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Červcovití
fotografie k článku na straně 12 © Václav lenk

Kořenový bal napadený kořenovkou s vatovitými chomáčky, červeně 
zakroužkovaná larva

Detal larvy kořenovky

Když se sudička splete aneb 
Sarracenia “Kapucínek“

fotografie k článku na straně 20

Mladé semenáčky S. (flava var. ornata × psittacina) × purpurea ssp. venosa

Kalifornská hmyzožravá rostlina 
Chrysamphora

fotografie k článku na straně 17   © H. T. Taabor (1959)
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Mé poznatky s láčkovkou 
Nepenthes gymnamphora

fotografie k článku na straně 3 © Milan Jančík

Vlevo nahoře: celkový záběr na mladou 
rostlinu

Nahoře: detail lodyhy na kterém se 
probudila dvě očka

Vpravo nahoře: mladé spodní láčky

Vlevo: detail obústí a spodní strany 
víčka

Vpravo: i  dřevnatá lodyha obrůstá 
z oček

Vlevo dole: detail ještě neotevřené láčky

Vpravo dole: bohaté větvení hlavní 
lodyhy
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Nepenthes
fotografie k článku na straně 6

Nepenthes talangensis - sbírka BZ Liberec   foto © Michal Rubeš Nepenthes sanguinea - foto © Rosťa Kracík - autorova sbírka

Nepenthes diatas - sbírka BZ Liberec   foto © Kristýna Novotná Nepenthes burbidgeae    foto © Martin Klásek
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Vážení kolegové,

po letošní valné hromadě jsem byl 
po dvouleté odmlce znovu zvolen, 
abych vedl DARWINIANU.

Hned v úvodu bych Vám rád 
poděkoval za důvěru, kterou, jak 
se zdá, jsem u většiny z Vás za tu 
dvouletou odmlku neztratil.

Rád bych zde poděkoval a vypsal 
své velké uznání také kolegyni Janě 
Rubešové, která „D“ vedla až do 
mého zvolení obdivuhodně schopně, 
když uvážíme, že má na starosti 
dvě malé ratolesti, které chvilku 
neposedí, a když uvážíme, kolik 
času je třeba věnovat provozu takové 
společnosti, jakou je „D“. Bohužel, 
v  závěru  je j ího vedení ,  krá tce 
před novými volbami prezidenta, 
viceprezidenta a Správní rady, se 
začaly ozývat různé kritiky způsobu, 
kterým se chod „D“ ubírá a znovu 
bohužel, nebyly vždy vedeny férově.

Nespokojení vytvořili jakousi 
opozici a právě jeden z nich mě 
p a r a d o x n ě  o s l o v i l  j a k o  p r v n í 
a vlastně mě vrátil do samotného 
víru dění. Začal jsem se zajímat, 
v  čem tkví  kr i t ika  vedení ,  a le 
současně jsem chtěl vědět, jak to 
vnímá protistrana. Opozice vytvořila 
svou kandidátku a nominovala 
mě na funkci prezidenta. Jak jsem 
si ale postupně skládal ze střípků 
aktuálního dění úplnou mozaiku, 
dospíval jsem k názoru, že funkčně 
ani  s t rukturálně „D“ ohrožena 
není, že kritika Nespokojených 
bazíruje převážně v psychologické 
rovině, že jde spíše o stále víc se 
prohlubující nedorozumění hrstky 
negativně vyhraněných povah versus 
prezidentka a její muž.

Protože jsem se nikdy netajil tím, 
že jsou manželé Rubešovi moji dobří 
přátelé, a protože je velmi dobře 
znám, rozhodl jsem se je navštívit 
a pokusit se spolu s nimi nalézt 
nějaké optimální řešení, které by 
situaci v „D“ uklidnilo a vytvořilo 
s e  t ak  o p ě t  p r o s t ř ed í  a  k l ima 
především pro podstatu toho, proč 
se sdružujeme, tj. pro masožravé 
rostliny a jiné botanické kuriozity.

Z našeho snažení vznikl návrh 
na soupisku k volbám, kterou jsme 

pojali jako kompaktní tým. Její 
zveřejnění na webu jsme mínili jako 
výchozí návrh a předpokládali jsme, 
že Nespokojení do ní ihned začnou 
přinášet protikandidáty nebo ji bez 
dalších výhrad přijmou. Nestalo se 
ani jediné.

P ř i  v a l n é  h r o m a d ě  b y l i 
Kri t ici  vyzváni,  aby předložil i 
svůj navrhovaný tým k volbám. 
Nepředložili žádný. Byli dotázáni, 
zda  maj í  j ednot l ivé  konkré tn í 
protikandidáty. Ani poté nepřišli 
s ničím konkrétním. 

Valná hromada byla dotázána, 
chce-li hlasovat pro navržený tým 
jako celek. Odpověděla s převahou, 
že ano a následné hlasování o přijetí 
či nepřijetí navrženého týmu bylo 
rovněž s převahou odhlasováno 
kladně.

Z Nespokojených mnohé osobně 
znám a vážím si jich jako schopných 
jedinců. Naivně jsem se domníval, 
že i pro ně budu zárukou vyváženého 
posouvání „D“ za jejími vytýčenými 
cíli, že se s prohrou ve volbách 
smíří a byť jako řadoví členové dál 
budou pro „D“ pracovat, že mé 
snahy podpoří, i když nikoliv z pozic 
vedení.

Místo toho stáhli na poslední 
chvíli své příspěvky z „T“, kterého 
máte před sebou. Někteří pomýšlí 
členství v „D“ ukončit, někteří snad 
zůstanou, ale ve zcela pasivním 
stádiu.

Jejich reakce mě hodně mrzela, 
ale nezbylo, než mrzutost setřást 
a pustit se do práce. Když nic jiného, 
první zatěžkávací zkouška nového 
týmu ve vedení ukazuje, že se dokáže 
semknout a svízelnou situaci vyřešit.

Přeji zajímavé počtení třetího 
letošního čísla TRIFIDa. A prosím, 
p o s í l e j t e  m i  d o  r e d a k c e  s v é 
příspěvky, ať se má členstvo „D“ čím 
chlubit doma i ve světě.

16. 9. 2007

ZDENĚK ŽÁČEK, 
PREZIDENT DARWINIANY



2 Trifid 2007 / 3 http://www.darwiniana.cz

Máme tu opět konec léta, čas, kdy se 
naše krasavice předvádějí svými tvary 
a rozmanitou paletou barev. Tomu 
ovšem předcházel jarní, zprvu váhavý, 
potom bujný růst a vývin poupat, která 
korunovala bohatá květenství a po 
opylení tvorba semeníků. Některé 
jsou již dozrálé a sklizené, některé 

ještě dozrávají a na sklizeň teprve 
čekají. A tak nastává období, kdy se 
rostliny zatím neznatelně připravují na 
nepříznivý zimní čas.

Leckterý z nás má své osvědčené 
metody jak sarracenie zimovat, jiní je 
teprve hledají. Rád se s vámi podělím 
o ten můj způsob, který se mi osvědčil.

Asi v polovině září začnu omezovat 
zálivku tak, aby již koncem října zůstaly 
rostliny na suchu, jen v mírně vlhké 
rašelině. Když se noční teploty udržují 
kolem bodu mrazu, vyhloubím ve foliáku 
díru na výšku květináčů, ve kterých 
sarracenie pěstuji. Velikost hrůbku je 
závislá na počtu zimovaných rostlin. 
Takto připravený otvor vystelu dvojitou 
netkanou textilií tak, aby vyplnila celou 
plochu a asi dvě třetiny zůstaly mimo 
vyhloubený otvor,  do kterého pak 
naskládám květináče se sarraceniemi 
těsně k sobě. Nijak je neupravuji . 
Podél okraje postupně zvednu lem 
textilie a dosypu zeminu okolo krajních 
květináčů. Potom rostliny překryji 
zbývající textilií a okraje založím tak, 
aby se přetrvávající vlhkost v rašelině 
zadržela.

V zimě rostliny občas kontroluji 
a krátkodobě větrám odkrytím textilie. 
Tímto se sníží vzdušná vlhkost a výrazně 
se zamezí tvorbě plísní. Pokud přeje 
počasí a napadne sníh, naházím ho 
kolem rostlin,v žádném případě ne na 
ně! Sníh nejen že dodá důležitou vláhu, 
ale hlavně dlouhodobě vyrovná denní 
a noční rozdíly teplot.

V předjaří přichází nejdůležitější 
období, ovlivňující celé zimování. 
Koncem zimy, kdy začínají teploty 
stoupat,  se zvyšuje riziko výskytu 
plísní. Proto musím rostliny často větrat 
a květináče oddělím od sebe tak, aby 
se mezi ně dostalo dostatečné množství 
čerstvého vzduchu. V době, kdy noční 
teploty přestanou pravidelně klesat pod 
nulu, rostliny poprvé zaliji. Koncem 
března, kdy se začnou rostliny probouzet 
k životu, je očistím od starých pastí 
a umístím je již na místo, kde setrvají 
zas až do podzimu. Ze začátku zalévám 
mírně, ale během měsíce rostliny opět 
stojí ve vodě. Objeví- li se plísně, použiji 

fungicidy, nikoliv však preventivně, ač 
je to doporučováno.

Ta k o v ý m t o  z p ů s o b e m  z i m u j i 
S a r r a c e n i a  fl a v a ,  S .  fl a v a  v a r . 
cuprea ,  S. purpurea  subsp. venosa 
a křížence Sarracenia leucophylla 
× flava, S. leucophylla × psittacina, 
S. mitchelliana × flava, S. purpurea × 
leucophylla, S. purpurea subsp. venosa 
× (flava × purpurea). Tímto způsobem 
nezimuji S. purpurea subsp. purpurea, 
kterou nechávám na svém místě po 
celý rok. Doma zimuji v zasklené lodžii 
choulostivější S. alata, S. leucophylla, 
S.  minor  var.  minor ,  S.  oreophi la 
a S. psittacina.

Z á v ě r e m  j e š t ě  j e d n u  m a l o u 
zkušenost, o kterou mě „obohatila“ 
S. purpurea .  Léta jsem ji  pěstoval 
ve větším plastovém květináči bez 
přesazování. Každým rokem narostla 
o něco více než v předcházejícím, až 
loni poprvé vykvetla. Pyšnila se deseti 
krásnými květy. Letos na jaře jsem při 
odstraňování starých pastí napočítal 
patnáct poupat. Najednou začala celá 
rostlina chřadnout a usychat, ač stála 
ve vodě. Nejdříve jsem si myslel, že 
je v rašelině nějaký škůdce nebo že 
z nějaké příčiny přišla o kořeny. Připravil 
jsem si květináč, namíchal rašelinu 
a jal jsem se „sáru“ přesadit. K mému 
překvapení nešla rostlina z květináče 
vyndat. Několik kořenů přirostlo ke 
stěně květináče a rašelina byla dost 
seschlá. Po vyjmutí a prohlídce jsem 
žádnou zvláštnost neobjevil. Zasadil 
jsem tedy kytičku do nového květináče 
a dal na místo, kde se jí tolik let líbilo. 
Až teprve při  l ikvidaci původního 
květináče jsem asi přišel na důvod, proč 
rostlinka chátrala. Jak jsem se již zmínil, 
purpurea rostla bez přesazování a tudíž 
s každým zaléváním se odplavovala 
trocha rašeliny, až téměř u dna květináče 
žádná nezůstala. Ač stála rostlina ve 
vodě, byla vlastně na suchu. Po přesazení 
se poměrně rychle vzpamatovala, přesto 
jsem musel několik listových pastí 
ostříhat. Nakonec pět květů vykvetlo. 
Nyní je rostlina ve velmi dobrém stavu 
a já věřím, že příští rok zase hojně 
pokvete a dá mnoho semen.   □

Zimování špirlic
ZDENĚK AKSAMIT

Sarracenia leucophylla   kresba © Martin Brousek
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Když jsem si na podzim 2006 (někdy ke 
konci října) objednával tuto bezesporu 
krásnou rostlinu, tak jsem o ní věděl 
pouze to, že jde o horskou láčkovku 
z indonéské Sumatry, že je miniaturní 
druh,  což znamená,  že  by neměla 
dorůstat větších rozměrů než jeden 
metr, a že roste velice rychle. Jednoduše 
řečeno druh přesně pro mne. Jedinou 
překážkou snad mohlo být jen to, že je 
to má první horská láčkovka, tudíž když 
jsem si ji pořizoval, tak jsem vůbec 
nevěděl, zda ji vůbec dovedu pěstovat.

Když o pár dní dorazila, byl jsem 
mile překvapen. V balíčku byla rostlina 
měřící asi 15 cm s malou, kropenatou 
láčkou na každém listu. Ihned jsem 
ji zasadil do vzdušného substrátu pro 
láčkovky, jehož povrch jsem pro lepší 
vzhled pokryl živým rašeliníkem.

Rostlina sice během pár dní shodila 
všechny pasti, což mě lehce mrzelo, 
ovšem na druhou stranu začala téměř 
okamžitě tvořit nové a nové listy, což 
mě velmi potěšilo.  Na kráse tomu 

jen ubíral jev, že na nově rostoucích 
listech chyběly pasti. V tomto duchu 
pokračovala rostlina skoro celou zimu.

Když začalo přibývat sluníčka, 
i má rostlina to poznala a vytvořila 
první past, která měřila asi 2 cm. Od 
té doby co list,  to láčka s rozměry 
něco kolem 5 cm. V tuto chvíli má již 
jedenáct plně vyvinutých láček (a to 
nezapočítávám odnože, protože i ony 
již tvoří své láčky velké kolem 1cm), 
jejichž obústí je podobně jako u krásné 
N. hamata lemováno zoubky, ovšem 
v tomto případě jsou menší a díky své 
barvě na první pohled velmi snadno 
přehlédnutelné, protože barva je takřka 
shodná s barvou vnitřní stěny láčky.

Když rostlina dosahovala velikosti 
25  cm,  ch t ě l  j s em j i  na ř í zkova t , 
ovšem z důvodu nulových zkušeností 
s  touto činnost í  jsem raději  svoje 
akvárium, kde pěstuji ostatní láčkovky, 
„přeorganizoval“, aby se mi tam vešla, 
a tudíž nebylo řízkování třeba. Nakonec 
se mi za to rostlina odvděčila tím, že 

se spící pupeny na „stonku“ probudily 
k životu a začaly vyrážet v odnože, 
z nichž některé mají již vlastní láčky. 
K dnešku jsem jich napočítal sedm, 
ovšem podle toho, jak vypadají i ostatní 
pupeny, není toto číslo konečné.

Za zmínku ještě stojí, že ač horská 
láčkovka,  tak roste v podmínkách 
téměř pro ty nížinné. Maximální teplota 
dosahuje k večeru nezřídka 30−35 °C 
(okno je na západ). Je pravda, že po 
západu slunce dochází k onomu někdy 
problematickému snížení teploty. RVV 
je ve chvílích s nejvyšší teplotou někde 
kolem 60 %, což není nijak mnoho. 
Poté začíná stoupat až k 95 %, takže 
podmínky má rostlina velmi proměnlivé 
a v některých faktorech až nepříznivé. 
Přesto nádherně roste, proto bych ji 
doporučil všem se zájmem o horskou 
láčkovku, protože tato rostlina je pro 
začátky s touto skupinou určitě vhodná 
a efektní k tomu. Nyní dosahuje velikosti 
něco kolem 48−55 cm.   □

Mé poznatky s láčkovkou 
Nepenthes gymnamphora

(S barevnou přílohou na straně III)

MILAN JANČÍK

© Blanka Šponarová
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151a …. Nejspodnější přeslen listů je řasnatě ochlupený nežlaznatý, stonkové listy štítnaté.  →  ....Drosera fimbriata DeBuhr

151b …. Ne�

152a …. Listy na stoncích v přeslenech, blizny seskupeny do dvou skupin, jedna skupina vzpřímených blizen,  blizny druhé skupiny se 
rozkládají horizontálně .  →  ....Drosera stolonifera Endl.  →  ....153

152b …. Listy nejsou na stoncích v přeslenech, blizny nejsou zřetelně seskupeny do dvou skupin.  →  ....159

153a …. Čepel  horních listů je obráceně vejčitá nebo ledvinitá.  →  ....154

153b …. Čepel horních listů okrouhlá s klínovitým zářezem.  →  ....Drosera stolonifera subsp. porrecta N. Marchant & Lowrie

154a …. Listy a stonky rudé, žlutočervené nebo tmavě zelené.  →  ....155

154b …. Listy a stonky světle zelené nebo žlutozelené.  →  ....158

155a …. Boční větvení vpřímené nebo chybí.  →  ....156

155b …. Boční větve se plazí při zemi.  →  ....Drosera stolonifera subsp. prostrata N. Marchant

156a …. Listy bazální růžice příčně eliptické, horní listy s řapíky do 5 mm délky.  →  ....Drosera stolonifera subsp. stolonifera Endl.

156b …. Listy bazální růžice lžicovité, horní listy s řapíky 10 – 30 mm dlouhými.  →  ....157

157a …. Okvětní lístky růžové, rostlina vytváří druhotné podzemní výhony (stolony), na nichž vznikají hlízky.  →  ....Drosera stolonifera 
subsp. monticola Lowrie & N. Marchant

157b …. Okvětní lístky bílé, druhotné podzemní výhony (stolony) chybí.  →  ....Drosera stolonifera subsp. compacta N. Marchant & 
Lowrie

158a …. Listy světle zelené, čepel 5 – 8 mm dlouhá.  →  ....Drosera stolonifera subsp. rupicola N. Marchant

158b …. Listy žlutozelené, čepel 2 – 4 cm dlouhá.  →  ....Drosera stolonifera subsp. humilis (Planch.) N. Marchant

159a …. Stonky obvykle dva, květenství vyrůstá přímo z bazální listové růžice.  →  ....Drosera ramellosa Lehm.

159b …. Stonek jediný, na jehož vrcholu vyrůstá květenství.  →  ....Drosera platypoda Turcz.

160a …. Květní stvoly mnohokvěté nebo listy2,5 – 10 cm dlouhé.  →  ....161

160b …. Květní stvoly jednokvěté, vyjímečně dvoukvěté, listy 8 – 35 mm dlouhé.  →  ....168

161a …. Květní stol jediný, vrcholičnatý, vzpřímený v období kvetení i dozrávání semen, listy široce lžicovité  nebo vějířovité, délky do 5 
cm.  →  ....162

161b …. Stvoly v počtu 3 – 40, pokud je jediný pak v období dozrávání poléhavý, jednokvětý nebo s nanejvýš 6 květy, listy lžicovité až 
obráceně vejčité, 2 – 10 cm dlouhé, často načervenalé.  →  ....166

162a …. Čepel široce lžicovitá, zelená, červená nebo zelená s rudou hlavní listovou žilkou.  →  ....Drosera erythrorhiza Lindl.  →  ....163

162b …. Čepel vejířovitá, okraj čepele na periferii růžice je červený.  →  ....Drosera zonaria Planch.

163a …. Hlavní listová žilka není vyvýšená.  →  ....164

163b …. Hlavní listová žilka lehce vyvýšená.  →  ....Drosera erythrorhiza subsp. magna N. Marchant & Lowrie

164a …. Květenství se vyvíjí až po vytvořením listů.  →  ....165

Dichotomický klíč rodu Drosera
Část VII. - závěr

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

JAROSLAV LIŠKA
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164b …. Květenství se vyvíjí ještě před vytvořením listů.  →  ....Drosera erythrorhiza subsp. squamosa (Benth.) N. Marchant & Lowrie

165a …. Listová čepel je široce obráceně vejčitá, téměř vějířovitá, dlouhá i široká 3 cm.  →  ....Drosera erythrorhiza subsp. erythrorhiza 
Lindl.  

165b …. Listová čepel obráceně vejčitá, eliptická nebo protáhlého tvaru, do 6 cm délky.  →  ....Drosera erythrorhiza subsp. colina N. 
Marchant & Lowrie

166a …. Květní stvoly vzpřímené i v období dozrávání semen, listy přisedlé, bez řapíku.  →  ....Drosera macrophylla Lindl.  → ....167

166b …. Květní stvoly v období dozrávání semen polehlé, listy řapíkaté.  →  ....Drosera prostratoscaposa Lowrie & Carlquist

167a …. Stvoly 2–4 květé.  →  ....Drosera macrophylla subsp. macrophylla Lindl.  

167b …. Stvoly jednokvěté.  →  ....Drosera macrophylla subsp. monantha Lowrie & Carlquist

168a …. Okvětní lístky 5-10 mm dlouhé, listy nedělené.  →  ....169

168b …. Okvětní lístky 10-12 mm dlouhé, listy při vrcholu vroubkované až zubaté.  →  ....175

169a …. Střední žilka listu vystupující nad plochu listu.  →  ....170

169b …. Střední žilka listu propadlá pod úroveň plochy listu.  →  ....173

170a …. Čnělky krátké, trubkovité.  →  ....Drosera tubaestylis N. Marchant & Lowrie

170b …. Čnělky nitkovité.  →  ....171

171a …. Čnělky dělené, stonek v období dozrání plodu vzpřímený, kvetení je na konci období .  →  ....Drosera browniana Lowrie & 
Carlquist

171b …. Čnělky nedělené, v období dozrání plodu stonek ohnutý k zemi, kvetení je v začátku období dešťů.  →  ....172

172a …. Kalich tečkovaný, čepel do 2,5 cm délky.  →  ....Drosera bulbosa subsp. bulbosa Hook.

172b …. Kalich není tečkovaný, čepel až do 5,5 cm délky.  →  ....Drosera bulbosa subsp. major (Diels) N. Marchant &  Lowrie

173a …. Listy obráceně vejčité, skoro přisedlé (téměř bez řapíku) .  →  ....Drosera rosulata Lehm.

173b …. Listy lžicovitého tvaru nebo okrouhlého, řapíkaté.  →  ....174

174a …. Listy lžicovitého tvaru,  řapíky pozvolna se rozšiřující v čepel, listy nahloučené v růžici v počtu více než 10.  →  ....
Drosera lowriei N. Marchant

174b …. Listy okrouhlého tvaru, řapíky náhle se rozšiřující v čepel, počet listů je cca 4-6.  →  ....Drosera orbiculata N. Marchant &  
Lowrie

175a …. Rostliny bez stolonů.  →  ....Drosera whittakeri subsp. whittakeri Planch.

175b …. Rostliny s adventivními stolony.  →  ....Drosera whittakeri Planch. subsp. abberans Lowrie & Carlquist

176a .... Květy s okvětními lístky ve vnější polovině žlutými.  →  ....Drosera citrina var. citrina Lowrie & Carlquist

176b .... Květy bílé.  →  ....Drosera citrina var. nivea Lowrie & Carlquist 

Závěr klíče

Základ klíče byl převzat z klíče 
vytvořeného dr. Janem Schlauerem 
a uveřejněného v Carnivorous Plant 
Newsletter  číslo 3 z roku 1996 
(Volume 25), byl přepracován podle 
našich zvyklostí (A/B odpovědi, 
n i k o l i  č í s l o v á n í  v e  d v o j k o v é 
soustavě),  přeložen do češtiny, 

doplněn a upraven pomocí poznatků 
a obrazového materilálu z řady dalších 
publikací, hlavně publikací Allena 
Lowrieho:  Carnivorous  Plants  of 
Australia (Volume 1, 2 a 3). 

Jedná se můj první počin na poli 
překladů v oblasti  botaniky, proto 
Vás prosím o schovívavost k někdy 

až otrockému překladu či možným 
nepřesnostem.  Nejsem s tudovaný 
botanik a zcela jistě jsem se nevyhnul ani 
chybám, proto Vás chci požádat, abyste 
mi, pokud nějakou chybu či nepřesnost 
objevíte, na ni upozornili na emailu jara.
liska@email.cz.   □
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4. Hybridy 19. století
S k ř í žen ím rodu  Nepen thes  by lo 
započato v druhé polovině devatenáctého 
století. Jako první hybrid byl popsán 
roku 1862 N. dominii Veitch. K velké 
n e p ř e h l e d n o s t i  p ů v o d u  n o v ý c h 
kříženců vznikajících v druhé polovině 
devatenáctého století velice přispělo, 
že při jejich popisech nebyli často 
rodiče přesně určeni.  Jako příklad 
můžeme uvést popis právě N. dominii 
Veitch, kterou Veitch popisuje jako:
n křížence mezi N. rafflesiana Low 
a „importovaným nepopsaným druhem 
se zeleně zbarvenými lapacími pastmi“ 
[Veitch, 1862]. Macfarlane tuto rostlinu 
ještě v roce 1908 popisuje jako křížence 
mezi N. rafflesiana Low a neznámým 
druhem z Bornea,  pravděpodobně 
N. gracilis Korth. Hybridy byly v této 
době pojmenovávány podle uvážení 
toho kterého pěstitele a zda dopadlo 
či nedopadlo to samé křížení jako to 
předešlé. Proto často jediný rozdíl 
v úplně stejném potomstvu byl dán 
rozdílnými jmény. To není v souladu se 
standardními pravidly nomenklatury. 
Předně,  první  kř íženec,  který byl 
vyšlechtěn a zaregistrován, dostává 
hybridní jméno a následně vyšlechtěné 
rostliny by měly dostat jméno kultivaru. 
Dále byl brán zřetel na to, pokud ke 
křížení byly použity různé variety rodičů 
nebo který rodič byl použit jako donor 
pylu a který jako akceptor. Dalším 
problémem je, že některé rostliny, které 
jsou uváděny jako samostatní kříženci, 
jsou pouhými klony jednoho křížence. 
Proto určení původu některých kříženců 
je velice složité, ne-li nemožné. Dále 
je uveden přehled kříženců rostlin rodu 
Nepenthes  popsaných v odborných 
časopisech od prvního,  kterým je 
N. dominii Veitch, až do roku 1900. Jsou 
zde uvedeny ty rostliny a pojmenovány 
t ě m i  j m é n y,  j a k  b y l y  p o p s á n y 
Macfarlanem v roce 1908.

N. amabilis Hort.: Poprvé popsána 

roku 1888. Jedná se o hybrid mezi 
N. ×hookeriana Lindley a N. rafflesiana 
Jack nebo o jim podobné rodiče. Ascidia 
jsou světle zelená a modročerveně 
skvrnitá.

N. amesiana Veitch: Poprvé popsána 
roku 1893 v Gardener´s Chronicle. 
Jedná se pravděpodobně o hybrid mezi 
N. rafflesiana Jack a N. ×hookeriana 
Lindley. Ascidia jsou světle zelená, 
červeně skvrnitá a tečkovaná, víčko je 
široce oválné, zvenku jemně zelené, 
vevnitř může být červeně skvrnité.

N. anerleyensis  Beck: Popsána 
v  č a s o p i s e  G a r t e n z e i t u n g  r o k u 
1895.  Jedná se  o  synonymum pro 
N. morganiana Veitch.

N. arnoldiense Beck: Totéž jako 
předchozí.

N. atro-sanguinea Masters: Poprvé 
popsána v Gardener´s Chronicle roku 
1882.  Rodiči  jsou pravděpodobně 
N. distillatoria L. a N. sedeni Masters. 
Listy jsou 25 až 35 cm dlouhé a 8 až 
12 cm široké, ve vrcholu se zužují 
v  úponku,  úponka je  or ientována 
přibližně ve směru listů, ascidia jsou 
na své spodní straně vydutá, na vrchu 
válcovitá, červenonachově a žlutozeleně 
skvrnitá, křídla se táhnou od základu 
ascidií až k ústům, jsou brvitá, jejich 
spodní část je široce roztažená, nahoře 
se zužují, ústa jsou zkosená, peristom 
rovnoměrně válcovitý, vzadu lehce 
prodloužený, červeně a purpurově 
žíhaný, víčko podlouhlé, vroubkované, 
zeleně a nachově skvrnité.

N. balfouriana Hort.: Poprvé popsána 
v Gardener´s Chronicle roku 1899. Jedná 
se o křížence mezi N. mixta Masters 
a N. mastersiana Veitch. Listy jsou lysé, 
ve vrcholu okrouhlé, ascidia 15 až 30 cm 
dlouhá a 5 až 12 cm široká, válcovitě 
vydutá, jsou zelená, po celém povrchu 
pokryta nemnoha velkými nachovými 
skvrnami, zvláště pak směrem k ústům 
jsou jimi pokryta, křídla se táhnou od 
základu ascidií až k ústům, dlouze brvitá, 
peristom 2 až 6 mm široký, zvenku může 

být po okraji zvlněný, zeleně a červeně 
žíhaný, víčko 6 až 9 cm dlouhé a 5 až 
8 cm široké, téměř kruhovité, zelené, 
nachově skvrnité a žíhané, vnitřek 
směrem k vrcholu ocasatý, vnitřek 
ascidií sivozelený a nachově skvrnitý. 
Tato rostlina byla vypěstována Tiveyim 
ve firmě Veitch a roku 1899 vystavena.

N. broomeana Lindsay: zmíněna 
roku 1891. U této rostliny jsou neznámí 
rodiče, chybí popis, proto je uvedené 
pouhé jméno.

N. chelsonii Veitch: Poprvé zmíněna 
podle Masterse v Gardener´s Chronicle 
roku 1872. Rodiči jsou N. ×hookeriana 
Lindley a N. Dominii Veitch. Stonek 
válcovitý, listy 25 až 50 cm dlouhé a 8 
až 10 cm široké, hladké, řapíkaté, řapík 
je 6 až 10 cm dlouhý, křídlatý, jeho 
základ je z poloviny objímavý, čepel je 
kožovitá, protáhlá, ve vrcholu se zužuje 
v úponku, ascidia 8 až 12 cm dlouhá a 5 
až 7 cm široká, široce vejčitá, žlutozeleně 
a nachově skvrnitá, křídla jsou široká, 
táhnou se od základu ascidií až po ústa 
a jsou brvitá a zužující se, ústa zkosená, 
peristom rovnoměrný, téměř válcovitý, 
červeně a světle zeleně žíhaný, víčko 
vejčitě srdčité, středně zelené, z boku 
může být nachově skvrnité, vnitřek 
ascidií sivozelený a nachově skvrnitý.

N.  cocc inea :  Pop rvé  zmíněna 
v Gardener´s Chronicle roku 1882. 
Jejími rodiči jsou N. ×hookeriana 
Lindley a N. phyllamphora Willd. Listy 
20 až 50 cm dlouhé a 6 až 9 cm široké, 
čepel kopinatá, téměř kožnatá, vrchol 
prodloužen v úponku, okraj jemně 
třásnitý až zubatý, ascidia 12 až 20 cm 
dlouhá a 5 až 8 cm široká, naspodu 
vydutá, nahoře válcovitá, po celém 
nachově červeném povrchu žlutozelené 
čočkovité skvrny, křídla jsou brvitá, 
ústa vejčitá, vzadu lehce prodloužená, 
peristom 8 až 12 mm široký, červeně 
a  nachově skvrni tý,  víčko vejči tě 
podlouhlé, světle zelené a červeně 
skvrnité, ascidia jsou uvnitř sivozelená 
a  červeně skvrni tá .  Rost l ina  byla 

Historie a současný stav pěstování 
hmyzožravých rostlin rodu Nepenthes L.

(pokračování z minulého čísla - barevná příloha na straně IV)

JOSEF MAZUREK

Minule jsme se seznámili se stručnou charakteristikou rodu Nepenthes a dozvěděli se něco z jeho bohaté historie. V tomto Trifidu
se zaměříme na stručný popis některých druhů a na závěr si řekneme obecná pravidla k pěstování láčkovek.

PATRIK HUDEC
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vypěstována Taplinem ve firmě Such.
N. compacta Hort.: Poprvé popsána 

roku 1885 v časopise Garden, rodiči 
jsou pravděpodobně N. ×hookeriana 
Lindley a N. phyllamphora Willd., čili 
stejní rodiče jako u N. coccinea Hort., 
N. morganiana Masters a N. wrigleyana 
Hort., jen v peristomu je žlutozelená. 
Rostlina vypěstovaná Taplinem ve firmě
Such a poté prodávána v Londýně firmou
Williams. Macfarlane navrhl, aby se 
tento hybrid sloučil s výše jmenovanými 
v jedno.

N. courtii Veitch: Poprvé popsána 
Veitchem v Gardener´s Chronicle roku 
1877. Jedná se o hybrid mezi neurčeným 
druhem z Bornea a N. dominii Veitch. 
Stonek je nachově červený a je pokryt 
vlásněním, listy 25 až 35 cm dlouhé 
a 4 až 7 cm široké, temně zelené, téměř 
kožnaté, kopinaté, u základu objímavé, 
ascidia 15 až 25 cm dlouhá a 5 až 8 cm 
široká, naspodu lehce vydutá, nahoře 
válcovitá, zelená, mohou být nachově 
skvrnitá, křídla rovnoměrně brvitá, 
ústa vejčitá, lehce zkosená, peristom 
rovnoměrně válcovitý, víčko vejčité, 
zelené a nachově skvrnité. Vypěstováno 
Courtem ve firmě Veitch.

N. cylindrica Veitch: Poprvé popsána 
Veitchem v Gardener´s Chronicle roku 
1887. Rodiči jsou N. distillatoria L. 
a N. veitchii Hook. Vystoupavý stonek, 
internodia mohou být prodloužená, listy 
15 až 40 cm dlouhé a 4 až 8 cm široké, 
vejčité až téměř kopinaté, naspodu 
základ listu z poloviny objímavý, žebra 
mohou být nachovočervená, ascidia 
jsou 15 až 20 cm dlouhá a 3 až 5 cm  
široká, téměř válcovitá, pod středem 
svého těla lehce rozšířená, žlutozelená, 
s roztroušenými malými purpurovými 
skvrnami, křídla jsou dole neúplná, 
nahoře brvitá a zubatá, peristom 10 až 
25 mm široký, zelenožlutý, víčko oválné, 
přímé, může být až skloněné, vnitřek 
pokryt mnoha žlázkami. Tento hybrid 
byl vypěstován Tiveym ve firmě Veitch
a roku 1887 byl vystaven.

N. dicksoniana Lindsay: Poprvé 
popsána Lindsayem podle Masterse 
v  G a r d e n e r ´ s  C h r o n i c l e  r o k u 
1888 .  Rod ič i  j sou  N.  ra ffles iana 
Jack a N. veitchii  Hook. Stonek je 
prodloužený, téměř válcovitý, listy 20 
až 50 cm dlouhé a 5 až 10 cm široké, 
kožnaté, řapíkaté, řapík je 7 až 15 cm 
dlouhý, křídlatý, křídla mohou být 
vertikální,  základ je do tří  čtvrtin 
objímavý, čepel je 20 až 50 cm dlouhá a 5 
až 10 cm široká, eliptická až elipticko- 
vejčitá, nahoře hladká, dole může být 
chmýřitá, má pět prodloužených nervů, 

ascidia 12 až 25 cm dlouhá a 5 až 10 cm 
široká, válcovitě vypouklá, mohou 
být pokryta vlásněním, hnědozelená 
a nachově skvrnitá, křídla se táhnou od 
základu ascidií až k ústům, jsou dlouze 
brvitá, ústa jsou zkosená, peristom 10 až 
40 mm široký, skloněný, světle zeleně 
a červeně žíhaný, víčko 4 až 8 cm dlouhé 
a 3 až 6 cm široké, podlouhlé, zvenku 
ochlupené a nachově skvrnité. Hybrid 
byl vypěstován Lindsayem v botanické 
zahradě v Edinburghu a firmou Veitch
uveden na trh.

N. dominii Veitch: Rostlina byla 
poprvé popsána Veitchem v Gardener´s 
C h r o n i c l e  r o k u  1 8 6 2 .  J e d n á  s e 
o  kř ížence mezi  b l íže  neurčeným 
druhem z Bornea,  pravděpodobně 
N. gracilis Korth. a N. rafflesiana Jack. 
Stonek je válcovitý, nachově červený, 
listy 30 až 40 cm dlouhé a 4 až 6 cm 
široké,  řapíkaté ,  základ řapíku je 
objímavý a sbíhavý, čepel je kopinatá, 
pě t  až  šes t  prodloužených nervů, 
ascidia 10 až 15 cm dlouhá a 3 až 5 cm 
široká, dole vypouklá, nahoře válcovitá 
a směrem k ústům se zužují, jsou zelená 
a purpurově skvrnitá až mramorovaná, 
křídla se táhnou od základu až k ústům, 
dole jsou nejširší, směrem k ústům se 
zužují, jsou dlouze obrvená, peristom 
je 3 až 6 mm široký, válcovitý, vzadu je 
prodloužen v 8 až 15 mm vysoký krček, 
víčko je prodloužené, zeleně a purpurově 
skvrni té ,  s  10  až  20  mm dlouhou 
vlákni tou os t ruhou.  Tento  hybr id 
vypěstoval Dominy ve firmě Veitch a od
roku 1862 byl nabízen k prodeji.

N .  d o r m a n n i a n a  W i l l i a m s : 
P o p r v é  p o p s á n a  p o d l e  M a s t e r s e 
v Gardener´s Chronicle roku 1882. 
Rodiče nejsou přesně známi, snad se 
jedná o N. rafflesiana Jack a N. sedeni 
Masters. Listy elipticko-kopinaté, má 
ostrý vrchol, okraje jsou obrvené, pět 
až šest prodloužených nervů, ascidia 
12 až 18 cm dlouhá a 5 až 8 cm široká, 
válcovitě vydutá, zelená a purpurově 
skvrnitá až mramorovaná, křídla se 
táhnou od základu až k ústům a směrem 
k ústům se zužují, naspodu mohou být 
zvlněná, okraje jsou zubaté až obrvené, 
peristom 7 až 12 mm široký, téměř 
rovný, zkosený, vzadu neprodloužen, 
světlezelený, víčko 5 až 8 cm dlouhé 
a 4 až 6 cm široké, vejčité, zelené, okraj 
purpurově skvrnitý až žíhaný, ascidia 
jsou uvnitř sivozelená. Tento hybrid byl 
vypěstován Taplinem. 

N .  d y e r i a n a  M a s t e r s :  P o p r v é 
popsána  roku  1900  v  Gardener ´s 
Chronicle. Jedná se o křížence mezi 
N. mixta  Masters a N. dicksoniana 

Lindsay. Stonek je prodloužený, téměř 
válcovitý, listy 30 až 45 cm dlouhé a 8 
až 12 cm široké, kožnaté, řapíkaté, řapík 
je 5 až 10 cm dlouhý, hnědě vlásčitý, 
základ je do tří čtvrtin až sedmi osmin 
objímavý, do 2 až 3 cm sbíhavý, čepel 
je oválná až elipticko-vejčitá, ve vrcholu 
zaokrouhlená, pět až šest prodloužených 
nervů, úponka téměř rovnoběžná, ascidia 
15 až 35 cm dlouhá a 6 až 10 cm široká, 
válcovitě vydutá, žlutozelená a hojně 
nachově skvrnitá, široká křídla, skoro 
rovná, dlouze brvitá, ústa zkosená, 
peristom 20 až 35 mm široký, vně silně 
rozšířený a může být zvlněný, vzadu je 
prodloužený v krček, víčko 5 až 10 cm 
dlouhé a 3 až 6 cm široké, vejčité, okraj 
může být zvlněný, zvenku světle zelený 
a bohatě nachově skvrnitý,  základ 
má vně lištovité výrůstky, ostruhy 10 
až 25 mm dlouhé, zužující se, ascidia 
jsou uvnitř sivozelená a hojně nachově 
skvrnitá. Tato rostlina byla vypěstována 
Tiveym ve firmě Veitch a roku 1900 byla
poprvé též vystavována.

N. edinensis Lindsay: Poprvé popsána 
roku 1888 v Gardener´s Chronicle. Jedná 
se o hybrid mezi druhy N. rafflesiana 
Jack a N. chelsonii Veitch. Stonek je 
silný, válcovitý, listy 25 až 40 cm dlouhé 
a 6 až 8 cm široké, kožnaté, řapíkaté, 
řapík je do 4 až 12 cm, základ z poloviny 
objímavý, čepel je kopinatá, úponka 
je rovnoběžná s čepelí, téměř rovná, 
ascidia 8 až 20 cm dlouhá a 3 až 10 cm 
široká, vejčitá až vypouklá, žlutozeleně 
a hnědočervěně skvrnitá, křídla široce 
roztažená, u základu zvětšená, směrem 
k ústům se mohou zužovat, jsou dlouze 
obrvená, peristom 10 až 15 mm široký, 
přibližně válcovitý, téměř rovný, vzadu 
je prodloužený v 15 až 20 mm vysoký 
krček, víčko je 4 až 6 cm dlouhé a 3 
až 5 cm široké, vejčité. Tento hybrid 
vypěstoval Lindsay v botanické zahradě 
v Edinburghu.

N .  e x c e l s i o r  Wi l l i a m s :  Te n t o 
h y b r i d  z m í n i l  p o p r v é  Wi l l i a m s 
v časopise Garden v roce 1885. Jedná 
se o křížence mezi N. rafflesiana Jack 
a N. ×hookeriana Lindley. Má silný 
stonek, v mládí jemně chmýřitý, listy 
jsou 20 až 50 cm dlouhé a 5 až 10 cm 
široké, téměř kožnaté, řapíkaté, čepel je 
eliptická, vrchol čepele je zaokrouhlený, 
ascidia 20 až 25 cm dlouhá a 4 až 6 cm 
široká, válcovitě vypouklá,  světle 
zelená a modravě až hnědonachově 
skvrnitá, široká křídla, dlouze brvitá, 
peristom 10 až 15 mm široký, rovný, 
vzadu prodloužený v 1 až 2 cm vysoký 
krček,  víčko je vějči tě-kruhovité. 
Tohoto křížence vypěstoval Taplin a byl 
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od roku 1885 nabízen v obchodech. 
Rodiče tohoto křížence jsou stejní jako 
u N. amabilis Hort. a N. amesiana Veitch 
a všichni jsou si blízce příbuzní.

N. findlayana Hort.: Poprvé zmíněn 
v Dictionary of Gardeners roku 1888. 
Rodiče a místo původu jsou u tohoto 
křížence neznámí. 

N. formosa  Hort.:  Kříženec byl 
popsán v Kew Bulletin v roce 1897. 
U rostliny chybí určení místa původu 
a veškerý popis, jediné, co je známé, 
jsou rodiče, a těmi jsou N. chelsonii 
Veitch a N. distillatoria L..

N. henryana  Wil l iams:  Poprvé 
p o p s á n a  r o k u  1 8 8 2 .  R o d i č i  j s o u 
N. ×hookeriana Lindley a N. sedeni 
Masters. Listy jsou 20 až 40 cm dlouhé 
a 4 až 7 cm široké, kožnaté, řapíkaté, 
čepel kopinatá, ve vrcholu zúžená, 
ascidia 15 až 20 cm dlouhá a 4 až 6 cm 
široká,  válcovitě vydutá,  naspodu 
červená až zelenočervená,  nahoře 
červeně a zeleně skvrnitá až tečkovaná, 
křídla na spodu široce roztažená, směrem 
k ústům se mohou zužovat, jsou brvitá, 
peristom 7 až 12 mm široký, rovný, 
válcovitý, může být zeleně a červeně 
žíhaný, víčko oválné, vně červeně 
skvrnité, ascidia jsou uvnitř sivozelená 
a  červeně skvrni tá .  Rost l ina  byla 
vypěstovaná Taplinem ve firmě Amboy
N. J.

N. hibberdii  Nicholson: Poprvé 
zmíněn Nicholsonem v Dictionary of 
Gardening v roce 1888. Rodiče jsou 
neznámí, pravděpodobně snad podobní 
jako u N. henryana Williams. Rostliny 
si jsou podobné, ale ascidia N. hibberdii 
Nicholson jsou uvnitř nachovozelená, 
nahoře jsou nachovočerveně skvrnitá 
s prolínajícími se žlutozelenými tečkami. 
Jeden z hybridů, které vypěstoval Taplin 
a který byl nabízen firmou Williams
k prodeji.

N. hookerae Beck: Hybrid je poprvé 
zmiňován roku 1895.  Rodiči  jsou 
N. rafflesiana Jack a N. phyllamphora 
Willd. Je však neznámé místo původu 
a šlechtitel. Beck říká, že rozlišit tuto 
rostlinu ve zbarvení od N. morganiana 
Masters je těžké, jediný rozdíl je ve 
žlutých flecích, které má N. hookerae 
Hort.

N .  h y b r i d a  Ve i t c h :  P o p r v é 
zmiňována v Gardener´s Chronicle roku 
1872. Rodiči jsou N. khasiana Hook. 
a pravděpodobně N. gracilis Korth. 
Stonek je válcovitý, lysý, listy 15 až 
25 cm dlouhé a 5 až 6 cm široké, krátce 
řapíkaté, řapík je okřídlený a základ je 
do dvou třetin objímavý a do 1 až 2 cm 
sbíhavý, čepel je podlouhle kopinatá, 

ve vrcholu zúžená, lysá, dospělá žebra 
mohou být hnědě chmýřitá, ascidia 10 
až 15 cm dlouhá a 2 až 3 cm široká, 
válcovitá, směrem ke středu těla lehce 
zúžená, zelená, křídla skoro rovná, 
obrvená, ústa vejčitá, zkosená, peristom 
5 až 7 mm široký, zkosený, válcovitý, 
vzadu neprodloužený, zelený, víčko 
je podlouhlé, zelené, uvnitř žláznaté 
a roztroušeně purpurově značené. 
Existuje i varieta „typica“, která má 
zelená ascidia. Rostlina byla vypěstována 
Dominym ve firmě Veitch a od roku 1866
nabízena k prodeji. Existuje i varieta 
„maculata“, kterou poprvé popsal Veitch 
roku 1868.  Má zelená ascidia, která jsou 
zvenčí a na vrchní straně ascidií uvnitř 
nachově skvrnitá a mramorovaná.

N.  in t e rmed ia  Ve i t ch :  Poprvé 
zmíněna v Gardener´s Chronicle roku 
1875. Rodiči jsou N. rafflesiana Jack 
a pravděpodobně N. dominii Veitch. 
Rostlina má silný stonek, v mládí může 
být hnědě ochmýřený, listy 20 až 35 cm 
dlouhé a 5 až 10 cm široké, kožovité, 
řapíkaté, čepel je kopinatá, ve vrcholu 
zúžená, nahoře hladká, dole může být 
ochlupená, ascidia 15 až 25 cm dlouhá 
a 5 až 8 cm široká, dole vejčitá až téměř 
vypouklá, nahoře válcovitá a postupně 
směrem k ústům se zužují, jsou zeleně 
nachově tečkovaná, křídla se táhnou 
odspodu až k ústům, směrem k ústům 
se mohou zužovat, jsou dlouze obrvená, 
peristom 3 až 7 mm široký, válcovitý, 
vzadu prodloužený v 10 až 20 mm 
vysoký krček, světle zelený a nachově 
ž íhaný ,  v í čko  ve jč i t é  až  vydu té , 
zeleně a nachově skvrnité, ostruha 15 
až 20 mm dlouhá, ztenčená, vnitřek 
ascidií sivozelený a nachově skvrnitý. 
Vypěstováno Courtem ve firmě Veitch,
roku 1875 vystavováno a následně 
nabízeno k prodeji.

N. lawrenciana Veitch: Tento hybrid 
je  poprvé zmiňován v Gardener´s 
Chronicle roku 1880.  Rodiči  jsou 
pravděpodobně N. phyllamphora Willd.
a N. ×hookeriana Lindley. Stonek je 
válcovitý, může být jemně ochmýřený, 
listy jsou kopinaté až oválně kopinaté, 
téměř kožnaté, okraje lehce brvito-
zubaté, ascidia 8 až 15 cm dlouhá a 4 až 
5 cm široká, válcovitě vypouklá, světle 
zelená a hojně červeně skvrnitá, křídla se 
táhnou od základu k ústům, téměř rovná, 
obrvená, peristom 7 až 8 mm široký, 
rovný, žlutozeleně a červeně žíhaný, 
víčko je oválné až téměř kruhovité, 
může být červeně skvrnité. Je to jeden 
z hybridů vypěstovaných Taplinem. 
Od roku 1880 byla rostlina nabízena 
k prodeji firmou Williams.

N. lyrata Veitch: Rostlina zmíněna 
v Gardener´s Chronicle roku 1877. 
Jedná se o hybrid mezi N. hybrida 
a N. rafflesiana Jack, ale chybí popis, 
proto je uvedeno pouhé jméno.

N. mastersiana  Vei tch:  Poprvé 
popsána  v  Gardene r ´ s  Chron ic l e 
roku 1881. Rodiči této rostliny jsou 
N. sanguinea Masters a N. khasiana 
Hook. Stonek lehce trojhranný až téměř 
válcovitý, lysý, listy 15 až 45 cm dlouhé 
a 4 až 8 cm široké, základ je přisedlý, 
z jedné poloviny objímavý, často může 
být sbíhavý, čepel téměř kožnatá, hladká, 
v mládí však může být jemně chmýřitá, 
čtyři až pět párů prodloužených nervů, 
ascidia 15 až 25 cm dlouhá a 5 až 
8 cm široká, téměř dimorfní, naspodu 
mohou být vypouklá, směrem vzhůru 
válcovitá, na úplném vrcholu trubkovitá, 
červenozeleně a místy nachově skvrnitá, 
podle  jednotlivých variet barvy až zcela 
difundují do nachové, křídla naspodu 
ascidií se téměř rovnoměrně rozšiřují, 
jsou obrvená, na vrcholu ascidií mohou 
být redukována, ústa lehce zkosená, 
peristom 10 až 20 mm široký, válcovitý, 
zbarvený jako ascidium, víčko vejčito-
okrouhlé, ostruha 10 až 20 mm dlouhá, 
vlásčitá, ascidia jsou uvnitř sivozeleně 
a červeně skvrnitá až zcela sivočervená. 
Vypěstoval Court ve firmě Veitch, roku
1881 byl vystavován a od roku 1883 
nabídnut k prodeji. 

N. mixta Masters: Poprvé popsána 
Mastersem v Gardener´s Chronicle roku 
1893. Jedná se o potomka z křížení 
N.  nor th iana  Hook.  a  N.  maxima 
Reinw. Stonek je 6 až 8 m dlouhý a 7 
až 9 mm široký, válcovitý, listy 15 až 
40 cm dlouhé a 4 až 10 cm široké, téměř 
kožovité, řapíkaté, řapík 2,5 až 5 cm 
dlouhý, široce křídlatý, základ z jedné 
poloviny objímavý, částečně sbíhavý, 
čepel elipticko-kopinatá, ve vrcholu 
okrouhlá, částečně až zcela štítovitá, 
okraje průsvitné a v mládí mohou být 
hnědě obrvené, tři až čtyři prodloužené 
nervy, ascidia 10 až 35 cm dlouhá a 3 
až 8 cm široká, naspodu žlutozelená 
a roztroušeně nachově skvrnitá, směrem 
k ústům se skvrny zvětšuj í  a  jsou 
četnější, křídla střední až zúžená, směrem 
k bázi ascidií mohou úplně chybět, od 
středu k ústům brvitá, peristom 10 až 
35 mm široký, zkosený, vepředu i vzadu 
zúžený, postupně se rozšiřující, vzadu 
v 3 až 5 cm vysoký vystupující krček, 
tmavě purpurový až po vnitřní okraj, 
který je nachovozelený, může být až 
zeleně a purpurově žíhaný, víčko vejčitě 
prodloužené, základ může být srdčitý. 
Rostlina byla vypěstována Tiveym ve 
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firmě Veitch a od roku 1893 nabízena
k prodeji. Macfarlane ji popisuje jako 
krásný a snadno pěstovatelný hybrid, 
který svými vlastnostmi leží uprostřed 
svých rodičů. Dále byla roku 1894 
Mastersem v Gardener´s Chronicle 
popsána varieta „sanguinea“, která má 
ascidia temně rudá, s roztroušenými 
velkými hnědo-purpurovými skvrnami 
a se zářivě červeným peristomem.

N. morganiana  Vei tch:  Poprvé 
popsána  v  Gardene r ´ s  Chron ic l e 
r o k u  1 8 8 1 .  R o d i č e  n e j s o u 
přesně  známi ,  p ravděpodobně  se 
j e d n á  o  N .  p h y l l a m p h o r a  Wi l l d . 
a N. ×hookeriana Lindley. Stonek je 
válcovitý, lysý, listy jsou 30 až 50 cm 
dlouhé a 5 až 10 cm široké, řapíkaté, 
řapík je 5 až 8 cm dlouhý, okřídlený, 
základ z jedné poloviny objímavý, čepel 
je kopinatá, jasně zelená, lysá, pět až 
šest prodloužených nervů, ascidia 15 
až 20 cm dlouhá a 5 až 8 cm široká, 
válcovitě vypouklá, celá nachovočerveně 
a roztroušeně žlutozeleně skvrnitá až 
flekatá, křídla se poněkud zužují, nahoře
jsou brvitá, peristom 6 až 10 mm široký, 
světle zeleně a červeně žíhaný, víčko 
je oválné až okrouhlé, se zelenými 
a roztroušenými nachovými skvrnami, 
ascidia jsou uvnitř sivo- až žlutozelená 
a  nachově skvrni tá .  Vypěs továno 
Taplinem ve firmě Such a věnováno
paní Morganové do New Yorku. Později 
dala paní Morganová tohoto křížence 
Veitchovi a ten jej roku 1881 vystavil.

N.  nor th i s i i  Ve i t ch  :  Zmíněna 
v Gardener´s Chronicle roku 1892. Jedná 
se o synonymum N. mixta Masters.

N. outramiana Williams: poprvé 
popsána v Gardener´s Chronicle v roce 
1879. Rodiče nejsou přesně známi, 
jedná se zřejmě o N. sedeni Masters 
a N. ×hookeriana Lindley. Listy 25 
až 35 cm dlouhé a 5 až 7 cm široké, 
téměř kožovité, krátce řapíkaté, čepel je 
kopinatá, okraje mohou být ochlupené, 
ascidia 10 až 15 cm dlouhá a 3,5 až 
5  cm š i roká ,  vá lcovi tě  vypouklá , 
světle žlutozelená, hojně prostupující 
červenými skvrnami, křídla se táhnou od 
základu k ústům, jsou brvitá, peristom 
7 až 10 mm široký, rovný, světle zeleně 
a nachově žíhaný, víčko oválné, u báze 
zvenčí nachově skvrnité. Tuto rostlinu 
vypěstoval Taplin ve firmě Williams a od
roku 1880 byla tato rostlina nabízena 
k prodeji.

N .  p a r a d i s a e  H o r t . :  P o p r v é 
popsána v Dictionary of Gardening 
roku 1888. Pravděpodobně se jedná 
o hybrid mezi N. ×hookeriana Lindley 
a N. phyllamphora Willd. Listy 40 až 

55 cm dlouhé a 5 až 8 cm široké, téměř 
kožovité, řapíkaté, řapík 5 až 8 cm 
dlouhý, okřídlený, čepel je kopinatá, 
ve vrcholu zúžená, ascidia 12 až 20 cm 
dlouhá a 5 až 8 cm široká, naspodu 
rozšířená a vydutá, směrem ke středu se 
zužují, na vrchu jsou válcovitá, na spodu 
jsou nachově červená, postupně směrem 
k ústům mohou být žlutozeleně skvrnitá, 
křídla jsou na spodu ascidií rozšířená 
a obrvená, navrchu mohou být zúžená, 
peristom 6 až 8 mm široký, rovný, světle 
zelený, víčko oválné až téměř vejčité, 
zvenčí zelené a roztroušeně červeně 
skvrni té .  Kříženec z  Tapl inových 
amerických kříženců, který byl vystaven 
u Williamse v roce 1883 a pojmenován 
N i c h o l s o n e m  p o d l e  „ P a r a d i s e 
Nurseries“.

N.  ra tc l i ffiana  Ve i tch :  Poprvé 
popsánaVei tchem podle  Masterse 
v  G a r d e n e r ´ s  C h r o n i c l e  v  r o c e 
1 8 8 2 .  J e d n á  s e  o  k ř í ž e n c e  m e z i 
N. phyllamphora Willd. a N. ×hookeriana 
Lindley. Stonek válcovitý, v mládí jemně 
světle až tmavě chmýřitý, listy jsou 20 
až 45 cm dlouhé a 6 až 8 cm široké, 
téměř kožnaté, řapíkaté, čepel kopinatá, 
u základu a u vrcholu zúžená, okraje 
jemně pilovité, ascidia 12 až 18 cm 
dlouhá, 4 až 6 cm široká, baňkovitá, pod 
středem mohou být vypouklá, zeleně 
a nachově skvrnitá a mramorovaná, 
křídla se táhnou od základu k ústům, jsou 
široká a dlouze obrvená, peristom 5 až 
10 mm široký, zkosený, zeleně a červeně 
žíhaný, víčko 3 až 4 cm dlouhé a 2 až 
2,5 cm široké, oválné, zelené a zvenčí 
může být na bázi červeně skvrnité. Tuto 
rostlinu vypěstoval Court u firmy Veitch,
od roku 1880 byla nabízena k prodeji. 
Pojmenována podle pana Edgbastona 
Ratcliffa.

N. robusta Hort: první zmínka o této 
rostlině je v Gardener´s Chronicle v roce 
1880. Rodiči jsou N. phyllamphora 
Wil ld.  a  N. ×hookeriana  Lindley, 
tedy stejní jako u N. coccinea Hort., 
N. wrigleyana Hort., atd. Má s výše 
jmenovanými podobné vlastnosti, ale 
ascidia jsou 10 až 15 cm dlouhá a 4 až 
5 cm široká, hruškovitého tvaru, směrem 
ku středu zúžená, nahoře válcovitá, křídla 
směrem k bázi ascidií silně rozšířená, 
směrem k ús tům se  pak pos tupně 
zužují, peristom po bocích skoro zelený. 
Vypěstováno Taplinem a od roku 1880 
firmou Williams nabízeno k prodeji.

N. rubro-maculata Veitch: Poprvé 
byl tento kříženec popsán Veitchem 
podle Masterse v Gardener´s Chronicle 
roku 1877. Rodiči byli N. hybrida var. 
„maculata“ a neurčený druh z Bornea. 

Stonek je válcovitý, purpurový, může 
být chmýřitý, listy jsou 25 až 35 cm 
dlouhé a 4 až 6 cm široké, řapíkaté, 
základ z jedné poloviny objímavý, ve 
vrcholu okrouhlé, okraje jsou jemně 
obrvené, tři až čtyři prodloužené nervy, 
ascidia 12 až 18 cm dlouhá a 3 až 5 cm 
široká, válcovitě vyklenutá, světle zeleně 
a purpurově mramorovaná, křídla se 
táhnou od základu ascidií k ústům, 
jsou silně rozšířená a dlouze obrvená, 
peristom je 6 až 9 mm široký, válcovitě 
zúžený, červenozelený až červený, 
víčko je oválné až vejčité,  zvenčí 
červeně skvrnité, vnitřek hojně žláznatý. 
Vypěstováno Courtem a firmou Veitch
od roku 1881 nabízeno k prodeji.

 N. rufescens Masters: Popsána byla 
v Gardener´s Chronicle roku 1888. 
Rodiči jsou neurčený druh z Bornea 
a N. dominii Veitch. Stonek je válcovitý, 
červený, listy 25 až 35 cm dlouhé a 6 
až 8 cm široké, kožovité, řapíkaté, řapík 
je 2,5 až 3,5 cm dlouhý, báze je široce 
objímavá a dlouze sbíhavá, čepel je 
elipticko kopinatá, žebra jsou červená, 
tři až čtyři směrem k okraji prodloužené 
nervy, ascidia 20 až 25 cm dlouhá a 5 až 
6 cm široká, válcovitá, zelená, mohou 
prolínat v červenou nebo být až červeně 
skvrnitá, křídla se táhnou od základu 
k ústům, jsou rovná, obrvená, peristom 
10 až 15 mm široký, zkosený, okraj je 
lehce zvlněný, vzadu je prodloužen v 1 
až 1,5 cm dlouhý krček, silně žíhaný, 
víčko podlouhlé, 5 až 6 cm dlouhé 
a 3 až 4 cm široké, ascidia jsou uvnitř 
sivozelená. Tohoto křížence vypěstoval 
Court ve firmě Veitch a od roku 1888 byl
nabízen k prodeji.

N. savageana Hort.: Rostlina byla 
zmíněna roku 1872 v Cyclopedia of 
American Horticulturae. Rodiče jsou 
neznámí a rostlina byla popsána jako: 
kříženec na způsob N. craigiana Hort., 
ačkoliv je zde rozdíl v tom, že pasti 
u tohoto křížence nejsou tak dlouhé, 
ale jsou širší jako pasti N. ×hookeriana 
Lindley. 

N .  s e d e n i  M a s t e r s :  P o p s á n a 
v Gardener´s Chronicle v roce 1872. 
Rodiče nejsou známi, Masters však 
uvádí, že pochází z pylu N. khasiana 
Hook. přeneseného na samičí květy blíže 
neurčeného druhu. Stonek je válcovitý, 
lysý, listy 15 až 25 cm dlouhé a 4 až 
6 cm široké, v bázi mohou být sbíhavé, 
jsou kožnaté, kopinaté, lysé, ascidia 
8 až 15 cm dlouhá a 3 až 5 cm široká, 
válcovitá, báze ascidií je lehce rozšířená, 
směrem ku středu jsou lehce zúženy 
a k ústům se mohou opět rozšiřovat, 
křídla jsou brvitá, peristom je vejčitý, 
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válcovitý, vzadu může být vystoupavý, 
víčko srdčitě-kruhovité, červeně skvrnité. 
Kříženec byl vypěstován Sedenem ve 
firmě Veitch.

N. siebrechtiana  Hort . :  Poprvé 
zmíněna v Cat. Siebrecht & Wadley roku 
1889. Pro rostlinu existoval jen nepřesný 
popis a rodiče nejsou vůbec známi. 

N. shelburnei Hort.: Další rostlina 
z Cat. Siebrecht & Wadley zmíněná roku 
1889. Rodiče neznámí a nepřesný popis, 
proto pouhé jméno.

N. stewartii Hort.: rostlina poprvé 
zmíněna roku 1879. Jedná se o výsledek 
k ř í ž e n í  N .  p h y l l a m p h o r a  Wi l l d . 
a N. ×hookeriana Lindley. Rodiče tohoto 
hybridu jsou stejní jako u N. ratcliffiana 
Ve i t ch  a  N.  morgan iana  Mas te r s 
a N. stewarti Hort. se od nich výrazně 
neodlišuje.

N .  s u p e r b a  Wi l l i a m s :  P o p r v é 
popsána v Garden roku 1880. Rodiče 
nejsou přesně známi, ale zřejmě se jedná 
o N. ×hookeriana Lindley a N. sedenii 
Masters. Stonek válcovitý, ochmýřený, 
listy 20 až 40 cm dlouhé a 5 až 8 cm 
široké, kožnaté, řapíkaté, řapík v bázi do 
jedné poloviny objímavý, čepel kopinatá, 
vrchol je zúžený, ascidia 15 až 20 cm 
dlouhá a 5 až 6 cm široká, válcovitě 
vydutá, zelená a celá hojně purpurově 
skvrnitá, křídla se táhnou od základu 
ascidií k ústům, jsou obrvená, peristom 
8 až 12 mm široký, rovný, víčko oválné, 
zvenku purpurově skvrnité.  Tento 
hybrid je blízce příbuzný s N. henryana 
Williams, N. outramiana  Williams 
a N. williamsii Beck.

N. tildeniana Hort.: Zmíněna roku 
1889, bez udání rodičů. V katalogu 
Siebrecht & Wadley je popsána jako 
pěkný hybrid s nádhernými pastmi na 
způsob N. siebrechtii Hort.

N. tiveyi Masters: Poprvé zmíněn 
v Gardener´s Chronicle v roce 1897. Je 
to výsledek křížení mezi N. maxima var. 
„superba“ Reinw. a N. veitchii Hook. 
Stonek vystoupavý, válcovitý, může 
být pokryt vlásněním, listy 25 až 50 cm 
dlouhé a 5 až 10 cm široké, kožnaté, 
řapíkaté, řapík 4 až 8 cm dlouhý, v bázi 
je ze tří čtvrtin objímavý, dlouze sbíhavý, 
čepel je eliptická až obvejčitá, k vrcholu 
okrouhlá, téměř až zcela štítovitá, nahoře 
lysá, vespod roztroušeně vlásčitá, tři 
až čtyři prodloužené nervy, úponky 
ascidií jsou krátké a silné, ascidia jsou 
10 až 30 cm dlouhá, 4 až 8 cm široká, 
válcovitá, u báze se postupně zužují, 
žlutozelené velké skvrny nepravidelně 
roztroušeny po celém povrchu, křídla 
jsou u základu neúplná, nahoře se 
rovnoměrně rozšiřují a jsou dlouze 

brvitá, peristom 20 až 40 mm široký, 
zkosený, vepředu i vzadu zúžený, po 
bocích silně rozšířený a venkovní okraje 
jsou zvlněné, vzadu prodloužený v krček, 
víčko 4 až 6 cm dlouhé a 3 až 5 cm 
široké, srdčité, žlutozeleně a nachově 
skvrnité. Vypěstováno Tiveyim ve firmě
Veitch a vystaveno roku 1897.

N.  wi l l iamsi i  Mas ters :  Poprvé 
zmíněna v Gardener´s Chronicle roku 
1880. Rodiče nejsou přesně známi, ale 
podle vzhledu jsou jimi pravděpodobně 
N. sedeni Masters a N. ×hookeriana 
Lindley. Stěží rozlišitelná od N. henryana 
Williams a N. outramiana Williams, se 
kterými má stejné rodiče, kromě ascidií, 
které má N. williamsii žlutočervená 
až světle červená, poseta několika 
krvavými skvrnami a uvnitř jsou na 
vrchu sivočervená a nachově skvrnitá. 
Vypěstováno Taplinem a od roku 1880 
nabízeno firmou Williams k prodeji.

N. wittei Veitch: Poprvé popsána 
v  Journa l  o f  Roya l  Hor t icu l tu ra l 
Society v roce 1897. Rodiči jsou snad 
N. stenophylla Masters a N. maxima 
Reinw. Stonek roztroušeně ochmýřený, 
listy 20 až 30 cm dlouhé a 4 až 6 cm 
široké, téměř kožnaté, řapíkaté, řapík je 
okřídlený, jeho křídla mohou být směrem 
ke středu zúžená, báze řapíku může být 
rozšířená a je ze tří čtvrtin objímavá, 
čepel elipticko-obvejčitá, ve vrcholu 
kruhovitá, světle zeleně až žlutozeleně 
skvrnitá, navrchu je lysá, naspodu je 
lysá kromě žeber a okrajů, které jsou 
žláznatě vlásčité a obrvené, ascidia jsou 
10 až 20 cm dlouhá a 2 až 2,5 cm široká, 
válcovitě trubkovitá, směrem ku středu 
lehce zúžená, pod peristomem opatřena 
pásem s hnědým chmýřím, nepravidelně 
červeně až nachově skvrnitá, křídla jsou 
naspodu ascidií redukována, směrem 
k ústům a před ústy se postupně rozšiřují 
a obrvují, ústa jsou zkosená, peristom 
se vepředu a vzadu zužuje, uprostřed 
se může silněji rozšiřovat, vzadu je 
prodloužen v krček, víčko je 3 až 4 cm 
dlouhé a 2 až 3 cm široké, vejčito srdčité, 
zvenku je červeně žíhané a skvrnité. 
Vypěstováno Wittem.

N .  w r i g l e y a n a  H o r t . :  P o p r v é 
popsána v Gardener´s Chronicle v roce 
1882. Rodiči jsou N. phyllamphora 
Wil ld.  a  N. ×hookeriana  Lindley. 
Macfarlane navrhl tohoto křížence 
a ještě N. coccinea Hort., N. eyermanni 
H o r t . ,  N .  l a w re n c e a n a  M a s t e r s , 
N. morganiana Masters, N. paradisae 
Hort., N. ratcliffiana Veitch, N. robusta 
Hort. a N. stewartii Hort. sloučit v jedno 
a pojmenovat jedním jménem.

5. Pěstování rodu 
Nepenthes

5.1. Teplota
Při pěstování tohoto rodu se vychází 
z podmínek růstu na jeho původních 
stanovištích.  Jednou z nezbytných 
podmínek úspěšného pěstování  je 
poznání nároků jednotlivého druhu 
na teplotu. Z tohoto hlediska můžeme 
láčkovky až  na  někol ik  nemnoho 
výjimek rozdělit do dvou základních 
typů, a to na tzv. nížinné druhy a horské 
n e b o  t a k é  v y s o k o h o r s k é  d r u h y. 
Základním pravidlem pro toto dělení 
je nadmořská výška, ve které druh 
v přírodě roste. Pokud se vyskytuje 
v malých nadmořských výškách do 
1 500 m n. m., jedná se o nížinný druh, 
v opačném případě jde o horský druh. 
Exis tuje  někol ik  horských druhů, 
například N. lamii Jebb & Cheek nebo 
N. villosa Hook., které rostou ještě nad 
hranicí 2 500 m n. m. Z tohoto rozdělení 
a ze znalostí získaných ve volné přírodě 
pak můžeme odvodit nejpřijatelnější 
pěstební teploty pro jednotlivé druhy.

Zatímco takzvané nížinné druhy, 
vyskytující se v nadmořských výškách, 
kde denní teploty přesahují 22, ale 
i 27 °C, a mezi které se řadí asi 30 % 
nám dnes známých druhů, požadují 
konstantní vysoké denní i noční teploty, 
které se ve sklenících lépe udržují, 
horské druhy žijí v podmínkách, kde 
průměrná denní teplota činí přibližně 
15 °C, a proto požadují pěstební teploty 
daleko nižší. Na původních stanovištích 
jejich výskytu dochází v noci nezřídka 
k poklesu teplot k 0 stupňům Celsia 
a někdy zde i slabě mrzne.

Mezi tzv. nížinné druhy můžeme zařadit 
následující:

N. gracilis Korth., N. rafflesiana Jack, 
N. ampullaria Jack, N. mirabilis Druce, 
N. bicalcarata Hook., N. albomarginata 
L o b b ,  N .  r e i n w a r d t i a n a  M i q . , 
N. truncata  Macfarl., N. northiana 
Hook . ,  N.  mer r i l l i ana  Mac fa r l . , 
N. veitchii Hook., N. hirsuta Hook., 
N. thorelli Lecomte a další.

Mezi tzv. vysokohorské druhy řadíme:
N. khasiana Hook., N. ventricosa 

Blanco, N. alata Blanco, N. maxima 
Blanco, N. fusca Danser, N. stenophylla 
M a s t e r s ,  N .  s a n g u i n e a  L i n d l . , 
N. macfarlanei Hemsley, N. gracillima 
Ridley, N. tentaculata Hook., N. tobiaca 
Danser, N. spectabilis Danser a další.
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Co se jednotl ivých kříženců týče, 
D´Amato rozděluje křížence podle 
původu jejich rodičů také na tzv. nížinné, 
kde uvádí např.: 

N. trichocarpa, N. ×hookeriana, 
N .  w r i g l e y a n a ,  N .  m o rg a n i a n a , 
N. lawrenciana,

a další a na tzv. vysokohorské, kde 
uvádí:

N. ventrata, N. emmarene, N. rokko, 
N. santa mira, N. tivey, N. mastersiana, 
N. kinabaluensis a další.

Mezi výše uvedenými kříženci jsou jak 
přírodní hybridy, např. N. ×hookeriana 
Lindl. nebo N. kinabaluensis Kurata, 
tak i uměle vyšlechtění kříženci. Uměle 
vyšlechtění kříženci bývají odolnější 
k výkyvům teplot než jejich rodiče. 

D´Amatem uváděné teploty pro 
pěstování:

P ro  n í ž inné  d ruhy  j sou  nočn í 
teploty přibližně 15–21 °C, denní okolo 
26–31 °C.

Pro vysokohorské druhy noční teploty 
10–13 °C, denní teploty 20–23 °C.

Studnička uvádí následující hodnoty:
Pro nížinné druhy rozmezí teplot 

18–30 °C celoročně a pro vysokohorské 
druhy 15–22 °C celoročně.

K a n e l  a  S m i t h  u v á d í  j a k o 
nejvhodnější teploty, ve kterých se 
pěstují rostliny rodu Nepenthes, včetně 
některých kříženců v Longwoodské 
zahradě, 17 °C během zimních nocí 
a během dne teploty okolo 22 °C. 
Z výčtu jimi pěstovaných rostlin je 
zřejmé, že se jedná převážně o „nížinné“ 
druhy a křížence. Z toho vyplývá, že 
teploty se mohou lišit i během ročních 
období.

I další soudobí autoři se pohybují ve 
stejných teplotních horizontech a uvádějí 
pro nížinné druhy a jejich křížence 
teploty přibližně 18 °C v noci a 29 °C ve 
dne a pro vysokohorské druhy a křížence 
uvádějí teploty okolo 12 °C přes noc 
a 27 °C přes den.

V  G a r d e n e r ´ s  C h r o n i c l e  j e 
popisováno pěstování rostlin rodu 
Nepenthes ve skleníku za podmínek, při 
kterých teplota v zimě klesala i k 10 °C.

Je zajímavé, že mezi druhy, kterých 
se uvedené pěstování týká, jsou uvedeny 
například N. ampullaria  Jack nebo 
N. rafflesiana Jack a jiné, které D´Amato 
uvádí jako nížinné druhy, tudíž druhy 
vyžadující vyšší teploty.  

5.2. Zavlažování
Nejlepší vodou k zalévání je dešťová 

voda, ovšem je zapotřebí dávat pozor 
na obsah nečistot, na které jsou všechny 
karnivorní rostliny velmi citlivé. V dnešní 
době je řešením zalévat destilovanou 
vodou, která má ovšem tu nevýhodu, 
že může být relativně tvrdá. Studnička 
uvádí, že je možné použít i pitnou vodu, 
a to proto, že její nepříznivé vlastnosti 
jsou rušeny vlastnostmi pěstitelského 
substrátu, zejména jde o fyzikálně-
chemické vlastnosti rašeliny. Důležité 
je sledovat povrch substrátu, kde se 
různé soli postupně vysrážejí. Potom 
je ovšem nutné nejméně jednou do 
roka substrát měnit za nový, protože 
se brzy znehodnotí. V tomto případě 
je zapotřebí upozornit na fluor a chlor,
které jsou často v pitné vodě obsaženy. 
Dalšími možnostmi je převařování vody 
nebo filtrace, avšak obě tyto metody
jsou ekonomicky nákladné. Rostlinám 
je  zapo t řeb í  p ř i  j e j i ch  pěs tován í 
zabezpečit to, aby pěstební nádoby 
nestály ve vodě, a dále má být zajištěn 
odliv přebytečné vody z nádob pryč, 
jinak dochází k uhnívání kořenového 
systému. Rostliny se potom zalévají 
až po mírném proschnutí substrátu. 
Dlouhodobé úplné proschnutí substrátu 
však také není žádoucí, může totiž dojít 
až k úhynu. Ve viktoriánské době se 
rostliny pěstovaly v květináčích, které 
byly postaveny na plotnách a ty denně 
doplňovány čerstvou vodou. Avšak 
rostliny, které byly takto pěstovány, 
musely být  j iž  dobře zakořeněny, 
protože jinak docházelo ke hnití kořenů 
a k následnému úhynu rostlin. Purks 
uvádí, že nejvhodnější teplota vody 
k zalévání je mezi 26–32 °C, respektive 
o několik stupňů teplejší než okolí, aby 
se omezil případný teplotní stres. Tím 
nedochází k teplotním šokům, na které 
jsou láčkovky náchylné.

5.3. Vzdušná vlhkost
Nížinné láčkovky jsou jedny z mála 
karnivorních rostlin, které se vyskytují 
i v tropickém deštném lese nízkých 
poloh, kde je velmi vlhké mikroklima. 
Je  to  dáno  předevš ím nevhodnou 
ekologickou nikou. Avšak naprostá 
většina láčkovek se vyskytuje v horských 
až vysokohorských oblastech, kde se 
uplatňují velice časté deště a mlhy, 
zajišťující stálou vlhkost i v územích 
se sezónním podnebím, ovlivňovaným 
monzuny  a  pasá ty.  S tá lá  v lhkos t 
nastává vlivem kondenzace vodních 
par při rozpínání a ochlazování vlhkého 
teplého vzduchu, vystupujícího po 
horských úbočích z nížin nebo od moře. 

Navíc je zde díky nižším průměrným 
teplotám příznivý poměr mezi srážkami 
a výparem. Určité polohy, jejichž výška 
závisí na utváření terénu, na výchozí 
teplotě a vlhkosti vystupujícího vzduchu, 
se halí do téměř stálé oblačnosti a mlh. 
Je to stupeň vysokohorského mlžného 
lesa, nápadně odlišného od deštného lesa 
v nízkých polohách.

Proto př i  pěs tování  v  umělých 
podmínkách platí, že čím vyšší relativní 
v z d u š n á  v l h k o s t ,  t í m  l é p e .  J a k o 
minimum uvádí většina autorů nejméně 
70% RVV. Ale například Studnička píše, 
že úspěšně lze láčkovky pěstovat až při 
80% a vyšší RVV. Jako u všech ostatních 
činitelů růstu je minimální vzdušná 
vlhkost závislá nejen od jednotlivého 
druhu, ale i od kondice a stáří každého 
jednotlivého jedince. D´Amato dále 
uvádí, že vysokohorské typy láčkovek 
mohou zažít i větší kolísání vzdušné 
vlhkosti s tím, že maxima by se měla 
vyskytovat v noční době. Jinak však 
platí, že pokud je rostlina přemístěna 
z prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, 
jako je skleník, do suššího, zpravidla 
rychle hyne.  Adaptace proto musí 
probíhat postupně. Nevhodná je pozice 
přímo na osluněném místě, což adaptaci 
zpomaluje. Pro rostliny ze skleníků lze 
použít následující techniku:

- jestliže jsou kořeny obnažené, 
je  nutné rost l inu pečl ivě přesadi t 
s minimálním poškozením kořenového 
systému, nejlépe do plastového květníku.

-  u m í s t i t  r o s t l i n u  n a  m í s t o 
s rozptýleným slunečním zářením, popř. 
umělým světlem.

- po tři týdny rosit jednou denně 
a poté s tímto rosením přestat.

- za čtyři týdny lze rostlinu umístit na 
přímé slunce.

- rostlina nesmí nikdy vyschnout, 
jediná láčkovka, která snese přísušek, je 
N. fusca – její přirozené prostředí jsou 
skály, kde často dochází k přirozenému 
vyschnutí. 

D´Amato doporučuje některé druhy 
a klony, jako například N. alata „spoted“, 
N. khasiana  Hook. ,  N. ventricosa 
Blanco, k pěstování volně na okenním 
parapetu, což ukazuje na nižší nároky 
na RVV. Pro nízkou vzdušnou vlhkost je 
typické, že při ní rostliny rodu Nepenthes 
neutváří láčky, nebo jim nově se tvořící 
láčky zasychají. Spolu se světlem je 
nedostatek RVV jednou z hlavních příčin 
poruch tvorby ascidií. K udržení RVV je 
vhodné rosení rostlin, jinak se dají též 
použít zvlhčovače a mlhovače. 

Pokračování příště...
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Jak  se  náš  ser iá l  pos tupně  chýl í 
k závěru, témata se jedno za druhým 
vyčerpávají a je stále obtížnější najít 
ješ tě  nějaké,  které  může být  pro 
nás pěstitele něčím užitečné. Mezi 
nejnepř í jemnějš í  nepřá te le  pat ř í 
rozhodně ti saví – některým zástupcům 
mšicosavých jsme se již v této rubrice 
věnoval i .  Nyní  s i  řekneme něco 
málo o čeledi červcovitých,  tedy 
Pseudococcidae (někdy označované 
jen jako červci), přestože jejich výskyt 
na MR je spíše raritou a soustřeďují 
se především na JBK jako orchideje, 
kak tusy  a  sukulen ty.  Budeme- l i 
p r o c h á z e t  o d b o r n o u  l i t e r a t u r u 
a  in t e rne tové  s t r ánky  věnované 
této problematice, brzy zjistíme, že 
taxonomie hmyzu procházela a stále 
prochází častými změnami a úpravami, 
z nichž ne všechny jsou všeobecně 
přijímány. Je to pole stále ještě ne 
úplně zorané a české pojmenování 
v  n í  vý razně  ko l í sá  –  s  názvem 
červcovití či červci se můžeme setkat 
i u překladu jiných latinských názvů, 
stejně tak samotná hierarchie není 
zcela sjednocená a ochotně přijímaná 
celou vědeckou obcí. Z tohoto důvodu 
laskavě prosíme především ostřílené 
entomology, jejichž vhled a vnímání 
souvislostí v tomto směru jsou dozajista 
širší  nežli  ty naše, o shovívavost 
a pochopení. Výše uvedené řazení 
jsme nakonec převzali po dlouhém 
váhání a srovnávání dat z různých 
zdrojů (včetně těch vysokoškolských) 
ze stránek http://www.hmyz.info, 
které se zdály být často aktualizovány 
a  vyče rpáva j í c í  co  do  množs tv í 
kval i tních informací  pro (nejen) 

laickou veřejnost. Pilný čtenář hned 
na začátku jistě pojal podezření, že 
s mšicosavými jsme se v Trifidu setkali
na úrovni řádu. To je pravda a snad tuto 
nesrovnalost objasním citací definice
řádu Hemiptera  z výše uvedeného 
serveru: Hemiptera – nově vytvořený 
řád spojující dřívější řády Heteroptera 
(ploštice), Auchenorrhyncha (křísi) 
a  S t e r n o r rh y n c h a  ( m š i c o s a v í ) . 
Mšicosaví tak byli  „poníženi“ na 
úroveň podřádu.

Smys lem toho to  č l ánku  však 
nebude odborná stať, nýbrž vám pouze 
jednoduchou formou přiblížit, o čem 
se běžně hovoří jako o vlnatkách 
a kořenovkách. Principiálně je můžeme 
zabalit do jediné kategorie, a to mezi 
červcovité (příp. pro zjednodušení 
červce), s kterou budeme nadále takto 
i manipulovat, a jednotlivé výrazné 
diference,  jež  nám pak následně 
vysvět l í  nejenom původ českého 
označení, si představíme v průběhu 
pojednání. Z našeho pohledu nemá 
pří l iš  smysl  provádět  detai lnějš í 
členění (počet druhů na celém světě 
jde do tisíců), zůstaňme tedy jen u výše 
zmíněného termínu se zaměřením na 
ony dvě nejznámější základní formy.

Červci se vyznačují velkou pohlavní 
rozdílností. Samice bývají bezkřídlé 
s článkovým tělíčkem růžovošedavého 
zbarvení, až 5 mm velkým, oválného 
tvaru. Tykadla a nohy chybí buď úplně, 
nebo jsou alespoň redukovány. Naproti 
tomu mají vyvinuté bodavě sací ústní 
ústrojí. Samci jsou buď bezkřídlí, 
nebo okřídlení s druhým párem křídel 
přeměněným v pahýlky. Oči, tykadla 
i nohy mají dobře vyvinuté, naopak 
jejich ústní ústrojí a trávicí soustava 
j sou  zak rně l é .  Pohyb l iv í  s amc i 
vyhledávají své pohlavní protějšky. Tělo 
bývá pokryto ochranným voskovým 
či hedvábným štítkem, což červce činí 
nesmírně odolné vůči chemii.

Červci se v přírodě rodí obvykle 
v předjaří  po pár dnech oteplení. 
Vyhovuje jim kombinace tepla se 
suchem, naopak trvalejší zamokření 

s p o j e n é  s  c h l a d e m  j e  p r o  n ě 
nepostačující. Některé druhy červců 
se rozmnožují bez oplodnění, tzv. 
partenogeneze, a existují druhy, které 
rodí živá mláďata, ale většina samiček 
klade řady vajíček, jejichž počet závisí 
na daném druhu – od několika málo 
kusů až po tisíce. Vajíčka kladou buď 
přímo do půdy, nebo bývají aspoň 
chráněná voskovým obalem. Jejich 
přítomnost prozradí chomáčky podobné 
vatě. První stádium je pohyblivé a hledá 
si příhodné místo k parazitování. 
Vylíhlé  nymfy lezou tak dlouho, 
dokud takové nenajdou a neusadí se. 
V tomto plazivém stádiu jsou prakticky 
nechráněné ,  a  tud íž  ne jsnadněj i 
zničitelné. Následný vývin se již odvíjí 
od daného typu pohlaví. V případě 
samců následují 3–4 pohyblivá či 
nepohyblivá stádia. U třetího a čtvrtého 
stádia, kdy nepřijímají potravu, se 
objevují základy tykadel, křídel a nohou 
(u nepohyblivých). Na konci celého 
řetězce je dospělý jedinec. Naproti 
tomu u samic po prvním pohyblivém 
stadiu navazují už jen jedno až dvě 
pohyblivá či nepohyblivá stadia bez 
základů křídel. Po dalším svlékání 
vzniká letu neschopný dospělec se 
vzhledem larvy a funkčními pohlavními 
orgány. Protože žije pouze krátkou 
dobu, nezdržuje se příjmem potravy. 
Jejich životní cyklus se počítá na 
několik desítek dní úměrně v závislosti 
na teplotě prostředí, přičemž některé 
druhy jsou schopny přežívat  i  za 
nízkých zimních teplot. Rozmnožování 
v nevenkovních prostorách samozřejmě 
probíhá nepřetržitě po celý rok.

Červci obecně mohou způsobit 
zkázu na řadě rostlin sáním jejich šťáv 
– získávají bílkoviny a cukry z lýkové 
části cévního svazku, tzv. floému.
Příležitostně napadají také vegetativní 
vrcholy. Nejproblematičtější jsou 
spojení stonků a listů, ale tito škůdci 
parazitují i  na spodní straně listů 
a  způsobuj í  mimo j iné  ch lorózu 
(nezdravé žloutnutí listů způsobené 
většinou nedostatkem železa či jiných 

Červcovití
(s barevnou přlohou na straně II)

MARTIN SPOUSTA & PATRIK HUDEC

Taxonomické zařazení
říše Animalia – živočichové
kmen Arthropoda – členovci
třída Insecta – hmyz
řád Hemiptera
podřád Sternorrhyncha – mšicosaví
nadčeleď Coccoidea – červci
čeleď Pseudococcidae – červcovití 
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s topových prvků) .  Je j ich výkaly 
– s ladká medovice láká podobně 
jako u mšic mravence. Na medovici 
pak druhotně vzniká antraknóza, 
jedno z nejzávažnějších houbových 
onemocnění, které „špiní“ listy a může 
se v krajním případě rozšířit i na kořeny. 
Rostliny jsou různě deformované, 
žloutnou, postupně uvadají, až nakonec 
zcela odumřou. Obzvlášť zranitelné 
jsou kaktusy a sukulenty, orchideje, 
citrusy, kapradiny, palmy, réva, atp. 
a  též láčkovky pěstované v nižší 
relativní vlhkosti vzduchu na okenních 
parapetech či balkonech. 

Biologický predátor – tmavě hnědé 
slunéčko Cryptolaemus montrouzieri 
(3–4 mm) pochází až z Austrálie. 
Larvy i dospělci vyhledávají červce 
a jejich vajíčka a byli za tímto účelem 
uměle nasazeni už více než před sto 
lety v boji např. na citrusových hájích 
v Kalifornii. Slunéčka kvůli svým 
životním nárokům prospívají  jen 
v létě, protože krom dostatku světla 
vyžadují také teplotu nad 20 °C. Proto 
v našich zeměpisných šířkách venku 
nepřežijí zimní období. Upřednostňují 
spíše vyšší rostliny a jejich využití 
slouží hlavně k dlouhodobě udržitelné 
kontrole. Pro počáteční období, než se 
slunéčko „zabydlí“, se jako doprovodný 
organismus vypouštějí larvy rodu 
Chrysoperla. Pro hlavně nižší rostliny 
je zase vhodný roztoč Hypoaspis , 
s nímž se v našem seriálu nesetkáváme 
rozhodně poprvé. Ten zdárně a rychle 
likviduje jak vajíčka, tak dospělce.

Hubení červců postřiky je stejně 
jako  v  př ípadě  např ík lad  pukl ic 
poměrně náročné kvůli jejich voskové 
ochraně a také postupy (a výsledky) si 
jsou velice podobné. Nejvíce postižené 
části rostliny navrhuji rovnou odstranit, 
pokud je to jen trochu možné, a zbytek 
omýt proudem vody. Každopádně 
t a k o v á  r o s t l i n a  m u s í  b ý t  a ž  d o 
úplného vyléčení umístěna izolovaně 
v karanténě. Nejzranitelnější jsou opět 
nymfy. Doporučují se insekticidní 
mýdla bezpečná pro lidi a další zvířecí 
č leny domácnost i .  Někdo pot í rá 
napadená místa deriváty alkoholu, 
který rozpouští voskový obal a červce 
dehydratuje. Zdravotně nezávadným 
a účinným postřikem jsou oleje, které 
udusí hmyz a mohou být aplikovány 
na listy bez rizika jejich poškození, 
jako například olejová emulze Biool. 
K postřikovým kapalinám se ukazuje 
výhodné přidávat smáčedlo (postačí 

pár kapek přípravku na mytí nádobí 
– jaru atp.) a provést ošetření z krátké 
vzdálenosti pod vyšším tlakem. Tím 
docílíme, že se látka snáze dostane 
pod ochrannou voskovou vrstvu, 
d íky čemuž není  nutné zvyšovat 
koncentraci nad doporučovaný poměr 
při zachování požadovaného účinku. 
V českých obchodech jsou k dostání 
následující balení: systémově působící 
Mospilan či Perfekthion, selektivní 
aphicid Aztec, nespecifický insekticid
S u m i t h i o n ,  a k a r a c i d n í  A c t e l l i c 
a Talstar, kontaktní insekticid Applaud, 
selektivní systémový Pirimor nebo 
toxický arganofosfátový Diazinon. 
Osobně upřednostňuji z vlastních 
zkušeností Mospilan. Podotýkám, 
že je krajně vhodné prolít i substrát, 
kde mnozí červci najdou dočasné 
útočiště, a přípravek aplikovat vícekrát 
v přibližně týdenních intervalech (více 
viz příbalové letáky). Toto bývá jednou 
z nejčastějších příčin, proč se škůdci 
objevují na rostlině opětovně. Také 
mějte na paměti, že podezřelé z infekce 
jsou všechny rostliny, které s napadenou 
přišly do styku, přestože jste na nich 
žádné škůdce nenašli. Ku příkladu 
v případě kořenovek je rádius možného 
zamoření až 25 cm! Jednou za čas je 
optimální přípravky obměňovat, aby se 
zabránilo vzniku rezistence vůči v nich 
obsaženým účinným látkám, která 
vzniká obdobně jako třeba u bakterií na 
antibiotika. Jednou z největších továren 
takovýchto superodolných hmyzáků 
jsou nizozemské velkosklady určené 
pro export rostlinného materiálu do 
zahraničí.

O v š e m  n e j e f e k t i v n ě j š í  j e 
samozřejmě infiltraci předcházet – při
pořízení rostliny je potřeba ji detailně 
prohlédnout. Doporučuji preventivně 
nově získané rostliny na pár týdnů 
izolovat. A obecné moudro: rostliny by 
měly být pravidelně prohlíženy, není 
nic trestuhodnějšího, nežli usnout na 
vavřínech.

V l n a t k a  k r v a v á  ( E r i o s o m a 
lanigerum, Hausmann, 1802), původem 
z Ameriky, se postupem času globálně 
rozšířila díky ovocným stromům – 
jejím oblíbeným cílem jsou především 
jabloně. Samičky soudečkovitého tvaru 
jsou živorodé a bezkřídlé, asi 2–3 mm 
dlouhé, nažloutlé až zelené nebo rezavé 
až světle červenavě hnědé či fialově
červené, případně i krvavě narudlé 
a pokryté bělavými voskovitými vlákny 
připomínajícími vlnovité chomáčky, 

v nichž je často celé tělíčko bezpečně 
ukryto. Okřídlené živorodé samičky 
s průhlednými předními křídly jsou 
hnědě červené až purpurové. Nožičky 
a tykadla jsou tmavě hnědé až černé 
barvy a taktéž pokryté vatovitými 
výměšky. Samečci jsou naproti tomu 
výrazně menšího vzrůstu. Vlnatka 
krvavá se rozmnožuje partenogeneticky 
a je teplomilná, nesnáší tedy mrazy. 
Přezimují pouze živorodé samice. 
Nejvíce se jí líbí v listovém úžlabí a na 
spodní straně listů, žije v koloniích 
a škodí sáním (druhotně tak dochází 
k fyziologickým deformacím). Pokud 
se ještě příliš nerozšířila, můžeme ji 
zkusit odstranit vlhkým hadříkem nebo 
důkladným osprchováním.

Kořenoví červci tvoří husté kolonie 
v půdě, kde parazitují na kořenech, 
a tím způsobují oslabení rostlin, které 
vadnou, zakrňují a ztrácejí na objemu. 
Zabraňují totiž příjmu vody a živin, 
navíc již malé množství může mít 
fatální následky. Bílí tlustí červíčci (viz 
obě fotografie k tomuto článku) snadno
prolézají drenážními otvory, mohou 
také cestovat ve vodě protékající 
skrz květináč  a  jsou mimořádně 
nenápadní. Nezkušený pěstitel si stěží 
všimne prakticky se nepohybujících 
bílých teček, jejichž největší viditelná 
koncentrace bývá na vnějším spodním 
okraji květináčů. Dospělci se opět balí 
do vatových chomáčků, viz obr. 1. 
Optimální je pro ně suché prostředí, 
proto napadají s oblibou hlavně kaktusy 
a sukulenty. Než se taková invaze na 
rostlinách projeví jejich chřadnutím 
a skvrnatěním, mohou uplynout klidně 
celé měsíce. Z těchto příčin je mnohem 
těžší odhalit kořenovku než vlnatku. 
Obzvláště,  pokud jako příměs do 
substrátu používáte bílý (agro)perlit, 
k terý působí  jako opt ická skrýš . 
Nejjednodušší je důkladně opláchnout 
kořeny proudem vody a „dochutit“ 
nějakým tím insekticidem.   □

POUŽITÉ INFORMACE BYLY TAKÉ ČERPÁNY Z 
HTTP://WWW.HMYZ.INFO

HTTP://WWW.BIOLIB.CZ

HTTP://WWW.CITRUSY.CZ

HTTP://WWW.CANA.CZ

HTTP://WWW.AGROMANUAL.CZ

HTTP://WWW.AGROBIO.CZ

HTTP://WWW.PELARGONIE.CZ

HTTP://TILIA.ZF.MENDELU.CZ
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Abstrakt
Drosera pedicellaris  (Droseraceae 
– rosnatkovité), nový druh z jihovýchodu 
Západní Austrálie. Nuytsia 15(1): 59–62 
(2002). Popis a ilustrace nového druhu 
rosnatky Drosera pedicellaris Lowrie. 

Úvod
O d  p u b l i k a c e  p o j e d n á n í  o  r o d u 
Drosera L. (Droseraceae) ve „Floře 
Austrálie“ (Marchant a George, 1982) 
by lo  vymezeno  a  nově  ob jeveno 
mnoho dalších příslušníků tohoto rodu 
z jihovýchodní Austrálie. Zde se popisuje 
nový druh, který byl objeven v roce 
1997. Náleží do sekce Rorella z podrodu 
Drosera (DC) Diels. Rostliny ze sekce 

Rorella jsou známé pod označením 
trpasličí rosnatky kvůli miniaturní 
velikosti, kdy rostliny mívají v průměru 
1–4 cm. Charakter izuje  je  rovněž 
výrazný střední shluk palistů, nepohlavní 
propagace pomocí rozmnožovacích 
tělísek, tzv. gemm, a velká variabilita 
barvy květů včetně bílé, růžové, žluté, 
kovově oranžové nebo jejich kombinací, 
často s černým, kaštanově hnědým, 
červeným nebo nachovým středem. 

Včetně nového druhu se nyní rozpoznává 
4 4  d r u h ů  t r p a s l i č í c h  r o s n a t e k . 
Všechny se vyskytují na jihovýchodě 
Západní Austrálie s jediným druhem 
(D. pygmaea), který zasahuje do všech 
ostatních australských států (kromě 
Severního Teritoria) a také na Nový 
Zéland.

Popis
Drosera pedicellaris A. Lowrie, sp. nov.

Vytrvalá bylina s vláknitými kořeny, 
s listy zpola vystoupavými (vnitřními 
mladšími) a více méně vodorovnými 
(staršími vnějšími), jež jsou uspořádány 
v otevřenou růžici o průměru 1–1,8 cm, 
starší jedinci vždy vyvýšeni nad povrch 
substrátu. Stonek dlouhý 8–15 mm, 
pokrytý zbytky listů z předešlé sezony. 
Aktivních listů 12–15 na růžici, častá 
početní redukce ke konci kvetení. 
Řapík 4–5 mm dlouhý, 0,4–0,5 mm 
široký při bázi, 0,7–0,8 mm široký 
těsně nad bází, pak se zužující na šířku 
0,1–0,2 mm u čepele, na řezu c (viz 
obr.) poločočkovitý, 0,2 mm silný, 
řídce pokrytý nemnoha roztroušenými 

Nový druh trpasličí rosnatky 
Drosera pedicellaris

publikováno v Nuytsia 15(1):59-62(2002)

ALLEN LOWRIE

Okénko A. Lowrieho
Náš kolega a blízký spolupracovník Martin Spousta zajistil u A. Lowrieho, kterého snad ani není třeba našim čtenářům 
představovat, celou řadu jeho původních příspěvků. Získal jeho osobní souhlas k jejich přetisku v „T“ v české verzi včetně 
vynikajících doprovodných pérovek, jichž je rovněž autorem. Díky, Martine.

Některým z Vás budou tyto příspěvky i povědomé, je možné, že je znáte ze třech autorových knih věnovaných botanickému 
zpracování druhů všech australských masožravých rostlin. Přesto by asi byla škoda nevyužít této vzácné příležitosti a neseznámit 
širší okruh čtenářů alespoň v ukázkách se záslužným dílem A. Lowrieho v oblasti floristiky a taxonomie australské masožravé
flory.

A pro úplně nevědomé pár stručných informací o autorovi:
Původním povoláním prospektor, botanický samouk zaměřený na MR své domoviny, tedy Austrálie. Ve spolupráci 

se školenými botaniky mapuje v Austrálii zejména rod rosnatka (Drosera), ale svými četnými objevy přispěl či spolupřispěl 
i k dalším masožravým rodům australského kontinentu. Objevitel mnoha nových platných druhů a poddruhů, i když ne všechny 
jsou odbornou botanickou obcí jednoznačně přijímány. A. Lowrie a MR Austrálie jsou prostě pojem s velkým „P“ a nelze jej 
v této souvislosti přejít. Kromě výzkumné a objevitelské práce jde také o zdatného komerčního pěstitele těchto rostlin, jež si u něj 
lze bez problémů objednat.

V této souvislosti bych vyzvedl, že na skladě „D“ jsou stále k dispozici v dostatečném množství trička. Lze si vybrat žlutá nebo 
černá. Předek má čtyři verze potisku, jež jsou autorizované A. Lowriem speciálně pro „D“. Buď si můžete vybrat D. adelae, 
C. follicularis, N. mirabilis nebo U. beaugleholei.

Zadní díl trika má ve všech verzích přes horní partii zad nápis DARWINIANA.CZ. Triko je bavlněné, z kvalitního materiálu 
a potisky na něm zůstávají po vyprání zcela netknuté. S originálními obrázky A. Lowrieho je rovněž plastová taška, v níž triko 
zakoupíte za 100 Kč včetně kartónové visačky s tímtéž motivem, který jste si vybrali na triku. Vše zajištěno a zpracováno 
kolegy J.  Frantou a M. Spoustou. Obdivuhodná práce. Díky!

Už víte, proč stojí za to tohle triko vlastnit? Tak neváhejte a objednávejte.

po
rt

ré
t r

os
tli

ny

Děkujeme autorovi A. Lowriemu za svolení s překlady jeho článků a publikování fotografií. Autor nám zašle své fotografie
k článku, takže je dostanete v příštím čísle Trifida.
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A. Lowrie, Drosera pedicellaris, nový druh ze Západní Austrálie

Obr.1. Drosera pedicellaris. Podle živého materiálu z typové lokality nakreslil A. Lowrie.  A – celkový vzhled, B – list, 
C – příčný řez řapíkem, D – stipula (palist), E – kališní lístek, F – korunní lístek, G – soubor plodolistů, H – čnělka. 



16 Trifid 2007 / 3 http://www.darwiniana.cz

ODKAZY

LOWRIE, A. (1989). „CARNIVOROUS 
PLANTS OF AUSTRALIA.“ VOL. 2. 
(UNIVERSITY PRESS OF WESTERN 
AUSTRALIA: NEDLANDS.)

MARCHANT, N. G., ET GEORGE, A. 
S. (1982). DROSERA. IN: „FLORA 
AUSTRALIA.“ VOL. 8, PP. 9-64.

průhlednými-bílými drobounkými 
žlázkami na svrchní i spodní straně 
a rovněž na okrajích. Čepel více méně 
okrouhlá, 0,9–1,3 mm v průměru, svrchní 
povrch se žláznatými chlupy lapajícími 
hmyz  ko l em ok ra jů  a  s  menš ími 
žlázkami včetně, spodní povrch sotva 
žláznatý. Střední pupen z palistů (stipula) 
široce vejčitý, střapatý, třásnitý, 5–6 mm 
dlouhý, 4–5 mm v průměru při bázi, 
palisty 4,5–6 mm dlouhé, 2,5–3,5 mm 
široké,  0 ,8–1 mm široké při  bázi , 
trojlaločné. Střední lalok roztřepený ve 
tři segmenty, z nichž každý je dělený 
na vrcholu ve 3–4 úkrojky, postranní 
vnější horní okraje segmentů zubaté, 
horní zevní okraje postranních laloků 
zubaté, zbytek celistvý, vrchol (apex) 
a vnitřní okraj dělený v 6–7 úkrojků, 
přičemž nejvnitřnější úkrojek přesahuje 
nejdelší úkrojky středního laloku. Květní 
stvoly 1–3 na přízemní listovou růžici, 
3,5–5,5 cm (většinou 4–5 cm) vysoké, 
velice řídce porostlé průhlednými, 
b í l ý m i  ž l á z n a t ý m i  t r i c h o m y  a s i 
0,05 mm dlouhými. Stvol nitkovitý, 
vrcholík šroubovitý s 15–20 nebo i více 
květy. Květní stopky 5–6 mm dlouhé, 
vodorovné a  zpola  vystoupavé za 
zralosti v rámci téhož květenství, sotva 
porostlé průhledně bílými žláznatými 
trichomy o délce cca 0,05 mm. Listeny 
nitkovité, dlouhé 0,8–1 mm, asi 0,05 mm 
ši roké př i  bázi ,  ž láznaté .  Kal išní 
lístky široce vejčité až oválné, 1,2 mm 
dlouhé, 0,8–1 mm široké, nejspodnější 
okraje celistvé, horní okraje a vrchol 
více méně zubaté, povrch nesoucí jen 
málo roztroušených průhledně bílých 
žláznatých t r ichomů pobl íž  báze. 
Svrchní povrch (adaxiální) korunních 
plátků bílý se zeleným klínovitým 
úsekem při bázi, vnitřní povrch bílý, 
vejčitý, okraje celistvé, vrchol více méně 
vroubkovaný, 2,8–3,5 mm dlouhý, 1,7–
2,2 mm široký. Tyčinek 5, 0,6–0,8 mm 
dlouhých, nitky zelenkavě bílé, prašníky 
bílé s narezlými skvrnami, pyl sklovitě 
oranžový. Semeník zelenkavě bílý, 
tvaru obráceného kužele, asi 0,6 mm 
dlouhý, asi 0,6 mm v průměru. Čnělky 3, 
načervenalé při bázi, zbytek bílý, skoro 
vodorovné, táhle kuželovité, asi 0,1 mm 
v průměru, asi 0,5 mm dlouhé. Blizny 
bílé, skoro vodorovné, táhle kuželovité, 
1 – 1 , 5  m m  d l o u h é  s  p o s t u p n ý m 
rozšířením na 0,12–0,15 mm v průměru 
poblíž středu a k zaoblenému vrcholu 
bradavčité. Gemmy široce vejčité, asi 
1 mm dlouhé, asi 0,7 mm široké, asi 
0,4 mm silné. Semena více méně oválná, 
0 ,4–0,5 mm dlouhá,  0 ,35–0,4 mm 

v průměru. Mikropyle asi 0,05 mm 
dlouhá, asi 0,05 mm v průměru. Osemení 
černé, velmi mělce síťované (obr. 1).

Rozšíření
Druh známý ze dvou lokalit vzdálených 
7,4 km daleko od sebe, v oblasti asi 
15 km na jihozápad od Three Springs.

Prostředí
Roste na výrazně béžových písčitých 
půdách mezi a pod nízkými křovisky na 
vřesovišti.

Fenologie
Kvete v říjnu až listopadu.

Status ochrany
Kódy  och rany  p ro  floru Západn í
A u s t r á l i e :  P r i o r i t a  j e d n a . 
Drosera pedicellaris je v současnosti 
známa pouze ze dvou lokalit, ale místně 
je  na obou hojná,  takže je  vysoce 
pravděpodobné, že bude objevena při 
průzkumu na dalších lokalitách (viz 
poznámka níže).

Te n t o  t a x o n  s e  n e p o k l á d á  z a 
ohrožený, ale je zapotřebí další přehled.

Etymologie
Druhové jméno pedicellaris znamená 
„stopečkami opatřený“, což souvisí 
s dlouhými nápadnými stopkami tohoto 
druhu.

Podobnosti
D. pedicellaris lze zaměnit za D. parvula 
Planchon (viz ilustrace Lowrie 1989: 
134–137), která má také drobné bílé 
květy. D. pedicellaris se od tohoto 
druhu snadno odlišuje tím, že u něj 
shluku palistů chybí volný konec na 
špici, bílé květy postrádají výraznou 
narezle kaštanově hnědou skvrnu poblíž 
báze každého korunního plátku, listeny 
přítomné v celém květenství a velmi 
dlouhé stopky.

V rozsahu trpasličích rosnatek sekce 
Drosera existuje pouze jediný další 

Překlad a úvodní slovo k této dočasné 
rubrice:  Z. Žáček

taxon z písčitých plání severně od 
Perthu, D. nitidula subsp. allantostigma 
Marchant et Lowrie (jak je ilustrováno 
v Lowrie 1989: 90–93), který má rovněž 
drobné bílé květy a dlouhé květní stopky 
jako D. pedicellaris. D. nitidula subsp. 
allantostigma se od D. pedicellaris 
snadno odlišuje převislými stopkami 
za plodu a červenými ledvinovitými 
bliznami.

Poznámky
Béžové  půdy  v  obou  vzdá lených 
lokalitách D. pedicellaris jsou podobné, 
a proto podporují podobnou vegetaci. 
Průzkum mnoha jiných půdních typů, 
např. žlutý písek, bílý křemičitý písek, 
lateritové půdy a jílovité bílé písky podél 
silnic a cest v oblasti dlouhé a široké asi 
15 km kolem typové lokality přítomnost 
dalších populací rosnatky D. pedicellaris 
neodhalil. Druhá lokalita tohoto druhu 
byla objevena teprve tehdy, když se 
znovu narazilo na typické béžové půdy 
z typové lokality. Specifita půdního
typu se sleduje kvůli majoritě taxonů 
trpasličích rosnatek.

Naštěstí existuje mezi oběma známými 
populacemi D. pedicellaris poměrně 
rozsáhlá oblast přirozené vegetace. Proto 
je možné, že se v dalších částech opodál 
mnoha jiných silnic a cest v této oblasti, 
které se teprve musí prozkoumat, najdou 
další z typických prostředí s béžovým 
pískem, jemuž dává D. pedicellaris 
zjevně přednost.

Poděkování
Rád bych poděkoval Paulu Wilsonovi 
za jeho pomoc s latinskou diagnózou 
(zde neuváděna, pozn. překl.), Barbaře 
Ryeové  za  je j í  poznámky a  týmu 
Herbária Západní Austrálie.   □
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Jméno  s lunné  Ka l i fo rn ie  p ř ipomene 
každému nejprve její  ovoce, někdy až 
příliš vychvalované, a pak také obrovité 
sekvoje, které jsou tam domovem, a jež se 
dožívají methuzalémského stáří. Kromě 
botaniků a milovníků cizích rostlin sotva 
kdo však ví, že severní Kalifornie a jižní 
Oregon jsou vlastí podivuhodné rostliny, 
jež se jmenuje Chrysamphora californica 
(Torr.). V literatuře ji najdeme častěji pod 
dnes neplatným jménem Darlingtonia. Tato 
jedna z nejpodivuhodnějších rostlin světa 
je památná nejen krásou, ale především 
tím, že je masožravá, či spíše hmyzožravá 
( insekt ivorní) .  Podobně ži j í  rosnatky 
(Drosera), jež se vyskytují u nás ve třech 
druzích (Drosera rotundifolia L., D. anglica 
Huds.  a D. intermedia  Drew. Hayne). 
Hmyzem se však přiživují ještě jiné naše 
rostliny, jichž však není mnoho a jež jsou 
vesměs malých rozměrů. Chrysamphora je 
však veliká a krásně kvete.

Masožravé rostliny budily vždy zájem 
laiků, ale i odborníků, neboť nezvyklým 
způsobem výživy se liší od ostatních rostlin. 
Kromě toho orgány vytvořené z listů, jimiž 
živočichy lapají, jsou většinou podivuhodně 
utvářené. Botanikové a biologové jim proto 
věnovali celé monografie – mezi nimi slavný
Darwin – a to nejen po stránce morfologické, 
ale především fysiologické a vývojové.

V ě t š i n a  m a s o ž r a v ý c h  r o s t l i n  j e 
domovem v tropech, ač i v pásech mírných 
jsou zastoupeny celou řadou rodů a druhů. 
V j ihoas i j ských tep lých  kra j ích  j sou 
domovem četné druhy láčkovek – Nepenthes 
(asi 70 druhů), jejichž listy jsou na konci 
přetvořeny v konvice, do nichž lapají hmyz. 
Bývají až půl m dlouhé, někdy i delší. Jeden 

druh, který je domovem na Ceyloně, viděl 
jsem růst planě v džungli, když jsem před 30 
lety navštívil tento ostrov.

Podivuhodnou chrysamphoru jsem 
však uviděl poprvé teprve loni (1958) 
v květnu, ač žiji již v Kalifornii 17 let. 
Přednášel jsem tehdy na universitě v Reno 
v Nevadě. Počátkem května jsem navštívil 
s tamějším botanikem dr. Millerem stanoviště 
chrysamphory, kam mne zavezl universitním 
autem. Toto místo neleží však ve státě 
Nevada, nýbrž v severní Kalifornii poblíž 
hranic Nevady. Byl jsem velmi zvědav, jak 
tato rostlina v přírodě vypadá a v jakém 
prostředí roste. Rozsáhlostí porostů jsem 
byl překvapen. Vypadaly jako by je vysel 
botanikou inspirovaný čaroděj.

Po dvouhodinové jízdě z Rema jsme 
projeli úzkým kaňonem k Butterfly valley
(Údolí motýlů) a odtud konečně cestou 
necestou jsme dorazili  k proslaveným 
p o r o s t ů m  d a r l i n g t o n i e .  P o h l e d  b y l 
okouzlující, neboť byla právě v květu. Ale 
i podivuhodné listy kontrastují s okolní 
vegetací, takže jsou už z dálky nápadné.

Tato rostlina z čeledi špirlicovitých 
(Sarraceniaceae)  má l isty přetvořeny 
v jakési, až půl m dlouhé, rourovité troubele 
s podivuhodně utvářeným koncem. Roste 
zde  na  pasekách  na  mírných  svaz ích 
s bažinatou půdou, neboť tudy protéká 
voda ze zbytků tajícího sněhu ve vyšších 
p o l o h á c h .  P o d i v u h o d n é  k v ě t y  s e d í 
jednotlivě na štíhlých, vzpřímených, až 1 m 
vysokých stvolech. Jsou poměrně veliké, 
složené z pěti zlatožlutých kališních lístků, 
a uvnitř z pěti čokoládově červených lístků 
korunních. Sklánějí se jako jantarové koule 
s tmavě rudým středem nad zlatově zelené 
listové amfory, podle nichž byla rostlina 
pojmenována (chrysos = zlatý, amphora 
= dvouuchá štíhlá nádoba). Jak jsem již 
připomenul, je v literatuře, hlavně starší, 
uváděna častěji pod jménem Darlingtonia na 
počest amerického botanika W. Darlingtona 
(+ 1863), který ji však ani neobjevil, ani 
nepopsal.

Tento monotypický druh patří mezi 
největší  insektivorní  rost l iny Severní 
Ameriky. Roste dnes jen na nečetných 
lokalitách v severní Kalifornii a v jižním 
Oregonu, takže jen málokomu se poštěstí 
ji v přírodě spatřit. Na zvlášť příhodných 
místech dorůstají prý její listy až 1,5 m výšky. 
Vakovitý trychtýř se podobá tvarem vztyčené 
kobře s roztaženým záhlavím, což ještě 
zdůrazňují dva červeně zbarvené úkrojky, 
jež připomínají rozeklaný jazyk. Oko této 

rostlinné kobry představuje otvor do jícnu 
trychtýře.

Prohlédneme-li si podrobně ústrojí, 
kterým tato podivuhodná rostlina lapá hmyz, 
užasneme nad složitostí stavby.

Jak chrysamphora hmyz láká, jak jej 
ukořistí a jak jej pozře? Dva červené úkrojky 
na konci listu, jež připomínají hadí jazyk 
nebo dva licousy, jsou již z dálky nápadné 
a trochu květu podobné. Jsou opatřeny 
četnými žlázkami jež vylučují  nektar. 
Drobný hmyz, ať už mouchy, broučci nebo 
motýlkové je přiváben vůní výměšků žlázek. 
Usednou a popolézají za dalšími žlázkami 
výš a výše až k zrádnému jícnu, pod nímž 
se rozevírá hladká propast. Když se hmyzí 
mlsoun dostane až k srdcovitému otvoru, je 
nasycen a chce odlétnout nebo dokonce je 
snad i trochu omámen. Báň listu je opatřena 
„okénky“, které propouštějí světlo. Jsou to 
transparentní místa mezi temnějšími políčky. 
Hmyz je vždy váben světlem. Leze ke světlu 
nebo vzlétne směrem k němu. Narazí však 
na „zasklená okénka“ v kopuli a spadne 
do jícnu. Když leze ke světlu, sklouzne po 
hladkých okrajích jícnu a zřítí se do hlubiny, 
z níž se již nevyprostí. I když se mu podaří 
zachytit se na stěně v dolní třetině dutiny, 
staví se mu do cesty nesčetné chloupky, které 
směřují dolů a jsou seřazeny v dosti širokém 
prsténci. Konečně marnou námahou vysílený 
hmyz spadne tak jako tak do tekutiny na 
dně, kterou vylučuje dolní třetina listu. V ní 
se utopí a v krátké době se jeho tělo rozloží. 
Z této tekutiny vstřebává rostlina dusíkaté 
látky do svých pletiv. Chitin z hmyzích 
mrtvolek se hromadí na dně dutiny. Po 
několika měsících listové troubele odumírají 
a jsou nahrazeny mladými listy.

Ve sklenících kvete tato rostlina jen 
zřídka kdy. Na kalifornské lokalitě však 
kvetla bohatě, jak je vidět z barevných 
fotografií (viz. bar. tabuli).

Ve východní části Severní Ameriky 
rostou příbuzné špirlice čili saracenie (asi 
9 druhů). Mají také trubicovité listy, ale 
jiného, jednoduššího tvaru. Také jejich 
květy jsou jiné. V Severní Karolíně roste 
jiná, podivuhodná hmyzožravá rostlina 
mucholapka podivná – Dionaea muscipula 
L., která chytá hmyz aktivním pohybem listů, 
takže doslova uchvacuje své oběti. Je snad 
ještě podivuhodnější než Chrysamphora, 
i když je maličká.   □

TAABOR, H. T.: KALIFORNSKÁ HMYZOŽRAVÁ 
CHRYSAMPHORA. ŽIVA, VII (XLV), 
1959, Č. 2, S. 47-48.

Kalifornská hmyzožravá rostlina 
Chrysamphora
H. T. TAABOR, SAN FRANCISCO

Od doby, kdy prof. Taabor publikoval  
tento svůj článek v časopisu Živa (1959) 
uběhla už pěkná řádka let. Mezitím se 
leccos změnilo. Mezinárodní botanický 
kongres vrátil darlingtonii její původní 
jméno pod kterým byla vědecky popsána 
a jméno Chrysamphora zrušil. Mnohem 
smutnější změnou je rapidní úbytek 
přirozených stanovišť této krásky. 
Právě na stránkách Živy si mohli čeští 
přírodovědci tuto rostlinu tehdy poprvé 
prohlédnout ze snímků z přírody. Díky 
laskavému svolení časopisu Živa článek 
znovu publikujeme, neboť informace 
v něm obsažené jsou stále nadmíru 
zajímavé.

JAN FRANTA
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Tak jako každý rok, pořádala na přelomu 
letních prázdnin a nového školního roku 
Darwiniana v horním skleníku Botanické 
zahrady PřF UK v Praze 2 výstavu 
masožravých rostlin. Vlastní výstava 
začínala ve čtvrtek 30. 8. 2007 a končila 
v neděli 9. 9. 2007. Otevřeno bylo denně 
od 9:00 do 18:00.

Př íprava  na  n i  však  zača la  j iž 
mnohem dříve. Vašek Lenk oslovil 
pěstitele, kteří byli ochotni zapůjčit 
rostliny ze svých sbírek. Na webu 
vytvořil seznam slíbených kytek, podle 
kterého se pak další pěstitelé mohli 
orientovat. Těsně před výstavou Vašek 
vyrobil cedulky, které se rovnou zapíchly 
do květináčů, které pěstitelé přinášeli.

Jako každý rok, i tentokrát jsme se 
potýkali s tím, že lidé nosili jiné kytky, 
než původně slíbili, případně přinesli 
něco navíc .  Těmto kytkám,  k teré 
byly přijaty mimo pořadí, se dávaly 
malé štítky s rukou psaným popisem 
a jménem pěstitele. Tyto štítky se během 
prvních dnů výstavy měnily za velké, 
laminované, takže od prvního víkendu 
vše bylo tak, jak má být.  Štítkový 
problém byl zvládnut téměř na jedničku, 
na rozdíl od minulých let, kdy jsme celou 
výstavu zoufale dohledávali, komu který 
hrnek patří a co v něm vlastně roste…

Přípravu výstavy organizoval Mirek 
Srba. Tuto činnost asi dva týdny před 
zahájením předal Michalu Portešovi, 
protože se svou ženou Stáňou měli 
j iž  dlouho dopředu naplánovanou 
dovolenou. Michal se svého úkolu 
zhostil dobře a podle mnoha návštěvníků 
se mu povedlo velmi pěkné aranžmá 
rostlin.

K v ě t i n á č e  b y l y  v l o ž e n y  d o 
igelitového pytlíku a zahrabány do 
vlhké rašeliny. Hezkému vzhledu hodně 
pomohl mech,  který Michal  spolu 
s Markem Pilařem přivezli a kterým byly 
obloženy hlavně větší rostliny. 

Příprava výstavy začala v úterý 28. 8. 
2007 hrubým rozestavěním plechových 
podmisek. Do nich se pak rozsypala 
připravená rašelina jako médium, do 
něhož se pak zapichovaly květináče 
s rostlinami.

Těmto přípravám byly přítomné 
i  naše dět i  Lucka a Tonda,  což se 

k večeru ukázalo jako velká chyba. 
Rašelinu pojali jako jim velmi dobře 
z n á m ý  m a t e r i á l  p r o  m o d e l o v á n í 
– písek. Zabrali jednu přepravku rašeliny 
a stavěli hrady. Lucce jsem ještě týden 
poté vyškraboval rašelinu z uší.

Večer bylo jasné, že děti na výstavě 
být nemůžou. Alespoň ne dlouhodobě. 
Ve dvou dokáží beze zbytku využít 
prostor a zdroje skleníku, takže nezbývá 
místo pro návštěvníky. S Janou jsme 
se večer dohodli, že svoji čtrnáctidenní 
dovolenou, kterou si každým rokem beru 
na výstavu, strávím s dětmi a starostmi 
o rodinu a Jana bude tentokrát přítomna 
přímo ve skleníku po celou dobu.

A tak se také stalo. S dětmi jsem dělal 
výlety, chodili jsme nakupovat a staral se 
o domácnost. Nebylo to vždy perfektní, 
ale šlo to. Dětí jsem si užil jako nikdy.

Do skleníku jsme chodili skoro 
každý den před zavíračkou „podívat se 
na maminku“. Na hodinku jsem se jich 
zbavil, protože si vždy našly někoho 
na hraní. Nejčastěji to odnesla Markéta 
Aubrechtová, ale také Martin Spousta, 
Michal Porteš nebo Matka Holubice 
(Michaela Holubová).

Protože  jsem byl  přes  výstavu 
značně vytížen (ano, přiznávám, déle 
bych výměnu rolí v naší domácnosti 
nevydržel), tento rok jsem nepsal na 
internetu denní reportáže z výstavy, což 
někteří nesli trochu nelibě. Neočekával 
jsem, že by se toho někdo sám od sebe 
ujal a nezklamal jsem se. Překvapil 
mě až Michal Kouba, který v průběhu 
výstavy napsal velmi pěkný článek na 
Chramst! o historii botanické zahrady 
PřF UK a výstavě Darwiniany. Pokud 
jste jej nečetli, neváhejte.

Jak jsem se  j iž  zmíni l ,  v las tní 
výstava byla velmi pěkně naaranžovaná. 
Expozice začínala vlevo od vchodu do 
skleníku velkou kolekcí mucholapek. 
Následovala mísa s krásně rostlým 
r o s n o l i s t e m  ( D r o s o p h y l l u m ) 
a několika byblidy (Byblis). K vidění 
byla i  pěkná kolekce zatahujících 
rosnatek včetně všech našich druhů 
jako Drosera rotundifolia (z různých 
lokalit), D. anglica, D. intermedia či 
D. ×obovata.

Zvláště si cením mnoha různých 

variant kapských rosnatek, které zabraly 
jednu celou mísu. Podle mého názoru 
si pěstitelé konečně začali vážit této 
subtropické rostliny, kterou považuji za 
královnu rosnatek.

Za mísou s  kapenziskami byla 
d a l š í  s  o s t a t n í m i  s u b t r o p i c k ý m i 
druhy rosnatek, například D. aliciae, 
D. dielsiana, D. regia. Zvláště pěkná 
byla D. peltata od Katky Braunové, 
jednu chvíli v květu. Tedy ta kytka byla 
v květu, ne Katka.

Následovaly mísy s  tučnicemi, 
většinou běžné druhy. K vidění byly 
i pěkně osázené kusy travertinů.

Dalš í  mísa  pa t ř i la  t rpas l íkům. 
Prostě samá mrňavá kytička a mnoho 
mal ičkatých kví tků.  Velmi  pěkně 
vypadali trpaslíci Michala Kouby. Ten 
totiž substrát do květináče neuplácal do 
roviny, ale udělal z něj jakýsi kopeček, 
který následně porostl trpaslíky.

Dále bylo možno vidět bohatou 
kolekci láčkovek. Zvláště zajímavá 
b y l a  n a p ř í k l a d  p r a v á  b o t a n i c k á 
Nepenthes  a la ta  a  N.  burbidgeae 
s  nádhernými  spodními  l áčkami . 
Láčkovky visely po celém skleníku za 
stropu jako záclony, mnoho květináčů 
s různými hybridy zapůjčil ze svých 
bohatých zásob Ludo Verdyck.

K  v i d ě n í  b y l y  n ě k t e r é 
brokchýnie jako Brocchinia reducta 
a B. tateii. Mezi nimi něžně kvetly 
pozemní bublinatky, například kozlíčci 
Utricularia sandersonii nebo vulvičky 
U. pubescens .  Těmto drobot inám 
se nejvíce podivovali laikové, kteří 
nechápali, jak mohou takové krásné 
kytičky dělat zvířátkům takové ošklivé 
věci. Bledli, když jsem je zavedl ke 
sklenicím s vodními bublinatkami 
a na nich jim vysvětlil, jaký masakr se 
odehrává u jejich pastí.

Následovala vitrína, kterou jako 
každý rok zapůjčil Ludo Verdyck. Tam 
jste mohli spatřit heliamfory, ucelenou 
kolekci petioláris rosnatek, některé 
i s květem, dále nějaké bublinatky, ale 
i pěkně vzrostlé láčkovice nebo některé 
botanické druhy tilandsií.

Ve středu skleníku byla velká plocha 
vyčleněná převážně pro vysoké kytky. 
V jedné míse byly krásně vzrostlé 

Výstava 2007
(s barevnou přílohou na straně VI)

MICHAL RUBEŠ
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darlingtonie, v ostatních různé druhy 
špirlic. K vidění byly všechny botanické 
druhy. Za pozornost stály i všechny 
variety od Sarracenia purpurea včetně 
v a r.  m o n t a n a  a  m n o h o  k r á s n ý c h 
kříženců.

V čele střední sekce byly k vidění 
některé vodní bublinatky a aldrovandka. 
Dále tam byly příklady domácího 
pěs tování ,  t řeba  t ruh l ík  s  k rásně 
vzrostlými mucholapkami nebo skleněná 
koule s masožravou směsí.

Celá severní a východní strana 
skleníku byla vyhrazena prodejcům. 
Vybírat bylo opravdu z čeho. K prodeji 
tu byly láčkovky botanické i kříženci, 
různé špirlice, tučnice, bublinatky. 
Daly se tu sehnat i vzrostlé heliamfory. 
Z jiných botanických kuriozit tu byla 
zajímavá nabídka orchidejí, tilandsií, 
různých exotických sukulentů a dalších 
rost l in,  které jsem nikdy neviděl . 
Nakupovala tu i botanická zahrada do 
svých sbírek.

Co jsem pozoroval,  tak většina 
našich členů kupovala především různé 
orchideje. U nás doma jich také našlo 
několik nový domov.

Poměrně zajímavý „květináč“ byl 
k dostání u Luda. Jednalo se o kouli 
l i s o v a n é h o  s u š e n é h o  r a š e l i n í k u 
o průměru asi 15 cm zpevněnou vlascem, 
do které byla vyvrtána díra o průměru 
asi 4 cm. Tenhle „květináč“ se například 
hodí na různé bublinatky nebo láčkovky, 

které pěstujete ve vi tr íně.  Sušený 
rašeliník nasává vodu ze dna a substrát 
udržuje stále vlhký a ne přemořený. 
Neplesniví. Viděl jsem v něm zasazenou 
S .  ps i t tac ina  a s i  po  j ednom roce 
pěstování a vypadalo to moc pěkně.

Vedle pokladny byl prodej přebytků 
členů společnosti. Rovněž tam vznikla 
jakási úschovna kytiček. Mnoho členů 
se totiž dohodlo, že si kytky předají 
na výstavě. Ačkoliv pěstitelé jsou 
rozmístněni po celé zemi, tak právě na 
výstavu jich postupně dorazila významná 
část. Akorát se často nesešli v čase.

U pokladny se také prodávala trička 
s krátkým rukávem s perokresbami 
od Allana Lowrieho. Cena pro členy 
100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Informace 
o tričkách nebudu příliš rozvádět, píše se 
o nich na jiném místě v tomto časopise 
(T 2007/3). Prodej trik značně omezil 
prostory v zázemí pokladny. Pokud jste 
měli možnost nahlédnout za i pod stůl 
s pokladnou, zjistili jste, že na další věci 
už prakticky nezbylo místo. I přesto 
se lidé scházeli nejčastěji právě vedle 
pokladny a v jeden moment se jich tam 
dokázalo nasulcovat i 10. Ano, naši 
pěstitelé mají rádi osobní kontakt.

Výstava končila pro návštěvníky 
každý den v 18 hodin.  Ne tak pro 
obsluhu výstavy, pomocníky a další 
přidružené osoby. Bylo třeba uzavřít 
pokladnu, spočítat lístky, uklidit, zalít, 
vytřít. Také se chodilo mezi kytkami 

a vedly se řeči. Tohle 
trvalo dlouho do noci, 
případně až do rána, 
protože každou noc ve 
skleníku někdo spal 
a hlídal, aby se kytkám 
nic nestalo.

B ě h e m  v ý s t a v y 
přišlo několik školních 
t ř í d ,  aby  se  moh ly 
ulít z hodin převážně 
b i o l o g i e .  N ě k o l i k 
desítek pozvánek do 
různých škol v okolí 
rozeslal Patrik Hudec. 
Zajímavé bylo, že tak 
polovina tříd,  které 
nás navštívily, byla ze 
škol, které obeslány 
n e b y l y .  B o h u ž e l 
n i k o h o  n e n a p a d l o 
s e  z e p t a t ,  j a k  s e 
o výstavě a možnosti 
prohlídek s průvodcem 
dozvěděly.

Z á v ě r  v ý s t a v y 
byl zakončen Valnou 

hromadou společnosti, na které se sešlo 
více lidí, než bylo v minulých letech 
obvyklé. Nebylo divu, volila se nová 
Správní rada. Na té však chtěl být téměř 
každý z pomocníků, kteří zajišťovali 
chod výstavy. Naštěstí se nabídla Stáňa 
Srbová, která se postavila do pokladny, 
a místo ní prodávala Jitka Jiříková, která 
se nechala slyšet, že na Valnou hromadu 
nemá nervy.

Po Valné hromadě se většina jejích 
účastníků rozprchla, takže výstavu 
rozebíralo jen několik lidí. Naštěstí vše 
šlo poměrně hladce, holt zkušenosti z let 
minulých. Druhý den dopoledne si ještě 
Ludo Verdyck přijel pro vitrínu a zbytek 
kytek, Michal Porteš s Janou Rubešovou 
předali skleník, Jana pak odnesla peníze 
spolu s vyúčtováním Dr. Větvičkovi, 
a tím skončila výstava Darwiniany 2007.

Tedy ne úplně, ještě je třeba rozdělit 
vystavovatelům podíly ze vstupného.

Výstavu zhlédlo 2 551 platících 
návštěvníků, z toho 1 269 za 30 Kč 
a 1 282 za 15 Kč. Vzhledem k tomu, 
že zisk z výstavy je 19 082,50 Kč, 
vys t avova te l é  s i  mohou  rozdě l i t 
9  5 4 1 , 2 5  K č ,  c o ž  p ř i  p o č t u  5 1 0 
zapůjčených květináčů vychází na 19 Kč 
za zapůjčený hrnek.

Díky patří všem, kteří se na této 
tradiční akci Darwiniany jakkoliv 
podíleli.

Výstava 2007 skončila,  ať ži je 
výstava 2008!   □
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Když se sudička splete 
aneb 

Sarracenia “Kapucínek“
V prosinci 2007 jsou to 2 roky, kdy 
jsme s Michalem Rubešem za pomoci 
Mirka Srby křížili špirlice (Chramst! 
29.12.2005, Kateřina Králová - Jak jsme 
opylovali špirlice), tak jsem se rozhodla 
napsat pokračování.

Na přelomu května a června 2006 
jsem ze své Sarracenia flava  var. 
ornata × psittacina sklidila semínka 
budoucích S. (flava var. ornata × psittacina) 
× purpurea ssp. venosa. Rozhodla jsem 
se je vysít v polovině prázdnin po 2 
měsíční stratifikaci v lednici, aby ještě
stihly do zimy trochu povyrůst. Pak 
jsem semínka přiklopená PET lahvemi 
ponechala svému osudu a odjela na 
prázdniny. Jaké bylo mé překvapení, 
když jsem se po třech týdnech vrátila 
a zjistila, že ze 16 semínek jich vyklíčilo 
10. Semenáčky rychle rostly, brzy měly 
první láčky a po pár měsících jsem 
je musela rozsadit, protože pro svou 
velikost měly láčky navzájem propletené 
a hrozilo, že se do květináče, kde byly 
po 5-6, za chvíli nevejdou.

Na jaře jsem vysela další várku 
semínek, která vyklíčila dokonce za 
necelé 2 týdny!

A teď něco k samotným rostlinkám.
Už od počátku jim byla prorokována 

budoucnost extrémně ošklivých sár. 
Ale naštěstí každý se někdy splete a zlé 
sudičky byly překvapeny, jak krásné 
sárky ze semínek vyrostly.

Obecně podobné rostliny nazývám 
3D kytky – pravděpodobně porostou 
jak do šířky tak do výšky. Na slunci 
se „sárata“ zbarvují do ruda, pěkně 
tvarované láčky zakončuje jakoby 
kapuca, takže jsme jim začali říkat 
kapucínci.

Semenáčky jsou velice vi tální , 
překvapilo mě, že ze všech vzešlých 
semínek mi nepřežila pouze jedna 
rostlinka, kterou napadla plíseň.

Doufám, že „sárata“ budou ve svém 
rychlém růstu pokračovat a opravdu 
z nich vyrostou krásné sáry.

KATEŘINA KRÁLOVÁ

Mé zkušenosti 
s pěstováním vodních 

bublinatek
Na začá tek  mus ím ř íc t ,  že  vodní 
bublinatky mě odjakživa lákaly, ale 
zároveň jsem se jim bránila. Nemám 
totiž vhodné prostory, kde je pěstovat, 

a  nevědě la  j sem,  zda  j im dokážu 
zajistit ostatní potřebné podmínky. 
Nakonec jsem ovšem neodolala, na 
výstavě Darwiniany 2006 využila 
nab ídku  a  p ř ines la  j sem s i  domů 
Utricularia australis. 

Když jsem přemýšlela, kam ji dám, 
rozhodla jsem se, že zjistím, co vydrží 
a jestli je schopná přizpůsobit se jiným 
podmínkám, než vyžaduje. Umístila jsem 
ji tedy do tropického akvária k rybičkám, 
kde je celý rok stálá teplota kolem 27 °C 
a hladina je cca 7 cm pod zářivkou.

Blížila se zima a já zvažovala, jestli 
zazimovat nebo ne. Nakonec jsem část 
bublinatky umístila na balkon a zbytek 
nechala v akváriu, kde se čile rozrůstala, 
tvořila pasti a byla krásně zelená. Druhá, 
zazimovaná, část musela být na jaře 
vyhozena, zazimovat se ani nepokusila.

Zůstala jsem tedy u celoročního 
pěstování v akváriu, bublinatku musím 
každé 3 týdny probírat, jinak by se tam 
nevešla, protože vždy zaroste celou 
hladinu a stíní ostatní vodní rostliny.

Povzbuzena tímto úspěchem jsem si 
na jaře pořídila ještě U. gibba, která se 
do tropického akvária hodí určitě více. 
I té se daří dobře a rychle se rozrůstá.

KATEŘINA KRÁLOVÁ

© Blanka Šponarová
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interinfo
Diskuzní fórum T3/07

Při zakládání další svodky do archívu na 
svém pevném disku jsem si uvědomil, 
že právě započal čtvrtý rok této krátké, 
pravidelné rubriky, u jejíhož zrodu 
stála prosba Zdeňka Žáčka,  tehdy 
také prezidenta Darwiniany, zda bych 
něco takového nechtěl  pro Trifida
psát. Čas je prostě neúprosný. Předem 
avizuji, že příspěvky týkající se přímo 
společnosti a jejích záležitostí (a bylo 
jich v uplynulých měsících opravdu 
p o ž e h n a n ě ) ,  z d e  v y p i c h o v a t  a n i 
komentovat nikterak nebudu.

Pokud jste někdy uvažovali nad 
vytápěním skleníku, tak mnozí z těch, 
kteří s touto problematikou mají vlastní 
bohaté zkušenosti, se o své postřehy 
podělili na fóru v oddělení Technika. 
Orientace skleníku a jeho zapuštění 
do země, sklo nebo polykarbonát, 
větrací systém, světelná prostupnost, 
vlastní základní konstrukce, základy, 
rozteč podpěr kvůli nosnosti sněhu, 
atd. To vše je potřeba mít dopředu 
důkladně rozmyšlené. Tady dvojnásob 
platí ono zlaté „dvakrát měř a jednou 
řež“. A proč ne třeba solární skleník? 
Navíc kolega Vašek Lenk má ze stavby 
„polykarboníku“ (jak jej sám nazývá) 
na svých internetových stránkách 
užitečnými informacemi nabitý celý 
článek.

Z vlastní iniciativy členů vzešel 
p o k u s  o  h r o m a d n o u  o b j e d n á v k u 
rostlinného materiálu, tentokráte od 
polských Nepenti.pl. Ta se shodou 
okolností prolíná s jinou rýsující se 
plánovanou objednávkou (opět s pomocí 
našich polských přátel), a to od Borneo 
Exotics, tedy svým způsobem velice 
podobné té, jakou loni tak úspěšně 
zorganizoval Borek Straka. Zda budou 
obě objednávky, či jen jedna nebo 
obě společně, je zatím ve fázi hledání 
nejlepšího řešení a kompromisů, ale 
už podle prvních ohlasů projevilo 
poměrně dost lidí zájem se na nich 
podílet. Každopádně pokud byste si rádi 
pořídili nějakou ne u nás levně či snadno 
dostupnou MR, doporučuji bedlivě 
sledovat sekci Obchodní informace, kde 
se dozvíte vše potřebné a aktuální.

Pokud  sp íše  než  č ten í  d i skuz í 
preferujete kochání se obrázky, určitě si 
najděte čas a projděte Chlubírnu. Stává 
se pěkným zvykem, že se mnozí rádi 
podělí o fotografie kouzel a krás přírody,
a to dokonce i o umělecky upravené. 
Drákuly  a  j iné  úžasné  orch ide je , 
mučenky, snad všechny masožravé 
rody, dokonce celé sbírky – vše zde 

najdete pěkně pohromadě. Doporučuji. 
Anebo je libo kalendář formátu A3 
na rok 2008 s motivy MR, nový druh 
láčkovky z Filipín (Nepenthes spec. nov 
‘DA’), zajímavou přednášku / setkání či 
webovou stránku, případně zhlédnout 
video o pěstování rostlin agaru? Více viz 
Oznamka.

Zajímají-li vás informace o běžících 
projektech,  odpovědnosti  a stavu, 
v jakém se právě teď jednotlivé činnosti 
nachází, tak přesně takto zní popis 
naposledy vytvořené sekce s výstižným 
n á z v e m  R e a l i z a č n í  t ý m  ( r e s p . 
předposlední, zcela nově je teď, pouze ke 
čtení, zpřístupněná diskuze Správní rady 
v rámci nedávno zvolené SR). Kdo dělá 
nábor nových členů, vede účetnictví, 
pokladnu, kdo realizuje Trifida, vkládá
nové fotografie do obrazové banky,
komu vynadat, když něco nefunguje, jak 
má, na koho se přímo obrátit s návrhem 
či nabídkou pomoci, co teď dělá mluvčí 
společnosti, co je ze slíbených věcí 
rozjednané a kde co vázne. To vše hezky 
„pod jednou střechou“, pod kterou každý 
z členů tohoto kolektivu informuje 
o případných novinkách.

Rád bych se zmíni l  o  postřehu 
Miloše Šuly z Pěstování v bytě, který 
už několik let přihnojuje heliamfory 
a preferuje tuto podobu před „házením 
hmyzu do láček“ kvůli, dle jeho názoru, 
lepší vstřebatelnosti živin. Do pastí lije 
listové hnojivo, jako je třeba Wuxal, do 
půdy pak přidává třeba pomalurozpustné 
Osmocote. Potvrzuje, že následně mu 
sice rostliny vyženou větší láčky, ale 
s ohnutým vrchem, které vzniká, jak sám 
poznamenává, například při nedostatku 
světla. Toto potvrdila Stáňa Srbová 
na základě zkušeností Mirka Srby se 
špirlicemi. Kytky potřebují více světla 
pro urychlení asimilace, aby prospěšné 
látky dokázaly správně zpracovat a bylo 
dosaženo kýženého efektu.

Pro odlehčení na závěr něco ze 
světa rekordů členů. Vzpomínám, když 
mi poprvé vykvetla Drosera capensis 
„broad leaf“. Ohromný květní stvol se 
skoro 40 kvítky. To bylo také naposled, 
co jsem ji nechal plně vykvést, protože 
váha celé této věci spolu s pákovým 
efektem dělala rosnatce v průvanu velké 
problémy se stabilitou, navíc celý proces 
trval řadu týdnů (odhadem, pamatuji-li 
si dobře, více než 2 měsíce), mezitím 
nejstarší semeníky již dávno dozrály 
a následně mi v sousedních květináčích 
vesele rašily malé rostlinky. Zbylá 
sklizená semínka (většina) jsem daroval 
na droserátory. Tuto malou odbočku 

zmiňuji z prostého důvodu – Robert 
Goldmann nasadil startovací laťku na 32 
květů. Tu posunula Ema Johanidesová 
3 8  k v ě t y  n a  s v é  „ w h i t e  fl o w e r “
a prozatímním vítězem je s počtem 
47 Petr Dlouhý. Ovšem s poznámkou, 
že má stvol na konci rozdělen vedví, 
což mu dává nespornou výhodu před 
ostatními soutěžícími. A kolik jste jich 
měli nejvíce vy, na této nádherné a pro 
svou snadnou pěstovatelnost často 
zbytečně nedoceněné masožravce?

PATRIK HUDEC

Poděkování 
a postesknutí

R á d a  b y c h  v y u ž i l a  t o h o t o  m í s t a 
k poděkování všem aktivním lidem, 
kteří se v uplynulých dvou letech značně 
podíleli na chodu společnosti, a také 
zmínila změny, které nastaly.

Semennou banku vedl skvěle Miloš 
Šula, kterému se již nedostává tolik 
volného času, a proto by rád svou práci 
předal v tomto dlouhém běhu dál.

Ovšem někteří členové byli před 
i po konání valné hromady nespokojeni 
s  prací  dobrovolně  akt ivních l id í 
a Správní radou. V reakci tedy potrestali 
všechny ostatní členy stažením svých 
článků do Trifida, někteří dokonce po
uzávěrce, takže všichni, co jim není D 
lhostejná museli v rekordním čase napsat 
či přeložit články jiné, aby se to čtenářů 
dotklo co možná nejméně. Články stáhli: 
Miroslav Srba, Radek Kastner, Michal 
Porteš, Václav Lenk a fotky Martin 
Faměra.

Taktéž po uzávěrce oznámil Richard 
Pichl, že nebude v práci na T pokračovat. 
Trifida tedy opět sázel Michal Rubeš
a šéfredaktorství se ujal Zdeněk Žáček. 
Děkuji Richardovi za práci na Trifidu
v uplynulém období.

Upřímně doufám, že mnoho z vás, 
čtenářů a členů D, bude nadále plnit 
stránky našeho společného časopisu 
svými postřehy a zkušenostmi, kresbami 
a fotkami.

VICEPREZIDENTKA 
JANA RUBEŠOVÁ
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Zápis ze zasedání 
Správní rady 14. 9. 2007

Z pověření SR zapsal Michal Rubeš

místo: Křižovnická

přítomní členové SR:
Zdeněk Žáček
Jana Rubešová
Patrik Hudec
Jan Franta
Štefan Puhalla - přítomný přes telekonferenci 
u bodů 1 - 7

Přítomní členové společnosti:
Kateřina Braunová
Martin Spousta
Michal Rubeš

15. 9. 2007 mailem odsouhlasil všechny body: 
Rosťa Kracík
16. 9. 2007 mailem odsouhlasil všechny body: 
Josef Mazurek

1. Štefan Puhalla povede druhou pokladnu 
společnosti, kterou budou moci využívat 
především členové ze Slovenska. Odpadnou 
tak problémy s mezistátním převodem peněz. 
Konkrétní realizace - Michal Rubeš a Patrik 
Hudec.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

2. Trifidy na Slovensko se budou posílat
s adresou a naobálkované v jednom balíku. 
O další distribuci se postará Štefan Puhalla.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

3. Nová metodika práce a komunikace uvnitř 
Správní rady. Primárně se bude pro diskuzi 
využívat fórum sekce Správní rada, postup 
již dohodnuté ralizace pak v sekci Realizační 
tým.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

4. Darwiniana zajistí vydání sborníku článku 
RNDr. Studničky. Jan Franta zajistil sponzora 
na papír (20 % vnitřek a 70 % obálky). 
Vyrobit se nechá 550 ks. Náklady na papír 
po odečtění sponzorského daru budou cca 
25.000 Kč, tisk přijde na 30.000 Kč. Celkově 
tedy zaplatíme cca 57.750 Kč včetně 5% DPH. 
Horní limit čerpání stanoven na 60.000 Kč. 
Společnost bude publikaci členům (po kusech) 
a komerčním subjektům prodávat za náklady, 
tedy cca 105 Kč. Na pultech knihkupectví 
Academia bude asi za 163 Kč.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

5 .  M o ž n o s t i  s p o l e č n o s t i  m a n i p u l a c e 
s CITES měl zajistit Mirek Srba, kterému 
Darwiniana zaplatila 800 Kč registraci na 
CITES konferenci. Mirek Srba měl sepsat 
o tomto tématu článek a následně přislíbil 
se CITES problematice věnovat. Avšak 
jediným výstupem je brožurka pro účastníky 
konference, která je uložená v knihovně.
Martin Spousta prověří na Ministerstvu 
životního prostředí možnosti společnosti 
v oblasti nakládání s CITES materiály, což je 
vhodné pro další rozvoj Semenné banky.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

6. Starost o finance společnosti a pokladnu
přebírá od Michala Rubeše Patrik Hudec.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

7. Třetí číslo letošního Trifida už necháme
tisknout offsetem.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM

8. Je třeba využít sponzorský dar 50.000 
určený výhradně na  vydávání  Tr ifida.
28.000 Kč - 32.000 Kč bude stát tisk T2007/3 
a 4. Správní rada se zamyslí nad tím, jak 
naložit se zbytkem 18.000 Kč - 22.000 Kč 
a  obrá t íme  se  s  tou to  věc í  i  na  č leny 
společnosti.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM

9. Poděkování Richardu Pichlovi za práci 
šéfredaktora časopisu Trifid, dále již tuto
funkci vykonávat nechce - Zdeněk Žáček.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM

10. Novým šéfredaktorem Trifida se stal
Zdeněk Žáček.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

11. Způsob sazby a formát Trifida bude
zachován do konce roku. Během této doby 

Darwiniana vydává 
třetí knihu Miloslava 

Studničky
RNDr. Miloslav Studnička, CSc. je 
bezesporu naší přední autoritou na 
masožravé rostliny – fenomén, který stále 
poutá pozornost nejen odborníků, ale 
snad ještě víc entuziastů a amatérských 
pěstitelů. Jeho první kniha (Academia, 
1984) bývá nezřídka označována „biblí 
českých masožravkářů“. V nakladatelství 
Academia vydal v loňském roce i knihu 
druhou.  Pokládáme s i  za  čes t ,  že 
vydavatelem té třetí je právě Darwiniana. 
V j e j ím pod t i tu lu  s to j í  „Sborn ík 
článků pro časopis Živa 1980 – 2004“. 
Informace obsažené v nepravidelném 
seriálu o masožravých rostlinách, který 
vycházel v Živě od roku 1980 se nevešly 
do žádné ze dvou zmíněných knih. 
Proto je jejich nynější souborné vydání 
jakýmsi konečným svazkem pomyslné 
trilogie.

Publikace zjevně nepatří do kategorie 
populárně-návodných knížek, kterých 
vyšlo za poslední dobu hned několik. 
Je spíš dokladem, nebo „deníkem“ 
mapujícím vpodstatě nejrozsáhlejší 
a nejsystematičtější výzkum masožravých 
rostlin, který kdy u nás probíhal. To, co 
autor v předešlých knihách osvědčil, zde 
ještě více potvrzuje – totiž schopnost 
komplexního pohledu na problematiku 
okem zkušeného geobotanika. Jeho 
přínos je právě v holistickém přístupu 
kdy s tuduje  ros t l iny nikol iv  jako 
samostatné entity, ale především jako 
součásti vzájemně propojených vztahů. 
Tím jsou jeho poznatky z autekologie 
mimořádně cenné. Ostatně o užitečnosti 
a aplikovatelnosti takového přístupu 
v praxi se může přesvědčit například 
každý návštěvník Botanické zahrady 
v  Liberc i  –  a  to  nejen  v  expozic i 
masožravých rostlin, která má bezesporu 
světovou úroveň. 

Knihu můžeme vydat díky souhře 
mnoha faktorů. Tím nejdůležitějším je 
pochopitelně souhlas autora. Snažili 
jsme se spolu s Martinem Spoustou 
být po celé prázdniny dr. Studničkovi 
takříkajíc k ruce a zpracovávat všechny 
jeho nápady a připomínky a myslím, že 
se nám podařilo vytvořit milou a tvůrčí 
atmosféru. Velký dík patří také dr. Janě 
Šrotové, šéfredaktorce časopisu Živa, za 
laskavé svolení k použití všech článků, 
zapůjčení archivních výtisků k přepisu 
a  za  nema lou  pomoc  p ř i  h l edán í 
distribučních míst. Společnost Antalis 
nám dala na papír velmi přátelskou cenu 

a dokonce vyslyšela naše přání a dovezla 
část papíru z Itálie.

Kniha vyjde vpodstatě v bibliofilské
limitované edici cca 550 ks. Pro členy 
Darwiniany bude k dispozici za cenu 
nákladů. Ostatní zájemci za ni zaplatí 
jen o trochu více. A kde bude k dostání? 
Pro členy bude v nejbližších dnech 
na fóru př ipravený objednávkový 
formulář. Ostatní zájemci knihu koupí 
na pultech prodejen Academia (Praha 
– Brno – Ostrava) a nejspíše v pokladně 
Botanické zahrady v Liberci.

JAN FRANTA

STUDNIČKA, M. – FRANTA, J. – SPOUSTA, 
M.: MASOŽRAVÉ ROSTLINY: SBORNÍK 
ČLÁNKŮ PRO ČASOPIS ŽIVA 1980 – 2004. 
1. VYD. PRAHA: DARWINIANA, 2007. 280 
S. ISBN 978-80-903977-0-5



http://www.darwiniana.cz Trifid 2007 / 3 23

připraví Jan Franta ve spolupráci s Danem 
Mercem jeho novou podobu.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

12. Martin Spousta se postará o písemné 
potvrzení autorských práv na publikování 
překladů článků do Trifida.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

13. Jana Rubešová zjistí, jakým způsobem se 
vybírají prodejci na akce Botanické zahrady 
Praha, konkrétně na výstavu masožravek, aby 
komerční pěstitelé z našich řad věděli, jaké 
podmínky mají v případě jejich zájmu splnit.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

14 .  Pa t r i k  Hudec  dokonču je  ana lýzu 
materiálů kolem kauzy Spousta - Pásek. Pro 
Správní radu připraví očištěnou komunikaci 
zúčastněných a předloží závěry k posouzení.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM
zdržel se ŠP

15. Potištěná tr ička s  kresbami Allena 
Lowrieho se budou posílat zájemcům poštou 
na jejich náklady. Distribuci zajistí Martin 
Spousta a Jana Rubešová.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

16. Zápis z Valné hromady ze dne 9. 9. 2007 
nechá podepsat novou SR Jana Rubešová 
a zajistí poslání na Ministerstvo vnitra.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

17.  Pokračovat  v  p lánu předchozí  SR 
zasílat všechna čísla Trifida zahraničním
společnostem jen jednou ročně najednou. 
Ušetří se náklady na distribuci. Souhlas s tímto 
postupem zajistí Patrik Hudec.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

18 .  Zdeněk  Žáček  dodá  CPN a  AIPC 
magazíny, co má ještě u sebe, do knihovny.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

19. Email info@darwiniana.cz bude sloužit 
lidem ze SR pro komunikaci za společnost 
a zárověň pro uschovávání důležitých mailů. 
Realizaci zajistí Michal Rubeš

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

20. Nefunguje vzájemné vyměňování časopisů 
s australskou společností ACPS - společnost již 
delší dobu svůj magazín nevydává. Z tohoto 
důvodu bude zasílání Trifida pozastaveno.
Dojedná Patrik Hudec.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

21.  Zdeněk Žáček zkontaktuje  našeho 
čestného člena Daniela Joela, zda-li dostává 

Trifidy, které mu zasíláme.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

22. Patrik Hudec osloví nejmladší australskou 
společnost AUCPS s nabídkou na výměnu 
časopisů.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

23. Martin Faměra podal rezignaci na členství 
ve společnosti ke dni 11.9.2007. K 11.10.2007 
mu tak vzniká nárok na vrácení poměrné 
částky z členského příspěvku. Vyřídí Patrik 
Hudec.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

24. Možnost objednávky mikin s masožravým 
potiskem. Zajistí Jan Franta.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

25. Martin Spousta se stává tiskovým mluvčím 
společnosti. Dostane k dispozici předplacenou 
SIM kartu. Hovory bude zapisovat v sekci 
Realizační tým, aby bylo možné sledovat, kam 
volá a za jakým účelem.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM

26. Patrik Hudec se pokusí zařídit výměnu 
časopisu se společností VCPS.

Schváleno ZŽ, JR, PH, JF

Zápis z valné hromady 
společnosti Darwiniana, 
o.s. konané dne 9.září 

2007 v Praze
Zdeněk Žáček a Jana Rubešová přivítali 
všechny přítomné. Proběhla prezentace 
a sečtení účastníků. Na valnou hromadu 
se dostavilo 39 členů a 3 členové pověřili 
hlasováním jiného člena prostřednictvím 
plné moci. Jiří Vaněk udělil plnou moc Leoši 
Bártíkovi, Petr Filek Rostislavu Kracíkovi 
a Eva Straková Borkovi Strakovi.

C e l k e m  t e d y  v a l n á  h r o m a d a  b y l a 
usnášeníschopná 42 hlasy.

Po úvodním slově byla vyvolána diskuse 
nad prvním bodem, kterým bylo hlasování 
o zvolení prezidenta, viceprezidenta a členů 
Správní rady společnosti.

Zdeněk Žáček a Jana Rubešová představili 
své kandidáty jako návrh společného týmu. 
Proběhla diskuse nad možnostmi a způsoby 
volby. Václav Lenk společně s Miroslavem 
Srbou navrhovali volbu po jednotlivých 
kandidátech s návrhy protikandidátů. Byl 
navržen způsob volby tajný - na hlasovacích 
lístcích a veřejný zdvihem ruky. Diskutovala 
se možnost volby dvou týmů. Způsob volby 
hlasovacími lístky nebyl připraven technicky, 
zvolil se tedy způsob veřejný zdvihem ruky. 
Po diskusi tedy Jana Rubešová vyvolala 
hlasování o týmu: prezident Zdeněk Žáček, 
viceprezident Jana Rubešová, SR Rostislav 
Kracík, Josef Mazurek, Jan Franta, Patrik 
Hudec a Štefan Puhalla. Pro bylo 28 členů, 

proti 12 a 2 se zdrželi hlasování. Tento tým 
byl zvolen pro následující dvouleté funkční 
období.

Pro  to to  období  p řednes la  za  ce lý 
tým Jana Rubešová program činností a na 
dotaz Miroslava Srby také plánované akce 
vyžadující finanční prostředky společnosti.
Těmi bude především tisk publikace Sborník 
sebraných článků z časopisu Živa autora 
RNDr. M. Studničky, pokud bude schválen 
SR, dále snaha uspořádat opět EEE (European 
Exchange and Exhibition) v ČR, ale finanční
prostředky si žádá i pouhé udržení stávajícího 
stavu společnosti (tedy vydávání čtvrtletníku 
Trifid, pořádání každoroční výstavy, zajištění
zpracování účetnictví) a jiné aktivity.

Dalším bodem programu byla změna 
názvu společnosti. František Malý upozornil 
na závaznou právní povinnost mít zkratku pro 
občanské sdružení přímo v názvu společnosti. 
Proběhlo hlasování o změně názvu společnosti 
na Darwiniana, o.s. Pro bylo 41 členů, 1 se 
zdržel.

Následně proběhlo hlasování o změně sídla 
společnosti. Bývalá adresa přestala být platná 
přestěhováním Zdeňka Žáčka. Jeho současné 
bydliště je v pronájmu na dobu určitou a tedy 
byla navržena adresa viceprezidentky Jany 
Rubešové, Křižovnická 8, 110 00 Praha 1. Pro 
bylo 36 členů, 6 se zdrželo hlasování.

Dále byla otevřena diskuse nad nutností 
zvyšování členských příspěvků současně 
s tématem změny formátu čtvrtletníku Trifid.
Byly zvažovány možnosti zmenšení formátu 
i obsahu a tím ušetření finančních prostředků
a také snížení hranice pro slevu a tím opět 
ušetření nákladů. Vzledem k časové náročnosti 
diskuse se 10 členů omluvilo z dalšího 
průběhu valné hromady. Valná hromada byla 
od tohoto bodu tedy usnášeníschopná 32 
hlasy.

Diskuse pokračovala návrhy na zisk 
přinášející projekty, které by společnosti 
přinesly finance na následnou dotaci časopisu
Trifid. Nebyly navrženy konkrétní výdělečné
činnosti.

P ř í t o m n ý m i  č l e n y  b y l o  v y v o l á n o 
hlasování o zvyšování členských příspěvků 
na 400,-Kč/rok a 200,-Kč/rok po slevě. Pro 
bylo 22 členů, proti 5 a 5 se zdrželo. Dále 
proběhlo hlasování, zda se sleva členských 
příspěvků na 200,-Kč/rok bude vztahovat na 
důchodce (i invalidní) a pro bylo 27 členů, 5 
se zdrželo. Dalším souvisejícím hlasováním 
bylo o věkové hranici pro slevu členských 
příspěvků na 200,-Kč/rok. Bylo navrženo 
hlasovat o věkové hranici 16 let. Pro bylo 19 
členů, proti 6 členů a 7 se zdrželo hlasování.

Tím byl vyčerpán program bodů valné 
hromady.

Závěrečné slovo měl nový prezident 
společnosti  Zdeněk Žáček,  který všem 
poděkoval za projevenou důvěru a novému 
týmu za ochotu spolupracovat na společnosti 
prospěšných projektech.

Dne 9. září 2007 zapsala

JANA RUBEŠOVÁ 
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Summary
Wintering The American Pitcher 
Plants
Zdeněk Aksamit
Author´s experiences with outdoor 
wintering using a special method of 
plastic bags.

M y  i n s i d e s  w i t h  N e p e n t h e s 
gymnamphora
Milan Jančík
Short essey about specific ways of
growing this pitcher plant in quite 
amateur conditions.

The Dichotomic Key to The Drosera 
Genus
The Seventh Part – The End
Jaroslav liška
Final part of this enormous work.

The History and a Current State in 
Cultivation of  The Insectivorous 
Plants of The Nepenthes Genus 
Part two
Josef Mazurek
Continue of the bacchelor´s work of our 
colleague.

Pests from The Pseudococcidae Family
Martin Spousta & Patrik Hudec
How could wooly aphids be dangerous 
and how to fight with them is the topic
of next part of the pests series.
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Drosera pedicellaris, a New Species 
to The Pygmy Sundews from South-
West of The West Australia (with the 
author´s kind permission)
Allen Lowrie
Translation of the scientific description
of a great sundew by very well known 
author.

Chrysamphora – The Insectivorous 
Plant from California
H. T. Taabor
The Historical paper reprinted with 
pe rmi t ion  f rom Živa ,  The  Czech 
Biological Magazine.

The Exhibition ´07
Michal Rubeš
Detailed report about our yearly great 
event.

When The Fate makes a mistake
or
Sarracenia „Little Capuchin“
Kateřina Králová
Interesting experiment by an young 
member of Darwiniana with unexpected 
result. New born cultivar was a big 
success.

My Exper ience  wi th  the  Utr ics 
Cultivation
Kateřina Králová
Sharing experiences about growing 
up wintering bladderwort in room 
teperature for a whole year (U. australis) 
successfuly.

Příště ...Tajemná rosnatka obrovská (D. gigantea)   © Robert Žáček
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Detail nektarových žláz spodní části víčka blíže neurčeného hybrida Heliamphora nutans.   3D Foto © Michal Rubeš

Zadní strana víčka láčky stejné rostliny jako na obrázku nahoře. Zajímavé je tvarování obruby.  3D Foto © Michal Rubeš
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Výstava 2007
fotografie k článku na straně 18 © Rosťa Kracík a Michal Rubeš

Detail bílého lemu pod obústím 
láčky Nepenthes albomarginata

Detail růžice Drosera hartmeyerorum se záhadnými žlutými tělískyPráce Rosti Kracíka pro zatraktivnění výstavy.

JBK TaccaStoly prodejců

Vitrína ve které se přechovávaly vlhkomilné druhy 
nejen masožravek

Nahoře a dole: dva pohledy na výstavu ze stolu 
s pokladnou

Pohled na střední část výstavy
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Drosera indica

Pinguicula gigantea - někdy přílišná péče vede ke 
zdravé, ale menší rostlině.

Bourání výstavy

Špirlice v mechu vypadaly honosně

Nepenthes maxima × aristolochioides

Večerní střelecký tréning.

Valná hromada. Sešli jsme se ve větším množství 
než obvykle.

Políčko s láčkovkama

Pěkně aranžované subtropické rosnatky

Drosera scorpioides z pohledu přílétajícího 
brouka.

K vidění byly jako každý rok i nádherně vzrostlé 
„chrysamfory“.



Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule VII

Špirlicovité (Sarraceniaceae Dum.), angl. The American pitcher plants
Darlingtonie kalifornská (Darlingtonia californica Torr.) 

angl. California pitcher plant, cobra plant, cobra lily
ZPRACOVÁNÍ A KRESBA ZDENĚK ŽÁČEK

Vrcholová část láčky darlingtonie (The top part of one pitcher of  the cobra lily).
1/ Hlava láčky (angl. the head of the pitcher), 2/ Tělo láčky (The body of the pitcher), 3/ Žilnatina (venation), 4/ Vstupní otvor 
(The entering opening), 5/ Párový přívěsek (The fish tail, the cobra´s tongue), 6/ Průsvitná okénka, fenestrace, areoly (angl. areols,
fenestrations), 7/ Křídlo (lat. ala, angl. the wing).


