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Utricularia calycifida Benj.
barevná příloha k článku na straně 2

Utricularia calycifida - květ © Richard Pichl

U. calycifida - asimilační prýty (listy) © Jaroslav Rajsner U. calycifida - pasti (měchýřky) © Michal Rubeš

Mikroskopický snímek celé pasti © Mirek Srba Mikroskopický snímek detailu pasti se žlázkami („motýlci“) © Mirek Srba

Květ - pohled zpředu © Richard Pichl
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jak také pěstovat

Jak také pěstovat … Heliamfory II.
fotografie k článku na straně 6

Přírodní hybrid H. tatei var. neblinae × hispida 
- různé zabarvení láček v důsledku změny intenzity 

světla po výměně zářivek. Foto © R. Pichl.

H. tatei var. neblinae - napadení houbovou 
chorobou v důsledku nadměrného rosení a nízké 

teploty. Foto © R. Pichl.

H. tatei var. neblinae - napadení houbovou 
chorobou v důsledku nadměrného rosení a nízké 

teploty. Foto © R. Pichl.

Jednoduchá vitrína na pěstování heliamfor. Foto © R. Pichl. H. chimantensis 
- vychlípení láčky 
(vpravo) v důsledku 
nízké intenzity světla. 
Foto © R. Pichl.

Automatizované zalévání. Foto © M. Šula.
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Puklice na láčce špirlice. Záběr byl pořízen na 
Výstavě 2006. Tato rostlina ovšem nebyla v expozici, 

ale v karanténě. 
Fotografie k článku na straně 5 © Michal Rubeš.

Fotografie rostlin - rodičů,  vlevo Sombrero vpravo
Čtyřhad. 

Fotografie k článku na straně 8 © Jitka Jiříková

Borkova vitrína po zhotovení 
Fotografie k článku na straně 14 © Borek Straka

Nepenthes fusca × maxima (náš oblíbený plyšák) a 
paní prezidentka Jana Rubešová v první 3D fotce v 

historii Trifida © Michal Rubeš
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Vážení a milí kolegové,

Doufám, že Vám Trifid poskytne
mi lou  záminku k  odpočinku v 
předvánočním shonu a zároveň se 
stane malým dárkem. Vánoční číslo 
jsme si zvykli vždy o něco zpestřit 
a je tomu tak i letos, kdy nacházíte 
brýle pro prohlížení prostorových 
fotografií. Ty budou vycházet v
Trifidu i na internetu a rozšíří vaše
dojmy z obrázků o další rozměr! 
Brýle se složí tak, aby červená folie 
kryla levé oko a jsou univerzální, 
t akže  se  s  n imi  da j í  p roh l íže t 
všechny 3D obrázky i filmy. Pilotní
obrázek, který nacházíte v tomto 
čísle vám má ukázat možnosti této 
technologie, a pokud to bude možné, 
budou trojrozměrné obrázky součástí 
barevné přílohy portrétu rostlin a 
také se budou od nyní objevovat na 
našem webu. Takže brýle mějte stále 
po ruce a kochejte se! (A pokud se 
chcete rozkoukat, tak do libovolného 
internetového vyhledávače zadejte 
„3D fotografie“ a naleznete mnoho
galerií s nemasožravými 3D obrázky 
- moje nejoblíbenější jsou chůze po 
Marsu na adrese http://marsrovers.
jpl.nasa.gov/gallery/3d/). 

Další součástí vánočního Trifida
jsou štítky. Možná jste si všimli, že 
na našich stránkách vznikl na žádost 
pěstitelů seznam rostlin. Jedná se o 
možnost zadat si ke své osobě výčet 
masožravek, které pěstujete, sháníte 
či nabízíte. Vzhledem k možnosti 
vyhledávání je nutné mít v seznamech 
jednotný systém. Asi není možné, 
aby se všichni taxonomové shodli 
na všech názvech a zařazeních, ale 
pro naše účely se musíme sjednotit, 
a proto se po diskusi zvolila databáze 
na webu Omnisterra (http://www.
omnisterra.com/bot/cp_home.cgi), 
na kterou odkazuje mezinárodní 
masožravková společnost ICPS 
(http://www.carnivorousplants.org/), 
a kterou sestavil Jan Schlauer. Takže 
seznamy kontrolujeme a opravujeme 
názvosloví dle výše uvedeného 
jednotného systému. Pro budoucí 
snazší aktualizaci si tedy přiloženými 
štítky můžete rostliny označit. Nebo 
pro vás někdo pod stromeček chystá 
nějaké zelené překvapení, a tak se 

vám budou jistě hodit. 
Jedno chystané překvapení pro 

příští rok vám již mohu prozradit. 
Budeme rozšiřovat  knihovnu o 
zajímavé tituly (schválil se nákup 
čtyř titulů a dvě knihy obdržíme jako 
volný výtisk od autorů - blíže brzy na 
webu a seznam knih v příštím čísle).

P o p ř e j m e  s i  t e d y  n a  z á v ě r 
úvodníku a na začátek časopisu co 
možná nejklidnější a nejpohodovější 
svátky vánoční a optimistický vstup 
do roku 2007!

Za celý team připravovačů Trifida

JANA RUBEŠOVÁ,  
PREZIDENTKA SPOLEČNOSTI

Která kytka je na obrázku? Odpověď se dozvíte v 
dalším čísle.

Návrh obálky © Michal Kouba

Správná odpověď z minulého čísla: laboratorní 
studie SG1 Michala Kouby. Kupodivu to nikdo 

nevěděl... :c)
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Obecně a o rozšíření
Latinské označení této bublinatky, která 
nemá regulérní český odborný název, by 
se snad dalo přeložit jako „bublinatka 
kališnatá“. Nikde jsem výklad jejího 
druhového latinského jména nenašel, 
a tak se předem omlouvám, pokud zde 
spekuluji nesprávně.

Podle P. Taylora se řadí do sekce 
Psyllosperma spolu s dalšími sedmi 
druhy:  U. longi fo l ia ,  U. h isp ida , 
U. petersoniae, U. panamensis, U. huntii, 
U. schultesii a U. hintonii.

O b ý v á  s e v e r  J i ž n í  A m e r i k y, 
konkrétně následující oblasti: Venezuelu, 
Surinam, Guayanu a sousední Brazílii. 
Ve Venezuele roste v Bolivaru a jediný 
záznam je ze západní Amazonie (Cerro 
Sipapo). V Guayaně je široce rozšířená 
v  pohoř í ch  Paka ra ima  a  Kanuku 
a také v nížinných oblastech Barbica 
a Rockstone. Několik lokalit je známých 
ze středního a jižního Surinamu a také tři 
lokality v severní Brazílii (stát Para): Rio 
Trombelan, Rio Paru do Oeste a Serra 
de Tumucumaque, které jsou všechny 
poblíž nebo přímo na guayanských, 
popřípadě na surinamských hranicích.

R o s t e  v  p r o s t ř e d í c h  z n a č n ě 
rozmanitých, v lesních mokřinách, na 
otevřených savanovitých pláních nebo na 
skalách poblíž vodní tříště z vodopádů. 
Je očividně tolerantnější k zástinu než 
jiné druhy rodu. Její lokality najdeme 
téměř na úrovni mořské hladiny, nejvýše 
1 200 m nad mořem. 

Botanický popis
Jde o drobnou až středně velkou bylinu, 
která je vytrvalá a terestrická. V zemi 
je zapuštěna nemnoha rhizoidy (orgán 
podobný kořenu), které srůstají od 
báze rostliny, jsou nitkovité, několik 
cm dlouhé, 0,3 mm silné a s kapilárním 
žláznatým větvením. 

Podzemní prýty jsou početnější, 
větvené, až 10 cm dlouhé a až 0,6 mm 
silné.

Počet asimilačních prýtů má nepříliš 
velký, při bázi jsou růžicovité, dlouze 
řapíkaté až téměř přisedlé, čepel je úzce 
oválná až cca okrouhlá, 0,5–4 cm široká, 
matově lesklá, mnohonervá, její báze 
obvykle klínovitá, méně běžně oválná 
nebo bezmála srdčitá, apex (vrchol 
čepele) oblý, celková délka 1–15 cm.

Pasti četné na větvích pozemních 
prýtů. Mají kulovitý tvar, jsou stopkaté, 
1–1,5 mm dlouhé, báze ústí se dvěma 
k rá tkými  vzad  směřu j í c ími  úzce 
deltoidními zploštělými přívěsky, které 
řídce pokrývají přisedlé žlázky a hustě 
žlázky stopkaté.

Květens tv í  je  10–30 (–50)  cm 
vysoké,  vzpř ímené,  jediné č i  dvě 
a pak vyrůstající po sobě, nevětvené 
nebo někdy i větvené. Osa květenství 
0,5–1,5 mm silná, dole táhle kuželovitá 
a trochu žláznatá, nahoře úzce křídlatá 
a lysá. Šupin poskrovnu, situovány 
bazálně, podobné listenům. 

Listeny bazální, velmi úzce trojúhlé 
a s ostrým apexem (špičkou), dole úzce 
kýlnaté a lysé, 2–3 mm dlouhé. Listence 
podobné listenům, ale kratší a užší.

Květy (2)–5–10 (–20), v řídkém 
hroznu o výšce až 20 cm, odstupy mezi 
květy (internodia) 1–3 cm, květní stopky 
protáhlé, 2–5 cm dlouhé, nitkovité 
a hranaté.

Kališní ušty (cípy kalicha, kališní 
lístky) nestejné s velmi hojnou vzájemně 
propojenou nervaturou, okraje trochu, 
ale výrazně zubaté. Horní ušt výrazně 
široce oválný, 3–6 mm dlouhý, vrchol 
zaostřený. Dolní ušt malinko užší, apex 
rozdělen ve dva zaostřené konce.

Květní koruna obvykle levandulově 

růžová se  ž lutou skvrnou na bázi 
spodního pysku, ale někdy zcela bílá, 
žlutá nebo hnědavá, 8–16 mm dlouhá, 
vnitřní  a vnější  povrch více méně 
hustě porostlý velmi krátce stopkatými 
žlázkami.

Horn í  pysk  ová lně  pod louh lý 
s apexem oblým nebo uťatým, delší 
kalicha, okraj spodního pysku příčně 
obvejčitý nebo cca okrouhlý, širší 
kalicha,  báze výrazně vyzvednutá 
a zduřelá, apex nevýrazně trojúhle 
vroubkovaný, patro distálně (směrem 
vzad) zvlněně hřebenité, málo papilózní. 

O s t r u h a  o d  k u ž e l o v i t é  b á z e 
cylindrická s tupým koncem, přibližně 
stejně dlouhá a více méně souběžná se 
spodním pyskem. 

Nitky tyčinek zakřivené, asi 1,5 mm 
dlouhé, prašníky výrazné.

Semeník elipsovitý, čnělka krátká, 
cípy blizny polokruhové, horní poněkud 
menší. 

Plod kulovitá tobolka, asi 3 mm 
dlouhá, která puká jedinou podélnou 
hřbetní štěrbinou.

Semena kose vejčitá, 0,6–0,8 mm 
dlouhá, hranatá a bočně smáčknutá, 
buňky osemení  nepatrně protáhlé 
s chobotnatými antiklinami vystouplými 
a zesílenými jako korálky na šňůře. 

Pěstitelské poznámky
J a k  p l y n e  z  m ý c h  z k u š e n o s t í 

s pěstováním jihoamerické U. calycifida, 
lze ji doporučit i začínajícím pěstitelům, 
protože je velmi nenáročná a po čase 
se dokáže nesmírně bujně rozrůstat, až 
máte dojem „hrnečku vař!“ v praxi.

Vyšší relativní vzdušná vlhkost kolem 
60–70 %, vyšší akvárium nebo vitrína 
(kvůli výšce květenství), dostatek světla 
někde u okna (jak už bylo uvedeno, snáší 
dobře i polostín), čistá rašelina, nebo 
rašelina s nepatrnou příměsí křemičitého 
h r u b o z r n n é h o  p í s k u  č i  p e r l i t u 
a s drenážní vrstvou třeba keramzitu na 
dně květináče (který doporučuji větší, 
kvůli rychlé růstové expanzi), teploty 
kolem 20 °C (v letních měsících snáší 

Utricularia calycifida Benj.
(s barevnou přílohou na straně II)

ZDENĚK ŽÁČEK

Taxonomické zařazení

Říše: Plantae
Oddělení: Magnoliophyta
Třída: Magnoliopsida
Řád: Lamiales
Čeleď: Lentibulariaceae
Rod: Utricularia
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bez újmy i výkyvy nad 30 °C), podmiska 
s vodou (stačí zcela vodovodní ustátá), 
občasné pomlžení na list (zejména 
v letních měsících), takový je sumář 
podmínek, které je třeba zajistit, aby 
rostlina opravdu prosperovala a co nejvíc 
se podobala svým kolegyním v původní 
domovině. Je-li splněno uvedené, tvoří 
rostliny velké asimilační prýty, které 
dokazují, že jde o bublinatku z kategorie 
robustnějších, a to nepoměrně k takovým 
druhům, jakými jsou pro srovnání třeba 
subtilní U. sandersonii, U. dichotoma, 
nebo U. parthenopipes. Kvetení posledně 
uvedených gracilních bublinatek vyniká 
naplno teprve, když je hromadné, když 
kvete více květenství současně, zatímco 
u popisovaného druhu zastává tento 
efekt spolehlivě už jen květenství jediné. 
Poznamenávám, že květy se otevírají 
postupně a vzestupně. Po odkvětu 
koruna odpadává. V přílišném polostínu 
nelze počítat s výrazným nachovým 
zabarvením žilnatiny asimilačních prýtů, 
může to být ukazatelem, naznačujícím, 
že by slunečnější stanoviště nezaškodilo 
(samozřejmě, uvedené neplatí  pro 
kultivary bez této pigmentace, viz o tom 
níže).

Tento druh lze pěstovat i  mimo 
vitríny, volně v bytě, v nějakém vlhčím 
mikroklimatu a pod umělým osvětlením, 
ale rostlina pak roste mnohem pomaleji 

a tvoří jen drobné penízkovité asimilační 
p rý ty,  k t e ré  se  p lošně  p ř imyka j í 
k substrátu.  Vzniká tak adaptační 
alternativa na méně vhodné podmínky, 
kdy je dominantním úkolem pro přežití 
uvážlivější hospodaření s danou nižší 
RVV.

M o h u  p o t v r d i t ,  ž e  j d e  o  d r u h 
samosprašný. Náhoda tomu chtěla, že 
jsem měl možnost testovat klíčivost 
semen téměř po roční pauze. Rostlina mi 
několikrát kvetla, aniž bych se v té době 
jakkoliv pokoušel o umělé opylování. 
Když semeníky dozrály a květenství 
zaschla,  odstříhal jsem je a obsah 
semeníků vyklepal na arch čistého 
bílého papíru, který jsem pak mimoděk 
položil na jednu otevřenou přihrádku 
police ve svém pokoji. Police je ve stínu, 
mimo okno a v místnosti je i v letním 
čase relativní chládek. Semínek jen tak 
volně ložených na polici jsem si všiml až 
letos zjara a rozhodl jsem se vyzkoušet, 
zda budou za takovou dobu po dozrání 
a hlavně po vylíčeném „uskladnění“ 
schopna nějaké klíčivosti. Vysel jsem 
je všechna na povrch zamokřeného 
substrátu (rašelina s příměsí křemičitého 
p í s k u )  a  n á d o b k u  j s e m  p ř e k r y l 
průhledným plastovým kelímkem. První 
známky klíčení jsem zaznamenal 3. a 4. 
týden po výsevu. Nyní mám drobné 
semenáčky připravené k přepíchání 

do vhodnějších nádob, které hodlám 
umístit do své největší akvarijní nádoby. 
Ukazuje se, že klíčivost semen je velmi 
dobrá i po roční prodlevě a zanedbatelné 
formě uskladnění (netvrdím, že jde 
o zkušenost univerzální a určitě bych 
tento způsob „skladování“  semen 
nedoporučoval zejména v mnohem 
sušším klimatu panelákových místností).

Za ideálních podmínek je problémem 
rychlé zarůstání původního substrátu. 
Spontánní invazi stolonů do jiných 
okolních substrátů jiných druhů rostlin 
jsem pozoroval,  ale jaksi postrádá 
obratnost j iných specializovaných 
druhů  bubl ina tek .  Domnívám se , 
že žádným zvláště propracovaným 
výrazným překlenovacím mechanismem 
nedisponuje. Pokud dojde k zarostení 
substrátu a rostlinu ponecháte vlastnímu 
osudu, po čase začne stagnovat a hyne. 
Neklamným příznakem je postupné 
ubývání asimilačních prýtů. Právě 
tohle je chvíle, kdy lze bublinatku 
U. calycifida dělit na trsy a těmi osazovat 
další nádobky, a tak ji prostým způsobem 
propagovat vegetativně.

Nové kultivary U. calycifida podle H. 
P. Lovecrafta

Nadšeným propagátorem nových 
jemných variací, především ve tvaru 
a zbarvení květů U. calycifida, je známý 
americký pěstitel masožravých rostlin 
Barry Rice. Snaží se u nich prosadit 
oficiální statut kultivarů a jejich názvy
čerpá jednotně z literárního odkazu 
amerického romanopisce minulého 
století H. P. Lovecrafta. Prozatím se 
jedná o 5 níže uvedených typů.

U. calycifida 
„Yog-Sothoth“

Tento kultivar má řapíkaté asimilační 
prýty s oválnou čepelí, která je výrazná 
nachovou pigmentací žilnatiny. Květy 
má velké a zástěrovitý dolní pysk koruny 
skoro úplně zakrývá ostruhu. Koruna je 
růžová, ale se žlutou skvrnou, která na 
okraji zduřeniny patra přechází v bílou. 
I přes schopnost samoopylení se pro 
zachování vlastností popsaného kultivaru 
doporučuje jeho vegetativní množení.

Přídomek kult ivaru je odvozen 
od mocné a tajemné bytosti, o které 
v rozmanitých příbězích píše spisovatel 
30. let minulého století H. P. Lovecraft. 
Původní Yog-Sothoth sdílí  s t ímto 
kultivarem nápadnou žilnatinu, bezpočet 
savých úst a nenasytnou žravost.

Rozšíření U. calycifida © Martin Faměra



4 Trifid 2006 / 4 http://www.darwiniana.cz

U. calycifida
„Mrs Marsh“

Další kultivar původně označovaný 
jako „spotted flower“ (skvrnitý květ)
lze rozpoznat podle malého bílého až 
bledavě nafialovělého kvítku. Korunní
cípy zdobí drobné nachově hnědavé 
skvrnění, které se občas slévá v proužky. 
Oranžově žlutá  patrová skvrna je 
lemována hnědě. Celkový efekt nápadně 
připomíná skvrnitost některých žab 
či skvrnění schránky mořského mlže 
Cypraea tygris. Asimilační prýty jsou 
páskovité a s nachovým nádechem 
jen za rychlého růstu. Název kultivaru 
připomíná druhou ženu kapitána Obed 
Marshe z povídky H. P. Lovecrafta 
The Shadow over Innsmouth (Stín 
nad Innsmouth). Tato postava byla 
známa svým žabím vzhledem a zvláštní 
spřízněností s vodou.

U. calycifida
„Lavinia Whateley“

Bělokvětý kultivar dříve uváděný pod 
přídomkem „White Flower“ (bílý květ), 
který ale nebyl registrován, a proto 
pro něj Barry Meyers-Rice razí výše 
uvedené epiteton. Jeho květ se v celku 
podobá kul t ivaru  „Yog-Sothoth“ , 
ale místo růžové má korunní plátky 
bílé. Žlutou skvrnu patra nepostrádá. 
Žilnatina na asimilačních prýtech 
není výrazně nachově zbarvená. Pro 
množení se doporučuje vegetativní 
způsob, jímž se vlastnosti kultivaru 
spolehlivě zachovávají. Název kultivaru 
ct í  mimořádně bledou bělovlasou 
ženu, která se objevuje v krátké novele 
Dunwich Horror od H. P. Lovecrafta.

U. calycifida
„Cthulhu“

Zvláště ceněný kultivar. Má oválné 
a nachově zbarvené asimilační prýty 
podobně jako kultivar „Yog-Sothoth“ 
a květy, jimiž se ale v detailech liší. 
Především je oblejší patrová výduť, 
výrazná a odlišná od zbytku spodního 
pysku. Zadruhé, žlutá skvrna je velmi 

nápadně větší a obklopená sítivem 
vzájemně propojených bělavých žilek. 
Slézově růžová,  která kontrastuje 
s bílými žilkami, je saturovanější než 
růžová, jež zbarvuje zbytek květu. 
K udržení popsaného kultivaru lze 
opět jako nejlepší způsob doporučit 
vegetativní množení.

Ani původní přívlastek „Slézový 
květ“ nebyl zaregistrován a tak Barry 
Rice navrhuje „Cthulhu“ na památku 
fiktivního tvora, jak jinak než zase
z literárního zdroje H. P. Lovecrafta. 
Podobně jako jeho jmenovec kultivar 
i knižní Cthulhu (vyslov „Kthulhu“) 
obýval mokřinu a byl obdařen bezpočtem 
stolonovitých úponek.

U. calycifida
„Asenanth Waite“

Jedná se o hybrida vzniklého křížením 
k u l t i v a r ů  „ L a v i n i a  W h a t e l e y “ 
(rodičovská semena) a  „Mrs Marsh“. Je 
zajímavé, že asimilační prýty postrádají 
nápadnou nachovou venaci obou rodičů. 
Květy se liší. Korunní plátky jsou velké 
a mají něco jako rozkošně modrofialový
ruměnec.  Spodní  pysk má velkou 
patrovou výduť se žlutou skvrnou na 
hřebenu. Zbytek patrové výdutě pokrývá 
skvrnění podobné jako u kultivaru „Mrs 
Marsh“, ale je mnohem tučnější.

Doporučuje se výhradně vegetativní 
propagace. Neexistuje záruka, že by se 
uvedené vlastnosti udržely u potomstva 
pohlavním množením. 

J m é n o  k u l t i v a r u  s e  v z t a h u j e 
k čarodějce z povídky H. P. Lovecrafta 
The Thing on the Doorstep (něco jako 
„Bytost na prahu či ve dveřích“, ale 
k upřesnění mi chybí kontext, pozn. 
překl.).

Lovec ra f tova  Asenan th  Wai t e 
sdílela mnoho tělesných vlastností 
své předchůdkyně paní  Marshové 
z  Innsmouth.  Asenanth měla  také 
pozoruhodný smysl pro mělkou sadbu 
do měkké zeminy.

Závěr
Podle  P.  Taylora  je  bubl inatka 

U. calycifida výrazný druh bez nebezpečí 
záměny s jiným. Jedinou výjimkou 
v podobnosti je rovněž jihoamerická 
U. huntii, která má ale jasné odlišnosti 
v květní stavbě a oba druhy se areály 
výskytu nikdy nepřekrývají.

Vyčerpávajícím způsobem pojednal 
v TRIFIDu o U. calycifida RNDr. M. 
Studnička, zejména z hlediska její 
autekologie. Jeho krásný příspěvek plný 
osobitých postřehů odborníka, který 
tuto dámu mezi bublinatkami navštívil 
přímo v jihoamerickém terénu, mohu 
jen doporučit. Článek doprovází řada 
dokumentárních snímků.

Nemohu si zde odpustit ještě jeden 
postřeh. Představa jasně vymezeného 
bublinatčího individua je docela obtížná. 
Strategi í  růstu se jedinci  obvykle 
svižným autoklonováním rozplývají 
v jednolitou masu, v níž je obtížné 
extrahovat čistého jedince. Řekl bych, 
že U. calycifida umí jako jeden z mála 
druhů svého rodu klasickou představu 
jasně vymezené „kytky“, a to je na ní 
zvlášť sympatické, i když nepopírám, 
že je dovedná i v rozrůstání v zapeklitě 
spletité porosty. Dokládá to zjevně její 
portrét, který jsem podle originálu kdysi 
namaloval. Mně ten její habitus pokaždé, 
když  j i  v id ím,  evokuje  hruš t ičku 
okrouhlolistou (Pirola rotundifolia L., 
hruštičkovité – Pirolaceae).   □

ZDROJE

TAYLOR, P., THE GENUS UTRICULARIA – A TAXONOMIC MONOGRAPH, ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW, 1994, II VYDÁNÍ.
STUDNIČKA, M., ZA BUBLINATKOU NA RIO CARRAO, TRIFID 1/04 + BAREVNÉ PŘÍLOHY V A VI.
ŽÁČEK, Z., KOLOROVANÁ PEROKRESBA U. CALYCIFIDA, TRIFID 2/05, ZADNÍ STRANA OBÁLKY.
INTERNETOVÉ ODKAZY NA STRÁNKY ICPS A PREZENTACI JEJICH BULLETINU CPN (Z NICH JSEM ČERPAL INFORMACE O KULTIVARECH 

U. CALYCIFIDA).

Utricularia calycifida. Kresba © Martin Brousek
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V tomto dílu se budeme zabývat dalším 
z řady nejhojněji vyskytujících se škůdců 
v našich sbírkách. Tentokráte mám na 
mysli puklice. Tohoto obtížného škůdce 
poznáte velmi snadno: je hnědé barvy, 
někdy i trochu nažloutlé a má tuhý, 
vypouklý štít, který pokrývají vosková 
vlákna a je nejvýraznějším, pouhým 
okem dobře identifikovatelným znakem
– viz obr. v barevné příloze. Tento krunýř 
slouží jako vysoce účinná ochrana 
nejen proti predátorům, ale také proti 
všelijakým pesticidům a insekticidům. 
Mladí jedinci jsou nazelenalí a mají 
jak tykadla tak i nožičky. Postupem 
času jejich zabarvení přechází v okrově 
žlutou až červenohnědou. Samičky jsou 
4–6 mm dlouhé, 3–4 mm široké a mohou 
mít až dva milimetry vysoký vypouklý 
štít,  který je pokryt již zmíněnými 
voskovými vlákny a tvoří se až po 
druhém „svlékání”. Samičky kladou 

jak oplodněná tak i neoplodněná bílá 
vajíčka, velká asi 0,3 mm, přímo pod 
krunýř, aby byla důkladně chráněná. 
Oproti velikosti dospělé samice se 
sameček liší nejen velikostí, maximálně 
2 mm, ale i barvou, která je načervenalá 
až nahnědlá. Zajímavým faktem je, 
že samečci disponují křídly. Zimu 
přežívají puklice ukryté na kůře, 
případně dokonce na samotné bázi 
stromu mělce v půdě. 

Č e r s t v ě  v y l í h l é  l a r v y 
(obyčejně mezi  březnem až 
srpnem) si najdou výhodné 
místo pro nasávání tekutiny 

většinou na rubu, řidčeji pak na 
líci listu. Výše zmíněný tuhý krunýř 

se vytvoří postupně v průběhu času. 
Puklice mají  velmi dobře vyvinut 
sací orgán. Vyhledávají mladé větve, 
ješ tě  s  mladou,  s labou a  h ladkou 
kůrou nebo listy, u citrusů dokonce 
i plody. Napadené listy jsou nažloutlé, 
pokroucené a rostlina stagnuje v růstu. 
V našich sbírkách se nejčastěji vyskytuji 
na špirlicích a láčkovkách. Viděl jsem 
i puklici dokonce na květním stvolu 
Utricularia livida (Mohu potvrdit, byla 
to moje puklice. Byla velmi vtipně 
obtočená kolem tenkého stvolu. M. 
Rubeš. - pozn. sazeče.) a též přímo na 
plodech citrusu. Napadené rostliny či 
stromy potom hůře rodí, mají málo 
plodů, které jsou často nedozrálé. 
V  z i m n í m  o b d o b í  d ř e v i n y  č a s t o 
vymrzají, jelikož nemají dostatečně 
vyzrálé dřevo. Puklice při vysávání 
šťáv z rostlin vylučují sladkou tekutinu, 
někdy nazývanou „medovice“. Bohužel 
medovice je přímo živnou půdou pro 
různé druhy plísní, například plísně 
sazovité – listy pak vypadají špinavě 
jako od sazí. Plíseň se šíří také pomocí 
medov i c í  p ř i l ákaných  mravenců 
– jak lezou po rostlině, tak roznáší 
spóry plísně, která se tímto způsobem 
postupně rozrůstá po celé rostlině 
a brání tím ve fotosyntéze. Napadená 
rostlina tím samozřejmě strádá, a pokud 
včas nezabráníme šíření, může též dojít 
k následnému úhynu.

Proti  puklicím existuje několik 
způsobů boje. První je přírodní cestou, 
jelikož puklice mají přirozeného nepřítele 
v podobě různých druhů chalcidek. 

Dalším je mechanické odstraňovaní, 
ovšem to je  možno jen u menšího 
rozšíření. Hlavně u dřevin se využívají 
lepidla a lepové pásy, které se přilepí 
na spodní část kmene (nejúčinnějším 
obdobím pro použití těchto pásů je od 
října do února). Likvidace puklic je 
možno pochopitelně dosáhnout také 
chemickou cestou. Jako postřik můžeme 
použít například Mospilan, Nurell D, 
Orthene, Sevin, Malathion. Zajímavým 
přípravkem je nimbový olej (můžete 
ho smíchat i s insekticidem). Některé 
prameny uvádějí, že pomáhá i olej na 
„lesk listů“. (Já úspěšně používám roztok 
řepkového oleje. Udusí je to. Zase pozn. 
sazeče Rubeše.) Když jsem já osobně 
zjistil,  že mám na svých špirlicích 
puklice, bylo již pozdě, jelikož byly snad 
všude. Nechtěl jsem použít jakýkoliv 
chemický prostředek, ale moje mamka 
přišla s tím, že četla o jarové vodě nebo 
mýdle (nejlépe starý známý klasický 
„jelen“). Nedalo mi to a pustil jsem se do 
práce. Vzal jsem gázu a udělal si v lavoru 
jarový roztok. Koncentraci jsem odhadl 
podle oka, ale na jaru jsem nešetřil a dal 
vzniknout velmi pěnivé koncentraci. 
Pomalu jsem všechny rostliny cele tímto 
„očistil“. Byly sice dosti zapěněné, ale 
snášely to celkem dobře. Myslím, že to 
pro ně bylo i ještě šetrné, jelikož nejen 
že účinek byl znatelný, ale již během 
několika málo dnů byl vidět i nový růst 
listů. Musel jsem ovšem celý postup 
aplikovat vícekrát, jelikož ne všechny 
puklice jsem odstranil prvním ošetřením. 
Pokud máte již větší sbírku, je možno 
celé rostliny smočit v tomto roztoku. 
Po asi čtrnácti dnech bylo po puklicích. 
Postřiky a jiné insekticidy je též nutno 
několikrát opakovat, jelikož na dospělé 
samičky, diky tomu, že se nepohybují 
a mají velmi odolný ochranný krunýř, 
tak postřiky téměř nepůsobí. Jediná 
možnost je zahubit mladé jedince s ještě 
nevyvinutým krunýřem. Tato jarová 
voda působí na mšice a údajně i na různé 
červce. Existuje několik druhů puklic: 
hnědá, kaktusová, palmová, břečťanová, 
atd. Nebezpečné jsou i nepravé štítěnky: 
más lová ,  měkká  č i  po lokulovi tá . 
D o u f á m ,  ž e  p o  p ř e č t e n í  t ě c h t o 
skromných rad budou vaše rostlinky bez 
puklic a tím pádem i pěkně porostou.   □

Taxonomické zařazení
Říše:  Animalia
Kmen:  Arthropoda
Třída:  Insecta
Řád:  Hemiptera
Podřád: Sternorrhyncha
Čeleď: Coccidae

Puklice zdola. Kresba © Kateřina 
Braunová

Puklice (Eulecanium)
(s barevnou přílohou na straně IV)

MARTIN SPOUSTA

škůdci a nem
oci
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Ne všichni pěstitelé MR mají optimální 
podmínky pro pěstování heliamfor – 
skleník nebo okna směřovaná na východ 
či západ (viz článek Mirka Srby v Trifidu
2003/4, str.39). Cílem tohoto příspěvku 
je seznámit pěstitele s další možností, 
v současnosti již hojně využívanou, a to 
pěstováním heliamfor ve vitríně pod 
umělým osvětlením. 

Vitrína – v prvních letech pěstování 
postačí obyčejné akvárium s krycím 
sklem na vrchu (a větracím otvorem) 
nebo vi t r ína  se  šoupacími  dvířky 
v přední části, což se ocení v okamžiku, 
kdy máte ve vitríně větší množství 
rostlin. Postačující výška vitríny je cca 
40 cm. Případné květenství této výšky 
dosáhne bez problémů, ale pod umělým 
osvětlením neutrpí žádné újmy.

Ke stavbě vitríny postačí obyčejné 
sklo o tloušťce 4 mm. 

Osvětlení – heliamfory vyžadují vysokou 
intenzitu světla. Z umělého osvětlení 
je nejvýhodnější používat zářivky. 
Na osvětlení plochy cca 70 × 45 cm 
ze vzdálenosti 20 - 30 cm od špiček 
rostlin lze použít např. kratší, 2 × 42 W 
kompaktní zářivky OSRAM DULUX 
T/E 3200 lm, u větší plochy 120 x 50 cm 
je možné použít delší, 2 × 36 W zářivky 
Philips Daylight (120 cm, 3200 lm).  
Někteří pěstitelé používají kombinaci 
speciální zářivky typu Gro-Lux™ a typu 
Cool white (Daylight). Zářivky by měly 
být umístěny vně vitríny (akvária), aby 
zbytečně neohřívaly vnitřní prostor 
(v létě je znát každý stupeň). Vhodné je 
také doplnit zářivky reflektorem, který
zvýší intenzitu osvětlení. Doba osvětlení 
(fotoperioda) by se měla pohybovat po 

celý rok mezi 12-13 hodinami.
S rostoucí vzdáleností od zářivek 

však intenzita světla rychle klesá, 
proto by vzdálenost mezi rostlinami 
a zářivkami měla být co nejmenší 
– cca 10 - 20 cm. Při této konfiguraci
se rostliny krásně vybarvují do červena. 
S postupem času zářivky bohužel 
„stárnou“ (snižuje se intenzita světla) 
– rostliny se již nevybarvují do červena 
a nedostatek osvětlení se u dospělých 
pastí projevuje tvorbou menšího průměru 
samotné spodní části pasti a zvětšenou 
listovou plochou v části horní, která 
se pod svou vahou po vyvinutí listu 
většinou „zalomí“. Nejmarkantněji se to 
projevuje u H. chimantensis. 

Relativní vzdušná vlhkost – ve vitríně 
by se měla pohybovat mezi 65 - 90 %  
s ohledem na teplotu (optimum kolem 
85 %). V létě je třeba udržovat relativní 
vlhkost spíše vyšší – rostliny by mohly 
při  teplotách bl ížících se k 30° C 
zasychat. Nedostatek vlhkosti poznáme 
tak, že rostlina tvoří pasti s malými 
zakrnělými/ zaschlými víčky.  

Naopak v zimě je potřeba relativní 
vlhkost snížit. Při nízkých teplotách 
a vysoké vlhkosti hrozí výskyt plísní 
a  dalš ích  nemocí ,  proto  se  vůbec 
nedoporučuje mlžení. Nezbytností je 
přítomnost větráčku, který zajišťuje 
proudění vzduchu! (Před dvěma lety mi 
větráček přestal fungovat zrovna během 
zimní týdenní dovolené. Relativní 
vzdušná vlhkost dosáhla téměř 100% 
při teplotě 15° C. Po návratu jsem 
našel téměř polovinu láček na všech 
rostlinách pokrytou černými fleky blíže
neidentifikované houbové choroby
(plísně) a do týdne tyto láčky odumřely. 
Další tři měsíce trval návrat rostlin do 
původního stavu.)

Te p l o t a  –  h e l i a m f o r y  r o s t o u  n a 
stolových horách ve Venezuele a tudíž 
patř í  mezi  chladnomilné rost l iny. 
Optimální rozmezí teplot pro pěstování 
je 10 - 27° C, ale překvapivě dobře 
snášejí i vyšší teploty (do 30° C) po delší 
období (letní měsíce). Vitrínu je však 
nutné umístit mimo dosah slunečních 

paprsků a měla by mít v horní části 
otvor pro únik teplého vzduchu z vitríny. 
V létě, kdy teploty v místnosti dosahují 
přes den 30° C (některé dny až 35° C) je 
vhodné zajistit alespoň částečný noční 
pokles teploty k cca 20° C obyčejným 
otevřením okna na noc. Osvědčil se 
i průvan v bytě, který zajistí proudění 
(přísun) vzduchu z chladnějších částí 
bytu. V zimě stačí udržovat v místnosti 
teplotu mezi  15 -  20° C ( ložnice, 
chodba). 

Na rozdíl od horských láčkovek 
heliamfory neomezují v létě růst tak 
výrazně (v normálních podmínkách 
bez umělého chlazení).  Při teplotách 
d o s a h u j í c í c h  d l o u h o d o b ě  k  3 0 ° 
C  zpoma lu j í  v šak  rů s t  a s i  na  ½ . 
S příchodem chladnějšího období na 
podzim začínají kvést.

Zálivka – K zálivce je nejlepší používat 
destilovanou nebo dešťovou vodu. 
Zálivka do podmisek není ideální, 
protože způsobuje zahnívání kořenů, 
hlavně při vyšších teplotách v létě. 
Proto je vhodnější zalévat rostliny 
shora přímo do květníku, aniž bychom 
rost l iny smočil i .  Kropení  rost l in , 
především v zimních měsících při 
nízkých teplotách, je naprosto nevhodné 
a způsobuje napadání láček houbovými 
chorobami. V letních měsících je možné 
rostliny čas od času pokropit, protože 
stačí oschnout a navíc odpar vody 
rostlinu ochlazuje. Substrát udržujeme 
vlhký, ne přemokřený, a neměl by zcela 
vyschnout.

Při malém počtu květníků stačí 
provádět zalévání shora manuálně, při 
větším množství květináčů je možné 
zálivku zautomatizovat, např. způsobem 
popisovaným Milošem na následujících 
řádkách. 

J e l i k o ž  h e l i a m f o r y  n e s n á š e j í 
přemokřený substrát, rozhodl jsem 
se vyzkoušet  zavlažování  pomocí 
čerpadla, které pravidelně zvlhčuje 
substrát a proteklá voda se shromažďuje 
v rezervoáru pod substrátem, odkud je 
pak znovu čerpána do trysky. 

P o u ž i l  j s e m  n a  t o  d v a  h l u b š í 
(samozavlažovací) truhlíky. Horní slouží 

Jak také pěstovat … Heliamfory II.
(s barevnou přílohou na straně III)

RICHARD PICHL & MILOŠ ŠULA
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Úvodem bych rád upozornil na změnu 
názvu této rubriky. Po několika 
letech jsme se dostali k rostlinám, 
které již tak snadno pěstovat nelze, 
a proto jsme se s Michalem a Janou 
rozhodli změnit název na „Jak také 
pěstovat...“, který více odpovídá 
realitě a nemystifikuje začátečníky.
Richard Pichl, pozn. redakce.
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jako pěstební nádoba a spodní jako 
rezervoár pro vodu.V horním truhlíku 
jsou provrtány do dna dírky a vnitřek je 
vystlán netkanou textilií. Na textilii je 
nasypána vrstva substrátu vhodného pro 
heliamfory. Vrch je obložen lávovými 
kameny a kůrou, aby tlumil dopadající 
kapky vody. Do boku spodního truhlíku 
je provrtána dírka, kam je připevněno 
čerpadlo ostřikovačů do aut APO 040.02-
12V. Nasávání je vedeno z čerpadla 
dovnitř spodního truhlíku na podlouhlý 
vzduchovací kamínek, který slouží jako 
filtr a brání tak zaseknutí zubového
čerpadla vyplavenými kousky substrátu. 
Výstup čerpadla je veden hadičkou 
na trysku, která dělí vodní proud na 7 
paprsků. Tryska je umístěna na silnějším 
měděném drátku, uchyceném na boku 
truhlíku- tím se dá tryska naklánět do 
vhodné polohy, aby voda nestříkala 
mimo truhlík. Čerpadlo je napájeno 
pouze 4.5 V, což je dostačující a zároveň 
se tak limituje jeho hlučnost a nehrozí 
jeho spálení, neboť toto čerpadlo je 
stavěno pro krátkodobý provoz při 12 V. 
Čerpadlo je v provozu 1 minutu každou 
hodinu (v rámci 12h intervalu, kdy 
je zapnuto i osvětlení). V noci je pak 
vše vypnuto. Celé zařízení je umístěno 

v akváriu kvůli udržení vyšší vzdušné 
vlhkosti.

Po půl roce provozu však musím 
doplnit, že trysky stříkající silnější 
proud na rostliny se mi neosvědčily 
kvůli poškozování listů a také podporují 
šíření houbových chorob. Proto raději 
doporučuji zavlažovat pouze do substrátu 
a na list velmi zřídka jemnou mlhou.

Substrát  –  k pěstování  hel iamfor 
pos taču je  směs  v lákni té  raše l iny 
a perlitu 1:1 (60 : 40) s dobrou drenáží 
na dně květináče (keramzit, porcelánové 
střepy). Osvědčila se např. i komerčně 
prodávaná směs pro epifytní láčkovky 
od našich pěstitelů a prodejců MR. Jako 
docela slibná náhražka se dá použít směs 
seramisu s trochou vláknité rašeliny, 
případně kůry (poměr cca 10 - 5:1:1 
). V tomto substrátu mi tvoří rostliny 
mohutné kořeny zasahuj íc í  velmi 
hluboko. Juvenilní láčky je vhodné 
obložit živým rašeliníkem, dospělé 
rostliny ho již nevyžadují.

Přesazování – nedoporučuje se v letních 
měsících, kdy už samotné vyšší teploty 
představují pro rostliny stres. Nejlépe je 
tedy přesazovat heliamfory po nástupu 

chladnějších měsíců 
(říjen - duben).

He l iamfory  maj í 
velmi křehké kořeny, 
k t e r é  s e  p ř i  s á z e n í 
a zvláště dělení rostlin 
velice snadno ulamují. 
I přes tento handicap 
jsou heliamfory velice 
vitální rostliny a pokud 
jim zajistíte dostatek 
světla a vlhkosti, tak 
zakoření i z oddenku, 
od kterého jste ulomili 
všechny kořeny. 

Škůdc i  a  nemoci  – 
pěstování v uzavřených 
podmínkách vi t r íny 
funguje jako docela 
spolehlivá ochrana před 
škůdci, avšak naopak 
jako vhodné prostředí 
p r o  r ů z n é  p l í s n ě . 
Náhodný hmyz je buď 
zlikvidován přítomným 
vě t ráčkem,  nebo  se 
vyčerpá poletováním 
p o d  z á ř i v k a m i , 
popřípadě ho „pozře“ 
některá z přítomných 
rosnatek. Co se týká 

plísní ,  je  třeba v uzavřené vitr íně 
udržovat proudění vzduchu a relativní 
vzdušnou vlhkost kolem 80 %, v zimě 
70 %. Při napadení rostlin plísní se 
osvědčilo snížení vlhkosti na 60 - 70% 
po několik dnů (nutné častěji zalévat). 
Aplikace fungicidů se neosvědčila, 
naopak pokropení rostlin roztokem vedlo 
k dalšímu šíření plísně (nárůst vlhkosti 
ve vitríně). 

Houbové choroby se také mohou 
projevit na rostlinách, které mají splněny 
všechny požadavky, ale nemají dostatek 
osvět lení .  Takovéto  ros t l iny jsou 
oslabené a nedokážou se s napadením 
vypořádat. 

Houbové choroby se  projevuj í 
tvorbou kulatých skvrnek nejrůznějších 
barev.

Krmení (hnojení) - krmení rostlin není 
vyžadováno a dá se říct, že je i zbytečné. 
Bylo vyzkoušeno nalévání naředěného 
Wuxalu jednou za měsíc do láček, ale 
nebyly pozorovány nějaké extrémní 
rozdíly v růstu. Většina rostlin roste 
naprosto bez problémů několik let bez 
jakéhokoliv krmení či hnojení, odnožují 
i kvetou. Přikrmování heliamfor může 
mít mírný vliv na podporu kvetení, 
ale to je pouze subjektivní dojem. 
Nedoporučuje se hnojit kořeny.

Obtížnost pěstování
Níže jsou uvedeny druhy v pořadí 
podle obtížnosti pěstování v umělých 
p o d m í n k á c h  ( d l e  s u b j e k t i v n í h o 
hodnocení):

snadné
Heliamphora ×hybrid

H. nutans (dobře se vegetativně množící)
H. minor (dobře se vegetativně množící)
H. pulchella  (dobře se vegetativně 
množící)
H. folliculata (rychle rostoucí, téměř 
nedělá oddénky)

Středně obtížné
H. tatei var. neblinae
H. chimantensis (náročná na světlo)
H. heterodoxa
H. glabra (?)
H. sarracenioides 
H. hispida (pomalu rostoucí, až náročná)

Náročné
H. tatei var. tatei (náročnější na RVV)
H. elongata
H. ionasii (velice pomalu rostoucí)   □

Heliamphora minor. Kresba © Monika Hlavatá
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Po loňském, poměrně úspěšném 
prvním výsevu špirlic jsem si opojena 
úspěchem vymyslila, že když budu 
mít příležitost,  zkusím si výsev 
dalších špirlic. Ohledně semen jsem 
se rozhodla, že pokud mi současně 
vykvetou nějaké dvě „papírové sáry“ 
(tzn. se známým původem), pokusím 
se je navzájem opylit a získat tak 
vlastní semena. Bylo by krásné říci 
o svých výpěstcích, že tyto krasavce 
si člověk udělal a vypiplal sám…

Od zimních měsíců jsem tedy 
pečlivě sledovala své „chovné kusy“, 
jak se staví ke kvetení. Loni mi kvetly 
první tři špirlice, ale tehdy jsem si na 
to netroufla a navíc dvě z nich jsou
pochybného původu. Letos jsem tedy 
čekala na nějaké s „rodokmenem“… 
Rostliny sice nakvétaly a květů bylo 
více než loni, ale bohužel nekvetly 
současně,  abych mohla opylení 
provést. Už to vypadalo, že se mi 
letos nepoštěstí. 

Po umístění sbírky ven na balkon 
jsem si všimla, že se kupodivu ještě 
dvě rostliny chystají vykvést. Ačkoliv 
jsem už považovala sezónu kvetení 
za  skončenou,  špir l ice ,  k terým 
říkám Sombrero (Sarracenia flava 
var. ornata × purpurea ssp. venosa 
– její víčko svým tvarem skutečně 
p ř i p o m í n á  t e n t o  k l o b o u k ) 
a Čtyřhad (Sarracenia /(purpurea 
× leucophylla) × minor var. okef./ 
× psit tacina  – je ze čtyř druhů, 
a protože poslední S. psittacina dává 
vzhled Srbova hada, rostlina dostala 
jméno Čtyřhad), skoro současně 
začaly vysouvat svá poupata. Nastala 
tedy doba pravidelného sledování 
a prošení, aby vykvetly, skutečně co 
nejblíže k sobě to půjde. Lze totiž 
opylit rostliny, které se „minou“ 
maximálně o 14 dní, delší rozptyl 
mezi květy už nebývá pro opylení 
úspěšný. Přibližně v polovině června 
se oteplilo a dlouho „stojící“ rostliny 
se konečně rozhodly, že tedy, i když 

netuší,  jestli  bláznivé počasí už 
skončilo, přeci jen vykvetou. Jako 
první svůj květ otevřelo Sombrero. 
Květ byl, dá se říci, růžový a bohužel 
zdědil při bližším očichání vůni po 
mamince, jíž je S. flava var. ornata 
Mirka Srby. Zkrátka, jako všechny 
květy jakýchkoliv variet  druhu 
S. flava smrdí jako značkující kocour. 
Občas tot iž  i  nějaké to  kř ížené 
potomstvo tuto „vůni“, i když ve 
slabším provedení, pochytí… Po 
třech dnech po otevření Sombrera 
svůj květ otevřel i Čtyřhad. Jeho květ 
byl tmavší, spíše červený než růžový, 
a přišlo mi, že nevoní nijak. 

K tomu, abych dokázala provést 
opylení, potřebuji určité znalosti 
z anatomie květu a dalších věcí. 
Podstatné je vědět, že rostliny rodu 
špirlice (Sarracenia) jsou cizosprašné 
(jen velmi výjimečně může dojít 
k samoopylení), a tudíž k tvorbě 
semen potřebují dva geneticky různé 
jedince. Vzhledem k tomu, že rostliny 
nejsou tak náchylné k inbrední 
depresi jako živočichové (k blízké 
příbuzenské plemenitbě – incest, 
který dává slabé, neduživé a mnohdy 
mentálně postižené jedince), lze 
v případě rostlin použít i dospělé 
rostliny z jednoho výsevu, v podstatě 
sourozence. Rostlinám postačí malá 
změna v genetické informaci, kterou 
se jedinci liší. Ale nelze již použít 
klony, to znamená rostliny vegetativně 
množené, které mají genetickou 
výbavu naprosto shodnou. V mém 
případě už ze systematických názvů 
„chovného párečku“ je naprosto jasné, 
že rostliny jsou geneticky nepříbuzné, 
a tudíž je mohu navzájem opylovat. 
Dalším podstatným detailem je to, 
že špirlice mají zvláštně utvořené 
některé květní orgány. Zejména 
čnělku, která nese blizny. Dá se říci, 
že tato část květu má tvar otevřeného, 
převráceného deštníku, který má pět 
hrotů a v každém tom cípu směrem 

dovnitř je umístěna blizna s takovým 
výčnělkem – čudlem. Právě na tento 
výčnělek je nutné nanést pyl cizí 
špirlice, aby došlo k opylení. Zralý 
pyl opadává z prašníků tyčinek na dno 
tohoto převráceného paraplete a dá 
se odtamtud velice snadno smotkem 
vaty, pinzetou či jen pouhým suchým 
čistým prstem sebrat. Takže opylování 
spočívá prakticky v tom, že nabereme 
pyl otcovské rostliny ze dna deštníčku 
a „namažeme“ jím postupně všech 
pět „čudlů“ v pěti cípech „deštníku“ 
u mateřské rostliny. Pokud se vám 
podaří  př i  manipulaci  utrhnout 
korunní lístek, nic se neděje. Ten je 
tam víceméně jen pro okrasu, pro 
lákání hmyzu a trochu pro ochranu 
neopylených generativních orgánů. 
Avšak na čnělku s bliznami buďte 
opatrnější, i když ztráta jedné blizny 
z pěti…

Pyl  se  v  květu vytvoří  až  za 
nějakou dobu po otevření. Čerstvě 
otevřený květ zralý pyl v „deštníčku“ 
nemá. Pyl se objeví až tak po dvou, 
třech, čtyřech dnech po otevření 
květu ,  pa t rně  zá lež í  na  teplotě 
a počasí. Doporučuji během kvetení, 
třeba obden, provést opylení ještě 
jednou, aby se zvýšily šance na 
úspěch.

A o tom, jak jsme byli úspěšní, se 
většinou dozvíme až za takových 5 
až 6 měsíců, kdy semeníky dozrávají. 
Pokud by k opylení nedošlo, rostlina 
neopylený květ „odstaví“ dříve.

Zhruba třet í  den po otevření 
květu Sombrera se v jeho deštníčku 
objevil  pyl.  Provedla jsem tedy 
opylení (v mém případě suchým 
čistým malíčkem) Čtyřhada pylem ze 
Sombrera. Další den jsem pro jistotu 
akci zopakovala. Bohužel se mi při 
nabírání pylu podařilo u Sombrera 
ulomit jeden korunní plátek, což 
naštěstí nevadí. Zároveň jsem musela 
čekat na Čtyřhada, který vykvetl 
o několik dní později, a tudíž zralý 

Pokus o vytvoření vlastního křížence rodu 
špirlice (Sarracenia)

(S barevnou přílohou na straně IV)

JITKA JIŘÍKOVÁ
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pyl se v jeho deštníčku objevil až 
cca čtyři dni po otevření květu. Opět 
následovalo opylení a další den pro 
jistotu ještě jedno.

Nyní už nezbývá nic jiného než 
čekat, jak to celé dopadne……

Pokud se mi zadaří, vzniknou 
z obou spojení tyto kombinace: 
S. ((flava var. ornata × purpurea 
s s p .  v e n o s a )  ×  ( / ( p u r p u re a  × 
leucophylla) × minor var. okef./ × 
psittacina) a Sarracenia (/(purpurea 
× leucophylla) × minor var. okef./ 

× psittacina) × (flava var. ornata × 
purpurea ssp. venosa). Vzhledem 
k tomu, že u rodu Sarracenia patrně 
p ř e v l á d á  n e ú p l n á  d o m i n a n c e , 
měli by se potomci „exteriérem“ 
pohybovat asi tak uprostřed mezi 
rodiči. I když mám velkou fantazii, 
musím přiznat, že tuto kombinaci 
si představit neumím, takže musím 
bohužel počkat na výsledek této 
r o s t l i n n é  „ i n s e m i n a c e “ .  O b ě 
kombinace se pravděpodobně budou 
v dospělosti jemně lišit, protože 

přeci jen je důležité, která z rostlin 
stojí v mateřské a která v otcovské 
pozici. Zdá se mi, že potomci se 
trošinku víc přiklání k mamince 
– ta je v „rodokmenu“ uváděna stejně 
jako u některých zvířat vlevo. Jedinec 
uvedený od znaku × vpravo je otec.

Z á v ě r e m  b y c h  c h t ě l a  v š e m 
nadšencům dodat odvahy k vlastním 
pokusům o opylování špirlic a popřát 
nám všem mnoho pěst i telských 
úspěchů a ať nám kytky jdou!   □

1.Celý pětičetný květ  špirlice jak je na rostlině
2. Květ s otrhanými korunními lístky, aby byly vidět i generativní orgány

a) tyčinka
b) blizna

c) semeník
d) kališní lístky

3. Květ s protrhanými tyčinkami a průřezem „deštníkovité“ čnělky s bliznami
e) nitka

f) prašníky
g) čnělka

I. blizna s výčnělkem (čudlem) –tento výčnělek se potře pylem z geneticky cizí rostliny
II. do tohoto místa padá zralý pyl z prašníků   

4. Pohled na  květ  bez korunních plátků zespodu
d) kališní lístky

Kresba © Jitka Jiříková
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J s o u  t o m u  j i ž  t ř i  r o k y,  c o  j s e m 
začal pěstovat masožravé rostl iny 
s dostatečným zápalem, a to i přesto, 
že se řadím mezi početnou skupinu 
amatérů. I když nemám dostatečný 
prostor a podmínky pro mé pěstitelské 
záměry, rostlinám se daří, troufám 
si říci, dobře. Problémy však přináší 
zimní měsíce, kdy rostliny strádají 
především nedostatkem světla, neboť je 
pěstuji celoročně na okenním parapetu 
v místnosti a horký vzduch od topení 
jim taky nepřidá. Zejména vždy trpí 
Dionaea muscipula, která tvoří zimní 
listy, které hnědnou a usychají. Tímto 
článkem se pokusím osvětlit, jak jsem 
se rozhodl rehabilitovat tyto královny po 
letošní zimě, kdy nehodlaly ani v červnu 
tvořit letní pasti a kdy byl jejich stav 
žalostný.

Jak j iž název článku napovídá, 
rozhodl jsem se celou situaci řešit 
r a d i k á l n í m  r o z h o d n u t í m ,  k t e r é 
vycházelo z informací načerpaných 
z literatury a mé tříleté zkušenosti, že za špaletovým oknem (byť na jižní straně) 

pšenka mucholapce 
nekvete. Učinil jsem 
proto následující 
opatření: 

1 .  P o s l e d n í 
d v ě  r o s t l i n k y 
j s e m  p ř e s a d i l 
d o  k v ě t i n á č e 
o průměru 10 cm, 
na jehož dno jsem 
dal 1 cm vysokou 
v r s t v u  j e m n é h o 
křemičitého písku 
j a k o  d r e n á ž . 
Substrát byl složen 
v poměru rašeliny 
a křemičitého písku 
zhruba 1:1 (dříve 
pouze rašelina).

T í m t o  j s e m 
z a b e z p e č i l 
v y š š í  v z d u š n o s t 
substrátu, vlhkost 
a v neposlední řadě 
t o ,  a b y  k o ř í n k y 
n e p r o n i k a l y  d o 
podmisky s vodou, 
k d e  b y  m o h l y 
uhnívat, což by ve 

finále mohlo vést až k uhnívání rostliny,
které se také projevuje černáním listů.

2. Odstranil jsem černé a nefunkční listy, 
přičemž jedna z rostlinek byla po mém 
zásahu skoro na vyhození a její šance 
na přežití byly z mého pohledu velmi 
mizivé.

3. Květináč jsem poprvé po třech letech 
umístil ven za okno, a to na východní 
stranu, kde jsou rostliny cca 4 – 5 hodin 
na přímém slunci. Zbytek dne stín.

A výsledek? Po týdnu bylo možno 
sledovat na některých pastech krásné 
rudé zabarvení, které mé oko na vlastní 
bulvu ještě nikdy nespatřilo (foto č. 1). 
Bylo tedy zřejmé, že venkovní prostředí 
a sluníčko rostlinkám prospívá více než 
cokoliv jiného. Po dalším týdnu bylo 
možno pozorovat, kterak obě rostliny ve 
svém středu tvoří nové řapíky s pastmi, 
a to letními. Největší radost mi v tomto 
směru udělala rostlinka, která byla na 
VYHOZENÍ, neboť jsem u této navíc 
při bližším ohledání zjistil, že vypustila 
odnož (foto č. 2), která se směle drala 
k životu kousek od ní. Rostliny teď 
vypadají zcela jinak a já teprve teď mohu 
říci, že poznávám zcela jejich krásu.    □

Radikální řez
JAN ZÁBOREC
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Čeleď rafléziovitých (Rafflesiaceae) 
s p a d á  d o  ř á d u  p o d r a ž c o k v ě t ý c h 
(Aristolochiales) a zahrnuje asi 20 druhů 
(kromě nejznámějšího druhu R. arnoldii 
např. R. tuan-mudae, R. pricei, R. keithii 
aj.; v konečném počtu druhů se různé 
zdroje rozcházejí), z nichž některé 
jsou objevy doby nedávné (1988). 
Rod raflézia (Rafflesia) se vyskytuje 
na Malajském poloostrově, v jižním 
Thajsku, v omezených oblastech Filipín, 
na Sumatře, Jávě a na Borneu.

Snad  ne jznámějš ím druhem je 
raflézie Arnoldova (Rafflesia arnoldii), 
u níž se uvádí, že má největší květ na 
světě (průměr až 1 m). Rodové jméno 
dostala na počest sira Stanforda Rafflese,
dobrodruha a zakladatele britské kolonie 
Singapore. Spolu s ním se v letech 1821 
– 22 zúčastnil průzkumu tropického 
pralesa Sumatry doprovodný pomocný 
chirurg u vojenského námořnictva 
Dr. Joseph Arnold, který měl velkou 
vášeň pro přírodopis, a právě ten uvedený 
druh objevil. Odtud na jeho památku 
druhové jméno této podivné parazitické 
rostliny. Kdyby nebylo jejího nápadného 
květu, asi bychom ji ani nezaznamenali. 
Ze semene raší prvoklíček (prokaulom), 
který se mění v haustorium, jež prorůstá 
do kořenů specifické dřevnaté hostitelské
liány rodu Tetrastigma (Cissus ve starší 
literatuře) z čeledi révovitých (Vitaceae). 
Obecně se u raflézi í rozpoznávají
asi 3 specifické druhy tohoto rodu,
na nichž parazitují. Málo je známo, 
v čem specifita spočívá. Jde o rostliny
bezkořenné, bezlisté (a když olistění 
je, pak jen šupinaté), které mnohdy ani 
stonek nevytvářejí. V popsané fázi jsou 
to rostliny zcela neviditelné, jež lze 
srovnat s podhoubím podstatně vývojově 
níže stojících hub. U R. arnoldii dochází 
k vytváření květů asi po 9 – 21 měsících 
od vyklíčení semene a květ vytrvává 
maximálně 5 dní. U R. arnoldii vyraší 
z dřevnaté liány kulovité, rezavě hnědé 
poupě, které posléze zvolna dosahuje 
velikosti kapustové hlávky. Ne všechna 
poupata dosahují zralosti.  Některá 
zacházejí ještě před rozkvětem. Pokud 
poupě dozraje, dochází k plošnému 

rozvití kruhově souměrného květu o pěti 
korunních plátcích, které jsou masité 
konzistence, mají masově červenou 
barvu s hustou, bělavou bradavičnatou 
skvrnitostí a jsou přibližně stejně široké 
jako dlouhé, podlouhle hranaté. Uvádí 
se, že takový květ může mít hmotnost až 
přes 7 kg. Květy obvykle raší na zemi, 
i když vzácněji se vyskytují i nad zemí. 
Jsou dvoudomé a zkušenost ukazuje, že 
se většinou pospolitě vyskytují květy 
pouze jednoho pohlaví, což značí, že je 
třeba opylovačů, kteří zajistí styk pylu 
samčích květů s bliznami květů samičích 
na delší vzdálenost. Literární zdroje 
uvádějí, že květy vydávají odporný 
zápach zahnívajícího masa, který vábí 
především hmyz specializovaný na 
rozkládající se mršiny. Právě tyto hmyzí 
druhy zajišťují opylování.

Zdá se ,  že  obř í  rozměry květu 
nemají žádný praktický účel,  snad 
jde jen o rozmařilost, kterou si tyto 
rostliny mohou dovolit díky tomu, že 
živné a stavební látky jdou na účet 
hostitelské liány. Po odkvětu se květ 
rozpadá ve slizkou kaši a zůstává plod 
o průměru asi 15 cm, jenž obsahuje 
spousty drobounkých semínek s tvrdým 
osemením. Semeny se živí veverky a jiní 
drobní savci. Předpokládá se, že právě 
tito menší savci zajišťují rozšiřování 
raflézie v přírodě.

V popsaných geografických lokalitách
lze druhy rodu raflézie (Rafflesia) obecně 
nalézt ve výšce 500 – 700 m nad mořem. 
V tropických pralesích těchto výšek je 
stálé teplé klima o teplotách 24 – 27 0 C 
a vzdušné vlhkosti, jež za nocí dosahuje 
100 % hodnoty.

V p r o v i n c i i  S a b a h  n a  B o r n e u 
nedaleko Tambunanu byla vyčleněna 
jedna chráněná oblast speciálně pro 
raflézie, které zde vykazují výrazně
vysokou druhovou koncentraci, takže je 
skoro zaručené, že tu návštěvník některý 
druh v květu zastihne. V jiné lokalitě 
(Poring Hot Springs) jsou podél silnice 
poutače, které upozorňují na aktuální 
raflézie v květu a za drobný poplatek
vás majitelé na takové místo ochotně 
zavedou.

Zřejmě proto, že jde o mimořádně 
vzácné rostliny, místní obyvatelé se 
domnívají, že mají zvláštní vlastnosti. 
To dokládají domácí názvy. Tak např. se 
jí místy říká „Devil´s Betel Box“ (něco 
jako „ďáblova schránka na betel“) nebo 
„Corpse Flower“ („mrtvolný květ“) 
a v Sabahu se jí také říká „kukuanga“, 
což doslova znamená „láčkovka“, zřejmě 
díky tomu, že většina květů je naplněná 
vodou a láká mouchy.

Vzhledem k tomu, že vývoj květu 
trvá u dosti druhů kolem 9- ti měsíců, 
využívá se květů jako kouzla plodnosti 
anebo ve  formě ča je  ke  zmírnění 
porodních bolestí a k obnovení sil 
po porodu. Vzhledem k velikosti se 
květy raflézií považují místně také
za afrodisiakum. Faktem zůstává, že 
domorodí Dusunové z provincie Sabah 
na Borneu květy raflézií z léčitelských
ani jiných důvodů nesbírají.

Všechny známé druhy rodu raflézia
(Rafflesia) jsou ohrožené. U třech druhů 
se odborníci domnívají, že už vyhynuly. 
Snahy o kultivaci zatím spolehlivé 
výsledky nepřinášejí. V Malajsii je 
raflézie zcela chráněna zákonem pouze
v provincii Sarawak.

Jde o rostliny nesmírně zranitelné 
a výrazně spjaté s nedotčeným životním 
prostředím. Jeho necitlivé narušování 
( k á c e n í ,  s b ě r  p o u p a t ,  n a d m ě r n á 
turistika atp.) může mít pro mimořádně 
zajímavé raflézie fatální následky.
Specifické a skryté životní projevy
druhů uvedeného rodu jsou dosud často 
jen zpola objasněné a mnohdy zatím 
neznámé. Jejich vyhubením bychom se 
mohli lehce připravit o hlubší poznání 
životní strategie rostlin, jež postrádají 
chlorofyl.   □

ZDROJE:
VOLNĚ INTERPRETOVÁNO PODLE STAŽENÝCH 

INTERNETOVÝCH ZDROJŮ.

O rafléziích
(s barevnou přílohou na straně V)

ZDENĚK ŽÁČEK

... a jiných botanických kuriozit
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74a …. Palisty dělené do šídlovitě štětinatých přívěsků při vrcholu, řapíky s rezavě hnědými chloupky.  ->  ....Drosera ramentacea Burch. ex 
DC.

74b …. Palisty jen mírně rozštěpené při vrcholu, téměř nedělené, řapíky postupně holé, bez rezavě hnědého ochlupení.  ->  ....Drosera capensis 
L.

75a …. Listová čepel podlouhle lžicovitá, až 2 cm dlouhá.  ->  ....Drosera chrysolepis Taub.

75b …. Listová čepel čárkovitá, přinejmenším 3 cm dlouhá.  ->  ....76

76a …. Listová čepel stěží 8 cm dlouhá, stvoly holé.  ->  ....Drosera villosa St.Hil.

76b …. Listová čepel delší než 10 cm, stvoly klkaté.  ->  ....Drosera graminifolia St.Hil.

77a …. Květy čtyřčetné.  ->  ....sekce Bryastrum  ->  ....Drosera pygmaea DC.

77b …. Květy pětičetné.  ->  ....sekce Lamprolepis  ->  ....78

78a …. Blizna splývající s čnělkou, není nejširší v blízkosti vrcholu, listová čepel mělká.  ->  ....79

78b …. Čnělka ostře rozšířená ve zploštělou bliznu nebo je blizna kyjovitá s nejširším místem v blízkosti vrcholu, listová čepel hluboce 
konkávní, miskovitá.  ->  ....106

79a …. Listová čepel kopinatá, 4 - 7 mm dlouhá.  ->  ....80

79b …. Listová čepel vejčitá nebo kruhová, do 3 mm délky.  ->  ....82

80a …. Kalich rudě chlupatý, koruna oranžová, listová čepel 6 - 7 mm dlouhá.  ->  ....Drosera barbigera Planch.  ->  ....81

80b …. Kalich s průsvitnými chlupy, koruna bílá nebo růžová, listová čepel 2,5 - 6 mm dlouhá.  ->  ....Drosera scorpioides Planch.

81a …. Stvoly jsou kryté s dlouhými, plstnatými, žlaznatými chlupy, koruna červenooranžová či jasně oranžová, v centru černá, čnělky a blizny 
černé.  ->  ....Drosera barbigera subsp. barbigera Planch.

81b …. Stvoly s krátkými žlaznatými chloupky tvarem připomínajícími cvočky, koruna růžová, v centru červená, čnělky červené, blizny bílé.  
->  ....Drosera barbigera subsp. silvicola Lowrie & Carlquist

82a …. Okvětní lístky s mělkým zářezem při vrcholu, 3 mm dlouhé.  ->  ....Drosera enneabba N. Marchant & Lowrie

82b …. Okvětní lístky vejčité nebo delší než 3 mm.  ->  ....83

83a …. Čnělek je 5, jsou nitkovité, vodorovně uložené, shluk palistů zkosený, špičatý nebo řapíky oploštělé a 2 - 2,5 mm široké.  ->  ....84 

83b …. Čnělky jsou 3 - 4, velmi vzácně 5, shluk palistů není zkosený, řapíky do 1 mm šířky.  ->  ....85

84a …. Shluk palistů zkosený, špičatý, řapíky užší naž 1 mm.  ->  ....Drosera androsacea Diels

84b …. Shluk palistů vejčitý, řapíky oploštělé a 2 - 2,5 mm široké.  ->  ....Drosera pulchella Lehm.

85a …. Shluk palistů zhuštěný, kompaktní a polokulovitý.  ->  ....Drosera pycnoblasta Diels

85b …. Shluk palistů přihrocený, není kompaktní a polokulovitý.  ->  ....86

86a …. Okvětní lístky bílé, ve vnější polovině žluté, řapík nepatrně žlaznatý na horním povrchu, čnělka s bliznou nitkovité, nerozšířené.  ->  ....

Dichotomický klíč rodu Drosera 
Část IV.

(sestaveno podle klíče dr. Jana Schlauera uveřejněného v CPN 3/1996, upraveno)

JAROSLAV LIŠKA
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Drosera citrina Lowrie & Carlquist  ->  ....176

86b …. Květy bílé, růžové nebo oranžové, nikdy žluté, řapíky žlaznaté zespodu, při okrajích, na obou stranách či holé, čnělka s bliznou lehce 
rozšířené.  ->  ....87

87a …. Stvoly 4,5 - 12 cm dlouhé, kališní lístky nejsou v květu vyjádřeny, okvětní lístky (5-) 7 - 10 mm dlouhé, oranžové, bílé nebo růžové.  ->  
....okruh Drosera leucoblasta Benth.  ->  ....88

87b …. Stvoly do 5 cm délky nebo jsou kališní lístky v květu vyjádřené, a současně květ nikdy není oranžový.  ->  ....95

88a …. Plodící stopky všechny vzpřímené.  ->  ....89
88b …. Plodící stopky vyjádřené.  ->  ....93 
89a …. Čnělka s bliznou se zužují od baze.  ->  ....90

89b …. Čnělka s bliznou jsou nejširší blízko středu.  ->  ....91

90a …. Květy oranžové.  ->  ....Drosera echinoblastus N. Marchant & Lowrie

90b …. Květy bílé nebo růžové.  ->  ....Drosera helodes N. Marchant & Lowrie

91a …. Shluk palistů 4 mm dlouhý, palisty mnohonásobně dělené.  ->  ....92

91b …. Shluk palistů 7 mm dlouhý, kompaktní a hladký.  ->  ....Drosera leucoblasta Benth.

92a …. Květy oranžové.  >  ....Drosera callistos N.Marchant & Lowrie

92b …. Květy bílé nebo růžové.  ->  ....Drosera closterostigma N.Marchant & Lowrie

93a …. Okvětní lístky houslovitého tvaru.  ->  ....94

93b …. Okvětní lístky obráceně vejčité.  ->  ....Drosera spilos N. Marchant & Lowrie

94a …. Květy oranžové.  ->  ....Drosera miniata Diels

94b …. Květy bílé nebo růžové  ->  ....Drosera walyunga N. Marchant & Lowrie

95a …. Okvětní lístky až 6,5 mm délky, tmavě růžové.  ->  ....Drosera lasiantha Lowrie & Carlquist

95b …. Okvětní lístky kratší než 6 mm, bílé, někdy s růžovými skvrnkami.  ->  ....96

96a …. Květů obvykle méně než 15, nezhuštěných.  ->  ....97

96b …. Květů více než 20, zhuštěných, zdánlivě v několika řadách.  ->  ....Drosera paleacea DC.  ->  ....102

97a …. Kališní lístky v květu vyjádřeny.  ->  ....Drosera dichrosepala Turcz.  ->  ....98

97b …. Kališní lístky nejsou v květu vyjádřeny.  ->  ....99

98a …. Stonek květenství, jednotlivé květní stopky a baze kališních lístků nepatrně žlaznaté.  ->  ....Drosera dichrosepala subsp. dichrosepala 
Turcz.

98b …. Stonek květenství, jednotlivé květní stopky a kališní lístky holé.  ->  ....Drosera dichrosepala subsp. enodes N. Marchant & Lowrie

99a …. Okvětní lístky úzce obvejčité, bez růžových skvrn.  ->  ....100

99b …. Okvětní lístky široce obvejčité, s růžovými skvrnami.  ->  ....Drosera parvula Planch.  ->  ....101

100a …. Řapíky nejširší blízko středu, okvětní lístky eliptické.  ->  ....Drosera oreopodion N. Marchant & Lowrie

100b …. Řapíky nejširší blízko baze, okvětní lístky okrouhlé.  ->  ....Drosera grievei Lowrie & N. Marchant

Pokračování příště!
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Nápad 
Před pár měsíci jsem se rozhodl pro 
pořízení větší vitríny pro masožravky, 
hlavně pro láčkovky. Neměl jsem sice 
s jejich pěstováním velké zkušenosti, 
a l e  u s o u d i l  j s e m ,  ž e  v e  v ě t š í m 
prostoru budou mít lepší podmínky 
a předejdu tak některým zklamáním. 
Požadavky na vitrínu jsem si ale přesto 
nevymyslel  ze dne na den a všem 
začátečníkům doporučuji začít menším 
akváriem a teprve později si udělat 
představu o nárocích rostlin a vlastních 
požadavcích a možnostech. Lze se 
tak vyhnout zjištěním „proč já to jen 
neudělal jinak?“.

Návrh a pořízení
Rozměry vitríny měly být kolem 120 
× 50 × 110 cm (šířka, hloubka, výška). 
Nejdř íve  jsem sepsal  předběžnou 
poptávku a  obes la l  někol ik  firem
nalezených na internetu s dotazem na 
cenu. Nabídky se lišily značně, od 5,5 
tis. na http://www.sklorex-akvarium.cz 
z Brna (6 mm sklo), přes 6,5 tis. http://
www.mojeakvarium.cz z Prahy (8 mm 
sklo), až po 14 tis. od http://www.miga.
cz (taktéž z Prahy a 8 mm sklo). Zvolil 
jsem druhou z uvedených firem, už kvůli
svému bydlišti v Praze.

Protože jsem chtěl zároveň nahradit 
stávající akvárium pro rybičky za větší, 
rozhodl jsem se pro kombinaci akvária 
a vitríny a rozměry jsem nakonec upravil 
na výsledných 130 × 50 × 150 cm s tím, 
že do 40 cm bude dosahovat vodní 
hladina a pro rostliny zbyde 110 cm 
výšky. Celkový objem vitríny je téměř 
1 000 litrů, z čehož čtvrtina připadá na 
akvárium. Prodejce se mnou ochotně 
několik hodin řešil návrh vitríny s cílem 
vychytat všechny detaily, navrhnout 
otvory pro kabely i větrání a dojít ke 
kompromisu požadavků a technických 
možností sklenářů.

Když byla vitrína hotová, tak nastal 
největší problém – stěhování. Firemní 
dodávka bohužel nestačila, musel jsem 

objednat Avii. Odhadovaná hmotnost 
byla bez odnímatelných předních dveří 
lehce přes 100 kg a při  rozměrech 
vitríny podobných obývákové knihovně 
a křehkosti skla to nebyla žádná sranda. 
Podařilo se nám jeden roh trochu narazit, 
ale naštěstí ne fatálně. Oddychl jsem si, 
když bylo hotovo.

Konstrukce vitríny
Spolu se skříňkou vysokou 50 cm 
a s horním krytem dosahuje vitrína do 
více než dvou metrů. Tak akorát, abych 
dosáhl i do její horní části a aby rybky 
nebyly úplně na zemi. Chtěl jsem mít 
na přední stěně co nejméně rušivých 
prvků a proto jsme se rozhodli udělat 
větrání ze strany. Tvoří ho dva otvory 
o průměru 5 cm na každé straně. Jsou 
umístěny těsně nad hladinou vody. Horní 
větrání je pak realizováno přerušením 
skla v šířce 10 cm po celé délce stěny. 
Později jsem zjistil, že by větrací otvory 
stačily mnohem menší.

Přívod kabelů a hadic je zajištěn 
da lš ím o tvorem o  průměru  5  cm, 
který je vyvrtán na levé straně zadní 
stěny nad hladinou, tentokrát ale není 
uzavřen umělohmotnou mřížkou. Další 
menší otvor je i na pravé straně. Dva 
požadované otvory na obou stranách pod 
stropem bohužel sklenář neudělal, ale 
kabely pro zářivky bylo možno přivést 
i horním větráním.

Ve 45 cm výšky končí přední sklo 
a jsou na něm nalepeny kolejničky pro 
usazení odšupovacích dveří. Ty jsou 
složené ze dvou křídel tloušťky 4 mm, 
nezávisle posouvatelných v kolejničkách. 
J e  možné  j e  úp lně  vy jmou t  j ako 
u prosklených knihoven. Na křídlech 
jsou nalepena malá skleněná madla pro 
snadné posouvání. Jako další prvek jsem 
si vymyslel rozdělení spodní akvarijní 
části svislou přepážkou tak, aby vznikla 
suchá část pro zasázení rostlin.

Na zadní stěnu jsem přilepil tři 
„poličky“ z kusů skla tak, aby bylo 
možno na ně umístit rostliny.

Zařizování
Při zařizování jsem měl několik cílů. 
V první řadě vytvořit životní prostor 
pro rybky i rostliny, který by v rámci 
možností co nejvíce splýval, což se ale 
ne úplně podařilo. Dalším cílem bylo 
zachování rozebíratelnosti zařízení 
vitríny, aby bylo možno ji přemístit, 
až se budu stěhovat, a v neposlední 
řadě skrytí všech technických zařízení 
s výjimkou zářivek a ventilátoru.

J a k o  o k r a s n ý  p r v e k  i  z p ů s o b 
zvlhčování jsem si vymyslel vodopád. 
C h t ě l  j s e m  h o  z a j i s t i t  e x t e r n í m 
akvarijním filtrem, jehož výstup by
padal zpět do vody. Tuto možnost jsem 
později zamítl kvůli malému výtlaku 
filtrů, ale hlavně pro potřebu vypínat na
noc vodopád, aby nerušil při spánku. 
Filtr se totiž vypínat nesmí, aby užitečné 
bakterie v něm žijící nezahynuly na 
nedostatek kyslíku. Vybral jsem z široké 
nabídky čerpadlo EHEIM Compact 
1000 s výtlakem 2 m a regulací průtoku 
od 150 l/h do 1000 l/h (při nulovém 
požadovaném výtlaku).

Měl jsem naplánováno, že bude voda 
z akvária čerpána do nádoby umístěné 
pod stropem, ze které bude přepadávat 
zpět k hladině a ve které bude zároveň 
umístěn mlhovač. Nemusel bych se 
tak starat o dolévání vody k mlhovači 
a příliš by nevadilo ani jeho cákání. I to 
jsem později zavrhl.

Pozadí 
Zadní stěnu jsem se rozhodl pokrýt 
korkovou kůrou. Kvůli rozebíratelnosti 
vitríny jsem chtěl kusy kůry nalepit na 
desku z plexiskla, kterou bych pak do 
vitríny vložil a zajistil. Ukázalo se ale, že 
na plexisklo nechytá dobře ani montážní 
pěna, ani silikon, který dokonce nechytal 
ani na korek. Navíc by ho bylo potřeba 
obrovské množství ,  a  tak jsem po 
několika pokusech skončil u rozhodnutí 
nalepit korkovou kůru montážní pěnou 
přímo na sklo. Na obou dvou materiálech 
držela obstojně a navíc není, stejně jako 

Konstrukce vitríny
(s barevnou přílohou na straně IV)

BOREK STRAKA
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silikon, toxická pro ryby. Protože jsem už 
ale nemohl s vitrínou kvůli její hmotnosti 
a rozměrům hýbat a položit ji na zadní 
stěnu naplocho, bylo nutno kůru lepit 
„nastojato“ a každý kousek zvlášť zajistit 
zapříčením kusem dřeva o kolejničky 
předních  dveř í .  T ím se  ce lá  akce 
protáhla na několik dlouhých dnů. Kusy 
kůry jsem upravoval pilkou a nožem do 
požadovaného tvaru a lepil je na zadní 
stěnu. Často mi kůra odpadávala a já 
se u toho pořádně navztekal, nemluvě 
o hrozném nepořádku všude okolo :).

K o r k o v o u  k ů r o u  j s e m  z a k r y l 
i poličky o šířce asi 10 cm, přilepené na 
zadní stěnu. Na ně pak je možno položit 
květináčky s rostlinami, které se celé 
schovají a vypadá to, jako by rostlina 
vyrůstala přímo z kůry. Přesto je ale 
možno rostliny vyjmout a přemístit. 
Stejně tak voda tvořící vodopád vytéká 
z kůry.

Pro podvodní část vitríny se ale 
korková kůra nehodila; ani propráním 
a provařením jsem nezabránil silnému 
barvení vody. Navíc jsem si nebyl jistý 
životností kůry pod vodou. Po zvažování 
několika variant, z nichž nejlépe se 
jevilo nastříkání zadní stěny montážní 
pěnou, vytvarování nepravidelného 
povrchu a nabarvení barvou smíchanou 
s epoxidovým lepidlem, které je po 
neutralizaci například octem taktéž 
nezávadné pro ryby, jsem se ale rozhodl 
pro hotové řešení ve formě černého 
tvarovaného pozadí Juwel z podobného 
materiálu. Desky jsem nařezal a přilepil 
silikonem.

Osvětlení a ventilace
Vitrína se nachází daleko od okna, 
proto jsem osvětlení vyřešil čtyřmi 
zářivkami o délce 120 cm a příkonu 36 
W, umístěnými těsně pod stropem uvnitř 
vitríny, aby světlo nemuselo pronikat 
sklem a nesnižovala se tak jeho intenzita. 
Protože ale intenzita světla se vzdáleností 
od zdroje značně klesá a metr od zářivek 
by měly rostliny světla asi jako v lese, 
další dvě trubice jsou upevněné svisle 
po obou stranách v přední části. Celkový 
příkon zářivek je tak přes 200 W. Aby 
nezpůsobovalo zapínání a vypínání 
rybkám i obyvatelům místnosti takový 
šok, nejprve se ráno sepnou dvě svisle 
umístěné zářivky a po chvíli zbylé 
čtyři, večer je postup opačný. Umístění 
zářivek uvnitř vitríny se ukázalo jako 
nevhodné a musel jsem ho později 
přehodnotit. Zářivky používám moderní 

třípásmové velikosti T8: Narva LT 
36W/860 o teplotě chromatičnosti 6 500 
K s barevným podáním 1B, podobající 
se dennímu slunečnímu světlu a veliké 
účinnosti 90 lm/W, které jsou zároveň 
velmi levné (54 Kč), kombinované 
s Narva LT 36W/960 Special Bio Light 
(206 Kč), které mají mnohem menší 
účinnost 64 lm/W, ale produkují světlo 
s barevným podáním 1A, maximálně se 
podobající slunečnímu světlu.

Na všechny zářivky jsem nasadil 
patice Glomat Controller 2x 40 W, které 
obsahují i krabičku s elektronickým 
p ř e d ř a d n í k e m .  Te n  n a  r o z d í l  o d 
běžně používaných tlumivek zvyšuje 
účinnost a životnost zářivek a zabraňuje 
viditelnému blikání.  Zářivky jsem 
upevnil zacvaknutím do dodávaných 
plastových držáků, které je možno 
př i lepi t  př ímo na sklo.  Př i  lepení 
jsem uspěl až s kombinací silikon na 
sklo a sekundové lepidlo mezi plast 
a silikon. Svisle umístěné zářivky jsem 
radši připevnil na malé hranolky skla 
s otvorem, které dodal sklenář. Přeci 
jen sklo lepené silikonem opět na sklo 
drží nejlépe. Na zářivky jsou ještě 
nacvaknuté reflektory Juwel. Reflektory
i  předřadníky  by  a le  by lo  možno 
svépomocí vyrobit a ušetřit. Tomu bych 
se chtěl věnovat v dalším článku.

Pohyb vzduchu zajišťuje velký 
ventilátor o průměru 12 cm, zapojený 
místo jmenovitého napětí 12 V na 7V 
adaptér a vypínaný na noc spolu se 
zářivkami.

Osazování rostlin
Kromě masožravých rostlin jsem si 
pořídil i několik orchidejí a dalších 
nemasožravých rostlin. Orchideje jsem 
s hrstí rašeliníku přivázal vlascem 
ke  ko rkovým vě tv ím .  Kvě t ináče 
s láčkovkami obalil kusy kůry tak, aby 
květináče nebyly vidět, a zavěsil je za 
skleněné hranolky s dírkou, nalepené 
silikonem na strop. Některé rostliny 
jsem zasázel přímo do mezer v kůře. 
Pralesní rosnatky našly své místo ve 
spodní části vitríny v přepážce akvária 
naplněné substrátem. Ve vodě je položen 
veliký kořen, který zasahuje nad hladinu, 
je zvlhčován vodopádem a dá se taktéž 
osázet rostlinami. Společenství doplňují 
volně visící trsy Tillandsia usneoides 
a Ficus pumilla, který časem obroste 
větve s orchidejemi a pozadí.

Voda je osídlena převážně rostlinami 
rodu Anubias, které jako jedny z mála 

odolají všežravým nájezdům závojnatek 
a zároveň rostou dobře v polostínu. 
Někteří z vás se asi pozastaví nad 
kombinací závojnatek s tropickými 
ros t l inami .  Závojna tky  se  mi  a le 
líbí, slíbil jsem jim větší akvárium, 
až vyrostou, a nemohl bych se jich 
zbavovat. Je příjemné je pozorovat a na 
rozdíl od většiny akvarijních ryb je na ně 
pěkný pohled i shora; akvarijní část je 
totiž umístěna poměrně nízko nad zemí.

Problémy a vylepšení
Při zařizování vitríny a během několika 
měsíců provozu se některé věci ukázaly 
jako nevhodné a musel jsem je vyřešit 
jinak. Například umístění mlžiče. Sice 
byl úplně skryt v kůře, nebylo potřeba 
mu doplňovat vodu, ale jeho cákáním, 
jakož i kapkami vody od vodopádu, bylo 
příliš zvlhčované korkové pozadí. To se 
v důsledku vlhkosti začalo odlupovat 
a odpadávat. Mlhovač stejně nebyl moc 
efektivní. Montážní pěna zkrátka ve 
vlhké vitríně na skle dlouhodobě nedrží 
(i bez vodopádu). Musíte počítat s tím, 
že kusy kůry budou držet spíše pospolu 
než na skle a je potřeba je zespodu 
něčím podložit, nebo je přichytit ke sklu 
jiným způsobem, například nalepením 
skleněných hranolků a přivázáním 
k nim.

Udržení vlhkosti ve vitríně se vůbec 
ukázalo jako problematické. Vodní 
hladina, mlhovač a vodopád namáčející 
své okolí nestačily. Postupně jsem 
zakrýval a zalepoval větrací otvory, až 
zůstala jenom mezera mezi předními 
křídly dveří. Naprosto nevhodné bylo 
umístění zářivek dovnitř vitríny. Teplo 
jimi produkované spolehlivě vysušilo 
vlhkost, a proto jsem všech šest trubic 
umístil vně. Dvě svislé trubice jsem tak 
mohl nahradit delšími, taktéž 120 cm 
kusy, které teď svítí i pod hladinu. Ani 
pro nenáročné Anubiasy nebyla intenzita 
osvětlení dostatečná. Ještě doplním 
jednu menší trubici přímo do vitríny, 
aby osvětlovala rost l iny zasazené 
v odděleném oddílu akvária a rostliny 
pod hladinou.

Musím upozornit na nevhodnost 
patic Glomat do vlhkého prostředí. 
Navzdory vzhledu a tvrzení prodejců 
nejsou vodě odolné, nemají označení 
krytí IP a může do nich vniknout voda 
a způsobit minimálně nepěkný úraz el. 
proudem. Tento problém se ale týká 
spíše svisle umístěných zářivek, na 
které může stříkat voda při zavlažování. 
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Je vhodné je zalepit izolační páskou, nebo zvážit použití 
vodotěsných patic, které se dají koupit buď samostatně, nebo 
například v kompletu Arcadia s více než dostatečným krytím 
IP67 (IPx7 – dočasné ponoření do vody).

Malý mlhovač jsem nejprve nahradil větším s pěti 
membránami, který jsem položil těsně pod hladinu na 
dodávaný plovák, aby sledoval měnící se výšku hladiny. 
Ventilátor hnal vlhký vzduch do horních pater vitríny. 
Mlhovač sice vytvoří krátkodobě pěknou mlhu, ale ta v létě 
rychle vyschne a dlouhodobé zvlhčení se nekoná. Proto jsem 
začal vymýšlet rozprašování vody, které by v horkých letních 
dnech několikrát za den namočilo listy rostlin a zvýšilo 
vlhkost odparem, což je účinnější a trvalejší způsob. Zároveň 
by se tím vyřešilo zalévání.

Protože jsem člověk od přírody líný, který se snaží si 
život co nejvíce zjednodušit, řekl jsem si, že je zbytečné 
vodu na rosení do vitríny dodávat, když je jí tam více než ve 
vaně. Koupil jsem další akvarijní čerpadlo, hadičkami zavedl 
vodu ke stropu a napojil trysky. Akvarijní čerpadla mají sice 
veliký průtok, ale nevyvinou dostatečný tlak; alespoň se mi 
nepodařilo sehnat žádné trysky, kterým by tak malý tlak 
stačil. Čerpadlo z ostřikovačů z auta jsem kvůli hluku použít 
nechtěl. Vhodné řešení zatím hledám. Oslovil jsem některé 
firmy a pokud se doberu k vyhovujícímu řešení, podělím
se s vámi o něj v některém z dalších čísel Trifida. Znáte-li
vhodný způsob, dejte mi prosím vědět.

Nejistá byla vhodnost zalévání rostlin vodou pohnojenou 
rybičkami. Moc informací o tomto tématu jsem na internetu 
nenašel, ale po několika měsících můžu konstatovat, že žádné 
negativní vlivy na rostlinách nepozoruji. Vodu do akvária 
dolévám z reverzní osmózy a menší množství z vodovodu 
(aby rybičkám nechyběly minerály). A protože tak velké 
množství vody po pravidelné výměně běžná reverzní 
osmóza přefiltruje za mnoho hodin, zavedl jsem její výstup
vzduchovací hadičkou přes byt až do pokoje s vitrínou.

Zalévám touto vodou všechny masožravky, protože ji 
mám vždy po ruce a chtěl jsem její vliv ověřit. Problém 
nastal jen u bublinatek (včetně např. U. livida, považovanou 
některými za plevel), které opakovaně hynou. Tvrdost vody je 
minimální, amoniak a dusitany akvarijním testem neměřitelné 
a obsah dusičnanů menší než 50 mg/l, což je u udržovaného 
akvária hodnota normální a pro ryby bezpečná. Obsah dalších 
látek jsem neměřil a za důvod úhynu bublinatek pokládám 
právě dusičnany. Pokud mi tuto hypotézu může někdo 
potvrdit nebo vyvrátit, tak se mi prosím ozvěte.

Špatně navržený byl také horní kryt vitríny. Je to dřevěný 
rámeček bez horní desky, který je asi jednou čtvrtinou 
naražený na vitríně a tři čtvrtiny přesahují nad. Na strop 
vitríny se ale hledí zespodu a ne shora, a proto by bylo 
lepší narazit rámeček hlouběji, aby více skryl zářivky. Na 
to truhlář při výrobě nepomyslel. Pokusím se kryt vybrousit 
a poopravit.

V dalším článku bych chtěl rozebrat druhy zdrojů světla, 
jejich výhody a nevýhody, základní fyzikální vzorečky 
a vyvrátit některé hojně rozšířené mýty.

Další informace o konstrukci vitrín  naleznete na adrese 
http://www.darwiniana.cz/forum/read.php?38,13881.   □

počet položka cena celkem
1 vitrína 

130x50x150 cm 
(8 mm)

7 782 Kč 7 782 Kč

1 skříňka 
130x50x50 cm

2 885 Kč 2 885 Kč

1 horní kryt 1 040 Kč 1 040 Kč
1 doprava 1 200 Kč 1 200 Kč

3 Glomat 2x 40 W 860 Kč 2 580 Kč
6 reflektor Juwel

120 cm
294 Kč 1 764 Kč

4 Narva LT 
36W/860, 120 cm

54 Kč 216 Kč

2 Narva LT 
36W/960, 120 cm

206 Kč 412 Kč

1 čerp. EHEIM 
Compact 1000

728 Kč 728 Kč

2 spín. hodiny analog 120 Kč 240 Kč
1 ventilátor 12 cm 180 Kč 180 Kč
1 zdroj pro ventilátor 200 Kč 200 Kč
2 teploměr 35 Kč 70 Kč
1 vlhkoměr 200 Kč 200 Kč
1 filtr Shark ADV 3 760 Kč 760 Kč
1 skleněné úchytky 208 Kč 208 Kč

9 korková kůra 1 kg 243 Kč 2 187 Kč
1 korková trubka 517 Kč 517 Kč
1 korková větev 299 Kč 299 Kč
1 kořen 399 Kč 399 Kč
4 písek 10 kg 108 Kč 430 Kč
1 lávové kameny 100 Kč 100 Kč
3 pozadí Juwel 295 Kč 885 Kč

2 prodlužováky 100 Kč 200 Kč
2 montážní pěna 

750 ml
160 Kč 320 Kč

1 pistole na tmel 62 Kč 62 Kč
1 silikon 159 Kč 159 Kč

celkem 26 023 K

Rozpočet
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Šumava a Český les tvoří rozsáhlé pohoří 
p ř i  j ihozápadní  hran ic i  s  Německem 
a Rakouskem. Spolu s Novohradskými 
horami jsou podle geomorfologického 
členění České republiky součástí Šumavské 
soustavy.

Samotná Šumava je plochou hornatinou 
o rozloze 1 671 km2. Tvoří ji  horniny 
p r o t e r o z o i c k é h o  ( p ř e d p r v o h o r n í h o ) 
a paleozoického (prvohorního) stáří, jako 
jsou migmatity, ruly, granity, granodiority 
a v menší míře i kvarcity. 

 Termín „rašeliniště“ je obecně chápán 
jako souhrnný název pro tři typy rašelinišť. 
a)  Vrchovištní  rašeliniště,  kde proces 
rašelinění probíhá v kyselém prostředí za 
nízkých teplot a obsah CaO je pod 0,5% 
sušiny.  b)  U přechodových rašel inišť 
probíhalo rašelinění v oligotrofních až 
mezotrofních podmínkách za nízkých teplot 
a obsah CaO nepřesahuje 2,5% sušiny. 
U obou typů rašelinišť představují rostlinné 
zbytky více než 5% z celkového objemu 
rašeliny. c) Třetím typem jsou slatiniště. 
Zde vzniká sediment v úživném prostředí 
teplejších oblastí. Obsah CaO převyšuje 
2,5% a rostlinné zbytky se v sedimentu 
nevyskytují vůbec, nebo tvoří méně než 5% 
celkové hmoty. 

Jak vlastně vzniká většina rašelinišť, 
či jak se na Šumavě říká, slatí? Jejich 
vznik je vázán do míst, kde je po dlouhou 
dobu zadržována voda. V těchto místech 
začne vznikat slatina z odumřelých trav, 
ostřic a rákosu. Začíná ubývat živin, čímž 
dostávají svoji šanci méně náročné druhy 
(např. i rašeliníky). Spodní části rašeliníku 
postupně odumírají a vzniká tak rašelina. Ve 
vrcholové části, kde má rostlinka rašeliníku 
tzv. „hlavičku“, neustále dorůstá. Rašeliník 
neroste rovnoměrně po celé ploše rašeliniště, 
ale tvoří vyvýšená místa, nazývaná bulty. 
Ty  j sou  od  sebe  navzá j em oddě leny 
prohlubněmi, ve kterých se zdržuje voda 
a označujeme je šlenky. Svým neustálým 
zvyšováním se  vrcholové čás t i  bul tů 
dostávají  mimo dosah vody (cca 20 cm) 
a začíná na nich převládat suchomilnější 
vegetace (vlochyně, ploníky aj.). Rašeliník 
začíná růst na dně šlenků, z kterých se tak 
postupně stanou bulty. Na živém rašeliništi 
dochází tedy k rytmickému střídání bultů se 
šlenky. V případě, že se horní část rašeliniště 
dostane trvale mimo dosah podzemní vody, 
začínají mezi rostlinami převládat dřeviny 
a rašeliniště odumírá.

Rašeliniště se ve velké míře vyskytují 
v mírném, boreálním i arktickém pásmu 
severní polokoule, přičemž směrem od jihu 
k severu přibývá vrchovišť na úkor slatinišť. 
Na našem území se rašeliniště rozkládají na 
0,027 miliónu hektarů s objemem sušiny 

421 mil iónů tun. 
V  p o r o v n á n í 
například s Finskem, 
Ruskem a Kanadou 
u  nás  p řev láda j í 
menší  rašeliniště 
s  r o z l o h o u  d o 
někol ika  des í tek 
hektarů, převážně 
v  p o h r a n i č n í c h 
horských oblastech 
nebo v Brdech a na 
Č e s k o m o r a v s k é 
vrchovině. Slatiniště 
s e  v y s k y t u j í 
v Polabí ,  v okolí 
Doks  a  Mimoně , 
v Hornomoravském 
i Dolnomoravském 
úvalu, ale i jinde. 
Šumavská rašeliniště 
jsou řazena v rámci 
NP Šumava do I . 
zóny. Patří mezi ně 
Modravské slatě, 
rašeliniště v nivě Křemelné, Tetřevská-
Fi l ipohuťská s lať ,  Černohorská s lať , 
Louky u Zhůří, Jezerní slať, Mezilesní slať, 
Žďárecká slať, Buková slať-Tokaniště, 
Chalupská a Novosvětská slať, Kotlina Valné, 
Častá-Březová alej, Splavské rašeliniště, 
Malá niva, Vltavský luh, Spálený luh, Jezerní 
luh, NPR Velká niva, PP Kvilda-Pod políčky, 
NPP Blanice, PP Malý polec a PP Polední.

Biotopy rašelinišť pro nás představují 
glaciální relikty (pozůstatky doby ledové) 
a  dodnes  s i  d r ž í  cha rak t e r  s eve r ské 
tundry. Mechové patro tvoří především 
rašeliníky. Za všechny jmenujme rašeliník 
tuhý (Sphagnum compactum), rašeliník 
křivolistý (S. fallax) a rašeliník hnědý 
(S. fuscum). Dále zde roste i dutohlávka 
sob í  (Cladon ia  rang i f e r ina ) ,  p lon ík 
tuhý (Polytrichum strictum), slatinatka 
rašeliníková (Odontoschisma sphagni), 
rokytník skvělý (Hylocomium splendens) 
a další. V bylinném patře naleznete na 
rašeliništích dominantní zástupce rodu ostřice, 
jako jsou ostřice šedavá (Carex canescens), 
o s t ř i ce  baž inná  (C.  l imosa ) ,  o s t ř i ce 
c h u d o k v ě t á  ( C .  p a u c i fl o r a ) ,  o s t ř i c e 
vrchovištní (C. paupercula) aj. Z ostatních 
rost l in zde rostou suchopýr pochvatý 
( E r i o p h o r u m  v a g i n a t u m ) ,  k y h a n k a 
sivolistá (Andromeda polifolia), mochna 
bahenní (Potentilla palustris), vlochyně 
bahenní (Vaccinium uliginosum), brusnice 
borůvka (Vaccinium myrt i l lus ) ,  š ícha 
černá (Empetrum nigrum )  nebo bř íza 
zakrslá (Betula nana). V ne moc bohatém 
keřovém patře rostou borovice rašelinná 
(Pinus ×pseudopumilio), borovice blatka 

(P. rotundata), borovice kleč (P. mugo) 
a smrk ztepilý (Picea abies).

K pro  nás  urč i tě  ne jza j ímavějš ím 
rostlinám na rašeliništích patří masožravá 
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) 
nebo rosnatka obvejčitá (D. ×obovata), 
rosnatka anglická (Drosera anglica) a tučnice 
obecná (P. vulgaris). Detailnější výčet taxonů 
podává například Katalog biotopů České 
republiky.

Ze všech biotopů vyskytujících se v NP 
a CHKO Šumava zaujímají největší plochu 
acidofilní smrčiny (26%) a bučiny (22%).
Pro nás zajímavá společenstva představují 
rašelinné lesy (do 7%), přechodová rašeliniště 
a třasoviště (do 3%), porosty kosodřevin (do 
1%) a stanoviště s maloplošným výskytem, 
kam patří i aktivní vrchoviště, degradovaná 
vrchoviště a  evropská suchá vřesoviště.

Pro tento článek jsme z několika důvodů 
vybrali tři nejznámější rašeliniště. Prvním 
důvodem byla jejich snadná dostupnost 
pro širší veřejnost. U Jezerní a Chalupské 
slati jsou k dispozici parkoviště pro osobní 
vozidla, a to přibližně 300 - 500 metrů od 
těchto přírodních památek, což z nich bohužel 
dělá téměř konzumní záležitost. Cesta na 
Tříjezerní slať je přece jen více fyzicky 
náročná. Slabou hodinku pěšky z Modravy, 
případně čtvrt hodinky na kole. Druhým 
důvodem byla osobní návštěva Radka 
Kastnera s rodinou nejen těchto rašelinišť 
letos v létě, což dokumentují jeho fotografie.
Třetím, neméně důležitým důvodem bylo 
to, že zde potkáte „masožravky“ přímo 
u chodníků, vedoucích rašeliništi. 

Šumavské „slatě“
(s barevnou přílohou na straně VI)

MARTIN FAMĚRA & RADEK KASTNER

ekosystém
y
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Zastavení první: 
Jezerní slať. 

Toto vrchovištní rašeliniště leží na náhorní 
plošině Šumavských plání mezi Kvildou 
a Horskou Kvildou ve výšce mezi 1058 
- 1075 m n.m. Je přístupné od parkoviště 
po  zpevněné ces tě ,  k terá  vás  dovede 
k vyhlídkové věži při samotném okraji 
rašeliniště, do jehož části je již tradičně 
vybudován poválkový chodníček.  Po 
chodníku dojdete asi 100 metrů do nitra 
rašeliniště, nicméně většina rašeliniště je 
nedostupná. V nejbližším okolí chodníčku 
rostou spíše méně vzácné druhy rostlin 
a také zde při návštěvě nezahlédnete jedinou 
masožravou rostlinu. Nejspíše proto, že kraj 
rašeliniště je výrazně zarostlý travinami. 

Již v roce 1933 byla slať vyhlášena 
rezervací, tehdy na výměře „pouhých“ 34 
ha. Dnešní výměra po spojení s I. zónou 
Kvildského potoka činí 208 ha. Jezerní 
slať je jedním z nejstudenějších míst naší 
republiky, a proto je její vegetační pokryv 
tvořen chladnomilnými druhy. Průměrná 
hloubka rašeliny je 2,5 m, nejvyšší mocnosti - 
7,6 m - dosahuje v severozápadní, neporušené 
části. Na neporušených částech vrchoviště 
tvoří vegetační kryt porost „rašelinné“ 
kleče. V podrostu je zastoupen vřes obecný, 
borůvka černá, brusinka obecná a šicha 
černá. Na volných plochách se setkáme např. 
se suchopýrem pochvatým, vlochyní bahenní, 
ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), klikvou 
bahenní (Oxycoccus palustris), kyhankou 
sivolistou a rosnatkou okrouhlolistou. 
Vy s k y t u j e  s e  z d e  m n o ž s t v í  f o r e m 
bezobratlých živočichů (pavouci, vážky, 
motýli, ...). 

V zimním období je rašeliniště pro 
návštěvníky uzavřeno z důvodu zimování 
chráněných druhů živočichů.

Zastavení druhé: 
Tříjezerní slať.

Tří jezern í  s lať  pa t ř í  sp í še  k  menš ím 
horským vrchovištím s rozlohou 18,93 
ha, v nadmořské výšce 1066 m n.m., při 
jihovýchodním úpatí Oblíku (1224 m n. m.).  
Je to vrchoviště pramenitého typu, které leží 
zároveň v oblasti s vysokým úhrnem srážek 
(až 1100 mm/rok) a chladným počasím (až 
160 mrazových dní/rok). Tříjezerní slať je 
učebnicovou ukázkou horského vrchoviště, 
protože má vše, co by takové rašeliniště 
mít mělo. V jeho živé části nalezneme 
dokonce tři jezírka. Území je obklopeno 
pásem klečoviny a kolem jeho otevřené 
plochy se nachází podmáčený smrkový les. 
Výška rašeliny zde dosahuje cca 4,5 m. 
Pojmenování slatě je pro neznalé poněkud 
zavádějící, protože ona tři „jezera“ jsou 
vlastně dvě velké louže a jedna celkem slušná 
tůň, nicméně prostředí samo o sobě je velice 
romantické a působí zajímavě pochmurně. 

K Tříjezerní slati se nejlépe dostanete 
z Modravy po asfaltové silničce podél 
Roklanského potoka a následně až pod onen 
jihovýchodní svah Oblíku. Po poválkových 
chodnících dojdete až do samotného živého 
středu rašeliniště. Krátká naučná stezka se 
klikatí kolem všech tří jezírek, navíc zde 
máte jedinečnou možnost vidět rosnatky 
okrouhloslisté ve výborné kondici a opravdu 
z blízka. Mezi první a druhou návštěvou 
však někdo rosnatky někam schoval. Naštěstí 
tyto masožravky rostou i na podmáčených 
březích jezírek, kam se návštěvníci neodváží 
pustit a tudíž snad její populace zde přežije. 
Jinak tu opět naleznete množství rašeliníků, 
ostřic, kyhanku, klikvu, vlochyni, suchopýr 
i šíchu. Nedaleko od Tříjezerní slati můžete 
při soutoku Roklanského a Tmavého potoka 
narazit na další vrchovištní rašeliniště, i když 
pro neznalé působí spíše jako rozsáhlá louka.

V zimě je stezka uzavřena vzhledem 
k vysoké sněhové pokrývce.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky jednotlivých měsíců roku pro oblast Kvildy 
a Jezerní slati v období let 1961-1998, resp. roku 2005.

Průměrné srážky 
jednotlivých měsíců 

v letech  1961 
- 1998 (mm)

Srážky v měsících 
roku 2005 (mm)

Maximální teploty 
v měsících roku 

2005 (°C)

Minimální teplota 
v měsících roku 

2005 (°C)Měsíc

Leden 93 155,6 9,4 -23,7
Únor 74 140,6 4,6 -34,7

Březen 84 61,4 14,1 -36,9
Duben 65 55,8 18 -15,4
Květen 85 87 27,2 -10,2
Červen 120 89,5 26,7 -5,4

Červenec 112 218,5 31,1 -1,6
Srpen 98 167,4 23,4 -4,8
Září 77 93,1 24,6 -7,3

Říjen 74 23,6 20,2 -11,2
Listopad 83 61 17,6 -20,5
Prosinec 111 108,2 2,1 -30,2
Celkem 1082 1261,7 / /

Orientační mapky jednotlivých slatí © Martin Faměra
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Zastavení třetí: 
Chalupská slať.

Chalupská s lať  patř í  mezi  přechodná 
rašeliniště mezi horskými na Šumavských 
pláních a údolními podél Vltavy a Křemelné. 
Nachází se v nižší nadmořské výšce nežli 
obě předchozí, v místě s nižšími ročními 
úhrnnými s rážkami  (do 950 mm/rok) 
a vyššími průměrnými ročními teplotami, 
přibližně mezi 4 a 5 °C. Severní část se 
nazývá Novosvětská slať, jižní, známější 
a větší, Chalupská slať. Obě tyto slatě jsou 
však de facto propojeny a tvoří jednolitý 
komplex, nádherný svou velikostí (137 ha), 
protaženým tvarem, který je dán úzkým 
údolím v nadmořské výšce 897-920 m n. 
m. Další chloubou slatí je největší rašelinné 
jezírko v ČR o rozloze 1,3 ha a maximální 
hloubce 1,5 m. Průměrná hloubka rašeliny je 
1,9 m, zatímco největší mocnost v blízkosti 
jezírka dosahuje 7 m. Na ploše 137 ha je 
uloženo asi 2 340 000 m3 rašeliny. Na 
plovoucích ostrůvcích rašeliníků nalezneme  
vzácnější rostliny, mezi nimiž nechybí ani 
naše stará známá rosnatka okrouhlolistá, 
dále ostřice vrchovištní a blatnice bahenní 
(Scheuchzeria palustris).  Z další flory
se zde daří opět klikvě, kyhance, černýši 
lučnímu (Melampyrum pratense), suchopýru 
a nalezneme i šíchu. 

Rašeliniště je opět jednoduše dostupné 
z blízkého parkoviště. Po poválkovém 
chodníku, který je součástí naučné stezky, 
se dostanete do samého centra rašeliniště. 

P o  c e s t ě  d o  j e h o  ú t r o b 
budete mít vlevo částečně 
vytěženou a  odvodněnou 
plochu, opětovně získávající 
původní charakter zarůstáním 
náletovými dřevinami - břízou 
pýřitou (Betula pubescens), 
borovicí rašelinnou a smrkem, 
vřesy, ostřicemi, suchopýrem 
a rašeliníkem. Na konci stezky 
na vás promluví ono nádherné 
jezírko, které při naší návštěvě 
by lo  dos lova  obk lopeno 
stovkami, možná tisíci jedinci 
rosnatek okrouhlolistých, které 
vykukovaly z nekonečných 
koberců rašeliníku.

V zimním období je slať 
uzavřena.

Nejkrásnější okamžiky zde 
určitě zažijete, stejně jako 
Radek, při  si lně zatažené 
obloze, kdy se navíc stmívá 
a  j e m n ě  p r š í  a  š i r o k o 
daleko nepotkáte l idskou 
nohu. Atmosféra se stane 
neopakovatelnou a nejen pro 
takovouto atmosféru bychom 
měli podobná místa chránit a nedovolit, aby 
byla lehkovážně ničena.

Každému z vás doporučujeme z vlastních 
zkušeností podobná místa navštívit. Zvláště 
budete-li mít štěstí a dorazíte na tato místa 
ve chvíli, kdy tam nebudou davy turistů, 
a uděláte si chvilku času pro pozorování 

nejen celého biotopu, ale i na to, abyste na 
sebe nechali působit genia loci a mohli tak 
čerpat nezměrnou energii, která je v tichu 
slatí ukryta.   □

POUŽITÉ ZDROJE:
DEMEK, J. ET AL. (1987): ZEMĚPISNÝ LEXIKON ČSR. HORY A NÍŽINY. ACADEMIA. 584 S. PRAHA.
CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M. (2001): KATALOG BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. INTERPRETAČNÍ PŘÍRUČKA K EVROPSKÝM PROGRAMŮM NATURA 2000 

A SMARAGD. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. ISBN 80-86064-55-7. 308 S. PRAHA.
PIVNIČKOVÁ, M. (1997): OCHRANA RAŠELINNÝCH MOKŘADŮ. OCHRANA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. ISBN 

80-86064-03-4. 32 S. PRAHA.
INFORMAČNÍ BROŽURY SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA. 
HTTP://WWW.NPSUMAVA.CZ [ON-LINE]. SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA.

Tab. 2: Extrémní hodnoty teplot a srážek naměřených na Kvildě a Jezerní slati.
Hodnota Datum Místo

Průměrná teplota* 2 °C Jezerní slať
Min. denní teplota* -41,6 °C 30.1.1987 Jezerní slať
Max. denní teplota* 30,8 °C 9.8.1992 Jezerní slať

Roční maximální 
úhrn srážek** 1538 mm 1995 Kvilda

Roční minimální 
úhrn srážek** 700 mm 1971 Kvilda

Průměrné roční srážky** 1082 mm / Kvilda
Denní max. úhrn srážek** 103 mm 15.6.1969 Kvilda

Max. výška sněhu 225 cm březen 88 Kvilda
Průměrný počet 

mrazových dnů v roce 252 / Jezerní slať

Průměrný počet 
ledových dnů v roce 58 / Jezerní slať

*   Teplotní údaje porovnávané v letech 1986 – 2000 ** Srážkové údaje porovnávané v letech 1961 – 2000
Mrazový den = den kdy minimální denní teplota klesne pod nulu Ledový den = den kdy nejvyšší denní teplota klesne pod nulu
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Členské příspěvky na 
rok 2007 budou pro 

někoho levnější
Na valné hromadě v Olomouci jste 
odhlasovali snížení členských příspěvků 
pro mládež do 18 let a důchodce na 150 
Kč. (Žádná potvrzení nepotřebujeme, 
protože podvodníci budou mít černé 
svědomí.) Ostatní členové budou platit 
stejně jako v minulých letech 300 Kč.
Příspěvky na rok 2007 je třeba poslat 
na náš účet do konce února. Pokud to 
nestihnete, automaticky tak přestáváte 
bý t  č leny  společnos t i .  Opozdi lc i 
a zapomnětlivci se samozřejmě mohou 
mezi nás přidat kdykoliv během roku, 
ale nebudou mít jistotu, že na ně zbyde 
papírový Trifid.
M i n u l ý  r o k  j s m e  v l o ž i l i  n á v o d 
s ofocenou vzorovou složenkou, kde 
byl uveden Patrik Hudec. Následkem 
toho za Patrika zaplatilo hned několik 
dobrodiců...
Je třeba poslat příslušnou částku (300 Kč 
nebo 150 Kč) na účet  společnost i 
1450250001/2400. Jako variabilní 
symbol použijte vaše členské číslo, který 
najdete v příloze v seznamu členů.
Můžete použít klasický bankovní převod 
pomocí vaší banky, nebo zajděte přímo 
na nejbložší pobočku eBanky a tam 
peníze na náš účet vložte pokladnou. 
Tato možnost má tu výhodu, že neplatíte 
žádné poplatky za transakci.
Také se můžete domluvit se mnou nebo 
s paní prezidentkou a přinést nám peníze 
osobně. My je pak vložíme přímo do 
pokladny společnosti. Tahle možnost 
je spíše pro ty, kteří bydlí v Praze 
a pohybují se v centru.
Poslední  a  pro obě stany nejhorší 
možnost je poslat peníze složenkou na 
účet společnosti. Bude vás to stát 20 Kč 
poště na poplatcích a nemáte jistotu, že 
platbu dokážeme správně identifikovat.
Pošta  tot iž  př ipíše  vaši  pla tbu na 
účet společnosti pod nějakým jiným 
variabilním a specifickým symbolem.
Následně pošle na adresu majitele účtu 
dopis (je jedno jakou adresu na složenku 
napíšete, stejně ho pošlou Zdeňkovi 
Žáčkovi, protože tam je sídlo společnosti, 
který mi je pak přepisuje mailem), 
ve kterém nám oznámí, že tato platba 
je ve skutečnosti vaše platba s vaším 
variabilním symbolem. Vaše jméno 
a variabilní symbol však ze složenky 
přečetl počítač, ne člověk, takže se dost 
často stává, že místo písmenek je na 
výpisu jakýsi zhluk znaků, který nedává 
smysl. Z toho pak nedokáži určit kdo 

vlastně ten příspěvek poslal. Nehledě na 
to, že mi pošta několik takových dopisů 
nedoručila... Zkrátka, jestli je to jen 
trochu možné, poštou peníze neposílejte! 
Pokud nemáte bankovní účet, zkuste 
třeba poprosit nějakého kolegu.
Každý rok se našlo několik členů, kteří 
poslali příspěvek poštou na mojí adresu. 
Tuhle paltbu já nedostanu (bez podvodu) 
do  úče tn ic tv í ,  t akže  s i  poukázku 
nevyzvednu a do měsíce se vám vrátí na 
vaši adresu.
Spoustu l idí  už členské příspěvky 
zaplatilo například na výstavě. Vám 
ostatním doporučuji  je  uhradit  co 
nedříve, protože pak na ně nebudete 
muset myslet a nezapomenete na ně.
J e s t l i  m á t e  z a p l a c e n o  s i  m ů ž e t e 
zkontrolovat  na našich webových 
stránkách v účetní knize, případně 
v seznamu členů.

MICHAL RUBEŠ

Seznamy rostlin 
pěstitelů

Po několikatýdenním přesvědčování 
jsem podlehl a napsal pro náš web 
stránky, které mají za úkol evidovat 
rostliny pěstitelů.

Původní záměr byl vytvořit prostor, 
kam by mohl kdokoliv napsat seznam 
svých rostlin. Ostatní by se tedy mohli 
podívat, co kdo má, a případně se na 
něj obrátit o radu, jak dotyčnou kytku 
pěstovat nebo se zeptat, zda-li nemá 
kousek nazbyt.

Když jsem takový jednoduchý 
seznam vytvořil, začala mne napadat 
smysluplná rozšíření a seznamy jsem 
dále rozpracoval, takže se z nich stává 
velmi zajímavý nástroj pro pěstitele.

Do seznamů se přihlásíte jménem 
a  hes lem z  fóra  a  hned s i  můžete 
jednoduchým způsobem, který tam je 
popsán, zadat vlastní soupis kytek.

Ve vašem seznamu si pak jednoduše 
označíte ty kytky, kterých máte přebytek 
a chcete je nabídnout ostatním. Rovněž 
si zde můžete zapsat rostliny, které vám 
z nějakého důvodu chcíply a které již 
nemáte. Pokud nějakou rostlinu scháníte, 
rovněž ji tam zapište a příslušně označte.

Pokud se pak podíváte na výpis 
vlastních kytek, tak hned uvidíte, kdo 
konkrétně touží po vašich přebytcích, ale 
i kdo nabízí to co vy chcete!

Díky tomu již několik desítek rostlin 
změnilo majitele.

V prvních dnech po spuštění seznamů 
jsem napočítal přes 700 různých druhů 
rostlin, které jste tam vložili. Při bližším 

in
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nf

o
ohledání jsem zjistil, že velmi mnoho 
jich je špatně popsaných. Buď tam byly 
přímo překlepy, nebo chybně zapsané 
formy, kultivary, atd.

Tož zavedl jsem funkci správce 
seznamů, které byl zhostěn Martin 
Spousta. Nejdříve nadával a nechtěl to 
dělat, pak si nastudoval termitologii, pak 
horečně opravoval (700 „druhů“ stáhnul 
na 400), pak zase dlouho vysvětloval 
lidem proč jim opravil to a to, pak zase 
nadával a skládal funkci, ale na konec 
to rozdýchal a nyní je nám dobrým 
správcem seznamů.

Ve l m i  z a j í m a v ý m  v e d l e j š í m 
produktem je to, že si pěstitelé opraví 
názvy svých rostlin, takže se zavede ve 
sbírkách pořádek.

Původně jsem myslel, že seznamy 
bude využívat maximálně 20 lidí, ale 
po měsíci provozu jich tam je 43 a další 
přibývají.

Postupně budu přidávat další funkce. 
Plánuji provázet je s Obrazovou bankou, 
ale i s VAMRem.

Když jsem se dotknul VAMRu, 
zase na něm pracuji a doufám, že brzy 
v nějaké okleštěné (a stále se rozšiřující) 
formě bude na webu.

No a kde že ty seznamy pěstitelů 
jsou? Odkaz naleznete v záhlaví našeho 
webu,  nebo tam můžete  j í t  př ímo 
http://www.darwiniana.cz/seznamy.

MICHAL RUBEŠ

Diskuzní fórum T4/06
http://www.darwiniana.cz/forum/

Poslední měsíce roku jsou ve znamení 
přeměny struktury našich webových 
stránek v praktický rozcestník a jejich 
zpřehlednění. Darwiniana tím udělala 
d a l š í  v ý z n a m n ý  k r o k  v e  s n a z e 
propagovat sebe sama, masožravky i vše 
s tím související. Pro členy společnosti 
jsou k dispozici nové slevové výhody 
(nejen) na nákup rostlin, „oprášila 
se“ knihovna a na Michalu Rubešovi 
doslova vyprosil seznam rostlin pěstitelů, 
inspirovaný např. naším anglickým 
protějškem Carnivorous Plants UK 
http://www.cpukforum.com.

V diskuzní sekci webu jde poznat, 
že Vánoce jsou za dveřmi, a tak se 
řeší i klasicky sezónní otázky spojené 
především se zimováním, umělým 
osvětlením a plísněmi. Tržiště stále 
zdárně funguje a plní tak svůj účel, 
buďme za to rádi. Opět se podařilo 
úspěšně zorganizovat další hromadnou 
objednávku ,  t en tokrá te  l áčkovek 
přímo od Borneo Exotics přes člověka 
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z Polska pod dohledem Borka Straky. 
Došlé rostliny velikosti S za více než 
přijatelnou cenu byly v mimořádně 
dobré kondici, sám jsem si jich několik 
pořídil a jsem s poměrem cena/výkon 
nadmíru spokojen.

V souvislosti s EEE 2007, která by 
se měla konat příští rok v sobotu a neděli 
18. a 19. srpna v holandském Leidenu, 
se už objevily první nesmělé snahy 
o uspořádání hromadnější výpravy, 
nebojte se přidat.

Přeji hezké svátky a v příštím roce 
zase v Trifidu napočtenou.

PATRIK HUDEC

Zprávy z knihovny
Vážení kolegové, vážení přátelé,
někteř í  z  Vás j iž  zaznamenal i ,  že 
v knihovně „D“ nastalo množství změn: 
předně se jedná o osobu knihovníka, 
dá le  byl  ak tua l izován kontakt  na 
knihovnu, ale i samotný výpůjční řád. Na 
webových stránkách společnosti v oddílu 
Knihovna nyní naleznete aktualizovaný 
seznam t i tu lů ,  k te ré  j sou  č lenům 
k dispozici. Kromě základních údajů 
o jednotlivých položkách (název, autor, 
jazyk, rozsah) je již v tomto seznamu 
také kolonka „výpůjční lístek“, ve které 
je možné zjistit, zda je daná položka 
zrovna k dispozici nebo zda je půjčená, 
případně kolik je na ni rezervací. Do 
sloupce „komentář“ postupně přibývají 
upřesňující informace k jednotlivým 
titulům.

V knihovně společnosti je v současné 
době k dispozici několik stovek položek 
– knih, brožur, časopisů, informačních 
materiálů. V případě zájmu o literaturu 
k nějaké konkrétní problematice či 
o rozšiřující informace je též možné se 
na knihovnu kdykoli obrátit. 

V průběhu roku 2006, resp. v jeho 
druhé  po lov ině ,  využ i lo  nab ídky 
k n i h o v n y  1 0  č l e n ů  D a r w i n i a n y, 
zapůjčeno bylo 26 titulů, některé z nich 
opakovaně.

Co se týče nových materiálů, které do 
knihovny za poslední rok přibyly, musím 
v první řadě zmínit dvě české nově 
vydané knihy o masožravých rostlinách 
– autorem první z nich je Martin Zoun, 
druhou knihu napsal Kamil Pásek. Další 
kniha, Coltivare le piante carnivore 
(tedy v češtině „Pěstování masožravých 
rostlin“), jejímž autorem je Marcello 
Catalano, částečně za svůj vznik vděčí 
Darwinianě, resp. manželům Rubešovým 
a Zdeňku Žáčkovi. V jednání je nákup 

dalších 4 zahraničních knih, jejichž tituly 
doufám všechny příjemně překvapí: 
Clarke, Ch.: Nepenthes of Sumatra 
and Peninsular Malaysia; Taylor, P.: 
The Genus Utricularia: A Taxonomic 
M o n o g r a p h ;  R i c e ,  B . :  G r o w i n g 
Carnivorous Plants a Schnell, D.E.: 
Carnivorous Plants of the United States 
and Canada.

Za zmínku jistě stojí také periodika, 
která do knihovny pravidelně chodí, 
z nichž nemohu nezmínit Carnivorous 
Plants Newsletter – Journal of the 
International Carnivorous Plants Society, 
který je pro člověka s hlubším zájmem 
o masožravé rost l iny a  o novinky 
v jejich výzkumu nezastupitelným 
zdrojem informací, a dále například 
italský „AIPC Magazine“, ve kterém 
v posledních letech vycházejí skutečně 
za j ímavé č lánky s  ve lmi  kval i tn í 
fotodokumentací.

Doufám, že změny, které v knihovně 
proběhly a probíhají, přispějí k její 
větš í  flexibi l i tě , rozš í ř í množství
poskytovaných služeb a přispějí k větší 
spokojenosti členů Darwiniany.

P ř e j i  v š e m  p ř í j e m n é  p r o ž i t í 
nadcházejících svátků, a těším se na 
další spolupráci i v roce 2007.

STANISLAVA SRBOVÁ

Kontakty:

Stanislava Srbová
Vinohradská 194
130 00 Praha 3

telefon: +420 776562502
e-mail: knihovna@darwiniana.cz

Pravidla půjčování knih 
a dalších materiálů 

z knihovny Darwiniany
Objednávky na knihy přij ímám 

formou e-mailu, telefonicky a písemně 
- poštou. Při objednávání, rezervaci nebo 
žádosti o prodloužení výpůjční doby 
prosím vždy uvádějte číselné označení 
titulu v seznamu.

Knihy a časopisy jsou zasílány 
poštou doporučeně, aby se zabránilo 
jejich ztrátě. Žádám tímto i čtenáře, 
aby knihy zpět do knihovny zasílali 
též doporučeně a ponechali si podací 
lístek coby doklad od pošty až do doby, 
než jim potvrdím, že knihy dorazily 
v pořádku. Pokud čtenář zašle knihy zpět 
na adresu knihovny obyčejně a zásilka 

se ztratí, bude toto považováno za ztrátu 
knihy zaviněním čtenáře.

Dále je možné (a vítané) osobní 
předání knih v Praze, případně v určitých 
termínech i v Brně a Chomutově.

Tituly jsou půjčovány na dobu 
jednoho měsíce, počítáno od data podání 
balíku knihovníkem (na razítku pošty) 
do data podání balíku při zpětném 
posílání čtenářem. Výpůjční dobu je 
možné po včasné dohodě s knihovníkem 
prodloužit, ovšem pouze v případě, že na 
příslušnou knihu nečeká další zájemce 
(což je možné zjistit v seznamu knih 
na webu nebo dotazem na knihovníka). 
O prodloužení výpůjční doby je třeba 
zažádat před jejím uplynutím.

Nák lady  na  poš tovné  (=  cenu 
uvedenou na balíku) je třeba uhradit 
převodem na účet společnosti. 

V případě nedodržení výpůjčního 
řádu (nepovolené přetažení výpůjční 
doby, neuhrazení poštovného) bude 
jméno nepoctivce zveřejněno na Černé 
listině a v případě vážnějších nebo 
opakovaných prohřešků mu bude na 
základě rozhodnutí správní rady dočasně 
nebo trvale odebráno právo využívat 
služeb knihovny Darwiniany.

V případě ztráty knihy nebo jejího 
poškození  rozhodne správní  rada 
společnosti o výši peněžní náhrady. 
Pokud by se stalo, že by ji člen neuhradil, 
bude jeho členství ve společnosti zrušeno 
a znemožněno do té doby, než tuto škodu 
uhradí.

STANISLAVA SRBOVÁ

Seznam slev
P o m a l u  s e  n á m  r o z š i ř u j e  p o č e t 
společnost í ,  k teré  pro  naše  č leny 
poskytují výhody a slevy.

Sarracenia.cz - sleva 20%
Wistuba.com - sleva 10%
Masozravky.com - vybrané položky 
v ceně 20% z objednané částky zdarma
Dionea - Ing. V. Sedláček - sleva 10%
Kaktusy a Masožravky - sleva 15-20%
The Bartons´ Sunny Gardens - sleva 
10%
Zelené údolí - sleva 10% na MR
Foxcpg.com - sleva 10% při objednání 
nad 200 Kč
restaurace Thrakia - sleva 10% pro 
členy společnosti a jejich společníky 
v doprovodu člena
Nepenti.pl - sleva 15%

MICHAL RUBEŠ
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Semenná banka
* SB získává semena darem, případně výměnou od jiných pěstitelů;
* Semena nemusí být nabalíčkovaná do porcí (samozřejmě pokud budou tím lépe)
* Velikost každé porce stanovuje správce SB, na základě vzácnosti/dostupnosti jednotlivých druhů;
* Cena jednoho balení je vždy 10,- Kč, hodnota porce je určována její velikostí (počtem semen);
* Semena musí být označena rodovým a druhovým názvem rostliny a aspoň přibližným datumem sběru.

* Nabídka semen SB je zveřejňována na internetu společnosti Darwiniana, případně v časopisu Trifid.
* Semena lze objednávat e-mailem, telefonicky případně na základě písemné objednávky;
* Platba za objednávku se provádí převodem na účet společnosti Darwiniana po obdržení semen spolu s informacemi o výši 
a způsobu platby (u menších objednávek) , nebo platbou předem (u větších objednávek) - správce SB Vám zašle vyúčtování 
e-mailem, nebo telefonicky před odesláním objednávky. Více o platbách...

* Semena u nichž uplynulo od sklizně více než pět let jsou nabízena zdarma, vzhledem k nízké záruce klíčivosti;
* Žádá-li objednatel pouze semena nabízená zdarma, obdrží je za obálku s adresou a příslušnou známkou;
* Na semena nabízená zdarma má nárok pouze člen Darwiniany.

Správce semenné banky: Miloš Šula, Prievidzská 6, 787 01 Šumperk, telefon: +420 608433407, email: sb@darwiniana.cz 

kód  název  rok / měsíc 
sběru  

cena  počet 
semínek 
v balení  

počet 
balení 
v bance  

daroval

1003 Byblis liniflora 2005/? 10 Kč 10 ? Rostislav Kracík
3001 Dionaea muscipula 1996/1 0 Kč 20 ? 
4049 Drosera aff.colinsiae 2002/? 10 Kč 20 ? 
4003 Drosera arcturi 

Turoa (Alt.1500m) Mt. uapehu N.Z.
1998/? 0 Kč 20 1 

4002 Drosera arcturi 
Whakapapa (Alt. 1440m) Mt.Ruapehu N.Z. 

1998/? 0 Kč 20 1 

4098 Drosera binata 2005/7 10 Kč 20 ? Václav Lenk
4046 Drosera binata 2002/? 10 Kč 20 ? 
4038 Drosera binata 

T-form 
2001/9 10 Kč 20 11

4005 Drosera binata 
T-form, red plants, Waihohonu (Alt. 
1 080m) Desert Road N.Z.

1998/? 0 Kč 15 1 

4077 Drosera binata var. dichotoma 2004/7 10 Kč 20 ? Miloš ula
4096 Drosera burmanii 2005/? 10 Kč 15 ? Václav Lenk
4008 Drosera burmanii 1999/? 0 Kč 20 27 
4039 Drosera capensis 

botanická f.
2001/9 10 Kč 20 11

4095 Drosera capensis 
pink flower velkokvětá robustní

2005/7 10 Kč 15 ? Rostislav Kracík

4097 Drosera capensis 
White

2005/7 10 Kč 20 ? Václav Lenk

4084 Drosera capensis 
White plant

2004/12 10 Kč 20 ? Václav Eliáš

4055 Drosera capillaris 2000/? 10 Kč 20 ? 
4100 Drosera colinsiae 2005/8 10 Kč 15 ? Václav Lenk
4083 Drosera colinsiae 

? dříve D. madagascariensis, možná hybrid
2004/8 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík

4088 Drosera communis 2005/5 10 Kč 20 ? Václav Lenk
4104 Drosera ericksoniae 2005/? 10 Kč 10 ? Zdenìk Aksamit
4094 Drosera ericksoniae 2005/7 10 Kč 15 ? Rostislav Kracík
4099 Drosera esmeraldae 2005/6 10 Kč 15 ? Václav Lenk
4101 Drosera filiformis 2004/9 10 Kč 15 ? Petr Filek
4087 Drosera natalensis 2005/5 10 Kč 20 ? Václav Lenk
4082 Drosera rotundifolia 2004/9 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík
4060 Drosera rotundifolia 2003/10 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík
4102 Drosera rotundifolia 2005/9 10 Kč 20 ? Petr Filek
4033 Drosera sp. „pretty rosette, Sth.Africa“ 1999/? 0 Kč 30 10 
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4044 Drosera sp. PV 860 1998/? 0 Kč 10 14 
4089 Drosera spathulata 2005/6 10 Kč 20 ? Václav Lenk
4093 Drosera spathulata 

pink flower
2005/7 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík

4081 Drosera spatulata 2004/8 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík
4034 Drosera spatulata 

all red plants, single flower scape (15mm dia.)
& multi flower scape (20mm dia.), Whakapapa
(Alt.1120m) Mt. Ruapehu N.Z. 

1998/? 0 Kč 15 1

19 Ostatní Adansonia madagascariensis 
Baobab Madagascar, Beheloka

2003/11 10 Kč 5 ? Jan Novák

18 Ostatní Aloe cipolinicola 
Madagascar, Intremo 

2003/? 10 Kč 5 ? Jan Novák

25 Ostatní Austrocactus Bertinii 
Las Balderas Neoquen Argentina 260m 

2005/? 10 Kč 4 ? Jan Novák

27 Ostatní Belamcanda chinensis 2004/9 10 Kč 5 ? Rostislav Kracík
31 Ostatní Carica papaya 

papája 
2005/9 10 Kč 4 ? Rostislav Kracík

26 Ostatní Delonix floribunda 
Itampolo Madagascar 

2005/? 10 Kč 2 ? Jan Novák

14 Ostatní Dischidia pectenoides 2001/? 10 Kč 0 ? 
2 Ostatní Dischidia pectenoides 1999/6 0 Kč 2 6 
30 Ostatní Eriophorum angustifolium 

suchopýr úzkolistý 
2005/9 10 Kč 10 ? Rostislav Kracík

15 Ostatní Euphorbia leuconeura 2002/? 10 Kč 0 ? 
9 Ostatní Euphorbia leuconeura 

Madagascar 
1999/? 0 Kč 3 4 

22 Ostatní Faucaria paucidens 2003/? 10 Kč 10 ? Václav Lenk
13 Ostatní Ipomoea quamoclit 1999/? 0 Kč 3 31 
8 Ostatní Jatropha podagrica 1999/? 0 Kč 2 1 
28 Ostatní Lilium martagon 

lilie zlatohlavá 
2005/9 10 Kč 4 ? Rostislav Kracík

23 Ostatní Lithops Karasmontana 2005/? 10 Kč 8 ? Václav Lenk
7 Ostatní Myrmecodia armata 1999/? 0 Kč 3 11 
24 Ostatní Pachypodium lamerei 

Sakahara Madagascar 
2005/? 10 Kč 5 ? Jan Novák

29 Ostatní Platycodon grandiflorum 2005/9 10 Kč 10 ? Rostislav Kracík
5 Ostatní Proboscidea louisianica 1999/? 0 Kč 2 36 
4 Ostatní Proboscidea louisianica 1999/? 0 Kč 5 12 
21 Ostatní Pulsatilla vulgaris 

směs barev 
2004/? 10 Kč 30 ? Václav Lenk

11 Ostatní Ricinus comunis 
Gelso, Vulcano, Italy 

1999/? 0 Kč 1 10 

12 Ostatní Salvia glutinosa 
(není MR, chytá drobný hmyz) 

1999/9 0 Kč 10 5 

7021 Pinguicula lusitanica 2004/? 10 Kč 10 ? Zdenìk Aksamit
7017 Pinguicula × Sethos × 

(agnata × moctezume) 
1999/10 0 Kč 10 2 

7016 Pinguicula x Sethos x agnata 1998/12 0 Kč 20 8 
8002 Sarracenia flava 1996/1 0 Kč 20 ? 
8003 Sarracenia leucophylla 1996/1 0 Kč 20 ? 
8010 Sarracenia leucophylla x alata 1998/? 0 Kč 20 14 
8006 Sarracenia psittacina 1996/1 0 Kč 20 ? 
8012 Sarracenia purpurea 1996/1 0 Kč 20 ? 
8007 Sarracenia purpurea ssp. purpurea 1999/8 0 Kč 10 23 
8009 Sarracenia rubra 1996/1 0 Kč 20 ? 
8011 Sarracenia smìs pìti druhù 1998/? 0 Kč 20 71 
9002 Utricularia arenaria 2000/9 10 Kč 10 22 
9001 Utricularia arenaria 1999/4 0 Kč 7 1 
9012 Utricularia calycifida 2004/9 10 Kč 20 ? Rostislav Kracík
9006 Utricularia longifolia f. forgetiana 1999/6 0 Kč 10 6 
9007 Utricularia monanthos 

Queenstown, Tasmania
1999/9 0 Kč 10 7 

9008 Utricularia monanthos 
Stewart Island N.Z.

1999/9 0 Kč 10 13 

9010 Utricularia uliginosa 2000/1 10 Kč 20 1 
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Summary
Plant portrait
Utricularia calycifida Benj.
Zdeněk Žáček
Deatailed description of this bladderwort, 
locations in nature and many great 
information for growers including the 
details of some varieties.

Pests and diseases
Scales (Eulecanium)
Martin Spousta
How to fight with this amoured pests and
not to lose.

How to also grow ...Heliaphoras
Richard Pichl & Miloš Šula
Another article about growing these 
beauty is more advanced and describes 
interesting methods.

Experiment with making own new 
hybrid of Sarracenia genus
Jitka Jiříková
Share experiences with author‘s great 
attempt of crossing pitcher plants.

Radical cut
Jan Záborec
How did author save several venus 
flytraps from a sure death.
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...and other botanical curiosities
About Rafflesia
Zdeněk Žáček
Small talk about very interesting non-
carnivorous plants.

Taxonomy
D i c h o t o m o u s  k e y  o f  t h e  g e n u s 
Drosera - Part IV.
Jaroslav Liška
Key to determine species of the Drosera 
genus is still continuing.

Constructing the showcase
Borek Straka
What happened to author of this story 
on his way to have a great and beautiful 
glass case.

Šumava bogs
Martin Faměra & Radek Kastner
Very interesting description of unique 
ecosystem of famous bog localities. 

New literature for 2006
Lubomír Adamec
Regular list of sources of information 
about carnivorous plants.
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O rafléziích
fotografie k článku na straně 11

 Květ Rafflesia tuan-mudae, NP Gunung Gadung (Sarawak, Borneo), photo © 
R. Pichl

Detail květu Rafflesia tuan-mudae, NP Gunung 
Gadung, photo © J. Štainbruch

Květ Rafflesia tuan-mudae – boční pohled, NP Gunung Gadung (Sarawak, 
Borneo), photo © R. Pichl

Přirozené 
prostředí výskytu 
Rafflesia tuan-mudae, 
NP Gunung Gadung 
(Sarawak, Borneo), 
photo ©R. Pichl

Poupata a zbytek květu Rafflesia pricei, Tambunan 
Rafflesia Reserve (Sabah, Borneo), photo © J.

Štainbruch

Poupě Rafflesia pricei s nedočkavým hmyzem, 
Tambunan Rafflesia Reserve, photo © J.

Štainbruch

Květ Rafflesia pricei, 
Tambunan Rafflesia
Reserve, photo © J. 

Štainbruch

Liány – zdroj 
živin raflézií, NP
Gunung Gadung, 
photo ©R. Pichl
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Šumavské „slatě“
fotografie k článku na straně 17 © Radek Kastner

Tříjezerní slať - panorama

Kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia
Rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia

Jezerní slať Vlochyně bahenní - Vaccinium uliginosum
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Povrch rašeliniště je tvořen kopečky (bulty) a mělkými prohlubněmi (šlenky)

Suchopýr pochvatý - Eriophorum vaginatum

Bříza trpasličí - Betula nana

Hybridní borovice rašelinná - Pinus ×pseudopumilio  
(= Pinus mugo × rotundata)

Chalupská slať Chalupská slať - bulty a šlenky Chalupská slať - bulty a šlenky



Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule IV

Špirlicovité (Sarraceniaceae Dum.), angl. The American pitcher plants

Špirlice (Sarracenia L.), angl. The Trumpet plant – pokračování

ZPRACOVÁNÍ A KRESBA, Z. ŽÁČEK

A/ Květ Sarracenia purpurea L.
1/ Květní stvol (angl. scape, lat. scapus), 2/

B/ Obecné schéma stavby květu u špirlice (Sarracenia L.) (s odstraněnou korunou)
1/ Štěteček k nanášení pylu na bliznu (9), 2/ Pěticípá čnělka ve tvaru „obráceného deštníku“ („inverted umbrella“ v angl. literatuře), 3/ Pyl (angl. pollen, lat. 
pollinium) dopadající na plochu deštníkovité čnělky, 4/ Tyčinka (angl. stamen, lat. stamen, soubor tyčinek lat. adroeceum), 5/ Semeník (angl. ovary, lat. ovarium), 
6/ Kališní lístek, 7/ Listen (angl. bract, l. bractea), 8/ Květní stvol, 9/ Blizna, 10/ Čnělka (angl. style, l. stylus).

C/ Semeno (angl. seed, l. semen)
k/ křídlo (angl. wing, l. ala)

D/ Detail tyčinky 
a/ zezadu, b/ zepředu

E/ Průřez semeníkem
1/ Vnitřní struktura semeníku na příčném řezu, 2/ Čnělka, 3/ Tyčinky, 4,5,6/ jako u B 6,7,8.

F/ Škála barev květů 8 zákl. druhů rodu špirlice (Sarracenia L.)
Shora dolů: S. purpurea, S. flava, S. alata, S. oreophila, S. minor, S. psittacina, S. leucophylla, S. rubra.

Vysvětlivky ke květnímu vzorci u rodu špirlice (Sarracenia L.):
K (z lat. calyx = kalich), C (z lat. corolla = koruna), A (z lat. androeceum = soubor tyčinek), symbol = mnoho, G (z lat. gynoeceum = soubor plodolistů (semeník), 
podtržítko = vyjadřuje, že jde o semeník spodní, číslice = konkrétní počty květních orgánů.




