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Nepenthes rajah
fotografie k článku na straně 2 © Richard Pichl

Dospělá rostlina (délka listu cca 50cm) s vyvinutou láčkou (25cm) Přirozené prostředí výskytu N. rajah – místo starého sesuvu půdy

Nepenthes rajah – láčka o délce cca 20cm

N. rajah - detail samičího květenství Dospělá rostlina s květenstvím (celková výška 
2,5 m, délka listů 80cm)

Larvy komárů žijící ve starší láčce

Zralé semeníky
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jak také pěstovat

Pěstování dalších exotických druhů vodních 
bublinatek

fotografie k článku na straně 6 © Lubomír Adamec

Postupně se rozvíjející samčí květenství N. rajah Vyvíjející se láčka N. rajah

Utricularia reflexa - měchýřek

Utricularia stellaris

Utricularia geminiscapa

Utricularia macrorhiza

Utricularia striata

Utricularia stellaris Utricularia olivacea

Utricularia reflexa
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Pinguicula sp. Anpa – nové tučnice 
z Mexika?

fotografie k článku na straně 12 © Andrej Pavlovič

Pod sebou vždy květ a zimní růžice:
vlevo Pinguicula ANPA A

uprostřed Pinguicula ANPA B
vpravo Pinguicula ANPA C

Moje (ne)zkušenosti s výsevem semen 
Drosera peltata

fotografie k článku na straně 20 © Kateřina Braunová

Drosera peltata měsíc po výsevu, v horní 
části květníku je stín.

Drosera peltata 5 měsíců po výsevu - přežily 
jen semenáčky, které rostly ve stínu.

Drosera peltata 7 měsíců po výsevu.
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Vážení členové,

letošní zima sice připomínala jakýsi 
přechod z podzimu do jara, ale nedá 
se popřít, že jaro opravdu začalo 
a s ním je tu i první letošní Trifid.

Doufáme, že se vám bude líbit 
jeho vylepšený kabátek a že i uvnitř 
najdete mnoho zajímavých informací.

M i m o c h o d e m  p ř i p o m í n á m ,  
že pokud máte zájem být v naší 
společnost i  i  tento rok,  j is tě  s i 
zkontrolujete, zda máte v pořádku 
zaplacené členské příspěvky, bez 
nichž je vydávání Trifida poměrně
obtížné až nerealizovatelné. 

Se  v šemi ,  kdo  bude t e  moc i 
dorazit na jarní valnou hromadu 
do Botanické zahrady v Liberci, 
se těším na setkání. Dozvíte se, že 
jsme si v loňském roce opět vedli 
dosti dobře a dokonce nás na konci 
roku náš sponzor - Řízení letového 
provozu, s.p. finančně podpořil, takže
se nám okamžitě podařilo realizovat 
avizovaný nákup nových knih, které 
vám budou k dispozici dle výpůjčního 
řádu knihovny.

P r o  l e t o š n í  r o k  p l á n u j e m e 
další projekty, o kterých se budete 
průběžně dozvídat podrobnosti zde na 
stránkách Trifida i na internetu.

Občasný zájem médií o exotická 
témata je přivádí i k Darwinianě, 
t a k ž e  d o u f á m ,  ž e  n a š e  s n a h y 
o rozšíření masožravek do povědomí 
veřejnosti  přinese všem členům 
trochu té zasloužené pozornosti.

Jinak chci podotknout, že šířit 
zájem o tyto i jiné rostliny se dá 
všemi způsoby, takže pokud budete 
v Praze a hlad vás zavede např. do 
restaurace Thrakia (nad Národním 
muzeem), nepřehlédněte vitrínu 
zapůjčenou členům společnosti pro 
výstavku jejich masožravek. Všem, 
kteří své kytky zapůjčili tímto ještě 
jednou děkuji!

Vážíme si všech vašich nabídek 
pomoci, kterých rádi využíváme a na 
oplátku vymýšlíme další zpestření 
aktivit, tak, abyste se v Darwinianě 
cítili dobře a vždy si našli něco, co 
vás bude lákat a zajímat.

Příjemné jaro a počtení!

JANA RUBEŠOVÁ 
PREZIDENTKA SPOLEČNOSTI
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Nepenthes rajah patří mezi nejznámější 
láčkovky díky svým obrovským, jedinečně 
tvarovaným a nezaměnitelným pastem. Ve 
své domovině, malajsijském státu Sabah, 
je používána téměř jako erbovní rostlina. 
K vidění je (kromě přírody) na titulních 
stranách knih, pohledech a dokonce i na 
známkách.

Historie
N. rajah objevil v roce 1851 během svého 
prvního výstupu na Mount Kinabalu Hugh 
Low a  až o osm let později popsal Hooker. 
Jméno získala na počest prvního bílého krále 
(White Rajah) Sarawaku, Jamese Brooka. 
Tento druh poprvé odebral z přírody v roce 
1878 Frederick William Burbidge během jeho 
druhé cesty po Borneu za účelem poskytnutí 
Veitch Nurseries. Krátce poté se N. rajah 
stala velice populárním a vyhledávaným 
druhem pro sbírky.

Rostlina
Rostlina celkově dosahuje obrovských 
rozměrů. Stonek, jehož tloušťka může 
dosahovat až tří centimetrů a ve výjimečných 
případech délky šesti  metrů (většinou 
maximálně tří metrů), roste obvykle podél 
země, ale pokud dostane možnost, začne se 
opírat o některý z keřů či stromů. N. rajah 
netvoří šplhavé lodyhy jako některé další 
láčkovky, ale starší rostliny mohou tvořit 
přízemní odnože, běžně se vyskytující 
především u mladých rostlin pěstovaných ve 
tkáňové kultuře. Kořenový systém zasahuje 
do relativně malé hloubky, avšak do velké 
šíře.  Mladé rostliny jsou celé pokryty 
dlouhými, bílými chloupky na rozdíl od 
dospělých jedinců, kteří jsou prakticky holí.

Listy N. rajah se vytváří v pravidelných 
intervalech na stonku (20 cm) a dosahují 
velkých rozměrů o délce až 80 cm a šířce 
15 cm. Na omak jsou listy tuhé až kožnaté 
se zvlněnými okraji, čepel je protáhlého až 
kopinatého tvaru, řapík o délce do 15 cm 
žlábkovaný, okřídlený. Typickým znakem 
tohoto druhu je úponek (tendril), který 

nevychází z listu na konci 
čepele jako u většiny ostatních 
láčkovek (až na N. clipetata), 
ale vyráží ze spodní části listu 
ve vzdálenosti cca 1-3 cm od 
konce (dle velikosti dospělého 
listu). Tento úponek, spojující 
list s pastí, dosahuje délky 
okolo 50 cm. Konec úponku 
je zakončen primordiem, ze 
k terého se  za  př íhodných 
fyziologických podmínek 
vyvine typická past.

N .  r a j a h  j a k o  v ě t š i n a 
ostatních láčkovek tvoří dva odlišné typy 
pastí. Spodní běžné pasti jsou obrovské, 
dosahující délky až 35 cm a objemu téměř 
3,5 litru (podobných velikostí dosahují 
N.  t runca ta  a  N.  ra ffles iana ) .  Barvu 
mívají z vnější strany oranžovou, rudou až 
purpurovou, vnitřní stěny jsou mramorově 
zelené až purpurové, tvar mívají vejčitý 
až eliptický. Na vnitřním povrchu pasti se 
vyskytuje obrovské množství žláz o hustotě 
300-800 na cm2. Obústí pasti je výrazně 
červené a má zřetelně vroubkovaný okraj. 
Klenuté víčko vejčitého až protáhlého tvaru 
patří velikostí k největším ze všech druhů 
láčkovek. Ostruha na konci víčka je asi 
20 mm dlouhá a nerozvětvená. Povrch láček 
je pokryt velkým počtem žláz produkujících 
nektar.

Dospělé rostliny, pokud k tomu mají 
příhodné podmínky, vytváří horní láčky. Ty 
jsou oproti spodním menší, nálevkovitého 
tvaru a ne tak výrazné barvy. Pravé horní 
láčky se vyskytují zřídka, protože stonek 
málokdy dosáhne dostatečné délky před 
odumřením a nahrazením novými odnožemi 
z blízkosti kořenového balu.

Co se týká masožravosti, N. rajah je 
známá díky příležitostnému lapení obratlovců 
(ještěrky, žáby, ptáci), včetně malých savců 
(krys). Tito tvorové tvoří však nahodilou 
potravu. Mezi typické oběti patří hmyz, 
hlavně mravenci, které lze najít v obou 
typech pastí.

Květenství
N.  ra jah  j e  dvoudomá ros t l ina  a  d le 
pozorování kvete kdykoliv během roku. 
Z vrcholu hlavního stonku vyráží květenství, 
dosahující výšky až 120 cm a tvořící velký 
počet květů. Květy jsou hnědožluté a vydávají 
sladkou vůni. Kališní lístky jsou eliptického 
až protáhlého tvaru, o délce dosahující 8 mm. 
Semena jsou hnědooranžová o velikosti 10-
20 mm.

Symbióza
Přestože pasti slouží primárně k lovu kořisti, 

stávají se pro některé bezobratlé (mouchy, 
komáři,  pavouci,  mravenci) útočištěm 
a místem pro vývoj larev. Měl jsem možnost 
pozorovat láčku plnou komářích larev přímo 
v přírodě. Dle informací doprovázejícího 
místního botanika láčky po několika týdnech, 
kdy fungují čistě jako pasti, přestanou 
vytvářet trávicí enzymy a obsah láčky se 
naplní pouze dešťovou vodou. Od toho 
okamžiku fungují jako vodní rezervoár 
pro vývoj různých larev. Některé druhy 
komárů (Culex rajah, Culex shebbearei, 
Toxorhynchites rajah) již nejsou schopny 
se vyvíjet nikde jinde, než právě v pastech 
N. rajah. Pro tuto konkrétní specializaci je 
používán termín “nepenthebionts”.

Stále se vedou diskuze, zda další zástupci 
bezobratlých se pouze přiživují na ulovené 
potravě, či žijí s rostlinou v symbióze. 
Charles Clark zastává myšlenku vzájemné 
symbiózy,  kdy  př í tomní  ž ivočichové 
pomáhají rostlině rozložit kořist a urychlit 
trávení oplátkou za útočiště, podíl na kořisti 
a domov poskytovaný rostlinou. 

Taxonomické zařazení
Nepenthes rajah patří spolu s ostatními 
láčkovkami do čeledi Nepenthaceae, rod 
Nepenthes (viz. rámeček).

Od devatenáctého století probíhá snaha 
o detailnější dělení a řazení druhů v rámci 
rodu. V roce 1928 Danser ve své publikaci 
The Nepenthaceae of the Netherlands Indies 
(vyšla v roce 2006 v novém vydání) dělí 
láčkovky do šesti skupin (vývojových větví) 
podle morfologických znaků. N. rajah řadí do 
skupiny Regiae. Do této skupiny (vývojové 
vě tve)  pa t ř í  t aké  např ík lad  N.  lowi i , 
N. burbidgeae, N. truncata, N. vetchii a další. 
Výskyt naprosté většiny druhů této skupiny 
je omezen na Borneo. V roce 1936 provedl 
Hermann Harms revizi Danserovi klasifikace
a rozdělil rod Nepenthes do tří podrodů 
– Anurosperma, Eunepenthes, do kterého 
patří N. rajah, a Mesonepenthes.

V přírodě byly pozorovány minimální 
rozdíly mezi jednotl ivými přírodními 

Nepenthes rajah Hook. f.
(s barevnou přílohou na straně II)

RICHARD PICHL

Taxonomické zařazení

Říše: Plantae
Oddělení: Magnoliophyta
Třída: Magnoliopsida
Řád: Caryophyllales
Čeleď: Nepenthaceae

Dumort., 1829
Rod: Nepenthes

L., 1753

Rozšíření N. rajah © Martin Faměra
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populacemi a tudíž nebyly popsány žádné 
formy ani variety. Nedávno byl na Filipínách 
objeven nový druh velice podobný N. rajah 
– N.  sp. Palawan (Wistuba). Vzhledem 
k relativně velké geografické vzdálenosti,
oddělující oba druhy, je nepravděpodobné, 
že by byly v nějakém příbuzenském vztahu. 
Spíše jsou oba druhy klasickým příkladem 
konvergentní evoluce, kdy dva nepříbuzné 
organizmy získají podobné morfologické 
znaky  vývojem v  podobných ,  i  když 
vzájemně vzdálených ekosystémech.

Ekologie - výskyt - klima
N. rajah  se vyskytuje pouze na Mount 
Kinabalu a sousedním Mount Tambuyukon 
(SV část ostrova Borneo). Mount Kinaba0lu 
j e  s e  svou  výškou  4  095  m ne jvyšš í 
horou Bornea a patří mezi nejvyšší hory 
jihovýchodní Asie. Tato hora-masív vznikla 
jako důsledek intruze kyselého granitu 
(batholitu) do svrchní části zemské kůry. 
V okrajových částech masívu se vyskytují 
ultrabazické horniny (serpentinity), které 
byly strženy a vyneseny k povrchu spolu 
s granitem. 

A právě na serpentinitovém podloží roste 
N. rajah spolu s mnoha dalšími vzácnými 
endemitickými rostlinami. Serpentinit je se 
svým vysokým obsahem niklu a chrómu 
toxický pro mnoho druhů, avšak N. rajah 
spolu s N. villosa a N. × alisaputrana jsou 
rezistentní vůči přítomnosti těžkých kovů 
v půdě.

N. rajah roste obvykle na otevřených 
travnatých plochách, většinou starých 

sesuvech půdy a  p lochých vrcholech 
hřebenů. V národním parku Mt. Kabalu se 
vyskytuje v současnosti na čtyřech lokalitách 
ve výškovém rozmezí 1 500-2 600 m n. m. 

V současnosti je pouze jedna přístupná 
běžným cestovatelům, a to za doprovodu 
pracovníka NP. Tato lokalita se vyskytuje 
v blízkosti  nově zbudovaného rezortu 
Mesilau v nadmořské výšce kolem 2 000 m. 
Na lokalitě, která je tvořena starým sesuvem 
půdy, rostou spolu s různými bylinami 
a orchidejemi desítky jedinců N. rajah 
různého stáří, z nichž stále několik kvete. 
Klima na této lokalitě je relativně chladné, 
přes den se teploty pohybují mezi 17-25° 
C dle aktuálního počasí. Při slunečním 
svitu (především dopoledne) teplota stoupá 
k příjemným 25° C, ale po zatažení oblohy se 
rychle vrací k 20° C a v noci klesá až k 10° 
C. Vzdušná relativní vlhkost je po celý den 
vysoká, dosahující 90-100 % (kromě několika 
dopoledních hodin, kdy při osvitu lokality 
sluncem může klesnout k 70 %). Denní úhrn 
slunečního svitu není zas tak velký, jak 
by se dalo čekat. Lokalita se nachází mezi 
třítisícovými vrcholy, takže sluneční paprsky 
dosáhnou údolí kolem osmé hodiny ranní 
a po desáté se většinou zatáhne a začne pršet, 
zpočátku ve formě přeháněk, které se kolem 
druhé hodiny odpolední mění v trvalý déšť, 
pokračující až do noci. Roční průměrný úhrn 
srážek se v této oblasti pohybuje kolem 3 000 
mm. Množství světla při zatažené obloze není 
nijak velké, což nejlépe indikuje fotoaparát 
při focení.

Ochrana
V sedmdesátých a osmdesátých letech 
minulého století se stala tato rostlina natolik 
populární a žádanou mezi sběrateli, že došlo 
k výrazné devastaci přírodních lokalit díky 
ilegálnímu sběru. Následkem toho se dostala 
v roce 1981 na seznam CITES I. Společně 
s Nepenthes khasiana to jsou jediné dva 
druhy láčkovek zařazené v tomto seznamu. 
Ostatní druhy jsou uvedeny v CITES II. 
V současné době je N. rajah hodnocena jako 
ohrožená v červené knize ohrožených druhů. 
Přísná ochrana v rámci národního parku, 
obtížnost vývozu živých exemplářů díky 
snadné rozpoznatelnosti a hlavně současná 
nabídka rostlin (pěstovaných in vitro) na trhu 
za přijatelné ceny snížily ilegální sběr na 
minimum a uvažuje se o přehodnocení druhu 
z ohroženého na zranitelný. 

Kromě mizejícího ilegálního sběru 
a částečného ničení rostlin na lokalitách 
„neopatrnými“ návštěvníky se objevila nová 
hrozba ve formě jevu El Niňo. V letech 1997 
a 1998 tento jev způsobil v jihovýchodní 
Asii sucho doprovázené četnými požáry, 
které se nevyhly ani Mount Kinabalu. 
Naštěstí populace N. rajah byla postižena 
minimálně na rozdíl od N. lowii, kterou jsem 
na přirozené lokalitě hledal marně. Přírodní 
populace N. lowii byla suchem zcela zničena 
a možnost vidět dospělé jedince tohoto 
úžasného druhu jsem měl pouze v pěstební 
části botanické zahrady národního parku.

Hybridy
N.  ra jah  vy tvář í  př í rodní  hybr idy  se 
všemi dalšími druhy, vyskytujícími se na 
Mount Kinabalu (kromě N. lowii) relativně 
snadno, a to hlavně díky kvetení kdykoliv 
během roku. Pyl je přenášen i do značných 
vzdáleností (až 10 km), což vysvětluje výskyt 
hybridů i značně mimo lokality mateřských 
rostlin.

V současnosti jsou známy tyto přírodní 
hybridy:

N. × alisaputrana Adam&Wilcock (1992) [= 
N. burbidgeae × N. rajah]
N. edwardsiana × N. rajah
N. fusca × N. rajah
N. × kinabaluensis S. Kurata (1976) [= 
N. villosa × N. rajah]
N. macrovulgaris × N.rajah
N. stenophylla × N. rajah
N. tentaculata × N. rajah

N. × alisaputrana a N. × kinabaluensis 
jsou často plodné, a tak se mohou množit 
a vytvářet vlastní populaci bez další vazby na 
rodiče. Dle některých autorů je možné mluvit 
o tzv. “stabilizovaných hybridech“, nebo 
dokonce ”separovaných druzích”. Typickými 
příklady druhů, které mají domnělý hybridní 
původ, jsou N. hurrelliana a N. murudensis. 
Přesto se k definování výše zmíněných
hybridů jako samostatných druhů staví 
většina botaniků odmítavě. 

Pěstování
N. rajah  patř í  jako horský druh mezi 
náročnější rostliny, co se týká pěstování. 
Denní teploty by se měly pohybovat kolem 
25° C a v noci mezi 10-15° C. Jako většina 
horských láčkovek toleruje vyšší absolutní 
teploty, pokud jsou kompenzovány nočním 
poklesem teploty o alespoň 10° C. To je 
případ hlavně letního období, kdy nejsou 
problémem teploty dosahující přes den 30° 
C, ale absence nočního poklesu teploty 
v domácích podmínkách.

Jako u ostatních láčkovek je třeba 
udržovat relativní vzdušnou vlhkost mezi 70-
100 %. Vzhledem k tomu, že v přírodě roste 
ve vysokohorských podmínkách v otevřené 
krajině, vyžaduje dostatečné osvětlení, které 
z počátku malým rostlinám poskytnou blízko 
umístěné zářivky, větším exemplářům ve 
větší vzdálenosti umístěné výbojky (pokud 
nepěstujeme láčkovku ve skleníku). Vhodné 
je také zachovávat přirozenou fotoperiodu 
kolem dvanácti hodin. Rostliny sázíme do 
klasického substrátu pro láčkovky s dobrou 
drenáží a zaléváme pravidelně, nejlépe 
shora měkkou vodou (dešťová, destilovaná, 
reverzní osmóza).    □

POUŽITÁ LITERATURA:
CLARKE C.: NEPENTHES OF BORNEO, 

NATURAL HISTORY PUBLICATIONS 
BORNEO, MALAYSIA, 1997.

INTERNET - WIKIPEDIA
láčka N. rajah © Monika Hlavatá



4 Trifid 2007 / 1 http://www.darwiniana.cz

šk
ůd

ci
 a

 n
em

oc
i

V prvním čísle už 12. ročníku Trifida
mám v úmyslu představit vám nenápadné 
třásněnky (podřád Terebrantia) – viz 
obr. č. 1, které patří mezi další časté, leč 
nebezpečné škůdce pokojových rostlin 
a žel nepohrdnou ani těmi masožravými 
(třeba špirlicemi, některými druhy 
rosnatek nebo láčkovkami – viz nedávný 
konkrétní případ v sekci Škůdci, choroby 
a neduhy darwinianího internetového 
fóra), o skleníkových kulturách radši 
ani  nemluvě.  Kdo se  na  zahrádce 
stará o zeleninu jako rajčata, papriky 
nebo okurky, mohl již mít tu „čest“ se 
s tímto úporným organizmem, případně 
následky jeho řádění, blížeji seznámit. 
Na území České republiky čítá rod 
třasnokřídlých více jak 200 druhů 
(celosvětově přes 5000), za všechny 
jmenujme z čeledi třásněnkovitých 
jen ty nejfrekventovanější: třásněnku 
západní, skleníkovou, vojtěškovou, 
hrachovou,  obi lní  nebo zahradní . 
P ř i b l i ž n ě  d v ě  t ř e t i n y  n a š i c h 
třásnokřídlých jsou obsaženy právě 
v čeledi třásněnkovitých, jejíž zástupci 
jsou v drtivé většině případů býložraví 
a patří k nim právě především škůdci. 
Přežívají prakticky na všech částech 
širokého spektra rost l in,  dospělci 
i  nymfy sají  šťávy z povrchových 
buněk, čímž vysušují tkáň, což např. 
u listů je následně příčinou kropenatosti, 
doprovázené zpočátku bělavo-stříbřitě 
zbarvenými skvrnami způsobenými 
vtlačeným vzduchem, které v čase 
postupně hnědnou. Napadená část 
postupně usychá, listy opadávají a takto 
oslabená rostlina zastavuje svůj růst, 
je náchylnější k dalším potenciálním 
útokům a v nejhorším případě pak hyne. 
K výrazným deformacím a poruchám ve 
zbarvení dochází i u květů. Tento škůdce 
ale vysává také řasy, houby, popřípadě 
lišejníky, některé druhy mohou být 

py lož ravé .  Nepohybl ivé  l a rvá ln í 
instary (larvální stádia) stravu ovšem 
nepřijímají. Draví třásnokřídlí napadají 
i drobné členovce, sají na larvách, 
drobném hmyzu či vajíčkách.

Třásněnky mají úzké, protáhlé tělo 
rozdílného zbarvení (žlutavé, tmavě 
hnědé, až dočerna v závislosti na daném 
druhu – obr. č. 2), dlouhé od půl do pěti 
milimetrů, nejčastěji pak v intervalu 1–2 
mm. Dva páry příležitostně zkrácených, 
tenkých křídel (přední jsou v porovnání 
se zadními širší) s podélným a příčným 
pruhováním jsou v klidovém stavu 
složené na kuželovitém zadečku, na 
jehož konci se nachází v případě samičky 
kladélko, u samečka je zaoblený. Zadní 
okraje křídel jsou porostlé třásněmi, 
díky kterým dostal tento škůdce své 
jméno. Ústní ústrojí má bodavě savé 
a nesouměrné se zakrnělým pravým 
kusadlem, levé je společně s čelistmi 
přeměněné v bodec. Hlava s šesti– až 
devítičlánkovými tykadly směřuje dolů 
kolmo k ose těla pod hruď (potom 
hovoříme o hypognátním typu), na 
koncích jedno– nebo dvoučlánkových 
c h o d i d e l  s e  n a c h á z í  a r o l i u m  – 
lalůčkovitý výběžek, umožňující pomocí 
žlázových výměšků pohyb po hladkých 
plochách. Proměna je nedokonalá, 
třásněnka prochází dvěma pohyblivými, 
bezkřídlatými stádii (od dospělců se liší 
vybledlým, mléčně bělavým zbarvením, 
zakrnělýma, červenohnědýma očima 
a zkrácenými tykadly – obr. č. 3 a 4) a až 
třemi klidovými, potravu nepřijímajícími 
juvenilními instary se zakrnělýma 
nohama ,  kdy  p rocház í  p rocesem 
tělesné přestavby (pozorovatelné jsou 
už základy křídel) .  Doba setrvání 
v larválních stadiích je různá a některé 
druhy v nich, často společně s dospělci, 
i zimují. Celý reprodukční cyklus je za 
normálních podmínek otázkou několika 
málo týdnů a je do značné míry závislý 
od teploty prostředí a druhu plodiny. 
Ve vytápěných sklenících probíhá 
vývoj nepřetržitě a počet generací 
se proti normálnímu stavu přibližně 
zdvojnásobuje. Přezimovat mohou 
obecně ve všech stádiích, rozmnožování 
je převážně pohlavní. Samičky hned 

z kraje jara ještě při poměrně chladném 
počasí začínají navrtávat rostlinná pletiva 
a do vzniklých brázd kladou vajíčka 
(velikost v desetinách milimetru). 
Aktivita pak vrcholí v průběhu léta, 
v horkých letních dnech se třásněnky 
přesunují doslova v rojích – spouštěcím 
mechanismem pro opravdové nálety je 
mimořádně suché a teplé počasí. Jak 
se ochlazuje, činorodost pomalu utichá 
a v pozdním létě / začátkem podzimu je 
opět vyhledáno zimoviště.

Třásněnky zanechávají na rostlinách 
stopy z výkalů v podobě tmavých teček, 
které jsou soustředěny právě v místech 
s výše zmiňovanými skvrnami. Na nich 
se později usazují plísně, páchající další 
rozsáhlé škody, a sekundárně působí 
jako přenašeči virových chorob.

Třásněnky lze považovat za relativně 
dobré letce a jsou migrativní – vzhledem 
k e  s v é  d r o b n o s t i  s i  v y p o m á h a j í 
zejména atmosférickým prouděním 
vzduchu,  které je  často zanáší  do 
značně vzdálených míst. Spolu s dalším 
drobným, pasivně létajícím hmyzem, 
pavouky apod. vytváří soubor živočichů, 
které označujeme za vzdušný plankton 
(zkráceně aeroplankton).

Že  j sou  škůdc i  mez iná rodn ím 
problémem s každoročními, obrovskými, 
hospodářsko-ekonomickými dopady, si 
můžeme demonstrovat na následujících 
dvou příkladech: třásněnka západní 
(Frankliniella occidentalis) bývala 
v  minulost i  pouze jeden z  mnoha 
nevýznamných druhů omezených 
na západní oblasti Spojených států 
amerických. V sedmdesátých letech 
minulého s tole t í  se  ovšem začala 
nekontrolovatelně šíř i t  na východ 
USA a Kanady a následně se v roce 
1983 dostala do Nizozemí, odkud se 
bleskově rozšířila po kontinentální 
Evropě. Tři roky nato byla objevena 
také ve Spojeném království. Dnes  je to 
škůdce celosvětového významu, který se 
přemisťuje mezinárodním obchodem na 
mladých rostlinách. Druhým případem 
je rozhodnutí  Komise Evropských 
společenství (98/109/ES) ze dne 2. 
února 1998, kterým se členské státy 
opravňovaly k přijetí prozatimních 

Taxonomické zařazení
Říše: Živočichové – Animalia
Kmen: Členovci – Arthropoda 
Třída: Hmyz – Insecta
Řád: Třásnokřídlí – Thysanoptera
Čeleď: Třásněnkovití – Thripidae

Třásněnky (Terebrantia)
(s barevnou přílohou na straně VII)

PATRIK HUDEC
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mimořádných opatření vůči Thajsku 
proti šíření třásněnky Thrips palmi 
Karny. Ty umožňovaly dočasně přijmout 
jakékoli doplňkové postupy nezbytné 
pro ochranu proti tomuto nebezpečí. 
Toto rozhodnutí bylo primárně namířeno 
proti zásilkám řezaných květin čeledi 
O rc h i d a c e a e  ( t e d y  o r c h i d e j í m ) 
pocházejícím z Thajska. Za cíl si kladlo 
zavést kontrolní mechanismy pro detekci 
uvedeného organismu na zmíněné 
komoditě a zajistit, aby jich byla prosta.

Stejně jako se dají koupit například 
proti smutnicím žluté lepové desky 
(výkonné lapače dospělých jedinců 
s přímou ochranou a monitorující funkcí), 
můžeme se setkat i s modrou variantou 
určenou právě pro třásněnky, která 
však není na pultech obchodů k mání 
příliš často. Likvidace tohoto škůdce je 
opravdu běh na dlouhou trať a být přitom 
ještě 100% úspěšný, to už vyžaduje 
notnou dávku štěstí a zkušeností. Navíc 
opakovaným použitím chemie postupně 
získává (stejně jako jiný obtížný hmyz) 
na daný přípravek rezistenci (pakliže 
nemáme tu smůlu,  že j i  má j iž  od 
prvopočátku) a v případě déletrvajícího 
boje je tedy nutné časem insekticidy 
různě obměňovat (Mospilan, Talstar, 
Spruzit, Sumithion, Vertimec, Actellic, 
Karate). Nemluvě o tom, že opakovaná 
chemická aplikace obzvláště v bytě 
nepřidá ani našemu zdraví, řada z nich je 
jedovatá, dráždí oči, sliznici a vyžadují 
tedy manipulaci se zvýšenou opatrností 
podle instrukcí v příbalových letácích. 
Pozornost bychom měli věnovat hlavně 
koncentraci – mnohé druhy MR tyto 
postřiky nesnáší dvakrát dobře a žádoucí 
poměr na ně taky nikde nevyčteme. 
I proto je samozřejmě lepší pokusit se 
výskytu jakýchkoli škůdců předcházet, 
rostliny pravidelně kontrolovat, je-li 
to byť jen trochu možné, a případně 
zakročit co možná nejdříve. Pakliže 
jsou totiž napáchané škody patrné, 
mnohačetné populace je už dávno zdárně 
kolonizovaly.

Chceme-l i  se  agresivní  chemii 
z jakýchkoli důvodů vyhnout, můžeme 
zkusit přípravky na přírodní bázi, jako 
v minulosti zmiňovaný Biool, příp. 
Bioton a Bioan. Jejich hlavní rozdíl 
je v nulové ochranné lhůtě.  Tímto 
pojmem rozumíme, jaký je minimální 
časový rozestup udávaný ve dnech 
mezi postřikem a sklízením plodů, 
který se odvíjí od použitého insekticidu 
a napadené rostliny. Jen poznamenám, 
že účinné bývá i periodické omytí 
klasickým mýdlovým roztokem, který 

j e  o v š e m  p o c h o p i t e l n ě 
ap l ikovate lný  pouze  na 
některé masožravé rody.

Obecně platí, že rostliny 
neošetřujeme za přímého 
slunečního svitu, v případě 
rezistentních účinků je ani po 
tuto dobu silnému osvětlení 
nevystavujeme, může dojít 
k  různorodé degeneraci 
ošetřených míst.

T ř á s n ě n k y  m a j í 
pochopitelně i své přirozené 
n e p ř á t e l e .  K o m e r č n ě 
využívaným je predátorský 
roztoč mléčné až narůžovělé 
barvy Amblyseius cucumeris 
(velikost cca půl milimetru), 
jenž  se  však ž iví  pouze 
l a r v a m i  –  p r e p a r á t 
B i o l a a g e n s .  P r o  s v o u 
replikaci vyžaduje spíše 
vyšší  teplotu a relativní 
vlhkost vzduchu (zkráceně 
RVV) a vzhledem ke svému 
účinku je proto nasazován 
spíše preventivně. Dalším 
už i t ečným roz točem j e 
H y p o a s p i s  m i l e s ,  k t e r ý 
přežívá v substrátu a soustřeďuje se na 
spadlé kukly (více v článku o smutnicích 
v loňském vydání T1/2006) – preparát 
Entomite M. Účinné jsou i přípravky 
obsahující háďátka (nematody) druhu 
Steinernema feltiae  napadající jak 
dospělce, tak larvy – viz opět T1/2006. 
Negativem je dlouhý vývojový cyklus. 
Další variantou je nasazení houby 
Verticillium lecanii (občas se můžeme 
setkat s označením biopesticid). Jako 
je j í  s labina  bývá zmiňován vyšš í 
nárok na RVV, kterou vyžadují spóry 
pro vykl íčení .  Pro použi t í  na  MR 
v uzavřených pěstebních prostorách 
tedy naopak ideální. Na západě od 
ČR se ještě dále testuje jiná vláknitá 
houba, Beauveria bassiana, jež funguje 
na podobném principu, ale lépe se 
vyrovnává s nižší RVV – její vzdušné 
konidie obsahuje biologický preparát 
Boverol. Dále se na hubení třásněnek 
prodávají dravé ploštice rodu Orius: 
Orius insidiosus, O. laevigatus nebo 
O. majusculus. Pro svou reprodukci však 
vyžadují delší časový horizont v řádech 
dnů a je obtížné ji udržet přes zimu. 

Upozorňuj i ,  že  použi t í  chemie 
ruku v ruce s biologickou ochranou je 
kontraproduktivní. Zmiňovaní predátoři 
mohou být a také jsou citliví na některé 
látky obsažené v insekticidech a jejich 
aplikací tedy dochází k nežádoucí 

populační destrukci.
Jako fyzický izolátor  se  občas 

používají různé bariérní sítě, které mají 
za úkol oddělit napadené rostliny od 
zdravých a zamezit tak postupu šíření 
napadení.

Za dodané fotky a pomocnou ruku 
bych chtěl závěrem poděkovat našemu 
kolegovi Vašku Lenkovi.   □

Vašek Lenk o sobě tvrdí, že je chovatel 
škůdců, cituji z jednoho jeho mailu: „...
zkusim jeste neco dodat, ale skudci 
jsou zrovna takova kategorie fotek na 
objednavku...“. Je báječné, že máme 
někoho, komu stačí napsat, objednat foto 
nějakého škůdce, on zajde do své sbírky 
a vyfotí ho. Díky Vašku! ;c) Pozn. sazeče 
- Michal Rubeš

ZDROJE:

HTTP://WWW.PELARGONIE.CZ/
HTTP://WWW.CHOVATELKA.CZ/
HTTP://WWW.GREENHOME.CZ/
HTTP://WWW.AGROMANUAL.CZ/
HTTP://WWW.BIOLIB.CZ

HTTP://WWW.SYNGENTA.CZ

HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/
HTTP://WWW.AGRONAVIGATOR.CZ

HTTP://WWW.BEZOBRATLI.INFO

třásněnka © Kateřina Braunová
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Od doby,  co  j sem psa l  p ro  Tr ifid
třídílný seriál o pěstování vodních 
druhů bublinatek (Adamec 2003a, b, c), 
uběhlo již více než čtyři roky. Za tuto 
dobu se mi zvýšeným úsilím podařilo 
sehnat celkem dalších 12 druhů vodních 
bublinatek, z nichž některé jsem využil 
k ekofyziologickému studiu. Většinou 
se jedná o severoamerické druhy. 
Naopak několik málo druhů v naší 
sbírce vodních masožravých rostlin 
Botanického ústavu AV ČR v Třeboni 
za tuto dobu uhynulo. Přesto je tato 
naše sbírka se svými přibližně 25 druhy 
vodních bublinatek zdaleka největší na 
světě. V tomto článku bych chtěl čtenáře 
seznámit s pěstováním následujících 
1 2  d r u h ů :  U t r i c u l a r i a  r a d i a t a , 
U.  gemin i scapa ,  U.  macrorh i za , 
U. striata, U. olivacea, U. resupinata, 
U .  h y d ro c a r p a ,  U .  b re v i s c a p a , 
U .  b e n j a m i n i a n a ,  U .  r e fl e x a , 
U. cymbantha a U. stellaris. 

Sluší se začít omluvou a vysvětlením 
o m y l u  z  p ř e d c h o z í h o  s e r i á l u . 
Podstatou tohoto omylu byla záměna 
severoamerického druhu U. inflata za 
velice podobný druh U. radiata (Adamec 
2003c). Všechno, co bylo ve třetím díle 
seriálu uvedeno o pěstování pro druh 
U. radiata, platí tedy pro U. inflata. 
Navíc v 1. dílu (Adamec 2003a) v Tab. 
1 je chybně uvedeno, že U. inflata tvoří 
turiony. Správnou skutečnost pomohou 
objasnit obrázky.

Utricularia radiata
Tento druh se vyskytuje na rozsáhlém 
území od JV Kanady v pásu až po 
nejjižnější státy USA Floridu a Texas 
a na značném území se výskyt překrývá 
s velmi podobnou U. inflata (Taylor 
1989; Schnell 2002). Ve sterilním stavu 
jsou si oba druhy velmi podobné, ale 
zásadní rozdíly v jejich biologii přesto 
existují. Zatímco U. inflata je vytrvalá 
rostlina netvořící žádné pravé dormantní 
t u r i o n y  a n i  n e d o r m a n t n í  „ z i m n í 
vrcholy“, U. radiata vytváří na podzim 
na vrcholu prýtů buď nedormantní 
„zimní vrcholy“ s mírně stočenými 

l isty,  nebo je jednoletá,  jak uvádí 
Schnell (2002). Tyto chladuvzdorné (ale 
pravděpodobně nikoliv mrazuvzdorné) 
orgány nejsou dormantní, po přenesení 
do tepla během několika dnů rostou a ani 
se morfologicky příliš neliší od letních 
listů. Proto by se tyto chladuvzdorné 
orgány neměly správně terminologicky 
nazývat „turiony“, ale „nedormantní 
zimní vrcholy“. Ve venkovní kultuře 
na podzim a ve studeném skleníku přes 
zimu vytvářela U. radiata pravidelně 
zimní vrcholy dlouhé asi 1 cm, kdežto 
U. inflata klesala ke dnu, což má pro ni 
v přírodě význam, že unikne zamrznutí 
do ledu. 

Pokud rostliny kvetou, tak je rozdíl 
mezi oběma druhy nápadný. Oba druhy 
vytvářejí květenství se sírově žlutými 
květy vyrůstající z nápadného květního 
plováku na hladině, který květenství 
stabilizuje nad hladinou vody. U. radiata 
má v tomto plováku 6 spíše kratších, ale 
silně nafouklých ramen, kdežto U. inflata 
má plovák tvořen z 6–9 a nejčastěji 8 
ramen spíše užších a delších (viz obr.). 
U U. inflata může být průměr květního 
plováku i přes 10 cm. Další výrazný 
rozdíl je ve špičce ostruhy květu, která 
u druhu U. inflata má výrazný žlábek, 
kdežto u druhého druhu je špičatá. Určité 
rozdíly ve sterilním stavu spočívají 
v tom, že druh U. inflata je obvykle 
mírně sliznatý a že při růstu na světle 
je narůžovělý až červenofialový, kdežto
druhý druh je spíše jen šedozelený 
nebo lehce nažloutlý. Velké rozdíly 
jsou v pěstování obou druhů. Zatímco 
pěstování U. inflata venku nebo uvnitř 
je velmi jednoduché a bezproblémové 
a bylo podrobně popsáno ve třetím 
díle seriálu pro „U. radiata“ (Adamec 
2003c), pěstování pravé U. radiata 
podle mých i zahraničních zkušeností 
je velmi obtížné až nemožné (Schnell 
2002). V kultuře v chladném skleníku 
U. radiata snadno zařasuje a rostliny se 
zmenšují, až zajdou. Není vyloučeno, 
že tento druh vyžaduje striktně měkkou 
a kyselou dystrofní (hnědou) vodu 
(např. pH 5–6) a kombinaci spíše vyšší 
ozářenosti a nižší teploty, což se špatně 
zabezpečuje. V současnosti tento druh 

v naší sbírce chybí. Je pravděpodobné, že 
speciální ekologické nároky tototo druhu 
způsobují, že druh je v USA i přes velmi 
rozsáhlý areál výskytu dosti vzácný. 
Získal jsem informaci, že v mírném pásu 
USA ve státě New York může druh kvést 
za mírných zim i v lednu a únoru.

Utricularia geminiscapa
Tento vytrvalý druh se vyskytuje na 
území JV Kanady a SV USA a patří 
k  d o s t i  v z á c n ý m  d r u h ů m .  S v ý m 
vzhledem a velikostí (viz obr.) velmi 
připomíná naši nejhojnější bublinatku 
jižní (U. australis), ale na rozdíl od 
ní vytváří klíčivá semena. Obvyklá 
délka prýtu je asi 0,5–0,6 m. Pokud 
existují informace, druh roste v USA 
v měkkých,  kyselých dyst rofních 
vodách. Pěstování U. geminiscapa jako 
temperátní vodní bublinatky je stejné 
jako u naší U. australis. Je možné ji 
pěstovat v nějaké větší nádrži nebo 
i menším akváriu (třílitrová okurková 
sklenice) umístěném v chladicí vodě 
nějaké venkovní nádrže a nejlepším 
substrátem je obvyklý opad z ostřic 
( A d a m e c  2 0 0 3 a ) .  D r u h  j e  s p í š e 
stínomilný a přistínění nádrže je žádoucí. 
Přesto tento druh roste někdy v kultuře 
i v obvyklých standardních podmínkách 
p ř e k v a p i v ě  n e s p o l e h l i v ě  a  m í v á 
poškozené vrcholy. Jedná se zřejmě 
o nějakou houbovou chorobu, která může 
postihovat i podobné druhy bublinatek, 
jako jsou U. vulgaris ,  U. australis 
a U. macrorhiza, a která připomíná 
známou nemoc aldrovandky (Adamec 
2005). Jak vyplývá ze zkušeností Dr. M. 
Studničky, zlepšení může přivodit 
dlouhodobé přidání nějakého fungicidu 
neškodného pro rostliny (např. Topsin 
M). Jako nejlepší způsob pěstování 
se mi osvědčila dvoulitrová okurková 
sklenice s plechovým hermetickým 
uzávěrem. Toto miniakvárium plavalo 
ve venkovní chladicí nádrži a občas 
jsem do něj vydechoval vzduch s CO2 
z plic a přidával zooplankton. Tento druh 
vyžaduje k rychlému růstu časté krmení 
zooplanktonem. V kultuře druh vytváří 

Pěstování dalších exotických druhů vodních 
bublinatek

(s barevnou přílohou na straně III)
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na podzim 2–8 mm velké kulovité 
turiony, které spolehlivě přezimují 
v ledničce ve vodě.

Utricularia macrorhiza
Tento severoamerický druh se vyskytuje 
roztroušeně na obrovském území jižní 
Kanady až po nejjižněší státy USA 
a svým vzhledem silně připomíná velmi 
příbuzný euroazijský druh U. vulgaris. 
Mnoho let byl proto považován za 
americkou formu U. vulgaris ,  a le 
v posledních monografiích se považuje
za samostatný druh (Taylor 1989; Schnell 
2002). Jediný výrazný rozdíl mezi 
oběma druhy by mohl být v zakřivení 
květní ostruhy: u druhu U. macrorhiza 
je výrazně zakřivená směrem nahoru, 
kdežto u U. vulgaris je většinou rovná. 
Pěstování U. macrorhiza ve venkovní 
nádrži je zcela bezproblémové a platí pro 
něj stejné zásady jako pro U. vulgaris 
(viz Adamec 2003b). Rostliny v kultuře 
kvetou, ale semena se dosud nevytvořila. 
Až 2 cm velké turiony se přechovávají 
v ledničce.

Utricularia striata
Druh se vyskytuje v USA v přímořských 
státech od Massachusetts po Texas 
(Schnell 2002) a je velmi podobný 
i  p ř í b u z n ý  d r u h u  U .  fl o r i d a n a . 
U. striata vytváří dva odlišné typy prýtů. 
Z vodorovného oddenku plazícího se 
na povrchu opadu z ostřic vyrůstají 
pravidelně sytě zelené fotosyntetické 
p rý ty  dosahu j í c í  dé lky  až  20  cm 
s jemnými úkrojkovitými listy a rostoucí 
v akváriu přesně svisle. Tyto prýty 
nesou poměrně početné pasti velké až 
2 mm. Z oddenku vyrůstají také bledé 
masožravé prýty se spoustou malých 
pastí. Pravidelným větvením prýtů mají 
rostliny v akváriu velmi zajímavý vzhled. 
U. striata se liší od podobného druhu 
U. floridana sytě zelenou barvou prýtů 
a větším počtem pastí na těchto prýtech. 
Je pravděpodobně také stínomilnější. 
C e l o r o č n í  p ě s t o v á n í  U .  s t r i a t a 
v chladném skleníku v plovoucích 
okurkových sklenicích není obtížné 
a platí pro ni totéž jako pro U. floridana 
(Adamec 2003c). Problémem bývá někdy 
silnější zařasování. I přes spolehlivý růst 
mi rostliny v kultuře dosud nekvetly.

Utricularia olivacea
Tento potenciálně jednoletý velmi 
zajímavý obojživelný druh se vyskytuje 
od státu New Jersey v USA podél 
východního pobřeží po Floridu a přes 
Střední Ameriku až do Brazílie (Taylor 
1989). Druh svým vzhledem prýtů silně 
připomíná U. gibba s tím rozdílem, že je 
asi 2–3× drobnější. Tím je jednoznačně 
nejmenším druhem vodních bublinatek. 
Jeho jednotlivé, chudě větvené nitkovité 
prýty mohou být dlouhé až 10 cm, ale 
pasti mají velikost jen asi do 1,0 mm. 
Listy chybí, pasti jsou na kratičkých 
stopečkách, a tak celá rostlina vypadá 
jako dlouze vláknitá zelená řasa (viz 
obr.). Rostliny někdy při špatném růstu 
vůbec nevytvářejí pasti a pak je podoba 
s vláknitými řasami dokonalá. Na rozdíl 
od ostatních druhů bublinatek obsahují 
pasti U. olivacea  jen několik málo 
čtyřramenných žlázek. Tento miniaturní 
druh v přírodě roste v hloubce vody jen 
1–3 cm nebo také terestricky na povrchu 
velmi mokré rašeliny. Drobné bílé květy 
jsou velké jen 2–3,5 mm (Taylor 1989).

Tento druh pěstuji stejně jako jiné 
druhy vodních bublinatek či aldrovandku 
v třílitrových plovoucích sklenicích 
s opadem ostřic jako substrátem, ale 
stejně tak druh může růst i na povrchu 
silně zvodnělé vláknité rašeliny např. 
mezi rosnatkami. Druh se v kultuře 
pěstuje velmi snadno a spolehlivě a je 
téměř tak odolný jako podobná U. gibba. 
Na rozdíl od ní je však více světlomilný. 
Zatímco mírné letní přistínění nevadí, 
rostliny vyžadují co nejvíce přirozeného 
světla (zejména difúzního) přes zimu, 
a to jak ve vytápěné místnosti, tak 
i chladném skleníku. Nedostatek světla 
nebo dlouhodobějš í  nízké teploty 
pod 5 °C vedou ke špatnému růstu, 
rostliny nevytvářejí pasti, prýty jsou 
slabé a postupně odumíraj í .  Staré 
prýty se často i na dostatečném světle 
rozpadávají na úseky dlouhé 1–2 cm 
a jimi se zřejmě rostlina vegetativně 
množí. Jemné prýty jsou poměrně citlivé 
na zařasení. Celkově je však pěstování 
U. olivacea jednoduché a nenáročné 
a vhodné i pro začátečníky. K pěstování 
vzhledem k miniaturním rozměrům 
stačí i půllitrová sklenice a venkovní 
pěstování od května do října je velmi 
výhodné. Tento druh roste výborně 
celoročně také jako příměs ve vnitřních 
nebo venkovních kulturách aldrovandky 
nebo jiných druhů vodních bublinatek. 
Protože se množí v těchto kulturách 
rychleji než ostatní druhy, musíme ho po 

čase odstraňovat. I přes výborný růst mi 
rostliny dosud nekvetly, k čemuž zřejmě 
potřebují více světla a velmi mělkou 
vodu. V kultuře se chovají jako vytrvalý 
druh.

Utricularia resupinata
Te n t o  v y t r v a l ý  d r u h  v o d n í  a ž 
obojživelné bublinatky s velmi úzkými 
šídlovitými listy značně připomíná naši 
bažinnou rostlinu bahničku jehlovitou 
(Eleocharis acicularis). Svojí růstovou 
f o r m o u  p ř i p o m í n á  m n o h e m  v í c e 
terestrické než vodní druhy bublinatek. 
Vyskytuje  se  na rozsáhlém území 
Severní Ameriky od JV Kanady přes 
V část USA po Floridu a ve Střední 
Americe (Taylor 1989; Schnell 2002), 
kde byla v r. 2005 nalezena i v tropické 
Nikaraguji. Tato velmi křehká rostlina 
j e  u c h y c e n a  v  ř í d k é m  s u b s t r á t u 
tenkým oddenkem, z něhož vyrážejí 
pravidelně asi v jednocentimetrových 
odstupech úzké nevětvené šídlovité 
listy s kruhovým průřezem (viz obr.). 
Délka listů bývá 4–10 cm (u rostlin 
z Floridy nebo Nikaraguy), přestože 
Taylor (1989) uvádí délku jen do 5 
cm. Z baze listů může vyrůstat několik 
dlouze stopečkatých pastí velikosti do 
2,0 mm. Druh roste v přírodě v měkkých 
kyselých vodách (pH vody v Nikaragui 
3,8!) na organickém rašelinném dně 
v mělké vodě v hloubce jen 5–10 cm, ale 
často i obojživelně na mokrém substrátu. 

Pěstování tohoto druhu není příliš 
jednoduché. Druh se chová v kultuře 
jako stínomilný a mírně chladnomilný 
a teploty nad 28 °C nejsou optimální. Na 
druhé straně rostliny z obou pěstovaných 
populací výborně snášejí přezimování 
v chladném skleníku s teplotami kolem 
5 °C. Hlavním problémem je ale správný 
výběr substrátu a nízká hladina vody. 
Vhodný substrát by měl být měkký, 
vláknitý, kyselý a měl by být chudý na 
minerální živiny. Běžný opad z ostřic 
v tomto případě použít nelze. Jako 
nejlepší používám dva druhy vláknité 
rašeliny (resp. slatiny), z nichž jeden 
pochází z vytěženého slatiniště Karštejn 
(kde roste aldrovandka) a druhý pochází 
z těžebny lázeňské slatiny u Třeboně. 
Jako možný substrát by bylo možno 
použít mnoho druhů rašelin či slatin, ale 
použitý substrát, ať je jakékoliv povahy, 
nesmí pod vodou zahnívat .  Právě 
většina druhů vláknité rašeliníkové 
rašeliny, co se standardně používá pro 
pěstování terestrických masožravých 
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rostlin, není příliš vhodná, protože při 
úplném ponoření pod vodou zahnívá. 
Substráty používané pro tento druh by 
měly pocházet z vody a měly by již být 
„vyhnilé“. Další vhodnou alternativou 
b y  m o h l  b ý t  r y b n i č n í  s e d i m e n t 
z nějakého rašelinného nehnojeného 
rybníka. Vhodný substrát pro pěstování 
U. resupinata by měl obsahovat asi 
70–80 % rašeliny a 20–30 % jemného 
písku. Můžeme přidat i zrna kyselého 
jílu. Vhodný substrát je možné dát 
buď do kelímků vysokých 4–5 cm 
anebo přímo na dno plovoucích sklenic 
o objemu 1–3 litry. Optimální hladina 
vody nad povrchem substrátu by měla 
být jen 3–8 cm. Protože rostliny jsou 
mimořádně jemné a křehké, doporučil 
bych přesazovat co největší trsy rostlin. 
Rostliny po přesazení obvykle zeslábnou 
a trvá to několik týdnů, než zase začnou 
růst. Při dobrých růstových podmínkách 
vytvářejí rostliny delší listy než 4 cm, 
kdežto při špatných jen 2 cm dlouhé 
a velmi tenké. Pokud rostliny pěstujeme 
terestricky na klasické rozmáčené 
rašelině, mohou být listy krátké jen 1 cm. 
I když rostliny rostou poměrně pomalu, 
v  dobrých růstových podmínkách 
hustě zarostou dno do půl roku a růst 
se zastaví. Přesto ještě alespoň rok 
hustá kultura vypadá svěže zeleně 
a zdravě. Jak jsem viděl u francouzského 
pěstitele J.-J. Labata, rostliny kvetou 
jen při minimální hloubce vody a při 
dostatečném oslunění. Rostliny poměrně 
snadno zařasují, a to je urychlováno 
použitím minerálně bohatšího substrátu. 
Krmení zooplanktonem nemá příliš vliv 
na růst. Celkově je pěstování tohoto 
druhu dosti náročné a nespolehlivé.

Utricularia hydrocarpa
Tento t ropický druh se  vyskytuje 
v Jižní a Střední Americe od Paraguaje 
po Mexiko (Taylor 1989). Rostliny 
s jednotvarými prýty mají délku asi 
20–30 cm a připomínají částečně naši 
U. australis (viz obr.). Stonky prýtů mají 
zřetelně cikcak charakter. Četné pasti jsou 
velké do 2,5 mm. Rostliny vytvářejí dva 
typy květů: v kultuře vzácně vytvářejí 
na krátké stopce jeden malý fialový
květ nad vodou, ale mnohem častěji 
vytvářejí pod vodou kleistogamické 
květy (tj. neotevírající se) vytvářející 
i zralá semena v malých tobolkách. 
Z toho pochází i latinský název rostliny 
„hydrocarpa“ (=„vodoplodá“). Rostliny 
se pěstují v kultuře poměrně dobře 

a nemají zvláštní nároky na chemismus 
vody. Standardně se používá opad 
z ostřic jako pro jiné druhy vodních 
bublinatek. U. hydrocarpa je poměrně 
teplomilná a nesnáší dlouhodobější 
poklesy teplot pod 15 oC. Optimální 
teploty pro růst jsou asi 26–30 oC. 
Je to výrazně teplomilný druh, který 
v tropické Nikaragui roste v mělkých 
osluněných vodách, které se přehřívají 
ke 40 °C. Minimální teplota asi 15 °C 
udává dobře možnosti pěstovat tento 
druh venku. V naší kultuře rostliny rostly 
dobře ve venkovním akváriu ve velké 
nádrži od konce května do konce září. 
Při suboptimálních teplotách rostliny 
přestávají růst a rychle se jim zmenšují 
vrcholy. Při vyšších teplotách se rostliny 
chovají jako vytrvalé. V létě je vhodné 
rostliny mírně přistínit, ale v zimním 
období je vhodné dát rostlinám co 
nejvíce přirozeného světla anebo jim 
přisvítit. V kultuře rostliny poměrně 
snadno zařasuj í .  Krmení  jemným 
zooplanktonem výrazně podporuje růst. 

Utricularia breviscapa
Tento tropický vytrvalý druh bublinatky 
má podobné rozšíření jako předcházející 
a vyskytuje se od S Argentiny až po 
Střední Ameriku (např. Nikaragua). 
Rostliny s jednotvarými prýty mají délku 
20–100 cm a díky svému upořádání listů 
mají jemný a delikátní vzhled (viz obr.). 
Představují jeden z nejkrásnějších druhů 
vodních bublinatek. Jemné úkrojkovité 
složené listy vyrůstají v přeslenech vždy 
ve trojicích na dlouhém řapíku. Početné 
pasti mohou být velké až 2 mm. Rostlina 
má vytvářet žluté květy v chudém 
květenství vyrůstající z výrazného 
květního plováku, ale v kultuře nikdy 
nekvetla. Rostliny mají většinou světle 
zelenou barvu, ale při růstu na silnějším 
světle mají oranžový nádech. Zásady 
pro pěstování tohoto druhu jsou velmi 
podobné jako pro U. hydrocarpa . 
Optimální teploty pro růst jsou asi 24–28 
°C a neměly by klesat asi pod 12–13 
°C. Tím je určeno, jaké jsou i možnosti 
pěstování U. breviscapa ve venkovní 
kultuře – od půli května do začátku října. 
Při nižších teplotách pod 15 °C rostliny 
vytvářejí krátké drobné listy a maličké 
past i .  Rost l iny je  možné pěstovat 
v malém akváriu celoročně uvnitř anebo 
přes letní období venku. V zimním 
období rostliny vyžadují k dobrému 
růstu co nejvíce přirozeného světla anebo 
přisvícení. V kultuře rostliny poměrně 

snadno zařasuj í .  Krmení  jemným 
zooplanktonem výrazně podporuje růst. 
Celkově je možné hodnotit pěstování 
tohoto druhu jako nenáročné.

Utricularia benjaminiana
Tento tropický vodní druh se vyskytuje 
v  t r o p i c k é  č á s t i  J i ž n í  a  S t ř e d n í 
A m e r i k y  a  t a k é  v e  v e l k é  č á s t i 
tropické až subtropické Afriky a na 
Madagaskaru (Taylor 1989). Rostliny 
s dvojtvarými prýty vytvářejí 1–3 cm 
dlouhé fotosyntetické prýty s jemně 
úkrojkovitými listy s malým počtem 
pastí nebo bez pastí a asi 3–5 cm dlouhé 
dolů rostoucí světle zelené masožravé 
prýty s velkým počtem pastí velikosti do 
2,0 mm. Celková délka oddenku s oběma 
typy prýtů je v kultuře do 20 cm. Lze 
říci, že rostlina vypadá jako miniatura 
druhů U. striata nebo U. floridana. 
Ačkoliv v naší kultuře rostliny rostou 
jako nezakotvené v substrátu a volně 
plovoucí pod hladinou vody v třílitrové 
okurkové sklenici, v přírodě zřejmě 
rostou nejčastěji  v mělké prohřáté 
vodě poměrně bohaté na živiny a jsou 
svými masožravými prýty uchyceny 
v substrátu. 

Pro tože  ten to  druh  pěs tu j i  jen 
něco přes rok, moje zkušenosti s jeho 
pěstováním nejsou příliš bohaté. Druh 
pěstuji standardně jako jiné druhy 
teplomilných vodních bubl inatek 
v okurkové sklenici s opadem z ostřic 
ce loročně ve  vytápěné mís tnost i , 
v níž teplota vody neklesá pod 19 °C. 
Vzhledem k ekologii druhu by zřejmě 
bylo  správně jš í  ho  pěs tova t  j ako 
ukotvený na nějakém slatinném substrátu 
v mělké vodě do hloubky 5 cm, podobně 
jako druh U. resupinata, aby mohl svými 
masožravými prýty přijímat více živin ze 
substrátu. Přestože je U. benjaminiana 
teplomilná, optimální teploty pro růst 
jsou jen asi 22–26 °C a teploty nad 30 
°C neprospívají. Zimní minima kolem 19 
°C rostlina snáší výborně a není jasné, 
jaké nejnižší teploty dokáže rostlina 
dlouhodoběji přežít přes zimu. V kultuře 
se jeví jako mírně stínomilná a přes léto 
je vhodné ji mírně přistiňovat, a tím 
bránit i přehřívání vody. V zimě naopak 
potřebuje maximum denního světla. 
Pěstování venku jsem dosud nezkoušel, 
ale vzhledem k její teplomilnosti na jedné 
straně a špatnému snášení vysokých 
teplot nad 30 °C na druhé straně nebude 
venkovní pěstování v létě vhodné. 
Pěstování tohoto druhu je poměrně 
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obtížné a růst je po většinu roku velmi 
špatný. Druh roste viditelně nejlépe 
v září a začátkem října, kdy je zřejmě 
kombinace teploty vody a ozářenosti 
optimální. Druh je velmi závislý na 
krmení jemným zooplanktonem, protože 
bohaté krmení může překonat zjevné 
nedostatky minerální výživy v akváriu. 
J edn ím z  p rob lémů  j e  t aké  s i l né 
zařasování.

Utricularia reflexa
Je jedním z nejzajímavějších vodních 
druhů bublinatek, které se pěstují v naší 
třeboňské sbírce. Tento (sub)tropický 
vytrvalý druh se vyskytuje na velkém 
území Afriky od Čadu až po sev. část 
JAR s těžištěm výskytu v tropické 
střední Africe (Taylor 1989). V naší 
sb í r ce  j sou  ro s t l i ny  z  Okavango 
Swampu z Botswany. Rostliny dlouhé 
30–50 cm (v kultuře až 70 cm) vytvářejí 
jednotvarý typ prýtů s poměrně krátkými 
úkrojkovitými listy (šířka přeslenu listů 
obvykle nepřesahuje v kultuře 2,5 cm; 
viz obr.) Přeslen je tvořen čtveřicí listů, 
na jejichž srostlé bazi na stonku vzniká 
tenký blanitý útvar zvaný v anglické 
literatuře auricle (Taylor 1989). Z tohoto 
útvaru vyrůstají obvykle 4 pasti, vždy 
po jedné pasti mezi dvěma sousedními 
l isty,  takže vzhled přeslenu i  celé 
rostliny je velmi pravidelný. Mimo bazi 
listů na přeslenech se pasti prakticky 
netvoří. Barva rostlin bývá sytě zelená, 
ale pasti jsou dosti pigmentované od 
růžové přes fialovou až po téměř černou.
Ve srovnání  s  nevelkými rozměry 
listů je velikost pastí mimořádná: pasti 
v přírodě i v kultuře dosahují běžně 
velikosti 6 mm a největší mohou mít 
až 6,5 mm. Jak jsem zjistil vážením 
pastí, pasti dlouhé 6 mm po spuštění 
a nasátí vody měly průměrný objem 
24 μl. Tato mimořádná velikost pastí 
spolu s dobrou pěstovatelností tohoto 
druhu z něj činí velice atraktivní druh 
pro ekofyziologický výzkum pastí. Ale 
i tyto velké pasti jsou jen trpaslíky ve 
srovnání s těmi, které byly nalezeny 
zcela nedávno v září r. 2006 v tropické 
Zambii. Německá výprava tam nalezla 
v nadmořské výšce asi 1650 m v mělkém 
rašelinném potůčku v poměrně chladné 
vodě (18 °C) rostliny U. reflexa s pastmi 
velkými až 1,5–2,0 cm! Dosud se 
v literatuře (Taylor 1989) uváděly 
největší pasti bublinatek u nedostupného 
vodního druhu U. arnhemica ze severní 
Austrálie,  které měly mít  největší 

délku 12 mm. U zambijských rostlin 
U. reflexa s obřími pastmi byly sebrány 
stovky semen a je snaha je převést do 
kultury v Německu i v BÚ v Třeboni. 
Není jasné, zda se v případě obřích 
pastí jedná o ekologickou adaptaci 
( j a k o u s i  l u x u r i a n t n í  f o r m u ,  t z v. 
ekomorfu) či o genetickou podmíněnost. 
Rostliny U. reflexa z Okavanga pěstuji 
s úspěchem již přes rok a protože i ve 
velmi dobrých růstových podmínkách 
nikdy nevytvořily pasti větší než 6,5 mm 
(běžně jen kolem 6,0 mm), domnívám 
se,  že  se  bude jednat  o  genet icky 
podmíněnou varietu. Navíc, jak uvádí 
Taylor (1989) ve své slavné monografii,
U. reflexa je druh velice variabilní s tím, 
že se může jednat o soubor několika 
malých druhů vzájemně se dost lišících. 
Doufejme, že úspěšné pěstování této 
zambijské populace v kultuře pomůže 
vyřešit tuto otázku a že experimentální 
využití těchto obřích pastí pomůže 
zodpovědět řadu ekofyziologických 
otázek o významu a funkci pastí vodních 
bublinatek.

U. reflexa se pěstuje celoročně bez 
problémů ve vnitřní kultuře v třílitrových 
sklenicích se standardním substrátem 
z  o p a d u  z  o s t ř i c  n a  p ř i r o z e n é m 
světle. V létě se druh chová jako dost 
t ep lomi lný  a  snáš í  bez  problémů 
odpolední přehřátí vody na 32–33 °C. 
Optimum letního růstu může být 26–30 
°C. Ve venkovní kultuře v horkém létě 
jsem změřil rychlost přirůstání nových 
listových přeslenů (tj .  nodů) mezi 
1,0–3,0 za den; v průměru asi 2 přesleny 
za den.  Klimadiagram z městečka 
Maun na vstupu do Okavango Swampu 
v Botswaně říká, že nejvyšší průměrné 
letní teploty vzduchu jsou asi 32–35 
°C a zimní asi 25 °C, kdežto nejnižší 

průměrné teploty vzduchu jsou v zimě 
jen asi 5 °C (celodenní průměrné zimní 
teploty jsou asi 15 °C). Pokud tyto 
klimatické hodnoty interpretujeme, 
tak nejchladnější měsíce v Okavango 
S w a m p u  ( č e r v e n  a  č e r v e n e c )  s e 
teplotně podobají našemu konci dubna 
či polovině září a nejnižší zimní teploty 
vody by mohly dosahovat jen 6–8 °C, 
ale nikdy ne méně. Z klimadiagramu 
je tedy možné odvodit,  že rostliny 
nebudou adaptovány na mráz, ale jen na 
dvouměsíční zimní pokles teplot kolem 
6–8 °C. 

Potvrdilo se, že se tento nenáročný 
druh výborně pěstuje i ve venkovní 
kultuře a též že je značně chladuvzdorný: 
obě tyto vlastnosti z něj činí velmi 
zajímavý druh pro pěstitele. Když jsem 
na podzim záměrně ponechal desítky 
velkých rostlin U. reflexa  ve velké 
venkovní nádrži s U. vulgaris a U. stygia 
až do zámrazu začátkem listopadu, 
abych zjistil jejich toleranci k nízkým 
teplotám, rostliny na plné ozářenosti 
s klesající teplotou vody během září 
a října přestávaly růst a vytvářely na 
vzrostném vrcholu krátká internodia 
s kratšími listy a  s pastmi velkými jen 
1,5–2,5 mm (viz obr.). Byly však při 
říjnových minimálních teplotách vody 
na hladině nad 5 °C naprosto zdravé 
a nádherně růžové, zatímco nejstarší části 
prýtů se pomalu rozkládaly. Po přenesení 
do teplého akvária začaly okamžitě 
a rychle růst. Zvrat nastal až na samém 
začátku listopadu, kdy se silně ochladilo 
a nádrž byla pokryta asi 3 dny až 1,5 cm 
silným ledem. Tento teplotní pokles vedl 
následně k okamžitému rozkladu všech 
starších prýtů a k úhynu většiny vrcholů. 
Lze tedy zobecnit, že rostliny ponechané 
na plné ozářenosti jsou dosti tolerantní 

kresba © Blanka Šponarová
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k nízké teplotě vody nad 5 °C, vydrží 
snad i několikadenní poklesy teploty na 
3 °C, ale i několikadenní nižší teploty 
jsou již kritické a rostliny zahubí. Pokud 
se rostliny přenesou z tepla do chladné 
vody kolem 5 °C, tak tento teplotní 
šok nepřežijí. Atraktivní vzhled rostlin, 
jejich pěstební nenáročnost a chladová 
odolnost z nich činí zajímavé objekty 
pro pěstování v zahradních rybníčcích 
od začátku května do konce října. 

Při pěstování v létě v místnosti se 
druh chová jako mírně stínomilný a je 
vhodné jej mírně přistiňovat, zatímco 
v zimě mu stačí přirozené světlo u okna. 
Jeho růst je dost závislý na krmení 
zooplanktonem a vzhledem k větším 
rozměrům pastí může chytat i poměrně 
velké druhy zooplanktonu, které jsou 
nedostupné pro jiné druhy bublinatek. 
V létě za dobrých podmínek a při 
krmení zooplanktonem se rostliny rychle 
množí a rychle zarostou akvárium. 
Pokud rostliny dostatečně nezředíme, 
začnou vytvářet úzké slabé a bledé prýty 
s malými pastmi. Tyto změny nastávají 
čás tečně  i  v  z imě,  kdy  je  obecně 
nedostatek zooplanktonu ke krmení. 
Starší prýty rostlin snadno zařasují a je 
vhodné je čistit promýváním. Rostliny 
v naší vnitřní i skleníkové kultuře vzácně 
vykvetly v září nebo říjnu jednoduchým 
žlutým květem na krátké stopce (obr.), 
přičemž druhý (kleistogamický) květ 
byl ze stopky hákovitě ohnut pod vodu. 
Semena se netvořila, ale v přírodě se 
běžně tvoří v poměrně malých tobolkách. 
Obecně je možné doporučit pěstování 
tohoto mimořádně zajímavého druhu 
i začátečníkům.

Utricularia cymbantha
Tento druh pěstuji teprve čtyři týdny 
a moje zkušenosti s jeho pěstováním 
jsou minimální. Podle Taylora (1989) 
se jedná o jednoletý druh s rozšířením 
ve velké části Afriky od Etiopie na SV 
po Transvaal v JAR na jihu Afriky a též 
na Madagaskaru. Tento drobný vodní 
druh má drobné a úzké jednotvaré prýty 
dlouhé asi 10–20 cm a podle fotografie
rostl in ze Zambie svým vzhledem 
velice připomíná náš nejmenší domácí 
druh U. minor .  Rostliny v přírodě 
mají kratičké listové úkrojky a v jejich 
paždí sedí jednotlivě drobné pasti 
velikostí asi do 1,2 mm. Jednotlivé 
krátce stopkaté květy bělavé barvy mají 
velikost do 5 mm. Rostliny ze Zambie, 
které pěstuji, mají téměř bezlisté stonky 

(stolony) s několika přisedlými pastmi. 
Rostliny pěstuji v pracovně v třílitrové 
sklenici s opadem ostřic na přirozeném 
s v ě t l e  u  o k n a  a  z k o u š í m  z v ý š i t 
teplotu vody akvarijním ohřívačem na 
26–28 °C. Rostliny vypadají zdravě, 
ale i přes intenzivní krmení jemným 
zooplanktonem je jejich růst velmi 
pomalý. Optimem pro tento druh by 
mohlo být pěstování ve velmi mělké 
vodě na slatinném substrátu podobně 
jako u druhu U. resupinata. 

Utricularia stellaris
Tento vytrvalý druh vodní bublinatky 
s jednotvarým prýtem se vyskytuje 
v tropické kontinentální Ázii od Indie 
po Vietnam, potom diskontinuálně 
v severní Austrálii a prakticky v celé 
Africe a na Madagaskaru (Taylor 1989). 
Někdy se soudí,  že africký výskyt 
je druhotný a že sem byla rostlina 
introdukována z Austrálie. V naší sbírce 
pěstuji australské rostliny z jediné 
lokality ve státě New South Wales na 
hranicích s Queenslandem. Měla by to 
být nejjižnější australská lokalita tohoto 
druhu. Sterilní rostliny (viz obr.) se 
velice podobají našemu nejhojnějšímu 
domácímu druhu U. australis a rozdíly 
neexistují ani ve tvaru čtyřramenných 
žlázek v pastech.  Zásadní  rozdíly 
jsou však v květech: zatímco naše 
U. australis vytváří květy bez květního 
plováku, U. stellaris vytváří žluté květy 
s výrazným květním plovákem, jehož 
ramena jsou krátká a silně nafouklá. 
Další rozdíl mezi oběma druhy je v tom, 
že U. stellaris rostoucí na světle může 
mít až třešňově červenou barvu, ale takto 
výrazné zbarvení U. australis nikdy 
nemívá. Rostliny, které pěstuji, vytvářejí 
na podzim turiony, a tak je pěstuji 
pouze ve venkovní kultivaci v malých 
akváriiích ponořených v chladicí vodě 
velké nádrže. Jako substrát používám 
standardní opad z ostřic a v létě akvária 
mírně přistiňuji proti přehřívání vody. 
Turiony velké 2–6 mm se vytvářejí 
během září  a  po plném dozrání  je 

přezimuji ve vodě v ledničce stejně jako 
turiony našich druhů bublinatek. Krmení 
zooplanktonem výrazně urychluje růst. 
V přírodě druh vytváří klíčivá semena, 
ale v kultuře získaná semena neklíčila. 
Pěstování U. stellaris  v kultuře je 
mírně problematické, protože rostliny 
někdy bez zjevné příčiny špatně rostou. 
Rostliny je možno pěstovat i celoročně 
ve vytápěné místnosti při teplotách vody 
nad 20 °C při dodatečném osvětlení, ale 
i tehdy se mohou turiony vytvořit během 
zimy.

U bublinatek neexistuje přesná hranice 
mezi vodními a terestrickými druhy. Je to 
dáno ekologickými podmínkami na jejich 
stanovištích: některé terestrické druhy se 
mohou po dešti na určitou dobu ocitnout 
pod vodou jako ponořené či obojživelné 
rostliny a naopak mnohé ponořené druhy 
se v době sucha stávají terestrickými. 
Osobně jsem se  o  tom přesvědči l 
u běžně pěstovaného terestrického druhu 
U. humboldtii, který vytváří normálně 
typické široké oválné listy. Když tyto 
rostliny pěstujeme v mělké vodě, začnou 
se vytvářet úzké složené listy a velikost 
pastí se zvětší z obvyklých 1,5 mm až 
na neuvěřitelných 6 mm! Uznává se, že 
tyto výrazné morfologické změny může 
podstoupit více druhů terestrických 
bublinatek (např. U. biloba).

Pěstování in vitro ve sterilní kultuře
V posledních letech jsme s Kamilem 
Páskem ze semen nebo prýtů vyrobili 
sterilní kultury asi desítky vodních 
druhů bublinatek (U. vulgaris, U. minor, 
U. bremii ,  U. stygia ,  U. floridana , 
U. breviscapa, U. hydrocarpa, U. striata, 
U. gibba, U. aurea, U. inflata, U. foliosa, 
U. volubilis). Rostliny rostou velmi 
dobře na organickém médiu vyvinutém 
pro pěstování aldrovandky a menší 
druhy rostou dobře i na agarovém médiu. 
Všechny druhy rostoucí in vitro vytvářejí 
drobné husté prýty s malými pastmi 
a problém je spíše v rychlém růstu, 
v důsledku čehož rychle vyčerpají živiny 
v médiu a následně zastaví růst.   □
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Tímto článkem bych chtěl demonstrovat, 
jak se dá masožravá rostlina pěstovat 
zcela (nebo téměř zcela) bez naší péče, 
za potřeby jen minimálních investic.

D r o s e r a  a n g l i c a  p a t ř í  m e z i 
rosnatky tvořící na zimu odpočivné 
pupeny-hybernakula. Vyskytuje se 
v zemích západní a severní Evropy, 
Asii a Americe. Nejbližší výskyt této 
rostliny je u našich východních sousedů 
– na Slovensku. Je to drobná rostlina 
rostoucí na osluněných, podmáčených 
loukách a rašeliništích. List je oválný 
s dlouhým řapíkem. Podobné listy má 
i např. Drosera intermedia. Květy jsou 
malé, bílé a jsou uspořádány ve vijanech. 
Jsou samosprašné a produktem opylení 
je množství malých, černých, oválných 
semen. Ke klíčení potřebují chladovou 
periodu.

Semínka D. anglica jsem si přivezl 
asi před pěti lety ze Slovenska. Ještě na 
podzim jsem je vysel do dvou květináčů 
a umístil na balkón. Přešla zima a na 
jaře jsem ke své radosti zjistil, že téměř 
v š e c h n a  s e m e n a 
vykl íč i la .  Asi  osm 
e x e m p l á ř ů  j s e m 
odsadi l  do  dalš ích 
d v o u  k v ě t i n á č ů 
a  p ř i v e z l  n a  n a š i 
chalupu, kterou máme 
v Jizerských horách. 
Umíst i l  jsem je do 
polyethylenové misky, 
ve které se prodává 
m a s o ,  a  d r u h o u 
stejnou miskou jsem 
je přiklopil ,  abych 
zajistil vyšší vzdušnou 
v l h k o s t .  N a  b o k u 
spodní misky jsem 
uděla l  jeden otvor 
kvůli odtoku případné 
přebytečné vody a ve 
dnu horní misky jsem 
udělal asi tři větrací 
otvory (viz obrázek). 
Rostliny v miskách 
jsem umístil na zem 
do trávy k jihozápadní 
s těně chalupy,  aby 
na ně nemohl přímý 
déšť, ale zároveň byly 
vystaveny povětrnosti. 

Pak jsme z chalupy odjeli a na milé 
kytičky jsem zapomněl. Tak jsem se 
s nimi v duchu rozloučil a řekl si, že je 
štěstí, že mám aspoň ty doma. Přešla 
druhá zima a bohužel jsem zjistil, že 
rostliny pěstované na balkóně zimu 
nepřežily. Sice na podzim krásně zatáhly, 
ale zřejmě nesnesly promrznutí substrátu 
v zimě. Na jaře sice začaly růst, ale 
jen slabá třetina rostlin, a i ty časem 
uhynuly. K mé velké radosti rostliny na 
chalupě, vystavené kruté jizerskohorské 
zimě, nejen že přežily, ale daly se bujně 
do růstu a utvořily i řadu odnoží. Zdá se, 
že je toto byť provizorní řešení pěstování 
D. anglica natolik sofistikované, že
dokáže rostlinu ochránit před zimou 
(samozřejmě hodně též udělá sníh, 
kterého je na chalupě v zimě víc než 
dost), zajistí jí dostatečnou vzdušnou 
vlhkost, zajistí, aby k rostlinám mohl 
déšť  vě t rac ími  o tvory  v  době  mé 
nepřítomnosti, ale odtokové otvory zase 
zamezí přemokření substrátu.

Takto pěstuji D. anglica již 5 let a má 
se čile k světu. Ještě se nestalo, a to ani 
v těch nejteplejších letních dnech, že by 
se veškerá voda z dolní misky odpařila. 
A i kdyby se tak stalo, v přírodě rostliny 
také ve velkých teplech nikdo nezalévá 
a rostou. Při velkých deštích zase voda 
odtéká přepadovými otvory pryč. Listy 
mají rostliny za každého počasí krásně 
orosené, v létě bohatě kvetou a vytvářejí 
semena. Rozrostly se tak bujně, že už 
jim nestačí květináč a budu je muset 
napřesrok přesadit. Chtěl bych vybudovat 
podobný systém ve větším, ale tak, aby 
byl chráněn nejen před povětrnostními 
vlivy, ale hlavně před nenechavci. Přeci 
jen dvě ušmudlané plastové misky od 
masa nikoho nepřitáhnou blíže zkoumat 
jejich obsah. Vývoj rostliny během roku 
můžete sledovat v obrazové příloze.   □

Jak také pěstovat… Drosera anglica
(s barevnou přílohou na straně VI)

VÍT CHUDOBA

Obrázek 1 – způsob pěstování D. anglica

jak také pěstovat
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Rod tučnica (Pinguicula) zahŕňa okolo 
70 druhov mäsožravých rastlín s dvoma 
distribučnými centrami: jedno v okolí 
Stredozemného mora v Európe a druhé 
v oblasti Karibiku v Severnej Amerike. 
Druhá oblasť  je  celkovo bohatš ia 
na  druhy  a  formy tučn íc .  Zahŕňa 
druhy s jednotvarými ružicami listov 
(napr. P. moctezumae, P. primuliflora 
a  iné) ,  ktoré  majú počas  roka iba 
jeden typ mäsožravých listov a druhy 
s dvojtvarými ružicami (P. immaculata, 
P. moranensis  a iné), ktoré v zime 
vytvárajú nemäsožravý - sukulentný typ 
listov. Mexické tučnice, ako sa často 
nazývajú druhy s dvojtvarými ružicami, 
rastú najmä v mexických pohoriach 
Sierra Madre Oriental a Sierra Madre 
Occidental. Najmä v týchto vysokých 
pohoriach sa skrýva pravdepodobne 
ešte množstvo vede neznámych tučníc, 
čoho dokladom sú novoobjavené druhy 
v nedávnej  dobe (P. el izabethiae , 
P.  ca ld e ro n ia e ,  P.  n i va l i s ,  a tď ) . 
Okrem toho sa dnes pestuje mnoho 
neidentifikovaných druhov označených
pracovným názvom (P. sp. Pachuca, 
P. sp. Chiapas a iné), ktoré pochádzajú 
z rôznych súkromných zberov a môže sa 
jednať o nové druhy. Jedným z takýchto 
druhov je i Pinguicula sp. ANPA, ktorú 
som na svetlo sveta vyniesol pred 
približne piatimi rokmi a ktorú podľa 

môjho mena označil priateľ Honza 
Flísek. 

Počas štúdia na Katedre fyziológie 
rastlín na Univerzite Komenského 
v  Bra t i s l ave  mi  neda l i  „ spávať“ 
tučnice, ktoré sa vyskytovali v skleníku 
katedry. Pochádzali z osobných zberov 
profesora Alexandra Luxa a Milana 
Zachara, ktorí strávili v Mexiku mnoho 
mesiacov. Okrem iného sa A. Luxovi 
počas pobytu podarilo objaviť dovtedy 
vede neznámy druh P. immaculata. Na 
týchto tučniciach ma vtedy zaujali najmä 
neznáme typy kvetov, ktoré som dovtedy 
nikde nevidel. Celkovo som rozlíšil 4 
rôzne typy kvetov, ktoré pochádzali 
z dvoch lokalít v Mexiku. Tučnice 
som vtedy odfotil a fotografie zaslal na
určenie e.mailom Honzovi Flískovi. Ten 
ich poslal známym expertom na tučnice, 
no nikto nebol schopný povedať, čo je to 
za druh. Zhodli sme sa iba na tom, že sa 
pravdepodobne jedná o rastlinu príbuznú 
polymorfnej P. moranensis. Vzhľadom 
k tomu, že sme s Honzom ohľadne 
týchto neznámych tučníc komunikovali 
e.mailom, mal ich v kultúre označené 
podľa môjho e.mailu a mena (ANdrej 
PAv lov ič ,  anpa@pobox . sk ) .  Pod 
týmto názvom sa začali šíriť k rôznym 
zberateľom z celého sveta. Netrvalo dlho 
a na známej stránke o rode tučnica http://
www.pinguicula.org bola Vic Brownom 
vytvorená stránka o novej tučnici blízko 
príbuznej P. moranensis ,  nazvanej 
Pinguicula ‘ANPA‘. Jednotlivé klony sa 
zvyčajne označujú veľkými tlačenými 
písmenami A, B, C a D. Vzhľadom 
k tomu, že na viacerých webových 
stránkach, fórach, ako aj v zoznamoch 
mäsožravých rastlín vládne okolo tejto 
skupiny tučníc pomerne chaos, rozhodol 
som sa uviesť niektoré jej údaje na 
správnu mieru.

A k o  s o m  s p o m í n a l ,  r a s t l i n y 
pochádzajú z dvoch rôznych lokalít 
v Mexiku s nasledujúcim označením: 
1) near Eloxochitlan, Hidalgo, 1690 m 
alt., Mexico, 2) between Toluca and 
Temasca l t epec ,  Méx ico ,  3000  m 
alt., Mexico. Z prvej lokality sú tri 
zaujímavé klony, ktoré už na prvý 
pohľad naznačujú, že sú príbuzné, čomu 
nasvedčuje aj fakt, že v nekvitnúcom 

s t a v e  s ú  o d  s e b a  p r a k t i c k y 
nerozoznateľné.  Rastl ina z druhej 
lokality je od zvyšných troch veľmi 
odlišná, a z komplexu “ANPA“ by som 
ju vyčlenil. Rastliny z Hidalga som pre 
prehľadnosť vo farebnej prílohe označil 
troma písmenami (A, B, C). Rastliny 
klonu A sa vyznačujú bielymi kvetmi 
so sýtou fialovou farbou pri vstupe
do korunnej rúrky. Táto fialová farba
lemujúca vstup do korunnej rúrky je 
typická pre všetky tri formy. Bielokvetá 
forma ma bledozelené listy s dĺžkou 
okolo 6 cm a šírkou asi 2,5 cm, často 
stočené nadol. Nemäsožravé listy zimnej 
ružice sú okolo 1 cm dlhé a 0,5 cm široké. 
Kvetný stvol je asi 15 cm dlhý. Stredný 
lalok spodného pysku je dlhý 15 mm 
a najširší okolo 7 mm. Bočné korunné 
lupienky sú dlhé asi 10 mm a široké 5 
mm. Korunné lupienky horného pysku sú 
dlhé okolo 9 mm a široké 7 mm. Ostroha 
je dlhá asi 35 mm. Druhý klon, ktorý 
nesie vo farebnej prílohe označenie B je 
tvarom kvetu podobný viac A, no farbou 
kvetu a tvarom listov viac ku klonu C. 
Tvar listov je obrátenovajcovitý. Listy 
sú dlhé okolo 6 cm a najširšie asi v 2/3 
dĺžky a to aj 4 cm. Listy zimnej ružice 
sú 1 – 2 cm dlhé a 0,5 cm široké. Kvet je 
veľkosťou podobný forme A no tvarovo 

Pinguicula sp. Anpa – nové tučnice z Mexika?
(s barevnou přílohou na straně IV)

ANDREJ PAVLOVIČ

Kvet Pinguicula ANPA C

Pinguicula ANPA A
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je asi najpremenlivejší v závislosti od 
podmienok pestovania. Farba kvetu 
je fialová. Najrobustnejšou a zároveň
na jk ra j šou  t učn i cou  j e  fo rma  C . 
Obrátenovajcovité listy môžu dorastať 
až do dĺžky 8 cm, pričom najširšie sú 
znova v asi 2/3 dĺžky a to okolo 4 cm. 
Listy zimnej ružice sú asi 1 – 2 cm dlhé 
a 0,5 cm široké. Kvetný stvol je asi 15 cm 
dlhý a kvet je najväčší spomedzi tučníc 
“ANPA”. Je bledofialový a čo je na
ňom zaujímavé je to, že okraje sú jemne 
zvlnené. Stredný lalok spodného pysku 
je asi 20 mm dlhý a 10 mm široký. Bočné 
korunné lupienky sú 12 mm dlhé a 9 mm 
široké. Korunné lupienky horného pysku 
sú okolo 13 mm dlhé a 10 mm široké. 
Ostroha je dlhá asi 35 mm. Posledná 
rastlina je z druhej spomínanej lokality 
a je výrazne odlišná od predchádzajúcich 
troch variet. Už na prvý pohľad zaujme 
úplne odlišný typ listov, ktorý je skôr 
okrúhlastý. Dĺžka listov je okolo 3,5 cm, 
šírka 3 cm. Listy zimnej ružice sú silno 
sukulentné a pritisnuté k sebe, asi 1 cm 
dlhé a 0,7 cm široké. Táto tučnica kvitne 
v mojich podmienkach iba veľmi vzácne 

na jar s rašením prvých mäsožravých 
listov. Vzhľadom k tomu, že posledné 
dva roky nekvitla, nemôžem uviesť 
presnejšie morfometrické údaje. Celkovo 
ale možno povedať, že kvety sú ružové, 
s korunnými lupienkami dlhšími a užšími 
ako pri predchádzajúcich tučniciach.

Čo sa týka pestovania, tak rastliny 
z Hidalga sa pestujú pomerne ľahko, 
kvitnú prakticky počas celej sezóny 
z letnej ružice listov a nemajú špeciálne 
požiadavky. Najproblémovejšia je 
pravdepodobne posledná spomínaná 
rastlina. Počas zimy vyžaduje veľmi 
sucho, čo možno predpokladať aj z jej 
sukulentného vzhľadu,  a  ako som 
spomínal kvitne iba veľmi vzácne. 
Navyše som nikdy nemal pocit, že jej 
rast je uspokojivý. Všetky spomínané 
r a s t l i n y  p e s t u j e m  j e d n a k  d o m a 
v podmienkach paneláku a jednak 
v skleníku katedry. Počas vegetatívneho 
o b d o b i a  i c h  p e s t u j e m  d o m a  n a 
balkóne v asi 60 litrovom, čiastočne 
prikrytom akváriu. Rastliny tu stoja asi 
1 cm vo vode. Substrát tvorí rašelina 
s travertínom, rovnako dobre však rástli 

aj v čistej rašeline v skleníku katedry. 
Pre tučnice používam bežnú tvrdú vodu 
z vodovodu. Počas leta majú k dispozícii 
ráno asi 3 hodiny rozptýleného slnečného 
svetla, zbytok dňa sú v tieni. V zime ich 
pestujem spolu s ostatnými tučnicami 
na parapete okna v pivnici, tentoraz už 
volne, nie v akváriu. Vzhľadom k tomu, 
že pivničné okno má rovnakú orientáciu 
ako balkón, svetelné pomery sú tu 
rovnaké, pokiaľ samozrejme neberieme 
do úvahy kratšiu svetelnú periódu 
a intenzitu svetla v zime. Teplota tu 
miestami klesá aj ku 2 °C, väčšinou sa 
však pohybuje medzi 5 – 15 °C. Zálievku 
v tedy  obmedz ím iba  na  p re l i a t i e 
kvetináča vodou, približne jeden krát za 
týždeň. V týchto podmienkach rastliny 
tvoria zimnú ružicu listov a nekvitnú. 
Vegetatívne sa dajú veľmi ľahko množiť 
listovými odrezkami. 

Uvedená skupina tučníc je veľmi 
atraktívna, pretože sa jedná o druhy 
s veľkými listami a ozdobnými kvetmi. 
Navyše  pa t r i a  do  skup iny  ľahko 
pestovateľných druhov, vhodných aj pre 
začiatočníkov.   □

kresba © Blanka Šponarová
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101a …. Nejvnitřnější okraj postranních laloků palistů vytváří štětinu do 2 mm délky, stopky s plody vzpřímené.  ->  ....
Drosera parvula subsp. parvula Planch.

101b …. Nejvnitřnější okraj postranních laloků palistů vytváří 5 mm dlouhou štětinu, stopky s plody převislé.  ->  ....
Drosera parvula subsp. sargentii Lowrie & N.Marchant

102a …. Stvoly nepatrně žlaznatě ochlupené až lysé.  ->  ....103

102b …. Stvoly s vlasatým ochlupením.  ->  ....104

103a …. Řapík do 5 mm délky, okvětní lístky obráceně vejčité.  ->  ....Drosera paleacea subsp. paleacea  DC.

103b …. Řapík 10 mm dlouhé, okvětní lístky kopinaté.  ->  ....Drosera paleacea subsp. stelliflora Lowrie & Carlquist

104a …. Stvoly pokryté nežláznatým ochlupením.  -> ....Drosera paleacea subsp. trichocaulis (Diels) N. Marchant & Lowrie 

104b …. Stvoly pokryté žláznatým ochlupením.  ->  ....105

105a …. Palisty trojitě rozštěpené, utvářející semknuté skupiny.  ->  .... Drosera paleacea subsp. leioblastus N. Marchant & 
Lowrie

105b …. Palisty mnohočetné, utvářející neuspořádané skupiny.  ->  .... Drosera paleacea subsp. roseana N.Marchant & Lowrie

106a …. Blizna kyjovitá, nikoli bulkovitá či vejčitá, čepel hluboce konkávní.  ->  ....107

106b …. Čnělka ostře rozšířená v bliznu, blizna někdy jen bulkovitá či vejčitá, čepel mělká.  ->  ....110

107a …. Čnělky 3, čepel eliptická, květenství obvykle s více než 10 květy.  ->  ....Drosera rechingeri Strid  

107b …. Čnělek 5, čepel kruhová, květenství obvykle s méně než 10 květy.  ->  ....Drosera occidentalis Morrison  ->  ....108 

108a …. Růžice neuspořádaně otevřené s 5 – 8 listy, stvoly cca 1 cm dlouhé s jedním až dvěma květy.  ->  ....Drosera occidentalis 
subsp. occidentalis Morrison   ->  ....109

108b …. Růžice semknuté s 20-30 listy, stvoly cca 2,5 cm dlouhé s jedním až osmi květy.  ->  ....Drosera occidentalis subsp. 
australis N. Marchant & Lowrie

109a …. Boční laloky palistů nedělené.  ->  ....Drosera occidentalis subsp. occidentalis var. occidentalis Morrison   

109b …. Boční laloky palistů dvojitě rozštěpené.  ->  ....Drosera occidentalis subsp. occidentalis var. microscapa Debbert   

110a …. Gemmy s bradavičnatými útvary při vrcholu, blizna vejčitá nebo bulkovitá.  ->  ....111 

110b …. Gemmy se stopkatými žlázami při vrcholu, blizna  štítnatá, kruhová nebo klobásovitě-ledvinitá.  ->  ....Drosera nitidula 
Planch.  ->  ....114

111a …. Blizna vejcovitá až podlouhlá, gemmy zploštělé z boku.  ->  ....112

111b …. Blizna bulkovitá, gemmy oploštělé ze hřbetní strany.  ->  ....113

112a …. Čnělka i blizna tmavé, květy oranžové.  ->  ....Drosera platystigma Lehm.

Dichotomický klíč rodu Drosera
Část V.

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

JAROSLAV LIŠKA
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112b …. Čnělka i blizna bílé, květy bílé nebo růžové.  ->  ....Drosera mannii Cheek 

113a …. Čnělky 3.  ->  ....Drosera hyperostigma N. Marchant & Lowrie

113b …. Čnělek 5.  ->  ....Drosera sewelliae Diels

114a …. Blizna klobásovitě-ledvinitá.  ->  .... Drosera nitidula subsp. nitidula Planch.  ->  ....115

114b …. Blizna kruhová.  ->  .... Drosera nitidula subsp. omissa (Diels) N. Marchant & Lowrie

115a …. Listová čepel do 2,5 mm délky, okrouhlá.  ->  ....116

115b …. Listová čepel 3-5 mm dlouhá, lžicovitá.  ->  ....neznámá varieta patřící do okruhu  Drosera nitidula Planch. 

116a …. Blizna zarudlá.  ->  ....117

116b …. Blizna bílá.  ->  .... Drosera nitidula subsp. nitidula var. leucostigma N. Marchant & Lowrie

117a …. Blizna ledvinitá.  ->  .... Drosera nitidula subsp. nitidula var. nitidula Planch.

117b …. Blizna klobásovitá.  ->  .... Drosera nitidula subsp. nitidula var. allantostigma N. Marchant & Lowrie

118a …. Listy štítnaté, stonkaté, někdy bývá vyjádřena základní růžice, nejspodnější listový přeslen není řasnatý nežláznatý.  ->  
....sekce  Ergaleium DC.  ->  ....119

118b …. Listy nejsou štítnaté, nejspodnější listový přeslen řasnatý nežláznatý.  -> ....150

119a …. Listy obvykle nejsou po trojicích společně, lodyha lysá, někdy rozvětvená, kališní lístky lysé, jsou-li kališní lístky celé 
lysé, tak rostliny jsou vzpřímené.  >  ....120

119b …. Listy obvykle po trojicích společně, lodyha se nikdy nerozvětvuje,  popř. velmi vzácně chudě větvená, kališní lístky 
veskrze žlaznatě chlupaté, jsou-li kališní lístky lysé, tak rostliny popínavé.  >  ....136

120a …. Kališní lístky alespoň okrajově hluboce otřepené a nebo žlaznaté, nebo kališní lístky chlupaté po celém povrchu, jsou-li 
kališní lístky lysé, tak čepel zřetelně srpečkovitá a rostliny mají na výšku méně než 50 cm, jsou chudě větvené s nemnoho listeny.  
->  ....121

120b …. Kališní lístky zcela holé, je-li čepel srpečkovitá jsou rostliny vícečetně větvené, dorůstají maximálně 1 metru výšky 
s mnoha listeny.  ->  ....131

121a …. Listy nejsou srpečkovité, ale někdy ledvinité.  ->  ....122

121b …. Listy zřetelně srpečkovité  ->  ....127

122a …. Kališní lístky veskrze žlaznaté.  ->  ....Drosera marchantii  De Buhr ->  ....123

122b …. Okraje kališních lístků hluboce otřepené a nebo žláznaté.  ->  ....124

123a …. Listenů při bazi nemnoho, květy růžové.  ->  ....Drosera marchantii subsp. marchantii  De Buhr

123b …. Bazální listeny početné, květy bílé.  ->  ....Drosera marchantii subsp. prophylla  N. Marchant & Lowrie

124a …. Květy obvykle pětičetné, kališní lístky hluboce otřepené a nebo při okrajích žláznaté.  ->  .... 125

124b …. Květy s obvykle osmi kališními lístky, okvětními lístky a tyčinkami, někdy ve větším počtu, kališní lístky při okrajích 
mají žlázy bez stopek.  ->  ....Drosera heterophylla Lindl.

125a …. Čepel listu zvonovitě konkávní, směřující dolů.  ->  ....Drosera huegelii  Endl.

125b …. Čepel listu ledvinitá, směřující horizontálně navenek.  ->  ....126

Pokračování příště!
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Když jsem před více jak třemi lety 
začínal s pěstováním MR, padl můj 
výběr i na mě do té doby zcela neznámé 
rostliny- LÁČKOVKY. Rozličnost 
tvarů i široká paleta barev mě utvrdily 
v názoru, že je prostě MUSÍM mít doma.

P íd i l  j s em se  po  i n t e rne tu  po 
nejvhodnějších zástupcích této skupiny 
pro pěstování v domácích podmínkách. 
Neznal jsem v té době Darwinianu ani 
žádné pěstitele či prodejce. Na základě 
reklamy na webových stránkách jsem 
navštívil jednu pražskou prodejnu, kde 
masožravky prodávali celoročně, což se 
mi výborně hodilo vzhledem k tomu, že 
byl leden.

Na rady paní ,  která  tvrdi la ,  že 
při splnění „základních podmínek“ 
jsou to rostliny relativně jednoduše 
pěstovatelné a že „nemusí být tak velké, 
jak se všude píše“, jsem si nesl domů 
tři „obaňkované“ exempláře nejasného 
původu s informací, že to jedno bude asi 
Nepenthes × Mixta a to druhé N. alata. 
O třetí se mi nedostalo informace žádné, 
protože prý je na určení ještě dost malá.

Dnes už vím, že se jedná o dva blíže 
neurčené křížence N.fusca a N. ×Ventrata 
(N. alata × ventricosa).

Doma jsem je jednoduše vložil do 
akvária, rozsvítil nad ním obyčejnou 
zářivku, určenou pro osvětlení kuchyní, 
a čekal,  co se bude dít .  Nedělo se 
samozřejmě nic a po třech nedělích 
začaly zasychat téměř všechny vršky 
láček, některé odešly kompletně. Moje 
„sbírka láčkovek“ po dvou měsících 
př ipomínala  kř ížence  d i fmbachie 
s  fikusem a měla skutečně daleko
do fotografií, které mě inspirovaly
a o kterých jsem častokrát horečně snil.

Tudy tedy cesta nepovede, pomyslel 
jsem si, musím začít experimentovat.V 
nákupním centru jsem pořídil v rámci 
jarní akce počátkem března domácí 
fóliovník. Jedná se o jednoduchou, 
hranatou konstrukci z tyček jako u stanu, 
s t ím rozdílem, že celtu nahrazuje 
p růh ledná  a  pevná  fó l i e ,  vp ředu 
uzavíratelná zipem, a vršek je tvořen 
jakousi kupolí. Dvě z láčkovek jsem 
položil na drátěné rošty a celé monstrum 
umístil přes zjevnou nelibost manželčinu 

před jižní okno tak, že k němu nemohla, 
ale láčkovky měly dost rozptýleného 
světla.Ve snaze nenechat nic náhodě 
jsem menšího z  kř íženců N.fusca 
zasunul do vaku na uchovávání textilu ze 
zásilkové služby a pověsil opět k jižnímu 
oknu na háček ve stropu. Obojí jsem 
pilně rosil, fóliovníček prosvěcoval, při 
přehřátí větral a opět čekal, jak se mým 
miláčkům bude dařit.

„Výsledky“ se dostavily velmi brzo. 
Prostor ve vaku u stropu se přehříval 
během pěti minut slunečního svitu, takže 
láčkovka měla z kombinace přílišné 

vlhkosti a vysoké teploty listy pokryté 
skvrnami, za které by se nemuselo 
stydět ani slunéčko sedmitečné. Vlhkost 
vysrážená na stěnách fóliovníku kapala 
na  p lovoucí  podlahu,  k terá  nemá 
být vystavená permanentní vlhkosti 
(samozřejmě podlaha kvitovala vláhu 
kroucením a tvorbou plísně), a návštěvy 
si ťukaly na čelo. Láčkovky sice rostly 
o poznání rychleji, ovšem láčky stále 
netvořily, a tak se nám pomalu blížil 
podzim a já propadal malomyslnosti.

Na  konc i  s rpna  s e  dvě  z  n i ch 
smilovaly a udělaly každá po jedné 

Pěstování láčkovek v amatérských 
podmínkách... aneb každý jednou začínal

(s barevnou přílohou na straně VI)

ALEXANDR SJATKOVSKÝ
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láčce. Nic moc velkého, ale láčky to byly 
a já podléhal iluzi, že se po počáteční 
nedůvěře jaksi rozkoukaly a teď už to 
půjde lépe. Bohužel nešlo, jen ventrata 
prorostla ze dvou výhonů křížem krážem 
celý prostor fóliovníku.

S hořkostí jsem si vzpomněl na 
paní prodavačku a její „zlatá“ slova 
o nenáročnosti těchto rostlin na místo 
a jejich vděčnosti!

Došlo tedy i na první řízkování. Ujaly 
se dva cca 30 cm dlouhé řízky, které 
jsem přes fórum Darwiniany udal novým 
majitelům, prý se jim daří dodnes.

To už byl listopad a rostlinám se stále 
nechtělo do láček. Situace se vyřešila 
v podstatě sama, když jsme jako dárek 
ke kulatým narozeninám, které máme 
se ženou v rozmezí čtrnácti dnů, dostali 
od manželčiných rodičů peníze na 
libovolnou věc, prospěšnou oběma, a tak 
jsme si pořídili vysněnou vitrínu. Já jsem 
si ji přál vždy a manželka po pohledu na 
žalostně vypadající podlahu jistě také 
:-)).

Původně se jedná o terárium pro 
plazy, ovšem konstrukcí cele vyhovuje 
pěstování MR. Rozměry 120 × 50 
× 80 cm, vpředu dvě posuvné tabule 
jako dvířka s větracím otvorem na sání 
studeného vzduchu dole a otvor pro 
odvedení teplého vzduchu po celé délce 
ve stropní části zajišťují dostatečný 
komfort pro zachování mikroklimatu. 
Osvětlení je řešeno paticemi GLOMAT 
2 se dvěma 20 W zářivkami Aqua Glo 
a Osram Fluora. Cirkulace vzduchu je 
zabezpečena větráčkem z PC, napájeným 
starou nabíječkou mobilního telefonu.

Dno jsme pokryli  vlastnoručně 
narýžovanými oblázky z nedaleké 
Berounky pro zvětšení odpařovací 
plochy.

Během následujících tří měsíců se 
láčkovky zcela přizpůsobily a začaly 
konečně k naší nemalé radosti dělat 
láčky.

Mezitím jsem reagoval na nabídku 
Mirka Srby z Fóra Darwiniany na 
společnou objednávku kvalitních hybridů 
z Austrálie, slibujících do budoucna 
zajímavé výsledky. Díky nesčetným 
mai lům o podmínkách pěs tování , 
očekávaných vlastnostech jednotlivých 
nabízených kříženců, o jejich rozměrech, 
nárocích a především díky Mirkově 
vskutku svaté trpělivosti se můj výběr 
ustálil na třech jedincích, odpovídajících 
mému gustu i možnostem.

Jednalo se konkrétně o N. bellii 
× ×trusmardiensis, N. ventricosa × 
×trusmardiensis a N. truncata ×  - dark. 

První dvě zaujaly jak menšími rozměry, 
tak „otcem“, jelikož přírodní hybrid 
N. macrophylla × lowii je rostlinou 
vskutku úchvatnou. Třetí kousek mi 
imponoval svým vzhledem a samozřejmě 
rozměry, protože konve N. truncata jsou 
jedněmi z největších.

Kytky z  Austrál ie  dorazi ly  dle 
očekávání na čas.  Peripetie,  které 
následovaly, snad ani netřeba popisovat, 
vydaly by na samostatný článek. Jen 
pro úplnost doplním, že cesta přes půl 
zeměkoule nebyla tak trnitá, jako pár 
kilometrů po naší republice dík skutečné 
zatvrzelosti a rádoby erudici státních 
úředníků.

Nicméně po cca šestnácti dnech 
se kříženci ocitl i  dík nezměrnému 
ú s i l í  M .  S r b y,  D r.  D a ň k a  a  p é č i 
Dr. Studničky v našich rukách a my 
si mohli s manželkou v té chvíli již 
zaklimatizované  vytoužené přírůstky do 
naší sbírky vyzvednout a odvézt domů. 

V t é  c h v í l i  j s e m  s i  u v ě d o m i l 
propastný rozdíl mezi okamžikem, kdy 
jsem si přinesl své první láčkovky do 
absolutně nevyhovujících podmínek 
a nevěděl, co mě čeká, a touto chvílí. 
Byl jsem o šestnáct měsíců starší a již 
vybaven spoustou teoretických znalostí 
a informací.

Dnes pěstuji láčkovky jak epifytně, 
t a k  i  v  k l a s i c k ý c h  k v ě t i n á č í c h 
s  podmiskou a  větš í  rozdí l  v  tom 
nevidím,  snad jen  že  mi  epi fytně 
pěstované rostliny přijdou vitálnější, 
může to však být můj subjektivní dojem.

Co se týče finanční stránky pěstování,

z výše uvedeného je jasné, že je potřeba 
určitých investic, avšak dá se do značné 
míry ovlivnit. Záleží na každém, jak 
náročné druhy si zvolí, ať se to týká 
vzácnosti, dostupnosti, potřebného 
prostoru nebo ekologických nároků.

Lze konstatovat ,  že  neexis tuje 
jakási „univerzální“ láčkovka a výběr 
je tudíž ryze individuální. Někdo se 
spokojí s levným hybridem holandské 
provenience a někomu vyhovuje horská 
láčkovka se striktními požadavky.

K napsání tohoto článku mě vedlo 
hned několik skutečností.

Nerad vzpomínám na četná zklamání 
z úplných začátků, kdy jsem byl nemile 
překvapen např. rozměry N. ×.“Ventrata“, 
přes ujišťování prodejce o prostorové 
nenáročnosti či požadavcích křížence 
N. fusca na světlo. Jak jsem zjistil, ne 
každý to totiž musí nutně myslet dobře!

Je tedy rozhodně dobré nepatrně 
se oprostit od jistě chvályhodného 
počátečního nadšení a o vybraných 
druzích si předem zajistit dostatek 
informací.

Doufám, že touto cestou snad trochu 
pomohu začínajícím pěstitelům, jako 
jsem já, vyvarovat se chyb, které by 
je mohly odradit od pěstování těchto 
zajímavých zástupců rostlinné říše.   □
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Korsika, smaragdový ostrov tisíce 
vůní, nádherné pláže, strhující divoká 
p ř í r o d a .  P o z ů s t a t k y  z á h a d n ý c h 
megalitických kultur,  romantická 
zákoutí středověkých městeček, hrůzu 
nahánějící vendeta. To všechno mě na 
přelomu července a srpna v roce 2005 
inspirovalo k návštěvě třetího největšího 
ostrova západního Středomoří. Avšak 
hlavním lákadlem se pro mě stala 
možnost setkání se vzácným rostlinným 
endemitem -  masožravou tučnicí 
korsickou. O zážitky při jejím hledání 
bych se prostřednictvím tohoto článku 
rád podělil i se čtenáři časopisu Trifid.

Pinguicula  cors ica  j e  jedním 
z mnoha endemitů ostrova. Rozbor 
b u n ě č n ý c h  j a d e r  t é t o  r o s t l i n y 
nasvědčuje tomu, že se jedná o jeden 
z nejpůvodnějších evropských druhů. 
Nízký počet chromozomů (2 n = 16) 
ji spolu se španělskou P. nevadensis 
ř a d í  k  n e j s t a r š í m  t e m p e r á t n í m 
tučnicím ve Středomoří. P. corsica se 
vyznačuje masitými, nažloutlými listy, 
uspořádanými v růžici. U dospělých 
jedinců dosahují přibližně 40 mm 
délky a 25 mm šířky.  Květ tvoří úzká 
trubka, jejíž celková délka včetně 
ostruhy je asi 25 mm. Barva koruny 
bývá velmi variabilní, přechází od bílé 
přes nejrůznější odstíny fialové až po
bledě modrou. Doba kvetení je závislá 
na nadmořské výšce  a pohybuje se 
v rozmezí od května do začátku srpna. 
Rostlina je stejně jako většina ostatních 
evropských zástupců rodu vázána na 
vlhké alpínské a subalpínské louky, 
prameniště a břehy potoků, výjimečně 
může sestupovat i do vlhkých a stinných 
roklí. Osidluje nadmořské výšky od 
900 do 2 400 m. n. m.  Substrát bývá 
v přírodě zpravidla tvořen žulou. Pro 
oblasti, ve kterých se tučnice vyskytuje, 
je typické drsné podnebí s dlouhou 
a srážkově bohatou zimou (sníh se na 
nejvyšších lokalitách drží až do května) 
a horkým suchým létem.

Své pátrání po tučnici korsické 
jsem se rozhodl začít hned při prvním 
kontaktu s korsickými horami, při 
výstupu na nejvyšší horu Korsiky 

Monte Cinto (2 706 m n.  m.) .  Ta 
je spolu s  větší  část í  centrálního 
horského masivu součástí národního 
parku Parc Natural Regional de la 
Corse,  vyhlášeného v roce 1969. 
P r a v d ě p o d o b n o s t  ú s p ě c h u  b y l a 
vysoká, neboť se jednalo o oblast, 
o které jsem věděl, že se zde tučnice 
určitě vyskytuje. Přestože představuje 
nejvyšší bod celého ostrova, nepůsobí 
tato hora nijak dominantně, jde vlastně 
o rozeklaný hřeben tvořený převážně 
žulou. Výstup je však vhodné zahájit 
ještě před rozedněním. Důvodem je 
zejména časová náročnost, protože cesta 
na vrchol z kempu u vesnice Calacuccia 
zabere přibližně osm hodin. Podceňovat 
by se nemělo ani počasí v horách, které 
se zvláště ve vrcholových partiích 
Korsiky předpovídá jen velmi obtížně. 
Dlouhodobý déšť či dokonce bouřka 
to t iž  může už  tak  náročnou túru 
proměnit v nepříjemnou a vyčerpávající 
ústupovou anabázi. 

Nic takového nás však na cestě 
k vrcholu nepotkává a kolem půl 
deváté dorážíme k chatě Ercu (1667 m 
n. m.), která je posledním místem, 
kde lze doplnit zásoby vody. Krajina, 
kterou jsme až doposud procházeli, je 
zde kromě nadmořské výšky ovlivněna 
také pastevectvím. Dřeviny se zhruba 
od 1500 m n. m. omezují na zakrslé, 
husté porosty endemické olše vonné 
(Alnus suavealus) a horské variety 
jalovce obecného (Juniperus communis 
var. montana). Z bylin stojí za zmínku 
další ostrovní endemity, jako například 
korsický ocún (Colchicum corsicum) 
nebo čemeřice (Helleborus corsicus). 
P ř e s  p ř í t o m n o s t  c h l a d i v é  v o d y 
potoka vytékajícího z 2300 m. n. m. 
položeného jezera Lac du Cinto zde 
po tučnicích není ani stopy. U chaty 
je možno se buďto pokusit o dobytí 
Mon te  C in to ,  nebo  zvo l i t  l ehč í 
trasu ke stejnojmennému jezeru. Po 
chvilce váhání a ujištění, že skupinka 
dobývající nejvyšší bod ostrova se 
bude vracet zpět k chatě kolem jezera, 
se rozhoduji pro první možnost. Cesta 
na vrchol začíná strmě stoupat a s tím, 

jak rychle nabíráme nadmořskou 
výšku, postupně klesá i rozmanitost 
místní přírody. Jediným zpestřením 
neutěšené skalnaté krajiny se tak 
stávají všudypřítomná a nebojácná 
kavčata žlutozobá, která podobně jako 
v alpských oblastech neváhají za trochu 
svačiny pózovat pár desítek centimetrů 
od objektivu fotoaparátu.  Kolem 
jedné hodiny se dostáváme na vrchol 
a výhledy, které se zde nabízí, skutečně 
stojí za to. Jedinečná panoramata 
kors ických  ve l ikánů ,  umocněná 
výhledem až k pobřeží Středozemního 
moře. 

Po krátké pauze zahajujeme sestup 
k ledovcovému jezeru Lac du Cinto. 
Cesta je dost nepříjemná vzhledem 
k prudkému sklonu svahu a ostré, 
pod nohama ujíždějící suti. Již zdálky 
upoutávají mou pozornost dvě větší 
bílé skvrny na prudkém zastíněném 
svahu nad jezerem. Později se naplňuje 
má domněnka. Ano, skutečně se jedná 
o poslední sněhová výležiska, která 
tu zbyla po letošní zimě. Na to, v jaké 
zeměpisné šířce se teď na začátku 
srpna nacházíme, se jedná o něco 
neuvěřitelného. Vodní hladina jezera 
láká k osvěžení, ale sněhová pole nad 
ním poskytují dostatečnou představu 
o teplotě jeho vody. Bližší prozkoumání 
břehů prozrazuje okolnosti jeho vzniku, 
jednoznačně spjaté s činností dnes již 
zaniklého ledovce. Usilovně pátrám po 
tučnicích, ale výsledek se nedostavuje. 
Nezbývá, než vydat se na další cestu 
dolů k chatě Ercu a doufat, že alespoň 
na břehu potoka vytékajícího z jezera 
na nějaké masožravky narazím. 

Po několika desítkách metrů sterilní 
balvanité suti se začínají objevovat 
první trsy trávy. Po chvíli si v jednom 
z nich všímám nápadné žluté skvrny. 
Skutečně,  jsou to ony! Mé první 
tučnice korsické v přírodě! Okamžitě 
vytahuji fotoaparát a přes nechápavé 
pohledy kolemjdoucích turistů pořizuji 
záběry lokality i detailů rostlin. Už při 
prvním pohledu je zřejmé, že tučnice 
jsou zde přísně vázány na chladnou 
protékající vodu. Místy rostou ve 

Setkání s tučnicí korsickou v přírodě
(s barevnou přílohou na straně VII)

JIŘÍ DROZD
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štěrbinách kamenů, většinou jsou však 
uvelebeny v travních drnech, často 
jen mírně smáčených životadárnou 
tekutinou. Někdy rostou osamoceně, 
častěji však v celých trsech. Barva 
listů je většinou nažloutlá a řada rostlin 
vlivem vysoké teploty už nyní přechází 
do dormantního stavu tím, že vytváří 
hibernakula. Díky vysoké nadmořské 
výšce je zde zřejmě doba kvetení 
posunuta na letní měsíce (červen 
– červenec), a tak ještě v několika 
prasklých tobolkách nacházím zbytky 
letošní úrody semen. 

Druhý pokus o nalezení tučnice 
korsické nezačíná zrovna nejlépe. Hned 
po opuštění našeho autobusu, jenž nás 
vyvezl k úpatí Monte d´Oro (2 389 m n. 
m.), zjišťuji, že jsem uvnitř zanechal oba 
fotoaparáty, a tak jsem donucen omezit 
se na slovní popis. Nebudu zatěžovat 
čtenáře podrobnostmi výstupu a přejdu 
rovnou k tomu hlavnímu. Po cestě na 
vrchol, jež v závěru zahrnovala menší 
horolezeckou vsuvku, sestupujeme 
k jedné z nejúchvatnějších, bohužel 
však zároveň nejnavštěvovanějších 
k rá s  o s t rova .  J sou  to  „Kaskády 
Angličana“, které pro turisty objevil 
romantik, bouřlivák a spisovatel G. G. 
Byron. U jednoho z jejich zdrojů, říčky 
Agnone, nad hranicí borového lesa 
v nadmořské výšce kolem 1450 m n. 
m. konečně objevuji tučnice. Lokalita 
není co do plochy veliká, odhadem 
má tak 200 m2. Tučnice však rostou 
jedna vedle druhé, takže místy ani není 
kam šlápnout, aniž by člověk nějakou 
růžici poškodil. Tento osud bohužel 
potkává mnoho rostlin, neboť okrajem 
lokality vede frekventovaná turistická 
trasa. Zdejší populaci to však zatím 
nijak výrazně nedecimuje a rostliny 
jsou díky chladivé pramenité vodě ve 
velmi dobré kondici. Společnost jim 
tvoří zakrslá forma žebrovice různolisté 
(Blechnum spicant) a blíže neurčený 
druh kohátky (Tofieldia spec.) Druhá 
z rostlin, nízká trávovitá bylina, zde 
vytvář í  zapojený porost ,  v  němž 
koření i většina tučnic. Ještě chvíli se 
kochám úchvatným pohledem a poté už 
sestupuji dolů ke kaskádám. S klesající 
vzdáleností od výletní restaurace pod 
nimi prudce narůstá počet turistů. 
Člověk zde narazí na všechny možné 
typy, od tvrdých horalů přecházejících 
celý ostrov po proslulé GR 20, až 
po dámy na vysokých podpatcích. 
Pomalu se dostávám do pásma lesů. 
U skupiny balvanů poblíž turistického 

chodníčku upoutávají mou pozornost 
nádherné růžové květy bramboříků 
(Cyclamen neapolitanum ?). Útržky 
toaletního papíru, povalující se jen pár 
metrů od stezky, mě však odrazují od 
bližšího průzkumu. Také všudypřítomná 
polodivoká prasata nepůsobí na tomto 
místě zrovna romanticky. Kdyby se sem 
mohl pan Byron podívat dnes, asi by se 
nestačil divit...

Poslední ze tří navštívených lokalit 
leží rovněž v turisticky frekventované 
oblasti. Jedná se o kaskády Manganello, 
nacházející se na stejnojmenné řece 
poblíž městečka Canaglio pod úpatím 
hory Monte Rotondo (2622 m n. m.). 
Díky nízké hustotě zalidnění zde 
zůstalo poměrně dobře zachováno 
vegetační pásmo horských údolních 
lesů. V blízkosti vody se vyskytují 
nádherné staleté exempláře endemické 
borovice laricijské (Pinus nigra larix), 
promísené s listnáči zastoupenými 
zejména dubem a bukem.

První tučnice na sebe nenechávají 
dlouho čekat a začínají se ojediněle 
objevovat  už v pásmu l is tnatého 
lesa.  Rostl iny se vyskytují  podél 
drobných přítoků řeky a na průsacích. 
Přes omezený sluneční osvit jsou 
tučnice celkem vitální a nezdají se být 
horšími světelnými podmínkami příliš 
stresovány.

V nadmořské výšce kolem 1300 m 
n. m. začínají mizet nejdříve listnaté 
stromy a později se rozvolňují i porosty 
borovic. Údolí se blíží ke svému závěru 
a mění se v obrovský kotel, pokrytý 
alpskými loučkami, střídajícími se 
s žulovými suťovisky, z nichž jen tu 
a tam trčí osamocená borovice. Přede 
mnou se otevírá nádherná horská 
scenér ie  završená kul isou druhé 
nejvyšší hory ostrova Monte Rotondo. 
Zásadní změny doznává i říčka, která se 
podstatně zužuje a z obou stran přibírá 
vodu z četných přítoků. Na jednom 

z nich nacházím rozsáhlou lokalitu 
P. corsica. Představuje ji bezejmenná 
bystřina, razící si cestu přes kamennou 
suť. Její voda se vždy na čas vynoří 
z pod nějakého balvanu a rozdělí se 
na několik drobných stružek, které se 
vzápětí ztrácí, aby se objevily jen o pár 
metrů níže a znovu se spojily. Vzniká 
tak jedinečný biotop pro tučnice. Ty 
zde osídlují nejen travní drny smáčené 
protékající vodou, ale rostou i přímo 
ve vlhkém žulovém štěrku. Několikrát 
jsem svědkem toho, že se rostlina 
nebo celý trs utrhne a unášena silou 
proudu putuje několik metrů níže. 
Alespoň částečnou ochranu před 
spalujícím sluncem poskytuje tučnicím 
mírný zás t in  porostu  olše  vonné 
(Alnus suavealus). Pořizuji poslední 
záběry rostlin a spokojen s krásným 
záži tkem se pomalu vydávám na 
zpáteční cestu. 

Pinguicula corsica patří do skupiny 
tučnic  mírného pásma,  tvořících 
přezimovací pupeny (hibernacula). 
Z toho vyplývají také její pěstební 
nároky. Přestože je v přírodě vázána 
výhradně na kyselé podloží, v kultuře 
doce la  dobře  to le ru je  i  zásadi té 
substráty a bez problému ji lze udržet 
i na pěnovci. Ve srovnání s některými 
alpskými druhy (P. alpina, P. leptoceras) 
není ani  zdaleka tak choulostivá vůči 
vyšším teplotám během letních horkých 
dnů. Výhodné však je dopřát jí kolísání 
teploty mezi dnem a nocí. Ideální 
podmínky pro její umělou kultivaci 
tak lze připravit umístěním rostlin do 
zahradního rašeliniště. Vzhledem k plné 
mrazuvzdornosti  rostlin lze doporučit 
jejich celoroční venkovní kultivaci.   □
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Loni v únoru jsem vysévala mimo jiné 
i semena Drosera peltata. V té době jsem 
toho o masožravých rostlinách ještě moc 
nevěděla, takže jsem ani nevěděla, jak 
tato rosnatka vypadá, ani že je hlíznatá. 
Měla jsem radost, že si můžu sama 
vypěstovat rostliny ze semínek. 

Připravila jsem si hranatý plastový 
květináč o průměru 10 cm. Jako substrát 
jsem použila rašelinu s perlitem v poměru 
2:1 .  Na dno jsem dala  as i  1 ,5  cm 
vysokou vrstvu keramzitu. Semena jsem 
rovnoměrně vysela na povrch substrátu 
a  nezasypávala  je .  Květ ináč jsem 
postavila do podmisky s vodou vedle 
rosnatky kapské (Drosera capensis) 
a zakryla ho potravinářskou folií.

 M a s o ž r a v é  r o s t l i n y  p ě s t u j i 
v  p a n e l o v é m  b y t ě  n a  p a r a p e t u 

východního okna.  Asi  po třech až 
čtyřech týdnech začala semena postupně 
a rovnoměrně klíčit. Postupně jsem 
odkrývala folii a navykala tak rostlinky 
na nižší  vzdušnou vlhkost.  Asi po 
měsíci růstu (když měly semenáčky 
asi pět lístků) začaly stagnovat v růstu 
a vlivem slunečního záření zčervenaly. 
Jen rostlinky, které byly ve stínu za 
okrajem květináče, byly zelené a asi 2× 
větší. Zpozorněla jsem až ve chvíli, kdy 
byla asi čtvrtina červených semenáčků 
uschlá. Semenáčky, které byly ve stínu 
za okrajem květníku, zůstaly vitální, 
tak jsem přemístila celý květník do 
stínu. Bohužel už bylo pozdě, červené 
rostlinky už se nedaly zachránit. Rychle 
odumíraly jedna za druhou. Zbyla mi jen 
úzká linie „zelených“ u okraje květníku. 

Ty pěstuji dodnes. Rostou krásně a dělají 
mi radost.

Chybami  s e  č lověk  uč í .  Dnes 
bych výsev Drosera peltata  slunci 
nevys tav i la .  A pro tože  neznalos t 
neomlouvá, zakoupila jsem si dvě knihy 
o masožravých rostlinách. Vždy, než 
si do sbírky pořídím nějakou novou 
krasavici ,  přečtu si  o ní  co nejvíc 
informací v knížkách a prohledám fórum 
na Darwinianě. Tak zjistím, jestli jsem 
schopna připravit jí takové prostředí, 
jaké vyžaduje.

Ještě se ale vrátím k Drosera peltata. 
Je to jedna z nejsnáze pěstovatelných 
hlíznatých rosnatek. Celý rok nechávám 
rostliny stát ve vodě. Zpočátku rostly 
ve formě přízemní růžice. Asi po deseti 
měsících od výsevu začaly tvořit růžice 

v y s t o u p a v é . 
N e j v y š š í  z a t í m 
m ě ř í  a s i  7  c m . 
J a k o  „ s p r á v n é “ 
hlíznaté rosnatky 
b y  m ě l y  v  l é t ě 
za t áhnou t  a  mí t 
sucho, na podzim 
pak obnovit růst. 
Mně ale nezatáhla 
ani jedna rostlina. 
Drosera peltata je 
samosprašná, takže 
lze získat semínka. 
K v ě t y  b ý v a j í 
b u ď  b í l é ,  n e b o 
růžové. Já pěstuji 
bělokvětou formu, 
moc se  těš ím až 
vykvete a vytvoří 
s e m í n k a .  T ě m i 
doplním prázdná 
místa v květníku.

P ř e j i  v š e m , 
kteří se rozhodnou 
p ě s t o v a t 
t u t o  k r á s n o u 
A u s t r a l a n k u , 
m n o h o  ú s p ě c h ů 
a radosti.   □

Moje (ne)zkušenosti s výsevem semen 
Drosera peltata

(s barevnou přílohou na straně IV)

KATEŘINA BRAUNOVÁ

Drosera peltata © Kateřina Braunová
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Na podzim tohoto roku jsem měl již 
z většiny vyřešenou pokojovou vitrínu 
pro nížinné láčkovky, jejíž popis vyšel 
v minulém čísle Trifida. Nastalo období
dvouměsíčního čekání  na  zás i lku 
krásných hybridů láčkovek od australské 
pěstitelské firmy Exotica plants. Zároveň
jsem přemýšlel, jak a kde by se daly 
pěstovat horské druhy. Nechtěl jsem 
je mučit vysokými teplotami, které 
se v panelákovém bytě v létě nedají 
běžnými prostředky srazit dolů. Proto 
jsem s nimi do pokojové vitríny ani 
nepočítal.

Inspirací pro mě byla sbírka horských 
láčkovek liberecké Botanické zahrady, 
kterou jsme si mohli díky laskavosti 
M i l o s l a v a  S t u d n i č k y  s  n ě k o l i k a 
dalšími členy Darwiniany prohlédnout. 
Uvědomil jsem si, že máme v práci 
malou klimatizovanou místnost pro 
servery – serverovnu. A že už jsem tam 
dříve nastavil klimatizaci na minimální 
možnou teplotu 17 °C kvůli chlazení 
alkoholu :) Na rozdíl od lednice tam totiž 
mají přístup pouze dva další lidé, správci 
IT jako já.

Na obrázcích je vidět část síťové 
a telefonní infrastruktury s osvětleným 
akváriem vzadu na zemi a rostliny. 

Pořídil jsem si hlavně Nepenthes hamata, 
N. inermis, N. aristolochioides a N. lowii. 
Nedopatřením mi je Andreas Wistuba 
poslal navíc, a tak musím od každé jeden 
přebytečný kus někomu odprodat. A že 
se vyskytla možnost nákupu láčkovek 
od Borneo Exotics za 5-6 EUR/kus, 
objednal jsem si i další rostliny, hlavně 
na výměny.

V místnosti  je neměnná teplota 
k o l e m  1 7  s t u p ň ů .  A k v á r k o  j e 
osvě t lováno a  ohř íváno zář ivkou 
a dvěma žárovkami, které jsem dal do 
takové vzdálenosti, aby měly rostliny 
přes den teplotu kolem 25 stupňů. 
Délka dne je nastavena na 14 hodin. 
Zařízení akvárka jsem vylepšil o teplotní 
senzor, připojený k jednomu ze serverů. 
Mám tak přehled o průběhu teplot 
během dne a noci. Jde o integrovaný 
sběrnicový programovatelný digitální 
teploměr DS18B20 od firmy Dallas
Semiconductor. Přes Zenerovy diody je 
možné ho připojit přímo k sériovému 
portu (COM) v PC. Zapojení je velmi 
jednoduché, s celkovou cenou všech 
součás t ek  do  100  Kč  a  t ep loměr 
nepotřebuje kalibraci ,  což je jeho 
velikou výhodou. Ovládací program 
lze stáhnout z internetu. Návod na 

zhotovení je na adrese http://www.sweb.
cz/trifid2/teplomer. Nevím, zda jde 
pouze o náhodu, že si autor zvolil pro 
své stránky takový název :)

V grafu je vidět prudký nárůst teploty 
po rozsvícení žárovek a pokles po 
jejich zhasnutí. Snad tak rychlé změny 
rostlinám nevadí. Teploty se pohybují od 
zhruba 25 stupňů přes den k 15 v noci. 
Regulace klimatizace je totiž u stropu, 
a tak se vzduch ochladí ještě níž, než je 
nastavená hodnota. Akvárium je úplně 
uzavřené, aby se udržela maximální 
vlhkost. Malý ventilátorek zajišťuje 
pohyb vzduchu a vyrovnávání rozdílných 
teplot v různých částech akvária.

Láčkovky mám takto umístěné 
necelý měsíc. Po zasazení se velmi 
rychle vzpamatovaly a ihned začaly dále 
růst. Dlouhodobější zkušenosti s jejich 
pěstováním v těchto podmínkách zatím 
nemám. Horské láčkovky jsem si pořídil 
proto, že jsem jim mohl nabídnout 
vhodné podmínky. Až budou za pár let 
větší a budou mít pěkné pasti, začnu řešit 
konstrukci klimatizované domácí vitríny, 
abych je měl stále na očích a mohl se 
z nich radovat.   □

Kde lze také pěstovat horské láčkovky
(s barevnou přílohou na straně V)

BOREK STRAKA
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Společnost
Jaro se probouzí

A nám jako  mi lovníkům i  j iných 
botanických kuriozit se brzy naskytne 
j e d i n e č n á  p ř í l e ž i t o s t  n a v š t í v i t 
Dendrologickou zahradu v Průhonicích. 
Kdo znáte Průhonice u Prahy víte, že 
se většinou v květnu stávají barevnou 
estrádou pěnišníků. Zámecký park 
i blízká dendrologická zahrada jsou 
místa vyhlášená pěstováním velkého 
množství druhů rhododendronů.

A náš  kolega Tomáš Vencálek, 
který v dendrologické zahradě pracuje 
si na nás vymyslel neodolatelnou akci. 
Koncem dubna či začátkem května 
(musíme se řídit přírodou, kdy nechá 
tyto skvostné keře nakvést) bychom 
uspořádali návštěvu Dendrologické 
zahrady v Průhonicích (u sjezdu z D1), 
která by byla s výkladem a pro členy 
Darwiniany zdarma!!

P ř e s n ý  t e r m í n  z d e  b u d e  v č a s 
avizován. Také založím téma na fóru, 
kde mi můžete sdělovat váš případný 
zájem se zúčastnit ,  abychom měli 
alespoň přibližnou představu, kolik nás 
bude.

JANA RUIBEŠOVÁ

Darwiniana na Primě!

N e d á v n o  s e  n a  m ě  o b r á t i l  j e d e n 
z redaktorů spolupracující na pořadu Top 
10 na Primě. Potřebovali natočit reportáž 
o masožravkách do tématu „Exotika“. 
Tím se mi nepřímo potvrdilo mé tušení, 
že nás zbytek populace považuje za 
exoty...  Ale zpět - díky vstřícnosti 
a úžasné flexibili tě našeho kolegy
Michala Kouby, který neváhal propůjčit 
své obydlí a rostliny, se reportáž, kde 
také zmiňujeme něco o naší společnosti 
natočila. Vzledem k tomu, že to sestříhají 
na 4 minuty, tak nevíme, zda to bude mít 
hlavu a patu, ale každá zmínka dobrá. 

JANA RUBEŠOVÁ

Diskuzní fórum T1/07

Zdá se, že se diskuzní fórum a vůbec 
celé internetové stránky Darwiniany zase 

na nějaký čas ustálily – alespoň tedy 
po té grafické a databázově-strukturální
stránce. Co naopak naštěstí od minula 
neprošlo vůbec žádnou změnou, je tzv. 
Černá listina nepoctivců – výkladní skříň 
těch, kteří mají problém dostát svým 
finančním závazkům a postrádají špetku
morální slušnosti se k dané problematice 
jakkoli vyjádřit. Je to dobře a doufejme, 
že tomu tak bude i v budoucnu.

K r o m  v š e c h  m o ž n ý c h  t é m a t , 
problémů, přání a názorů se na fóru 
setkávají i ti, kteří nabízí k dispozici 
pyl nebo blizny svých právě kvetoucích 
rostlin (příp. upozorňují, že na květ 
nasazují). Nejčastěji jde pochopitelně 
o špirlice, láčkovy a rosnatky. Přestože 
je velice mizivá pravděpodobnost toho, 
že v daném krátkém časovém intervalu 
najdete ke své rostlině do páru hledanou 
druhou,  k te rá  bude  také  v  kvě tu , 
pohlavně se  doplňovat  a  s lučovat 
s tou vaší a ještě bude realizovatelný 
i transport (ať už pylu či celé květiny), 
tak i takové souhře okolností občas 
náhoda dopřeje (v menší míře pak navrch 
ještě štěstěna úspěšnému opylení). 
Přeci jen se v životě odehrají i větší 
„nemožnosti“. Proto pište a zkoušejte, 
za optání nikdy nic nedáte a naopak tím 
zvýšíte šance sobě i ostatním.

Spolu s nejchladnějším obdobím 
v roce se opět, stejně jako v předchozích 
letech, vyrojily s ním spojené neduhy 
– nejrůznější šedé, černé a kdoví ještě 
jaké variace plísní. Jejich zařazení do 
seriálu o škůdcích jsem se svými kolegy 
několikrát probíral (a že tam bezesporu 
patří a není to nějaký minoritní problém), 
přesto se tomu z jistých pádných důvodů 
snažíme neustále vyhnout. Spektrum hub 
je natolik široké a jejich identifikace pro
laika obtížná, až de facto nemožná, že 
nemůžeme stále najít cestu, jak se k této 
věci rozumně postavit (i když stejně nám 
asi nezbude nic jiného než čelem).

V  p o s l e d n í  d o b ě  s e  n á m 
v oznamovací sekci vyrojilo poměrně 
dost upoutávek na televizní pořady 
o MR (Receptář, Loskuták, atd.). Ač 
byly v drtivé většině případů pojaty 
spíše populárně než akademicky, svou 
osvětovou funkci pro laickou veřejnost 
to dozajista splnilo – jen ten odkaz na 
film Adéla ještě nevečeřela by už mohl
konečně vymizet. Současně přibyl nový, 
chvályhodný prvek, po kterém jsme 
již dlouho volali. Členové z různých 
míst republiky si začali přes fórum 
organizovat svá lokální setkání. Máme 
z toho velkou radost a kéž jim jejich elán 
a odhodlání vydrží, protože první ohlasy 

se nesou v pozitivním duchu. Aktivní 
lokální buňky Darwiniany jsou dozajista 
přínosem s možným velkým potenciálem 
do budoucna – konečně náš společný 
koníček vytváří i nová přátelství.

Pokud hledáte pro tkáňovou kulturu 
nějakou náhradu za agar, pak by vaše 
první kroky měly určitě směřovat na 
fórum – také takováto témata jsou zde 
důkladně probírána těmi, kdo v této 
oblasti mají krom bohatých a praktických 
zkušeností co nabídnout. Přemýšlíte, jaké 
tučnice si dát na travertin? Pak zdaleka 
nejste první a i na tuto problematiku 
zde můžete nalézt odpověď. Stavíte 
klimatizované akvárium, popř. byste 
si chtěli umístit dovnitř větráček? Tak 
vězte, že je možná pár věcí, na které 
byste měli dopředu myslet a které vám 
ani zatím nepřišly na mysl, a naopak 
mnohé oříšky již byly rozlousknuty 
před vámi a třeba lépe. Anebo obráceně 
je právě váš nápad natolik jednoduchý 
a přitom účelný, že by byla škoda si jej 
nechat jen pro sebe. A co spínací hodiny, 
osvětlení, mlžiče, vodopády, reverzní 
osmóza, zateplení či chlazení, tlakový 
rozprašovač, případně automatizace 
některých procesů? Nezaujalo vás něco 
z toho? Připomínám, že fórum je zde pro 
všechny, tím myslím i nečleny a pokud 
byste rádi něco věděli, nebojte se zeptat. 
Ne s každým problémem je třeba se hned 
smířit a věc vzdát.

Na závěr  ješ tě  zopakuj i  výzvu 
Michala Rubeše všem členům: v T 
4/2006 jste všichni dostali 3D brýle. 
Zkoušíte-li někdo 3D obrázky, neváhejte 
a pošlete nám je, rádi je v Trifidu nebo
na Chramst!u uveřejníme.

Těším se, že se nás i letos v Liberci 
sejde co nejvíce.

PATRIK HUDEC

Členské příspěvky je 
třeba platit včas

Ačkoliv se mají podle stanov společnosti 
platit členské příspěvky do konce února 
příslušného roku, neučinila tak celá 
třetina členů.
Po několika upozorněních na webu 
a  mai lem vě tš ina  z  n ich  nakonec 
zaplatila.
Není to samoúčelné, podle počtu členů 
totiž musíme plánovat výdaje, hlavně 
tisk Trifida.

MICHAL RUBEŠ
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Počet členů společnosti

K 5.3.2007 je ve společnosti Darwiniana 
zaregistrováno 226 členů. Z tohoto 
celkového počtu je 31 nově přihlášených 
za poslední čtvrtletí. Jeden člen se ze 
společnosti odhlásil.

ROSŤA KRACÍK

Setkání 
a výstavy

Valná hromada „D“

Letošní jarní valná hromada nás opět po 
dvou letech vyláká do Botanické zahrady 
Liberec, jejímuž řediteli RNDr. Miloslavu 
Studničkovi jsme vděční za poskytnuté 
útočiště a milou společnost. Sejdeme se 
v sobotu 21.dubna 2007 v 10:00 hodin 
před vchodem do hlavního skleníku, 
odkud se přesuneme za skleník do 
provozní budovy, do zasedací místnosti. 
Myslím, že rozsáhlé sbírky, které taktéž 
budeme mít možnost shlédnout, pro 
většinu z nás zůstávají nesmrtelným 
lákadlem. A pokud potřebujete ještě 
nějakou speciální pobídku, pak vězte, 
že po provozní části budou následovat 
vel ice zaj ímavá povídání  -  Mirek 
Srba o kultivarech láčkovek známých 
i neznámých a s naším hostitelem M. 
Studničkou se přeneseme na lokality 
MR do Brazílie! Již teď se těším na další 
milé setkání s vámi, kteří si plánujete 
udělat čas na tak nevšední zážitek!

JANA RUBEŠOVÁ

Běstvina - zima 2007

Při obvyklém pročítání e-mailů jsem 
narazila na pozvánku od Mirka Srby – 
a tím začalo celé dobrodružství. Byla to 
pozvánka na „prázdniny s Darwinianou“. 
V mailu byl také odkaz na fotografie
z jedné z minulých akcí. Zvědavost mi 
nedala a hned jsem si je začala prohlížet. 
Učarovalo mi krásné okolí, milý kolektiv 
a společný zájem o přírodu. Rozhodla 
jsem se tedy že se této akce zúčastním. 

V pátek 2.2. byly pololetní prázdniny, 
takže odjezd byl naplánovaný na večer 

1 .2 .  Mirek  všem zas la l  podrobné 
informace. Pro mě bylo důležité datum 
a místo srazu (pro pražské) a informace 
o tom, co si  vzít  s  sebou (spacák, 
hudební nástroje, teplé oblečení). 

Na pražském Hlavním nádraží jsme 
se sešli 4 – Mirek Srba, Borek Straka, 
Miloš Duchoslav a já. Borek šel najít 
volné kupé a Mirek mezitím koupil 
hromadnou j ízdenku.  Ve vlaku se 
k nám připojily Míša Bryndová a Jana 
Turjanicová jedoucí od Plzně. Cestou do 
Čáslavi jsme se postupně seznamovali, 
povídali si a dokonce došlo i na kytaru 
a zpěv. V Čáslavi čekali Martin Janouch 
a Markétka Aubrechtová, kteří jeli autem. 
K nim se připojil Mirek a my ostatní 
jsme pokračovali vlakem do Třemošnice 
– tady se k nám připojil Mirek Zacpal. 
Z Třemošnice jsme se pěšky vydali do 
hospody Na Křížovce, která byla asi 
v půli cesty na Běstvinu. Tam jsme se 
všichni sešli, povečeřeli a potom přišel 
čas na kytaru a zpěv. Odtamtud jsme se 
pak vydali do Běstviny. Bydleli jsme 
u paní Kalfusové. Byla moc hodná, 
připravila nám postele a přistýlky a ráno 
nám vařila čaj.

V pátek dorazila Terezka Junková 
a vyrazili jsme na procházku do okolí. 

Škoda jen, že nebyl sníh. Na jedné 
zahrádce jsme byli svědky zběsilého 
řádění krtka a poprvé v životě jsem 
viděla jak jmelí parazituje na stromech. 
Šli jsme lesem k romantické přehradě 
a potom podél řeky. Večer dorazila 

Kodulka (Zuzka Khodlová). 
Druhý výlet byl o něco delší. Šli 

jsme chvíli lesem do kopce přes hřeben 
Železných hor.  Byl  odtud úžasný 
výhled do okolí zrovna když sluníčko 
prokukovalo skrz mraky. Pofukoval 
čerstvý vítr. V první vesničce, Počátky, 
p ře s  k t e ré  j sme  š l i  j sme  v  j edné 
zahradě viděli tygrovaně-pruhované 
štěňátko. Pokračovali jsme chvíli po 
silnici a potom údolím kolem řeky. 
Lemovaly ho strmé vlhké skály porostlé 
mechy - nádhera. Šli jsme kolem staré 
ruiny továrny v Hedvikově – pro mě 
fascinující pohled, protože si občas hraju 
na „uměleckou fotografku“, a také proto, 
že ve mně staré budovy vzbuzují jistý 
respekt. Od továrny dál vedl park, kde 
jsme se hromadně fotili u socialistického 
sousoší slévače a slévačky. Pokračovali 
j sme dál  s  c í lem rozdělat  s i  oheň 
a opéct špekáčky. Cestou jsme se ještě 
zastavili u malého rybníčku a nakrmili 
labutí rodinku. Na místo, kde se oheň 
měl uskutečnit jsme dorazili už za tmy. 
V lese jsme posbírali nějaké suché 
dřevo a brzy už oheň hořel. Opékaly se 
špekáčky a potom i jablka. 

Večery  j sme t rávi l i  v  hospodě 
Na Křížovce, kde se po většinu času 
hrálo a zpívalo.  Kytary byly čtyři 
a Kodulka hrála na saxofon. Zde jsme 
se i občerstvovali – většinou vynikající 
obloženou topinkou. Velkým zážitkem 
také  bylo  promítání  fo tek .  Borek 
promítal fotky ze své cesty po Austrálii 

foto © Zuzana Khodlová
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(pozoruhodná příroda, hrbolaté silnice, 
nekonečné roviny, skály a jezírka,…). 
Přitom vyprávěl o Austrálii ,  jejím 
klimatu a povrchu a spoustu zajímavostí 
a příhod. Potom promítala Míša fotky 
z Madagaskaru (fauna, flora, krajina,
místní  l idé).  Povídala o životních 
poměrech místních lidí, o zajímavých 
rostlinách a plodech a ještě zajímavějších 
živočiších a samozřejmě o příhodách, 
které Míša na Madagaskaru zažila.

Byl to velice příjemně strávený čas 
ve skvělém kolektivu. Doufám, že budu 
mít ještě někdy příležitost se s těmito 
bezvadnými lidmi znovu setkat.

KATEŘINA BRAUNOVÁ

Fotoreportáž ze setkání 
olomoucké podzemní 

buňky Darwiniany

Zima je dlouhá a celkem se nic neděje. 
Rostliny povětšinou oddechují, i když 
spousta z nich naopak ukazuje, že 
jim zimní období celkem svědčí. No 
a protože je člověk tvor společenský, 
i  k d y ž  o b č a s  o  t o m  s  ú s p ě c h e m 
pochybuji, rozhodli jsme se s Fandou 
Malým, že zkusíme zorganizovat malé 
setkání pěstitelů masožravých rostlin 
u nás v Olomouci.

Za den „D“ byla zvolena středa 

24.01.2007 od čtyř hodin v restauraci 
„ P o t r e f e n á  h u s a “ .  N e z v y k l ý  č a s 
byl zvolen díky Fandovi, který má 
vycházky jen do večerníčku. Sám jsem 
ovšem netušil, že noc předtím strávím 
popojížděním na D1 ve sněhových 
závějích a budu mít co dělat, abych 
dorazil včas.

Fanda zajistil stůl a také dostatečně 
veliký nápis na stůl tak, aby se příchozí 
neztratili a jako správný úředník z odboru 
životního prostředí byl na místě včas. 
Vzhledem k tomu že se neuzavíráme 
přistěhovalecké vlně z ciziny (z Čech...), 
přišel i Martin Faměra rovnou cestou 
z Univerzity Palackého, kde se snaží 
vzdělávat naši nezvedenou mládež.

Dalším účastníkem, kterého jsem 
poznal až na tomto setkání byl sympaťák 
a zlatník Zdeněk Nedvědický. Následně 
j sem doraz i l  značně  znaven  i  j á . 
Posledním účastníkem tohoto setkání 
se stala Ema „Emásek“ Johanidesová, 
jediná odvážná, v Darwinianě prozatím 
neorganizovaná začínající pěstitelka 
a pokročilá studentka.

S vervou jsme se vrhli na rozebírání 
rozličných témat okolo masožravých 
r o s t l i n ,  n e n á s i l n ě  a  s  o d b o r n o u 
erudovaností jsme si představili naše 
sbírky a věnovali se jak různým vlastním 
poznatkům z pěstování rostlin, tak 
výměně názorů na související témata 
- výstavy, návštěvy pěstitelů, knihy 
a také došlo k předání několika rostlin, 
jednu dostal Martin (Drosera filiformis) 

o d  F a n d y  a  d v a  m e n š í  k o u s k y 
(Drosera prolifera a Drosera adelae) 
dostala Ema ode mne. Mimo jiné jsme se 
také Emu neúnavně snažili přesvědčovat 
o výhodách členství v Darwinianě.

Před rozchodem jsme se ještě stačili 
předběžně domluvit na jarní návštěvě 
vybraného pěst i tele a  obchodníka 
s masožravými rostlinami, abychom 
mohli pokračovat v rozšiřování sbírek 
a mimo jiné společně (alespoň někteří 
z nás) vyrazíme na jarní valnou hromadu 
Darwiniany.

Byl to skvělý podvečer a doufám, 
že i nadále se budeme společně scházet 
a že se případně přidají i další zájemci 
a milovníci masožravek.

RADEK KASTNER

Fata Morgana v jednom 
květu! 

Chramst! 14. 2. 2007

V sobotu 10. února se veřejnosti otevřela 
po loňském velkém úspěchu již podruhé 
Výstava orchidejí. A přestože první 
ročník nasadil laťku poměrně vysoko, 
rozhodně nebudete zklamaní, pokud 
si najdete čas navštívit skleník Fata 
Morgana v Botanické zahradě hl.m. 
Prahy v Troji i letos.

Co je stejné jako minule? Mnoho 
k rá sných  zá s tupců  ve l iké  če l ed i 
Orchideaceae nainstalovaných všude 
po celé  s tá lé  expozic i ,  fo tografie
z přírodních výskytišť, poradenství 
a  prodej ,  doprovodný program ve 
výstavním sále.

Co je navíc a lepší než minule? 
Především mě potěšil větší počet rostlin 
nainstalovaných do expozice, orchideje 
také zabraly více vitrín a prodávaly se 
i doplňkové nezbytnosti jako substrát, 
větve, hnojiva a pod. Organizátoři také 
uspořádali pestrý doprovodný program: 
o tomto víkendu proběhly přednášky, 
příští víkend bude věnován aranžování 
orchidejí a poslední víkend ukázkám 
vhodného pěstování. Mimo to jsou 
ve výstavním sále kresby Pavla Arlta 
a fotografie.

V expozici jsou také rozmístěné 
textové tabule s informacemi a popisy 
k významným skupinám této rozsáhlé 
čeledi. Dnes jsem si prostě v ozvučené 
Fatě, kde to hýřilo všemi barvami a tvary 
těchto čarokrásných rostlin a před 
očima mi trhaně létali velicí motýli, Fotografie účastníků setkání pořízená tajnými policisty Ječným a Zieglerem ukrytými za vzrostlými

sarraceniemi © J+Z
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připadala dokonale reálně v tropech 
a iluze uspokojila i mou občasnou touhu 
vyrazit do různých vzdálených a pro mě 
tajemných koutů naší planety. Se stromů 
se ke mně natahovaly vzdušné kořeny 
vandy, kulaté obličeje phalenopsisů 
se okatě nechaly obdivovat, při zemi 
se skromně skrývala před pozorností 
medií aristokratická paphiopedilla 
a masdevalie, nikdo nemohl minout 
obrovské trsy cymbidií a bylo by toho 
mnoho dalšího, co nemohu opomenout, 
a l e  mys l ím,  že  pod ívá te - l i  s e  na 
fotografie, sami usoudíte, že to musíte
vidět na vlastní oči.

A  p r o t o ž e  j s m e  s p o l e č n o s t 
převážně masožravá, tak naše zraky 
samozřejmě ulpívaly i  na pěkných 
a vitálních láčkovkách, právě kvetoucích 
heliamforách, tučnicích a bublinatkách, 
takže jsme byli příjemně naladěni na 
celý zbytek dne.

Nakonec trochu těch suchých, leč 
dosti užitečných dat: výstava probíhá od 
10. do 25. února a je otevřena každý den 
od 9.00 do 16.00 hodin a o víkendech 
vždy v 17.00 hodin začíná podvečerní 
p rovázen í  s  odborným výkladem 
- průvodce zdarma (zpoplatněn pouze 
vstup do skleníku - nutno objednat na 
tel. 234 148 139, 603 582 191, příp. 
veronika.trmalova@botanicka.cz.).

Takže  doma za  okny  nehleďte 
jak prší a je zamračeno a rozjasněte 
své tváře i mysl pohledem na zářivé 
a mysteriózní květy orchidejí. V příštích 
ročnících pravděpodobně již nebude 
co zdokonalovat, ale i tak se již dnes 
začínám těšit, čím mě zase překvapí.

JANA RUBEŠOVÁ

Pozvánky na 
výstavy

AQUA-TERA-FLÓRA
Datum: 08.04.2007
Místo konání: Kongresovém centru 
Aldis, Hradec Králové
Čas: 9.00 /
Popis: Výstavní trhy.

GARDENIA 2007
Datum: 12.04.2007 - 15.04.2007
M í s t o  k o n á n í :  V ý s t a v n ý  a r e á l 
Agrokomplex Nitra
Odkaz: http://www.agrokomplex.sk/
akcie/gardenia2007/index_sk.htm
Popis:  11.  medzinárodná predajná 
výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, 
priateľov bonsajov a kvetov.

Flora Olomouc - jarní etapa
Datum: 19.04.2007 - 22.04.2007
Mís to  konán í :  Výs t av i š t ě  F lo r a , 
Olomouc
O d k a z :  h t t p : / / w w w. fl o r a - o l . c z /
kalendar07.php
Pop i s :  Mez iná rodn í  zah radn ická 
výstava a veletrh, společně s Jarními 
zahradnickými trhy (prodejní trhy květin, 
zeleniny, semen, okrasných rostlin, 
školkařských výpěstků, zahradnických 
pomůcek a potřeb) a výstavou Hortifarm 
(veletrh drobné zahradní mechanizace, 
zahradnických pomůcek a potřeb)

Burza Živá exotika
Datum: 21.04.2007
Místo konání: Kulturní dům Ládví, 
Burešova 1661/2, Praha 8
Čas: 9.00 / 13.00
Popis: Výměna a prodej exotických 
ros t l in ,  akvar i jn ích  a  t e ra r i jn ích 
živočichů, chovného a sbírkového 
hmyzu,  př í rodnin ,  chovate lských 
a  pěs t i te l ských  pot řeb  a  odborné 
literatury.

Burza Živá exotika
Datum: 12.05.2007
Místo konání: Kulturní dům Ládví, 
Burešova 1661/2, Praha 8
Čas: 9.00 / 13.00
Popis: Výměna a prodej exotických 
ros t l in ,  akvar i jn ích  a  t e ra r i jn ích 
živočichů, chovného a sbírkového 
hmyzu,  př í rodnin ,  chovate lských 
a  pěs t i te l ských  pot řeb  a  odborné 
literatury.

Mezinárodní výstava bonsají
Datum: 12.05.2007 - 20.05.2007
Místo konání: Botanická zahrada Praha 
– Troja
Čas: 9.00 / 18.00
Odkaz:  h t tp : / /www.botgarden.cz/
generate_page.php?page_id=154
Popis: Venkovní expozice - Japonská 
zahrada - výstavní sál.

Burza Živá exotika
Datum: 09.06.2007
Místo konání: Kulturní dům Ládví, 
Burešova 1661/2, Praha 8
Čas: 9.00 / 13.00
Popis: Výměna a prodej exotických 
ros t l in ,  akvar i jn ích  a  t e ra r i jn ích 
živočichů, chovného a sbírkového 
hmyzu,  př í rodnin ,  chovate lských 
a  pěs t i te l ských  pot řeb  a  odborné 
literatury.

Flora Olomouc - letní etapa
Datum: 16.08.2007 - 19.08.2007
Mís to  konán í :  Výs t av i š t ě  F lo r a , 
Olomouc
O d k a z :  h t t p : / / w w w. fl o r a - o l . c z /
kalendar07.php
Pop i s :  Mez iná rodn í  zah radn ická 
výstava a veletrh spolešně s Letními 
zahradnickými trhy (prodej květin, 
zahradnického sortimentu a drobné 
zah radn í  mechan izace ,  pomůcek 
a potřeb)

Aristokrat Paphiopedilum rothchildianum © Michal Rubeš
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Ostatní

Jak na 3D makra 
Chramst! 3. 3. 2007

(s barevnou přílohou na straně V)

Dnes po obědě, když děti šly spát, 
našel jsem si trochu času a fotil 3D 
makra. Trojrozměrné fotky by se 
měly objevit v následujícím Trifidu,
tak jsem na poslední chvíli ještě 
„trénoval“. Brýle, pro pozorování 
t a k o v ý c h  s n í m k ů ,  č l e n o v é 
společnosti  Darwiniana dostali 
v Trifidu 2006/4. Noví členové je
dostanou vždy v novém čísle.

3D fotka se tvoří složením dvou 
fotografií, které jsou posunuté o malý
kus do strany. Levá fotka se zabarví 
více do modra, pravá pak do červena 
a po sloučení v jedinou se na ni 
můžete podívat přes červeno-modré 
brýle, které částečně barvy odfiltrují,
a tak se do každého oka dostane ten 
správný obrázek.

Jasně, celkový barevný dojem 
není úplně správný, ale ten vyváží 
úžasná hloubka obrázku, která se 
před vámi otevře.
Použitá technika
N i k o n  D 5 0 ,  b l e s k  S B - 8 0 0 , 
kabel blesk-fotoaparát, objektiv 
Nikkor 50mm 1:1.8 D, celá sada 
automatických mezikroužků Soligor 
(celkem 78mm), stativ.
Jak na to?
Blesk jsem si postavil na stativ šikmo 
k láčce aby vznikly pěkné stíny, 
které podtrhují plastičnost snímku. 
Spojil jej s foťákem s nasazeným 
objekt ivem na mezikroužcích. 
Automatické zaostřování  jsem 
vypnul, protože při takhle velkých 
zvětšeních se rychleji uplatní klepání 
rukou.

Na foťáku jsem nastavil barevné 
vyvážení na blesk, ISO 200, prioritu 
clony na F22. Větší clonu použitý 
objektiv neumí. Na druhou stranu 
je velmi kvalitní, a tak si mohu 
dovolit nasadit jej na celou sestavu 
m e z i k r o u ž k ů  b e z  v i d i t e l n é h o 
zkreslení.

Sp rávně  bych  mě l  na s t av i t 

manuální režim, aby se obě pořízené 
fotografie od sebe nelišily expozicí,
ale z praxe vím, že to tak stačí. Ušetří 
mi to práci s trefením té správné 
expozice.

No a pak je třeba udělat dvě 
fotografie s minimálním posunem.
Namířím na nějaký objekt uprostřed 
snímku, exponuji, pak se přesunu 
o malý kousek doprava, namířím 
dříve vybraný objekt a znova fotím. 
Posun mezi snímky je v případě 
makra opravdu minimální v řádu 
několika milimetrů.

Podle mé zkušenosti je lepší spíše 
menší posun než větší. Při větším 
posunu se totiž zvětší i plastičnost 
snímku, což poznáte podle toho, že 
vám půjdou oči nepřirozeně šejdrem.

P o ř í z e n é  s n í m k y  j s e m  p a k 
zpracoval v programu Zoner Photo 
Sudio 9, který touto funkcí umí. 
Předpokládám ale, že takových 
programů bude jistě víc.

MICHAL RUBEŠ

Trosečliník - Jak se mu 
zimuje 

Chramst! 30. 12. 2006
Konečně sněžilo! Ještě ten den 
večer jsem s vyběhla ven s lopatkou 
a kýblem a nabrala „dešťovku“ 
-  sněhovku pro moje rostl inky. 
Druhý den, když jsem se probudila, 
byla už polovina sněhové pokrývky 
pryč a do večera skoro všechno 
roztálo. Vzpomněla jsem si i na svůj 
vysazený rašeliník. Jak se mu asi daří 
teď...

Cesta k potůčku byla velmi blátivá 
vlivem tajíciho sněhu. Nakonec jsem 
se přeci jen „doklouzala“ k onomu 
místu. Na obrázku je celkový pohled 
na stanoviště.

Přesné místo, kde je vysazen 
rašel in ík  jsem našla  jen  podle 
kamenů. Ty slouží k tomu, aby nebyl 
odplaven. Celé okolí bylo pokryto 
spadaným listím a zbytky sněhu. 
Opatrně jsem tedy odkryla pár 
listů abych zjistila, jak se mu daří. 
Zpod listí na mě jukly svěže zelené 
hlavičky rašeliníku.

Chvíli jsem se kochala pohledem 

a fotila. Potom jsem rašeliník zas 
přikryla listím a spokojeně odcházela 
domů. Po cestě jsem ještě měla 
možnost vyfotit krásný západ slunce. 
Doufám, že se rašeliníku bude dařit 
i v novém roce!

KATEŘINA BRAUNOVÁ

Jak také řešit problém 
se škůdci

Asi před třemi roky jsem se začala 
za j ímat  o  masožravé  ros t l iny. 
Zanedlouho jsem měla parapety 
na  oknech  našeho  normáln ího 
bytu v panelovém domě zaplněné 
mnoha druhy. Dělaly mi všechny 
radost, jenže s nástupem podzimu 
a sychravého počasí náhle napadly 
rosnatky mšice. 

Vzhledem k tomu, že nejhůře 
ze všech MR snáší postřiky, snažila 
jsem je poctivě vybírat, ale vůbec 
to nepomáhalo a mšice se vesele 
množ i ly.  Nakonec  j sem jeden 
postřik aplikovala, se vší opatrností 
(dosti mírnou koncentraci). Přesto 
se mšicemi zmizely i  nejmenší 
rostlinky. Doufala jsem, že nyní již 
bude klid, ale asi za měsíc se objevily 
znovu. Opět jsem sváděla marný boj 
vybíráním a omýváním a nakonec 
jsem se musela chtíc nechtíc uchýlit 
k použití postřiku. A zase to bohužel 
odnesly i některé mé rosnatky. 

Zač ína l a  j s em bý t  zou fa l á , 
a proto jsem si vzpomněla na jednu 
zoufalou teorii Michala Rubeše. 
Šlo o takzvanou „mikrovlnkovou 
teorii“, kdy doufáte, že škůdce pojde 
o vteřinu dříve, než kytka. Měla jsem 
k dispozici dost napadených rosnatek 
kapských, které se pro účely ověření 
této teorie metodou pokusu a omylu 
akorát hodily. 

První  pokus proběhl  tak,  že 
napadená rostlina byla vložena 
i s květníkem do mikrovlnné trouby 
na plný ohřevný výkon na 5 sekund. 
Poté byla izolována a sledovala 
jsem, co se s ní stalo. Rostlina bez 
újmy dál vegetovala a bohužel malé 
množství mšic také. Musela jsem je 
dovysbírat. Pro druhý pokus jsem 
tedy vybrala květináč se dvěma 
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velkými a jednou malou rosnatkou. 
Tentokrát byly v troubě na plný 
výkon 7 sekund. To bylo ale bohužel 
příliš. Rostliny záhy sklopily listy 
a bylo zle. Mšice byly sice pryč, ale 
s nimi se uškvařily i rostliny (ta malá 
jako zázrakem přežila!!).

Díky  da l š ím pokusům j sem 
došla k závěru, že rosnatky přežijí 
ohřev po dobu maximálně 6 sekund, 
což ovšem zase nedokáže 100% 
odstranit všechny mšice. Některé 
bohužel přežijí. Také není možné 
zaručit přežití rostliny, pokud je 
mikrovlnnému záření vystavena 
opakovaně. Závěrem tedy konstatuji, 
že mikrovlnná trouba je výborná 
k ohřevu jídla či pití, ale rozhodně se 
s ní nedají stoprocentně odstraňovat 
škůdci,  aniž by přitom zároveň 
neutrpěla  také rost l ina .  Pokud 
někoho zaujme tato zpola vyvrácená 
teorie, může pokračovat v pokusech 
(a např. snižovat výkon apod.), a poté 
se s námi podělit o své poznatky. 
Podle mě je tato metoda prakticky 
nepoužitelná a rozhodně je lepší 
se věnovat prevenci či vysledovat 
nejlépe snášené postřiky (např. 
Biool).

MARKÉTA JUPPOVÁ

Predátor útočí aneb 
oslavná óda na Exotica 

Plant 
Chramst! 7. 12. 2006

P o  d v o u  m ě s í c í c h  č e k á n í 
a vyřizování povolení konečně 
dorazila zásilka láčkovek od Exotica 
Plants z Austrálie. Geoff a Andrea 
Mansell žijící poblíž Queenslandské 
metropole Brisbane se zabývají 
křížením a šlechtěním láčkovek 
a jejich rostliny jsou vyhlášené po 
celém světě.

Podnětem k objednávce byly 
dobré zkušenosti Mirka Srby.

Po menších průtazích mi byla na 
celnici vydána velká polystyrénová 
krabice  o  rozměrech 100 × 30 
× 35 cm polepená australskými 
z n á m k a m i .  P o d l e  i n f o r m a c í 
o předchozích objednávkách jsem se 
těšil na krásné a velké rostliny, proto 

jsem popadl krabici a nedočkavě 
vyrazil do práce. Na to, co se na mě 
z krabice vyvalilo, jsem ale připraven 
nebyl. Byl to šok!

Mirek u minulých objednávek 
pochyboval, zda udávaná velikost 
plat í  pro rozměr rost l iny nebo 
pro rozměr láčky. U Nepenthes × 
„Predator“ (N. truncata × hamata) 
zjevně neplatí ani jedna možnost; 
rostlina je vpravdě hodna svého 
názvu! Tři láčky mají velikost až 30 
cm.

S n a d  j e š t ě  v ě t š í  r a d o s t  m i 
udělala N. lowii × truncata, byla 
totiž neočekávaná. Tento dlouho 
prodávaný a krásný hybrid už byl 
před nějakou dobou vyprodán a proto 
jsem si ho nemohl objednat. 
Zkusil jsem se alespoň zeptat, 
kdy zase budou k dispozici 
a jestli náhodou ještě nějaká 
rostlina nezbyla. Na email jsem 
odpověď nedostal a o to větší 
překvapení byla jedna velká 
rostlina, která byla v zásilce 
přibalena zdarma. Velikost 
láčky na obrázku je 20 cm.

 Objednávka  byla  opět 
učiněna více lidmi dohromady. 
D a l š í  r o s t l i n y  b y l y  t a k é 
velkolepé. N.  × „Medusa“ 
(N. sibuyanensis × belii) svému 
názvu ostudu rozhodně nedělá, 
alespoň vzrůstem rostliny. Na 
fotce je jedna! rostlina s pěti 
výhony.

D a l š í  z  l á č k o v e k 
v  z á s i l c e  b y l a  n a p ř í k l a d 
N. ventricosa-squad, red × 
(spathula ta  ×  lowi i )  s  ne 
zrovna jistým rodokmenem, 
což ji ale neubírá na kráse.

Objednaných rostlin bylo 
a l e  m n o h e m  v í c e .  V ž d y 
š lo  o  hybr idy,  čas to  mezi 
nížinnými a horskými druhy. 
Takové rostliny díky horským 
rodičům pěkně vypadají a díky 
těm nížinným se snadněj i 
pěstují. Zdaleka ne všechny 
mají takhle obrovské láčky, 
všechny ale vypadají pěkně 
a zdravě. Některé láčkovky 
přišly v délce vhodné rovnou 
na řízkování. Kořenový bal je 
trochu slabší, ale při vitalitě 

rostlin by neměl být se zapěstováním 
problém. Minulé objednávky to 
potvrzují.

Geoff a Andrea Mansell pěstují 
rostliny s opravdovým nadšením 
a z jejich přístupu je znát, že pro ně 
nejsou zdaleka jen zdrojem peněz. 
Nemají  bohužel  možnost i ,  aby 
všechny jejich hybridy byly neustále 
v ceníku a proto je možné si vybírat 
jen z aktuální omezené nabídky, která 
se v čase mění a na svůj vysněný 
hybrid je potřeba si počkat. Už teď 
se těším na další zásilku krásných 
rostlin někdy v budoucnu.

BOREK STRAKA

Nepenthes × „Predator“ (N. truncata × hamata)  
© Borek Straka
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Summary
The plant portrait
Nepenthes rajah Hook.f.
Richard Pichl
T h e  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  d e t a i l e d 
description of this huge pitcher plant is 
enriched of author‘s own experiences from 
the natural habitat.

Pests and diseases
Thrips (Terebrantia)
Patrik Hudec
Next part  of  the series tel ls  us how 
dangerous could this discreet insect be.

How also to grow
Growing other exotic species of aquatic 
bladderworts
Lubomír Adamec
The leading scientist on field of aquatic
carnivorous plants introduces next 12 
species with advices how to grow them 
successfully.

How also to grow... Drosera anglica
Vít Chudoba
From this article we can learn the very easy 
way of growing this nice sundew without 
taking much care.

Pinguicula sp. Anpa - new butterworts 
of Mexico?
Andrej Pavlovič
Author describes the origin and differences 
in this group of butterworts which are very 
easy to grow and have beautiful flowers.
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Dichotomic key of the genus Drosera
part V.
Jaroslav Liška
Continuing in the series with fifth part.

Growing the pitcher plants in amateur 
conditions...or everybody has started 
somehow
Alexandr Sjatkovský
Even  be ing  begg ine r  cou l  g ive  u s 
possibilities to be successful grower and to 
have great plants.

Meeting with Pinguicula corsica  in 
nature
Jiří Drozd
Finding amazing endemite of an amazing 
island is a great adventure.

My (bad) experiences with sowing 
Drosera peltata seeds
Kateřina Braunová
Our mistakes shows us the better way if 
we can learn.

Where we can also plant high-mountain 
pitcher plants
Borek Straka
Do you have an air-conditioned showcase? 
You don‘t have to! Just use any air-
conditioned room to please your green 
pets!

From society life
The general meeting will take place in 
Liberec botanical garden on 21st August 
(saturday) at 10:00 a.m. We will meet in 
front of the main glass house and then we 
will go together to the conference room.

Příště:  Vít Chudoba - Kvetení Utricularia endresii
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Kde lze také pěstovat horské láčkovky
fotografie k článku na straně 21 © Borek Straka

Jak na 3D makra
Drosera dielasiana - fotografie k článku na straně 26 © Michal Rubeš
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Pěstování láčkovek v amatérských 
podmínkách... aneb každý jednou začínal

fotografie k článku na straně 16 © Aleksandr Sjatkovský

Jak také pěstovat… Drosera anglica
fotografie k článku na straně 11 © Vít Chudoba

roslinky na jaře v létě a na podzim
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Setkání s tučnicí korsickou v přírodě
fotografie k článku na straně 18 © Jiří Drozd

Nejvyšší hora Korsiky Monte Cinto Biotop P. corsica pod Lac du Cinto Vlivem vyšších teplot a nedostatečné půdní vlhkosti listy tučnic 
žloutnou a později opadávají

Jeden z největších exemplářů P. corsica rostoucí v mokrém žulovém štěrku na 
lokalitě pod Monte Rotondo. Rostlina měří přibližně 8 cm v průměru

P. corsica v kultuře

Třásněnky (Terebrantia)
fotografie k článku na straně 4 © Václav Lenk

dospělec detail dospělcedetail larvy



Příklady hybridů (Examples of hybrids):
1/ Sarracenia minor × S. purpurea
2/ S. leucophylla × S. purpurea x S. leucophylla
3/ S. purpurea × S. rubra
4/ S. leucophylla × S. psittacina
5/ S. flava × S. purpurea

Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule V

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

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

ZPRACOVÁNÍ A KRESBA, ZDENĚK ŽÁČEK


