEPREZIDENT „D“ MIROSLAV SRBA
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Pozvánka na setkání 
členů

Všechny členy zveme na jarní setkání 
a valnou hromadu Darwiniany, která se 
uskuteční v sobotu 29. 5. 2004 v Brně. 

Setkání proběhne u příležitosti 
každoročně pořádané výstavy 
masožravých rostlin, bromélií a orchidejí 
v botanické zahradě při Masarykově 
univerzitě v Brně. Sraz členů bude 

v posluchárně katedry zoologie a ekologie 
(poblíž skleníků botanické zahrady). Zde 
také proběhne valná hromada a zajímavá 
přednáška Radka Havelky na téma 
„Lapací mechanismy a strategie u různých 
druhů rosnatek“. Autor představí výsledky 
vlastního výzkumu, který prováděl na 
nejrůznějších zástupcích rodu Drosera.  
Projednávání provozních záležitostí by 
tentokráte nemuselo být stěžejním bodem 
programu. Žádné katastrofy ani jiné zvraty 
v chodu společnosti se nestaly a v plánu 
nejsou. Projednávat by se měla zejména 
příprava mezinárodní burzy MR pořádaná 
Darwinianou a případný podzimní nácvik 
na tuto „Spartakiádu“. Letošní jarní sraz 
by tedy měl být příjemnou možností 
k přátelskému setkání a diskusi s kolegy a 
třeba i výměně rostlin. 

Vzhledem k tomu, že je pozvánka 
formulována s několikaměsíčním 
předstihem nepřinášíme žádné podrobnosti 
o vlastním dění a vyhrazujeme si právo na 
drobné změny v programu.

Program:
10.00: Sraz členů
10.00-12.00: Valná hromada, 

provozní záležitosti
12.00-13.00:  Přednáška Radka 

Havelky „Lapací mechanismy a strategie 
u různých druhů rosnatek“

13.00-14.00:  Čas na oběd
14.00-17.00:  Prohlídka výstavy a 

volný program

Do botanické zahrady se dostanete z 
hlavního nádraží či centra města tramvají 
č. 12 a 13 směr Královo Pole nebo č. 3 a 
11 směr Bystrc, vystupuje se na zastávce 
Konečného náměstí, přímo u botanické 
zahrady. Z České ulice lze jet i trolejbusem 
č. 132, 134 a 136 a vystoupit na zastávce 
Sušilova z druhé strany Přírodovědecké 
fakulty.

Za podporu a uspořádání našeho 
setkání v již osvědčeném prostředí 
děkujeme především Katedře zoologie a 
ekologie Masarykovy univerzity v Brně a 
dále pak našemu členovi Ing. Vladimíru 
Sedláčkovi.

VICEPREZIDENT „D“ MIROSLAV SRBA

Pozvánka do Lyonu

Dne 9.2. 2 004 dospěla z Francie na 
sídelní adresu DARWINIANY výzva, 
kterou Vám přinášíme v horkém překladu:

Vážení přátelé,
Další kongres ICPS, jenž se pořádá 

každé dva roky, bude uspořádán ve 
francouzském Lyonu od 17.6. do 21.6. 
04. Tohoto setkání se tentokrát zhostí 
Francouzské sdružení DIONÉE a lyonská 
Botanická zahrada.

Setkání bude zahrnovat následující tři 
oblasti:

 1. Kongres, jenž každému 
poskytuje příležitost promluvit o 
posledních výsledcích ve výzkumu a 
podělit se o nejnovější objevy, jež se týkají 
MR,

 2. Veřejnou výstavu a
 3. Výpravu na přirozenou lokalitu 

s odborným doprovodem.
V souvislosti se zajišťováním celé 

akce hledáme sdružení, která by chtěla 
prezentovat své aktivity či výsledky 
prostřednictvím panelů, knih atp., jichž 
dosáhla na poli jednoho z níže uvedených 
kongresových témat:

 a) Hájení ohrožených druhů
 b) Ochrana přírody
 c) Vědomí věřejnosti
 d) Výchovný nástroj
Máte-li zájem se v průběhu kongresu 

prezentovat svými činnostmi či prací, lze 
se s námi spojit a celou záležitost projednat 
podrobněji. Výstava se bude konat v 
Oranžérii Tete d´Or parku v Lyonu.

Laingo Laza

Kontaktní adresy pro další informace:
Laingo Laza - Jardin botanique Parc 

de la tête d´Or - 69459 Lyon cedex 06 
- France

Tél: +33 4 72 82 35 00
Fax: +33 4 72 82 35 09
E-mail: laingo.laza@mairie-lyon.fr

ZDENĚK ŽÁČEK

Četli jsme...
Vesmír 2/2004, ročník 83(134)
Str. 80-85, článek Petra Pyška a Jiřího 
Sádla: Zavlečené rostliny - jak je to u nás 
doma?

Poutavé pojednání o rostlinných 
invazích do míst, kam nepatří a co bychom 

s tím měli či mohli dělat. Toto téma je 
z hlediska v přírodě ohrožených druhů 
masožravých rostlin velice diskutované, 
protože invazemi jsou samozřejmě 
ohroženy místní populace rostlin, mnohdy 
endemických, a tudíž nenahraditelných.

JR

Listy hlavního města Prahy, leden 2004, 
ročník IV/1
Str. 7, článek Dušana Pokorného: 
Botanická zahrada: zelená oáza ve městě

Článek Dušana Pokorného není 
zaměřen pouze na hlavní “lákadlo”, 
skleník Fata Morgana, ale představuje 
slovy pracovníků zahrady i mnoho 
dalších možností a zajímavostí. Dozvěděli 
jsme se zde například o nové expozici 
lilií, o možnosti navštívit mimořádně i 
zásobní zahradu, a to na přelomu května 
a června za účelem shlédnutí mnoha 
kultivarů dřevitých pivoněk v květu. 
Pro nás, pěstitele masožravých rostlin, 
je ovšem důležitá hlavně ta informace, 
že  skleník bude koncem května tohoto 
roku zkolaudován a následně definitivně
otevřen. Zatím je stále nutné se na 
prohlídku objednávat a termíny jsou na 
dlouho dopředu beznadějně obsazené.

JR
Živa, č. 1/ 04, ročník LII (XC)
str. 22 - 24, RNDr. M. Studnička: Obří 
masožravá rostlina z Pedra do Sino, 7 
barevných snímků.

Podrobně o bublinatce ledvinité 
(U. reniformis) z jedné z jejích přírodních 
lokalit.

ZŽ
Recepty prima nápadů, 20. 1. 2004
Text dvoustrany je psán formou rozhovoru 
s naším viceprezidentem Miroslavem 
Srbou. Článek je plný jednoduše 
formulovaných rad pro začínající pěstitele 
MR. Pro začátky jsou zde doporučovány 
rosnatky (Drosera), mucholapky 
(Dionaea muscipula)  a špirlice 
(Sarracenia). V textu je konstatováno, 
že tyto rostliny společně s láčkovkami 
jsou již dnes běžnou součástí sortimentu 
větších květinářství. Článek je vyzdoben 
množstvím barevných fotografií rostlin v
prvotřídní kondici. Potěšující je nápadná 
zmínka o Darwinianě a barevném Trifidu.
Naše společnost je v článku vychválena a v 
seznamu firem je zřetelně uveden kontakt. 
Touto cestou již objevilo Darwinianu 
několik členů.

MS
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1. Česká a převzatá cizojazyčná 
terminologie

aapa (z finštiny; A: aapa mire; N: Aapamoor;
R: aapa torfjanik), též aapa-komplex 
- boreální typ smíšených rašelinišť, kde 
převažuje minerotrofní vegetace nad 
ombrotrofní, která se vyskytuje jen na 
hrázkách. Aapa komplexy mají výrazné 
povrchové struktury hrázek (strings) a 
protáhlých sníženin (flarks) nebo i jezírek, 
sledujících vrstevnicově tvar a svažitost 
povrchu.

akrotelm (A. acrotelm; N: Akrotelm; R: 
aktivnyj sloj) - živá aktivní  povrchová 
vrstva rašeliniště, obvykle dobře propustná 
pro vodu

akvatické sedimenty - vodní usazeniny 
(limnické-usazeniny stojatých vod; 
fluviální- usazeniny tekoucích vod)

alm - typ bažinného sladkovodního 
nezpevněného a jemnozrnného vápnitého 
sedimentu biogenního původu, který často 
vytváří vložky v pěnovcových ložiscích.

anmoor – půdní typ, u něhož na glejový 
horizont nasedá tmavě šedý až šedočerný 
horizont s minimálně 15-30 % rozložené 
organické hmoty, který může být 
kyselý nebo karbonátový (vápnitý). 
Z karbonátového gleje pak při prosychání 
svrchního profilu může vzniknout černice.
V geologické literatuře je někdy užíván 
český termín náslať.

atmosferická depozice - přísun živin (a jiných 
prvků) srážkovou vodou; hlavní zdroj 
výživy vrchovištních rostlin

bažina (A: marsh, swamp; N: Sumpf; 
R: topjanoe boloto) - mokřad pod 
rozhodujícím vlivem povrchové vody, 
často na minerálních podkladech, ale i 
na limnických organických sedimentech. 
Účastní se zazemňovacích procesů 
stojatých vod.

blato - místní termín, jímž se v jižních Čechách 
označují zamokřené půdy, bažiny a 
rašeliniště

bor - místní název, jímž se na Oravě označují 
vrchoviště; obecně: borový les

borka (A: peat block, peat sod; N: Torfziegel; 
R: torfjanoj kirpič) - rašelinná cihla, která 
se při ručním těžení rašeliny vypíchávala ze 
stěny rašelinného ložiska, sušila a užívala 
jako palivo

gyttja (A: gyttja; N: Gyttja, Mudde; R: gittija, 
sapropel) - nezpevněný sladkovodní jezerní 
sediment většinou řasového původu

heleokrén - plošný výstup (průsak) pramene 
na svahu

hranice podzemní minerální vody 
(A: mineral soil water limit; N: 
Mineralbodenwassergrenze; R: granica vod 
mineralnych počv) - hranice, po kterou jsou 
rašelinná stanoviště ovlivňována podzemní 
či povrchovou minerálně bohatou vodou, 
současně hranice mezi minerotrofní a 
ombrotrofní rašelinotvorbou

hraniční horizont (A: recurrence surface; N: 
Grenzhorizont; R: pograničnyj gorizont) 
- hranice oddělující ve vrchovištních 
profilech silněji rozloženou rašelinu 
(Schwarztorf) od málo rozložené rašeliny 
(Weisstorf). Nověji označován jako SWK 
(Schwarz-Weiss-Kontakt). Klasickým 
místem výskytu je sz. Německo.

hrázka (A: string, long low ridge; N: Strang; 
R: grjad) - dlouze protáhlý, vrstevnicově 
situovaný kopeček na rašeliništích typu 
aapa s ombrotrofní vegetací, oddělující 
sníženiny (flarks). Užíváno i v souvislosti 
s povrchovými strukturami koncentrických 
a excentrických vrchovišť.

huminozita - viz stupeň rozložení
humolit - viz rašelina 
hydromorfní půdy – půdy vznikající pod 

vlivem podzemní vody (např. glej, anmoor, 
slatinná rašelina (fen) a vrchovištní rašelina 
(moss).

Hypnum-fen (A: brown moss fen; N: 
Braunmoor; R: gipnovoe boloto) 
- minerotrofní rašeliniště se slatinnou 
vegetací s převahou mechů ř. Bryales 
(zejména čeledi Amblystegiaceae); 
případně v pedologické terminologii 
příslušný půdní typ

infraakvatická rašeliniště - rašeliniště, která 
se vytvářejí pod vodní hladinou

jezerní křída - sladkovodní nezpevněný 
vápnitý sediment vytvářející se 
v kalcitrofních jezerních vodách vlivem 
asimilujících vodních rostlin

jíl (A: clay; N: Ton; R: glina) - nezpevněné, 
plastické, často jezerní minerogenní 
jemnozrnné sedimenty. Jsou-li vápnité, 
hovoříme o slínech

kalcitrofní - prostředí obsahující vápník; 
vegetace vyžadující ovlivnění vápnitým 

bult - viz kopeček 
Carex-fen - slatiniště s vysokými ostřicemi a/

nebo slatina hromaděná porosty vysokých 
ostřic; v pedologické terminologii příslušný 
půdní typ

černava - místní název, jímž se v Polabí 
označují minerotrofní rašeliniště 
(slatiniště) a jejich sedimenty s vysokým 
obsahem vápníku a o vysokém stupni 
rozložení

dolíček (šlenk; A: bog hollow; N: Schlenke; R: 
močažina) - zavodněná sníženina obvykle 
na vrchovištích, zarostlá rašeliníkem nebo 
jinými mechorosty 

dy (A: dy; N: Dy; R: di) - vodní sediment 
(subhydrická půda) stojatých vrchovištních 
jezírek, která vzniká vyvločkováním 
huminových kyselin 

dystrofní - vrchovištní prostředí chudé 
na živiny, ale s vysokým obsahem 
huminových kyselin. V dystrofním 
prostředí vrchovištních jezírek dochází ke 
tvorbě dy.

excentrické vrchoviště - málo vyklenuté, 
mírně svažité vrchoviště, jehož protažené 
povrchové, vrstevnicově uspořádané 
struktury hrázek (kermi) a sníženin, resp. 
tůněk (rimpi) nejsou soustředné kolem 
nejvyšší centrální části

eutrofní (A: eutrophic; N: eutroph; R: 
evtrofnyj) - s vysokým obsahem živin 
(vápník, hořčík, dusík, fosfor a j.). 

expanse (z angličtiny) - plošina na vrcholu 
vrchoviště, rozloha vrchoviště

fen (A: fen; N: Flachmoor, Niedermoor; R: 
nizinnoe boloto) - minerotrofní rašeliniště, 
vznikající pod vlivem podzemní vody (viz 
slatina v širším smyslu). V pedologické 
terminologii skupina příslušných půdních 
typů (viz Carex-fen, Hypnum-fen)

flark (ze švédštiny; A: flark, long wet
hollow; N: Flark; R: močažina tipa flark)
- dlouze protáhlá zamokřená dolinka mezi 
vyvýšenými hrázkami (strings) boreálních 
rašelinišť typu aapa, méně často užíváno 
v souvislosti s boreálními excentrickými a 
koncentrickými vrchovišťi

geogenní rašeliniště - minerogenní rašeliniště, 
jehož vznik byl podmíněn podzemní a/nebo 
povrchovou vodou

geotrofní rašeliniště - viz minerotrofní 
rašeliniště; geogenní rašeliniště sycené 
podzemními a povrchovými vodami

Malý výkladový slovník rašelinářský

MICHAL HÁJEK 1), KAMIL RYBNÍČEK 2)

1) katedra systematické botaniky a geobotaniky Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 61137 Brno, ČR
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Předkládaný slovník vysvětluje základní termíny týkající se jednotlivých typů rašelinišť a jejich sedimentů, jakož i morfologie, 
hydrologie, trofie a vývoje rašelinišť. Kromě českých výrazů obsahuje i některé jejich anglické (A), německé (N) a ruské (R)
ekvivalenty, případně mezinárodně užívané termíny z ostatních jazyků. České i cizojazyčné termíny jsou řazeny abecedně s odkazy 
na synonyma, u cizojazyčných slov s odkazem na české výrazy, jsou-li zavedeny. Odkazy na jiné zařazené termíny jsou vyznačeny 
boldem.

Slovník je určen především pracovníkům ochrany přírody v ČR a SR, případně studentům jako orientační pomůcka při studiu naší 
i cizí odborné literatury. Výběr termínů jistě není úplný, české ekvivalenty cizích pojmů mohou jistě být diskutabilní. Výklad pojmů 
je úmyslně co nejjednodušší. Autoři budou proto vděční za všechny připomínky, návrhy doplňků apod., které by bylo možno využít 
v případném dalším, upraveném vydání.

Při sestavování výkladového slovníčku jsme využívali hlavně následující literární zdroje: Bick et al. 1976, Dohnal et al. 1965, 
Gore et al. 1983, Göttlich 1990, Grebenščikov 1965, Lang 1994, Overbeck 1975, Spirhanzl 1951, Tjuremnov 1976, Zeman et Beneš 
1985. Ve většině z nich lze najít další podrobnosti.

Slovník byl vypracován za podpory GAČR (číslo grantu 206/99/1240) a Výzkumného záměru MŠMT č. J07/98: 143100010. 
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prostředím
kalcifilní - vápnomilný, vápník vyhledávající 

(rostlinný druh, rostlinné společenstvo)
kalcifobní - vápnostřežný, vápníku se 

vyhýbající (rostlinný druh, rostlinné 
společenstvo)

kalcitolerantní - rostlinný druh nebo 
společenstvo, snášející prostředí s menším 
obsahem vápníku 

karr (A: carr, wooded mire; N: Bruchmoor; R: 
topjanoj les) - lesní rašeliniště (nejčastěji 
s olší, borovicí nebo se smrkem); v 
pedologické terminologii příslušný půdní 
typ

katotelm (A: catotelm; N: Katotelm; R: 
inertnyj sloj) - spodní část rašelinného 
ložiska s odumřelým fosilizovaný 
rašelinným sedimentem, většinou málo 
propustným pro vodu

kermi (finsky; A: kermi, hummock bank;
N: Kermi; R: kermi, grjad) - protáhlé 
vyvýšeniny na severských koncentrických 
i excentrických vrchovištích

koncentrické vrchoviště - vrchoviště, které má 
povrchové struktury hrázek a protáhlých 
sníženin soustředně vrstevnicově 
uspořádány kolem centrální nejvyšší části 
ložiska

kontinentální vrchoviště - viz lesní 
vrchoviště 

kopeček (bult; A: hummock; N: Bult; R: 
bugor, kočka) - menší vyvýšenina, zřetelně 
vyzdvižená nad okolní úroveň rašeliniště, 
tvořená hlavně kyselomilnými a relativně 
sucho snášejícími rašeliníky a keříčky

lagg (ze švédštiny; A: lagg, bog margin; 
N: Lagg; R: lagg, krajevaja top 
verchovogo bolota; zřídka se používají 
české ekvivalenty okolek nebo dvorec) 
- zamokřená zóna po obvodu vrchoviště 
s minerotrofní vegetací, kde se dostávají 
do kontaktu vody z vrchoviště a okolní 
podzemní či povrchové vody

lawn (anglický výraz; N: Rasen; R: gazon, 
dern, dernina) - morfologicky nečleněný 
povrch rašeliniště, prostor mezi kopečky 
a dolíčky

lesní vrchoviště (A: continental pine bogs; 
N: Waldhochmoore; R: sosnovye vysokie 
bolota) - vrchoviště s borovicí lesní (Pinus 
sylvestris) hemiboreální a temperátní zóny 
východní Evropy

limnické sedimenty - jezerní usazeniny 
(gyttja, jíl, silt)

limnogenní rašeliniště - rašeliniště, která 
vznikají zazemňováním jezer

luh (N: Au) - místní termín, jímž se pro 
Šumavská údolní vrchoviště. Někdy 
nahrazeno termínem niva. 

makroskopický zbytek - nerozložený 
a nefosilizovaný organický objekt v 
sedimentu (mechy, dřeva, semena, krovky 
brouků, ulity měkkýšů apod.), rozeznatelný 
i bez použití silné optiky

mikroskopický zbytek - pylové zrno nebo 
spóra, zbytky řas a živočichů, zjistitelné 
v sedimentu jen za použití mikroskopu

mesotrofní (A: mesotrophic; N: mesotroph; R: 
mezotrofnyj) - se středním obsahem živin

mineralizace rašeliny (A: mineralisation; 
N: Mineralisierung; R: mineralizacija) 
- rozklad rašeliny, nastávající zejména 
při poklesu hladiny podzemní vody a 
následném provzdušnění; viz též stupeň 
rozložení, huminozita

minerogenní rašeliniště (A: minerogenous 
mire; N: minerogene Moore; R: 
minerogennoe boloto) - rašeliniště, jehož 
vznik byl podmíněn minerálně bohatou 
podzemní nebo povrchovou vodou, viz 
soligenní rašeliniště

minerogenní sediment - nezpevněné usazeniny 
minerálního původu (jíl, silt, písek)

minerotrofní rašeliniště (A: minerotrophic 

mire, fen; N: minerotrophe Moore; R: 
minerotrofnoe boloto) - rašeliniště 
zásobované převážně podzemní a 
povrchovou vodou, která přináší většinu 
minerálních látek. Zahrnuje slatiniště 
v užším smyslu a přechodová rašeliniště

mlaka - lidový název označující mokřadní 
louky, bažiny a rašeliniště (nejčastěji 
minerotrofní) v západní flyšové části
Karpat (některé oblasti Moravy, severní 
Slovensko, Polsko, Zakarpatská oblast 
Ukrajiny)

močiar (močár, močarina, močiarisko, 
mokrazina) - lidový název označující 
minerotrofní rašeliniště v jihozápadní části 
moravskoslovenského pomezí

mokřady (A: wetlands; N: Feuchtgebiete; R: 
pereuvlažennye zony) - souborný termín 
pro všechny ekosystémy, podmíněné 
nebo ovlivněné nadbytkem vody, m.j. též 
rašeliniště

moss - vrchoviště (ze švédštiny); v pedologické 
terminologii půdní typ pro rašeliníkovou 
vrchovištní rašelinu

muda (A: gyttja; N: Mudde; R: gittija, 
sapropel) - organogenní jezerní sediment 
většinou řasového původu, viz gyttja

náslať - viz anmoor
oceanická vrchoviště - plochá nebo jen 

mírně vyklenutá nezalesněná vrchoviště 
v nížinách a pahorkatinách oceanických 
oblastí. Chybí lagg a okrajový stupeň

oligokalcitrofní - s vyšším obsahem vápníku, 
ale s malým zastoupením dalších živin

oligotrofní (A: oligotrophic; N: oligotroph; R: 
oligotrofnyj) - s nízkým obsahem živin

ombrogenní rašeliniště (A: ombrogenous 
bog; N: ombrogene Hochmoore; R: 
ombrogennoe boloto) - rašeliniště, jehož 
vznik, utváření a existence je podmíněna 
srážkovou vodou

ombrosoligenní (A: ombrosoligenous mire; N: 
ombrosoligenes Moor; R: ombrosoligennoe 
boloto) - z vývojového hlediska se jedná o 
rašeliniště s minerotrofní (soligenní) 
rašelinou ve spodních starších vrstvách a 
ombrotrofními vrchovištními rašelinnými 
typy ve vrstvách svrchních. Týká se to 
téměř všech vrchovišť.

ombrotrofní rašeliniště (A: ombrotrophic 
peat-bog; N: ombrotrophes Hochmoor; R: 
ombrotrofnoe boloto) - rašeliniště, jehož 
vegetace je zásobovaná pouze srážkovou 
vodou (viz vrchoviště)

organogenní sedimenty - nezpevněné 
usazeniny organického původu v jezerech, 
bažinách a rašeliništích. Mají vysoký 
obsah spalitelných organických látek. 
Nejčastěji vznikají z rostlinných pletiv 
(rašelina) nebo řas (gyttja).

palsa (z finštiny; A: palsa, palsa bog; N:
Torfhügel, Torfhügelmoor; R: palsa, 
bugor, bugristoe boloto) - subarktický typ 
rašelinišť (severní Skandinávie, severní 
Rusko, Kanada, Aljaška), tvořený několik 
metrů vysokými rašelinnými kopami s 
ledovým jádrem. Palsy vyčnívají nad 
okolní minerotrofní rašeliniště. Vegetace 
je tvořena hlavně Sphagnum fuscum a 
keříčky.

paludifikace (A: paludification; N:
Bodenvermoorung; R: zabolačivanie) - 
proces rašelinění minerálních půd a vzniku 
rašelinišť

peloidy (A: peloid; N: Peloid; R: peloid) 
- v literatuře jsou tímto pojmem většinou 
míněny organogenní i minerogenní 
sedimenty (bahna) využívané v lázeňství.

pěnovec (A: calcareous tufa; N: Kalktuff; R: 
tuf izvěstkovyj) - zrnitý kvartérní vápenec, 
vznikající při asimilaci rostlin v proudící 
chladné vodě, sycené hydrogenuhličitanem 
vápenatým (v sedimentech prameništních 
rašelinišť, ale i v potocích a v prameništních 
stružkách). Inkrustuje rostlinná pletiva.

pokryvné rašeliniště (A: blanket bog; N: 
terrainbedeckendes Moor, Deckenmoor; 
R: plaščevidnyj torfjanik) - ombrogenní 
rašeliniště oceanických superhumidních 
oblastí, které kopíruje terénní tvary do 
značných sklonů. Typické jsou erozní 
formy.

polygonální rašeliniště - arktický typ 
rašelinišť, ovlivněný kryogenními 
soliflukčními pochody v oblastech
věčně zmrzlé půdy. Typické jsou 
mnohoúhelníkové struktury vyvýšených 
hrázek

prameništní rašelina (A: spring fen peat; 
N: Quellmoortorf; R: ključevyj torf) 
- minerotrofní rašelina, která se vytváří 
pod vlivem prameništní vody. Zpravidla 
obsahuje značnou příměs minerálních 
částic (písek, jíl, slín, pěnovec).

prameništní rašeliniště (A: spring fen; N: 
Quellmoor; R: ključevoe boloto) - nevelká 
minerotrofní rašeliniště, která se vytvářejí 
pod vlivem prameništní vody a na jejích 
výronech. Má často čočkovitě vyklenztý 
tvar s prameništním očkem na vrcholu

přechodové rašeliniště (A: transitional 
mire, transition mire; N: Zwischenmoor, 
Übergangsmoor; R: perechodnoe 
boloto) - poněkud zastaralý termín, 
zahrnující živinami chudší společenstva 
minerotrofních rašelinišť (slatinišť), 
tvořící přechod mezi minerotrofními 
a ombrotrofními rašelinnými typy. 
Vyznačují se vysokým zastoupením 
rašeliníků.

rand - viz stupeň
rašelina (A: peat; N: Torf; R: torf) 

- organogenní sediment s více jak 50 % 
spalitelných látek. Minerotrofního původu 
jsou slatinné rašeliny, ombrotrofního 
původu jsou vrchovištní rašeliny. Rašeliny 
lze klasifikovat podle mnoha hledisek,
např. podle botanického složení (rašelina 
dřevová, mechová, ostřicová, suchopýrová 
aj.), podle stáří, technických kriterií, apod.

rašeliniště (A: mire; N: Moor; R: boloto, 
torfjanik) - mokřad produkující při 
rašelinotvorbě organogenní sedimenty 
(rašeliny, humolity); případně i odumřelé 
ložisko rašeliny. Podle výživy (trofie) se
dělí na minerotrofní rašeliniště neboli 
slatiniště (t.j. slatiniště v užším slova 
smyslu a přechodová rašeliniště) a 
ombrotrofní rašeliniště (vrchoviště a 
pokryvná rašeliniště). Podle vzniku pak 
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Adamce, již dlouholetého čestného člena a neúnavného příznivce DARWINIANY, 
který navíc zprostředkoval s autory svolení k přetištění v našem magazinu. Všem třem 
touto cestou děkujeme. 

Původně jsme chtěli vypustit cizojazyčnou část a ponechat pouze část I, tj. „Českou 
a převzatou cizojazyčnou terminologii“. Nezbytnost stále kvalitnějšího dorozumívání 
na úrovni EU, do níž letos vstupujeme, nás však vedla k rozhodnutí přetisknout toto 
záslužné dílko v nezkrácené podobě. Věříme, že svým obsahem sníží nebezpečí 
babylonského syndromu zmatení jazyků.
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analogicky na minerogenní a ombrogenní 
rašeliniště.

rašelinná louka (A: litter meadow, fen 
meadow; N: Streuwiese, Moorwiese; R: 
podstylkovye luga) - kosené mělké, obvykle 
mladé rašeliniště s organogenními 
sedimenty bohatšími na minerální částice 
nebo s rašelinnou zeminou. Ve vegetaci 
je vyšší zastoupení trav, ostřic a lučních 
bylin.

rašelinná zemina (A: peaty soil; N: Moorerde; 
R: torfjanaja zemlja) - rašelinná půda 
s méně než 50 % spalitelných organických 
látek

rašelinné třasovisko (A: floating-fen,
quagfen, quakmire; N: Schwingrasen; R: 
trjasina, zybun) - rašeliniště s vrstvou 
rašeliny, plovoucí na hladině jezera 
nebo vrchovištního jezírka, případně na 
zvodnělých rašelinných vrstvách

reofilní rašeliniště - rašeliniště zásobované 
mírně proudící podzemní či povrchovou 
vodou

rimpi (finsky; N: Rimpi; A: rimpi; R:
rimpi, močažina) - protáhlá sníženina 
mezi hrázkami (kermi) na severských 
koncentrických a excentrických 
vrchovištích; někdy užíváno i v souvislosti 
s povrchovými strukturami na rašeliništích 
typu aapa.

sihla - místní název, označující převážně 
minerotrofní prameništní rašeliniště 
v Moravskoslezských i Slovenských 
Beskydech 

silt - nezpevněný minerogenní vodní sediment 
o velikosti částic mezi jemným pískem a 
jílem. Často v pozdnoglaciálních vrstvách 
jezer.

sintr - viz pěnovec. Poznámka: Termín sintr lze 
užít i u nevápnitých křemitých sedimentů 
podobné struktury jako pěnovec.

slať (N: Filz) - místní termín, jímž se na Šumavě 
označují vrchoviště horských plošin. 
Nezaměňuj se slatinou, slatiništěm.

slatina (A: fen peat; N: Flachmoortorf, 
Niedermoortorf; R: nizinnyj torf) 
- minerotrofní rašelina, vytvářená pod 
vlivem podzemní nebo povrchové vody. U 
nás se tento pojem používá hlavně v užším 
smyslu, kdy termín označuje rašelinu velmi 
bohatou minerály (zejména vápníkem a 
hořčíkem).

slatinná rašelina - viz slatina
slatinné rašeliniště - viz minerotrofní 

rašeliniště
slatiniště - minerotrofní rašeliniště vzniklé 

v prostředí s rozhodujícím vlivem 
podzemní a/nebo povrchové vody. U nás 
se termín slatiniště (případně slatinné 
rašeliniště) používá častěji v užším 
smyslu, kdy zahrnuje minerálně (zejména 
vápníkem) velmi bohatě zásobená 
rašeliniště s vegetací bohatou na „hnědé“ 
mechy čeledi Amblystegiaceae, s absencí 
rašeliníků (A: fen, brown moss fen; N: 
Flachmoor, Niedermoor, Braunmoor; 
R: nizinnoe boloto, gipnovoe boloto). 
V širším slova smyslu a v souladu s definicí
však mezi slatiniště patří i tzv. meso- a 
oligotrofní přechodová rašeliniště 
s malým zastoupením „hnědých mechů“ a 
s bohatým výskytem rašeliníků.

slín (A: marl; N: Mergel; R: mergel) 
- sladkovodní nezpevněný silně vápnitý 
sediment s vysokým podílem jílovitých 
částic

smíšená rašeliniště (A: mixed mires; N: 
Mischmoore; R: grjadovo-močažinnoe 
boloto) - rašeliniště s prvky minerotrofních 
i ombrotrofních rašelinišť, s výraznými 
povrchovými strukturami, např. aapa a 
palsa komplexy

soligenní rašeliniště (A: soligenous mire; N: 
soligenes Moor; R: soligennoe boloto) 

- rašeliniště, jehož vznik byl podmíněn 
podzemní mírně proudící vodou

string - anglický, resp. švédský termín pro 
hrázky

stupeň (rand; A: marginal slope; N: 
Randgehänge; R: krajevoj sklon 
verchovogo bolota) - svah mezi okrajem 
vrchoviště (lagg) a jeho vrcholovou 
plošinou (expanse)

stupeň rozložení (též huminozita; A: degree 
of humification; N: Humifizierungsgrad;
R: stěpeň razloženia) - V nejčastěji 
užívané desetičlenné stupnici označuje 
stav dekompozice přirozené rašeliny 
od nerozloženého čerstvě odumřelého a 
neproměněného rostlinného materiálu (H 1) 
až ke zcela rozloženým a mineralizovaným 
rašelinám (H 10).

subhydrické půdy – nezpevněné půdy 
(sedimenty), vznikající trvale pod vodní 
hladinou (viz alm, slín, jezerní křída, 
gyttja, dy).

subkontinentální vrchoviště (A: subcontinental 
pine bogs; N: subkontinentale Hochmoore, 
Pseudohochmoore; R: subkontinentalnye 
sosnovye bolota) - středoevropská 
endemitní lesní, málo vypuklá vrchoviště 
s borovicí blatkou (Pinus rotundataú 
v kolinním a submontánním stupni.

supraakvatická rašeliniště - rašeliniště, která 
se tvoří nad hladinou podzemní nebo 
povrchové vody, např. vrchoviště

SWK (z německého Schwarz-Weiss-Kontakt) 
- viz hraniční horizont

šlenk - viz dolíček (z německého Schlenke)
šúr - místní název, jímž se na jihozápadním 

Slovensku označují rašelinné olšiny
terestrializace - viz zazemňování
topogenní rašeliniště (A: topogenous mire; N: 

topogenes Moor; R: topogennoe boloto) 
- rašeliniště, jehož vznik byl podmíněn 
vodou víceméně stagnující v terénních 
depresích nebo rašeliniště, které vzniká 
zazemněním jezer

travertin (A: travertine; N: Travertin; R: 
travertin) - zpevněný kvartérní sediment, 
vzniklý na pramenech často teplých 
minerálních vod s vysokým obsahem 
vápníku. V geologické terminologii 
odpovídá pojmu pramenit.

vrchoviště (A: raised bog, domed bog; 
N: Hochmoor; R: vysokoe boloto) 
- ombrotrofní rašeliniště sycené 
zcela nebo převážně srážkovou vodou. 
Povrch vrchoviště bývá vyvýšen nad 
okolí s minerálními půdami nebo 
minerotrofními rašeliništi. Jediným 
zdrojem výživy rostlin je atmosférická 
depozice. Klasifikace vrchovišť je založena
na hlediscích regionálních (vrchoviště 
oceanická, kontinentální, středoevropská 
horská), morfologických (excentrická, 
koncentrická, plochá, sedlová, údolní 
apod.), vegetačních (lesní, bezlesá, 
keříčková, apod.), vývojových, aj.

vrchovištní nálet (N: Hochmooranflug; A: - ;
R: - ) - výrazné bulty acidofilních a sucho
snášejících vrchovištních rostlin (nejčastěji 
Sphagnum fuscum a keříčků), objevující 
se v komplexech kalcitrofních slatinných 
rašelinišť

vrchovištní rašelina (A: raised bog peat; 
N: Hochmoortorf; R: verchovoj torf) 
- rašelina ombrotrofního původu (např. 
rašelina suchopýrová, rašeliníková apod.), 
vznikající z vrchovištní vegetace.

zazemňování (A: infilling; N: Verlandung; R:
zarastanie) - proces, vedoucí k vyplňení 
vodní nádrže a její přeměně v bažinu až 
rašeliniště

2. Německá terminologie

Au - místní termín, viz luh
Blänke; též Kolk - rašelinné jezírko
Bodenvermoorung - viz paludifikace
Braunmoor - minerotrofní rašeliniště 

s převahou mechů čeledi Amblystegiaceae, 
viz slatiniště, Hypnum-fen

Bruchmoor - viz karr
Deckenmoor; též terrainbedeckendes Moor 

- viz pokryvné rašeliniště
Feuchtgebiete - viz mokřady
Filz - místní termín, viz slať
Flachmoor, též Niedermoor - viz slatina, 

slatiniště, fen
Grenzhorizont - viz hraniční horizont
Gyttja - viz gyttja
Hochmoor - viz vrchoviště
Hochmooranflug - viz vrchovištní nálet
Hochmoorblänke - jezírko na vrchovišti 
Humifizierungsgrad - viz stupeň rozložení
Kalktuff - viz pěnovec
Kolk; též Blänke - jezírko na rašeliništi 
Mergel - viz slín
Mineralbodenwassergrenze - viz hranice 

podzemní minerální vody
Mineralisierung - viz mineralizace
minerogene Moore - viz minerogenní 

rašeliniště
minerotrophe Moore - viz minerotrofní 

rašeliniště
Mischmoore - viz smíšená rašeliniště
Moor - viz rašeliniště
Moorerde - viz rašelinná zemina
Moorwiese, též Streuwiese - viz rašelinná 

louka
Mudde - viz mudde
Niedermoor, též Flachmoor - viz slatina
ombrogene Hochmoore - viz ombrogenní 

rašeliniště
ombrosoligenes Moor - viz ombrosoligenní 

rašeliniště
ombrotrophes Hochmoor - viz ombrotrofní 

rašeliniště
Pseudohochmoore, též subkontinentale 

Hochmoore - viz subkontinentální 
vrchoviště

Quellmoor - viz prameništní rašeliniště
Randgehänge - viz stupeň
Rasen - viz lawn
Schlenke - viz dolíček
Schwarztorf - silně rozložená rašelina
Schwarz-Weiss-Kontakt - viz hraniční 

horizont
Schwingrasen - viz rašelinné třasovisko
soligenes Moor - viz soligenní rašeliniště
Streuwiese, též Moorwiese - viz rašelinná 

louka
subkontinentale Hochmoore, též 

Pseudohochmoore - viz subkontinentální 
vrchoviště

Sumpf - viz bažina 
SWK - viz Schwarz-Weiss-Kontakt
terrainbedeckendes Moor; též Deckenmoor 

- viz pokryvné rašeliniště
Ton - viz jíl
topogenes Moor - viz topogenní rašeliniště
Torf - viz rašelina
Torfziegel - viz borka
Travertin - viz travertin
Übergangsmoor; též Zwischenmoor - viz 

přechodové rašeliniště
Verlandung - viz zazemňování
Waldhochmoore - viz lesní vrchoviště
Weissmoor - rašeliniště (ombrotrofní i 

minerotrofní) s dominujícími rašeliníky 
(srovnej s pojmem Braunmoor)

Weisstorf - slabě rozložená rašelina (srovnej 
s pojmem Schwarztorf)

Zwischenmoor; též Übergangsmoor - viz 
přechodové rašeliniště
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3. Anglická terminologie

black peat - silně rozložená rašelina
blanket bog - viz pokryvné rašeliniště
bog - termín bog je v odborné literatuře 

používán ve spojitosti s ombrotrofními 
typy rašelinišť (viz raised bog, domed bog, 
blanket bog, ombrotrophic peat-bog)

bog margin - viz lagg
brown moss fen - minerotrofní rašeliniště 

s převahou mechů čeledi Amblystegiaceae, 
viz slatiniště, Hypnum-fen

carr; též wooded mire - viz karr
catotelm - viz katotelm
clay - viz jíl 
continental pine bogs - viz lesní vrchoviště
degree of humification - viz stupeň rozložení
domed bog; též raised bog - viz vrchoviště
expanse - plošina na vrcholu vrchoviště, 

rozloha vrchoviště
extend - viz expanse
extremely rich fen - minerotrofní rašelinné 

typy, velmi bohaté vápníkem
fen - minerotrofní rašelina nebo vegetace, 

vznikající pod vlivem podzemní vody (viz 
slatina) 

fen meadow; též litter meadow - viz rašelinná 
louka

floating-fen - viz rašeliništní třasovisko
gyttja - viz gyttja
hollow - viz dolíček, šlenk
hummock - viz kopeček, bult
hummock bank - viz kermi
infilling - viz zazemňování
lawn - morfologicky nečleněný povrch 

rašeliniště, prostor mezi kopečky a dolíčky
litter meadow, též fen meadow - viz rašelinná 

louka
marginal slope - viz stupeň
marl - viz slín
marsh; též swamp - viz bažina 
mineral soil water limit - viz hranice podzemní 

minerální vody
mineralisation - viz mineralizace
minerogenous mire - viz minerogenní 

rašeliniště

minerotrophic mire - viz minerotrofní 
rašeliniště

mire - viz rašeliniště
mixed mire - viz smíšené rašeliniště
moor - dříve užívaný a místní termín pro 

anglická vřesoviště i rašeliniště, případně 
pro jejich komplexy (moorland), viz např. 
ve spojení Daetmoor, Yorkshire Moors, aj.

moss - mech; rovněž půdní typ pro vrchovištní 
rašelinu (viz švédský termín moss)

ombrogenous bog - viz ombrogenní 
rašeliniště

ombrosoligenous mire - viz ombrosoligenní 
rašeliniště

ombrotrophic peat-bog - viz ombrotrofní 
rašeliniště

paludification - viz paludifikace
peat - viz rašelina
peat block - viz borka
peat sod - viz borka
peaty soil - viz rašelinná zemina
pool - jezírko, na rašeliništi rašelinné jezírko 

(bog pool), na vrchovišti vrchovištní 
jezírko (raised bog pool) 

poor fen - živinami chudé minerotrofní 
rašeliniště s převahou rašeliníků

quagfen, quakmire - viz rašelinné třasovisko
raised bog, též domed bog - viz vrchoviště
recurrence surface - viz hraniční horizont
rich fen - živinami bohaté minerotrofní 

rašeliniště, viz slatiniště
soligenous mire - viz soligenní rašeliniště
spring fen - viz prameništní rašeliniště
subcontinental pine bogs - viz subkontinentální 

vrchoviště
swamp; též marsh - viz bažina
topogenous mire - viz topogenní rašeliniště
transition(al) fen - minerotrofní rašeliniště 

středně zásobené živinami, přechodný typ 
mezi oligotrofními a eutrofními rašeliništi 
(cf. přechodové rašeliniště)

travertine - viz travertin
tufa - ve spojení calcareous tufa značí 

pěnovec
wetlands - viz mokřady
white peat - slabě rozložená rašelina
wooded mire - viz karr

4. Ruská terminologie

aktivnyj sloj - viz akrotelm
boloto; též torfjanik - viz rašeliniště
bolotnoe ozerko - rašeliništní jezírko
bugor - viz palsa; též kopeček
bugristoe boloto - viz palsa
dern, dernina; též gazon - viz lawn
di - viz dy
gazon; též dern, dernina - viz lawn
gipnovoe boloto; též nizinnoe boloto - viz 

Hypnum-fen, slatina
glina - viz jíl
granica vod mineralnych počv - viz hranice 

podzemní minerální vody
grjad - viz kopeček, kermi, string
grjadovo-močažinnoe boloto - viz smíšené 

rašeliniště
gittija; též sapropel - viz gyttja
inertnyj sloj - viz katotelm
ključevoe boloto - viz prameništní rašeliniště
kočka; též bugor - viz kopeček
krajevoj sklon verchovogo bolota - viz 

stupeň
mergel - viz slín
mineralizacija - viz mineralizace
minerogennoe boloto - viz minerogenní 

rašeliniště
minerotrofnoe boloto - viz minerotrofní 

rašeliniště
močažina - viz dolíček
nizinnoe boloto; též gipnovoe boloto - viz 

slatiniště
nizinnyj torf - viz slatina
ombrogennoe boloto - viz ombrogenní 

rašeliniště
perechodnoe boloto - viz přechodové 

rašeliniště
pereuvlažennye zony - viz mokřady
plaščevidnyj torfjanik - viz pokryvné 

rašeliniště
podstylkovye luga - viz rašelinná louka
pograničnyj gorizont - viz hraniční horizont
sapropel; též gittija - viz gyttja
soligennoe boloto - viz soligenní rašeliniště
sosnovye vysokie bolota - viz lesní vrchoviště
stěpeň razloženia - viz stupeň rozložení
subkontinentalnye sosnovye bolota - viz 

subkontinentální vrchoviště
topjanoe boloto - viz bažina
topjanoj les - viz karr
topogennoe boloto - viz topogenní rašeliniště
torf - viz rašelina
torfjanaja zemlja - viz rašelinná zemina
torfjanik - rašeliniště, příp. rašelinné ložisko
torfjannoe boloto - rašeliniště, příp. rašelinné 

ložisko
torfjanoj kirpič - viz borka
travertin - viz travertin
trjasina - viz rašelinné třasovisko
tuf izvěstkovyj - viz pěnovec
verchovoj torf - vrchovištní rašelina
vysokoe boloto - viz vrchoviště
zabolačivanie - viz paludifikace
zarastanie - viz zazemňování
zybun - viz rašelinné třasovisko 

Redakce rovněž děkuje za souhlas k 
přetištění tohoto slovníčku DAPHNE, 
Institutu pro aplikovanou ekologii z SR, 
v jehož bulletinu poprvé vyšel.
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Summary

Introduction

Lentibulariaceae family in Slovakia
Andrej Pavlovič
This article compares the occurrence of 
Pinguicula, Drosera and Utricularia genus 
representatives in Slovakia and Czech 
Republic. Author reactes to serial articles 
by RNDr. Lubomír Adamec - European and 
exotic species of the aquatic bladderworts, 
published in Trifid last year and tryes to
complete it with his practical observation 
from the country neighbouring us.

Expedition for the bladderwort of Rio 
Carrao
Miloslav Studnička
Interesting and catching description of 
author’s expedition to Venezuela and his 
encounter with mysterious bladderwort 
Utricularia calycifida Benj. on its natural 
site. 

Utilization of carnivorous plants
Michal Parvanov
You won’t be surprised by the fact that 
many of carnivorous plants are also 
medicinal plants. They are of course 
very decorative and beautiful, but what 
if they decompose lamb liver? Since 
they are carnivorous, this mistake is 
understandable.

Variability of Venus flytrap
(Dionaea muscipula Soland. ex Ellis)
Kamil Pásek
If you are still confused about diversity 
of this genus, this guide will help you 
to orientate yourselves in the world of 
cultivars, semi-cultivars or non-cultivars.

How I’m growing... Pitcher Plants
Miroslav Srba
Many useful advice for beginning growers 
of pitcher plants but also those experienced 
will have their own back. In this first part
we can learn some basic principles how to 
satisfy some unpretending species.

Caperbush (Capparis spinosa)
(coloured photo - enclosure II)
Miroslav Srba
Author desribes his success and failures 
with growing this bush with beautiful 
flowers, well known by gourmets.

The plant portrait
Nepenthes aristolochioides Jebb 
et Cheek, 1997
(coloured photos - enclosure III – IV)

Zdeněk Žáček
Detailed profile of this incommutable
endemic species of central Sumatra 
includes also many questions about the 
unique shape of the pitcher which looks 
like a bird house or “Dutchman’s pipe” 
flower (Aristolochia grandiflora).

Shorter articles and essays...

Success and failure
Jan Fiebinger
Short advice how to immortalize our plant 
pets by drying and humidity absorbing 
medium.

White flower form of
Pinguicula vulgaris
Jiří Uher
Interesting piece of knowledge about white 
flower variety of our common butterwort.

3 x from the growing kitchen of Mgr. D. 
Švarc
Mgr. D. Švarc
Three advices directly by the author of new 
great publication about carnivorous plants. 
How to feed - ECCE DROSOPHILA, 
distress with artificial pollinativity of
Cephalotus and how to adapt warm-
requiring species of pitcher plants to our 
temperate climate.

Plants have a soul as well
Vít Chudoba
If you don’t speak to your plants, you 
probably should start with it...

How I saved my Heliamphora
Miroslav Srba
Author didn’t panic and hang in saving one 
of his Heliamphoras.

How I started to grow carnivorous 
plants
Jaroslav Rajsner
Young beginning grower story.

Utricularia blanchetii and 
Utricularia parthenopipes
Michal Ducháček
Detailed comparision to differentiate two 
allied endemic species of Brazil.

Interinfo

Small explanatory dictionary of peat
Michal Hájek, Kamil Rybníček
Short glossary with common term in 
Czech, English, German and Russian 
language.

Opravník šotků v 
minulém čísle 4/2003

Šotkovi se v minulém čísle neubránila 
barevná dvoustrana, kde chyběli autoři 
jednotlivých fotografií. Takže:

barevná příloha 1,2,3 (fotografie
mucholapek a heliamfor) - Miroslav Srba;

barevná příloha 4, fotografie skleníku Fata
Morgana - Michal Rubeš

barevná příloh 4, výtvarný artefakt na téma 
láčkovka - Michal Kouba.

Budeme moc rádi, když i nadále 
budete všímaví a na případné chyby nás 
upozorníte.

JANA RUBEŠOVÁ

Příště...
Dočetli jste letošní první číslo, které 

vás možná v mnohém překvapilo. My však 
již musíme myslet na další. To by se k vám 
mělo dostat na přelomu června a července. 
Ponecháme si jako tajemství, co všechno 
v něm najdete, nicméně příspěvků je 
ustavičný nedostatek, a proto budeme rádi, 
když se také zapojíte a svěříte se ostatním 
s vašimi zkušenostmi a poznatky. Pište 
a posílejte nám své příspěvky, uzávěrka 
bude 31. května t.r.! Doufáme, že jsme 
vás i tímto vydáním nalákali a vaše články 
brzy najdeme v naší schránce. A pokud vás 
zaujala rostlinka na obrázku níže, pak se o 
ní něco dozvíte příště...

foto M. Rubeš



Kvíz
obrázek přibližuje v detailu:

a) tentakule na listech Pinguicula antarctica 
VAHL.
b) žahavé chlupy na sepalech Cajophora lateritia 
BLUME
c) samčí květy aronovité Spathicarpa hastifolia 
HOOK.
d) výtrusnice hadivky Ophioglossum azoricum 
PRESL 

Správnou odpověď najdete v příštím čísle.
Fotografii a námět zaslal Dr. Ing. Jiří Uher.

Letecký pohled 
na oblast výskytu 

Utricularia calycifida, 
ležící nad vodopády 

řeky Carrao (prodejná 
pohlednice)

k článku
Za bublinatkou na Rio 

Carrao na straně 6

Broméliovitá rostlina 
Lindmania guyanensis je 

jedním ze vzácných druhů z 
oblasti. Využívá ekologickou 

niku vzniklou potlačením 
souvislého uzavřeného lesa 

vlivem rozrušujícího působení 
dravého a extrémně kolísavého 

tropického toku.  Totéž platí 
pro zkoumanou bublinatku.

Foto k článku
Za bublinatkou na Rio Carrao 

na straně 6 M. Studnička.

Zadní strana obálky:

Rafflesia arnoldii R. Brown
Nemám-li možnost kreslit podle skutečné rostliny, zvolím si vhodný 

snímek jako předlohu a udělám si skicu tužkou. 
Pak ji vytáhnu tuší.
Po zaschnutí pérovky si přichystám akvarelové barvy, štětec a misku 

s vodou.
Nejprve se zaměřím na knoflík s černou barvou a celý obrázek lavíruji

odstíny šedi v místech, kde chci mít stíny.
Když je tato černobílá podmalba vyvedena, nečekám ani až zaschne 

a ještě do mokrého nanáším lokání barvy. V tomto případě především 
červenou, žlutou a okrově hnědou. Barvy je třeba nanášet svižně a 
zlehka je na mokrém terénu roztírat tak, aby působily motýlí lehkostí a 
nedělaly nevzhledné „kocoury“. Trocha nerovnoměrností v roztěru barvy 
nezaškodí, protože dodává kolorovanému objektu na plasticitě a textuře.

ZDENĚK ŽÁČEK
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