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V sobotu 13. 3. jsem se vydal s přítelkyní na výstavu 
orchidejí do největšího skleníku ve střední Evropě – 
Fata Morgany v Tróji. Když jsme dorazili v cca půl 
druhé,  fronta  lidí  se  táhla  po  celé  délce  skleníku. 
Po  30min  čekání  jsme  se  konečně  probojovali 
k  pokladně,  zaplatili  60 Kč  jako  studenti  a  vyrazili 
do skleníku. Hned  jsme zjistili, že výstava orchidejí 
je  spojená  s  jakousi  podivnou  výstavou  zvířat 
a  rostlin  z  PET 
flašek  Veroniky 
R i c h t e r o v é . 
Nápad dobrý, ale 
zakomponovat 
tyto  výtvory 

do  džungle  mezi  orchideje  mi 
nepřipadalo nejlepší. Když  jsem 
si  chtěl vyfotit nějakou  rostlinu, 
pořád  se  mi  tam  pletly  flašky. 
Jinak  se  bylo  na  co  koukat, 
mohli jste si zblízka prohlédnout 
a vyfotografovat Cymbidium, 
Paphiopedilum, Phalaenopsis, 
Laeliinae, Dendrobium, 
Vanda, Renanthera, Oncidium, 
Vuylstekeara, Miltonia a  též 
krásné  Dracula, Masdevalia 
a spoustu dalších. Bylo možné si nějakou tu orchidej i koupit v novém 
skleníku cca 50 m od Fata Morgany, kde prodával své orchideje Ludo 
Verdyck  s  mnoha  ochotnými  pomocnicemi,  které  vám  poradily  co 
a  jak. Nejvíce  se mi  jako  tradičně  líbila poslední  část  skleníku, kde 
jsou celoročně vystaveny heliamfory, které právě kvetly. Dále je zde 
spousta druhů láčkovek – N. ventricosa (různé formy), obří N. truncata, 
N. vetchii, v dalších sekcích N. ampularia a jiné. Spousta z nich v tuto 
dobu  kvetlo,  radost 
pohledět.    Dále  je 
zde  zakomponována 
spousta  bublinatek, 
jen  musíte  pořádně 
hledat ☺,  ale  taková 
U. nelumbifolia je 
k  nepřehlédnutí. 
Výlet  opravdu 
parádní,  všem  vřele 
doporučuji,  za  rok 
touto dobou se tam 
třeba potkáme.   ☼

Botanická zahrada Praha 
Orchideje 12.–21. 3.

Martin Dlouhý

Fotografie k článku: autor
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Vážení čtenáři Trifida,

poslední  zima  nám  ještě  i  na  počátku  března, 
tj. v předjaří, ukazuje, jak umí být vytrvalá a štědrá 
na  všechny  své  projevy.  V  posledních  několika 
letech  jsme  toto  období  rozpoznávali  spíše  podle 
kalendáře  a  snadno  si  je  pletli  s  prodlouženým 
podzimem  či  s  hodně  předčasným  nástupem  jara, 
mnohdy  s  pocitem,  že  se  čtvero  ročních  období 
smrsklo na pouhé tři sezony, že už tu máme globální 
oteplování  hezky  zřetelně  vidět  a  že  sníh  a  zimní 
radovánky jsou jen vzpomínkou starších pamětníků.

A protože je tato zima krušná, zdá se delší než obvykle 
a stále častěji kolem sebe slyším netrpělivé „už aby tu 
bylo jaro!“ Všichni se na něj těší, nemohou se dočkat. 
A určitě se dočkají. V okolí svého bydliště jsem už 
v  zahrádkách  zahlédl  záhonek  talovínu  zimního 
(Eranthis hyemalis) v květu. Ve své fytosbírce jsem 
zaznamenal pozvolné rašení nových listů ze zimních 
odpočivných  pupenů  severoamerické  rosnatky 
Drosera filiformis  a  obnova  tvorby  listů  je  zjevná 
také u australské rosnatky D. binata. Jistě byste uměli 
poukázat na další indicie jara ve vlastních sbírkách 
a zahrádkách. Jaro o sobě dává zřetelně vědět a pro 
pěstitele MR a JBK nabývají na aktuálnosti výsevy, 
zmlazování a přesazování.

A příchod jara dokládá v neposlední řadě také jarní 
první letošní vydání TRIFIDa.

Díky  všem  jeho  realizátorům  a  čtenářům  pěkné 
počtení.

Dne 9. 3. 2010 
Zdeněk Žáček, prezident DARWINIANY
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Ostatní kolegové: Pavel Hájek, Petr Dědeček, Pavel 
Říčný

Úvod 
Rostliny  jsem obdržel poštou v půlce května 2009 
od pana Kouby ve  čtyřech  igelitových  zatavených 
sáčcích. Hned ten víkend jsem se dohodl s ostatními 
členy,  jaké  použijeme  substráty,  a  dva  sáčky 
rostlinek jsem zasadil. Začátkem dalšího týdne jsem 
v Liberci  jeden sáček rostlin předal Pavlu Hájkovi 
a jeden Petru Dědečkovi. Pavel Říčný obdržel sáček 
rostlin přímo od pana Kouby dřív než já.

Zasazení rostlin a určení 
podmínek kultivace

Jeden  sáček  obsahoval  cca  10–12  trsů  1–2  cm 
velkých rostlin. Po dohodě s kolegy jsme usoudili, 
že  bude  nejlepší  zasadit  rostliny  do  10  květináčů 
po pěti  různých substrátech. Následně vzniklé dvě 
stejné skupiny pěti rostlin jsme umístili na dvě různá 
stanoviště. Tímto  způsobem bude  celý  experiment 
mnohem  přesnější  a  při  vyhodnocení  se  vyruší 
případné chyby vlivem  jiných okolností, než které 
sledujeme. 

Použité substráty: 
1) rašelina + perlit v poměru 1 : 2 

2) rašelina + písek v poměru 1 : 2 
3) rašelina + perlit v poměru 1 : 1 
4) živý rašeliník 
5) živý rašeliník + perlit v poměru 2 : 1 
6) rašelina + perlit v poměru 1 : 1, rostlinky sedí 
v rašeliníku

Jiné  substráty  než  výše  uvedené  nemělo  smysl 
zkoušet  (např.  čistá  rašelina,  bukové  listí,  kameny 
či kůra), neboť je více než jisté, že by se rostlinám 
v těchto směsích nedařilo.

Petr Bílek:  Rostliny  jsem  bohužel  zasadil  pouze 
do substrátů 1 až 4 kvůli nedostatku místa. Měl jsem 
tedy  8  květináčků.  První  skupinu  čtyř  květináčků 
jsem  umístil  do  akvária  u  sklepa,  kde  pěstuji  již 
třetím rokem ostatní heliamfory a horské láčkovky. 
Toto  akvárium  je  osazeno  zářivkou  a  svítím  16 
hodin  denně.  Teploty  se  pohybují  okolo  20  ˚C  ± 
2  ˚C. Druhou  skupinu  rostlin  jsem  dal  do  akvária 
na okně v mém pokoji, kde pěstuji bublinatky. Zde 
panují teploty od 16 ˚C v noci a maximálně 29 ˚C 
v  nejteplejších  dnech.  Akvárium  je  orientováno 
na  východ.  Rostliny  jsem  zaléval  rosením  vodou 
z kohoutku jednou za týden a nestály ve vodě.

Pavel Hájek:  Své  pokusné  rostliny  pěstuji  na  2 
místech v 5 různých substrátech (1 až 5). Stanoviště 
1 se nachází na jižním okně. Rostliny jsou v akváriu, 
přikryté  igelitovým  sáčkem  a  jsou  dány  tak,  aby 

Jak na ně 
Heliamphora minor

VeDoucí experiMentu: petr Bílek

Obr. č. 2: stanoviště 1, 16. 7. 2009Obr. č. 1: Zasazení rostlin do substrátů
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měly  asi  2  h  přímého  slunce  za  den. V  tuto  dobu 
tam  jdou  teploty  až k 28  °C,  jinak  se po celý den 
(pokud  to  není  horký  letní  den)  teplota  pohybuje 
kolem 21 °C. 

Stanoviště 2  je akvárium pod umělým osvětlením, 
kde  mám  ještě  pralesní  rosnatky  a  svoji  zatím 
jedinou helču, která zde dobře roste už asi 2, možná 
3  roky.  Svítí  zde  zářivky  1×  Sun-Glo  a  1× Aqua-
Glo. Rostliny jsou pod nimi umístěny ve vzdálenosti 
asi 20–30 cm. Bohužel se mi zdá, že toto osvětlení 
není  dostatečné  a  budou  si  muset  nejspíš  počkat 
na novou, která je ve fázi plánování. Zde se teplota 
běžně po celý den pohybuje kolem 25 °C a na noc 
klesá k 20 °C.

Petr Dědeček:  Pro  H. minor  jsem  namíchal 
substráty  1,  2,  4  a  6,  které  byly  prokonzultovány 
s  vedoucím  projektu H. minor  –  Petrem  Bílkem. 
Všechny  rostliny  mám  nyní  umístěné  ve  velkém 
plastovém  boxu  s  nadzvednutým  víkem,  který  je 
umístěn na východním parapetu našeho  rodinného 
domu.  Rostliny  nestojí  permanentně  ve  vodě,  ale 
zalévám je asi jednou až dvakrát týdně dle potřeby. 

Teplota  je  klasická  pokojová,  takže  nyní  24  °C, 
a  vlhkost  v  boxu  jsem  neměřil,  protože  na  to  nic 
nemám. Rostliny mají v boxu dostatek rozptýleného 
světla s pár hodinkami ranního slunce.

Pavel Říčný:  Rostliny  jsem  zasadil  do  standardní 
směsi rašeliny, perlitu a křemičitého písku a povrch 
substrátu  jsem  nechal  zarůst  rašeliníkem.  Pokusné 
kytky pěstuji na dvou stanovištích.

Stanoviště  č.  1  odpovídá  svými  podmínkami 
ideálnímu  stanovišti  pro  „teplomilnější“  láčkovky 
(s  úspěchem  zde  pěstuji  široké  spektrum  rostlin 
z různých nadm. výšek – N. ventricosa × truncata, 
N. tobaica, N. ramispina, N. ventricosa, 
N. densiflora,  …),  RVV  je  velmi  vysoká,  teplota 
se pohybuje v rozmezí od 22 °C až po teploty přes 
30 °C. Vitrína je umístěna na jižním okně a je během 
dne  dostatečně  osluněna  (k  zastínění  slouží  pouze 
záclona na okně). 

Stanoviště  č.  2  odpovídá  ideálnímu  místu  pro 
růst  špirlic,  mucholapek,  darlingtonií,  láčkovic 
a rosnatek. Jde o malý, dostatečně větraný skleníček, 

Obr. č. 3: stanoviště 2, 16. 7. 2009
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který je téměř celý den vystaven slunečnímu úpalu. 
Do  tohoto  skleníku  jsem  vložil  menší  akvárium 
o objemu cca necelých 10 litrů (z poloviny je zakryto 
krycím sklem pro zvýšení RVV). Toto akvárium je 
během dne  přistíněno  poličkou  s  rostlinami,  proto 
tedy přímé sluneční paprsky na akvárium dopadají 
pouze ráno a poté až večer. V akváriu již delší dobu 
úspěšně pěstuji 1 rostlinu H. minor a N. eymae. 

Průběh letní kultivace rostlin
Jedná  se  o  dobu  od  získání  rostlin,  tj.  od  půlky 
května  do  půlky  září.  Popis  rostlin  je  v  časech 
od půlky června až do půlky srpna.

Petr Bílek:  Rostlinám  se  daří  skvěle,  ujaly  se 
všechny. Je vidět, že rostliny pod zářivkami rostou 
o  něco  lépe  než  rostliny  na  okně,  nicméně  nejsou 
znát  rozdíly  v  substrátech.  Každá  rostlinka  dělá 
cca 3 láčky za 2 měsíce. Délka a mohutnost listů se 
zvětšují.

Pavel Hájek: Myslím si, že na okně se rostlinám daří 
lépe než helčám, které mám v akváriu pod umělým 
osvětlením. Bohužel kytky se mi jinak zdají na obou 
stanovištích stejné, nic moc. Nejlepší rostlina však 
roste na stanovišti 1 (jižní okno) a v substrátu 2.

Petr Dědeček: Rostlinám se daří dobře. Zaznamenal 
jsem  pouze  úbytek  několika  malých  postranních 
odnoží asi  ze 2  trsů,  ale  jinak nic. Rostliny  rostou 
dobře  ve  všech  výše  vyjmenovaných  substrátech, 
až  časem  se  ukáže  v  jakém  nejlépe.  Prozatím má 
každá  rostlinka  asi  2–3  nové  láčky  juvenilního 
tvaru od doby, kdy jsem je zasadil (tj. za dobu 2,5 
měsíce). Všechny vypadají již dosti robustně a také 
na rychlosti jejich růstu je vidět, že se mají dobře.

Pavel Říčný:  Na  stanovišti  1  se  po  zasazení 
ujaly  3    nejsilnější  rostlinky,  které  se  pomalu 
aklimatizovaly  a  začaly  tvořit  pasti,  které  jsou 
oproti  rostlinám  z  2.    stanoviště  delší  a  méně 
kompaktní.  Na  stanovišti  2  se  opět  ujaly  pouze  3 

Obr. č. 5: Detail rostlin pěstovaných pod 
zářivkami

Obr. č. 6: Nalevo: rostliny pěstované na okně, 
napravo: rostliny pěstované pod zářivkami

Obr. č. 4: Pěstované rostliny

Obr. č. 7: Rostliny na konci října
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nejsilnější  rostliny,  které  ovšem  rostou  o  poznání 
lépe  než  rostliny  z  1.    stanoviště.  Rostlinky  tvoří 
srovnatelný počet pastí, které jsou sice kratší, za to 
však  kompaktnější  a  celkově  silnější  než  pasti 
rostlin na předchozím stanovišti. Rychlost  růstu  je 
tedy prozatím u obou stanovišť zhruba srovnatelná. 
Osobně  si  myslím,  že  stanoviště  č.  2  rostlinám 
více prospívá, navíc u tohoto stanoviště jsem lehce 
docílil nízkých nočních teplot.

Rostliny na konci vegetační 
sezóny

Koncem vegetační sezóny je myšlena doba od konce 
října až po konec listopadu.

Petr Bílek: Rostliny vypadají pořád skvěle, všechny 
dost  zmohutněly  a  vyrostly,  avšak  žádná  z  nich 
nepřepnula do dospělého tvaru láček. Ukazuje se zde 
hlavně to, že rostliny na okně (vrchní řada na obr. 4) 
prosperují mnohem hůře než ve vitríně (spodní řada 
na  obr.  4),  a  také  se  nepatrně  ukázalo,  že  substrát 
č. 2 (rašelina + písek v poměru 1 : 2) je rostlinami 
hůře  snášen  než  ostatní  substráty.  Rostliny  jsou 
menší a mají méně listů, menší postranní rostlinky 
uhnily  a  přežily  jen  ty  největší.  Toto  se  ukázalo 
pouze u skupiny, která je na okně, kde panují horší 
podmínky.  Kytky  v  ostatních  substrátech  rostou 
všechny  stejně,  není  zde  možné  rozeznat  rozdíly 
v růstu. 

Rostliny  pod  zářivkami  vypadají  všechny  dobře. 
Zde není ani známka toho, že by se nějaké rostlině 
dařilo lépe nebo hůře. Myslím, že je to hlavně tím, 
že zde mají ideální podmínky.

Pavel Hájek:  Rostlinám  pod  zářivkami  se  daří 
mnohem  lépe  než  skupině  na  okně,  proto  zde 
přikládám podrobnější obrázek s popisky substrátů, 
podle  kterého  si  každý  vyhodnotí,  ve  kterém 
substrátu se rostlinám daří nejlépe. Dle mého názoru 
jsou  šampióny  rašeliník + perlit  1  :  2  a  rašelina + 
perlit 1  : 1, avšak  rostliny ve stejném substrátu ze 
skupiny na okně jsou, řekl bych, jedny z nejslabších 

ve  své  skupině.  Zde 
roste  nejsilnější  rostlina 
ve směsi rašelina + písek 
1  :  2  a  tato  rostlina  je 
nejspíš  nejsilnější  ze 
všech testovaných rostlin 
v obou skupinách (v obr. 
č. 6).

Petr Dědeček:  Jeden 
trs H. minor  uhnil 
(rostlina  ve  směsi 
perlitu  a  rašeliny), 
ostatním  trsům  se  daří 
dobře  a  spokojeně  si 
pomalu  rostou.  Prozatím 
ani  jedna  z  heliamfor 
nepřešla  na  dospělé 
(adultní)  pasti.  Rostliny, 
které  jsou  zasazeny 
v  rašelině  s  příměsemi, 

Obr. č. 8: Nalevo: rostliny pěstované 
v rašeliníku, napravo: rostlina pěstovaná 

ve směsi 2

Obr. č. 9: Rostliny na stanovišti 1
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jsou podle mého názoru méně vitální, než když jsou 
pěstovány  přímo  v  živém  rašeliníku.  V  rašeliníku 
též snáze vytvářejí kořenový systém, který je podle 
doložených  fotografií  2×  větší  než  u  rostlin,  které 
rostly  ve  směsi  perlitu  a  rašeliny  (viz  obr.  č.  8). 
Pokud se už budou sázet do směsi s  rašelinou,  tak 
bych  doporučil  ji  dost  odlehčit  perlitem,  kousky 
molitanu  (tento prvek do  substrátu  chci  vyzkoušet 
v příštím roce na své ostatní heliamfory) a pískem.

Rostliny  nebyly  v  létě  vystaveny  extrémním 
teplotám,  protože  na  ně  svítilo  slunce  jen  asi  pár 
hodin  dopoledne.  Box,  ve  kterém  je  pěstuji,  má 
nadzvednuté  víko  a  touto  mezerou  může  unikat 
nejteplejší vzduch, který stoupá vzhůru.  

V  dalších  letech  bych  se  chtěl  zaměřit  na  to,  jaké 
podmínky zvládnou. Zajímalo by mě, zda zvládnou 
být  volně  pěstovány  ve  skleníku  a  též  volně 
na okenním parapetu.

Pavel Říčný: 

Stanoviště  č.  1  mě  mile  překvapilo.  Neočekával 
jsem  zde  tak  zdárný  růst,  jaký  nakonec  rostlinky 
předvedly. Obával jsem se zejména vysokých teplot, 
které, jak se zdá, nakonec rostlinkám ve spokojeném 
růstu  nebránily.  Ten  byl  vyrovnaný,  rostliny 
tvořily  jednu  past  za  druhou,  všechny  tři  zhruba 
ve  stejném množství.  Pasti  jsou  kompaktní,  avšak 
stále  juvenilní.  Celkově  ale  růst  rostlin  na  tomto 
stanovišti hodnotím velmi kladně. 

Stanoviště č. 2 mě zklamalo (nejspíše mým vlastním 
zaviněním). Bylo mým  favoritem a očekával  jsem 
zde rychlý růst a vývoj rostlin. Vše probíhalo hladce, 
když znenadání v průběhu září odumřely rostlinkám 
všechny  pasti  a  dlouho  se  nic  nedělo.  Naštěstí 
však asi před dvěma týdny rostliny znova obrazily 
a všechny tři opět vytváří po jedné juvenilní pastičce. 
Odumření  pastí  bych  připsal  nejspíše  přílišnému 
přemokření  substrátu,  ke  kterému  došlo  vlivem 
silných dešťů. V akváriu stál cca 1 cm vody, což se 
heliamforám  stalo  osudným.  Jednoznačně  se  však 
přikláním ke stanovišti č. 2, ať už na základě toho, 
jak  mi  zde  prosperovala  další  rostlina  H. minor, 
která  však  do  projektu  JNN  nebyla  zařazena. 
Osobně na tomto stanovišti předpokládám rychlejší 
růst rostlin s minimálními ztrátami.

Závěr – shrnutí výsledků

Jak  vyplývá  z  kultivace  rostlin  výše,  všechny 
substráty obstály velmi dobře,  avšak přeci  jen   by 
se dalo  říci,  že v některém rostly  rostliny malinko 
hůře.  Toto  vše  plyne  z  nároků  rostlin  na  substrát. 
Heliamfory  potřebují  velmi  propustný,  vzdušný 
a stále vlhký substrát. Nejhůře tedy obstál substrát 
č. 2, tj. rašelina + písek v poměru 1 : 2. Tento substrát 
se stal velmi tuhým a nepropustným a křehké tenké 
kořeny  mladých  rostlin  měly  problém  prorůst 
dovnitř.  Rostliny  vykazovaly  horší  růst  a  vyšší 
úmrtnost. Kořeny byly málo vyvinuté. Jako nejlepší 
substrát  nemohu  zvolit  žádný  ze  zbývajících  pěti, 
protože  rostliny  vykazovaly  naprosto  stejný  růst. 
Jelikož  heliamfory  rostou  velice  pomalu,  až  čas 
ukáže, který substrát  je opravdu nejlepší. Zatím se 
zdá, že na substrát nejsou rostliny moc vybíravé.

Největší vliv na růst však mělo stanoviště. Myslím, 
že  při  pěstování  je  to  zásadní  podmínka  pro 
dobrou kultivaci rostlin. Stanoviště udává základní 
vlastnosti,  a  těmi  jsou  vlhkost,  světlo  a  teplota. 
Poslední  dvě  podmínky  jsou  podle  mého  názoru 
nejdůležitější a klíčové.   ☼

Fotografie  k  článku:  Petr Bílek,  Pavel Hájek,  Petr 
Dědeček, Pavel Říčný

Obr. č. 10: Rostliny na stanovišti 2
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Úvod
Masožravé  rostliny  mě  fascinují  a  zároveň  jsou 
mým  koníčkem  přes  20  let.  Jsem  panelákové  dítě 
odchované na svépomocí vyrobených parapetových 
skleníčcích,  vitrínách  a  jiných  improvizacích.  Pro 
takto  postiženého  člověka  je  výlet  do  domoviny 
jeho  miláčků  sen.  Po  zjištění,  že  do  této  oblasti 
pořádá expedici jeden z nejlepších fotografů přírody 
a  skvělý  přírodovědec  Ch’ien  C.  Lee,  váhání 
netrvalo ani minutu a  jal  jsem se svůj  sen přetavit 
v  realitu. Skutečnost  předčila mé očekávání  a  tato 
cesta  se stala  jedním z mých nejsilnějších zážitků, 
z  něhož  budu  čerpat  energii  několik  dalších  let. 
Plán  výletu  –  týdenní  samostatný  pobyt  v  oblasti 
Hose  Mountains  v  centrální  části  Sarawaku,  pak 
návrat do Kuchingu a připojení se k sedmnáctidenní 
expedici vedené Ch’ien C. Lee.

Den první a druhý – odjezd
Je  čtvrtek  23.  dubna  a  tentokrát  je  to  Čtvrtek 
s  velkým Č,  je  to  den  startu  velkého  bornejského 
dobrodružství. 9:00 sedám do káry a vyrážím směr 
vídeňské  letiště.  Cesta  k  hranicím  až  na  jedno 
mikrobloudění  probíhá  hladce,  od  hranic  je  to 
však  porod  –  Rakušané  budují  dálnici  a  jede  se 
nonstop skoro krokem – to je něco pro moje nervy. 
Nakonec přijíždím cca 45 minut před odletem, což 
je na hraně. Po zaparkování na letištním parkovišti 
ještě  obalím  bágl  strečovou  fólií  proti  poškození 
a  hurá  na  odbavení. Vše  probíhá  hladce,  a  tak  již 
v  klidu  nasedám  do  spoje  směr  Doha,  respektive 
Kuala Lumpur. 

První  část  cesty  je  komfort  sám  –  není  nic 
pohodlnějšího,  než  mít  trojku  sedadel  sám  pro 
sebe  a  moct  si  lehnout  napříč,  zato  druhá  půlka, 
Doha  –  Kuala  Lumpur,  je  jako  jízda  ostravskou 
dopravou v plné ranní špičce. Ale své místo mám, 
tak  to přetrpím,  i když místy nevím, co s nohama. 
Konečně KL, dusno, vlhko, slunce… Za dvě hodiny 
mi  letí  přípoj  na  Borneo  do  Kuchingu  a  v  hale 
zjišťuji,  že  tyto  lety  odbavuje  zcela  jiné  letiště 
(CCT)  než  toto  hypermoderní mezinárodní. Navíc 
jako naschvál můj strečový bágl vyjíždí na pásu jako 
předposlední…,  ale  vyjede.  Po marných  pokusech 
najít nějaký autobusový spoj volím cestu nejmenšího 
odporu  a  beru  si  černého  taxikáře.  Naštěstí  nás 
žádná silniční zácpa nepotkává a na druhé letiště mě 
vyklápí hodinu před plánovaným odletem. Nyní už 
opravdu v klidu si kupuju kokosový ořech s brčkem 
na vypití mléka a vyčkám na odlet směr Borneo. 

Let na Borneo je jako z filmu – letadlo skáče, jako 
kdyby  jelo  po D1,  za  okny  barevná  hudba  blesků 
a  nervozita  pasažérů,  že  by  se  dala  krájet.  I  já  se 
místy modlil, ale zdejší piloti  jsou profíci bouřemi 
protřelí. Do Kuchingu se dostávám okolo 11 večer, 
a  jelikož  nemám  žádný  hotel  zajištěn,  využívám 
nabídku Air Asia  z  palubního  letáku  „Tuna  hotel 
– ceny od 2 dolarů za noc“. Na místě procitám ze 
snu – pokoj za 2 dolary je nutno rezervovat 3 měsíce 
předem,  nyní  je  cena  25  dolarů,  teplou  vodu, 

Výlet do ráje láčkovek 
Borneo 2009 – díl I.

VáclaV kuBín

Trasa letu Vídeň – Kuala Lumpur – Kuching

a dále Kuching – Sibu – Kapit
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klimatizaci  a  povlečení  je  nutno  připlatit  zvlášť. 
Mám  ale  spacák,  horko  mi  nevadí  a  na  studenou 
vodu jsem zvyklý, takže cena byla konečná. Umýt, 
vyčistit  zuby  a  jít  spát  –  ráno  v  9  mi  letí  spoj 

do Sibu. Bohužel, kamaráde, zvolils špatně – hotel 
je soustava buněk oddělených buď sádrokartonem, 
nebo skleněnými stěnami a právě za takovou stěnou, 

dva  metry  od  postele,  se  právě  rozjíždí  parádní 
karaoke. Kluci a holky vydrželi pět do čtyř do rána, 
spát v hluku rovnajícím se zvuku válců při výrobě 
plechu se fakt nedá. Po čtvrté si vyčerpán, ale ještě 
více  vynervačen  konečně  řeknu  „dobrou  noc“ 
a zalamuju to… aspoň na tři hodiny. 

Den třetí – Kuching – Sibu – 
Kapit

7:00  budík,  hodit  na  sebe  pár  věcí,  koupit  vodu 
a  hurá  hotelovým  autobuskem  zpět  na  letiště. 
Čtyřicetiminutový  přelet  do  Sibu  si  už  užívám, 
pojídám  předem  objednané  ostré  kuře  s  rýží 
(za 14 korun ☺), z letišťátka se nechávám převézt 
do přístavu a to pravé dobrodružství může začít. 

Přístav  v  Sibu  je  dopravní  uzel,  z  nějž  vyrážejí 
lodě  všech  velikostí  do  světa.  Nákladní  převážně 
se dřevem a dřevěným uhlím dále do Asie, osobní 
do okolních měst. Město Sibu se nachází v deltě řeky 
Batang  Rajang  zvané  Amazonka  Bornea.  Batang 
Rajang  je  jedinou  spojnicí  s  městy  v  centrálním 
Borneu  a  má  funkci  jakési  dálnice,  po  níž  se 
přepravuje opravdu vše, od živých zvířat po nábytek 
a automobily.

Má  loď  vyplouvá  ve  12:30  a  svou  cca  120km 
plavbu do města Kapit  zvládá  za  tři  a  půl  hodiny. 
Klimatizace v podpalubí  je vyhnaná na 19 °C,  tak 
volím  horní  palubu  spolu  se  slepicemi,  rajčaty 
a kuřáky. Celá plavba je jedním velkým divadlem – 
obří řeka, po níž ve všech směrech rejdí lodě a loďky, 
dlouhé  domky,  tzv.  Longhousy,  na  březích  okolo 
a všude hustý  tropický prales, prostě  ráj…,  i když 
lesy okolo jsou po těžbě již jen sekundární, takže je 
to ráj s uvozovkami. V 16:00 připlouvám do Kapitu, 
kde mě čekají  ty pravé tropy. Teplota okolo 35 °C 
a  vysoká  vlhkost  způsobují  permanentní  orosení 
celého  těla…  no  orosení,  z  čela  mi  tečou  proudy 
potu.  Čtyřicet  kilo  na  zádech  taky  ke  komfortu 
nepřidá, a tak hurá do nejbližšího slušného hotelu. 

Po  ubytování  zvládám  ještě  malý  průzkum  okolí 
a nacházím první poklad Nepenthes reinwardtiana, 
se  svýma  nezaměnitelnýma  „očkama“  kouká 
od  silnice.  Lítám  kolem  ní  jak  blázen  a místní  se 
jen  nevěřícně  uculují.  Tak,  konec  zábavy,  najíst 
nějakého  zdejšího  masíčka  s  rýží,  pivo  s  ledem 
a  spát.  Mimochodem:  v  Kapitu  jsem  se  při 
procházení městem cítil  jako pořádný exot. Místní 

Kapit, řeka Batang Rajang

Převoz přes řeku Batang Rajang

Stopem po Borneu
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obyvatelstvo je vysoké v průměru 160–170 cm a já 
se  svými 196  jsem opravdu čněl. A  to do  té míry, 
že při procházkách ulicemi si všichni na mě ukazují 
a holky se chtějí fotit a zvát na nějaký drink. Ne že 
bych nebyl kontaktní, ale toto je docela moc.

Okolo  desáté  zaléhám  v  KLIDNÉM  čistém 
pokojíku, klima na 25 °C a rychle usínám.

Den čtvrtý – Kapit – B Camp?
7:30  budíček,  ovocná  snídaně  a  jdeme  na  věc. 
Cílem cesty jsou Hose Mountains, kde by měly růst 
láčkovky a které pro svou odlehlost a nedostupnost 
navštívilo zatím velmi málo lidí. Mapy nejsou, proto 
mám jen z Googlu vytištěný satelitní snímek oblasti 
s pavučinkami prašných dřevařských cest. Nejhorší 
je orientace bez skutečné mapy bez znalosti místních 
místopisných pojmů. 

Mám  však  neskonalé  štěstí.  Jdu  pro  zásobu  vody 
do  krámku  pod  hotelem  a  prodavač  na  mě  „kam 

že  to  mířím“.  Po  vysvětlení,  že  jedu  fotit  kytky, 
což nechápe, a že se potřebuji dostat na druhý břeh 
řeky  a  dále  do  Hose  Mountains,  velmi  ochotně 
pomáhá.  Brzy  se  před  obchůdkem  srotí  okolo 
dvaceti  lidí  a  všichni  chtějí  pomáhat.  Na  satelitní 
fotky  se  dívají  jako na nějaké moderní  umění,  ale 
postupně se rukama, nohama a lámanou angličtinou 
začínáme chápat. Obchodník zavolá svého malého 
syna, který zrovna míří do školy, a řekne mu, ať mi 
pomůže splašit minibusek k asi 20 km vzdálenému 
přívozu. Klučina mě  chytí  za  límec  a  už  se mnou 
peláší na hlavní náměstíčko. Čekáme asi 20 minut, 
mezitím  projede  kolem  nejmíň  50  minibusů,  ale 
prý  že  žádný  není  ten  pravý.  Nakonec  se  toho 
pravého  dočkáme,  klučina  vysvětlí  řidiči,  kde  mě 
má vyklopit, rozloučíme se a já mířím do neznáma. 

Za městem  je  již  divočina,  a  tak  je  jízda  pastvou 
pro  oči  a  další  smysly.  Heureka!!…  jsme  tu… 
rozbahněný  břeh,  kde  se  propadám  po  kolena, 
dole  na  řece  dlouhé  úzké  čluny,  tak  to  je  místní 
přívoz. Celý od bahna nasedám na vratkou lodičku 
a  už  frčíme  na  druhou  stranu,  do  dřevařského 
překladiště.  Vylézt  z  loďky  a  projít  asi  20  metrů 
po úzkých kládách je docela kumšt, ale hodní místní 
spolucestující  mi  naštěstí  pomáhají  s  batohy.  Zde 
končí civilizace – dále jen prašné cesty a spoléhání 
se na kus štěstí. 

Přicházím  do  dřevařské  kantýny  a  říkám  jim,  že 
potřebuji vzít do posledního překladiště asi 120 km 
nahoru do hor.  Jelikož poslední překladiště ovládá 
konkurence,  ochotou  se  nepřetrhnou  a  spíše  mě 
posílají někam… Jdu tedy za šéfem s příběhem, že 
jsem  lesnická  kontrola  a  že  potřebuju  vzít  do  hor. 
Neochotný Číňan asi desetkrát někomu  telefonuje, 
stále se ptá, z  jakéže  jsem firmy, a nakonec nabízí 
odvoz  za  60  000  korun.  V  té  chvíli  mě  už  tak 
zpoceného polije. S ironickým ksichtem mu řeknu, 
že  bude  mít  problémy  a  jdu  si  stopovat  nějaké 
dřevaře  jedoucí  pro  náklad  do  hor.  Jen  prohodí 
„good  luck“  a  tím  končí  náš  rozhovor.  Je  neděle, 
pravděpodobnost, že někdo pojede, je fakt mizivá… 
za celou hodinu neodjelo ani auto. K tomu polední 
tropický žár a vysoká vlhkost… dobré vyhlídky, ale 
vrátit se nechci…, i kdybych to měl jít pěšky. 

Ale tam nahoře mě má někdo asi mooc rád – po asi 
500  metrech  chůze  slyším  hluk  náklaďáku  a  už 
melu pravačkou u krajnice. Je to do kopce, ale borec 
fakt staví!! Huráááá, sedám vedle něj a vlastně ani 
nevím, jestli jede tam, kam chci…, později se ukáže, 

První spatřená láčkovka – Nepenthes 
reinwardtiana

Cesta do Hose Mountains.
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že  ano.  Cesta  je  docela  šílená,  při  každém míjení 
protijedoucího  náklaďáku  a  při  přejezdech  mostů 
se mi  ježí  chlupy  i  na  zádech. Po pár kilometrech 
zastavuje, že prý pauza. Zmizí někde v lese, přitáhne 
prázdné  barely  a  už  čepuje  kontraband…  „hlavně 
nefoť a nikomu  to neříkej…“,  tak  to  říkám až  teď 
– doufám, že ho nenaprášíte. Po vyprázdnění nádrží 
jedeme dalších pár kilometrů a vtom řidič zastaví, 
a že prý on jede doprava k řece a já že musím cestou 
doleva do hor. Vysedám a ta výheň mě střelí do kebule 
– rychle najít stín. To je ale v tropech kolem poledne 
celkem problém. Takže půlhodinka pěkně v sauně. 
Naštěstí mě další auto hodí do hlavního překladiště 
přesně  napůl  cesty.  Nejdu  ani  do  kantýny,  ani  se 
umýt,  pokračuju  pěšky  za  tábor  na  dalšího  stopa. 
Tentokrát mám  štěstí  na  pick-up,  sedám  na  korbu 
a že mě prý vezmou až do cíle… no to je snad sen… 
takové štěstí. Ve 4 dorážíme do cíle, do takzvaného 
B kempu. 

Vypadám  po  tříhodinové  jízdě  na  otevřeném 
nákladním  prostoru  jako  nepovedený  sněhulák  – 
totálně pokrytý prachem z místních šotolinových cest 

–  doufám 
jen,  že 
f o t o b a t o h 
uchránil  mé 
nádobíčko. 
B  Camp  je 
překladiště 
v  horách, 
kde  se 
s t a h u j e 
a  připravuje 
dřevo  pro 
t r a n s p o r t 
do  přístavu 
u  řeky. 
O c h o t a 
dřevařů  je 
neskutečná. 
Dávají  mi 
na přespání  celý domek a  zvou na  jídlo do místní 
jídelničky.  Všichni  jsou  ochotní  a  družní,  jen 
nechápou,  co  tam  dělám  a  že  tam  jedu  jen  proto, 
abych  vyfotil  pár  kytiček.  Po  zeleninové  polévce 
a  vynikající  rybě,  jak  jinak  než  s  rýží,  obdivuju 
krásně  vybarvené  bezocasé  kočky  (důvod, 
proč  místní  kočky  nemají  ocásky,  se  mi  zjistit 
nepodařilo) a jdu se ještě projít po okolí, nacházím 
terestrické  bambusové  orchideje  a  taky  láčkovky 
N. reinwardtiana a N. mirabilis.  Donekonečna 
je  fotím  až  do  setmění,  jež  je  v  tropech  opravdu 
bleskové,  jsme  pouhé  tři  stupně  od  rovníku. 
Před  zalehnutím  ještě  do  noci  pozoruju  lovící 
gekony  a  kudlanky  a  spoustu  dalšího,  barvami, 
tvarem  a  velikostí  bizarního  hmyzu.  Po  11.  pak 
odcházím  do  pelechu  nabrat  síly  před  výšlapem 
do neznáma.   ☼

fotografie k článku: autor.

Hose Mountains

Hose Mountains – Nepenthes fusca

Hose Mountains – Nepenthes veitchii
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V  minulém  roce  jsme  Kosiště  pěkně  zkulturnili. 
Vzrostlé  nálety  pokáceli,  hlavní  centra  výskytu 
tučnice  české  vyčistili,  drny  vykopali.  Také 
jsme  se  zakousli  do  ploch  porostlých  rákosem 
a  bezkolencem,  abychom  vytvořili  prostor  pro 
hlízovec  Loeseleův.  Rovněž  jsme  vyseli,  semínky 
z  Kosiště,    tučnici  českou  na  malé  ploše  blíže 
podmáčeného centra louky.

Začátkem  zimy  na  Kosiště  vjela  těžká  technika, 
která  strhla  na  některých  místech  svrchní  vrstvu 
až  na  písek  a  vykopala  lagunu.  Přikládám  e-mail 
od paní Krpatové z AOPK, která mi o tom napsala:

Na Kosišti se v prosinci dokončila akce se stržením 
drnu.

Hmota je z plochy odvezena na dvě dočasná úložiště 
u silnice. Šlo o radikální zásah na podporu hlízovce 
Loeselova a samozřejmě dalších významných druhů 
rostlin. Záměr jsme umístili do centrální a západní 
části lokality a vyznačili jsme před zahájením prací 
okraj výskytu tučnic českých. Záměr byl cílený 
do méně cenné části a zároveň tak, aby obnažený 
povrch byl ještě v kontaktu s cennou východní částí.

Na ploše vznikla v centrální části linie 20–30 m 
široká, kde se sejmulo 10–30 cm zeminy; vzadu je 
to hlubší (50 cm) a širší (cca 40 m). Vlevo v ploše 
je ještě čtverec cca 50×60 m, kde byl rovněž 
vyhrnutý drn, a před ním byla vyhloubena jedna 
tůň. V prostoru mezi tím není vyhrnutá zemina, je to 
pouze rozježděná plocha, protože v době realizace 
ještě nebyla zamrzlá zem.

Finančně se na tom podílel Krajský úřad a my 
prostřednictvím Programu pro obnovu přirozených 
funkcí krajiny. Tak doufejme v příznivý vývoj 
po tomto radikálním zásahu, který byl na této 
lokalitě už velmi potřebný.

Jarda  Neubauer  se  tam  byl  v  únoru  podívat 
a  provedené  práce  ohodnotil  jedním  slovem 
„parádní“.  Těším  se  na  obsazování  nových  nik 
vzácným rostlinstvem a havětí všelijakou.

První letošní akce na Kosišti byla zrušena. Plánovali 

jsme pokácet další vzrostlé nálety, ale sníh a následná 
obleva učinila  terén neprostupným. Takže kácet se 
bude buď na podzim, anebo až příští rok.

sobota 22. 5. 2010 až neděle 23. 5. 2010 – 
Českolipské koukání

Tato víkendová akce s možností přespání v rybářské 
chatě  bude  trochu  jiná  než  ostatní.  Tentokrát 
nebudeme  pracovat,  ale  prohlédneme  si  tučnici 
českou  v  květu  a  zajedeme  se  podívat  na  různé 
rosnatky  a  bublinatky  v  okolí.  Když  se  zadaří, 
uvidíte i Utricularia bremii. K vidění budou i nějaké 
ty  JBK,  s  tím  se  však musíte  vyrovnat,  to  už  tak 
v přírodě bývá. Můžete přijet i jen na jeden den.

sobota 3. 7. 2010 až neděle 4. 7. 2010 – 
Kosišťové letnění

Tentokrát  se  sejdeme  za  účelem  omezení  rákosu 
a bezkolence. Budeme potřebovat především kosiče 
s  kosou  a  samozřejmě  nosiče,  kteří  budou  nosit 
pokosenou biomasu na místo uložení. Kdo nebude 
chtít nosit  trávu nebo kosit, může odkopávat drny. 
Večer můžeme přespat na Kosišti ve  stanech nebo 
pod  širákem.  Druhý  den  zkontrolujeme  louku 
a podíváme se po okolí na další zajímavé masožravé 
lokality. Práce i zábavy bude dostatek, proto přijeďte 
prosím v hojném počtu.

víkend koncem září – Kytičky se mile tváří

Jedná  se  především  o  společenskou  akci,  ale  to 
neznamená,  že  tam  nebudeme  pracovat.  Opět  se 
pustíme  do  rákosu  a  bezkolence  a  pokusíme  se 
vyčistit  další  kus  louky.  Po  loňské  zkušenosti  se 
nehodláme  tolik  dřít,  protože  večerní  grilování 
v  rybářské  chatě,  kde  se  dá  i  zdarma  přespat, 
bylo  trochu ospalé. ☺ V neděli  se opět podíváme 
na nějakou zajímavou lokalitu v okolí.

Vy,  kteří  se  chcete  zúčastnit  některé  z  uvedených 
akcí, hlaste se mi na michal@termiter.cz, případně 
telefonem na +420 777350250.

Přijeďte  prosím,  pokud  můžete.  Ukažme,  že 
i domácím pěstitelům záleží na přírodě.   ☼

Kosiště v roce 2010
Michal ruBeš
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Jarní setkání pěstitelů MR 
a Valná hromada společnosti

Od  27.  5.  do  4.  6.  bude  v  botanické  zahradě 
Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy  univerzity 
probíhat  tradiční  výstava  masožravek,  kterou 
pořádá masožravý nestor Vláďa Sedláček se svým 
sehraným týmem.

Díky  vstřícnosti  botanické  zahrady  proběhne 
v sobotu 29. 5. Jarní setkání pěstitelů masožravek. 
Součástí setkání bude i Valná hromada společnosti, 
na které se dozvíte, co se událo minulý rok a s čím 
se počítá do budoucna. Krátce probereme provozní 
záležitosti,  po  kterých  budou  následovat  dvě 
přednášky.

První přednáška nás zavede do Chile za JBK. O své 
cestě  nám  bude  vyprávět  Honza  Novák.  Druhou 
přednášku  bude  mít  Adam  Veleba  a  seznámí 

nás  s  krásnými  jihoameričankami,  konkrétně 
s rosnatkami.

Jako na každém setkání budete mít příležitost potkat 
staré přátele a seznámit se s novými pěstiteli. Mnozí 
jistě přivezou své přebytky, navíc součástí výstavy 
bude  i  prodej,  takže  příležitost  opatřit  si  nového 
hladového miláčka rozhodně bude.

Nesmím také zapomenout na vlastní výstavu, která 
bude  stát  za  zhlédnutí.  Vláďův  tým  si  každý  rok 
pěkně  vyhrál  s  aranžováním.  Nečekám,  že  by  to 
tento rok mělo být jinak.

Sejdeme  se  v  10  hodin  přímo na  výstavě.  Setkání 
se  zcela  určitě  protáhne  až do odpoledne,  takže  si 
raději vezměte s sebou větší svačinu.

Na masožravou shledanou v Brně!

Michal Rubeš

Interinfo

Botanická zahrada PřF MU, Kotlářská 2, Brno 
Mapa: Mapy Google
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Svodka ze SR

V  letošním  roce  se  Správní  rada  sešla  zatím  jen 
jednou, zato však v plné sestavě všech svých osmi 
členů, a to 18. února na sídelní adrese v Křižovnické. 
Přítomni  diskuzi  byli  dále Michal  Rubeš  a  Katka 
Braunová.  Témat  k  projednání  jsme  měli  hned 
několik:  Standardně  blížící  se  redakční  uzávěrku 
Trifida  (Zdeněk  Žáček  a  Katka  Králová)  včetně 
organizace  jarního  setkání  členů  (Jana Rubešová), 
brožurku o pěstování, kterou jste dostali v minulém 
vydání časopisu, VAMR, dílčí projekty a jako vždy 
řadu provozních věcí. Nově jsme si tedy dali za úkol 
naučit  VAMR  anglicky  (Adam  Veleba  s  Leošem 
Kohoutkem  –  technická  podpora  Michal  Rubeš) 
a  vhodně  do  něj  zakomponovat  návodné  texty 
z  brožurky  (Michal  Rubeš).  Její  distribuce  spadá 
pod Jirku Vaňka, dostupná bude rovněž v Semenné 
bance. Hlavní sklad pak bude u Michala Kouby.

Jana  informovala  kolegy  o  krásném  vánočním 
překvapení,  které  Darwinianě  nečekaně  nadělila 
Blanka  Šponarová,  když  nám  darovala  soubor 
svých  nových  perokreseb.  S  jejími  vtipnými 
obrázky se proto opět budete postupně seznamovat 
na  stránkách  Trifida.  Záměrně  píšu  opět,  jelikož 
grafické  příspěvky  od  Blanky  najdete  v  mnoha 
starších číslech. Děkujeme.

První  letošní  akce  na  Kosišti  (Jarda  Neubauer 
a Michal  Rubeš)  plánovaná  na  konec  února  bude 
patrně bez náhrady zrušena kvůli sněhu.

Komunikaci s BZUK ohledně projektu Biotop, který 
se žel  stále nedaří nastartovat,  si vezmu na  starost 
já.  Rovněž  dohlédnu  na  definitivní  kompletaci 
elektronických  podkladů  starších  čísel  Trifida 
(s  velkou  pomocí  Dana  Hordějčuka  a  dalších) 
a  dokončení  objednávky  hlízek  z  Austrálie  pro 
Semennou  banku,  jejichž  nákup  jsme  schválili 
na konci loňského roku. Ta byla téměř dva měsíce 
„u  ledu“,  jelikož  zaslání  bránilo  příliš  mrazivé 
počasí tady v Čechách. Projekt JNN pod patronátem 
Michala  Kouby  pokračuje  i  letos  a  rozšíříme  jej 
o  další  tým.  Zkoumanou  masožravkou  bude  můj 
oblíbený cefík (Cephalotus follicularis).

A na závěr – má-li kdokoli z vás nějaký zajímavý 
nápad či vylepšení, případně by rád podal pomocnou 
rukou, kontaktujte nás na info@darwiniana.cz. Rádi 
vaši pomoc uvítáme.

Patrik Hudec

Úvod do pěstování 
masožravých rostlin
Nebojte  se,  nebudu  se  tu  rozepisovat  o  pěstování 
základních  druhů  masožravek.  Navíc  v  minulém 
Trifidu  jste  dostali  stříbrnou  brožurku,  ve  které  si 
všechno můžete najít. Proč ale poslala Darwiniana 
vlastním  členům,  zhusta  zkušeným  pěstitelům, 
příručku pro začátečníky?

Vraťme  se  téměř  o  rok  zpět  a  začněme  pěkně 
od  začátku.  Někdy  zjara  jsme  seděli  s  Jardou 
Neubauerem  a  Mirkem  Macákem  a  vedli  různé 
řeči. Postupně jsme se dostali k tomu, že nám chybí 
na  stránkách  základní  informace  pro  začínající 
pěstitele.  Mirek  s  Jardou  před  časem  napsali 
krátkou  příručku,  samizdat,  která  byla  k  dispozici 
návštěvníkům botanické  zahrady ÚJEP v Ústí  nad 
Labem. Koukali jsme na to a řekli si, že by bylo fajn 
příručku oprášit,  zrevidovat,  doplnit  a  vydat  levně 
ve velkém. Taková příručka v češtině prostě u nás 
chybí.

Kluci mi poslali podklady, které jsem nechal projít 
Správní  radou.  Zjistili  jsme,  že  je  třeba  některé 
kapitoly  upravit,  zrevidovat  a  doplnit.  Nových 
kapitol  se  ujal  Michal  Kouba,  který  se  tak  stal 
spoluautorem.

Od začátku jsme chtěli příručku vydat tak, aby byla 
co nejlevnější. Rovnou jsme tedy vyloučili barevný 
obsah. Černobílé fotky by nebyly moc hezké, takže 
bylo  třeba kreslit. Některé kresby, které bylo  třeba 
doplnit, jsme vzali z VAMRu. Většinu však nakreslil 
Michal Kouba. Mimochodem, všichni autoři kreseb, 
kteří  se  v  příručce  objevili,  jsou  zdatní  kreslíři  – 
klobouk dolů.

Formát příručky jsme zvolili tak, aby byl „příruční“ 
a  blízký  formátu  Trifida.  Když  byly  materiály 
pohromadě,  začal  Honza  Kouba  příručku  sázet. 
Zároveň začalo korektorské trápení. Trifidí korektoři 
nastoupili a průběžně opravovali a opravovali. Bylo 
to  docela  náročné,  protože  hotovou  příručku  jsme 
chtěli  poslat  členům  na  ukázku  spolu  s  loňskou 
čtyřkou Trifida.

Nakonec  jsme  nechali  vytisknout  2  000  kousků, 
což  pokladnu  Darwiniany  vyšlo  na  23  150  Kč. 
Velkoobchodní  cenu  a  cenu  pro  členy  společnosti 
Správní rada stanovila na 15 Kč. Sama Darwiniana 
ji  bude  na  svých  akcích  nabízet  všem  za  20  Kč. 
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Informace v brožurce mají trvalejší charakter, může 
se beze změny prodávat ještě léta, proto jsme nechali 
udělat větší náklad, abychom se dostali na nižší cenu 
za kus.

Všichni námi oslovení prodejci masožravek si vzali 
pár  desítek  kousků,  případně  slíbili,  že  si  nějaké 
vezmou. Za takovou cenu se brožurka bude prodávat 
sama jak na stáncích, tak i v obchodech. V současné 
době je k dostání například v Zeleném údolí (http://
www.zeleneudoli.cz/)  nebo    v  Labflytrap  (http://
www.labflytrap.com/).

Příručka  má  za  úkol  oslovit  úplné  začátečníky, 
poskytnout  jim  rady  co  s  kytkou,  kterou  si  právě 
u stánku koupili, seznámit je s dalšími masožravými 
druhy.

Brožurku  jsem  převedl  i  do  webové  formy 
do  VAMRu,  kde  dostala  svoji  vlastní  adresu 
http://www.darwiniana.cz/uvod-do-pestovani-
masozravek. Touto formou vycházíme vstříc úplným 
začátečníkům, kteří nás navštěvují na internetu.

Tak  a  konečně  se  dostáváme  k  otázce,  proč  jsme 
příručku rozeslali vám všem. Jsou to základy podané 
jednoduchou formou. Když se na vás obrátí někdo 
o radu, nechte ho do příručky nahlédnout, případně 
mu ji věnujte. Já si ji ovšem nechám jako sbírkový 
exemplář. Ostatně, v práci jsem už prodal zájemcům 
5 kousků a další se rýsují.

Na závěr děkuji všem, kteří se na vytvoření brožury 
podíleli, autorům, korektorům, sazeči a zvláště mojí 
ženě, která sama vynosila všechny brožurky k nám 
domů, když je dovezli z tiskárny. :c)

Michal Rubeš

Jak a kam platit Darwinianě – 
nový transparentní účet u FIO
Většina z vás již patrně zaznamenala, že Darwiniana 
má  od  letošního  ledna  druhý  transparentní  účet, 
a  to  u  družstevní  záložny FIO. K  jeho  zřízení  nás 
vedly dva důvody.  Jednak nezanedbatelné náklady 
za  odchozí  a  především  pak  příchozí  platby 
u  Raiffeisenbank  (jen  loni  přišlo  Společnost  215 
takovýchto  transakcí  na  téměř  1500  Kč,  které  se 
jistě  daly  využít  mnohem  lépe)  a  pak  nemožnost 
nabídnout  našim  členům  na  Slovensku  efektivní 
způsoby placení. Poplatky za mezinárodní převody 

do  ČR  mnohdy  převýšily  svou  výší  samotné 
placené částky – například objednávání v Semenné 
bance  proto  bylo  žel  po  finanční  stránce  krajně 
nevýhodné,  což  pochopitelně  většinu  slovenských 
zájemců odradilo. Ačkoli jsme nějaké řešení hledali 
několik  let, vždy šlo spíše pouze o  jakési neúplné, 
náhradní řešení, které navíc bylo náročné především 
po stránce organizační. Ať už mám na mysli zřízení 
slovenské  pokladny,  kterou  má  na  starosti  Štefan 
Puhalla,  jemuž  tímto  děkuji  za  dobře  odvedenou 
práci, či snahu o využití systému PayPal, který zase 
však zdaleka nemá každý.

Výběr  FIO  byl  poměrně  jednoduchý  –  nenašel 
jsem  totiž  žádnou  jinou  alternativu.  Přestože  jsou 
na  českém  trhu  některé  bankovní  domy,  které 
by  rovněž  mohly  nabídnout  své  služby  klientům 
takovým  způsobem,  aby  pokryly  současně  oba 
výše  zmíněné  problémy,  žádný  z  nich,  pro mě  až 
trochu  nepochopitelně,  tuto  svou  konkurenční 
výhodu  nikdy  nevyužil.  Krom  nulových  poplatků 
za  vedení  transparentního  účtu,  internetové 
bankovnictví a příchozí a odchozí platby umožňuje 
FIO díky svému zastoupení mj. právě na Slovensku 
bezhotovostní převod mezi oběma zeměmi zdarma. 
Tamější  platba  totiž  odchází  na  náš  slovenský 
korunový podúčet (jakési zrcadlo toho v ČR), takže 
odesílatel platí své bance pouze za tuzemský převod 
(platí-li vůbec něco). Jediným nákladem tak zůstává 
poplatek za konverzi EUR do CZK, kterou pro FIO 
obstarává  česká  ČSOB  podle  svého  aktuálního 
devizového kurzu – nákup, což je potřeba v platbě 
zohlednit. Kdo má stále v čerstvé paměti hektické 
události okolo záložen v devadesátých letech, toho 
snad  uklidní,  že  záložny  jsou  od  roku  2006  pod 
dohledem České národní banky a všechny vklady, 
obdobně  jako  je  tomu  v  bankách,  jsou  ze  zákona 
pojištěny do výše 50 000 EUR. FIO navíc patří mezi 
největší  a  nejstabilnější  záložny  a  na  trhu  operuje 
od roku 1996.

1/ Nejjednodušší cestou, jak zaplatit Darwinianě 
členství, předplatné Trifida, za nákup v Semenné 
bance atd. je na účet 2900058987/2010.

V případě plateb ze Slovenska pak na účet 
2900058987/8330  (samotné  číslo  účtu  je  opravdu 
stejné  a  mění  se  pouze  tzv.  kód  banky,  tj.  číslo 
za  lomítkem).  Nezapomeňte  prosím  při  platbě 
v EUR zohlednit směnný kurz, viz zmínka výše.

Peníze  můžete  posílat  jak  převodem  (i),  tak  je 
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fyzicky  složit  ve  prospěch  našeho  účtu  přímo 
na pobočce FIO  (ii)  a  také na poště  (iii). Vždy  se 
prosím  snažte  pro  správnou  identifikaci  uvádět 
variabilní symbol, kterým je vždy vaše číslo člena 
(viz seznam členů na stránkách Darwiniany), nejste-
li člen, pak je to číslo vám přidělené, ať už v rámci 
nákupu v SB, objednávky předplatného Trifida, atp. 
Rovněž  nezapomeňte  napsat  do  poznámky,  za  co 
platíte (členství 2010, semínka,…).  Svou platbu si 
pak můžete dohledat na výpise z účtu na stránkách 
záložny  FIO  http://www.fio-zalozna.cz/,  konkrétně 
pak  https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-
transparent.cgi?ID_ucet=2900058987  (pozor,  je 
nutno  zadat  přesně  celou  adresu  včetně  https:// 
na začátku – nejedná se o standardní síťový protokol 
http, ale jeho zabezpečující nadstavbu https).

Poznámka:  Původní  účet  u  Raiffeisenbank 
1450250001/5500  zůstává,  takže  se  o  své  peníze 
nemusíte  strachovat,  pokud  jste  v  poslední  době 
poukázali  nějaký  obnos  právě  na  něj,  jak  jste 
byli  zvyklí  z  předchozích  let.  Mimo  jiné  nám 
na něj  zůstává napojena  internetová platební  karta 
Darwiniany.  Tento  účet  tedy  funguje  analogicky 
jako u FIO, viz bod 1/.

2/  Dále  také  můžete  platit  hotově  při  osobním 
setkání  na  různých  akcích  pokladníkům  (Hudec, 
Rubešová a Puhalla).

3/ Poslední možností  je platba přes systém PayPal 
na info@darwiniana.cz, a to pokud možno v českých 
korunách,  aby  nevznikly  zbytečné  problémy 
z důvodu kurzových rozdílů. Tento způsob placení 
je  pro  mnohé  možná  pohodlný,  přesto  bych  vás 
rád  požádal,  abyste  jej  používali  až  jako  poslední 
variantu. Pro Společnost představují příchozí platby 
zbytečnou finanční zátěž – platíme 3,4 % z objemu + 
10 Kč. V případě převodu z účtu mimo ČR pak ještě 
dalších 0,5 %. Navíc PayPal není transparentní, svou 
platbu  tedy  neuvidíte,  dokud  ji  pokladník  nezadá 
do účetního  systému Darwiniany. Doporučuji  tedy 
předem  e-mailem  upozornit,  že  takový  převod 
chystáte, abychom předešli případným zmatkům.

Další  informace  k  placení  najdete  také  v  sekci 
Příjem plateb na stránkách Darwiniany http://www.
darwiniana.cz/spolecnost/?page=platby,  případně 
se  můžete  obrátit  s  dotazem  přímo  na  mě,  ať  již 
telefonicky  +420  724  715  717  nebo  e-mailem 
patrik_h@seznam.cz.

Patrik Hudec

Finanční přehled za rok 2009 
(a pár slov k úvodu 2010)
2009: Z roku 2008 jsme si převedli solidní finanční 
rezervu  ve  výši  necelých  75  tisíc  Kč.  Hlavním 
zdrojem  příjmů  zůstaly  samozřejmě  členské 
příspěvky – vloni počet členů Darwiniany po letech 
poklesl  a  ustálil  se  okolo 150  lidí. Na příspěvcích 
za  rok  2009  jsme  vybrali  cca  52  tisíc  korun,  což 
představuje  meziroční  pokles  o  přibližně  jednu 
čtvrtinu  a  odpovídá  tak  stavu  někdy  mezi  lety 
2005  a  2006.  Náklady  na  tisk  a  distribuci  Trifida 
po  odečtení  předplatného  vyšly  na  částku  téměř 
71  tis.  Kč  (pozn.:  protože  jsme  T4/09  propláceli 
až  v  lednu,  jsou  výdaje  zahrnuty  pouze  v  tabulce 
celkové  bilance  podle  akcí,  avšak  už  nikoli  podle 
kategorií  za  2009).  Do  Knihovny  jsme  pořídili 
2DVD set z EEE 2008 v Itálii od AIPC a za více než 
dva  tisíce  korun  nejnovější  dvouset  o  láčkovkách 
od S. McPhersona, který se tak okamžitě zařadil mezi 
literární klenoty, jež může Darwiniana vám, členům, 
nabídnout. Vzniklý deficit  jsme kryli  dodatečnými 
příjmy z Výstavy Darwiniany a prodejní činnosti.

Bilance  podzimní  výstavní  akce  skončila  při 
vybraném vstupném 22 260 Kč ziskem téměř 12 tisíc 
korun, z čehož ovšem polovina jde jako poděkování 
vystavovatelům  za  zapůjčení  rostlin.  Až  tedy 
vyplatíme i posledního vystavujícího, ve výsledku to 
bude činit plus skoro šest tisíc pro naši Společnost. 
A to jsme měli hned dva vysoké jednorázové výdaje: 
2 969 Kč v podobě velkého PVC poutače a více než 
sedm  tisíc  vstupenek  za  7  330  Kč!  Ty  nám  však 
na  druhou  stranu  s  přehledem  vystačí  na  několik 
let dopředu, čímž se nám sníží náklady – a zvedne 
výdělek.  Jinak  všechny  náklady  z  výstavy  jsou 
promítnuty  v  kategorii  provozních  nákladů  spolu 
s dalšími provozními věcmi: poštovným a balným 
za Semennou banku a Trifida, poplatkem za správu 
internetové domény,  transparentního účtu, platební 
a internetové karty nebo za zprostředkování plateb. 
Za  35  prodaných  Sborníků  jsme  vyinkasovali  cca 
6  400 Kč  a  dalších  pět  tisíc  pak  za  prodej  triček, 
rašeliny a odznaků (náklady na jejich pořízení jsou 
rovněž započítány v kolonce provozních nákladů). 
Opravdu nečekaným, a o to milejším překvapením 
pro  nás  všechny  byl  ovšem  přínos  Semenné 
banky.  Díky  skvělému  managementu  dokázal 
Honza Bronec v průběhu roku vyřídit neuvěřitelné 
množství objednávek za celkem více než 14 tis. Kč. 
Po zohlednění nákupů pak SB, i když pravda nutno 
podotknout  bez  započtení  nákladů  na  poštovné 



- 18 - Trifid 2010/1

a  balné,  vygenerovala  neuvěřitelných  deset  tisíc 
korun, což přestavuje zlepšení v řádu stovek procent. 
Vidíme tedy, že finanční  i časová investice se více 
než vyplatila a po semínkách poptávka mezi pěstiteli 
jednoduše  je,  jen  se  dříve  nesetkala  s  postačující 
nabídkou. Proto i pro letošní rok počítáme s dalšími 
objednávkami zajímavého materiálu.

Účetně  jsme  nakonec  sice  loňský  rok  zakončili 
v černých číslech s přebytkem 9 199 Kč a do začátku 
letošního roku vstoupili s 84 085 Kč, reálně je však 
potřeba od  této sumy  ještě odečíst  již  jednou výše 
zmíněné poslední číslo Trifida 2009.

2010:  Letos  jsme  měli  ještě  jeden  zásadní,  zato 
dlouho  důkladně  připravovaný  výdaj,  který 
rozhodně  stojí  za  zmínku  –  pořízení  2  000 
brožur  s  úvodem  do  pěstování  MR,  které  vyšly 
na  23 150  Kč  (podotýkám,  že  cena  11,6  Kč 
včetně  DPH  za  výtisk  byla  extrémně  příznivá). 

Více  k  brožurce  najdete  na  dalších  stránkách 
tohoto  vydání Trifida. Brožurka  je  dalším  dobrým 
počinem, kterému Darwiniana pomohla vdechnout 
život,  stála  mj.  mnoho  lidí  hodně  úsilí  a  volného 
času  a  byla  koncipována  obdobně  jako  například 
Sborník  k  šíření  informací  o  masožravkách.  Tím 
naplňujeme jeden ze základních pilířů našich stanov 
a  vnímáme  peníze  do  ní  vložené  jakožto  investici 
dlouhodobého  charakteru,  která  se  bude  postupně 
Společnosti vracet, a to nejen ve finanční formě.

Patrik Hudec

Diskuzní fórum T1/10 
http://www.darwiniana.cz/forum/

Projektu  Jak  Na  Ně!  se  dostalo  další  výsady, 
když  jsme  diskuzní  vlákna  jednotlivých  týmů 
sloučili  do  části Rostliny pod  svou vlastní  sekci  – 

Celková bilance podle akcí [stav ke dni 17. února 2010]
Brožura o pěstování MR -22 775 Droserator -5 569 Trifid 2008 -100 841

členské příspěvky 2004 41 830 mikiny 400 Trifid 2009 -70 961
členské příspěvky 2005 48 060 předplacená karta -1 000 Trifid 2010 1 600
členské příspěvky 2006 58 860 sborník Studnička 2007 -23 230 výstava 2004 7 661
členské příspěvky 2007 67 576 trička -8 645 výstava 2005 24 009
členské příspěvky 2008 68 300 Trifid 2003 -7 270 výstava 2006 15 080
členské příspěvky 2009 49 900 Trifid 2004 -50 020 výstava 2007 9 981
členské příspěvky 2010 27 345 Trifid 2005 -57 546 výstava 2008 11 994
členské příspěvky 2011 400 Trifid 2006 -68 669 výstava 2009 6 945
členské příspěvky 2012 400 Trifid 2007 -97 377
Zdroj: webové stránky Darwiniany http://www.darwiniana.cz/spolecnost/?page=ucetni-kniha

Celkový přehled [2009] Bilance podle kategorií [2009]
CELKEM 84 085 bankovní operace -1 489
Fio [CZK] 0 členské příspěvky 52 300
PayPal 0 dary 1 250
v 56 distribuce semen 10 069
pokladna (Rubešová) 6 519 knihovna -2 753
pokladna SK 1 983 prodej 5 026
Raiffeisenbank 75 527 pronájem 5 550
příjmy za rok 2009 145 400 provozní náklady -41 351
výdaje za rok 2009 -136 201 publikační činnost 6 419
zisk/ztráta 2009 9 199 Trifid -51 451
převod z roku 2008 74 886 Trifid – předplatné 1 600
zdanitelné příjmy 2009 90 166 úroky z běžného účtu 84
odečitatelné položky 2009 -136 201 vstupné 22 260
daňový základ -46 036 zprostředkování plateb 1 685
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pojmenovanou, jak jinak, JNN. Průběžné informace 
z  tohoto  dlouhodobého  experimentu  o  hledání 
nejvhodnějších pěstebních podmínek  jsou  tak nyní 
přehledně  pěkně  pohromadě.  Navíc  přibylo  nové 
vlákno  „Tým  Cephalotus follicularis“.  Už  název 
samotný jasně napovídá, které další masožravce se 
počínaje  letošním  rokem  bude  skupina  nadšenců, 
tentokráte  pod  vedením  mé  osoby,  věnovat. 
Očekávám,  že  již  první  výstupy  by  mohly  být 
zajímavé a především pro mnohé užitečné, protože 
někteří pěstitelé z mého okolí s cefíkem opakovaně 
marně bojují. Přitom je to rostlina, která i bez nějaké 
zvláštní  péče  umí  svému  pěstiteli  přinést  opravdu 
mnoho radosti a odvděčit se mu hezky vybarvenými, 
velkými pastmi.

V Oznamce  pokračuje Kuba  Štěpán  v  reportování 
svého experimentu Měchýřkové  invaze. Vzájemný 
souboj různých druhů bublinatek o omezený životní 
prostor,  který  společně  sdílí,  tak  má  za  sebou  již 
více než půl roku svého trvání. Navíc díky použití 
plastové  misky  můžeme  rovněž  vidět  i  to,  co  se 
odehrává  pod  povrchem  substrátu  a  normálně 
zůstává pěstitelům povětšinu času skryto. K vítězství 
má blízko Utricularia sandersonii, jeden z favoritů 
klání.  Jako  jediná  se  už  dostala  do  všech  koutů 
misky  a  také  po  celou  dobu  kvete. Rovněž  začala 
kvést Utricularia subulata. Máme však také prvního 
poraženého  –  Utricularia flaccida.  Více  viz  také 
Kubovy stránky http://mrjs.iplace.cz/.

Blížící  se  jaro  zaklepalo  na  dveře  Tržiště.  Krom 
zvýšeného  zájmu  obou  stran  –  jak  nabídky,  tak 
poptávky – uskutečnil  navíc Martin Dlouhý nábor 
mezi zájemci o hromadnou zahraniční objednávku, 
konkrétně u pana Wistuby z Německa. Ten poskytuje 
členům Darwiniany slevu 10 %.

Jarda  Neubauer  plánuje  s  několika  dalšími  lidmi 
návštěvu  různých  evropských  přírodních  lokalit 
tučnic.  Hlavním  cílem  bude  jejich  podrobný 
průzkum.  A  jelikož  je  dobrá  příprava  základem 
každého  úspěchu,  požádal  Jarda  o  radu,  na  které 
parametry  by  se  měli  zaměřit  především  – 
nadmořskou výškou, orientací či podložím počínaje, 
přes hloubku půdy, až po údaje o kytkách = počet, 
velikost,…, a dalšími údaji, o kterých si myslíte, že 
budou užitečné a současně v tamějších podmínkách 
zrealizovatelné,  konče.  Máte-li  takové  zkušenosti 
či  rady,  podělte  se  o  ně.  Právě  vaše  idea  se může 
ukázat jako zásadní a přispět k dalšímu poznání.

A  na  závěr mi  dovolte  seznámit  vás  informativně 
s  výsledky  dvou  anket.  Návštěvníků  našich 
webových stránek jsme se dotazovali na využívání 
služeb a výhod, které Darwiniana poskytuje:

Patrik Hudec

23  lidí  zodpovědělo  otázku  „Koupili jste si už někdy něco v Semenné bance Darwiniany?
Viz http://www.darwiniana.cz/semenna-banka/.“

ne, nikdy, její obsah vůbec nesleduji 0                  0,0 %
ne, nikdy, ačkoli stránky navštěvuji 3    13,0 %
ano, jako člen Darwiniany 16                  69,6 %
ano, ale pouze jako nečlen 2          8,7 %
ano, a to jak jako člen, tak i nečlen 2                  8,7 %

22 lidí zodpovědělo otázku „Kdy jste naposledy využili některou ze slevových výhod pro členy Darwiniany 
uvedených ve výčtu vlevo dole na http://www.darwiniana.cz/?“
zatím nikdy, ale plánuji nějaké využít 2    9,1 %
zatím nikdy a v dohledné době ani neplánuji 4       18,2 %
před rokem 2008 2    9,1 %
v roce 2008 2    9,1 %
v roce 2009 12                   54,5 %

7. 3. 2010; Zdroj: webové stránky http://www.darwiniana.cz/forum/read.php?43,43526,43526#msg-43526
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Jestliže  se alespoň  trochu pohybujete na  internetu, 
tak  znáte  otevřený  internetový  projekt  VAMR  – 
Velký  Atlas  Masožravých  Rostlin  (http://www.
darwiniana.cz/vamr/).  Pohromadě  v  něm  najdete 
informace o rostlinách z masožravého světa, o jejich 
pěstování,  škůdcích  a  podobně.  Velmi  zajímavou 
částí  je obrazová galerie, ve které  je v současnosti 
přes 2 700 fotografií a kreseb.

Abychom  dodrželi  autorský  zákon  i  pravidla 
slušného chování,  tak u každého obrázku uvádíme 
jeho  licenci.  Na  první  pohled  je  tedy  jasné,  co 
s  takovou  fotografií  může  dělat  Darwiniana, 
případně i vy.

Základní licence, pod kterou je obrázek do VAMRu 
vkládán, je Copyright, který značíme symbolem ©. 
Znamená  to,  že  všechna  práva  k  fotografii  vlastní 
autor  a  bez  jeho  svolení  není  možné  s  fotografií 
jakkoli nakládat. Darwiniana má od autora svolení 
k použití obrázku pouze ve VAMRu. Jestliže chceme 
obrázek použít i na něco jiného, například na plakát, 
vstupenku  a  podobně,  musíme  kontaktovat  autora 
a  vyžádat  si  předem  jeho  souhlas.  S  některými 
autory,  kteří  pravidelně  přispívají,  máme  takovou 
dohodu sjednanou, takže použití fotografií pro účely 
společnosti jen dodatečně oznámíme.

Často se však na nás obrací lidé z celého světa, že 
by chtěli použít  tu a  tu  fotografii na  ty a  ty účely. 
My  je pak  směrujeme na autory, kteří  si  to  s nimi 
dohodnou.  Někteří  z  autorů  však  fotí  a  kreslí 
pro  zábavu  a  chtějí,  aby  jejich  práci  za  určitých 
podmínek používal kdokoliv.

Cokoliv  totiž  vyrobíte,  i  kdyby  to  byl  náčrtek 
cesty  do  hospody  na  ubrousku,  podléhá  licenci 
©.  Jak  takový  automatický  souhlas  s  použitím 
vašeho  díla  udělit?  Právě  k  tomu  byly  vymyšleny 
licence Creative Commons, které jsem před časem 
do VAMRu zavedl.

Licence  Creative  Commons  se  označují  zkratkou 
(cc).  Schválně  píšu  „označují“,  protože  se  jedná 

o  celý  soubor  licencí,  které  se  liší  podmínkami 
použití.

Typy (cc) licencí
Základní licence je (cc)-BY.

Takto  označené  dílo  smíte  kopírovat,  distribuovat 
a vůbec sdělovat veřejnosti. Můžete ho pozměňovat, 
upravovat,  využívat  celé  nebo  částečně  v  jiných 
dílech.

Musíte vždy uvést autora díla, ne však tak, aby vznikl 
dojem,  že  podporuje  vás  nebo  způsob,  jakým dílo 
používáte.  Například  použijete  fotografii  s  licencí 
(cc)  do  článku,  který  propaguje  volný  přístup 
do prvního pásma národních parků. Čtenář by neměl 
nabýt dojmu, že autor fotografie s článkem souhlasí, 
případně ho podporuje dodáním své fotografie.

Licence  (cc)  vám  však  umožňuje  popsat  další 
podmínky pro šířené vašeho díla.

Zachovejte licenci SA (Share Alike).

Tento doplněk k licenci (cc)-BY, tedy (cc)-BY-SA, 
znamená,  že  pokud  dílo  upravíte  nebo  použijete 
ve  svém  díle,  musíte  ho  pak  šířit  pod  stejnou 
nebo  podobnou  licencí.  Pokud  například  takovou 
fotografii upravíte a dáte si ji na web, musíte uvést, 
že takto upravenou fotografii může kdokoliv použít 
pod licencí původní fotografie, tedy (cc)-BY-SA.

Nepoužívejte dílo komerčně NC (Non-
Commercial).

Takto  označenou  fotografii  například  nemůžete 
použít ve vašem internetovém obchodě, ale můžete 
ji použít v článku, který volně vydáte na internetu.

Nezasahujte do díla ND (No Derivative 
Works).

Jestliže  u  licence  fotografie  najdete  doplněk  ND, 

Licence obrázků ve VAMRu
Michal ruBeš
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nesmíte do ní nijak zasahovat. Tedy ořezávat, měnit 
barvy, dokreslovat a podobně.

Dále  se  můžete  setkat  s  kombinacemi  výše 
uvedených  doplňků,  například  (cc)-BY-NC-SA 
a  (cc)-BY-NC-ND,  které  jsou  logickou  kombinací 
výše uvedených licenčních doplňků.

VAMR má rád všechny licence
Posláním  Darwiniany  je  seznámit  lidi 
s  masožravkami,  poskytnout  informace  těm,  kteří 
se o ně zajímají, pomáhat pěstitelům. To vše pokud 
možno bezplatně, případně jen s náklady na provoz. 
Vamřík byl od počátku v tomto duchu vedený.

Když jsem zavedl možnost (cc) licencování, dotázal 
jsem se několika pravidelných přispěvatelů, zda by 
nechtěli změnit licenci na svých obrázcích. Například 
Rosťa Kracík s Jardou Neubauerem prohlásili něco 
v tom smyslu, že se fotkami neživí a ať si s nimi dělá, 
kdo chce, co chce. Adam Veleba zas nemá problém 
s tím, aby jeho fotky použil kdokoli pro neziskové 
účely.  Jestliže  bude  chtít  na  jeho  fotkách  někdo 

vydělávat, ať se s ním spojí a vyjednají si podmínky. 
Jakub Štěpán mi odpověděl, že také nemá problém 
poskytnout své fotky komukoli, ale zajímá ho, kde 
všude jeho fotky jsou, takže zůstává u ©.

K 22. 2. 2010 máme ve VAMRu 1 657 obrázků s ©, 
1 053 s licencí (cc) BY, 60 s (cc) BY-NC-SA a jeden 
s licencí (cc) BY-ND.

Všechny obrázky, které mají některou z licencí (cc), 
může kdokoli stáhnout z VAMRu v plném rozlišení. 
Ostatní jsou k dispozici pouze zmenšené.

Já sám mám svoje fotky ve VAMRu pod licencí (cc)-
BY. Občas  se  zeptám  pana Googla,  kde  že  všude 
ty  moje  fotky  jsou. Mám  radost,  že  se  spontánně 
používají  po  celém  světě,  což  je  jeden  z  důvodů, 
proč fotím.   ☼

ZDroje

http://creatiVecoMMons.org/
http://www.creatiVecoMMons.cZ/

Kresba: Blanka Šponarová
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Jaké  knihy  se  dají  psát 
o  masožravých  rostlinách? 
V  zásadě  jsou  to  dva  typy, 
knihy  vědecké,  cestopisné, 
plné  zajímavých  informací, 
fotek  z  přírody  a  botanických 
pozorování  a  pěstitelské 
kuchařky, které se zaměřují spíše 
na  praktické  otázky  kultivace 
MR.  Většina  publikací  má 
od každého trochu, ale obvykle 
dokážeme danou knihu do jedné 
z těchto skupin zařadit. 

Kniha,  kterou  bych  zde  chtěl 
představit,  patří  jednoznačně 
do  kategorie  pěstitelských 
kuchařek.  Pochází  z  pera 
amerického  autora,  zkušeného 
pěstitele,  který  se  MR  věnuje 
přes  30  let  (alespoň  tak  tomu  bylo  v  roce  1998, 
kdy  kniha  vyšla)  a  je  samozřejmě  psána  anglicky. 
Na první pohled se kniha od českých pěstitelských 
kuchařek  příliš  neliší,  na  začátku  najdeme  úvodní 
kapitoly  o masožravosti,  obecné  zásady  pěstování 
a  podobné  informace,  druhá  část  se  věnuje 
jednotlivým  rodům  MR,  ekologickým  skupinám 
v rámci rodů a krátkým popisům vybraných druhů. 
Zde  jsou  odlišné  snad  jen  druhy,  které  si  autor 
vybral k bližšímu popisu  (i když  ty základní,  jako 
je Drosera capensis,  najdeme  snad  všude,  včetně 
této publikace). K dobrému prvnímu dojmu značně 
přispívá  velké  množství  fotografií  a  obrázků 
rozptýlených  mezi  textem,  na  téměř  každé  straně 
nějaký najdeme. Text je přehledně členěný, důležité 
vsuvky, praktické poznámky a shrnutí částí kapitol 
jsou odděleny v podbarvených blocích, což se jeví 
jako praktické opatření zvyšující přehlednost knihy. 

Proč jsem si tedy vlastně tuto knihu mezi ostatními 
v knihovně D vybral, když se zdá být tak podobná 
mnoha jiným? Kvůli velkému množství zdánlivých 
drobností, kterých jsem si všiml až později a které 
jsem  jinde  nezaznamenal.  V  obecné  kapitole 
o  pěstování  autor  popisuje  mnohé  typy  substrátů, 

které  jsem  v  praxi  používat 
ještě neviděl, většinu z nich má 
i  demonstrativně  vyfocenou. 
Pěstební  nádoby  začínají 
u  běžných  květináčů,  ale 
končí  u  mořských  mušlí, 
ozdobných  misek  a  někdy  až 
téměř  kýčovitých  předmětů, 
kam  lze  nasypat  trochu 
substrátu  a  nasázet  nějaký 
odolný  druh  MR.  Věnuje  se 
možnostem  osvětlování  rostlin, 
přikrmování, hnojení, chorobám 
a jejich řešení, likvidaci škůdců 
a mnohému dalšímu. V kultivaci 
počítá od možností  absolutních 
začátečníků, kteří budou mít dvě 
rostlinky  na  okně  v  obýváku, 
přes  terária,  venkovní  kultivaci 
až  po  praktická  doporučení 

a  rady  na  vybavení  několika  skleníků  imitujících 
různé klimatické oblasti světa. 

Co  je  také  dobré  zdůraznit,  s  takto  popsanými 
faktory pracuje autor i v popisech jednotlivých rodů 
(ekologických  skupin  a  druhů).  U  jednoduchých 
druhů  najdeme  poznámky,  že  jsou  vhodné 
i  na  začátečnický  parapet,  u  druhů  obtížnějších 
rady,  jaké  podmínky  jim  nejlépe  zajistit.  Ve  výše 
zmíněných  blocích  textu  jsou  praktické  rady 
a shrnutí, v jakých podmínkách lze rostlinu pěstovat, 
jaký  substrát  použít,  jestli  a  čím  hnojit,  prostě 
základní  celkový  návod,  jak  na  kterou  rostlinu. 
Za velmi zajímavé také považuji, že se autor věnuje 
i mnoha populárním křížencům stejným způsobem, 
jako čistým druhům. 

Co  říci  závěrem?  Pokud  umíte  anglicky,  je 
tato  kniha  vhodným  doplňkem  pro  začátečníka 
i  zkušenějšího  pěstitele.  Začátečník  si  v  ní  najde 
potřebná doporučení do začátku a zkušený pěstitel 
často  narazí  na  nějakou  poznámku,  o  které  zatím 
neslyšel a která se může ukázat jako velmi praktický 
nápad.   ☼

Knihovník představuje  
Peter D`Amato: The Savage Garden

aDaM VeleBa
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Prague botanical garden – Exhibition of orchids
Martin Dlouhý
A short report from the exhibition, which took place 
at  the  Fata  Morgana  greenhouse  in  the  botanical 
garden,  Prague  from  12.  to  21.3.  There  were 
a  lot  of  species  of  the  orchid  family  on  display. 
And  of  course,  our  colleague  Ludo  Verdyck  was 
in  attendance  so  it was  possible  to  buy  a  rare  pet 
flowers or to get some advice on growing.

How to Grow – Heliamphora minor Team
The Heliamphora minor Team disclose their findings 
and  results  concerning  the  ongoing  experiment 
throughout the previous year. The members of this 
Team present their methods on how to obtain much 
needed data about the extremes of growing and also 
the results – the right way of growing. So let‘s see 
what new news the second year of experiment will 
bring.

Trip to a paradise of Nepenthes
Borneo 2009 – part I
Václav Kubín
The author describes the first four days of his trip to 
Borneo. He also explains when and how he got the 
idea to go to Borneo and to fulfil his life long dream, 
about the difficulties he experienced on his journey 
through the Borneo wilderness, first Nepenthes… to 
be continued.

Kosiště project – plans for this year
Michal Rubeš
What we have done together  to save our endemite 
throughout  the  previous  year  and  a work  plan  for 
the  year  2010.  The  next  outing  is  “A  day  taking 
pictures of flowering P. bohemica“ and a visit to see 
carnivorous plants in the local vicinity.

Licences for photos in VAMR
(Large atlas of CP`s)
Michal Rubeš
The Czech Republic is a country where it is possible 
to  use  the  Creative  Commons  (cc)  licences.  The 
author  describes  various  possibilities  on  the  right 
way  to  use  photos  in  the VAMR  encyclopedia.  It 
could be quite useful  to know what some of  these 
licences mean and how to use them.

Peter D`Amato: The Savage Garden
Adam Veleba
Adam picked a very interesting book from the „D“ 
library and wrote a detailed review. How this book 
is  different  from others?  It  describes  rare  types of 
substrate  and  pots,  possibilities  of  artificial  lights, 
fertilizing,  feeding,  practical  advice  for  the  real 
beginners  with  just  two  pots  on  the  window  to 
advanced growers with large greenhouses and much 
much more…

There are not all the same N. gracilis
Jaroslav Neubauer
The  author´s  journey  to  Sumatra  was  full  of 
surprises. One of the topics of this article were how 
in nature there are varying differences in conditions 
and the locations of big and pretty N. gracilis as well 
as,  the findings about appearance of N. gracilis  in 
Sumatra and in Singapore and differences of plants 
in nature and cultivated plants.

Pretty South Americans III
Adam Veleba
This article focuses on information about the South 
American  Sundews,  in  particular  D. graminifolia 
from Brasil and D. meristocaulis, a rare plant from 
the table mountains of Venezuela.

Under the Southern cross, again.
Jan Novák
The  author  confirms  that  on  some  occasions  the 
goals of an expedition are not met and as Chile  is 
such a beautiful country, it is more of a good reason 
to return.

A. Lowrie´s window box – 8 new genus of 
Australian sundews – Part III.
A. Lowrie, S. Carlquist
The  series  continues  with  a  key  description  of 
sundews D. paleacea subsp. stelliflora and D. peltata 
„bicolor“.  The  first  one  grows  in  big  colonies, 
whereas the second one seems to be endangered by 
the loss of its natural habitat.

Summary
Kateřina Králová, Jana rubešová
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Jak jsme se  tak potulovali po Singapuru a západní 
Sumatře,  měli  jsme  možnost  pozorovat  zde 
nejběžnější láčkovku N. gracilis. 

V  nížinách  byla  skutečně  nejhojnější  a  potkávali 
jsme  ji  nejčastěji.  Lze  to  přisoudit  její  schopnosti 
osidlovat rozličná prostředí, zkrátka  je na ní vidět, 
že je velice přizpůsobivá. První setkání s N. gracilis 
bylo  již  v  Singapuru,  kde  rostla  v  křoví  na  okraji 
posekaného  trávníku. Vegetovala  si  zde  na  plném 
úpalu  a  se  vzdušnou  vlhkostí  to  asi  taky  nebyla 
žádná  sláva.  Přesto  zde  tato  rostlina  dosahovala 
majestátních  rozměrů.  Délka  šplhavých  stonků  se 
dala odhadovat až k 15 metrům.

Co mě však udivilo nejvíce v těchto, podle mne, ne 
zrovna  příznivých  podmínkách,  bylo  to,  že  téměř 
každý list byl vyzbrojen dokonale vyvinutou pastí.

Další  druhy,  N. ampularia a N. rafflesiana, se 
ukrývaly dál v porostu, kde se díky přístinu a husté 
vegetaci  vyskytovaly  lepší  podmínky,  nižší  úpal 
a  větší  vlhkost  vzduchu.  I  přesto  bylo  hlavně 
na N. rafflesiana vidět, že podmínky pro růst nejsou 
úplně nejlepší. Na N. rafflesiana jsme našli jedinou 
past.  Taky  substrát  mne  velice  udivil,  byl  spíše 
hlinitý, krytý opadem listí okolních keřů. No doma 
bych  si  do  takového  substrátu  láčkovku  vysadit 
nedovolil.

Již  to dávalo  tušit,  že  to nebude žádná „Komtesa“ 
rostlinné říše. Další pozorování už na Sumatře tuto 
prvotní  myšlenku  jen  posilovala.  Za  Bukittinggi 
cestou za raflézií (Rafflesia arnoldii) jsme tento druh 
pozorovali na okrajích skal vystavených naprostému 
úpalu. Mnohdy bylo vidět,  že  i okolní vegetace  je 
díky strádání méně vyvinutá. N. gracilis však byla 
v naprosté pohodě, spokojeně si na  těchto místech 
vegetovala  a  na  téměř  (min.  80  %)  každém  listu 
vytvářela plně vyvinuté konvice. Po našem příjezdu 
do Harau kaňonu jsme tuto láčkovku potkávali snad 
všude, rostla v křoví u cesty kolem potoka, v místní 
bažině  částečně  i  ve  vodě  a  absolutním  stínu. 
Na vrcholu skal Harau kaňonu byla opět nejhojnější. 
Osidlovala i jílovitou půdu mezi keři indigovníků.

Co  mě  však  úplně  překvapilo,  bylo,  že  rostla 
i v lese zajímavých sumatránských jehličnanů rodu 
Gymnostoma.  Tento  les  silně  připomínal  náš  les 
smrkový.  Půdní  pokryv  byl  též  velice  podobný, 
a  přesto  všude  byla  N. gracilis.  Krásně  vyvinuté 
semenáče  s  bohatou  výbavou  pastí  si  ventily 
v přístinu na substrátu velice připomínajícím jehličí 
smrkového lesa.

Je velice zajímavé, že  i když  jen na vrcholku skal 
Harau kaňonu, N. gracilis i na velice nepříhodných 
místech  velmi  často  doprovázela  N. eustachia 
a byla vždy také v dobré kondici s plně vyvinutými 
láčkami. Asi to bude též velice přizpůsobivý druh.

N. gracilis jsem znal z kultury, dříve (před 15 lety) 
to  byl  jeden  z  nejběžněji  pěstovaných  druhů.  To 
lze přisoudit  jeho bezproblémovému růstu a dobré 
množitelnosti.  Velice  dobře  zakořeňují  i  osové 
řízky. Avšak  rostliny,  které  jsem znal  z  pěstitelské 
praxe, měly jakýsi odpor k tvorbě láček. Vždy v létě 
vytvořily tak 3–4 láčky v období slunečního optima 
a pak dost. Listy byly poměrně velké a široké a láčky 
malé, no nic moc.

Rostliny pozorované v přírodě Sumatry a Singapuru 
měly  listy  úzké  a  pasti  v  poměru  k  listu  relativně 
velké,  opravdu  zajímavé  rostliny.  Proto mne  snad 
nikdo  neprokleje,  když  se  přiznám,  že mne  velice 
potěšilo, že se nám podařilo najít v Singapuru jeden 
semeník  z  části  nesežraný  a  na  Sumatře  v  Harau 
kaňonu dva semeníky celé (myslím tobolky, ne laty). 
Ze  zmíněných  semeníků  jsem  vysypal  semínka, 
která se tvářila celkem schopně.

Po  příjezdu  domů  jsem  je  vysel  na  rozmixovaný 
rašeliník  a  už  jen  koukal.  Rostlinky  se  tužily, 
přirozeným  způsobem  jsem  už  vypěstoval  víc 
druhů láčkovek, ale tyto byly opravdu nejrychlejší. 
Co  trvalo ostatním nížinným druhům (nemá smysl 
zmiňovat  horské)  3  roky,  zvládly  tyto  za  rok. 
A  protože  si  i  v  kultuře  zachovávají  své  skvělé 
vlastnosti  (ochotnou  tvorbu  pastí  i  v  podmínkách, 
kde  ostatní  druhy  stávkují,  úzký  nevelký  list 
vybavený poměrně slušnou pastí), stala se nakonec 
ta  kdysi  nejobyčejnější  a  zatracovaná  láčkovka 
mnou velice ceněnou rostlinou.

Není N. gracilis jako N. gracilis
jaroslaV neuBauer
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Tím  jsem  chtěl  jen  ukázat,  že  není  kytka  jako 
kytka.  A  kdo  nevěří,  mám  nařízkováno,  ať  se 
ozve,  a  můžeme  polemizovat  a  pěstovat,  zkrátka 
hrát si.   ☼

Nepenthes gracilis, všechna foto: autor
nahoře a vpravo dole snímky ze sbírky autora, 

lokalizace Harau Canyon, Sumatra
vlevo dole ze Sumatry, poblíž města Bukittinggi
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Drosera graminifolia

Jak  už  jsem  zmínil  výše,  pochází  tato  rosnatka 
z Brazílie, kde roste ve vegetaci Campos Rupestre. 
Popsat  ji  mohu  snadno  (není-li  uvedeno  jinak, 
pochází popis rostliny a informace o ní z L1 a L2), 
na  první  pohled  totiž  velmi  připomíná  Drosera 
filiformis,  má  podobné  čárkovité  listy,  dlouhé 
u  některých  populací  až  kolem 30  cm. Nelze  si  ji 
splést  s  žádnou  jinou  jihoamerickou  rosnatkou 
a od D. filiformis  se  i  přes  podobný  habitus  také 
značně liší. D. graminifolia roste celoročně, i když 
musí  být  schopná  přežít  suché  období,  během 
kterého  půda  značně  vysychá.  Na  bázi  má  tato 
rosnatka  nápadné  velké  trojúhelníkovité  bronzově 
zbarvené  palisty;  starší  rostliny  tvoří  krátký 
podsaditý kmínek. Listy jsou, jak jsem již zmiňoval, 
dlouhé,  čárkovité,  na  rubu  chlupaté.  Mladé  listy 
rostou  prakticky  kolmo  vzhůru,  starší  se  postupně 
odklání do stran, na slunci červenají, až se nakonec 
přitisknou  k  povrchu  substrátu,  kde  usychají. 
V přírodě možná takto vzniklá vrstva suchých listů 
pomáhá stínit bázi rostliny během suchého období. 

Květenství se nejčastěji objevuje na konci suchého 
období, může dosahovat výšky  až 50  cm,  často  je 
na vrcholu rozdvojené a na každé větvi může nést 

až  45  květů.  Jednotlivé  květy  mají  kolem  2  cm 
v  průměru,  jsou  obvykle  růžové  či  růžovofialové 
(i když v přírodě byla pozorována i bělokvětá forma) 
a rostlina produkuje velké množství semen. 

V přírodě  ji  zastihneme na silně písčitých půdách, 
často jen v mělké vrstvě na skále i na vlhčích místech 
mezi  rašeliníkem.  Ve  srovnání  s  jinými  druhy 
roste  tato  rosnatka  pomalu  a  je  častěji  k  nalezení 
na  zdánlivě  nehostinných  ostrůvcích  obklopených 
skalami. Tento jev je přičítán vlivu ohně – pokud by 
rosnatka rostla v zápoji hustší vegetace, časté požáry 
v suchém období by ji sežehly, znemožnily celoroční 
růst  a  značně  ztížily  kvetení  (rosnatka  by  nestihla 
nashromáždit  dostatek  zásobních  látek). V  přírodě 
roste společně například s Drosera graomogolensis, 
někdy rostou obě rosnatky vyloženě vedle sebe (viz 
www1). 

Geografický areál druhu  je v  základě  tvořen  třemi 

Sličné Jihoameričanky III
aDaM VeleBa

Tento díl věnuji dvěma druhům, které spolu mají společného jen velmi málo. Prvním z nich  je Drosera 
graminifolia, brazilská rosnatka z vegetace Campos Rupestre, a druhým je Drosera meristocaulis, velmi 
zvláštní rostlina ze stolové hory na hranicích Venezuely a Brazílie. 

Drosera graminifolia  foto: Adam VelebaDrosera graminifolia  foto: Adam Veleba
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populacemi,  nejjižnější  je  populace  nominální 
v  oblasti  Serra  do  Caraça,  kde  rostliny  rostou 
v  nadmořských  výškách  asi  1700–2000  m.  Dále 
na  sever  je  populace  v  okolí  města  Diamantina 
(nadmořské  výšky  asi  950  až  1300  m)  a  dalších 
asi 200 km na sever roste tento druh v oblasti mezi 
obcemi  Grão  Mogol,  Itacambira  a  Botumirim 
ve  výškách  asi  850  až  1300  m  n.  m.  Rostliny 
ze  všech  tří  populací  se  mezi  sebou  liší  natolik, 
že  D. graminifolia  byla  popsána  z  oblasti  Serra 
do Caraça a z okolí města Diamantina byla popsána 
jako D. spiralis. Rostliny z nejsevernější populace 
nesou  také  jisté  odlišnosti,  jsou  například  větší 
než  rostliny  z  okolí  Diamantiny,  zatímco  oproti 
nominální  jižní  populaci  mají  širší  korunní  lístky. 
Rozdílů se najde více, Fernando Rivadavia na fóru 
(www2)  naznačuje,  že  se  v  tomto  směru  brzy 
dočkáme nějakého detailnějšího výzkumu, takže se 
v rozdílech nebudu dále pitvat. 

Podle  knihy  Miloslava  Studničky  (L3)  by 
člověk  nabyl  dojmu,  že  se  jedná  o  velmi  obtížně 
pěstovatelnou  rosnatku.  Ze  svých  dosavadních 
zkušeností  jsem  nucen  nesouhlasit.  Mám 
v kultivaci  formu z oblasti  kolem  Itacambira  a  již 
několik  měsíců  bezproblémově  roste  ve  stejných 
podmínkách,  v  jakých  pěstuji  ostatní  brazilské 
rosnatky – ve sklepě v chladném větraném akváriu 
pod  umělým  osvětlením,  substrát  (směs  rašeliny 
s pískem 1 : 1) udržuji stále vlhký až mokrý, v létě, 
kdy  je  ve  sklepě  tepleji  (18  °C),  stojí  květináče 
s drenáží ve vodě. 

Pěstitel,  od  kterého  rostlinu  mám,  mi  poradil,  že 
rostliny nevyžadují žádnou suchou periodu (Daniel 
Olschewski,  pers.  com.).  Rozmnožování  tohoto 
druhu se děje hlavně semeny, ale ačkoli je to vcelku 
nečekané, lze jej rozmnožit i listovými řízky. Větší 
úspěšnost mají asi listy odebrané i s bází, ale občas 
vyraší  dceřiná  rostlinka  i  z  listové  plochy.  Toto 
se  mi  stalo  u  staršího  listu,  který  jsem  odstřihl 
a zatlačil do substrátu vedle matečné rostliny, a jak 
se zdá, nejsem jediný (Dušan Klasovitý, pers. com.). 
Produkce nových rostlinek je však velmi zdlouhavá 
a rozmnožování semeny zůstává nejlepší variantou. 
Rostlina  rozhodně  není  začátečnickým  druhem, 
je  však  vhodná  pro  každého,  kdo  má  možnost 
ji  pěstovat  ve  vhodných  podmínkách  (stabilní 
prostředí v chladnější místnosti), a není zapotřebí se 
jí obávat. 

Drosera meristocaulis 

Rosnatka,  která  není  podobná  žádné  jiné,  kterou 
bych  se  až  doposud  zabýval.  Vyskytuje  se  také 
ve zcela jiném prostředí než druhy v tomto seriálu 
doposud  zmiňované,  je  známa  pouze  z  Cerro  de 
Neblina  a  ani  tam  se nevyskytuje na  celém území 
stolové hory. 

Druh  je  to  velmi  zajímavý  už  svým  vzhledem 
a  rozměry  (není-li  uvedeno  jinak,  jsou  informace 
podle  L4  a  L5).  Vytváří  růžici  drobných  lístků, 
dlouhých  obvykle  do  16  mm,  která  připomíná 
nejvíce některé  trpasličí  rosnatky nebo  snad  růžici 
D. neocaledonica.  Ve  středu  růžice  je  množství 
stříbřitých  palistů  až  10  mm  dlouhých.  I  přes 
nepatrnou  velikost  růžice  bývá  někdy  označována 
jako  jedna  z  největších  jihoamerických  rosnatek, 
což  je  zapříčiněno  neobvykle  dlouhým  stonkem, 
pokrytým  starými  listy.  Zpočátku  rostlina  roste 
vzhůru,  později,  když  už  je  příliš  velká  a  stonek 
ji  neudrží  vzpřímenou,  začíná  růst  poléhavě 
na  povrchu  půdy  (alespoň  tolik  lze  odvodit 
z  fotografií  z  přírody).  Po  stranách  vyráží  četné 
adventivní  kořeny  a  není  vzácností,  že  stonky 
starších rostlin jsou větvené. 

Růžové či nafialovělé květy mají až 2 cm v průměru 
a vyrůstají jednotlivě přímo z růžice listů na velmi 

Drosera meristocaulis
foto: Daniel Olschewski
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krátkých  stopkách,  takže  jsou  téměř  přisedlé. 
Za  zmínku  stojí  tři  nedělené  čnělky,  kterýžto 
archaický  znak  sdílí  D. meristocaulis  pouze 
s  jediným  dalším  druhem,  D. regia.  Květy  lze 
opylovat  vlastním  pylem,  ale  je  nutné  ho  přenést 
z prašníků na blizny manuálně (Daniel Olschewski, 
pers. com.). 

Tato  rosnatka  je  také  velmi  zajímavá  svým 
postavením  v  systému.  V  pojetí  Schlauerova 
klíče  (L6)  je  uvedena  v  samostatném  podrodu 
Meristocaulis,  ale  podle  výzkumů  (sekvenování 
DNA)  Fernanda  Rivadavii  (www3)  patří  přímo 
mezi  trpasličí  rosnatky  do  podrodu  Bryastrum, 
údajně  někam  mezi  druhy  Drosera scorpioides 
a D. ericksoniae. Ne všichni se však s tímto názorem 
ztotožňují a pravděpodobně si budeme muset  ještě 
nějakou dobu počkat, než se odborníci shodnou pod 
vlivem dostatečně přesvědčivých důkazů. 

Zatím  si  buďme  jisti  tím,  že  tato  rosnatka  je 
fascinujícím  druhem,  který  stojí  za  to  mít  ve  své 
sbírce,  ale  rozhodně  není  určena  začátečníkům. 
Sám ji necelý rok vlastním, nemůžu však říct, že by 
v mých podmínkách dosahovala výstavních kvalit. 
Substrát jsem zvolil písčitý (rašelina a písek 1 : 1), 
květináč s drenáží a umístění ve sklepě pod umělým 
osvětlením.  Jsou  období,  kdy  rostlina  roste  lépe 
a jindy vypadá prakticky napůl mrtvá, zejména zima 
je kritická. 

Cenné rady z internetového fóra (www4) lze shrnout 
tak, že D. meristocaulis vyžaduje co nejvíce světla, 
celoročně  chladněji  (v  ideálním  případě  přes  den 
klidně i nad 20 °C, ale v noci pokles na 15 °C či méně) 
a stabilní podmínky. Špatně snáší přesazování, proto 
je  ideální  zvolit  kvalitní  substrát  (kvalitní  rašelina 
+ písek 1 : 1), který vydrží, a pěstovat ji ve větším 
květináči,  dokud  to  jde.  Vzhledem  k  tomu,  že 
na  Cerro  de  Neblina  rostou  i  heliamfory,  dala  by 
se  pravděpodobně  tato  rosnatka  dobře  pěstovat 
v  prostorách  spolu  s  choulostivějšími  druhy  rodu 
Heliamphora.  Rozmnožovat  ji  lze  semeny  (jak 
jsem psal  výše,  květy  je možné opylovat  vlastním 
pylem), vegetativní způsob mi není znám, a ačkoli ji 
sekvenování DNA zařadilo mezi trpasličí rosnatky, 
o produkci gemm nejsou žádné zprávy.    ☼

Stejně jako minule bych rád poděkoval za fotografii – 
Daniel Olschewski mi poslal fotku D. meristocaulis 
ze své sbírky. 
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Drosera meristocaulis
foto: Daniel Olschewski
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V  průběhu  posledního  roku  jsem měl  to  štěstí,  že 
jsem se hned 2× dostal do končin, které jsou mému 
srdci  nejblíže  –  Jižní  Ameriky.  Poslední  cesta 
proběhla tento rok v lednu a jejím cílem bylo Chile.

Jižní Amerika má  pro mě  neopakovatelné  kouzlo. 
Člověk  během  2–3  dnů  zcela  podlehne  magické 
síle  této  části  světa.  Pohádková  příroda,  úžasní 
a  milí  lidé,  indiáni,  sopky,  horské  kaňony… 
vyvolávající v člověku pokoru. Místní lidé si tu žijí 
svým  spokojeným  a  poklidným  způsobem  života, 
bez  zbytečného  stresu  a  spěchu,  nic  není  problém 
a  nic  není  nemožné… pro mě  osobně  je  to  velmi 
nakažlivé.

Po  několika  dnech  cestování  směrem  na  sever  se 
dostávám k  jednomu  z  cílů mise. Hornické město 
Tocopilla, které leží asi 120 km severně od hlavního 
města regionu Antofagasta, je známé jako energetické 
centrum severního Chile. Toto město založené roku 

1843  se  stalo  základnou  pro  následující,  velmi 
náročný úkol – těsně před svým odjezdem dostávám 
do rukou informace o rostlině, kterou vidělo pouze 
několik  lidí  (poslední  šestičlenná  skupinka  před 
5 lety). Četnost této rarity je několik málo přeživších 
exemplářů. Vyzbrojen GPS daty, satelitními snímky 
oblasti  a  odhodláním  usínám  v  hotýlku  na  kraji 
města. Brzy  ráno  spolu  se  svými  kolegy  vyrážím, 
9  km  jižně  od  města  leží  mina  Buena  Esperanza 
(důl Dobré naděje). To je právě to místo, kde musím 
začít  pátrat.  Ihned  po  příjezdu  k  dolu  ke mně  jde 
hlídač  a  dáváme  se do konverzace. Snažím  se mu 
vysvětlit,  že  chceme  fotit.  Hlídač  je  však  bystrý 
chlapík a hned pohotově  reaguje  s  tím, že  jedinou 
zajímavostí  tohoto místa  je  velmi  vzácná  rostlina, 
kterou  zde  našel  seňor  Lau  (botanická  ikona). 
Využívám situace a  snažím se zjistit více, bohužel 
dostávám neurčitou odpověď. Důl na cobre (měď) 
je již několik let opuštěný a v posledních letech zde 
došlo  k  několika  sesuvům.  Nakonec  nám  hlídač 

Opět pod Jižním křížem
jan noVák

Copiapoa dealbata subsp. carrizalensis a Honza Novák
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Funím, pot mi teče po celém těle a snažím se něco 
vymyslet.  Jsem  jen  kousek  od  cíle  a  přesto  tak 
daleko.  Když  vidím  kamaráda,  jak  po  chybném 
kroku  jede  několik metrů  dolů,  tak  akci  pro  tento 
rok odvolávám. V duchu si říkám, že je aspoň důvod 
se sem ještě vrátit.

Vracím  se  do  univerzitního  města  Antofagasta. 
Na  benzínce  se  ptám  obsluhy,  kdy  zde  naposledy 
pršelo.  Po  chvilce  přemýšlení  mi  chlapík  odpoví, 
že  asi  před  12  lety.  Inu  nic  na  plat,  jsme  kousek 
od Atacamy, a  jak Čilané  říkají, Atacama  je poušť 
pouští.

Je nejvyšší čas na něco k jídlu. Objednávám bife de 
lomo (stejk), obvyklá váha je 440 gramů, což jako 
svačinka stačí. Dnes toho máme všichni plné zuby, 
a  proto  jedeme  na  pláž,  smočit  naše  znavená  těla 
v Pacifiku.    ☼

fotografie k článku: Stanislav Spurný

ukazuje cestu k bývalé lanovce, 
zde  je  úzká  soutěska  a  tady 
musím začít výstup.

Vybaven  technikou  a  několika 
litry  vody  vyrážím.  Teplota 
začíná  stoupat  přes  třicet 
stupňů,  ale  to  mě  nemůže 
zastavit.  První  část  výstupu 
představuje  překonat  starou 
lanovku o délce asi 300 metrů, 
sklon  svahu  odhaduji  na  40 
stupňů.  Lezu  a  těžce  funím, 
za  pár  minut  jsem  totálně 
propocený.  Za  půl  hodinky 
jsem  na  vrcholu  lanovky.  Jdu 
se mrknout na starou strojovnu. 
Mám  pocit,  jako  by  na  mě 
dýchly  doby  dávno minulé,  čtu  si  kousky  starých 
novin a neubráním se představě na Alberta Lau, který 
zde před několika  roky  (tehdy bez GPS navigace) 
našel tuhle miniaturku Eriosyce laui. Několik minut 
oddechu  a  pokračuji.  Cesta  vzhůru  vede  úzkou 
cestičkou. Stačí málo, jeden špatný pohyb a padám 
dolů. Po chvilce cesty se na strmých svazích rýsují 
první zbytky rostlin. Odhaduji je na druh Eulychnia 
sant-piena  (sloupovité  endemity  Chile).  Pokračuji 
v cestě, terén je velmi špatný a každou chvíli nějaký 
kámen  mizí  směrem  dolů  v  roklině.  Dostávám 
se  ke  staré  šachtě  a  na  planině  odpočívám. 
Kamarád geolog neodolá a jde prozkoumat šachtu. 
K  překvapení  všech  nalézá  velmi  vzácný  nerost  – 
skelně zelený atacamit. Blíží se poledne, teplota je 
už určitě přes 35 stupňů a já pokračuji v cestě. Dívám 
se na GPS, která ukazuje vzdálenost přes 800 metrů 
od  rostlin. Dostávám se  těsně pod vrchol, bohužel 
na cestě  je zával. Musím  to nějak obejít. Zkouším 
další  cestu. Těsně  pod  vrcholem opět  končí,  terén 
bez  horolezeckého  vybavení  zcela  neschůdný. 

Buena Esperanza

Copiapoa hypogea subsp. barquitensis

mina Buena Esperanza
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Drosera stelliflora A. Lowrie et 
S. Carlquist 
(podle novějšího názvosloví 
Drosera paleacea subsp. 
stelliflora)
Popis

Vytrvalá  bylinka  s  vláknitými  kořeny  tvořící 
polokulovité  růžičky  z  vodorovně  rozestřených 
a zpola vystoupavých listů o průměru 2,5 cm. Stonek 
dlouhý 2,5 cm a porostlý pozůstatky listů a palistů 
z předešlé sezóny. Aktivní lapací listy v počtu cca 20 
na  jednu listovou růžičku, starší  listy vzad ohnuté. 
Listová čepel těchto listů 2,5 mm dlouhá a 1,3 mm 
široká. Řapíky dlouhé 10 mm, u báze široké 1 mm 
a při vrcholu 0,5 mm. Shluk palistů vejčitý, 6 mm 
široký,  o  průměru  4  mm  včetně  štětin.  Palisty 
trojlaločné, 6 mm dlouhé, 6 mm široké. Střední lalok 
rozdělen  na  čtyři  úkrojky,  přičemž  jejich  střední 
pár se zužuje ve dvě štětinky a postranní pár ve tři 
štětinky. Postranní úkrojky (cípy) zevně celokrajné, 
vrchol  se  dvěma  kratičkými  štětinkami  a  třemi 
štětinkami  na  vnitřním  okraji,  nejnižší  štětinky 
ostruhaté poblíž báze a o 1 mm delší než střední cíp.

Květenství hroznovité, květní stvol i s květenstvím 
dlouhý 4 cm. Květní osy 1–4, skoro lysé, stěsnané 

Osm nových taxonů rosnatek 
(Drosera L.) z Austrálie – Díl III

a. lowrie a s. carlquist

Drosera paleacea subsp. stelliflora. A – Celkový 
vzhled rostliny v květu. B – Kališní lístek. 

C – Korunní lístek. D – Semeník s čnělkami. 
E – Zvětšená část čnělky a blizny. F – List. 

G – Řez řapíkem. H – Palist. Měřítka = 1 mm.
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(květů  40  i  více).  Květní  stopky  dlouhé  1,5  mm, 
za zralosti zpola vzpřímené, listeny šídlovité, dlouhé 
2  mm,  lysé.  Kališní  lístky  široce  vejčité,  okraje 
trochu nepravidelné, 1,2 mm dlouhé, 0,9 mm široké, 
povrch  hladký.  Korunní  lístky  kopinaté,  dlouhé 
2 mm, široké 0,6 mm. Semeník kulovitý, za zralosti 
o průměru 0,4 mm. Čnělky 3 a vodorovně rozestřené, 
zakřivené, dlouhé 0,3 mm. Blizny kyjovitě srpovité, 
dlouhé 0,3 mm. Tobolka neznámá.

Poznámky

Rosnatka Drosera stelliflora patří do podrodu Rorella 
a  sekce  Lamprolepis.  Roste  ve  velkých  koloniích 
v zalesněné oblasti typu „jarrah“ mezi Buseltonem 
a  řekou  Margaret,  často  na  mýtinách.  Nejbližší 
příbuznou této trpasličí rosnatky je pravděpodobně 
Drosera enodes Marchant et Lowrie, která se od ní 
liší v ohledech shrnutých v níže uvedeném klíči.

Květní  osy  3–20květé,  květní  stopky  4,5  mm 
dlouhé,  blizny  oblopatkovité-srpkovité,  1,5 mm 
dlouhé  D. enodes

Květní osy se 40 nebo více květy, květní stopky 
dlouhé 1,5 mm, blizny kyjovitě srpkovité, dlouhé 
0,3 mm  D. stelliflora

Drosera bicolor A. Lowrie et 
S. Carlquist 
(podle novějšího názvosloví 
Drosera peltata „bicolor“)

Popis

Rostlinka  vybavená  drobnou  hlízkou.  Podzemní 
stonek  dlouhý  6  cm.  Nadzemní  stonek  dlouhý  až 

Drosera paleacea subsp. stelliflora,
foto: A. Lowrie

Drosera paleacea subsp. stelliflora,
foto: A. Lowrie

Drosera bicolor. A – Celkový vzhled rostliny 
v květu. B – Kališní lístek. C – Korunní lístek. 
D – Semeník s čnělkami. E – Čnělky a blizny. 

F – Čnělka a blizny – zvětšeno a vypreparováno. 
H – Čepel a sousedící řapíkatá část stonkového 

listu. I – Čepel a přilehlá řapíkatá část bazálního 
listu. Měřítka = 1 mm.
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vrcholů,  jejich  povrch  žláznatý,  černě  tečkovaný. 
Korunní  lístky  bílé  s  červenohnědou  skvrnkou 
poblíž báze, klínovité, uťaté, vyduté a nepravidelně 
zoubkované,  dlouhé  6  mm,  široké  4,2  mm. 
Semeník  elipsovitý,  dlouhý  1,2  mm,  za  zralosti 
o  průměru  1  mm.  Čnělky  3,  dlouhé  0,6  mm,  při 
bázi jazýčkovité a směrem vně k vrcholu rozšířené 
v obvejčité úkrojky, jejichž shluk se opět zakřivuje 
a tvoří jakousi růžičku z koncových blizen.

Poznámky

Rosnatka Drosera bicolor  je  v  současnosti  známa 
pouze  z  typové  lokality,  ačkoliv  její  výskyt  lze 
předpokládat  rovněž  na  dalších  lokalitách  podél 
horních úseků řeky Phillips. Oblast podél této řeky 

11  cm  (včetně  květního  stvolu),  ryšavě  zbarvený. 
Bazální  listy  stěsnané,  často  zcela  pokryté  zrnky 
písku  jako  u Drosera salina Marchant  et  Lowrie, 
čepel  srpkovitá,  dlouhá  1,2  mm,  široká  1,8  mm, 
řapíky  dlouhé  3,5–7,5  mm,  široké  0,3  mm.  Listy 
na vzpřímeném stonku za zralosti solitérní, štítnaté, 
řapíky  dolních  listů  přitisklé  ke  stonku,  dlouhé 
1,0–1,5  mm,  řapíky  horních  listů  rozestřené, 
zpola  vzpřímené,  dlouhé  3–7  mm,  čepel  horních 
stonkových  listů  srpkovitá,  dlouhá  2  mm,  široká 
2,5 mm, s laloky v úhlech 3,5 mm dlouhých.

Květenství  koncové  tvořící  jednostranný  hrozen, 
květů  8–20.  Řapíky  žláznatě  chlupaté,  dlouhé 
4–7  mm.  Kališní  lístky  kopinaté,  dlouhé  3  mm, 
široké 1,2 mm, okraje zoubkaté se žláznatými okraji 

Drosera peltata „bicolor“,
foto: Jean-Pierre Collet
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Řapíky  spodních  stonkových  listů  přitisklé 
ke  stonku,  dlouhé  1,0–1,5  mm,  korunní  plátky 
bílé s červenohnědou skvrnkou poblíž báze 
    D.  bicolor

Překlad Zdeněk Žáček

je  intenzivně  zemědělsky  rekultivována,  což  je 
důvodem ohrožení popsaného druhu. Tento druh je 
řazen  do  podrodu Ergalium DC  a  sekce Ergalium 
Planchon.  Rozdíly,  kterými  se  liší  od  nejbližších 
příbuzných, jsou shrnuty v níže uvedeném klíči.

Květenství  1–2květé,  vzpřímený  stonek 
zprohýbaný      D. salina

Květenství  5–20květé,  vzpřímený  stonek 
rovný.  Všechny  řapíky  stonkových  listů  zpola 
vzpřímené, dlouhé 12 mm, korunní lístky bílé 
          D. peltata Thunberg (W. A. rostliny)

Drosera peltata „bicolor“,
foto: Jean-Pierre Collet

Drosera peltata „bicolor“,
foto: Jean-Pierre Collet

Drosera peltata „bicolor“, foto:  Jean-Pierre 
Collet
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Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XVII

Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L. C. Richard)
Rod – tučnice (Pinguicula L.), angl. butterwort

Druh – Pinguicula vallisneriifolia Webb

Příklad extrémního stanoviště (An example of extreme habitat):
Pinguicula vallisneriifolia Webb. A – Dospělá rostlina na vertikální vápencové skále. (An adult 
plant on a vertical lime rock.) B – Detail listů s polapenou kořistí. (Detail of leaves with retained 
insects.) C – Detail květu z profilu. (Detail of one flower, profile.) D – Detail květu zepředu. (Detail 
of the same flower, a frontal view.)

Zpracoval: Zdeněk Žáček


