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Vážení členové DARWINIANY,

vánoční a poslední letošní číslo TRIFIDa k Vám přichází v nové 
vzhledové proměně. Obsahově se nemění, obvyklé rubriky 
zůstávají zhruba zachovány. Těšíme se na Vaše ohlasy, které 
budou naším hlavním ukazatelem, zda se Vám nová grafická 
úprava zamlouvá či ne, zda v ní máme v novém roce pokračovat.

K číslu je přidán jako dárek kalendář a detaily láčkovice se můžete 
pokochat přes 3D brýle. Počátkem prosince vychází další kniha 
RNDr. M. Studničky, na jejímž vzniku se Darwiniana výrazně 
podílí finančně i prakticky. Rodí se celoroční programová osa 
častějšího setkávání členů s vedením, které si zvolili. Skvělým 
počinem je nápad setkávat se v pražské restauraci Thrakia vždy 
poslední čtvrtek každého měsíce. V listopadu už proběhla premi-
éra. Skvěle nám šlapou webové stránky, z nichž sekce Forum při-
pomíná nekonečný koberec tkaný z vlákem hrubých i těch 
nejjemnějších. A dárek z největších: VAMR, jehož idea vznikla 
někdy počátkem tohoto století, dostává konečně po 7 letech 
konkrétní podobu a brzy se stane organickou součástí webu 
Darwiniany (pokud se tak již nestalo, zatímco si tohle čtete!).

Tolik jen několik nejvýraznějších konkrétních aktivit Darwiniany 
za poslední dobu na ukázku. Mám z nich dobrý pocit. Díky všem 
aktivním pomocníkům bez rozdílu. Každý ví, komu to stručné 
slůvko náleží.

V zastoupení Správní rady Vám všem přeji krásné vánoční 
svátky ´07 a v novém roce ´08 Darwinianu přínosnou, inspira-
tivní a hlavně Vaši.
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Úvod kterou je D. sulphurea Lehm.. Tento vzdáleně 
V tomto příspěvku se znovu přehlíží taxonomie příbuzný druh se od rosnatek komplexu 
všech pěti žlutě kvetoucích hlíznatých rosnatek, D. subhirtella liší v podstatě listy ve tvaru půlměsíce 
které zahrnují čtyři blízce příbuzné, jež se zde s cípy v úhlech.
vztahují ke komplexu D. subhirtella. Všech pět Marchant se spolupracovníky (1982) sice pojal 
uvedených druhů je endemických  pro jihozápad D. sulphurea jako synonymum D. neesii Lehm., ale 
Západní Austrálie. Tvoří část rozsáhlejší skupiny tady je opět zavedena jako samostatný druh. 
známé jako hlíznaté rosnatky, které ustavují sekci Protože není vyloučená záměna D. sulphurea 
Ergaleium (DC.) Planchon (Planchon 1848: 94). (protože má žluté květy) s některou rosnatkou 
V této sekci se nyní rozpoznává celkově 26 druhů z komplexu D. subhirtella, zahrnuje se sice do klíče, 
a 8 poddruhů, jež charakterizuje přítomnost ale neuvádí se její úplný popis. 
hlízek, štítovitých listů a absence palistů.

Odlišnost rosnatek komplexu D. subhirtella od 
jiných rosnatek sekce Ergaleium s poléhavou či 
šplhavou růstovou formou je v podstatě ve 
žlutokvětých květenstvích. I když má některý 
druh, jenž se zde popisuje, vzpřímený růst, 
posuzuje se jako člen komplexu D. subhirtella, 
protože za jeho nejbližšího příbuzného se 
považuje rosnatka D. moorei. Žlutokvětá květenství 
se vyskytují pouze u jediné další hlíznaté rosnatky, 

Taxonomie
Klíč k žlutokvětým hlíznatým druhům rodu 
rosnatka (Drosera)

1. Listová čepel půlměsíčitého tvaru s cípy 
v úhlech   …………................……D. sulphurea

1. Listová čepel na většině listů široce obvejčitá, 
ledvinitá nebo okrouhlá, bez cípů .....….……2

2. Rostliny vzpřímené. Listy samostané .............. 
.........................................................D.zigzagia

Okénko A. Lowrieho

Taxonomický přehled žlutokvětých hlíznatých 
rosnatek z jihozápadu Západní Austrálie

Abstrakt
Lowrie, A. Taxonomický přehled žlutokvětých hlíznatých druhů rodu rosnatka (Drosera) z čeledi 
rosnatkovitých (Droseraceae) z jihozápadu Západní Austrálie. Nuytsia 13(1): 75–87 (1999). Na jihozápadě 
Západní Austrálie se vyskytuje pět endemických hlíznatých druhů rodu rosnatka (Drosera) z čeledi 
rosnatkovitých (Droseraceae). Všechny patří v rodu rosnatka (Drosera) do sekce Ergaleium (DC.) Planchon. 
Popis a ilustrace jsou uváděny pro čtyři druhy: Drosera subhirtella Planchon, D. moorei (Diels) Lowrie comb. 
nov., D. zigzagia Lowrie sp. nov. a D. intricata Planchon, jejichž statut se znovu zavádí. Uvedené čtyři druhy 
jsou blízce příbuzné a společně se zde sbírají pod označením komplex D. subhirtella. Jen jediným dalším 
druhem hlíznaté rosnatky, který má žluté květy, je Drosera sulphurea Lehm., která se zde opět zavádí jako 
samostatný druh odlišný od nejbližší příbuzné, růžovokvěté D. neesii Lehm. I když  rosnatka D. sulphurea 
není s rosnatkami komplexu D. subhirtella blízce příbuzná, lze ji s rosnatkami této skupiny zaměnit, a proto 
uvádím klíč ke všem pěti druhům.
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část I

Allen Lowrie

Další část překladů prací Allena Lowrieho, jež nám laskavě zapůjčil. 
Tentokrát je to dvoudílný přehled žlutokvětých rosnatek.



D. intricata D. moorei D. subhirtella D. zigzagia
způsob růstu polehlý polehlý polehlý vzpřímený
listy většinou po 3 většinou po 3 většinou po 3 samostatně
čepel vesměs široce  vesměs ledvinitá  vesměs okrouhlá vesměs široce 

obvejčitá obvejčitá
stonky, řapíky žláznaté žláznaté žláznaté žláznaté
a  květní stopky
listeny třepenité, žláznaté třepenité v distální  třepenité,žláznaté třepenité na špičce, 

polovině žláznaté
kališní lístky oválné, žláznaté oválné, žláznaté úzce oválné, žláznaté  oválné, žláznaté
délka korunního 8–11,5 mm 6,5–10 mm 8,5–12 mm 5–6 mm
plátku
délka čnělky 3–3,5 mm 2–3 mm 3–3,5 mm 1–1,2 mm
délka semene 1,5–2,2 mm 1,2–1,5 mm 2,5–3,5 mm 1,1–1,3 mm

Tabulka 1 Morfologické srovnání druhů u komplexu rosnatky D. subhirtella
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2. Rostliny poléhavé (často k opoře využívající 
vegetace poblíž) nebo šplhavé, listy ve shlu-
cích po 3 či více…..…………………………….3

3. Kališní lístky lysé  ………..…………D. moorei
3. Kališní lístky žláznaté...…….…………………4
4. Všechny rostlinné části (včetně kališních 

lístků) žláznaté…….......…………..D. intricata
4. Všechny části rostliny (včetně nejnižšího 

úseku stonku, tyčinek, blizen a korunních 
plátků) žláznaté…….……………D. subhirtella

semeník, bílé čnělky cca 2 mm dlouhé, každou 
dělenou v množství větvících se hladkých 
segmentů a načervenale růžové blizny, které na 
vrcholu každého segmentu vytvářejí nepatrně 
zduřelý emarginátní výrůstek.

Komplex rosnatky D. subhirtella
Každý druh, který patří ke komplexu rosnatky 
D. subhirtella, lze identifikovat podle jedinečné 
morfologie semen. V této skupině existují rovněž 
významné rozdíly v morfologii vegetativních 
a květních orgánů. Mnohé z diakritických znaků Obnova druhového statutu D. sulphurea

D. sulphurea těchto čtyř druhů se uvádí v tabulce 1.Rosnatka  se omezuje na oblast 
Denmark-Albany v pobřežních oblastech jiho-

 Planchon (Planchon 1848: západu Západní Austrálie. Její nejbližší příbuzná, Drosera intricata
D. neesii 293). Typ: jihozápadní Západní Austrálie, , se v této oblasti také vyskytuje, ale má 

J. Drummond 2.sb. 7, v herb. Hook. (holo: K).mnohem větší rozsah, který se prostírá ve 
východním směru ke Cape Arid a na severu ke 

Drosera menziesii flavescensD. neesii  var.  Benth. (Bentham Kalbarri. Vzorky  s výskytem v oblasti Hill 
1864: 468). Typ: p.p. pokud jde o jihozápadní River-Mingenew-Kalbarri jsou známé jako subsp. 

borealis D. neesii neesii Západní Austrálii, J. Drummond 2.sb. 7, v herb.  N.G. Marchant. Od  ssp.  se 
D. neesii borealis Hook. (syn: K). ssp.  ničím jiným než bílými 
hlízkami neliší. Zatímco status D. neesii ssp. 
borealis vyžaduje další studium, D. sulphurea Popis

Zlatozelená žláznatá vytrvalá bylina, polehlá, projevuje tolik morfologických odlišností od 
D. neesii často spletená, když se vyskytuje ve větších , že jde určitě o samostatný druh.

porostech, plazivá nebo šplhavá, stonek kvetou-
D. sulphurea cích jedinců obvykle 25–40 cm dlouhý s hlízky-Rosnatka   má žlutou nebo žlutavě 

tvornými stolony (tzv. dropper roots), které růžově uzardělou hlízku, stonky 40–60 cm vysoké, 
vyrůstají z listových paždí. Hlízka bílá, kulovitá, žluté korunní plátky, řídce žláznatý semeník, 
pokrytá černými papírovitými pochvami o prů-nažloutle zelené čnělky cca 4,5 mm dlouhé, 
měru asi 5 mm, vertikální stolony pod zemí dlouhé každou rozdělenou v četné větvící se nitkovité 
1,5–3 cm. Listy ve střídavých shlucích po třech segmenty, přičemž vrchol každého segmentu se 
(někdy s přídatnými postranními páry), střední dále dělí ve tři kratičké segmenty, které zakončují 

D. neesii list s řapíkem o délce 10–30 mm, postranní listy žlutavě zelené blizny. Naopak  má hlízku 
s řapíkem o délce 5–12 mm. Čepel štítovitá, široce tmavě kaštanově hnědou nebo bílou, stonky 
vejčitá na většině listů, ale ledvinitá a okrouhlá 15–40 cm vysoké, růžové korunní plátky, žláznatý 



Prostředís uťatým vrcholem u ostatních, 1–2,5 mm dlouhá, 
D. intricata roste v šedém nebo hnědém jílovitém 1,2–2 mm široká, okrajové žlázky lapající hmyz 
písku, v korytech rychle tekoucích sezónních dlouhé 1,5–3,5 mm, abaxiální povrch žláznatý. 
potoků, odlehčovacích kanálů, odvodních stružek Květenství latnaté, koncové, 3–12 květé, květní 
a v buši s rodem Melaleuca na okrajích v zimě stopky dlouhé 7–18 mm, žláznaté, listeny zlatavě 
vlhkých vodních toků a močálů. zelené, černě tečkované, kopinaté, dlouhé 

2,5–3 mm, okraje a vrchol nepravidelně třepenité, 

Doba kvetenížláznaté. Kališní lístky zlatavě zelené, na koncích 

Od září do října.černě skvrněné, oválné, 3,5–5 mm dlouhé, 
1,5–3 mm široké, okraje a vrchol nepravidelně 

Status ochranytřepenité, segmenty třepení cca 1,5 mm dlouhé a 

D. intricata je druh obecný a v současnousti není zakončené vrcholově miniaturní koncovou 

ohrožený.žlázkou. Abaxiální povrch pokrytý stopkatými 
žlázkami o délce cca 0,3 mm. Korunní plátky žluté, 

Etymologievejčité, dlouhé 8–11,5 mm, široké 5,5–7 mm, 

Druhové latinské jméno intricata je z latinského vrchol nepatrně hřebínkatý. Tyčinky dlouhé 

intricatus – spletený, ve vztahu ke stylu růstu této 5–7 mm, nitky bílé, prašníky a pyl žluté. Semeník 

rostliny na místech, kde roste ve vzájemně zelený, oválný, 1,5–1,6 mm dlouhý, 1–1,5 mm 

propletených slucích.v průměru za zralosti (at anthesis), plodolisty tři, 
žláznaté. Čnělky 3, zlatavě zelené, 3–3,5 mm 

Typizacedlouhé, každá větvená v četné nitkovité segmenty, 

Benthamův typový vzorek pod názvem D. menziesii každý z nich dělený poblíž vrcholu v mnoho 

var. flavescens sestává ze tří sběrů. Drummondova krátkých segmentů, každý zakončený jednodu-
chou bliznou. Tobolka obvejčitá, cca 3 mm dlouhá, kolekce je také holotypem D. intricata. Oldfieldovy 
cca 4 mm v průměru. Semena černá, nehtovitá, sběry z oblastí The Hill River a Vasse jsou 

D. subhirtella.1,5–2,2 mm dlouhá, báze obvejčitá, konkávní, 
0,5–0,6 mm v průměru, hrot asi 0,25 mm dlouhý 

Příbuznostia k vrcholu se sbíhající, trochu srpovitý, podélně 

Na zběžný pohled si lze D. intricata splést s její křídlatý po jedné straně a vrcholu, cca 0,15 mm 

blízkou příbuznou rosnatkou D. subhirtella. široký (obr. 1).

D. subhirtellapozn.  se ale zjevně liší žlutou hlízkou, šířeji Výčet dalších zkoumaných vzorků vynechán (
překl. rozestřeným žláznatým oděním, převážně okro-)

uhlými listy a delšími semeny s nápadným tvarem. 
Planchon (1848) popsal ve stejné publikaci jasně 
tyto dva druhy. Bentham (1864) redukoval 
D. intricata na varietu D. menziesii R. Br. 
a D. subhirtella na varietu D. macrantha Endl. Diels 
(1906) sice D. subhirtella opět osamostatnil, ale 
D. intricata redukoval na její synonymum. Všichni 
další autoři se drželi Dielse, ale D. intricata má nyní 
opět statut druhu.

D. intricata byla u Beaufort River nalezena bok po 
boku a současně kvetoucí s D. subhirtella 
(A. Lowrie 1905). Na této lokalitě se nenašli žádní 
zjevní hybridi mezi oběma taxony, a proto se zdá, 
že jsou geneticky izolovaní. Uvedené pozorování 
je dalším důkazovým materiálem, že u obou těchto 
taxonů jde o samostatné druhy. 

Drosera intricata, foto A. Lowrie

Poznámky
Rozšíření Stejně jako další šplhaví hlíznatí příslušníci tohoto 
Tento druh je známý z oblastí Brusseltonu, rodu využívá i D. intricata okrajových zadržovacích 
Cranbrooku, Jerramungupu, Bowellingu, Katan- žlázek svých čepelí dvěma způsoby. Primárně se 
ningu, Mt. Cooke a New Norcia. těchto žlázek využívá k lapání hmyzu, ale pokud je 
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zapotřebí, několik málo z nich se upevňuje na v průměru, vrchol zaoblené zploštělé křídlo 
okolní vegetaci kvůli opoře. Žlázky, které poskytují o délce 0,2–0,3 mm (obr. 2).
oporu, se hlavně vyskytují na delších středních Výčet dalších zkoumaných vzorků vypuštěn (pozn. 

překl.)listech v každé trojici. Většina žlázek připojených 
k čepeli zůstává volná a dál pokračuje v lapání 

Rozšířenía zpracovávání kořisti.
Známá z lokality Southern Cross na východ 

Drosera moorei k Musson Soak (severo-severo-západně od (Diels) Lowrie, com. nov.
Coolgardie) a na jih k Scaddenu a Cape Arid.

D. subhirtella var. moorei Diels (Diels 1906: 119). – 
D. subhirtella moorei Prostředí ssp.  (Diels) N.G. Marchant 

D. moorei roste v písčitohlinité půdě na plochách (Marchant et al. 1982: 385). Typ: Nine-mile Rocks 
žulových výstupů tam, kde je průsak vody největší. poblíž Coolgardie, Western Australia Goldfields, 
Roste také v zástinu nízkých křovin nedaleko od Western Australia, září 1895, S. Moore s.n. (lecto: 
žulových výchozů. K, zde určený). Bullabulling, Western Australia, 

září 1895, S. Moore s.n. (paralecto: K).
Období kvetení

Popis Září, říjen.
Hlíznatá dosti křehká žláznatá vytrvalá bylina, 

Ochranný statuspolehlá, plazivá nebo šplhavá, stonek u kvetoucích 
D. moorei je běžný druh a v současnosti není jedinců 12–35 cm dlouhý, někdy s hlízky-tvornými 

ohrožený.stolony ( dropper roots ) vyrůstajícími z listových 
paždí. Hlízka bílá, kulovitá, pokrytá černými 

Etymologiepapírovitými pochvami o průměru cca 8 mm. 

Tento druh rosnatky je pojmenován na počest Vertikální stolon pod zemí dlouhý asi 15 cm. Listy 

Spencera Le Marchant Moora (1850–1931), ve střídavých shlucích po třech, středový list 

vědeckého pracovníka Botanického oddělení s řapíkem dlouhým 10–25 mm, postranní listy 

v Britském muzeu, který sbíral rostliny v lokalitě s řapíkem o délce 2–10 mm. Čepel štítovitá, skoro 

Eastern Goldfields v Západní Austrálii v letech ledvinitá v obrysu na většině listů, ale na ostatních 

1894–1896.široce vejčitá, 1–2 mm dlouhá, 1,5–2,5 mm široká. 
Okrajové žlázky k lapání hmyzu 1–2,2 mm dlouhé, 

Příbuznostiabaxiální povrch žláznatý. Květenství latnaté, 

D. moorei se snadno rozpozná od D. intricata koncové, 2–10květé. Květní stopky 4–15 mm 

a D. subhirtella podle žláznatých kališních lístků. dlouhé, žláznaté, listeny čárkovité, 2–3,2 mm 

D. zigzagia má rovněž žláznaté kališní lístky, ale dlouhé, okraje celistvé, vrchol nepravidelně 

také se od D. moorei snadno rozlišuje podle svého třepenitý, žláznatý. Kališní lístky zlatavě zelené, 

nevysokého cikcak způsobu růstu a samostatně slabě černě tečkované, vejčité, 3,5–5 mm dlouhé, 

střídavými listy.1,5–2,5 mm široké, okraje ve spodní třetině 
celistvé, zbytek a vrchol nepravidelně třepené, 

Poznámkytřepení 0,5–2 mm dlouhé a zakončené malinkou 

Stejně jako rosnatka D. intricata i D. moorei je vrcholovou žlázkou, abaxiální povrch žláznatý. 
Korunní plátky žluté, široce vejčité, 6,5–10 mm schopná vytváření přídatných hlízek pomocí 
dlouhé, 4–8 mm široké, vrchol nepravidelně adventivních stolonů označovaných jako „dropper 
hřebenitý. Tyčinky 3,5–4,5 mm dlouhé, nitky bílé, roots“, které se běžně tvoří v paždí listů u jedinců 
prašníky žluté, pyl bledavě žlutý. Semeník zlatavě z velmi vlhkého prostředí. Tyto přídatné hlízky 
zelený, 2–3 mm dlouhý, kulovitý, o průměru zvyšují počet rostlin na stanovišti následující 
1,5–2,5 mm za zralosti. Plodolisty 3, žláznaté. sezónu. D. radicans Marchant vytváří přídatné 
Čnělky 3, zlatavě zelené, 2–3 mm dlouhé, každá hlízky pravidelně a stejným způsobem a toto bylo 
větvená v mnoho nitkovitých segmentů, každý rovněž pozorováno u D. gigantea Lindley.
segment dělený poblíž vrcholu ve větší počet 
krátkých segmentů, každý zakončený jedinou Dokončení příště.
bliznou. Tobolka obvejčitá, cca 2,2 mm dlouhá, asi 
2,2 mm v průměru. Semena černá, nehtovitá, Překlad Z. Žáček
dlouhá 1,2–1,5 mm, báze subsférická, konkávní, 
o průměru 0,3–0,4 mm. Hrot 0,15–0,2 mm 

„ “



Obrázek 1. Drosera intricata. A – celkový vzhled rostliny, B – část stonku a listových řapíků s „dropper 
root“ a vyvíjející se hlízkou, C – list, D – kališní lístek, abaxiální (zevní) povrch, E – korunní plátek, F – 
semeník a čnělky, G – zvětšená čnělka, H – semeno. Měřítko = 1 mm. Kresba A. Lowrie, 1997.6 
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Obrázek 2. Drosera moorei. A celkový vzhled rostliny, B – list, C – korunní lístek, abaxiální (zevní) povrch, 
D – korunní plátek, E – semeník a čnělky, F – semeník, pohled zdola, G – zvětšená čnělka. H – semeno. 
Měřítko = 1 mm. Kresba z východu lokality Southern Cross, A. Lowrie s. n. 18. 9. 1983. 7 
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Utricularia purpurascens – rarita v našich sbírkách

Martin Spousta

Tento druh poprvé popsal John Graham v Cat. Pl. dokonce i s fotografickým materiálem pro lepší 
Bombay roku 1839. Ačkoliv podle monografie  představu, kde a jak se rostlina vyskytuje a v jakém 
Petera Taylora se jedná pouze o synonymum pro společenství roste. 
druh Utricularia graminifolia, je zřejmé, že bude 
potřeba tento názor revidovat. Je to endemit Semínka vyklíčila velmi brzy, až jsem nemohl 
rostoucí v Indii, kde je rozšířený v severní části uvěřit, že by mohla během jednoho týdne vyklíčit 
West Ghats od provincie Maharashrara po Gujarat s tak velkou úspěšností. Měl jsem dvě „varianty“.
na severu a v provincii Karnataka a Goya na jihu, 
kde roste na mokrých lateritových svazích porost-
lých mnoha travinami, např. Eriocaulon, Rhamphi-
carpa a Striga gesnerioides.  

Nadzemní prýty jsou kopinaté, dlouhé 8 mm 
a v horní části asi 2 mm široké. Pasti jsou velmi 
drobné, maximálně kolem 1 mm, oválného tvaru 
(viz foto). Na květním stvolu, který je ovíjivý a 
často i rozvětvený, je jeden až dva květy. Květ mívá 
10 až 15 mm v průměru. Barva květů je sytě modrá 
s fialovým nádechem. 

dyž jsem získal semínka, 
původně jsem ani nevěděl, jak rostlina vypadá. 
Doposud byla známá pouze jediná fotografie. 
Zkontaktoval jsem tedy botanický institut v Indii, 
abych se dozvěděl více. Dostalo se mi odpovědi 

Informací o tomto druhu je 
velice poskrovnu, takže k
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Nahoře květ U. purpurascens z kultury. Dole mikrofoto 
lapacího měchýřku. Foto Michal Rubeš.



Jedna měla mít větší květ než druhá, ovšem zjistil příčinu odumírání a  rostliny. 
později se ukázalo, že květy jsou velikostí zcela Háďátka! Při návštěvě dr. Studničky v BZ Liberec 
podobné. Rozdíl byl pouze v barvě a podle mého jsem dostal radu, jak háďátka zničit – postřikem 
názoru i v malé odchylce ve tvaru okvětního Sulka. Bohužel pomoc přišla již velmi pozdě; 
plátku. Rostliny zprvu rostly velmi bujně, ale zachránil jsem pouze malý trsík. 
z ničeho nic se začaly pozvolna „ztrácet“. Nevěděl 
jsem, oč se jedná, a tak jsem zkusil nejprve použít Zdá se, že druh je poměrně složitě udržitelný 
Mospilan kvůli podezření z napadení smutnicemi. v kultuře, jelikož je velmi choulostivý nejen na 
Tento postřik se původně zdál účinný, tedy alespoň teplotu, ale i vlhkost a také na plísně. Květenství 
na několik dnů. Bohužel v krátkém čase „mizení“ bylo nedávno k vidění také ve sbírkách BZ Liberec, 
opět nastalo. Vyzkoušel jsem různé jiné přípravky, které jsem semínka poskytl, a mohu potvrdit, že 
jako Polyversum a Fundazol, stejně tak i Sumit- ani zde nejsou rostliny příliš vitální a květní stvoly 
hion, ale bez jakéhokoli dlouhodobějšího efektu. se vytváří do plného rozkvětu pouze v malém 
Vždy, když květní stvol dorostl do výšky kolem počtu. Z těchto důvodů bych určitě U. purpurascens 

začátečníkům nedoporučoval. Navíc je v kultuře 10 cm a začal se rozevírat květní pupen, tak do 
zcela novinkou a vím pouze o jediném pěstiteli dvou až tří dnů padl. Pomalu jsem byl smířený, že 
z Německa, který ji pěstoval, ale také o ni přišel. snad tuto rostlinu nikdy neuvidím vykvést. Jakým 
Do budoucna věřím, že se podaří o tomto druhu překvapením bylo, když jsem jednoho dne spatřil 
zjistit více informací a zanedlouho se dostane do cosi modrého mezi rosnatkami, kde jsem 

Utricularia purpurascens více sbírek.     pěstoval. Na tu barvu nikdy 
nezapomenu, jelikož se v mé sbírce vyskytují jen  

Literatura:bublinatky se žlutými, bílými, červenými nebo 
Taylor, Peter. The Genus Utricularia: A Taxonomic Mono-růžovými květy. Katastrofický scénář  
graph. London: Royal Botanic Gardens, 1989. rostliny pokračoval.
Janarthanam, M. K. - Henry, A. N. Bladderworts of India. 

Botanical Survey of India, 1992.
Při jedné schůzce u manželů Rubešových, kde byl 
přítomen i Zdeněk Žáček, jsme se vrátili do 
školních let, kdy jsme poprvé přičichli k mikro-
skopování. Posloužil nám obyčejný školní 
mikroskop. Vypreparovali jsme měchýřky této 
bublinatky. Bylo to opravu velmi vzrušující 
pozorovat něco tak zajímavého. Dokonce jsem 

„mizení“

„mizení“

Coimbatore, India: 

Unikátní fotografie U. purpurascens z přírodních stanovišť 
jsou patrně vůbec poprvé publikovány. Vlevo naleziště ve 
výšce 800 m n. m., vpravo lokalita na lateritové náhorní 
planině ve výšce přes 1000 m n. m. v  Radhanagari. Obě 
lokality: Kolhapur, Maharashtra, Indie. Foto R. S. Yadav. 
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Mnozí by si jen podle názvu mohli představovat, německý botanik českého původu, Jan Schlauer, 
že tento druh hlíznaté rosnatky ze sekce Ergaleium který se hodně věnuje taxonomii a systematice 
(která tvoří skupinu pro rosnatky vytvářející MR, považuje poddruh geniculata za pouhou 
hlízky) s výskytem v ráji výjimečných rosnatek na varietu rosnatky obrovské (D. gigantea). Z uvede-

ného plyne, že tato hlíznatá rosnatka projevuje jihozápadě Západní Austrálie, musí mít gigantické 
jistou variabilitu, ať už ji botanikové řadí do listy, které jsou schopné lapání už opravdu výrazně 
jakékoliv kategorie. větší kořisti. Ale vše je relativní a nejinak je tomu 

i u rosnatky obrovské (D. gigantea). Zde se druhové 
latinské jméno vztahuje jednoznačně k velikosti Vzácná možnost pokusit se o pěstování rosnatky 
vzrůstu, neboť rostlina vytváří vzpřímené vysoké obrovské (D. gigantea) se mi naskytla 4. 7. 2005, 

kdy jsem získal celkem 8 jejích hlízek, které jsem a bohatě větvené lodyhy, které jsou schopné 
ponechal uzavřené v krabičce vystlané zvlhlým dosáhnout výšky 0,2–1 metru. 
ubrouskem až do 19. 9. 2005 a právě tehdy jsem je 
před vysazením podrobil důkladné prohlídce. Tři Geografickým těžištěm jejího výskytu je jiho-
největší jasně cihlově červené hlízky (o velikosti západní, krátce místy přetržitý pobřežní pás mezi 
větších hrášků a kulovitého tvaru) už vykazovaly městy Geraldtonem na severu a Albany na jihu. 

D. gigantea výrazné známky rašení podzemních „vrtacích“ Nejhojněji je rosnatka obrovská ( ) na 
botanické mapě vyznačována v okolí Perthu, stolonů, jejichž úkolem je dostat se nad povrch 
hlavního města Západní Austrálie, které se a zahájit vegetační sezónu. Zbývající hlízky se 
nachází přibližně uprostřed spojnice mezi městy lišily podstatně menší velikostí (až o polovinu 
Geraldton a Albany. Na popsané ose se tento druh i více proti předešlým) a měly černé zbarvení díky 
vyskytuje ostrůvkovitě těsně podél pobřeží odumřelým nejstarším vrstvám z předešlých 
a směrem do vnitrozemí zasahuje v některých vytvořených hlíz, do nichž se halily. 
úsecích maximálně do cca 200 km. Severozápadně 
od Albany jsou dva ostrůvky výskytu od pobřežní Vzhledem k nedostatku prostoru jsem všech osm 
linie zřetelně oddělené, ale i tak se od něj prostírají hlízek zasázel následný den do PET lahve 
jen pár kilometrů. Od Albany ve východním směru s odstřiženým zúženým hrdlem, abych tak získal 
vzniká několikasetkilometrová pauza a poslední vysoký válcovitý improvizovaný květináč. Na dno 
malou oblast výskytu lze vidět až v těsném jsem vysypal vrstvu keramzitu a zbytek válce jsem 
sousedství města Esperance východně od Albany. vyplnil čistou hrubě vláknitou rašelinou cca 5 cm 
Je to malá kruhová oblast jen pár kilometrů pod jeho horní okraj. Povrch substrátu jsem 
vzdálená od jižního pobřeží. Tohle je tedy prostor, vysypal tenkou vrstvou jemného bílého křemi-
v němž se vyvinul tento bezkonkurenční gigant čitého písku. Do přichystaného substrátu jsem 
mezi rosnatkami co do výšky vzrůstu a větvení pak postupně hloubil dřevěným kolíkem osmi-
svých lapacích natí. Právě zde a nikde jinde na centimetrové „sondy“ a do každé vytvořené jsem 
světě. vložil jednu hlízku. Substrát se založenými 

hlízkami jsem prolil odstátou kohoutkovou vodou 
Jméno za botanickým názvem rosnatky obrovské a vše přiklopil kvůli vyšší RVV. Pokud byla 
(D. gigantea) je jménem autora, který rostlinu v podmisce voda, tak vždy dosahovala jen ke 
poprvé vědecky popsal. V tomto případě se jedná keramzitové drenážní vrstvě na dně válce.
o světově významného anglického botanika Johna 
Lindleyho (1799–1865). V této fázi nezbývalo než vyčkávat, zda z hlízek 

nějaké rostliny vzejdou. Tento impro-květináč 
Rozeznávají se dva poddruhy: D. gigantea ssp. jsem postavil k východnímu oknu a průběžně jsem 
gigantea a D. g. ssp. geniculata, ale současný sledoval, zda už se něco děje.

Tajuplná rosnatka obrovská 
(Drosera gigantea Lindley)

Zdeněk Žáček
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Hlízky založené do substrátu v polovině září mi zálivku do podmisky tak, aby voda mohla vzlínat 
spolehlivě brnkaly na nervy po celý zbytek do vlastní rašeliny. Občas jsem substrát prolil 
podzimu, přes Vánoce i na Nový rok, kdy jsem už i shora za pomoci 10ml jednorázové injekční 
začínal mít obavy, že se kdesi stala chyba. stříkačky. O šest dní později, tedy 12. 1. 2006, jsem 
Památným dnem se stal 6. leden 2006, kdy jsem si mohl do poznámek s jistotou zanést rašení číslo 
při pravidelné kontrole téhle povedené „sádky“ dvě. Všiml jsem si i rozdílu ve vzhledu druhého 
ihned zpozoroval změnu. Písek na povrchu jedince na povrchu. Tento byl podstatně štíhlejší 
substrátu nadzvedával ještě zpola zasypaný krásně a zdaleka ne tak tmavě červenohnědě zbarvený 
jasně červenohnědý vrchol robustního rašícího (červenohnědá zde představovala jen jakýsi odstín 
prýtu! S jídlem roste chuť, a tak jsem doufal, že na sivě zelenohnědém podkladu). V prvních fázích 
první vyrašenec bude mít brzké následovníky. po vynoření ze substrátu oba vyrašené prýty 
Zatímco jsem často pozoroval vývoj prvního projevovaly krátce polehlý růst, ale jen opravdu 
jedince, nepřestával jsem zkoumat povrch krátce, aby se brzy začaly zřetelně napřimovat 
substrátu v jeho okolí a začínal jsem zvyšovat a vykazovat růst do výšky. Na snímcích z tohoto 

Tabulka 1. Chronologický záznam vyrašení 6 hlízek Drosera gigantea z 8 vysazených.

září/05      říjen/05      listopad/05      prosinec/05      leden/06      únor/06      březen/06
vysazení       negativní        negativní               negativní               1. – 6. 1.          5. – 25. 2.       dvě hlízky
8 hlízek                                                                                            2. – 12. 1.        6. – 27. 2.       se neujaly  
(20. 9. 2005)                                                                                     3. – 15. 1.         
                                                                                                         4. – 21. 1.

Obr. 2. První dva jedinci Drosera gigantea ve větším detailu. 
S dlouživým růstem se zvyšují také odstupy mezi listeny. 
(20. 1. 06)

Obr. 4. Přechod z II do III stádia vývoje u D. gigantea po vyrašení 
z hlízek.(27. 2. 06)

Obr. 1. První tři rašící jedinci D. gigantea. Podle vzrůstu lze vidět 
posloupnost, v níž se nad substrátem objevovali. „Stadium OCH“. 
(20. 1. 06)
Obr. 3. II „Stádium pakobylek“ v kombinaci s I „stádiem OCH“ 
u D. gigantea. Ve druhém stádiu se začínají vytvářet základy 
postranních větví. ( 25. 1. 06)
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období můžete vidět, že byly zpočátku zcela bez větším peklem na povrchu, když vlivem žáru 
větvení, střapatí hustě nahloučenými šupinatými dochází ke spontánním požárům, které nemilo-
listeny, které těsně a do špičky semknuté překrý- srdně sežehnou z povrchu vše, co tam snad dříve 
valy také jejich růstové vrcholy. Tohle vývojové ještě přežívat dokázalo.
období jsem nazval I OCH fáze podle legendár-
ního mongolského červa olgoje chorchoje, kterého Sezónní biorytmus – 6 měsíců spím a 6 měsíců 
mi čerstvě rašící prýty silně evokovaly. bdím – je tak zjevně pevně geneticky zakódován, že 

se kdekoliv na světě projeví „zazvoněním“ 
Než se pustím do dalších událostí s „obryněmi“, je k „probuzení“ přesně do podmínek původní 
dobré popsat s důrazem fakt, že Vám uprostřed domoviny, bez ohledu na skutečné podmínky 
zimy, mezi jinými MR a JBK, jež jsou vesměs v aktuálním klimatickém pásmu. Nabízí se otázka, 
v hlubokém vegetačním klidu, dormanci a tak zda by se hlíznaté rosnatky daly přeučit tak, aby 
podobně, zcela paradoxně v nejhorším ročním zatahovaly v souladu s naším podzimem, 
období co do přirozeného světla, tepla a kořisti, v hlízkách pod zemí hezky přežily naši zimu, 
pojednou začne cosi jevit vitální známky života. vyrašily na jaře a dopřály si plnohodnotné vegetace 
Tohle je asi důvodem, proč jsou hlíznaté rosnatky v našich letních podmínkách. Nic kloudného jsem 
v našem klimatickém pásmu ve sbírkách tak se o podobném pěstitelsko-experimentálním úsilí 
ojedinělé. Tento paradox je dán jakýmsi sezónním nikde nedozvěděl, nevím, zda se někdo vážně 
budíkem v hlízkách australských druhů rosnatek, pokoušel zjistit, zda je či není nastavení austral-
který je nastaven v našem klimatickém pásmu do ského času u rosnatky obrovské (D. gigantea) (ale 
těch nejméně vhodných podmínek proto, že právě i jiných druhů hlíznatých rosnatek) zcela kon-
v tomto období začíná v Austrálii období dešťů stantní.
a vlhka (jaro, léto), zatímco v podmínkách našeho 
závěru jara a v létě panuje v jejich domovině, a zde K „časovači“ rosnatky obrovské (D. gigantea) se 
rosnatky obrovské zvlášť, období značně krušného v příhodnou chvíli vrátím, ale teď se budu opět 
sucha (období zimy). Z jejích přirozených stano- věnovat líčení, jak probíhal vývoj vyrašených 
višť se uvádí zahloubení hlízek v substrátu až do obryň a rašení dalších. 15. 1. 2006 jsem 
jednoho metru! Máte-li tedy před očima rostlinu zaznamenal rašení již třetí obryně. Na vrcholu 
až 1 m vysokou, je teoreticky možné si představit, první vyrašené obryně jsem v té době mohl 
že ve skutečnosti je její celková výška od hlízky po pozorovat zřetelný dlouživý růst a napřimování 
vrchol 2 metry. Metr pod zemí, metr nad zemí – prýtu. V paždí jejích vrcholových listenů jsem 
další důkaz o oprávněnosti druhového latinského rozeznával zřetelné kulovité útvary. S postupu-
názvu „gigantea“. Hluboké zanoření hlízek jícím prodlužováním prýtu bylo patrné, že se 
rosnatky obrovské (D. gigantea) v substrátu není zvolna vytrácí jeho tmavočervené zbarvení 
jen v zajištění alespoň trochy vlhkosti v období s přechodem do sinavě hnědozeleného odstínu, 
sucha, kdy půda na povrchu vyprahlostí doslova celkově zeštíhluje a jednotlivé listeny tvoří 
puká, ale je také vynikající obranou před ještě mnohem širší odstupy navzájem. 21. 1. 2006 se 

Obr. 6. Tři naplno otevřené květy v květenství Drosera gigantea. 
(5. 4. 06)

Obr. 5. Rostliny se začínají olisťovat a nejvyšší rostlina má zřetelné 
vrcholové květenství. (23. 3. 06)
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objevila čtvrtá rostlina, takže z 8 založených hlízek Soudím, že obě sorty jsou v přímém vztahu 
jsem už získal 50% úspěch vyrašení. V té době s poučkou: čím větší hlízka, tím robustnější 
jsem celou kulturu kryl poklopem ze zbytku PET rostlina a čím větší hlízka, tím časnější vyrašení 
lahve, abych zajistil vyšší RVV. Nebyl to problém, nad substrát.
protože výhonky ještě zdaleka ke střeše krytu 
nedosahovaly. Přesto jsem už začínal mít obavy, 27. únor loňského roku byl dalším mezníkem, a to 
jak budu řešit RVV v okamžiku, kdy ho rostliny ze dvou důvodů: na první vyrašené obryni se zcela 
dosáhnou. 25. 1. 2006 se u nejpokročilejších rozvinul úplně první list a za druhé, protože 
jedinců začaly vytvářet první postranní větévky, nejpokročilejší rostliny se výrazně prodlužovaly do 
a to střídavě nad sebou. Tohle vývojové stádium stran dlouhými větvemi a začínaly jimi naléhat na 
jsem si označil jako II fázi „pakobylka“, protože kryt, rozhodl jsem se ho úplně odstranit a zkusit 
vzhled rostlin mi v té době tento hmyz výrazně rostliny pěstovat zcela volně.
připomínal (viz obrázky). Pak v rašení nastala delší 
odmlka, kdy už jsem nedoufal v žádné pokračo- Po 27. 2. lze mluvit o započetí III fáze olisťování, 
vání, ale 25. 2. a 27. 2. 2006 se nad povrch která probíhala u různých jedinců různě rychle 
vyklubaly pátá a šestá rosnatka. Ihned jsem viděl, a lze ji shrnout tak, že čilejší vývoj listů se 
že jde o subtilnější rostliny, protože jejich prvotní odehrával spíše u později vyrašených „subtilek“ 
nadzemní prýty byly mnohem štíhlejší než než u časněji vyrašených „robustek“. Je to zřejmě 
u robustních předešle vyrašených rostlin, a tak dáno tím, že časnějším „robustkám“ déle trvá 
jsem si tyhle dvě sorty pro odlišení nazval tvorba silnějšího a delšího bočního větvení než 
„subtilky“ a „robustky“. pozdnějším „subtilkám“, u nichž jsou postranní 

větévky kratší, a vyvíjejí se tedy rychleji. Olisťování 
Tabulka 2. Typová charakteristika vyrašených rostlin probíhalo po celý březen a vlastně se průběžně 
u Drosera gigantea. doplňovalo o stále další lístky na různých místech 

bočních větví všech jedinců po celé vegetační 
„Robustky“

období. Tohle je významně odlišná strategie od 
Červenohnědé, později sivě zelenohnědé, robustní, 

jiných druhů rosnatek, u kterých se z růstového 
základ nejsilnějších a nejvyšších rostlin schopných 

středu po dobu vegetace vytvářejí stále nové listy, i kvetení.
jež nahrazují starší a odumírající. U rosnatky 
obrovské (D. gigantea) vlastně po celé vegetační „Subtilky“

Sivě zelenohnědé, jen se slabým odstínem předešlých, období vytrvávají i ty nejčasněji vytvořené listy 
podstatně šíhlejší, základ menších rostlin obvykle a na větvené lodyze tu a tam přibývají další a další, 
nekvetoucích. takže zde můžete pozorovat jen stále větší listové 

zahušťování a masové odumírání listů začíná až 
„Diblíci“

s koncem vegetační sezóny. 
Miniaturní přízemní listové růžičky s řapíkatými 
okrouhlými lístky (vývojové stádium obdobné 

Jako u všech rosnatek i listy u rosnatky obrovské semenáčkům?).
(D. gigantea) slouží k fotosyntéze a k lapání drobné 

Obr. 8. Výrůstky z listů D. gigantea se geotropicky prodlužují. 
(8. 4. 06)

Obr. 7. Na listech D. gigantea poprvé zaznamenávám podivné 
výrůstky. (5. 4. 06)
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kořisti, ale překvapily mě ještě jednou pozoru- s okrouhlou bází a s horními vrcholy protaženými 
hodnou vlastností, k níž se dostaneme později. šikmo vzhůru do stran v jakési štětičky, které tvoří 
Když jsem se u rosnatky obrovské (D. gigantea) snopce nejdelších okrajových stopkatých žlázek 
dostal k listům, musím poznamenat, že vhod- (tentakul) na jednotlivých listech (odtud také 
nějším výrazem jsou lístky, i když to ve vztahu občas listy ouškaté). Listy trčí do prostoru 
k obryním působí spíš divně, ale i zde existuje v kolmém postavení (někdy „štítem“ dolů nebo 
vysvětlení, kterým obhajuji oprávněnost jejího vzhůru či šikmo, ale více méně vždy kolmo 
druhového názvu „obrovská“. Jsou velikostí k řapíku) a na tenkých řapících srovnatelných 
srovnatelné s lístky naší rosnatky okrouhlolisté s květními stopkami a jejich svrchní strana je 
(D. rotundifolia L.), ale zatímco u posledně porostlá kratšími stopkatými žlázkami. Okrajové 
zmíněné by Vám na jejich počet v listové růžici jsou vždy delší, ale nepřesahují délkou ty ve 
stačilo všech deset, jejich počet u rosnatky snopečcích odrůstajících z horních zašpičatělých 
obrovské (D. gigantea) je prostě obrovský a vlastně rohů. Krásné příměry siluety takového listu si 
se v průběhu vegetačního období stále zvětšuje při můžeme bez velkého hledání vypůjčit z říše 
zachování i těch nejčasněji vyrašených. Díky tomu, živočišné – veverka obecná, rys ostrovid, kalous 
že rosnatka obrovská (D. gigantea) vytváří tak ušatý – jak patrné, jde o schéma, které evoluce 
vysokou lodyhu, která je ještě bohatě široce využívá v obecném principu (ať peříčka, srst či 
rozkladitě větvená, vzniká jakási rozsáhlá kostra, tentakula) jak v rostlinné tak i v živočišné říši. 
která poskytuje dostatek prostoru pro stále nové Z hlediska rodu rosnatka (Drosera L.) jsou ale 
a nové lístky, aniž by odumírání dřívějších muselo téměř výsadním znakem právě sekce Ergaleium, 
uvolňovat prostor těm, jež vznikají nejpozději. a tedy hlíznatých rosnatek z Austrálie. Boční větve 
Zůstaňme ještě chvíli u porovnávání uvedených mají i sporadické větvení druhého řádu, ale jakési 
rosnatek. Ve tvaru listů se odchylují. Zatímco  pseudovětvení třetího řádu na nich vytvářejí právě 

řapíkaté listy, které raší z paždí četných listenů, jež 
je porůstají. Obvykle vyraší hlavní střední list 
a posléze ho doplní ze stejného listenového paždí 
dva trochu menší postranní. Pozoroval jsem, že ve 
středních a nejvyšších částech rostlin se vytvářely 
relativně největší listy, které byly spíše žlutozelené 
s červenými stopkatými žlázkami, zatímco u sub-
tilnějších rostlin a ve spodních částech se tvořily 
mnohem drobnější listy a zbarvovaly se víc do 
červena celkově. 

Dobrým ukazatelem vyhovující RVV u rosnatek je 
aktivita stopkatých žlázek. Podle ní jsem si mohl 
ověřovat, že rostlinám vzdušná vlhkost postačuje, 
protože lapací žlázky na listech ronily kulovité 
kapičky typické průhledné a lepkavé tekutiny. V té 
době jsem už vodu v podmisce udržoval ve výši cca 
5 cm a pravidelně jsem ji doplňoval shora prolé-
váním substrátu za pomoci jednorázové injekční 
stříkačky anebo dolitím do podmisky. Zajímavý je 
vývoj listu. V paždí listenu se objeví kulička 
připomínající poupě drobného květu. Pozvolna se 
vysouvá z úžlabí listenu na prodlužujícím se řa-
píku. Když řapík dosáhne své délky, začíná se zvět-
šovat kulovitý útvar na jeho konci. Kulovitý útvar 
ustupuje útvaru, který se podobá kuželovitému či 
zvonkovitému pohárku, jehož okraj lemují ohyby 
okrajových tentakul celou délkou přimknuté 

i u nás rostoucí rosnatka okrouhlolistá má tvar k jeho vnitřní ploše. Některé druhy hlíznatých 
listů vzorově okrouhlý, jsou na dlouhých řapících rosnatek končí listový vývoj právě takovými 
a rozložené horizontálně, u rosnatky obrovské zvonkovitě sbalenými čepelemi, přičemž se 
(D. gigantea) připomínají tvarem malé štíty okrajová tentakula vysunou ven a lemují jejich 

Tabulka 3. IV vývojové vegetační fáze u Drosera 
gigantea a jejich charakteristika

I. OCH fáze
Červenohnědé (zelenohnědé) prýty
Nevětvené
Nízko při substrátu
Hustě porostlé šupinatými listeny

II. pakob. fáze
Sivě zelenohnědé (čevenohnědé zbarvení se vytrácí) 
prýty
Povyrostlé nad substrát ve střední výšce
Listeny se s prodlužováním prýtů oddalují
Tvorba bočních větví

III. fáze olisťování
Z paždí listenů na větvích I a II řádu se vytvářejí po celé 
vegetační období stále nové listy (hlavně dva postranní, 
když už je hlavní vytvořen)
Výšky lodyh a délky bočních větví v podstatě dosaženo
Případné kvetení
List jako veget. orgán

IV. fáze odumírání
Nápadné odumírání listů
Zasychání bočních větví
Zánik lodyh v krátkém období několika dní
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okraj (třeba D. huegelii nebo D. microphylla). 23. března 2006 jsem si mohl vychutnat další 
U rosnatky obrovské (D. gigantea) pokračuje vývoj radostné zjištění. Vrchol nejvyšší a nejrobustnější 
dál a končí úplným plošným rozvinutím čepele do rostliny se už totiž natolik jasně projevil, že jsem 
prostoru. Když ale její list uloví kořist, která jej na něm nemohl přehlédnout tvorbu květenství se 
svým bojem o vysvobození dostatečně vydráždí, zřetelnými poupaty. Květenství je u rosnatky 
sbaluje se do kornoutku a otvor v něm „mřížují“ obrovské (D. gigantea) v řídké staženější latě. 
stopkaté žlázky. Poupata jsou bochníčkovitá a zpočátku korunu 

zcela překrývají hnědavé kališní lísky. Z paždí 
Polapená kořist je bez šance uniknout. Je-li kořist listenů hlavní osy květenství vyrůstají postranní 
drobounká a přilepí se přímo na žlázky v centru větévky, které se dělí ve více květních stopek 
štítovitě vystavené čepele, pak obvykle postačuje zakončených poupaty. 29. 3. 2006 už kryty 
fixace těmito žlázkami a úplné zvonkovité sbalení kališních lístků probělávaly korunní plátky, jak je 
čepele se nespouští. Na vlastní oči jsem vzhledem vidět na snímku. A vývoj postupoval celý zbytek 
k nepříliš štědré sezóně na kořist pozoroval jen pár března, aby se 5. 4. 2006 dal pořídit záběr na první 
individuálních polapení drobného létavého hmyzu tři naplno otevřené květy v nejvyšších částech 
a viděl jsem polapení jak typu lokální, tak i celkové květenství. Téhož dne jsem otevřených květů 
fixace. U téhle rozkladité rostliny si lze v jejím využil k záznamu květního vzorce: K5 (na bázi 
hustém porostu docela dobře představit i „lov zelenavé s přechodem dohněda ke špičce), C5 (bílé 
vyššího řádu“, kdy více rostlin v pospolitém růstu s lehce zvlněným okrajem), A5 (nitky bělavé, 
vytváří navzájem propletenou síť z větví a drobných prašníky kulovité, dvoupouzdré a jasně žluté), 
lepkavých lístků s tím efektem, že se do ní polapí i G (svrchní, bochníkovitě do šířky kulovitý, tmavě 
větší kořist, z níž může profitovat více jednotlivých hnědý, ze třech plodolistů a s třemi světle 
lístků a snad i více jednotlivých rostlin současně. okrovými knoflíkovitě plošnými bliznami). 

Obr. 10. Na dvou listových čepelích pod květenstvím 
nejrobustnějšího jedince D. gigantea se objevují rajčatům podobné 
výtvory. (17. 5. 06)

Obr. 12. U rostlin D. gigantea se začíná projevovat IV fáze 
zatahování a s postupujícím vadnutím lístků vadnou i výrůstky, 
které s nimi zůstávají pevně spojené. (10. 6. 06)

Obr. 9. Z listových čepelí D. gigantea jako girlandy srůstají dlouhé a 
diferencovanější výrůstky. Jeden z výrůstků má na konci 
vytvořenou  rostlinku. Hladkost výrůstků narušují šupinovité 
listeny. (5. 5. 06)
Obr. 11. Výrůstky odrůstající z listových čepelí D. gigantea nejblíže 
povrchu substrátu jsou nejdelší a na konci se v rostlinky 
nediferencují. (17. 5. 06)
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Květy se otevřely i při zatažené obloze a vytrvávaly 15. 4. už nejpokročilejší výrůstky přesahovaly 
až několik dní. Kvetení probíhalo sestupně, opět délku 1 cm a ty, které vznikly na lístcích nejnižších 
tedy rozdílně od porovnávané rosnatky okrouhlo- rostlinných etáží, se začínaly zavrtávat do 
listé, kde k němu dochází květ po květu vzestupně. písčitého povrchu substrátu. Samozřejmě, že mě 
Zdá se, že pro lidský čich jsou květy nevonné. Ne zajímalo, jaký je význam popsaných výrůstků. 
všechny květy se otevřely, mnohé zůstaly celou Nabízelo se, že jednoznačně vegetativní, ale jaksi 
dobu své existence nerozvité. Na fotografii si mi unikaly mechanismus a logika způsobu, jakým 
všimněte, že rostlina byla na počátku rozvoje k tomu dochází. Pátral jsem po nějakých 
květenství sotva olistěná. Průměrem se květy informacích na netu, ale o podobném jevu 
rosnatky obrovské (D. gigantea) dají porovnat třeba u rosnatky obrovské (D. gigantea) jsem neobjevil 
s květy severoamerické nehlíznaté D. filiformis. ani řádku a ani na jejích snímcích z přírody či 
Mezi rosnatkami tedy přibližně střední velikost. z kultury nic podobného, co jsem mohl doma 
Kromě nejvyvinutější rostliny neprojevila kvetení pozorovat, vidět nebylo. Ten jev je tak okatý, že mi 
žádná z ostatních. připadalo vyloučené, že by se o něm nikdo 

nezmínil nebo ho nezaznamenal obrazově. 24. 4. 
5. 4. 2006 mě šest jedinců pospolitě v jedné už dosahovaly některé z nejpokročilejších 
nádobě pěstovaných rosnatek obrovských výrůstků délky 2 cm i více. 28. 4. už měly 
(D. gigantea) ohromilo dalším překvapením. Od nejpokročilejší výrůstky cca 5 cm délku. Doufal 
některých rozbalených lístků srůstaly kolmo dolů jsem, že odpověď přinese další pozorování a jeho 
výrůstky masově růžové barvy sotva 3 mm dlouhé výsledky jsem shrnul v tabulce 4.
a 1 mm široké. Nejprve jsem je zpozoroval pouze 

Tabulka 4. Tři typy vegetativních výrůstků (V1 – V3) u první a druhé vyrašené rostliny. 8. 4. 2006 jsem 
na listech Drosera gigantea.mohl konstatovat, že výrůstky odrůstají z okraje 

i ze svrchní strany čepelí (např. z jejího středu) 
A/ Vegetativní výrůstky s volným srůstem (V1) – nejdelší 

kolmo dolů, jsou tenké, červené a u nejstarších se 
z těchto výrůstků na nižších listech blíže k substrátu se 

zjevně dále prodlužují kolmo k substrátu. 
do něj zanořovaly s nejasným výsledkem. Na vyšších 

Namátkově jsem napočítal přes deset lístků, listech jejich délka nepřesáhla 10 cm a poté se také 
z nichž každý vytvářel po jednom výrůstku. Tento v růstu zastavily a vytvořily miniaturní rostlinku se 
jev jsem pozoroval jak u lístků vysoko nad zřetelnou listovou růžicí a náznakem hlízky na bázi, vše 

„vzhůru nohama“.substrátem, tak i na listech nízko nad ním. 

B/ Vegetativní výrůstky se zadrženým srůstem (V2) – Bez rozdílu se jím projevovaly lístky dvou 
srůst se brzy zastavoval a na konci těchto výrůstků se 

nejčasněji vyrašených rostlin, zbytek byl 
diferencovaly drobounké rostlinky jako v předešlém 

negativní. 14. 4. 2006 bylo možné další vývoj 
případě (délka výrůstků zde nepřesáhla 5 cm).

podivných výrůstků popsat takto: nejpokročilejší 
dosahují délky cca 5 mm a střídavě z nich C/ Vegetativní výhonky s urychlenou diferenciací (V3) – 
odstupují štíhlé šupinovité a zašpičatělé listeny vznik rostlinek téměř bezprostředně po vyrašení 

výrůstku, v těsném kontaktu s čepelí matečního lístku. v kolmém směru k substrátu. 
Tento typ se projevoval v pozdní vegetační fázi rostlin.

Proč jsem se nespokojil s konstatováním, že jde 
o vegetativní formu množení? To proto, že 
výrůstky a jejich projevy se prezentovaly jaksi 
samoúčelně, nebylo patrné, jak přesně se 
vegetativní jednotky vytvořené dříve či později 
z listových výrůstků uplatňují v praxi. Jak 
z rostliny „seskočí“ nebo se z ní spustí do 
substrátu?

Nejprve jsem předpokládal, že výrůstky typu V1, 
zejména z listů nízko nad substrátem, do něj 
prostě srostou, vytvoří hlízku a z ní posléze základ 
nové rostlinky, která asimilací vytvoří novou 
hlízku pro příští sezónu. Tomu ale odporovala 

Obr. 13. I po zvadnutí nejvyšší a kvetoucí rostliny D. gigantea 
vytrvávají jasně červené „listové“ hlízky. (21. 6. 06) Všechny 
fotografie R. Žáček.
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pozorování V1 výrůstků z matečních listů ve lístek, výrůstek i minirostlinka „vzhůru nohama“ 
vyšších etážích rostlin, které byly na mnoho na jeho konci – držel po celou vegetační sezónu 
centimetrů od substrátu daleko a k jeho dosažení pevně pohromadě a nikdy ke spontánnímu 
by musely vytvářet hotové girlandy až půlmetrové uvolnění nedošlo. Několikrát jsem pinzetou 
délky! Nejdelší z takových výrůstků srostly cca do mechanicky testoval soudržnost, ale vždy bez 
10 cm a nikdy více. Pak, jakoby jim došla jakéhokoliv efektu odpadnutí popsaného celku či 
„trpělivost“, začaly na koncích vytvářet rostlinky. jeho částí. Doufal jsem, že k opadu dojde po 
Tento úkaz by se dal vykládat tak, že V1 výrůstky zvadnutí rostlin, ale ani to se nepotvrdilo, protože 
vysoko nad substrátem jsou limitovány cca do s celkovým rychlým vadnutím rostlin v závěru 
délky 10 cm, a když do této vzdálenosti substrátu vegetační doby vzaly za své i tyto vegetativní 
nedosáhnou, začnou na koncích tvořit rostlinky komplexy.
jako výrůstky typu V2. Jde i o nezanedbatelnou 
úsporu energie, kterou by jinak rostlina musela Protože jsem popsané „marnotratné“ vegetativní 
vynakládat, kdyby měla vytvářet spousty takových úsilí svých z hlízek vypěstovaných rosnatek 
výrůstků až třeba z metrové výšky. Výrůstky z listů obrovských (D. gigantea) prostým pozorováním 

uspokojivě vysvětlit nedokázal, k řešení se nabízí nízko nad substrátem do něj skutečně zarůstaly, 
poněkud experimentálnější přístup a potom dvě ale jasný důkaz o tom, co se pak dělo s jejich konci 
základní pracovní hypotézy: tam, jsem zatím nezískal. 
1/ K uplatnění vytvořených listových vegeta-
tivních komplexů chybí v umělých podmínkách Tyhle vzácné rostliny se mi jednak podařilo 
nějaký faktor (či soubor faktorů), který v přiroze-vypěstovat poprvé, a tak jsem nechtěl zbytečným 
ném prostředí rostliny ke svému šíření a vegeta-průzkumem substrátu cokoliv negativně ovlivnit 
tivnímu množení hojně využívají. Dovedl bych si a faktem je, že jsem během vegetační sezóny 
například představit nějaký typ zoochorie, při v pozdější době zaznamenal na povrchu substrátu 
němž živočichové včetně člověka rostliny prostě nové malinké rosnatečky (viz „diblíci“ v tabulce 2) 
hrubě mechanicky devastují už jen tím, jak se s přízemními listovými růžičkami a s aktivními 
jejich hustým lepkavým porostem prodírají.tentakuly na okrouhlých řapíkatých čepelích, které 
2/ Samoúčelnou tvorbu vegetativních komplexů byste za budoucí předchůdkyně rosnatky obrovské 

D. gigantea způsobuje v umělých podmínkách nějaký dosud ( ) asi nikdy nepokládali, ale ani zde 
nemohu s jistotou prohlásit, že se vytvořily na blíže neurčený faktor (faktory) a jeho výskyt 
koncích výrůstků v substrátu. Na substrátu se jich (či souběh více faktorů) je vzácný, protože v běžně 
v době vegetace objevilo jen pár, nelze mluvit dostupných zdrojích o rosnatce obrovské 
o nějakých hustých kobercích. Zanikly s koncem (D. gigantea) na netu nikde nic takového popsáno 

či vyobrazeno není.vegetačního období stejně jako rostliny dospělé. 
Jejich vzhled lze zcela ztotožnit se semenáčky, 

Rostliny, teď už všechny, vypadaly díky výrůstkům které jsem nalezl na jednom obrázku na netu. Buď 
s různými stádii koncové diferenciace tak trochu tedy pocházejí z výrůstků srostlých úspěšně do 
jako netradičně ozdobené vánoční stromky. Stále substrátu, nebo dodatečně vyrašily z minihlízek 
jsem měl plnou hlavu řešení jejich záhady, když vytvořených v předešlé sezóně, anebo by ještě 
svou tajuplnost ještě umocnily a zdůraznily! v úvahu připadalo spontánní klíčení semen 
16. 5. 2006 jsem totiž mezi všemi těmi vypadlých z uzrálých semeníků, ale tuto variantu 
pseudoozdobami objevil další typ. Na dvou zpola nepokládám za příliš pravděpodobnou (analýza 
rozbalených čepelích těsně pod nadále vytrváva-semeníků po odkvětu mi tehdy jaksi unikla, 
jícím květenstvím největší obryně se vytvářelo po nejsem si jistý, že se rašení „diblíků“ kryje se 
jednom krásně červeném kulovitém a jasně zralostí semeníků, nevím, zda jsou květy tohoto 
hlízkovitém útvaru cca o průměru 0,5 cm. Začínala druhu kleistogamické a je třeba brát v úvahu 
se již projevovat IV fáze vadnutí či zatahování, i nesnadnost klíčení semen hlíznatých rosnatek, 
protože osychaly některé z postranních větví této jejich stratifikaci teplem, kouřovými zplodinami 
rostliny. 21. 5. 2006 jsem v několika případech atp.). 
zaznamenal malinké červenohnědé čočkovité 
útvary na listech v nižších etážích u různých U výrůstků V2 i V3 jsem předpokládal, že po 
rostlin. I u těchto vytvořených hlízek jsem se vytvoření nové rostlinky ve velké výšce dojde 
mechanicky přesvědčoval o pevnosti jejich spojení k zaškrcení spojení s výrůstkem a k jejímu opadu 
s matečním lístkem a výsledek byl stejný jako na substrát. Tento předpoklad však totálně 
u výrůstků. Tvorba hlízek na lístcích byla vyvrátila skutečnost, že celý komplex – mateční 
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podstatně slabší než tvorba výrůstků, ale i tak nejpozději vyrašené „subtilky“ a na povrchu 
ukázala, jaké další vegetativní varianty jsou substrátu vegetovala jedna forma typu „diblík“. 
rostliny schopné. I zde jsem se domníval, že hlízky Substrát jsem v té době zcela převedl na režim 
po zvadnutí celých natí odpadnou na substrát, ale slabé zavlhlosti a posléze už na něm zůstávaly jen 
lpěly k původnímu podkladu stejně pevně i na torza suchých natí. Rostliny zatáhly a odpočívaly 
bylinách zcela zaschlých a posléze zasychaly také. v hlízkách…

Určitý vztah lze snad vidět mezi typy vytvářených Chystal jsem se k revizi hlízek a jejich novému 
vegetativních forem a pokročilostí vývojových fází rozsazení, ale v amatérských podmínkách 
III a IV. Čím blíže k fázi IV, tím kratší výrůstky do Vašich záměrů často vpadají zcela jiné starosti, 
a redukce až na tvorbu samostatných hlízek. Čím které původní plány narušují. Tak se stalo, že jsem 
blíže k vrcholu fáze III, tím větší rozmařilost k revizi přistoupil až 20. 10. 2006, aniž bych 
v produkci délky výrůstků a koncových rostlinek. v tomto mezidobí substrát nějak prohlížel. 

Přichystal jsem si nůžky, abych nejprve odstřihl 
31. 5. 2006 už bylo patrné zavadání listů na zavadlé suché natě, které by mi při vysypávání 
bočních větvích lodyhy největší rostliny. V jednom substrátu a vyhledávání hlízek v něm jenom 
případě jsem poprvé pozoroval zavadnutí lístku překážely. Jak jsem se sklonil přímo nad suché 
i s výrůstkem. Pokud jde o květenství, tak ještě natě, abych si vybral místo, kde začnu stříhat, 
v této době bylo zdravé a bez známek zavadání. Jak ihned jsem si všiml, že se mezi tou suchou spletí 
se nakonec ukázalo, naplno otevřené byly pouze tři cosi zelená. Žádný plevel! Rašící „subtilky“. 
květy, které jsem už zmínil. Ostatní zůstaly Napočítal jsem jich osm, vesměs při bázích 
uzavřené. původních nejrobustnějších zaschlých jedinců. 

Jejich výška se pohybovala od 2,5 do 7 (8) cm. 
10. 6. 2006 jsem mohl pozorovat povšechné Jejich prýty měly typickou zelenohnědou barvu 
vadnutí koncových částí větví. Svěžest si zachová- a hustě je pokrývaly zašpičatělé listeny. Rozhodl 
valy větvení menších a později vyrašených rostlin. jsem se II cyklus nenarušovat a ponechat rostliny 

jejich vývoji. 21. 11. 2006 vyrašily další čtyři 
21. 6. 2006 zvadla celá koruna největší rostliny rostliny subtilnější formy a později jsem 
včetně květenství a zřetelně vytrvávala jen hlavní zaznamenal další přírůstky, cca do dvaceti jedinců 
osa lodyhy. Jednu chvíli se zdálo, že se výrůstky různých velikostí, ale vždy jen subtilní formu. 
s vyvinutými rostlinkami na koncích budou Teprve 24. 2. 2007 jsem si napsal, že některé 
zaškrcovat v místě spojení s matečnými lístky z rostlin přechází zvolna z II do III fáze, že tedy 
a odpadat, ale braly za své i s lístky, žádný proces začínají obrážet lístky. 5. 5. 2007 jsem si 
odpadání jsem nepozoroval. S rychle postupujícím poznamenal: „Houšť středně vysokých rostlin. 
zavadáním rostlin jsem také snižoval hladinu vody Většina červeného zbarvení, ale dvě rostliny se 
v podmisce a snižoval tak vlhkost substrátu. Na jasně odlišují hnědozeleným zbarvením lodyh 
zavadlých natích přetrvaly pouze asi čtyři listové i bočních větví. Bez známek nasazování na květ, 
hlízky. 30. 6. 2006 už v nádobě s rosnatkami bez známek tvorby vegetativních jednotek jako 
obrovskými (D. gigantea) vytrvávaly jen tři v cyklu I. 

Tabulka 5. Srovnání růstových cyklů I a II (leden 06 – říjen 07) u Drosera gigantea.

leden    únor   březen duben  květen        červen

červenec srpen září říjen listopad prosinec

Vysvětlivky symbolů: V+ vegetační období, V- období klidu.

leden    únor   březen duben             květen        červen
cyklus I V+ (počátek CI.) V+ V+ V+ V+   V+/V-

červenec srpen září říjen listopad prosinec
V- V- V- V+ (poč. CII.) V+ V+    

cyklus II   
V+ V+ V+ V+ V+ V+/V-

         
V- V- V- revize hlízek

(cca 20) a výměna
substrátu
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3. 6. 2007 si v záznamech popisuji aktuální stav substrátu hned po prvním zatažení. Výsledkem 
takto: „Ve změti rostlin je zavadání nadzemních byly ve druhém cyklu jen samé slabší a nižší 
částí nejpatrnější u červených subtilních jedinců. rostliny bez tendence ke kvetení a tvorbě 
Nejsvěžeji zatím vytrvávají relativně nejrobust- vegetativních jednotek. Negativní vliv na rozvoj 
nější a nejvyšší žlutozeleně zbarvené „subtilky“. silnějších rostlin včetně tvorby větších hlízek ve II 
Při bázích některých zralých rostlin se vytvářejí na cyklu mohlo jistě také ovlivnit jejich hromadné 
substrátu rostlinky typu „diblík“. Bez kvetení, bez pěstování v tak malém objemu substrátu, kdy si 
tvorby výrůstků či hlízek z lístků.“ vzájemně příliš konkurovaly a navíc v substrátu 

původním, jenž musel být po druhém cyklu již 
Do konce června, kdy už zřetelně zavadly všechny značně vyčerpaný.
rostliny, jsem nechal substrát vyschnout téměř 
úplně a 4. 10. 2007 jsem provedl revizi hlízek Slíbil jsem, že se ještě vrátím k „časovači“ rosnatek 
spojenou s jejich rozsazením a výměnou obrovských (D. gigantea). Z mých zkušeností, 

které jsem prozatím získal, mi vychází, že substrátu. Při této důkladné kontrole jsem zjistil, 
„časovač“ u rosnatky obrovské (D. gigantea) že uvnitř je substrát stále dosti mokrý, že příště 
nepatří striktně mezi ty vnitřní, a tedy zcela bude asi zapotřebí přisušit intenzivněji. 
nezávislé na spouštěčích z vnějšího prostředí. 
Moje chyba s přílišnou závlahou substrátu V přehlíženém substrátu jsem našel cca 20 hlízek 
v klidovém období by napovídala, že výrazným různých velikostí. Největší o velikosti většího 
zevním spouštěčem je právě míra vlhkosti hrášku, nejmenší o velikosti špendlíkové hlavičky 
substrátu.a několik hlízek o střední velikosti obou typů 

uvedených předešle. Největší a středně velké měly 
Snad zde působí i teplotní faktor, ale to je jen můj vesměs červenou barvu, nejmenší byly buď 
pracovní dohad. Výraz „časovač“ se mi zdá načervenalé nebo bledavě žlutavě oranžové.
poněkud nepřesný, protože je příliš povšechný.

Žádná z těchto hlízek nedosahovala velikosti tří 
největších z prvního cyklu v mých podmínkách. 
Z hlediska narašení hlízek jsem pozoroval III typy:
A/ Hlízky s kratičkým, bělavým a zašpičatělým 
podzemním stolonem.
B/ Hlízky s dlouhým (až 5 cm) narašeným 
podzemním stolonem (zřetelně odstupňované 
listeny, tenký). U tohoto typu bylo u hlízek patrné 
zmenšení objemu.
C/ Bezhlízkovitá, ale životná torza podzemních 
stolonů, jejichž růst hlízku spotřeboval.

Z tabulky 5 lze vyčíst, že vegetační období I cyklu 
trvalo přesně 6 měsíců (od ledna do konce června 
06), následovalo tříměsíční období klidu (červe-
nec až polovina října 06), po němž s 2,5měsíčním 
předstihem v porovnání s I cyklem znovu započal 
vegetativní růst, který se téměř po devíti měsících 
(od poloviny října 06 do konce června 07) opět 
uzavřel letos v červnu. Zdá se, že konec června je 
pro zatažení rosnatky obrovské (D. gigantea) 
výrazně limitní. Vycházím-li z toho, že normální je 
perioda 6/6 („6 měsíců spím a 6 měsíců bdím“), 
pak jsem se dopustil chyby v tom, že jsem i po 
zatažení rostlin udržoval substrát v příliš mokrém 
stavu. Právě přemíra vlhkosti byla patrně příčinou 
předčasného vyrašení hlízek v loňském roce. 

Chybou, ale naštěstí ne osudovou, bylo, že jsem 
hlízky nepodrobil revizi a přesazení do nového 

Různé vývojové fáze výrůstků u Drosera gigantea. Poněkud 
zvětšeno. Z. Žáček, kolorovaná perokresba. 19
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Ať byl substrát sebevlhčí, zatahování rostlin se hloubce substrátu. Pod zem by se dostat měly do 
v obou cyklech projevilo vždy koncem června. Po konce vegetačního období. Pokud by zůstaly na 
prvním cyklu o poměru 6V+/6V- následoval povrchu, znamenalo by to v období sucha jistý 
ve druhém cyklu poměr 9V+/3V-. Rostliny zánik.
druhého cyklu byly ochuzeny o tři měsíce spánku. 
Předpokládám tedy, že „časovač“ musí sestávat 
nejméně ze dvou podjednotek:

1/ Z pružnějšího startéru, který vegetativní fázi 
spouští časněji, pokud ho k tomu stimuluje 
přetrvávající nebo předčasně nastolená nadměrná 
vlhkost substrátu.
2/ Z terminátoru, který vegetační fázi ukončuje 
nekompromisně v určitém jasně daném čase 
a nezávisle na tom, zda vlhko v substrátu přetrvává 
či ne. Jeho působení je asi jednorázové nebo 
dočasné, protože předčasné spuštění startéru 
nikterak neblokuje. 

Pozastavím se ještě nad fenoménem vegetativních 
jednotek (VJ). Je tu totiž také nevyjasněná 
představa, jak by se měly ujímat po odpadu na 
povrch substrátu. U V1 výrůstků, které odrůstají 
z lístků nízko nad substrátem, je vysvětlení 
nejsnadnější. Prostě do něj vrostou a zde Existence tvorby hlízek z vegetativních částí 
v příslušné hloubce vytvoří buď hlízku, z níž ihned hlíznatých rosnatek není neznámá. A. Lowrie ji 
vyraší rostlinka typu „diblík“, anebo se prostě zobrazuje a zmiňuje např. u druhu Drosera intricata 

(viz jeho „okénko“ v tomto čísle). Na obrázku je vytvoří hlízka v přijatelné hloubce pod povrchem, 
hezky vidět, jak z paždí listových řapíků (všimněte aby nevyschla po nástupu období sucha a „diblík“ 
si, že zcela jinak než na snímcích D. gigantea) na vyraší na povrch v dalším vegetačním cyklu.
této bylině raší stolony zakončené kulovitými 
hlízkami. Tyto vegetativní komplexy se v anglické U V2 a V3 typů je vysvětlení, jak by se tyto 
literatuře označují výrazem „dropper roots“ vegetativní komplexy mohly včas ukrýt ve vhodné 
(„kapátkové kořeny“ mohli bychom snad hloubce, značně problematické. Kdybychom 
překládat pro podobu stolonu s hlízkou na konci připustili, že v přírodě existuje nějaký mechanis-
s kapátkem s kapkou u ústí, ale skutečnosti asi mus, kterým v životném stavu odpadnou na 
lépe odpovídají „adventivní hlízky“). Ve stati substrát, pak stojíme před záhadou, jak by se 
o D. intricata je v odstavci „poznámky“ zmínka, že komplet tvořený zřetelně vyvinutou rostlinkou 
podobně se ve výrazně vlhkých podmínkách s lístky, na nichž jsou plně funkční tentakula a báze 
údajně projevuje i rosnatka obrovská (D. gigantea). této listové minirůžičky je vybavena i malou 
Tohle je prozatím jediný náznak, který mi hlízkou, i když vše orientováno hlavou vzhůru, jak 
potvrzuje, že tvorbou vegetativních jednotek se by se takový komplet mohl spolehlivě a také rychle 
v přírodě projevuje i rosnatka obrovská ujmout, tj. zahloubit se do substrátu dostatečně 
(D. gigantea), i když jen velmi mlhavý a nic hluboko, aby jeho hlízka mohla přežít nepříznivé 
neobjasňující.suché období. Zde mě napadá pouze možnost, že 

by tyto vegetační jednotky dopadaly do měkkého 
Hlízky rosnatky obrovské (D. gigantea), které jsem bahnitého terénu, ale tahle možnost je nejrele-
získal po II cyklu, jsou založeny do čerstvých vantnější u listových hlízek, zatímco u variant V2 
substrátů a rozsazeny v několika nádobkách buď a V3 by se do hloubi bahna hroužily již vytvořené 
s jednou hlízkou (týká se těch největších) nebo po rostlinky. Jinou možností by bylo, že V2 a V3 
několika (nejmenší hlízky a ty střední velikosti). varianty by po dopadu vytvářely nějaké náhradní 
Netrpělivě čekám, zda vzejdou a dají mi možnost, podzemní stolony, jimiž by se zanořily dostatečně 
abych mohl tajemnost rosnatky obrovské hluboko pod zem, a rostlinka na povrchu by 
(D. gigantea) znovu zkoumat i ve III cyklu.zajistila po zbytek vegetačního času vytvoření 

zásobní hlízky na příští sezónu v dostatečné 

Tvorba hlízek na listových čepelích Drosera gigantea. 
Poněkud zvětšeno. Z. Žáček, kolorovaná perokresba.
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 Jizerských horách jsem byl „pracovně“ tři dny. Jednalo 
se o společnou akci sloužící k utužení kolektivu. VJediné co se utužilo, byla játra, ale to je jiný příběh…

Cestou zpět jsem přemluvil osádku vozu a zastavili jsme se 
v obci Rádlo. Proč zrovna tam?

V obci Rádlo naleznete přírodní památku (od roku 1995) 
Rádlo nad koupalištěm. Je to malá (3,42 ha), ale pestrá 
lokalita, skrz kterou vede jen půl kilometru dlouhá naučná 
stezka se čtyřmi zastávkami. Na malé ploše naleznete potoční 
nivu s břehovým porostem, kosenou orchidejovou louku, 
druhotnou olšinu se zbytky lužní vegetace a rašeliniště. 
A právě k onomu rašeliništi se dá autem přijet na vzdálenost 
několika desítek metrů. Když víte, kde zastavit.

Před lety jsme byli s Janou, tehdy mou budoucí ženou, na 
týdenní dovolené a užívali si skvělé kuchyně v hotelu Krásný 
na Bramberku. Občas jsme vyrazili na výlet a navštívili mimo 
jiné Rádlo. Takže jsem věděl, kam přesně zajet, abych nemusel 
udělat mnoho kroků navíc.

Bylo mi jasné, že na konci října toho na rašeliništi moc 
nenajdu, ale nikdy jsem v tuto dobu na takové lokalitě nebyl, 
tak mě to prostě zajímalo.

Už zdálky mi bylo jasné, že něco není v pořádku. Části 
povalového chodníku byly nakřivo, prkna většinou nahnilá či 
chybějící. Vlastní rašeliniště se změnilo v podmáčenou louku, 
na které rostou mladé břízky, tráva a stále ještě rašeliník. Už 
tehdy před lety na naučné tabuli psali, že se jedná o stagnující 
lokalitu, která bude postupně zarůstat, ale že to bude takové, 
jsem nečekal. Tohle místo si totiž pamatuji jako opravdové 
rašeliniště s kopci rašeliníku. Místy se dala zahlédnout voda. 
Vstoupit na něj bylo nemožné.

Chvíli jsem se teskně rozhlížel a hledal stopy po rosnatkách 
okrouhlolistých (Drosera rotundifolia), které zde rostly. 
Zpočátku jsem nic neviděl. Po chvíli jsem zahlédl jeden krátký 
červený klas, pak další a další. Celé rašeliniště bylo poseté 
stovkami odkvetlých květních stvolů. Když jsem se zaměřil na 
místo, odkud tyto klasy vyrůstají, našel jsem již zatáhnuté 
rosnatky.

Je jich tu zatím dost, ale časem zbylý rašeliník ještě více zvedne 
povrch louky, čímž se přirozeným vývojem mokřad vysuší, 
a rosnatky budou vytlačeny jinými rostlinami.

Jak jsem psal, postupný zánik takovéto lokality je přirozený 
proces. Jenže přirozené by mělo být, že jedno místo zanikne 
a jinde vznikne nové. To se ovšem v naší regulované krajině 
stává opravdu jen zřídka.
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text a foto: 

Michal Rubeš



Můrovce jsou epifytické orchideje bez hlíz se Sarasoty na Floridě (po němž byl pojmenován rod 
zkrácenou osou. Listy jsou podlouhle vejčité. Na Christensonia nebo Ascocentrum christensonianum). 

Pracoval na ní na základě zadání International extrémně slunných místech je list redukován na 
Phalaenopsis Society.jakési válcovité těleso, které slouží pro zásobování 

a fotosyntézu. Květy jsou velké v přímých 
Ochranahroznech či latách. Květenství vyrůstá z ter-
Do seznamu CITES 1 patří 12 druhů (1997).minálového letorostu. Nedojde-li k opylení, 

vyvinou se na špičce květního stonku po odkvětu 
Pěstováníhlavního květu nové jednotlivé květy. Nové 
Běžné druhy a kultivary pěstujeme v průhledných plnohodnotné květenství můžete získat také tak, 
květnících nebo navázané na pláty korkové borky když květenství jednoduše odstřihnete nad třetím 
či trvanlivé větve s lehkou podložkou z kořenů nebo čtvrtým článkem. Po asi třech měsících vyraší 
kapradin, rašeliníku s kokosovým vláknem nebo nové květy. Květní stvoly můrovců byste měli celé 
plátky z kořenového balu ostřice vyvýšené (Carex ustřihnout teprve tehdy, když uschnou 

elata All.). Důležité je celoroční stínění a pohyb a zežloutnou. 

vzduchu, přitom ovšem musí být zachována 
i vysoká vzdušná vlhkost.Rod je významný i kvůli intenzivnímu křížení, 

prováděnému v komerčních pěstírnách, což vede 

Světlok vzniku mnoha vynikajících kříženců v nevšed-

Vzhledem k tomu, že všechny rostou ve stínu, ních variantách zbarvení pro zahradnický obchod s 

náročnost na světlo je nízká, v zimě můžete pokojovými rostlinami. V současnosti existují 

dodatečně svítit. Jejich široké, téměř sukulentní rozsáhlé programy šlechtění, jejichž cílem je 

listy jsou velmi citlivé na přímé, prudké slunce, vypěstovat co nejdokonalejší červené, žluté, bílé, 

které je snadno spálí. Dosáhnou-li poupata růžové a fialové, hvězdovité, „peppermint“ – 

velikosti hrášku, reagují rostliny obzvlášť citlivě na proužkované a skvrnité typy pro řez květů nebo 

nedostatek světla nebo tepla. Proto v zimě občas miniaturní mnohokvěté hrnkové formy pro 
Ascocentrum dochází k opadání. Tomu se bohužel nedá amatéry. Křížení s jinými rody, např.  

Renanthera zabránit.nebo , jsou zajímavá, ale zatím se 
neprosadila. Pouze kříženci s rodem Doritis mají 

Teplotaúspěch; nazývají se Doritaenopsis, vyžadují však 

Teploty se celoročně mají pohybovat mezi delší čas, než vykvetou, a rostou pomaleji. Zato 

18 a 25 °C, nevadí, vystoupí-li až ke 30 °C, ale mají obzvlášť zářivé barvy a ještě delší dobu květu. 

nesmějí klesnout pod minimum, tj. 15 °C.Revizi můrovců provedl Eric A. Christenson ze 

Orchideje rodu Phalaenopsis

Kateřina Braunová

Rod Phalaenopsis (česky můrovec) čítá asi 60 druhů obývajících tropickou Asii (Filipíny, Barma, jih Číny, Indie, Nepál, 
Indonésie, Nová Guinea) a Austrálii (Queensland). Jeho hybridy patří ke komerčně nejvýznamnějším orchidejím. 
Rostliny rostou ve značném rozsahu výšek, od tropických nízko položených vlhkých deštných lesů po výše položené mlžné 
lesy. 
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Substrát a přesazování nová rostlina. Novou orchidej tam ponechte, 
Ať již zvolíme jakýkoliv epifytní substrát (kůru, dokud nezačne vytvářet kořeny bez ohledu na to, 
hrubé části z prosevu vláknité rašeliny, kořeny jak dlouho to bude trvat. Pro oddělení by kořeny 
kapradin, molitanovou střiž, polystyrenové měly být dlouhé kolem 10 cm. Rostlina na to 
chipsy, dřevěné uhlí, kokosové vlákno atd.), potřebuje deset i více měsíců. Teprve potom ji 
dochází již hnojením k jeho okyselování a výše oddělte od původní rostliny a zasaďte jako mladou 
zmíněné užití vápnitých hnojiv ho pomáhá rostlinu. Odnožování je možné podpořit i uměle 
přitlumit. Požadavky na vápník jsou však u tohoto pomocí zahraničního preparátu s obchodním 
rodu vyšší, než se obecně soudí – někteří australští názvem „Keiki Fix“. 
pěstitelé například pěstují můrovce v čistých 
drobných mušličkách a přísahají, že je to pro ně Choroby
nejvhodnější. Na druhé straně pamatujeme pokus Dávejte pozor na červce a štítenky. Květy může 
– a také velice úspěšný – kdy byly rostliny pěsto- napadnout plíseň šedá – v bytě sice zřídkakdy, ale 
vány v hrncích se silnou vrstvou keramzitové ve skleníku a v zimní zahradě často. Ohroženo je 
drenáže v čisté molitanové střiži. Je tedy vidět, že vždy velmi měkké mladé srdíčko. Voda při zalévání 
jde o značně pestrou paletu možností. Jisté však je, nikdy nesmí zůstat v srdíčku, mohlo by dojít 
že na větvích navázané rostliny bývají nejméně k rychlému uhnívání.
napadány houbami a bakteriemi. 

Zalévání
Rostliny zaléváme nejlépe měkkou vodou. Voda na 
zalévání by nikdy neměla být studená, to platí 
především v zimě. Voda nesmí zůstat v srdíčkách, 
protože to přispívá ke vzniku hniloby. 

Použitá literaturaHnojení
Marinelli, J. Rostliny. Praha: Knižní klub, 2006.Pravidelně hnojíme na list, několikrát ročně je 
Pinske, Orchideje. BLV Verlagsgesellschaft vhodné přidat i hnojivo s obsahem vápníku. 
mbH,  2001.

Obecně vyžadují můrovce substrát kyselý s pH 
Ježek, Zdeněk. Encyklopedie orchidejí. Nizozemí: Rebo 

5,5 6. International, 2003.
Hieke, Karel. Pokojové rostliny. Praha: Státní zemědělské 

Množení nakladatelství, 1988. 
Haager, J. R. - Ottová, R. Orchideje v bytě. Praha: Ottovo Doba od výsevu semen po kvetení patří 
nakladatelství, s.r.o.k nejkratším u komerčně dostupných orchidejí, 

kolem 18 měsíců. Můrovce ale mají, v závislosti na 
odrůdě a také kvůli chybám při pěstování, sklon 
k vytváření odnoží. Místo květu začne vyrůstat 

Rostliny 
přesazujeme alespoň každé dva roky.

Jörn. Mnichov: 

–

Říše: Plantae (rostliny)
Podříše: Tracheobionta (cévnaté rostliny)
Oddělení: Magnoliophyta (krytosemenné)
Třída: Liliopsida (jednoděložné)
Řád: Orchidales (vstavačotvaré)
Čeleď: Orchidaceae (vstavačovité)
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Phalaenopsis stojí stále v popředí zájmu špičkových 
šlechtitelských stanic, které každoročně produkují velké 
množství pestrých kříženců. Všechny fotografie autorka.



V principu jde o antropogenní nebo alespoň 
polopřirozené biotopy, protože je téměř jisté, že 
před příchodem člověka a před vznikem 
zemědělství vlhké rašelinné louky tak, jak je 
známe, neexistovaly. Jejich význam v dnešní 
krajině je ale nezpochybnitelný, pestrou nabídku Jak už jsem zmínil, společenstva rostlin sledují 
stanovišť využívají stovky druhů rostlin (i živo- gradient vlhkosti, jsou ale také silně ovlivněna pH, 
čichů), mnohé z nich do různé míry ohrožených. protože louky bývají napájeny podzemní vodou. 
Zároveň ale potřebují náležitou péči, podléhají Záleží tedy značně na podloží, kterým pramen 
snadno sukcesi (a ve vrbovém houští opravdu protéká. Vlhká rašelinná louka může vypadat 
rosnatky neporostou). Proto se vlhké rašelinné nějak takto: ze země vyvěrá pramen (nemusí 
louky pravidelně kosí a odstraňují se z nich nálety zrovna vyvěrat, stačí, když bude volně vytékat 
dřevin. Dochází tak k potlačení nežádoucích nebo jen pomalu prosakovat na povrch). Kolem 
druhů a zároveň se odstraňují živiny obsažené něj se vytváří vegetace lučního prameniště, podle 
v biomase (česky: shrabe se seno a pak se odveze obsahu minerálů ve vodě buď bez tvorby pěnovce 
jinam), čímž se neutralizuje vliv eutrofizace (nízký obsah vápníku a jiných iontů), nebo 
(moderní slovo a moderní způsob, jak měnit s tvorbou pěnovce, kdy ionty vápníku na vzduchu 
přírodu). reagují s oxidem uhličitým a vytváří pěnovec.

Adam Veleba

To, co obvykle označujeme jako vlhké rašelinné louky, je ve skutečnosti komplex několika různých společenstev, která 
přecházejí jedno v druhé. Rostliny přitom sledují především gradient vlhkosti, od prameniště, které po celý rok nevysychá, 
až po okrajové části luk, jejichž vodní režim závisí na ročním období a množství srážek. Vlhké rašelinné louky byly v ČR 
dříve velmi běžným biotopem, ale především období totality a zákon o náhradní rekultivaci pomohly zdevastování 
obrovského množství ploch. Přesto u nás na mnoha územích (např. CHKO Žďárské vrchy, Českomoravská vrchovina, 
Bílé Karpaty, často také bývalé vojenské prostory apod.) stále najdeme množství ochranářsky cenných lokalit. 

Vlhké rašelinné louky

Pohled na rašelinnou louku, červenavé pásy jsou 
husté porosty suchopýru úzkolistého, který má 
červené konce listů. 
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Kolem pramenišť (nebo když prameniště chybí, mechových slatinách rostou hlavně rosnatky, 
tak přímo bezprostředně kolem pramenů) se samozřejmě nejčastěji Drosera rotundifolia. 

Rosnatky najdeme jak v porostech rašeliníku, tak vytváří některý ze slatinných typů rašelinišť. Na 
na místech s volnou půdou, třeba kolem drobných minerálně chudých lokalitách jsou to přechodová 
louží či jezírek. Na Slovensku jsem se setkal rašeliniště, typická mohutnými porosty rašeli-
s D. anglica, drží se nejvlhčích míst, narozdíl od níků, ze kterých vyrůstají především různé druhy 
D. rotundifoliaCarex rostrata , která roste i na vyvýšených polštá-ostřic (např. ostřice zobánkatá – , 

C. nigra C. panicea řích rašeliníku s nižší vlhkostí.o. obecná – , o. prosová – , 
o. ježatá – C. echinata atd.) a suchopýrů (především 
suchopýr úzkolistý a s. pochvatý – Eriophorum Drobná odbočka: o D. anglica jsem se dozvěděl, že 
angustifolium a E. vaginatum). V porostech je velmi odolná vůči pH, pokud má svoje oblíbená 
rašeliníku také najdeme poměrně velké trojčetné místečka na hranici voda-souš, nevadí jí údajně ani 
listy vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) s krás- lokality, na kterých vysrážený pěnovec vyváří mo-
nými bílými květy. Na loukách nejsou přechodová hutné plotny. Viděl jsem D. anglica na vrchovišti 
rašeliniště vázána pouze na okolí pramenů, na lemovat šlenky jako živý plot, viděl jsem ji na 
vhodných místech vytváří „oka“, místa, kde je slatinách spolu s Pinguicula vulgaris, ale na opravdu 
potlačena luční vegetace a převažuje rašeliník extrémně vápnitých lokalitách ji nemohu osobně 
s ostřicemi a suchopýry. potvrdit. Pokud někdo podobnou zkušeností 

disponuje, mohl by se o ni podělit třeba na fóru.
Na minerálně mírně bohatších místech se může 
vytvořit nevápnité mechové slatiniště. Někdy V jezírkách a drobných sníženinách naplněných 
porůstá kalcitolerantními rašeliníky (rašeliníky vodou se můžeme setkat s bublinatkami, 
odolné vůči vyššímu obsahu minerálů, hlavně nejčastěji samozřejmě Utricularia australis, na

vápnitějších lokalitách (opět Slovensko) jsem se vápníku), ale častěji se vyskytují jiné mechy. Jsou 
U. minorAulacomnium setkal s , která masově rostla v drobných to např. klamonožka bahenní (

palustre Calliergon tůňkách na jednom slatiništi. ), druhy rodu bařinatka ( ), 
károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata) nebo 
jílovka luční (Hypnum pratense). Na vápnitých slatinách samozřejmě najdeme také 

obě naše tučnice, Pinguicula bohemica i P. vulgaris. 
Minerálně bohaté podloží umožňuje vznik S druhem P. bohemica nemám zatím osobní zkuše-
vápnitého slatiniště, zde naopak rašeliníky nosti, ale P. vulgaris se dá najít opět na volné půdě, 

mezi travami a ostřicemi i v mechových polštářích nenajdeme, nahrazují je různé druhy tzv. hnědých 
Philonotis calcarea přímo na prameništích. Opět drobná poznámka na mechů (např.  – vlahovka 

vápnomilná, srpnatka (rod Hamatocaulis) apod.). okraj: jak rosnatky, tak tučnice jsou druhy, které 
Opět se vyskytují různé ostřice (tentokrát např. dobře klíčí v ranných sukcesích stádiích (stejně 
ostřice Davallova – Carex davalliana) a suchopýry jako řada dalších druhů rašelinných luk). To 
(suchopýr širolistý – Eriophorum latifolium). Právě znamená, že když někdo trochu podupe rosnatky 
slatiniště jsou z hlediska masožravkářů tím nejza- někde na rašeliništi, nebo malinko rozryje slatinu 
jímavějším místem celé louky. Na nevápnitých s tučnicemi, nezpůsobí jim velkou škodu, spíše 

Rosnatka v porostu rašeliníku a ploníku tuhéhoSuchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium)
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podpoří jejich semenáčky tím, že jim vytvoří suchům (např. čertkus luční, Succisa pratensis). 
Tyto „moliniony“ přechází postupně v další typy prostor pro klíčení. Samozřejmě je rozdíl mezi 
nejrůznější luční vegetace, kde může mít značný šlápotami malé skupiny lidí a pochodovým 
podíl smilka tuhá (Nardus stricta) nebo tužebník cvičením roty bezohledných turistů. A důsledek? 
jilmový (Filipendula ulmaria), ale i množství jiných Třeba ten, že v Alpách najdete tučnice ve vlhkých 
trav a bylin. příkopech kolem silnic. 

Opravdu pěknou vlhkou louku (teď mám na mysli Kromě masožravek hostí slatiniště mnoho dalších 
pouze tu méně podmáčenou část, prostě klasickou vzácných a zajímavých rostlin. Mezi nimi jsou 
louku, na které si můžete natrhat kopretiny) známé vstavače či prstnatce, mochna bahenní 

Potentila palustris poznáte poměrně snadno – plocha, kterou zabírají ( ), několik druhů vzácných ostřic 
Carex dioica C. chordorhiza C. pulicaris byliny, je větší nebo alespoň přibližně stejná jako ( , , …), krásnou 

Parnassia palustris plocha, kterou zabírají trávy. Pokud je louka toliji bahenní ( ), ale také různé 
ohrožené druhy mechů, například bažinník tvořena z drtivé většiny trávníkem, jde pravdě-
kostrbatý (Paludella squarrosa) nebo srpnatka podobně o plochu, která byla v minulosti upravena 
fermežová (Hamatocaulis vernicosus). za účelem většího výnosu sena. 

A teď ta méně zajímavá část. Jak postupně klesá Vlhké rašelinné louky jsou krásným biotopem, 
vlhkost, přechází pozvolna louky ve vegetaci doporučuji jejich návštěvu nejlépe v květnu 
s vyšším zastoupením trav a širokolistých bylin a v červnu, kdy je většina rostlin v plném květu. 
oproti ostřicím a suchopýrům, ubývá mechů Určitě to bude stát za to. (Poznámka pro alergiky, 
a mizí rašeliníky. Tato vegetace se nazývá vlhké běhat po loukách v době, kdy kvete velké množství 
pcháčové louky nebo také „calthion“ a hostí trav je sebevražda (jak jsem si vyzkoušel), takže 
množství dalších zajímavých druhů. Typické jsou buď je navštivte ještě před rozkvětem, nebo 
pro tyto louky především blatouchy (Caltha počkejte, až budou pokosené. Anebo použijte 
palustris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), metlice plynovou masku.) 
trsnatá (Deschampsia cespitosa), začínají se obje-
vovat luční druhy trav a mnoho dalších drobných 
i větších bylin. 

Okraje rašelinných luk mohou tvořit střídavě 
vlhké bezkolencové louky, typické výskytem 
bezkolence modrého (Molinia caerulea) a rostlin 
přizpůsobených jarní vysoké vlhkosti a letním 

Rosnatka okrouhlolistá v porostu velmi vzácného mechu bažinníku kostrbatého. Všechny fotografie autor.
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Většina lidí, a to i začínajících pěstitelů, si často Zdejší krajina je mírně zvlněná, hustě poseta lesy, 
spojuje masožravé rostliny s teplými jižními kraji. jiskrně čistými jezery a bystře tekoucími řekami. 
Je to do jisté míry správné (africké a australské Jen tu a tam ji protne nepříliš frekventovaná 
rosnatky, tropické láčkovky atd.), ale zkuste si silnice, kterou řídce lemují typicky červené domy. 
vzpomenout, kde jste u nás viděli růst první Mezi tím vším se nacházejí vetší či menší 
masožravku ve volné přírodě. Pohled na koberec rašeliniště, jež nabízí ideální podmínky pro výskyt 
zářivě rudých Rosnatek okrouhlolistých rostou- masožravých rostlin.
cích například na Tříjezerní či Chalupské slati na 
Šumavě je zážitkem, na který se jen tak První lokalitou, kde jsem rosnatky mohl pozo-
nezapomíná. Tato místa přitom svým klimatem rovat, byl Národní park Hamra ležící nedaleko 
ani zdaleka nepřipomínají teplé vitríny a skleníky stejnojmenného města. Jedná se o typickou 
pěstitelů. Ba právě naopak patří mezi lokality, kde ukázku skandinávských lesních porostů tajgy. 
klesají teploty až k extrémním mrazům. Pojďme se Převažuje zde borovice lesní (Pinus silvestris), bříza 

pýřitá (Betula pubescens) a smrk ztepilý (Picea abies) tedy podívat za otužilými masožravkami na daleký 
rostoucí na kamenné moréně. Tento park byl sever. Země, jež nás potěší přemírou divoce 
založen již roku 1909, a to jej činí jedním rostoucích a volně dostupných populací masožra-
z nejstarších národních parků ve Švédsku. Jeho vých rostlin, je Švédsko. Já osobně jsem za nimi 
rozloha je pouhých 28 hektarů (pro porovnání vyrazil poslední týden v srpnu. Cílem cesty bylo 
plocha NP Šumava je 69 030 ha), z čehož 21 ha střední Švédsko, malebný kraj Dálana (Dalarna). 

Masožravky severu

Zbyněk Elingr



pokrývá les a 7 ha vodní plochy a rašeliniště. Právě rosnatku není kam šlápnout. Mnou navštívená 
těmto vodním plochám a rašeliništím jsem lokalita je pobřežní pás bezlesí úzkého jezerního 
věnoval pozornost při pátrání po masožravých ramene, porostlá rašeliníkem (Sphagnum),  kyhan-

kou sivolistou (Andromeda polifolia), vlochyní rostlinách. Netrvalo dlouho a v rozsáhlých 
bahenní (Vaccinium uliginosum) a suchopýrem kobercích rašeliníku jsem mezi suchopýrem 
(Eriophorum). Severní břeh tohoto ramene je objevil první rudé krůpěje rosy na tentakulích 
intenzivně osluněn od jihozápadu a rosnatky rosnatek. Jednalo se o rosnatku okrouhlolistou 

Drosera rotundifolia okrouhlolisté a anglické zde vytvářejí početné ( ) a též rosnatku anglickou 
Drosera anglica kolonie, zvláště patrné musí být v období květu. ( ). Lokalita s hojným výskytem 

V době mé návštěvy byly po odkvětu a někteří těchto rosnatek leží na severovýchodním břehu 
jedinci již měli zralá semena. Rosnatky jsou jezera Svansjön, takže má během léta dostatek 

Sphagnum hluboce zapuštěny v rašeliníku a nad jeho vrcholky slunečního svitu. Rašeliník ( ) se tu 
vyčnívají pouze vlastní lapací listy, řapíky jsou zbarvuje do ruda přebytkem světla. Rosnatky již 
relativně dlouhé, ukryté v rašeliníku. Celkově pak byly 28. srpna po odkvětu a semeníky postupně 
habitus rostliny působí drobným dojmem. Právě dozrávaly. O kus dále jsem objevil ve vodách jezera 
hluboce ukrytý střed růžice a vydatná sněhová Svansjön hustý porost bublinatek. Nejspíše šlo 

Utricularia australis pokrývka pak chrání tyto rosnatky před dlouhou o bublinatku jižní (rostlina se 
již připravovala na příchod zimy vytvářením severskou zimou.
turionů). 

Též je zde možné názorně spatřit proces růstu 
Další lokalitou Švédska, kde jsem se věnoval rašeliniště, zřetelné bulty a šlenky, plovoucí 
masožravým rostlinám, respektive rosnatkám, byl ostrůvky a téměř černou vodu. 
přírodní park Malingsbo-Kloten. Nachází se 
nedaleko města Ludvika jižně od Falunu. Jedná se Návštěvu Švédska lze milovníkům masožravých 
o oblast s nižším stupněm ochrany, než tomu bylo rostlin (a nejen jim) rozhodně doporučit. Je zde 
u národního parku Hamra, a je zde tedy možný dostatek překrásných fotogenických lokalit, kde 
volný pohyb i mimo značené cesty a stanování (což lze rostliny obdivovat z bezprostřední blízkosti 
je umožněno ve většině národních parků Švédska bez omezujícího zábradlí a porušování zákonů. 
kromě již zmíněného NP Hamra, neboť jeho Další lokalita, kde můžete spatřit masožravé 
rozloha není pro takovéto využívání dostatečná rostliny, je například Národní park Store Mosse 
a mohlo by docházet k poškození lokality. (největší švédský bažinný komplex).
Doporučuji všem potenciálním návštěvníkům, aby 
se řádně dopředu informovali, co je povoleno Bližší informace o národních parcích Švédska 
a zakázáno, protože případná pokuta je citelná pro naleznete na internetových stránkách: www.inter-
švédského občana, natož pro českého turistu, nat.naturvardsverket.se/sv
nehledě na to, že zákazy a omezení jsou tu opravdu 
z důvodů ochrany přírody).

Tento park byl založen roku 1975 a má výměru 
49 970 ha. Zde je možnost vidět pro nás neobvykle 
rozsáhlé porosty rosnatek, v podstatě pro samou 
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Na předchozí straně pohled na jezero Svansjön. Zde 
vlevo rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) 
na lokalitě Malingsbo-Kloten, vpravo podmáčené 
ostrůvky v přírodním parku Malingsbo-Kloten. 
Všechny fotografie autor.   



5. Pěstování rodu Nepenthes

5.4. Pěstební substrát

Pro pěstování rostlin rodu Nepenthes je důležité, že 
v pěstebním substrátu nikdy nesmí zůstávat 
přebytečná voda, která způsobuje uhnívání 
kořenů. Jinak univerzální recept na substrát pro 
tyto rostliny neexistuje. Každý pěstitel si míchá 
zpravidla svůj.  Například D´Amato popisuje tyto 
směsi: 1 díl hrubého rašeliníku, 1 díl rašeliny, 1 díl 
perlitu, 1 díl pemzy, 1 díl vermikulitu, 1 díl 
substrátu pro orchideje a 1 díl dřevěného uhlí.

Jako další snadno připravitelnou směs uvádí: 1 díl 
rašeliny nebo hrubého rašeliníku, 1 díl substrátu 
pro orchideje, 1 díl perlitu a 1 díl vermikulitu. Jako 
jiný dobrý substrát popisuje následující směs: 
1 dílu rašeliníku se 2 díly kořenů Osmunda.

Studnička uvádí ve své knize substrát složený 
z: 2 dílů směsi pro epifyty, např. topolová nebo 
dubová kůra, 2 dílů pěnového polystyrenu, 2 dílů 
kořenů kapradin nebo vláknité zbytky proseté 
rašeliny a 1 dílu dřevěného uhlí.

Dalšími oblíbenými substráty jsou tyto směsi: 
1 díl rašeliny s 1 dílem perlitu, nebo 1 díl kořenů 
rostliny Osmunda a 1 díl hrubého rašeliníku, nebo 
křemenný písek, dalším substrátem je kokosové 
vlákno.

A jako další použitý materiál je uváděn Rockwool. 
Toto medium je chemicky inertní, bez živin. 
Akumulaci solí se jednoduše zabrání proplacho-
váním čistou vodou. Freddy De Coninck ve svém 
článku uvádí, že Rockwoolu jsou dva typy a to 
„suchý“ a „vlhký“. Suchý absorbuje 5 % vody 
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Ve své poslední části Pepa Mazurek naváže na základní 
informace z minula o pěstování láčkovek, řekne pár slov 
k jejich rozmnožování a svou práci zakončí stručným 
popisem současného stavu šlechtění rodu Nepenthes. 
Jménem redakce mu tímto ještě jednou za poskytnutí 
materiálu děkuji.

Patrik Hudec

Díl třetí, poslední

NEPENTHES

Detail láčky Nepenthes hamata, foto M. Rubeš



a vlhký kolem 80 % vody. Autor článku uvádí, že KH PO , 28 mg FeSO  . 7 H O, 0,1 mg thiaminu, 2 4 4 2

oba typy pro pěstování byly smíchány v poměru 20 g sacharózy, 1 ml zásobního roztoku mikro-
50:50. V květináči potom byl rozvrstven Rockwool elementů, 1 ml zásobního roztoku fytohormonů, 
následujícím způsobem: ve spodní části byl 325 mg citronanu draselného – teriární a 20 g 
umístěn „suchý“ Rockwool a poté teprve agaru. Zásobní roztok mikroelementů se skládá 
padesátiprocentní směs obou uvedených surovin. z 1000 ml H O, 1000 mg MnSO  . H O, 300 mg 2 4 2

Rostliny v tomto substrátu rostly rychleji, měly H BO , 200 mg ZnSO  . 7 H O, 2,5 mg CuSO  . 5 3 3 4 2 4

větší ascidia a nebyla zde ani žádná stagnace H O, 2,5 mg CoCl  . 6 H O a 25 mg Na MoO  . 2 2 2 2 2 4

v růstu po přesazení, protože kořeny rostlin H O.2

nebyly narušeny. A v neposlední řadě se v tomto 
substrátu nedaří různému škodlivému hmyzu Zásobní roztok fytohormonů se skládá ze 100 ml 
a rostliny nemusí soutěžit v růstu s dorůstajícím etanolu, 20 mg kinetinu (furfurylaminopurin), 
rašeliníkem jako v jiných substrátech. auxinu (kyselina 1-naftyloctová) a 50 mg kyseliny 

nikotinové. Tento substrát má však nevýhodu 
Jako jednoduše získatelný substrát se jeví i předem v tom, že se brzy unaví a je zapotřebí rostliny 
namíchané směsi pro orchideje pro rostliny rodů přesazovat často do nového substrátu.
Cymbidium a Dendrobium, pokud neobsahují 
hnojiva. Všechny jmenované substráty mají společné dvě 

základní věci, že jsou všechny velmi vzdušné, 
V neposlední řadě je zde možnost pěstování nezadržující vodu a mají spíše kyselé pH 
rostlin rodu Nepenthes na agarových půdách. inklinující k nule, které rostliny požadují. 
Používá se především pro pěstování rostlin in 
vitro. Pro pěstování karnivorních rostlin se 5.5. Pěstební nádoby
používá Murashige-Skoog a Linsmaier-Skoog 
upravené pro karnivorní rostliny. V Liberci Podle většiny autorů jsou pro pěstování láčkovek 
v Botanické zahradě byla vyvinuta půda tohoto naprosto nejvhodnější košíky pro pěstování 
složení: 1000 ml H O, 240 mg Ca(NO )  . 4 H O, 2 3 2 2 orchidejí. Dále je možno je pěstovat v umělo-
24 mg MgSO  . 7 H O, 240 mg NH NO , 250 mg 4 2 4 3 hmotných květináčích. Ty jsou vhodné zejména 
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Nepenthes macfarlanei, foto J. Vaněk Nepenthes albomarginata "red form", foto M. Spousta



kvůli udržování hygieny. Nejméně vhodné jsou osázená rostlinami a přibližná světlost je 4000 
hliněné a keramické květináče, které se používali lumenů po dobu 12 hodin. Umělé osvětlení je 
v dřívějších dobách. V 19. století k šetření místa vhodné i proto, že rostliny mají pravidelnější 
byly používány pro láčkovky také závěsné hliněné fotoperiodu. Ta by měla být 12 až 14 hodin, avšak 
nádoby. najdou se i takoví, kteří zastávají názor, že je 

vhodné rostlinám poskytovat 16 hodin světla 
5.6. Světlo v létě a 10 hodin v zimě. Na jaře a na podzim se 

hodina týdně postupně ubere nebo přidá.
Většina rostlin rodu Nepenthes požadují velmi 
světlé místo pro pěstování, difúzní světlo okolo 5.7. Nemoci a škůdci
10 000 až 20 000 lux, to znamená ne přímý 
sluneční úpal. Na svých přirozených stanovištích Nejčastějším problémem při pěstování rostlin 
vyhledávají okraje lesů při vodních tocích, rodu Nepenthes jsou houby a plísně. (Botrytis, 
bažinaté pralesní světliny a rozvolněné porosty Aspergilus, Phytophora a další). Ty se velmi rychle 
horských pralesů. Za světlem pronikají jako liány množí zejména v zimních měsících, zvláště, pokud 
a jako epifyty. Tak zvané nížinné druhy dobře rostliny zimujeme v chladnějším prostředí. 
snášejí i světlejší stín, tak jak jsou zvyklé ze svých Dalším velkým problémem je napadení klíčních 
přirozených stanovišť. Tyto požadavky zpravidla rostlin a semen, kde při silném napadení hrozí až 
nejlépe splňuje pěstování těchto rostlin ve ztráta celé nové kultury. K likvidaci poslouží 
sklenících. Jinou otázkou je pěstování láčkovek fungicidní přípravky, kterých je na našem trhu celá 
pod umělým osvětlením. Nejvýhodnější jsou tzv. řada. Je jen na individuálním výběru pěstitele, 
ekonomické žárovky 15, 18 nebo 23 W, slabší jsou který přípravek je nejlepší. Nejlépe je vyzkoušet 
příliš šeré a 18 W se příliš neliší od 20 W.  Nemají- tento přípravek na nějakém méně vzácném 
li láčkovky dostatek světla, pak jejich listy jsou exempláři, neboť karnivorní rostliny všeobecně 
vytáhlé, a láčky, pokud je vůbec vytvoří, nejsou jsou velmi citlivé k jakýmkoliv chemickým 
dobře vybarvené. V botanické zahradě v Long- zásahům. Jako prevenci lze doporučit udržovat 
woodu mají kvalitní sbírku láčkovek, které pěstují v kulturách pořádek, spočívající v důsledném 
na rozloze asi 2 metrů čtverečních, je hustě odstraňování starých a odumřelých listů, láček, ale 
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Nepenthes dubia, foto R. Kracík Nepenthes talangensis, foto R. Kracík



škůdci se postupně deformují, žloutnou a opadají. 
Mezi chemické přípravky použitelné proti mšicím 
se uvádí Karate nebo Pirimor apod. Z tzv. šetrných 
přípravků lze uvést Biool (olejová emulze) nebo 
přirozené predátory – dravé roztoče nebo vosičky, 
např. Aphidius colemanii či Aphidius ervi. Dalším 
velmi efektním způsobem ochrany před mšicemi, 
ale například i před smutnicemi, jsou žluté 
náletové lepové desky. Mají však tu nevýhodu, že 
jsou účinné pouze na okřídlená stadia mšic.

Dalším významným škůdcem je sviluška, který 
škodí rovněž sáním rostlinných šťáv. Listy 
napadené rostliny jsou mramorované ve žlutých 
odstínech, následně usychají a poté odpadnou. 
Spodní strana listu je potažena tenkou vrstvou 
pavučinky. Z chemických prostředků lze použít 
Omite nebo Talstar. Tento škůdce se obtížně 
likviduje, neboť je zapotřebí s ochranným 
postřikem proniknout přes výše uvedenou 
pavučinku. Z biologických predátorů lze použít 
některé dravé roztoče. Dalším podobně škodícím 
škůdcem je třásněnka a molice. Ten však škodí 
nejen na listech, ale i na stoncích napadených 
rostlin. Likvidovat je lze postřiky Applaud, 
Vectimel, Actellic. Bioformou jsou pak draví 
roztoči. Proti skleníkovým molicím lze použít 
dravé vosičky. Proti třásněnce lze použít s úspě-i v potlačování růstu mechů. V neposlední řadě je 
chem i modrou lepovou desku.důležité vybírat k přezimování rostliny mladé, 

které jsou v dobré kondici a nejsou plísněmi tak 
V neposlední řadě je zapotřebí se zmínit často napadány.
o puklicích a štítenkách. Jsou to také saví škůdci. 
Těmto se můžeme bránit potíráním jejich těl Velmi dobrým prostředkem (a to i šetrným) 
vatou napuštěnou lihem nebo opět nasazením k potlačení parazitických hub je Polyversum. 
přirozených predátorů, kterými jsou v tomto Tento preparát obsahuje spóry parazitických hub, 
případě lumci. Zejména se jedná o druhy Aphytis které parazitují na ostatních plísních a po jejich 
melinus, Chirocarus sp. a Lindarus laphantae. Tito zničení se sami vyhubí.  Jeho obrovskou výhodou 
predátoři si poradí se štítenkami tím, že ohryžou je, že jej jako biologickou ochranu nelze 
okraj krytu, odklopí jej nebo vyhryžou otvor ve předávkovat. 
štítku a následně uchvátí samotného škůdce.

V neposlední řadě jsou u láčkovek velkým 
5.8. Hnojeníproblémem kořenové hniloby. Ty vznikají 

nadměrnou zálivkou nebo neopatrným zachá-
Všeobecně se hnojení láčkovek nedoporučuje, zením s rostlinou při přesazování. Při chladnějším 
nebo jen velmi slabými koncentracemi, neboť zimování rostlin by mělo platit pravidlo, že čím 
kořenový systém není uzpůsoben k příjmu silných nižší teplota vzduchu, tím menší zálivka. Pokud 
koncentrací živin. Jako plně optimální způsob k tomuto napadení dojde, opatrně se odstraní 
přihnojování se doporučuje přikrmování rostlin napadené kořeny, zbytek se jemně popráší 
hmyzem do láček.fungicidem a zasadí se. Po tomto zákroku je dále 

nutné na určitou dobu snížit půdní vlhkost.

6. Rozmnožování
Mezi škůdce, kteří mohou být významní, patří 

Aphiidae Rozmnožování semeny má praktický význam při bezesporu mšice ( ). Při silném napadení 

křížení druhů a při pěstování láčkovek in-vitro. jsou rostliny mšicemi doslova obalené. Škodí tím, 

Semena totiž klíčí rozvlekle několik týdnů až že vysávají rostlinné šťávy. Listy napadené těmito 
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měsíců a brzy po sběru ztrácejí klíčivost. Tato metoda se liší od řízkování tím, že místo 
Prodloužení doby jejich klíčivosti až na půl roku úplného odříznutí prýtu uděláme jen klínovitý 
docílíme uložením semen v ledničce při 4 °C, zářez do jedné poloviny průměru lodyhy. Ránu 
nesmějí však zmrznout a i tak u nížinných druhů ošetříme stimulátorem. Prýt skloníme a pro-
existuje nebezpečí ztráty semen. Semena se hneme tak, abychom jej v naříznutém místě mohli 
vysévají nejlépe do směsi jemného nasekaného zasypat půdou v přistaveném květináči. Polohu 
rašeliníku, rašeliny a písku nebo pouze na povrch prýtu zajistíme závažím nebo drátěným háčkem. 
rozsekaného rašeliníku. Dalším oblíbeným Teprve po vyrašení kořenů hřížence oddělíme od 
substrátem je čistá rašelina. Je důležité, aby matečné rostliny.
substrát byl neustále vlhký a také RVV by se měla 
pokud možno blížit stu procentům. Ostatní Celkem novým způsobem množení láčkovek je 
podmínky by měly být udržovány jako u dospělých jejich množení in-vitro. Množení rostlin touto 
rostlin, nesmí se však dát na přímé slunce. Vhodné metodou se od roku 1963, kdy ji poprvé použil 
je i vegetativní přisvětlování. Jakmile semenáče Morel při množení orchidejí Cymbidium, velmi 

rozšířila. Pro některé rostliny tohoto rodu jako začnou růst a to tak, že nejdříve se objevuje 
například N. rajah nebo N. khasiana je to v podstatě kořínek, teprve potom děložní lístky, můžeme 
jediná spolehlivá metoda, jak je úspěšně pozorovat velkou nevyrovnanost mezi jednotli-
rozmnožit. Jako kultivační médium je možné vými rostlinami. Podle D´Amata se rostliny mají 
použít upravený agarový substrát připravený velmi jemně přihnojovat, zejména pak aby se 
podle Murashige-Skooga a Linsmaiera-Skooga, podpořil dobrý růst kořenů. V prvním roce života 
jejichž složení je popsáno v oddílu pěstování by se rostliny měly hnojit jednou měsíčně 
láčkovek. Hlavními zásadami při použití techniky zálivkou. V prvním roce semenáče dorostou 
in vitro jsou:velikosti pouze několika centimetrů a teprve ve 

třetím roce ztrácejí juvenilní ascidia a nastupují 
1. sterilní práce při meristémovém řízkováníascidia dospělých rostlin.
2. sterilizace živného média
3. založení nové kulturyHlavní metodou množení láčkovek je řízkování, 
4. volby vhodných komponentů a faktorů (fyto-nejlépe v době od ledna do března. Nejlepší jsou 
hormonů) k usměrnění růstu rostlin.vrcholové řízky, dlouhé asi 20 až 30 cm, seříznuté 
     pod listem. Spodní dva listy odřízneme nebo 
Největším problémem u láčkovek je získat sterilní stáhneme gumičkou. Čerstvou ránu na spodku 
kulturu, takže absolutní většina autorů uvádí řízku ihned namočíme do vody a ošetříme 
v podstatě zatím jediný způsob, jak láčkovky uvést práškovým stimulátorem (např. AS-1). Řízek 
do sterilní kultury, a to v podobě semen. Jsou zasadíme do květináče o průměru 10 cm do vlhké, 
vhodnější z toho důvodu, že daleko lépe snáší nepříliš mokré směsi doporučené pro dospělé 
povrchovou desinfekci. Ta se provádí u semen rostliny. Zasazený řízek uzavřeme na 3 až 4 týdny 
roztokem chlórového vápna nebo chloraminu. do igelitového sáčku. Při teplotě 25 °C zakoření 
Desinfekční roztoky se připravují čerstvé, většina řízků za 4 týdny, botanické druhy za 4 až 8 
chlorové vápno v koncentraci 5 % nebo chloramin týdnů.
v koncentraci 2 %. Semena se do uvedených 
roztoků namáčejí na 20 minut. Problémem však Seříznutá matečná rostlina začne rašit z oček 
může být získat čerstvá a kvalitní semena, protože v paždí listů. Když výhony mají první dva listy, 
jen tak je zaručena klíčivost. Jinou cestou, jak odřízneme je s patkou staré lodyhy s jedním 
získat kulturu, je přenesení vydesinfikovaného listem. Ten zakrátíme na polovinu, řízek 
axillárního pupenu s kouskem okolního pletiva. stimulujeme. Necháme ho zakořenit v živém 
Desinfekce se provádí v roztoku složeného z 1 l rašeliníku v uzavřené skleněné nádrži. U dobře 
vody, 200 mg jodu a 400 mg jodidu draselného. kořenících hybridů lze udělat řízky rozřezáním 
Přidá se několik kapek smáčedla, například celé lodyhy na 20 až 30 cm dlouhé části, aniž 
saponátu na nádobí. Rostlinné části se dobře omyjí bychom čekali na vyrašení spících oček.
ve vodě a 20 minut dezinfikují ve výše uvedeném 
roztoku. Pupeny však nechtějí prorůstat a navíc se Některé botanické druhy zakořeňují při řízkování 
objevuje (třeba až po jednom až dvou měsících) velmi špatně a příliš nepomáhají ani různé 

N. ampullaria vnitřní kontaminace pletiv. Avšak ani po stimulátory. Typické je to pro  Jack, 
N. bicalcarata N. ventricosa překlenutí těchto problémů není ještě vyhráno.  Hook. nebo  Blanco. 
U nich je výhodné použít k rozmnožování hřížení. Prýty v agarem zpevněné půdě přirůstají velmi 
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pomalu a přeneseme-li je do tekutého média, brzy 
se znehodnocuje vylučovanými látkami fenolické 
povahy, neboť má malou pufrační kapacitu.

Poslední pasáž je vhodné provádět na médium bez 
regulátorů, což obvykle postačí k tomu, aby 
rostliny bohatě zakořenily. Není však vhodné 
nechat narůst kořeny příliš dlouhé, neboť při 
manipulaci se stejně poškodí a bývají příčinou 
hniloby celé rostliny. Po vyjmutí rostlin z média se 
pečlivě očistí od zbytků a kořeny se opláchnou pod 
destilovanou vodou. Sazí se hustě přímo do 
rašeliny, neboť v ní se příliš nedaří chorobo-
plodným zárodkům. Je nutné zajistit 100% RVV. 
Přibližně po 14 dnech by mělo být možné začít 
pěstovat rostliny jako běžnou kulturu. 
     
Zde jsou uvedeny některé druhy a kříženci, kteří 
jsou množeni in vitro ve specializovaných 
podnicích pro komerční využití: N. khasiana Hook., 
N. rafflesiana Jack, N. caranculata Danser, 
N. khasiana Hook., kříženci N. bongso × maxima 
a N. mirabilis × khasiana a jiné. V podstatě se dá říci, 
že většinu dnes pěstovaných láčkovek lze 
rozmnožit pomocí in vitro kultury.

7. Současný stav šlechtění rodu Nepenthes
nepříznivým růstovým faktorům, jako je sucho, 

Výchozím materiálem pro šlechtění jsou rostliny u nížinných druhů nízká teplota a naopak 

se zajímavými odchylkami od přírodních druhů. u vysokohorských druhů vysoká teplota a nedosta-

Tyto odchylky vznikají jako nahodilé mutace, ale tek světla, dále pak jsou požadovány odrůdy 

mohou být také vyvolány radioaktivním zářením s velkými a barevnými láčkami a v neposlední řadě 

nebo určitými chemikáliemi. Nové vlastnosti lze je kladen důraz na vypěstování rostlin pokud 

získat také křížením [Studnička, 1984]. Dále možno s jednotnými ascidii, to znamená nerozli-

Studnička uvádí, že u vzhledu láček lze rozlišit šenými na spodní a vrchní ascidia. Jebb a Cheek 

pouze několik výrazných typů, které se v malých uvádí, že dosud bylo publikováno přes 280 jmen 

obměnách opakují. hybridů, z nichž 193 bylo vyšlechtěno z více než 
dvou druhů. Jako rodiče těchto kříženců bylo 

V současnosti se šlechtěním tohoto rodu zabývají použito 34 druhů, ačkoliv sedmdesát pět procent 

převážně amatérští pěstitelé a to především v USA těchto kříženců má v původu zastoupeny 

a v Japonsku. Příkladem tohoto úsilí může být B. L. N. rafflesiana a/nebo N. maxima. Studnička uvádí 

Bednar z USA nebo Kyoto University v Japonsku. počet pěstovaných kultivarů na 150 (stav k roku 

V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout činnost 1984!).

Dr. Studničky, který je autorem popisu N. mirabalis 
var. "Greenhorn" Tato rostlina byla popsána takto: 8. Firmy zabývající se prodejem láčkovek
Kultivar je charakterizován jednotně zelenými 
láčkami. Jejich okraj je rovněž čistě zelený, zatímco Ze zahraničních evropských firem je zapotřebí 
u původního typu je nachový až kaštanově hnědý. vyzdvihnout firmu Wistuba, která nabízí k prodeji 
Láčky jsou vysoké až 14 cm, široké 3 cm, mají především původní botanické druhy láčkovek. 
nápadné nervy namísto křídel a zaoblené víčko. Dalšími známými firmami jsou nizozemské firmy: 
Listová část je 22 cm dlouhá, 6 cm široká, bledě Carni Flora BV, Werkgroep Carnivora, Fred Vosse 
zelená a nepatrně chlupatá se štětinatými okraji. Hovenier, Dutch-CP a Reptielenzoo Serpo-Delft. 
Tento kultivar dosud nebyl pozorován v květu. Tyto firmy však nabízejí pouze několik nemnoho 
Hlavní úsilí ve šlechtění je kladeno na vypěstování druhů. Dalšími jsou poté britské firmy jako 
rostlin pokud možno co nejvíce odolných vůči například Cambrian Carnivores. Většina těchto 
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a i jiných firem nabízí dnes své produkty of Nepenthes (Nepenthaceae), Leiden: Blumea - 
Journal of plant taxonomy and plant geography, především pomocí internetu. Některé však své 
vol. 42, 1997. 105 s.výpěstky prezentují i na výstavách, jako tomu bylo 
Risner, J. K. The Victorian Wardian Case A Tool For například u výše zmiňovaných nizozemských 
Modern Times, Fullerton: Carnivorous Plants firem na výstavě Floriada 2002.
Newsletter, 1985, strana 50.
De Kanel, John - Smith, Rolfe. Nepenthes at Některé z produkovaných rostlin jsou vypěstovány 
Longwood Gardens, Fullerton: Carnivorous Plants a prodávány in vitro, jako je tomu třeba u firmy 
Newsletter, 1992, strana 101–102.Agri-Starts nebo Marie´s Orchids. Naprostá 
De Coninck, Fredy. Nepenthes and Rockwool, většina firem se však nespecializuje pouze na rod 

Nepenthes Fullerton: Carnivorous Plants Newsletter, 1990L., neboť je to nerentabilní. Naprostou 
Lechtman, Jay. Caught On The Net, Fullerton: většinu druhů a kříženců láčkovek lze získat koupí 
Carnivorous Plants Newsletter, 1998, strany od drobných pěstitelů nebo zájmových společností 
56–58.zabývajících se pěstováním karnivorních rostlin.
Holub, J. Nepenthes mirabilis "Greenhorn". Jindřichův 

9. Závěr Hradec: Amatérské pěstování masožravých 
rostlin, 1991. 60 s.

Zakořeňování řízků NepenthesNepenthes Fläschendräger, Axel. . Pěstování a množení rostlin rodu  L. se 
Třebíč: PEL-MEL o masožravých rostlinách, 1991, v současnosti liší od začátků jejich pěstování ve 
strana 50.sklenících v druhé polovině 19. století snad jen 
Nepenthes FAQ (1): Praha: Trifid, 2000. Strany v několika drobných odlišnostech, jako je možnost 
15–19.množení těchto rostlin pomocí metody in vitro, či 
Holub, Miroslav. Choroby a škůdci masožravých nemnoho nových pěstebních substrátů, kterým je 
rostlin. Praha: Trifid, 2003. Strany 39–40.kupříkladu Rockwool a pěstování těchto rostlin 
Mareš, Tomáš. Nejrozšířenější škůdci na rostlinách pod umělým osvětlením. Je to zřejmě především 
nejen masožravých. Praha: Trifid, 2002, strany z toho důvodu, že v současnosti jsou na okraji 
24–26.zájmu spotřebitele. Oproti jiným rostlinným 
Neubauer, Jaroslav. Klíčení láčkovek. Praha: Trifid, rodům je pěstování v naprosté většině v rukou 
1999, strany 40–43.soukromých sběratelů a drobných pěstitelů. 
Plaček, Jan. Jak se zbavit plísně na masožravkách. 
Praha: Trifid, 1999. strana 52.Mimo několika nemnoha zahraničních firem 
Holub, Jan. Poznámky k pěstování masožravých rostlin specializujících se na pěstování karnivorních 
"In vitro". Pěstování masožravých rostlin, 1994, rostlin všeobecně a několika firem produkujících 
strana 54–56.jeden či dva druhy nebo křížence láčkovek jako 
Uher, Jiří. doplňkovou kulturu je produkce těchto rostlin 

 Brno: ediční středisko MZLU v Brně, 2001, díky jejich náročnosti pěstování u konečného 

112 s.spotřebitele naprosto opomíjena, ačkoliv jsou 

Purk, David. Nepenthes Information. 2002bezesporu atraktivní a lze doufat, že v budoucnu 

<http://www2.labs.agilent.com/botany/cp/jejich popularita opět vzroste. 

pictures/nepenthe/guide.htm>
Exotica plants Nepenthes Growing TipsLze tak předpokládat zejména v souvislosti 

<http://www.uq.net.au/intaac/ExoticaPlants/s rostoucí oblibou výstavby takzvaných zimních 

tips.htm(exotica plants) >zahrad u nových rodinných domů, kde láčkovky se 

Marshall, Andrew. Nepenthes care sheet.2000základní péčí budou beze sporu velmi dobře růst.

<http://cascadecarnivorous.plant.org/index2.
htm>

Použitá literatura: Catalani, Michael. Nepenthes University
<http://www.cpjungle.com/nepenthesuniversity

Masožravé rostliny htm>Studnička, Miloslav. . 1. vyd. 
Wistuba, Andreas. The Nepenthes NurseryPraha: Academia, 1984. 147 s.

The Savage Garden <http://www.wistuba.com/>D´Amato, Peter. . Berkeley: Ten 
Speed Press, 1998. 314 s.

Nepentheaceae Josef MazurekMacfarlane, J. M. . Leipzig: Königl. 
Preuss. Akademie der Wissenschaften, 1908. 92 s.
Jebb, Matthew-Cheek, Martin. A Skeletal Revision 

Biologie rostlin, Úvod do fylogeneze vyšších 
rostlin.

35
  t

ri
fid

 4
/2

00
7



Allen Lowrie's window Orchids of the genus Phalaenopsis; Kateřina 
Taxonomical review of tuberous sundews with Braunová
yellow flowers from Southern Australia; 
Part I.
Allen Lowrie, translation Zdeněk Žáček

Dissappearing peat bog Rádlo; Michal Rubeš

Utricularia purpurascens – rare in our collections; 
Martin Spousta

Mysterious giant sundew Drosera gigantea 
Lindley; Zdeněk Žáček

Wet peat meadows; Adam Veleba

Interinfo
Information from inside of our society

Carnivorous plants of the north; Zbyněk Elingr

Third and last part of the Josef Mazurek's 
bachelor study about the genus Nepenthes

This genus is surely one of the most popular and 
commercialy used of all orchidea family. Due to 
a short time of germination and grow till flowering 

Another study that author kindly lended to our it is possible to create many amazing hybrids. We 

society for translation. This time it is the review can say that these plants are very grateful and easy 

that will be published in two parts. There are five to grow. Their beautiful big colourful flowers will 

endemic species of the sundew (Drosera) genus make everyone proud and happy.

and author describes them all also with the key. 
Four of them are also known as Drosera subhirtella 
complex and the fifth one with yellow flowers is Author visited after several years an interesting 

Drosera sulphurea. All these beautiful plants wait in small location of carnivorous plants near Liberec. 

the article. Once it was a wet place with bundled brushwood 
footpath. It was not possible to step aside and the 
sphagnum moss was full of sundews Drosera 
rotundifolia. There was an information that it was a 

A lot of problems waits for you when you decide to stagnant place but author didn't expected the 

have this blue beauty at home. Anyway, author process of drying out to be so fast. Now it is a small 

pushed this blladerwort into flower so we all can meadow and sundews will have to make place for 

see how it could looks like if we are successful. birches but there are still some. The process of 
drying of some places is of course natural but the 
problem is that in our regulated country there 
does not emerge new marshy areas and swamps.

We could imagine big leaves specialized on a big 
prey but the name of this sundew means that the 
climbing stems can be 0,2–1 meter high. Author Author describes wide complex of wet landscapes 

tried to answer many questions about the life of and plant communities crossing into each other. In 

this strange plant but there are still some that only past wet meadows were quite usual in our country 

nature or time can answer. but the law of reclamation in totality age helped to 
devastate the landscape. Anyway there are still 
many valuable nature protected areas. Author 
followes changes of humidity gradient from spring 
areas to wet meadows and their peripheries.Seed bank operating again by Zbyněk Elingr.

Great book alive! First publication deal of 
Darwiniana, Collected articles by RNDr. Miloslav 
Studnička. This article is the proof that carnivorous plants are 

Everybody has to start once... not bond with southern countries only. Author 

My collection and problems with carnivorous went to find them in national parks in Sweden.

plants by Ondřej Zakopal.
Three views to trip to EEE 2007 to Leiden by Stáňa 
Srbová,  Michaela Holubová and Michal Porteš.
News from the forum by Patrik Hudec. This final part is devided into the topics: substrate, 
How to pay the member fee. pots, light, fertilizing, pests and diseases and 
Report from the conference Questions about reproduction. Thanks once again to author for give 
CITES  by Mirek Srba. us his work to publish.

„
“
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Summary 
by Jana Rubešová



3D – Cephalotus follicularis, foto Michal Rubeš



A/ Vlevo: zkroucení láčky (angl. foliar twist), Vpravo: zonace láčky (angl. pitcher zonation):
Z1 – „rybí ocas“ („fish tail“) s nektárii (with nectaries), Z2 – obústí s nektarovými žlázkami (peristome with nectary glands), 

Z3 – „okénková“ zóna („window“ zone, fenestrated zone), Z4 – 1. naváděcí zóna s dolů směřujícími chlupy (the first 
conductive zone with downward-pointing hair), Z5 – hlavní naváděcí zóna s dolů směřujícími chlupy (main conductive zone 

with dw.-pointing hair), Z6 – hladká bezžláznatá zóna (smooth aglandular zone).
B/ Semenáč (seedling), a/ tři děložní lístky (three cotyledons), b/ juvenilní láčky (juvenile pitchers).

C/ Různé typy juvenilních láček (various types of juvenile pitchers).
D/ Nektarová žlázka ze zevního povrchu láčky (the nectar gland from outer surface of pitcher).

Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule VIII

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

Angl. California pitcher plant, cobra plant, cobra lily
zpracoval Zdeněk Žáček
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