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Počátkem letošního roku se na mě obrátila paní Hana 
Hošková se zajímavým nápadem. Dozvěděla se, jak 
každý rok na výstavě provádíme školní i školkové 
děti, a jelikož její syn navštěvuje mateřskou školu 
zaměřenou na ekologii a přírodu, napadlo ji požádat 
nás o přednášku o masožravkách. 

Domluvily jsme se až na jarní termín, abych mohla 
přivézt ukázat rostliny. 

27. dubna ráno jsem tedy vzala přepravku se 
vzorkem masožravek, letáky, obrázky a knihy, 
naložila je do auta a vyrazila.

Přestože je tato školka docela blízko hlavního tahu 
z Prahy na Teplice, je obklopena zelení a okolní 
paneláky působí jako dokonalá protihluková stěna. 
Paní Hošková se objevila chvilku poté, co jsem 
konečně našla místo na zaparkování mezi ulicemi 
plnými zákazů zastavení, a otevřela mi bránu 
na parkovací prostor školky, takže jsem mohla 
uklidit auto do bezpečí zahrady.

Pak už jsme se vydaly chodbami do zvolené 
místnosti a děti už po očku začaly pokukovat 
po přepravce, ze které jsem na připravený stoleček 
začala tahat podivné věci jako králíky z klobouku.

Paní učitelky přivedly dvě třídy předškoláčků (tedy 
odhadem asi tak 40 dětí), které jsem si uspořádala 
dokola okolo sebe a stolečku.

Překvapilo mě, jak byly děti ukázněné a opravdu 
natěšené. Vzhledem k zaměření školky bylo patrné, 
že děti toho o přírodě vědí docela hodně, takže jim 
moje povídání vůbec nebylo cizí a na moje záludné 
dotazy brzy dokázaly najít odpovědi. Vzala jsem 
s sebou naše odolné, obyčejné kytky, takže jsem 
nechala v klidu děti ošahat lepkavé listy, poklapat 
pasti, strkat nos do láček a tak podobně. Přestože 
nadšení bylo obrovské, byly děti pořád výborně 
ukázněné, takže žádná z kytiček to muchlání ani 
nepoznala. Povídání, ukazování a bádaní nás tak 
pohltilo, že nám čas utíkal jako splašený. Dětem se 
ohromně líbilo, když malé gumové žabičce nechaly 
sklapnout nohu do mucholapky, a nakonec jsme si 
rozdali želatinové „hmyzáčky“, abychom si zahráli 
na masožravky, a děti dostaly volné vstupenky 
na podzimní výstavu Darwiniany s letáčkem 
a srdečným pozváním.

Pár dní po přednášce jsem najednou dostala od paní 
Hoškové čokoládové poděkování a od jejího syna 
krásný obrázek masožravek, ale naopak moje 
velké poděkování patří jí a paním učitelkám z MŠ 
Veltruská za tuto příležitost i za to, jak celkově 
vedou děti k úctě k přírodě a k jejímu lepšímu 
poznání a pochopení.   ☼

Přednáška o masožravkách 
v mateřské škole

Jana Rubešová

Přednáška o masožravkách v Mateřské škole 
Veltruská 560, Praha 9 – Prosek
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Milí členové „D“ a zvlášť 
čtenáři „T“,
opět Vás všechny zdravím z úvodníku již druhého 
čísla TRIFIDa letošního roku. Sepisuji ho 
v nádherném podvečeru. První červnový víkend 
nešetří krásným počasím. Už bylo na čase! Květen 
byl nebývale chladný, skoro bezslunečný a hojný 
na dešťové srážky. Kdyby nebylo květů a zeleně, 
skoro bych podle počasí soudil, že nastává podzim.

Díky projevům rostlin v mé skromné menší, 
a převážně parapetové fytosbírce, kterou si 
v současné době držím, umím si živě představit, 
jak se podobně jako já i Vy radujete, strachujete 
a rmoutíte nad kladnými či zápornými signály svých 
zelených oblíbenkyň, jak Vás nutí k rozmanitým 
korekcím, do kterých vkládáte všechny naděje, že se 
jim povede lépe, jak vyséváte nové druhy a s napětím 
očekáváte, jestli se ujmou, jak reorganizujete, 
aranžujete, plánujete a vytrvale se pokoušíte sladit 
vlastní existenci s existencí rozmanitých a mnohými 
vlastnostmi výjimečných zástupců říše rostlinné, 
a to v místech svých bydlišť, byť tito zástupci 
pocházejí z nejneuvěřitelnějších koutů naší planety.

V této snaze a touze se daří jednou lépe a jindy hůře. 
Toto úsilí nás svádí dohromady v DARWINIANĚ 
a jisté reflexe z něj Vám i tentokrát přináší nejnovější 
vydání TRIFIDa.

Děkuji všem realizátorům nového čísla a Vám 
čtenářům přeji zajímavé a inspirativní počtení.

Dne 5. 6. 2010

Zdeněk Žáček, 
prezident Darwiniany
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Při pokusu jsem používal výše uvedené podmínky 
v tabulkách. Na začátku jsem dostal 2 poddruhy, a to 
Sarracenia purpurea subsp. purpurea a Sarracenia 
purpurea subsp. purpurea "Ženeva". Všechny 
kytky byly ve venkovní kultivaci na balkóně. Jednu 
jsem pokusně pěstoval v akváriu při 80% vlhkosti. 
V těchto podmínkách roste špirlice velmi pomalu, 
vyhání hodně listů, velmi úzkých a protáhlých. 
Kořenový systém se vyvíjí velmi pomalu, podobně 
jako u rostlin s použitím hnojiva Hydroponex. 
Složení substrátu jsem používal obecně používané 
mezi pěstiteli masožravek, tedy poměr 2 : 1 (vláknitá 
rašelina : jemný štěrk).

Další pokus s vodou z vodovodu dopadl nejhůř. 
Vodu jsem používal odstátou, ale už po zhruba 
jednom měsíci bylo patrné, že rostlinám tato voda 
nesvědčí, protože substrát byl zasolený, rostlina byla 
v polouschlém stavu (přitom všechny kytky byly 
ve stejných podmínkách – tedy jihozápadní balkon 
s celoodpoledním sluncem). Špirlice zalévaná 
běžnou vodou uhynula 10. 8. 2009.

Kytky, které jsem přikrmoval hnojivem cca 1× 
za 3 týdny v různých množstvích, vypadají druhé 
nejhorší po obyčejné vodě. Je vidět, že rady 
zkušených pěstitelů masožravých rostlin jsou 
na místě. Při hnojení, ať už to bylo malé nebo větší 
množství Hydroponexu, mají dlouhé pasti, sice 

Sarracenia purpurea subsp. purpurea „Ženeva“ 
20. 11. 2009

vybarvené do ruda, ale proti rostlinám, které žily 
jen na pí vodě a destilce, byly pasti úzké a protáhlé. 
Kořenový systém se vyvíjel velmi pomalu.

Tzv. pí voda ze zdravé výživy je, jak se zdá, pro 
špirlice to nejlepší. Pasti jsou baculaté, vybarvené, 
také rostou spíše do mohutnosti než do výšky. 
Kořenový systém je velmi vyvinutý a celková 
vitalita rostlin je ideální. Na přiložených fotkách 
jsou nejlepší rostliny, které vyšly z pokusu jako 
vítězové…   ☼

Sarracenia purpurea subsp. purpurea
stav 20. 11. 2009

Sarracenia purpurea subsp. purpurea
stav k 15. 12. 2009

Sarracenia purpurea
voda, hnojení – teplota

Tomáš boThJa
kN

aN
ě
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Po dlouhém čekání jsem se konečně dočkal 
a rostlinky mi přišly, mé nadšení se však brzy 
změnilo ve zděšení. Rostlinky S. purpurea subsp. 
purpurea "Ženeva" byly tak titěrné a téměř bez 
kořínků, jen několik z nich mělo pár vlásků. Tudíž 
jsem přemýšlel, co s tím budu dělat, a vzpomněl 
jsem si na metodu, kterou používám při dělení 
trsů špirlic. Pokud oddělená špirlice nemá vlastní 
kořeny, dám ji dokořenit do rašeliníku… A tak jsem 
malé oddenky obaloval živým rašeliníkem a naštěstí 
uhynula jen jedna. Normální „purpurovky“ dorazily 
v pořádku, byly asi 2× větší než „Ženevy“ a kořeny 
měly také docela hezké. 

Takže testování růstu S. purpurea proběhlo 
na 3 místech:

1. Venkovní kultivace ve fóliovníku (teploty jako 
venku, při slunečných dnech teplota až ke 40 °C, 
vysoká vzdušná vlhkost, přímé slunce 10 h denně,  
poklesy teplot mezi dnem a nocí – prostě venku).

Fóliovník, jak je vidět na fotografii, má ve spodní 
části 10 cm vysokou mezeru, ta slouží jako přívod 
chladného vzduchu v horkých dnech… horní část se 
dá také odklápět, čímž se vytvoří krásná cirkulace 
čerstvého vzduchu, takže ho špirlice mají dostatek. 
Celý fóliovník je vlastnoruční výroba! 

2. Jižní okno (teploty se pohybují kolem 22 °C, 
přímé slunce 2 h denně, při slunci teplota až 

ke 30 °C, vlhkost vzduchu nižší, konstantní teplota 
– žádné výkyvy) 

3. Západní okno – vitrína (teploty kolem 25 °C, 
přes odpoledne šplhají až ke 35 °C, přímé slunce 
2–3 h denně, vyšší RVV, konstantní teplota). Vitrína 
však není zcela uzavřená, nýbrž celou zadní stranu 
postrádá, tudíž je zde také dobrá cirkulace vzduchu.

Doplněk k pěstebním podmínkám:

Substrát byl pro všechny rostliny stejný – směs 
rašeliny a perlitu v poměru 1 : 1. Použitá rašelina 
je bílá rašelina od Florcomu. Květináčky plastové, 
zálivka normální vodou z kohoutku (bydlím 
v horách, kde máme ještě pěknou měkkou vodu).

Z mého pozorování můžu usoudit, že u semenáčků 
S. purpurea v tomto stádiu nezáleží ani tak 
na intenzitě slunečního záření, jakožto na stálých 
teplotách okolo 25 °C. Rostliny pěstované v oblasti 
3, na západním okně, vyrostly ze všech nejvíce. 
Bohužel však také na tomto místě odumřela jedna 
rostlinka S. purpurea subsp. purpurea "Ženeva". 
Důvod vidím v tom, že když mi přišly, tak jen 
pár z nich mělo kořeny, oddenky jsem obaloval 
do rašeliníku a naštěstí se krom té jedné chytly 
všechny. Největší rostlina se nachází na stanovišti 3, 
ta už vytváří i masožravé olistění. Nejmenší rostliny 
jsou rostliny ze stanoviště 1, žiji v Jizerských horách 
a dost často tu bývá chladno. Docela zajímavé 
mi přijdou „Ženevy“, ty se mi zdají na všech 
stanovištích stejné.   ☼

Sarracenia purpurea
voda – teplota

Pavel háJek

Vlevo stanoviště 1 – fóliovník, uprostřed 
stanoviště 2 – jižní okno, vpravo stanoviště 3 – 

západní okno.
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Ahoj, v této zprávě se budu věnovat vlivu substrátu 
na celkovou kondici rostlin špirlic, konkrétně 
S.  purpurea.

Od Michala Kouby jsem obdržel rostliny 
S.  purpurea a S. purpurea z evropské populace ze 
švýcarské Ženevy – dále jen S. purpurea "Ženeva".

Rostliny byly pěstovány ve čtyřech druzích 
substrátu:

1. rašelina Agro, 75 l
2. rašelina Agro, 75 l : křemičitý písek (jemná 

frakce) – 1 : 1
3. rašelina Agro, 75 l : perlit – 1 : 1
4. rašelina Agro, 75 l : perlit : křemičitý 

písek (jemná frakce) – 1 : 1 : 1

Ihned poté, co mi byly rostliny doručeny poštou, 
jsem je zasadil do předem připravených pěstebních 
substrátů (černé plastové květináče, vel. 5 × 5 cm) 
a umístil jsem je do venkovního skleníčku ke svým 
ostatním špirlicím. Pokusným rostlinám tedy nebyla 
dopřána žádná zvláštní péče. Už před samotným 
zasazením mně bylo jasné, že rostliny S. purpurea 
"Ženeva" nemohou v konečném podzimním 
zúčtování překonat své mimoevropské sokyně. 
Rostlinky S. purpurea "Ženeva" byly mnohem menší 
a méně vitálnější. Rostliny byly zalévány dešťovou 
vodou nebo vodou z vodovodní sítě. Chemické 
hnojení samozřejmě nepřipadalo v úvahu.

Rostliny všeobecně dobře rostly, tvořily dostatečné 
množství silných a estetických láček, vyjma 4. 
substrátu. Osobně si myslím, že byl tento substrát 
pro rostliny až přespříliš odlehčený, a tudíž ho nelze 
na základě výsledné kondice rostlin doporučit jako 
optimální.

Nejlépe rostly, ať už S. purpurea "Ženeva" nebo 
S. purpurea, v čisté rašelině, což mě trochu 
překvapilo, mým tajným favoritem byly substráty 
č. 2 a 3.

V čisté rašelině rostliny dosáhly nejuspokojivějších 

výsledků, což je dobře patrné i na přiloženém 
snímku. V tomto nejobyčejnějším substrátu se 
vyskytlo zároveň nejvíce jedinců s již dospělým 
typem láček. Při průběžném pozorování rostliny 
rostly opravdu rychle po celou dobu vegetační 
sezóny.

Naopak v substrátu č. 4 byl zaznamenán vysoký 
počet úmrtí rostlinek a zároveň neuspokojivá vitalita 
obou rostlin.

Substráty č. 2 a 3 poskytly rostlinám dobré 
podmínky, růst zde byl tedy průměrný, dalo by se 
říci uspokojivý.

Sarracenia purpurea
substrát

Pavel Říčný

rašelina Agro, 75 l rašelina Agro, 
75 l : křemičitý 

písek (jemná frakce) – 
1 : 1

rašelina Agro, 
75 l : perlit – 1 : 1

rašelina Agro, 
75 l : perlit : křemičitý 
písek (jemná frakce) – 

1 : 1 : 1

Na přiložených snímcích lze vidět jednotlivé rostliny 
pěstované v odlišných směsích. Rostliny nalevo jsou 
S. purpurea "Ženeva", napravo S. purpurea.   ☼
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Den pátý – B Camp – Chatrč 
v horách

Je pondělí 7 ráno a právě se probouzím do nového 
pracovního dne zdejšího tábora. Balím vše potřebné 
a s 30 kily na zádech jdu ověřit, zda místní kápo 
dodrží svůj slib z předchozího dne a zaveze mě 
aspoň kousek do hor. Bohužel nezaveze mě nikdo 
nikam, cesta nahoru je údajně nesjízdná, takže 
pěkně po svých, a to co nejrychleji, abych využil 
ranního vlažného počasí. Čeká mě stoupání 
z výšky 300 m n. m. až do 1.300 m n. m. Vydávám 
se na cestu a jako zázrakem stopuju náklaďák, 
který má kus společné cesty. Po deseti minutách 
však s hrůzou zjišťuji, že jsme minuli odbočku 
na „nesjízdnou“ cestu, a tak k překvapení řidiče 
zaječím „stop“ a vyskakuju z auta, dokud je čas. 
Návrat ke křižovatce vzdálené asi 2 km byl docela 
záhul a to, co jsem hulákal kolem, se publikovat dá 
stěží. Nakonec se dostávám na dobrý chodník a již 
za úmorného vedra stoupám džunglí stále nahoru. 
Cesta není dlouhé roky používaná a je to vidět, 
propadlé desetimetrové díry z období monzunů, 
spadané mostky a cesta stále více se ztrácející 
v bujném porostu. Cestou potkávám obří tropické 
motýly všech tvarů a barev, co si jen lze představit, 
brouky velikosti tenisového míčku a občas přede 
mnou za ohromného křiku prchají opice do korun 
stromů. Co kilometr zastavuji na odpočinek a flísová 
bunda, kterou mám proti spálení, se rychle mění 

na mokrý ručník. Při každém zastavení mě obalují 
divoké včely prahnoucí po mém potu, docela mám 
strach, ale naštěstí to jsou kámošky a neútočí… 
Později se od kamaráda dozvídám, že některé druhy 
dokonce nemají žihadla. 

Cestou využívám každý pramínek k doplnění zásob 
vody. První dávky upravuji tabletami, ale žízeň 
se tak stupňuje, že nakonec na každé zastávce 
u potůčku lehám v oblečení do koryta a piju 
napřímo. Žádné následky to naštěstí nemá. Každé 
místo s vodou pečlivě ukládám do GPS, abych se 
měl při návratu na co těšit. Okolo jedné hodiny se 
dostávám do sedla a teď mě už čeká „jen“ deset 
kilometrů po rovině. I když ne tak zcela, protože 
cesta neustále buď stoupá, nebo naopak klesá, což je 

Výlet do ráje láčkovek 
Borneo 2009 – díl II.

václav Kubín

Hose mountains – sesuv

Hose mountains – děravé boty

Hose mountains – Mimosa pudica
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docela fuška, hlavně psychicky. Navíc slunce opět 
jede naplno, schovat se není kam, tak šlapu jako 
otrok a tělo i mozek se pomalu vaří. Překonávám 
obrovský sesuv, kdy do údolí sjel asi stometrový kus 
cesty, a tak trochu v letargii koukám po okolí, jestli 
už konečně nezahlédnu nějaké láčkovky. 

Ty konečně přijdou po dalších dvou hodinách 
šlapání. Nepenthes veitchii a N. mirabilis. Je to 
nádhera, N. veitchii roste na vývratu, N. mirabilis 
pak na svahu vedle cesty. Fotím, ale začínám být 
pěkně na dně. Představa, že jsem mimo dosah 
jakékoliv civilizace, natož mobilního signálu, taky 
moc nepřidá. K dosažení bývalé lesácké chatrče 
to je ještě pár kilometrů, takže jdu, překonávám 
spadlé obrovské stromy a co 10 minut shodím batoh 
a lehám už jen na rozpálenou zem, síla k jiné aktivitě 
není. Konečně, přesně v pět odpoledne se doploužím 
k vysněné chatce. Zcela mrtev, dvanáctihodinové 
túry v italských Dolomitech jsou oproti tomu 
nedělní procházka. Zde je cíl mého výšlapu, dále 
řeka vzala takový kus cesty, že je to pro jednoho 
člověka nepřekonatelné. Během onoho dne jsem 
vypil 10 půldruhého litru velkých flašek vody, aniž 
bych šel na záchod, při pomyšlení na jídlo se mi 
zvedal žaludek. Můžu říct, že toho dne jsem byl 
jako po úderu pod bradu. V chatrči rozdělávám 
bivakový stan a okolo osmé, za stupňujícího se 
zvuku horského pralesa, usínám.

Den šestý – průzkum okolí 
chatrče

V 8 se probouzím a kromě vody do sebe hážu aspoň 
kondenzované mléko, to abych někde sebou nesekl. 
Beru jen fotobatoh a vyrážím na lov. Akční rádius je 
však velmi omezený – z jedné strany řeka, z druhé 
sráz dolů a neprostupná džungle, ze třetí prudký 
svah nahoru. Prozkoumávám, co se dá, a kromě 
dvou zmíněných druhů nalézám již jen N. fusca 
a u potoka krásně kvetoucí bublinatku U. striatula. 
Ale i tak to stojí za to. Konečně jsem schopen si 
naplno vychutnat samotu v pralese a nádherné 
panorama zdejších hor, které ční z údolního porostu 
jako stolové hory. Hledám, fotím, odpočívám až 
do odpoledne a okolo osmé to balím do svého 
kutlochu. Chci vyjít ještě před rozedněním, abych 
co nejvíce využil dýchatelné teploty. Čeká mě však 
převážně klesání, takže jsem celkem v klidu… což 
byla chyba a hrubé podcenění.

Den sedmý – návrat 
do B Campu

V 5 zvoní budík, vyskočit ze spacáku, pořádně se 
napít a hurá na to. Rozbřesky a západy v tropech jsou 
zcela fascinující a jakoby mimo realitu. Ty zvuky 
a barvy všude okolo jsou pro Evropana něco zcela 
výjimečného. A tak šlapu a naplno si užívám tohoto 
kouzla. Jen já sám a prales okolo. Cesta nahoru trvala 
přes devět hodin, takže za šest bych měl být dole. 
Nakonec jdu hodin sedm a díky podcenění pitného 
režimu je to docela mazec. Asi dva kilometry před 
B Campem dopíjím poslední zásoby vody, což byla 
zcela fatální chyba. Do B Campu se v poledním žáru 
doslova doplazím, v jídelničce shodím batoh ze zad 
a padnu na zem. 

Nejsem schopen mluvit, nejsem schopen se 
pohnout. Na rtech, v nohách i rukách jen cítím 
stupňující se mravenčení. Naštěstí je tu Chang 
Ching Kun – žena, co vaří dřevařům. Pochopí, co se 
děje, snaží se komunikovat, a když zjistí, že to nemá 

Hose mountains – základní tábor

Kapit – tržiště
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cenu, přiběhne s vodou a pomalu ji do mě nalévá. 
Odtahuje mě pod obří větrák a stále do mě lije vodu. 
Po 20 minutách konečně promluvím. „Děkuji, asi 
jste mě zachránila.“ Jen se uculí a vyzve mě, abych 
se šel osprchovat a pořádně najíst. Při otázce, co 
jsem dlužen, po mně skoro vyjede: „Vařím tu všem 
a u mě se neplatí.“ „Dobře,“ říkám a nechávám jí 
aspoň kompletní zásoby, které jsem měl s sebou. 
Ještě mi sděluje: „Dnes je horko, uvnitř 35 °C, venku 
47 °C.“ Usměje se, ale mně do smíchu ještě není. 
A teď už ta sprcha a něco výborného do žaludku. 

S místním šéfem si opět domlouvám přespání a taky 
cestu z hor. Prý: „Buď tu na place v pět ráno, hodíme 
tě s ostatními dolů k přívozu.“ Tak to je dobrá zpráva. 
Po šesté do jídelničky přicházejí dřevaři a jeden si 
hned přisedne a co jsem zač a co tu dělám. Vyklube 
se z něj filipínský dělník, který vydělává na studium 
tímto způsobem. Jsou tak fascinovaní Evropanem, 
že uspořádají velkou filipínskou oslavu, upečou 
pralesního jelena, divoké prase a dokonce zabijou 
a uvaří i kohouta, za což je pěkně seřvu. Kohouty 
tu má každý u domu a používají je na zápasy, patří 

tu k VIP zvířatům… oni jen, že stejně nebyl dobrý 
bojovník, takže amen s ním. Na oplátku přináším 
50% calvados, co mám na dezinfekci. 

To, co dělali po vypití panáka, připomínalo tanec 
svatého Víta. Po sdělení grádů jdou do kolen 
a všichni chtějí zkusit… a všichni končí podobně. 
Jak mi později prozradili, nejsilnější alkohol, co 
kdy pili, bylo laciné čínské víno, což je nepříliš 
chutná likérová záležitost o 18 % síly… ale i těch 
několik padlo. Z povídání si pamatuji jednu legraci. 
Se mě ptá jeden Filipínec: „Víš, jak nejvíce naštveš 
souseda?“ A já, že ne. On na to: „Ráno pěkně vylezeš 
a zakokrháš u jeho kohouta… a ten, protože si bude 
myslet, že jde o konkurenci, spustí koncert na celé 
kolo“… To mi neměl říkat. Koukám na hodinky 
a nevěřím svým očím – je jedna ráno. „Lidi, já 
za necelé čtyři hodiny vstávám,“ říkám a hrnu se 
k loučení. Vtom mě jeden chytne, prý: „Ale nebudeš 
spát v chatrči, pěkně tě zvu k nám a tu přespíš…“ 
Nakonec souhlasím, na revanš mu věnuju mačetu 
a uléhám aspoň na tu chvíli.

Den osmý – návrat do Kapitu
Ve 4:45 už stepuju před jídelnou, nikde nikdo, jen 
kohouti ve svých domečcích. Po půlhodině bloumání 
mi to začíná být podezřelé, ale zachovávám klid. Co 
mě však láká, je vyzkoušet ty kohouty, jestli to nebyl 
jenom kec… Jdu k jednomu a pěkně „kikirikíííííí“… 
a už to jede jako lavina. Ježíši, ono to fakt funguje… 
k radosti místních. V 5:45 mě vysvobozuje pick-up. 
V kabině tři lidi a jedno dítě, korba plná nákladu 
a navrch 5 lidí. Nahazuju batohy na poslední 
volné místo a stoupám si tak, abych se mohl držet 
konstrukce kabiny. Místo poslední nebylo, protože 
se řidič stavuje k dalším barákům a postupně 
na korbu přiskakuje dalších pět lidí, takže se z auta 
stává jedoucí hrozen. Při představě tří hodin v této 
poloze mě opět polívá horko. 

Jako jediný si nasazuju brýle a šátek na ksicht 
proti prachu – jak to oni můžou přežít bez, dodnes 
nechápu. Jestliže se ze mě stal cestou nahoru 
sněhulák, po výstupu opačným směrem si připadám 
jako golem – hlína fakt úplně všude… a to jedu 
do města. Cestou dolů svítá a stoupající pára z pralesa 
vytváří překrásné pohledy – bohužel jedeme bez 
zastávky, a tak vše zůstane jen v mé hlavě, nikoliv 
ve fotoaparátu. Šofér se s tím po silničkách nemazlí 
a v 9 nás vyklápí u přívozu, jenž se nachází asi 
5  km proti proudu nad přívozem, který jsem využil 

Kapit – tržiště

Kapit – tržiště
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cestou tam. Sedáme do loděk, na druhém břehu 
do minibusu a co nejrychleji do hotýlku. S dívkou 
se domlouvám na vyprání špinavých a smradlavých 
věcí a rychle na tržiště. 

Tržiště je centrum místního života a obchodu 
a dokážu po něm chodit, pozorovat lidi, kupovat 
ovoce a koření a vše fotit celé hodiny. Prodává se 
tu opravdu vše, na co si člověk vzpomene. Od želv, 
žab, ryb, hadů, drůbeže a divokých prasat až 
po nespočet druhů koření, zeleniny a ovoce. A tak 
celý den chodím, fascinován pozoruji a fotím a občas 
odskočím do hospůdky na jídlo a pivko. Život tu 
běží pozvolna a s všudypřítomným úsměvem. Večer 
vše završím na indonéské „jídelní“ tržnici a dávám 
si špejle s grilovaným kuřecím masem, kuřecími 
žaludky a vše zapíjím velmi oblíbených sójovým 
mlékem. V 11 po sprše uléhám a těším se na další 
den, kdy se večer připojím k expedici. Nejsem si 
jist, jestli se mi chce z poloizolovaného Kapitu pryč.

Den devátý – cesta z Kapitu 
do Sibu a dále do Kuchingu

Lodě vyplouvají zhusta do devíti, tak vybírám tu 
v 8:30 a dávám sbohem Kapitu, městu, které mě 
chytlo za srdce. Po pár hodinách spánku na palubě 
připlouváme do Sibu, zde přestupuju na větší loď 
do Kuchingu. Proplujeme celou deltou Batang Rajang 
až do jihočínského moře a jím rovnou za nosem 
až do Kuchingu. V přístavu najímám první taxík 
a diktuju adresu hotelu, kde máme sraz se skupinou. 
V 5 přijíždím před Harbour hotel, na recepci mi 
dají automaticky klíče, a tak se jdu ubytovat. 
Na pokoji se seznamuju s prvním členem expedice 
– mladým klukem z Německa – Matthiasem. Je to 
sympaťák, který poslední půlrok studoval láčkovky 
v sultanátu Brunej, což je těžbou ropy živá zemička 
ve východní části Bornea. Je šest a plni očekávání se 

jdeme k recepci seznámit s ostatními členy. Vypadá 
to velice nadějně. Skupinu čítají tři američtí důchodci 
ze San Francisca, přičemž jeden, Biensien Lee, je 
otec vedoucího expedice Ch’ien C. Lee, další dva 
pak jeho kamarád Philip a kamarádka Sew z tenisu. 
Další člen je mladý Američan Drew ze stejného 
města. Je přibližně třikrát širší než já – aby ne, 
provozuje wrestling, dále pak 40letý Švéd Håkan, 
velký komik a budoucí kámoš, a konečně poslední 
do party je 50letý Američan žijící v Thajsku Shawn. 
Organizátor celé akce Ch’ien C. Lee je Američan 
před 15 lety přesídlivší na Borneo. Studuje zde 
místní flóru a faunu, vydává atlasy kytek, netopýrů, 
pakobylek a jiné havěti a hlavně vše dokonale fotí. 
Jeho snímky z přírody jsou jedny z nejlepších, jaké 
jsem kdy viděl, a učit se po boku takového mistra 
mi bude ctí.

Po vzájemném představení nás Ch’ien C. Lee zavede 
na uvítací večeři do restaurace v centru Kuchingu. 
Je to asi patnáct chodů zelenin, mas a mořských 
potvor všech možných a nemožných úprav. Hlavní 
je, že vše je chutné a vypadá to, že i dietní. U večeře 
probíráme, kdo je co zač, a dostáváme do ruky 
itinerář dalších dní.  Po závěrečném pivu zavelíme 
k návratu do hotelu, spolu s Matthiasem, Håkanem 
a Drewem se stavíme ještě na dvě pivka a okolo 11. 
uleháme před náročným programem dalších dní.

Den desátý – Bako National 
Park

7:00 zazvoní hotelový budík, rychle na snídani 
a v 7:45 se už skládáme do mikrobusu směr Národní 
Park Bako na sever od Kuchingu. Po hodině jízdy 
přesedáme z mikrobusu do několika loděk a ty 

Bako N. P. – Nepenthes albomarginata
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nás za asi půl hodiny plavby vyplivují na břeh 
Bako N. P. Ihned po výstupu nás přivítá množství 
obojživelných ryb lezců, které většinu svého 
života tráví na březích brakických (poloslaných) 
vod. Po dřevěných lávkách se pak přesunujeme 
k pěšině vedoucí na vyvýšenou plošinu Bako. 
Cestou obdivujeme porosty mangrove, v potůčcích 
ryby střikouny, které hmyz sestřelují proudem vody 
vystřeleným z úst, vodní jehly, ze stromu na strom 
přeletí „létající“ ještěr, tři barevné hady, které 
Ch’ien C. Lee i přes jejich údajnou jedovatost bere 
za ocásek a ukazuje nám jejich zbarvení zblízka. 

Chodník džunglí na plošinu je asi 3 km dlouhý 
a opět je na co se koukat. Množství orchidejí, 
myrmekofilních rostlin (žijí v symbióze s mravenci) 
a kolonie termitů jsou jen zlomek toho, co lze 
v okolí pěšiny pozorovat. Konečně přicházíme 
na pískovcovou plošinu a nevěříme svým očím 
– pro aspoň trochu znalého pěstitele je toto místo 
doslova rájem. Uvítá nás zelená forma Nepenthes 
albomarginata rostoucí přímo na chodníčku 
z vlhkého pískovce. Dále na více otevřené plošině, 
kde již není hluboký prales, ale jen husté křoviny, 
se ukazují Nepenthes gracilis, Nepenthes rafflesiana 

Bako N. P. – Utricularia minutissima

Bako N. P. – Nepenthes rafflesiana, spodní láčky

Bako N. P. – Nepenthes rafflesiana, horní láčkaBako N. P. – Drosera spathulata var. bakoensis
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a její varieta Giant šplhající po keřích až do tří metrů 
nad terén. Z vyprahlého písku vykukují drobné 
růžové kvítky bublinatky Utricularia minutissima 
a u potůčku dále Utricularia careulea a rosnatka 
Drosera spathulata var. bakoensis a v pralesním 
podrostu o pár desítek metrů dále Nepenthes hirsuta 
a Nepenthes ampullaria tvořící desítky láček přímo 
u země. Svačíme na jedné z nespočtu pískovcových 
plošinek a objevujeme černou formu Nepenthes 
albomarginata. Fotíme přes dvě hodiny a cestou 
zpět to bereme kolem pískovcových útesů, z nichž 

Bako N. P. – černá forma
Nepenthes albomarginata

v hroznech visí hybrid Nepenthes reinwardtiana 
a Nepenthes albomarginata. 

V místní jídelně ještě něco malého k pití a už je 
čas se vrátit k lodičkám. Cestou fotíme endemické 
nosaté opice rodu Proboscis a na březích potoků 
kraby houslisty s jedním obřím klepetem. 
Po převozu lodičkou zakončujeme den za ukrutné 
bouřky ve vesnické rybářské hospůdce. Zase, jak 
je místním zvykem, nespočet druhů zelenin, ryb 

a dalších věcí, o kterých snad ani nechci vědět, čím 
byly… S plnými žaludky a hlavně plni dojmů se 
okolo desáté vracíme na hotel, kde únava zažene 
všechny okamžitě do peřin. Spolu s Matthiasem jen 
ještě vyrážíme pro prací mýdlo, aby se s námi dále 
mohlo cestovat bez roušek na ústech.   ☼

Pokračování příště.

Fotografie k článku: Václav Kubín

Bako N. P. – armáda termitů

Bako N. P. – Johannesteijsmannia altifrons

Bako N. P. – Nepenthes ampullaria
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A lecture about the carnivorous plants in a nursery
Jana Rubešová
Jana was asked to arrange a lecture in a nursery specialized 
on ecology and nature. She talked in front of about 40 
children that were really excited and could answered a lot 
of Jana’s questions. To make the lecture more interesting, 
Jana brought some common carnivorous plants and 
children could touch their sticky leaves, try traps of 
Dionaea muscipula and see some Nepenthes. 

The How to Grow experiment – the Sarracenia 
purpurea Team
Tomáš Both, Pavel Hájek, Pavel Říčný
A report from the first year of the experiment. The 
members of the S. purpurea Team found out the impact 
of temperature, water quality, substrate and fertilization 
on the growth and vitality of plants. The best looking 
plants weren’t fertilized, but watered with distilled water 
and cultivated in peat and without extreme temperature 
fluctuation.

A journey into Nepenthes’ paradise
Borneo 2009 – part II
Václav Kubín
A continuation of the author’s story, the ascent of 1000 m 
and discovering some Nepenthes species. The author also 
mentions the importance of good drinking regime – what 
happened to him near the end of his journey when he had 
drunk all water 2 km before the end of the second stage 
and the following expedition in the Bako National Park.

The raw deal of the botanist’s companion
Klára Madejová
The author describes the difficulties of a coexisting with 
a botanist with every available space around the flat taken 
up with plants. Trips to moorlands and mountains, instead 
of sunbathing on beaches, waiting hours for a botanist 
who is looking for carnivorous plants and then taking 
photos of said plants.

The Kosiště project – a quick peek
Jakub Štěpán
The first trip to this location wasn’t a working day. We 
were looking for Pinguicula bohemica and there were 
many of them. Our hard work had paid off. We also 
visited some other locations. In some of them the plants 

had disappeared completely, in others there weren’t many 
to see.

Miloslav Studnička et al.: Carnivorous Plants and 
Their Biotopes
Ivo Koudela
A book review of photographs from an exhibition of 
carnivorous plants photos in the Botanical garden in 
Liberec. These photographs came from many famous 
photographers, for example F. Rivadavia, S. McPherson, 
M. Studnička… and are supplied with short texts both in 
Czech and English by M. Studnička.

Carnivorous plants within the Arctic Circle region
Zbyněk Elingr
An article with lots nice photos from last summer’s trip 
to Finland and its national parks, full of beautiful forests, 
lakes and glaciers. The author also visited moorlands with 
Drosera anglica and Utricularia intermedia. He also 
found some pretty orchids Calypso bulbosa which he 
describes at the end of his article. 

Drosera praefolia in an area of Adelaide hills
John Yates
John tried to see this Drosera in bloom. Nobody actually 
knew, when this plant came into bloom, but it had to be 
pretty soon, because March was too late for these plants. 
The author visited the location once again, when the seed 
pods were almost ripe. He had expected many seedlings 
from last year’s seeds but, in fact he had none. 

Trip to Slovenia, not only for buttereworts
Jiří Vaněk
The author’s trip starts at the Bohinj lake and continues 
along the Mostnica river with strangely shaped rocks 
where Pinguicula alpina and P. vulgaris can be found. 
Then they rose to a higher altitude where the weather was 
cloudy and foggy, but fortunately not raining. Still some 
butterworts can be found and also a group of impressive 
ibexes (Capra ibex) with approx. 1 m long horns.

Something non-carnivorous: Bryophyllum
Jakub Štěpán 
Jakub describes this strange genus of plants which has 
small plants growing on the edge of its leaves.

Summary
KateŘina Králová
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Každá žena se musí smířit s faktem, že přijme- 
-li do svého života jakéhokoliv muže, je zároveň 
nucena přijmout i jeho koníček, ať už se jedná 
o včelaření, sbírání libovolného druhu harampádí 
vydávaného za vzácný historický artefakt nebo třeba 
lezení po jihoamerických stolových horách, ačkoliv 
trvalé bydliště máte v Polabí. 

Můj přítel je vášnivý botanik (přestože povoláním 
i vzděláním spadá do oboru lesnického) a trpí těžkou 
úchylkou, kterou my dosud nepostižení nazýváme 
kytičkofílií. 

„To nic není, vždyť jsou to jen kytky,“ řeknete si, 
„ženy mají přece také rády květiny.“ Tak v tomto 
okamžiku bych Vás ráda vyvedla z omylu. Ženy 
pěstují růže, orchideje, ale i jiné méně atraktivní 
rostliny pro okrasu, potěchu oka i pro svou 
vlastní zábavu, vždy (nebo téměř vždy) však 
dbají na estetiku svého počínání. Orchideje jsou 
rozmístěny na oknech v nádherných květináčích, 
růže se pnou po ozdobných obloucích či jiných 
oporách a mezi rostlinami tu a tam vykukují infantilní 
ozdoby v podobě umělohmotných motýlů nebo 
ptáků… Zkrátka v případě ženy je tento koníček 
velmi půvabný a ušlechtilý. Začne-li se však pěstění 
rostlin věnovat muž, zaplaví nevzhlednými levnými 
květináčky nejprve okenní parapety, posléze 
skříně a stoly a vzápětí začne po domě nad své 
rostliny rozmisťovat zářivky, stíněné podomácku 
vyrobenými stínidly z kartonu či alobalu. Na zemi se 
budou povalovat konvice, kelímky, nůžky či pinzety 
a jiné předměty k úpravě rostlin a na nábytku se 
trvale usadí tenká vrstva hlíny. Když navíc v noci 
na WC zakopnete o barel s dešťovou vodou (aby ta 
tvrdá voda, co Vám teče z kohoutku a kterou denně 
pijete, přítelovým květinkám neuškodila) a při 
ranním vstávání šlápnete do misky se semeny, která 
se katapultují do prostoru a rozkutálí se po celém 
pokoji, začnete mít obavu, jestli ho máte i nadále 
v tomto hobby podporovat. Každý den se pak vracíte 
domů s obavou, že otevřete dveře a zjistíte, že i ten 
malý životní prostor, který pro Vás nyní zbývá, bude 
z ničeho nic obsazen květinami, hnojivy a pytli 
s rašelinou a Vy si budete muset sbalit kufry a odejít 
(předtím si ovšem musíte proklestit cestu džunglí 
až do komory, odtáhnout stranou stokilogramové 

balení zeminy, prokličkovat mezi stohy náhradních 
květináčů a teprve poté pod hromadou podmisek 
naleznete své zavazadlo). Nemůžete mu to mít 
za zlé, neboť muži zkrátka vše, co dělají z vlastního 
nadšení, dělají s vervou a obrovským nasazením. 
Velmi výstižně tuto skutečnost vyjádřil můj 
nejmilejší spisovatel Zdeněk Šmíd, když napsal, že 
jeho kamarád včelař své včely pravidelně hřebelcuje.

Problémy v domácnosti to ovšem nekončí, ale pouze 
začíná, protože další radostí nadšeného botanika 
je objevování krásy rostlin v jejich přirozeném 
prostředí. V praxi to vypadá tak, že na dovolené 
bude botanikova družka místo relaxování u bazénu 
či vodního toku vláčena po horách, stráních a lukách 
a s obavami bude sledovat každý krok svého muže, 
který s hlavou zabořenou v trávě nevědomky 
balancuje na okraji propasti nebo se pohybuje 
nebezpečně blízko medvědího brlohu. Vytuší-li 
botanik mezi stromy v lese svůj oblíbený biotop, 
s nadšením se vrhne do močálu a setrvá zde necelou 
hodinku, zatímco Vy v okolí sesbíráte dvě kila 
hub, plnou bandasku lesních plodů a obvoláte pět 
kamarádek, aby Vám poradily, jakým prostředkem 
lze nejlépe odstranit rašelinu z oděvu. 

Moje situace je o to horší, že přítel má problémy 
se zrakem, což mě mnohdy dostává do velmi 
zajímavých situací. Například když jsme před pár 
lety nedaleko Mělníka hledali na louce vzácné 
orchideje a masožravou tučnici, bloumal přítel 
s hlavou v trávě asi půl hodiny v okolí malého 
potůčku, kde předpokládal její výskyt. Já jsem 
mezitím znuděně zevlovala kolem a odháněla 
veškerý hmyz, který na mě útočil a který z duše 
nesnáším. Až po delší době jsem se zeptala, co jsou 
zač ta fialová kvítka v trávě, na kterých právě sedím. 
Přítel ke mně přikročil, poklekl do trávy, zavyl 
a oznámil mi, že to je právě ta rostlina, kterou tady 
už dobrých třicet minut marně hledá. Poté nastala 
typická prostná, sestávající z výměny objektivů, 
šroubování mezikroužků a nastavování clony, to vše 
v pozici, kdy hlava, ruce i trup jsou skryty v trávě 
a nad vegetaci vyčnívají pouze hýždě. Přítelovým 
koníčkem totiž není jen botanika, ale také 
fotografování. Tato smrtící kombinace ve spojení 
s jeho chatrným zrakem způsobuje, že potřebuje 

Těžký úděl botanikovy družky
kláRa madeJová
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ke svým zálibám při našich společných procházkách 
mnoho času, což se u mě projevuje rozpojením 
hemisfér, lidově řečeno nuděním se. Přítel to ovšem 
hbitě vyřešil tak, že mi k narozeninám koupil 
výkonný mp4 přehrávač, takže zatímco on běhá 
po lukách a lesích, já sedím na nějakém příjemném 
místě a čtu elektronické knihy, poslouchám hudbu 
nebo sleduji filmy, to vše je jen občas přerušeno 
zvuky spouště nebo nadšenými výkřiky z okolní 
vegetace. (Pozn. autorky: Všem mužům, kteří své 
méně nadšené družky vláčí s sebou na podobné 
lokality, mohu toto řešení jen doporučit!)

Ani tím však útrapy botanikovy ženy nekončí. Při 
návštěvě jedné zajímavé lokality ve Finsku jsem 
čekala opodál, až bude přítelova touha po rostlinách 
ukojena. Když jsem se však ohlédla, uviděla jsem 
jeho tělo bezvládně ležící na povalovém chodníčku 
s nohama v rašelině. Vyděsila jsem se jako snad 
ještě nikdy před tím. 

„Já věděla, že k tomu jednou dojde! Našel nějakou 
strašně vzácnou masožravku a z té radosti ho trefil 
šlak!“ 

Už jsem se k němu chtěla rozběhnout a začít 
s oživováním, ale znovu jsem zaostřila zrak a všimla 
si, že na okamžik zvedl hlavu. V zápětí se ukázalo, že 
vůbec neleží bezvládně, pouze s hlavou položenou 
na dřevěném chodníčku fotografuje bublinatky…

Myslela jsem, že už mě v životě máloco překvapí. 
Ale zjistila jsem, že život s botanikem-fotografem 
bude plný překvapení a neopakovatelných zážitků, 
a proto bych s nikým neměnila. I když kdo ví, 
možná už dnes odpoledne přijdu z práce, otevřu 
dveře a uvidím, že místo mé postele stojí v ložnici 
obrovská osvětlená vitrína plná láčkovek, mé sbalené 
kufry stojí v předsíni a čekají jen na odnesení…   ☼

Svodka z Jarního setkání pěstitelů MR 
a Valné hromady Společnosti

PatriK Hudec

V sobotu 29. května proběhlo v minulém čísle 
Trifida (str. 14) avizované setkání spolu s Valnou 
hromadou společnosti, a to ku příležitosti tradiční 
výstavy MR pořádané v termínu od 27. 5. do 4. 6. 
v Botanické zahradě PřF Masarykovy univerzity 
v Brně. Pod vedením našeho člena Vládi Sedláčka 
zde za obrovského přispění zaměstnanců zahrady 
a dalších lidí vyrostla opravdu velice vkusně 
naaranžovaná expozice masožravek, umně doplněná 
všudypřítomnými tilandsiemi. Zastoupeny jsou 
prakticky všechny masožravé rody a rostliny se 
nachází ve výtečné kondici. Pomyslnou třešničkou 
na dortu, alespoň co se prvních dojmů týče, je ale 
určitě rohové jezírko s přitékající vodou, obehnané 
záhonem kvetoucích špirlic.

Standardně jsme se v tomto jarním období scházeli 
u pana doktora Studničky v BZ Liberec, ale v jejích 
prostorách, které nám bývaly dříve k dispozici, 
nyní rovněž probíhají výstavní akce. Po několika 
letech jsme se tedy opět vrátili na Moravu (naposled 
to byla v roce 2006 Olomouc). Podle plánu jsme 
se sešli na desátou hodinu a po nezbytné výměně 

alespoň těch nejsilnějších dojmů jsme se po malém 
neplánovaném zdržení odebrali do rezervované 
místnosti s projektorem. Celkem se nás sešlo 
25, především z řad členů, čímž jsme ji zaplnili 
do posledního volného místečka. Mnohé tváře byly 
známé, byť třeba s některými se vídáme jen jednou 
do roka právě na takovýchto setkáních. Od toho je 
ale ostatně pořádáme. Jako vždy se objevily také 
tváře nové, přičemž k některým z nich jsme si 

Místo setkání – výstava. Foto: Jiří Vaněk
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mohli poprvé přiřadit i jméno, které známe třeba 
z „anonymní“ elektronické komunikace na fóru.

Úvodní provozní část jsem se snažil nijak 
neprotahovat a v krátkosti odprezentoval vše 
podstatné týkající se běhu Darwiniany: vlajkovou 
loď Trifid, novou koncepci internetových stránek, 
pokračování projektu Michala Kouby Jak Na Ně 
(JNN), vývoj v počtu členů společnosti, Semennou 
banku spravovanou Honzou Broncem, brožuru 
o pěstování MR a především finanční záležitosti. 
Brožurka vydaná na konci loňského roku v nákladu 
dvou tisíc kusů jde na odbyt dokonce lépe, než jsme 
odhadovali, a tak je již několik set prodáno. Při té 
příležitosti jsem zmínil do Knihovny plánovaný 
nákup připravovaného knižního dvousetu Stewarta 
McPhersona. Co se příjmové a výdajové stránky 
týče, náš rozpočet je jako standardně vyrovnaný. 
To znamená, že Darwiniana disponuje dostatečným 
množstvím peněžních prostředků na vydání všech 
letošních čísel Trifida a veškeré případné další 
projekty znamenající dodatečné náklady budou 
samozřejmě schváleny s ohledem na naše možnosti 
a výhled s důkladnou obezřetností. Přednost 
mají především návrhy v souladu s činností 
společnosti, které slibují pokud možno plnou 

návratnost vynaložených peněz. Žádné hlasování 
na pořadu dne nebylo a ani nikdo ze zúčastněných 
dodatečně nepředložil žádný podnět, který by to 
vyžadoval, takže se Valná hromada smrskla opravdu 
jen na to nejnutnější spočívající v předložení 
dosavadní činnosti Správní rady členské základně 
a po přibližně čtvrt hodině jsem mohl předat slovo 
prvnímu přednášejícímu Honzovi Novákovi.

Honza nás hodinovým poutavým vypravováním 
o svém putování za kaktusy do Jižní Ameriky provedl 
Chile a Argentinou. Příhod bohatých na zajímavé 
a i úsměvné momenty má bezpočet, na přetřes přišla 
i historka o hledání vzácné rostlinky u mina Buena 
Esperanza (důl Dobré naděje), o níž pojednával 
článek „Opět pod Jižním křížem“ v T1/2010 – 
nyní však doprovázený působivými fotografiemi. 
Sám od sebe se mi v hlavě živě vybavuje zmíněný 
text a všechny strasti v něm popsané najednou 
pěkně do sebe zapadají. Teprve až díky snímkům 
pořízeným přímo na místě jsem si dokázal udělat 
alespoň reálnou hrubou představu, jak fyzicky 

Honza Bronec zřejmě brání semennou banku 
před novým členem Petrem Fibigerem.

Foto: Jiří Vaněk

Jezírko, šperk výstavy. Foto: Jiří Vaněk

Krátká provozní část. Foto: Michal Rubeš
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Neubauera, který přivezli manželé Rubešovi – plná 
přepravka láčkovek a U. alpina zdarma k rozebrání 
mezi přítomné (s přednostním právem odběru pro 
aktivně pracující na Kosišti). Klobouk dolů, to tady 
snad ještě nebylo. Pak už se ujal slova Adam Veleba 
a po předchozích jiných botanických kuriozitách 
Honzy Nováka vyplnil také první část z názvu 
naší společnosti – pěstitelé masožravých rostlin. 
Ochoty Adama podělit se o informace a vědomosti 
o trochu nepřehledné sekci jihoamerických rosnatek 
si vážím o to více, že to bylo jen krátce před jeho 
státnicemi. Naštěstí vše dopadlo dobře, Adam o pár 
dní později zkoušku zdárně složil a my tak ve svých 
řadách můžeme přivítat vystudovaného botanika 
a zapáleného masožravkáře v jedné osobě, jehož 
odborné znalosti budou jistě velkým přínosem nejen 
pro VAMR. Během půl hodinky Adam okomentoval 
problematiku určování druhů rosnatek z Jižní 
Ameriky včetně těch nově objevených, přičemž se 
vše snažil doprovodit fotografiemi jak z přírody, 
tak kultury. Navíc také některé rostliny sám přímo 
donesl z vlastní sbírky. Lepší názornou ukázku už si 
tak lze jen stěží představit.

Po necelých třech hodinkách oficiální program 
setkání skončil. Dveře se zavřely a my se přesunuli 
do prostor botanické zahrady. Někteří procházeli 
ve skupinkách pětilodí (sub)tropických skleníků 
o rozloze 1200 m2, jiní korzovali venkovními 
expozicemi na ploše cca 1,5 ha a obdivovali mimo 
jiné jezírko s bublinatkou jižní. Nakonec jsme se ale 
setkali na odpočívadle a dlouze ve velice přátelské 
atmosféře diskutovali, vyměňovali si zkušenosti 
a plánovali do budoucna. Počasí nám přálo.

Botanické zahradě a Vláďovi Sedláčkovi a jejich 
týmu, ale i všem zúčastněným patří poděkování 
za milé setkání.   ☼

náročný vlastně onen výstup ve skutečnosti musel 
být. 

Následovala krátká přestávka, která se jako vždy 
protáhla na dvojnásobek. Kytky a semínka měnily své 
majitele, Honza Bronec prodával ze Semenné banky 
jedno balení za druhým a já na pozici pokladníka 
ani nestíhal úřadovat a vypisovat příjmové doklady. 
V nabídce se taky objevil velkorysý dar od Jardy 

Leoš Kohoutek a Vláďa Sedláček. Leoš nevěřil, 
že ty štětky můžou být tak vyžrané, …

… až neodolal a vytáhl jednu bublinatku jižní 
na vzduch. Foto: Michal Rubeš

Družné povídání pokračovalo před skleníky. 
Foto: Jiří Vaněk
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Pozvánka na výstavu 
masožravek

Milí příznivci masožravek,
27. 8. – 5. 9. 2010 pořádá Darwininana ve spolupráci 
s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UK 
v Praze již 6. výstavu masožravých rostlin. Koná 
se v horním skleníku BZ PřF UK, Na Slupi 16, 
Praha 2, otevřena bude každý den od 9:00 do 18:00, 
vstupné zůstává dospělí 30 Kč, studenti a důchodci 
15 Kč, členové Darwiniany, ZTP s doprovodem 
a děti do 6 let zdarma.

Na výstavě budou k zakoupení rostliny, trička, 
literatura a další. Vystaveny budou také vybrané 
fotografie z fotosoutěže, o které se v tomto čísle 
Trifida můžete dočíst, ze kterých návštěvníci 
nakonec vyberou tu nejhezčí.

Všichni jste zváni!

Pokud byste chtěli pomoci s instalací a průběhem 
výstavy nebo zapůjčit rostliny do expozice nebo měli 
jakýkoliv dotaz, pište na e-mail: jana@termiter.cz.

Kateřina Králová

Nová fotosoutěž Darwiniany 
na téma „Kořist“

Vyhlašuji novou fotosoutěž Darwiniany. Téma 
pro letošní rok je „Kořist“. Pokud máte chuť se 
zúčastnit, zašlete své fotografie na e-mail 2304@
centrum.cz a do předmětu napište „Fotosoutěž“. 
Spolu s fotografií, prosím, pošlete i krátký výstižný 
či vtipný komentář. Fotografie nemusí být letošní, 
proto zapátrejte i ve vašich archivech. Své snímky 
můžete zasílat do 1. 8. 2010. Ze všech fotografií 
následně Správní rada vybere pět fotografií, které 
budou vystaveny na každoroční výstavě Darwiniany, 
a návštěvníci výstavy budou mít možnost hlasování. 
Autor fotografie, která dostane od návštěvníků 
nejvíce hlasů, získá masožravou cenu věnovanou 
do soutěže Michalem Koubou. 

Kateřina Braunová

Svodka ze SR
Ve druhém čtvrtletí se Správní rada sešla standardně 
na sídelní adrese v Křižovnické 12. května. Omluvili 
se Adam Veleba a Honza Bronec, přítomni diskuzi 
byli také Michal Rubeš a Katka Braunová. Hlavním 
tématem byla náplň druhého letošního čísla Trifida, 
které právě držíte v ruce, a některé resty z minula. 
Bohužel k akci Biotop se mi stále nepodařilo získat 
žádné konkrétní vyjádření ze strany Botanické 
zahrady UK, a tak další komunikaci patrně 
diplomaticky odložíme až na případné osobní 
setkání ku příležitosti tradiční podzimní výstavy 
Darwiniany. Jak vstupné, tak pronájem by měly 
zůstat beze změny. Úspěšně pokračuje přepis Trifida 
2008 do elektronické podoby za vydatné pomoci 
Dana Hordějčuka. Obálky přislíbil dodat Michal 
Kouba, a to podle stávajícího vzoru. Také se zdárně 
zformoval další tým JNN okolo láčkovice australské 
a experiment dostal zelenou. Důležitou změnou 
navenek bylo odsouhlasení nového webového 
systému DokuWiki. Uživatelsky výrazněji 
příjemnější prostředí by mělo umožnit více zapojit 
členskou základnu do spolutvorby internetových 
stránek společnosti a ulehčit webmasterovi. 
Na knižním trhu se objevily, případně se brzy 
objeví některé nové, zajímavé tituly s masožravou 
tématikou. Schválen do Knihovny byl nakonec 
nákup připravovaného dvousetu Carnivorous Plants 
and Their Habitats z pera Stewarta McPhersona. 
Předpokládaná cena každého dílu je cca 900 
Kč. Dosáhne-li tato publikace vysokých kvalit 
posledního autorova počinu Pitcher Plants of the 
Old World, který je našim členům rovněž k dispozici, 
máme se všichni opravdu nač těšit.

Ke své lítosti musím informovat také o jednom 
nevydařeném záměru oznámeném v minulém čísle 
Trifida. Objednal jsem po vzájemné dohodě v SR 
z Austrálie balení hlízek tří nejběžnějších a nejsnáze 
pěstovatelných druhů hlíznatých rosnatek, abychom 
ještě více zatraktivnili Semennou banku. Letošní 
tuhá a dlouhá zima však znamenala výrazný odklad 
termínu odeslání balíčku, protože jsem nechtěl 
riskovat, že by obsah zásilky v ceně více než dvou 
tisíc korun někde pomrzl. Když se počasí konečně 
umoudřilo, objevily se problémy zase na straně 
našeho dodavatele. Z poměrně závažných osobních 

Interinfo
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důvodů neměl možnost se naší objednávce věnovat. 
Omluvil se a domluvili jsme se, že ji snad opět za cca 
devět měsíců zkusíme zopakovat. Objednávku jsem 
tedy stornoval. A na závěr standardní apel, abyste 
se na nás kdykoli, nejlépe e-mailově na info@
darwiniana.cz, obrátili, ať už s nabídkou pomocné 
ruky či „jen“ se zajímavým návrhem. Každá pomoc 
je více než vítána.

Nejvýznamnější účetní položky za poslední 
období

Nejvyšším výdajem v prvním čtvrtletí byl 
pochopitelně tisk Trifida č. 1, jehož náklad 170 
kusů vyšel na 15 185 Kč. A nakonec ještě stručně 
pár slov k brožurkám o pěstování MR. Od jejich 
pořízení bylo prodáno a uhrazeno přes 150 výtisků, 
200 jich aktuálně čeká na proplacení, 75 kusů je 
v komisi a další stovka je už objednána na fakturu 
na červenec.

Patrik Hudec

Diskuzní fórum T2/10 
http://www.darwiniana.cz/forum/

V průběhu jara se nám na stránkách vyrojily nabídky 
prodejců (nutno podotknout s mnohdy zajímavými 
akcemi), ale i některých malopěstitelů, takže 
kdo si chtěl či potřeboval doplnit po zimě sbírku, 
případně si ji rozšířit, měl nejednu příležitost. 
Rovněž proběhla společná objednávka přes PayPal 
Darwiniany u pana Wistuby díky angažovanosti 
Martina Dlouhého – zmíněno minule. A opět vše 
na jedničku. Myslím, že všichni zainteresovaní 
mohou být spokojeni a Martinovi patří za jeho 
ochotu díky.

Projekt JNN pokračuje a tým „Cefík“ úspěšně 
naskočil do Michalem Koubou rozjetého vlaku – 
krom vlastního vlákna má především své vlastní 
podstránky na staronovém webu Darwiniany v sekci 
JNN a někteří ze zapojených vedou navíc detailní 
pojednání na svých vlastních stránkách. Uvidíme, 
jakých zajímavých výsledků se nám podaří docílit. 
Zdárně také pokračuje experiment Měchýřková 
invaze Jakuba Štěpána – info v Oznamce. 
Bublinatky se evidentně snaží omezené prostory 
opustit semeny a z celé nádoby trčí doslova porosty 
květních stvolů U. sandersonii a U. subulata. Nově 
však také naskočil květ U. livida a k velké radosti 

Jakuba také druhu, který mu ještě nikdy nekvetl – 
Utricularia warburgii.

Krom standardních přispěvovatelů Adama Veleby 
(tentokráte nádherné květenství D. cistiflora) 
a Jakuba Štěpána (za všechny především 
D. neocaledonica, U. alpina a U. tridentata – vše 
v květu), se v Chlubírně svým pěstitelským umem 
prezentovali Dan Hordějčuk, Tomáš Caska a Jirka 
Schiller. Kdo umí, umí. Dále přidal Zbyněk Elingr 
za jiné botanické kuriozity nádherné fotky orchidejí 
přímo z přírody. A svou „troškou“ do mlýna přispěla 
také Martina Marsano – jak taky může vypadat 
zahrádka v jižní Itálii. Nutno podotknout, že dostatek 
sluníčka se na vybarvení a vitalitě zachycených 
masožravých rostlin z její sbírky podepsal doslova 
ukázkově. Prostě radost pohledět.

Patrik Hudec

Aktuální seznam 
poskytovaných slev pro členy
Dionea http://masozravky.ukryt.net/
Ing. V. Sedláček, sleva 10 %
Foxcpg.com http://www.foxcpg.com/
sleva 10 % při objednání nad 200 Kč
Jakub Štěpán http://mrjs.iplace.cz/menu/prodej-mr 
sleva 10 %
Jan Novák – Kaktusy a Masožravky http://www.kaktusy.
webzdarma.cz/ – sleva 15–20 %
Josef Vávra – výroba terárií a akvárií
http://www.teraria.wbs.cz/ – sleva 10 %
Klimavázy http://www.klimavazy.cz/ – sleva 10 %
Koupací a zahradní jezírka
http://www.oase–filtrace.cz/ – sleva 10 %
Labflytrap http://www.labflytrap.com/
sleva 10 % a malý bonus
Ludo Verdyck – Terra koruna
http://www.terrakoruna.eu/ – sleva 20 %
Miroslav Homolka
http://houmrkaktus.blog.cz/ – sleva 10 %
Plantae http://www.plantae.sk/ – sleva 10 %
restaurace U starýho Kočárka – http://www.ustaryhokocarka.
cz/ – sleva 10 % pro členy společnosti a jejich společníky 
v doprovodu člena
Rostliny a semena http://www.rostliny-semena.cz/ 
sleva 10 % na semínka masožravek
Sarracenia.cz http://www.sarracenia.cz/ – sleva 20 %
The Bartons´ Sunny Gardens 
http://www.tbsg.net/ – sleva 10 %
Wistuba.com http://www.wistuba.com/ – sleva 10 %
Zelené údolí http://www.zeleneudoli.cz/
sleva 10 % na MR
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První zrealizovanou letošní akcí na Kosišti byla 
akce ryze odpočinková. Tentokrát žádná dřina, jen 
koukání, prohlížení, přes objektiv nebo lupu, zkrátka 
jak kdo chtěl. Krycí název Českolipské koukání se 
zdá být výstižný. Původně bylo plánováno přespání 
v nedaleké rybářské chatě, avšak díky změně 
vedení tamních rybářů se muselo od tohoto plánu 
upustit. Nakonec jsme jeli místo celého víkendu jen 
na sobotu. I tak jsme ale viděli mnoho zajímavého, 
co nás potěšilo, i naopak, ale o tom až dál.   

Sraz byl v sobotu 22. května v půl desáté přímo 
na Kosišti. Já byl domluvený s Jirkou Vaňkem, 
který mě vyzvedl doma na Loučeni. Po rychlé 
kávě a prohlídce mé sbírky jsme si samozřejmě 
neodpustili návštěvu loučeňské lokality tučnice 
české (Pinguicula bohemica). Tučnice byly v plném 
květu. Oproti loňsku se jejich počet zněkolikanásobil. 
Lokalita prosperuje a při správném managementu 
snad bude prosperovat i nadále. 

Na Kosiště jsme se dostali přesně v půl desáté, 
kupodivu jako první. Chvíli po nás dorazil Jarda 
Neubauer s Lukášem Němečkem. Chvíli jsme 
debatovali a čekali na další účastníky. Ti však stále 
nikde, a tak jsme si ve čtyřech šli projít Kosiště. 
Chvíli na to dorazili Rubešovi (Michal, Jana, 
Tonda i Lucka) s Michalovým kolegou Davidem 
Novákem a jeho přítelkyní Jájou. Původně měl 
dorazit ještě Pepa Malínský, který však díky nadšení 
pro fotografování rostlin v nadměrně vlhkých 
a chladných podmínkách onemocněl (říkal Jarda). 
Dohromady nás tedy bylo 10, čímž bych docházku 
ukončil. 

Kosiště prošlo od naší poslední návštěvy značnými 
změnami. AOPK nechala z části lokality, kde se 
tučnice zatím nevyskytovaly, vybagrovat nechtěný 
porost. Kromě volného prostoru pro růst vzácných 
rostlin vzniklo i jezírko, předpokládáme, že pro 
potřeby jeřábů. Zásah na jedničku, chválíme. 
Celkově bylo velmi vlhko. Některé tučnice české 

Kosiště – Českolipské koukání
JaKub ŠtěPán

Kosiště. Samá voda, ale také samá kytka. Foto: Jiří Vaněk
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a rosnatky okrouhlolisté rostly úplně pod vodou. 
Tučnice se šíří po louce nevídanou rychlostí, naše 
péče jim velice prospívá. Populaci si již troufám 
odhadovat na tisíce jedinců. Nádhera! Jediné, co by 
se jim dalo vytknout, je doba kvetení. Kvetly pouze 
2 nalezené exempláře, zbytek měl teprve poupata. 
Tady jsme si libovali já s Jirkou, kteří jsme viděli 
tučnice kvést u Loučeně. Na Kosišti mají o týden či 
dva zpoždění. Z dalších zde nalezených rostlin bych 
jmenoval bublinatku menší (Utricularia minor), 
která se pěkně rozrůstá v jezírku, vlastnoručně 
vykopaném Mirkem a Michalem, nebo právě 
kvetoucí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Auty se odebíráme k další lokalitě tučnice české 
– Konvalinkovému vrchu. Euforie nás opouští, 
když na ní nenalézáme ani jediného jedince našeho 
masožravého endemita. Dříve se tu vyskytoval. 
Náladu nám ale spravují jiné zajímavé a vzácné 
druhy. Zřejmě z výsadby pana Dr. Studničky je 
v zavodněném příkopu hojná bublinatka prostřední 
(Utricularia intermedia). Na louce je to samá 
klikva bahenní (Oxycoccus palustris), o kousek dál 
můžeme vidět upolín evropský (Trollius europaeus) 
a Lukášovi se podařilo najít rojovník bahenní (Ledum 
palustre). Krom toho, k radosti arachnofobického 
zastoupení výpravy, byl nalezen obří exemplář 
lovčíka vodního (Dolomedes fimbriatus). Pavouky 
nesnáším, ale tohle jsem si vyfotit musel (z bezpečné 
vzdálenosti). Zatímco jedna skupinka hladila 
lovčíka, jiní o pár metrů vedle fotili obří měchýřky 
bublinatky prostřední.

Divokou zamokřenou přírodou pokračujeme k další 
tučnicové lokalitě. Cestou houbaříme (1 křemenáč). 
Naším cílem je nejpůvodnější lokalita tučnice české 
v této oblasti – Baronský rybník. V minulosti tu byla 
relativně početná populace. Nalézáme ale přibližně 
třetinu rostlin, co tu byly vloni. Tato lokalita by 
potřebovala velkou údržbu, která by však byla těžko 
proveditelná kvůli zdejším orchidejím, kterým 
se dává vyšší priorita; o nedostatku pracovní síly 
nemluvě. Tučnice jsou tu v posledních desítkách 
kusů a vytlačují je trávy. Bez nějakého zásahu tu 
nemají budoucnost. Kromě nich tu roste, zřejmě 
opět díky panu Dr. Studničkovi, bublinatka 
bledožlutá (Utricularia ochroleuca). Podařilo se 
najít také jeden exemplář vzácné kohátky kalíškaté 
(Tofieldia calyculata) chvíli před rozkvětem. 
Tato liliovitá rostlina je mi nesympatická českým 
názvem – stále mám nutkání ji v 1. osobě nazývat 
„kohátko kalíškaté“ místo „kohátka kalíškatá“. Co 

se týče určení bublinatek, tak nějak jsem tušil, co 
je to za druhy, avšak konečné rozhodnutí udělal až 
Lukáš doma pod mikroskopem. Krásný pocit, když 
jsem se dozvěděl, že můj instinkt určil obě správně.

Cestou zpět jsme se stavili v restauraci. Někdo si 
dal oběd, jiní jen doplnili tekutiny, všichni bez 
rozdílu však mluvili o kytkách. Řešilo se téma 
substrátu pro evropské tučnice, orchidejových 
lokalit nebo třeba lokality Utricularia bremii, 
kterou jsme původně chtěli navštívit. Z tohoto 
plánu sešlo, protože bublinatky byly zatím příliš 
malé. Dále nás čekala druhově nejbohatší lokalita 
masožravých rostlin v širokém okolí – tzv. Jardova 
nudle. Nachází se přímo v České Lípě a spravuje 
ji sám Jarda Neubauer. Ozývaly se hlasy jako: 
„Lokality v přírodě jsou fajn, ale tohle je teprve to 
pravé!“ Jardova zahrádka byla takovou třešničkou 
na našem sobotním dortu. Na vlastní oči jsme 
viděli „krecht“ plný nádherných mucholapek 
a evropských tučnic, o kterém jsme si mohli přečíst 
v předminulém Trifidu. Všechny rostliny jsou díky 
tvrdému chladnému zimování ve vynikající kondici. 
Radost si to prohlížet! A neodjeli jsme s prázdnou – 
Jarda nás naložil spoustou svých přebytků láčkovek, 
tučnic, bublinatek a další zeleně. Mimo jiné od něj 
putovaly stovky semínek špirlic a mucholapek 
do Semenné banky a bedýnka rostlin na rozebrání 
na setkání pěstitelů v Brně.

Počasí nám během výletu poměrně přálo. Pořádně 
zapršelo jen, když jsme byli v restauraci, jinak nás 
obtěžovaly jen neškodné přeháňky. Za všechny si 
dovolím říct, že jsme si akci patřičně užili a i přes 
neradostná zjištění o ubývající populaci tučnic na 2 
lokalitách jsme odjížděli potěšeni, jak se tučnici daří 
jinde – na Kosišti.   ☼

Krecht na Jardově nudli. Foto: Michal Rubeš
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Botanická zahrada Liberec, Liberec, 2010. ISBN 
978-80-254-6775-6, brožovaná

Bilinguální  text (v češtině a angličtině), formát 153 
× 225 mm, 184 stran s více než 160 fotografiemi

Celkem 135 barevných fotografií MR v jejich 
přirozeném prostředí, 31 ČB fotografií autorů, 2 
další fotografie (reklama na časopis ŽIVA a BZ 
Liberec).

Je to kniha, není to kniha, toť otázka! Oficiálně je 
to pouze katalog k výstavě, po stránce obsahové 
však plnohodnotná kniha plná úchvatných fotografií 
přímo z přírody. V každém případě je to počin, 
který nemá v českých (moravských, slezských či 
slovenských) luzích a hájích obdoby. Už proto, že 
publikace je téměř plně dvojjazyčná, a to česká 
a anglická, což oceňují zejména v zahraničí. Dalším 
důležitým faktem je, že pro každý prezentovaný 
druh je uvedeno české jméno, v mnohých případech 
zcela poprvé. Také je zde zaveden pro vědu nový 
termín bydliště ve smyslu biotop a… Ale začnu 
zcela od začátku – na počátku v našem případě není 
slovo, ale obrázek.

Pravděpodobně jste již slyšeli o výstavě s názvem 
„Masožravé rostliny a jejich bydliště“, která je až 
do 27. 6. 2010 k vidění v Botanické zahradě Liberec. 
Jsou na ní vystaveny velkoformátové fotografie 
proslulých i méně známých fotografů MR z celého 
světa. Ostatně, zde je abecední seznam: 

S. Alton (Velká Británie), B. Barnes (USA), W. 
Barthlott (Německo), M. Belov (Chile), T. Carow 
(Německo), M. Catalano (Itálie), N. Elhardt (USA), 
J. Flísek (ČR), S. + I. Hartmeyer (Německo), H. 
Hernandez (Kolumbie), G. Hoogenstrijd (Nizozemí), 
R. Cheung (Čína), C. C. Lee (Malajsie), A. Lowrie 
(Austrálie), S. McPherson (Velká Británie), M. 

McQuillan (Jižní Afrika), C. Panfet Valdés (Kuba), 
A. Peres (Brazílie), E. + I. Pospelov (Rusko), B. 
Rice (USA), A. Sánchez (Porto Rico), R. Santiago 
(Mexiko), M. Studnička (ČR), J. Suda, R. Sudová 
(ČR), I. Thiesen (Německo), S. Vieira (Kolumbie), 
H. Wakabayashi (Japonsko), S. R. Yadav (Indie), 
M. Zacpal (ČR), S. Zamudio (Mexiko) a U. 
Zimmermann (Švýcarsko).

Úlohy dvorního komunikátora a vyjednavatele 
s autory se ujal Martin Spousta, kterému se podařilo 
obstarat opravdu unikátní snímky – viděli jste už 
nádherný loňský objev U. regia z Mexika, kubánské 
endemity P. jackii či P. lithophytica, západoafrickou 
G. stapfii, australskou D. erythrorgyne nebo 
sumaterské láčkovky N. jamban či N. lingulata? 
Všechny fotografie doplnil podle poznámek 
autorů výborným komentářem RNDr. Miloslav 
Studnička, CSc. Sice se z nich nedozvíte přímo, jak 
ten či onen druh pěstovat, avšak cenné poznámky 
o vlastnostech biotopů vám v tom přeci jen mohou 
pomoci.  Anebo odhalíte některé detaily, které jste 
doposud neznali. Víte například, jak lehce rozlišit 
D. glabripes od D. madagascariensis nebo v jakých 
půdách roste D. falconeri? Pokud vás zajímá, 
jak vypadají jednotliví autoři fotografií, i na to je 
pamatováno. O tom všem je výstava… A jak s tím 
souvisí publikace? Ta je jejím obrazem (a ještě 
něčím navíc)! Naleznete v ní totiž tytéž úžasné 
záběry s trefným popisem, i když, pochopitelně, 
nikoliv ve stejném rozměru…

Co se týče vlastního obsahu knihy, jeho seznam je 
velmi krátký – po úvodu Prof. J. Jeníka s názvem 
„Slova ke krásným a objevným obrázkům“ totiž 
rovnou následuje 164 stran fotografií s popisy. 
Tyto fotografie jsou buď celostránkové, anebo 
na polovinu strany, přičemž ve zbývajícím prostoru 
stran je vlastní text. Jednotlivé rody MR jsou 

Miloslav Studnička, 
Jan Franta, Martin Spousta 

„Masožravé rostliny a jejich bydliště“ / 
‟Carnivorous Plants and Their Biotopes”

ivo Koudela
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prezentovány v tomto 
pořadí (číslo v závorce 
udává počet druhů):

Pinguicula (23), Genlisea 
(3), Utricularia (24), 
Byblis (1 – B. gigantea), 
P o l y p o m p h o l y x 
(1 – P. multifida), 
Cephalotus, Drosera 
(25), Drosophyllum, 
Dionaea, Sarracenia (4), 
Darlingtonia, Heliamphora 
(7), Brocchinia (1 – B. 
hechtioides), Catopsis, 
Roridula (1 – R. gorgonias) 
a Nepenthes (21).

Na konci knihy vás pak očekávají informace 
o autorech fotografií, do jejichž tváří dokonce 
můžete nahlédnout, protože s výjimkou dvou žen 
(Cristine Panfet Valdés a Inge Thiesen) jsou zde 
všichni vyobrazeni na malých ČB fotografiích. 
Následují pak již jen rejstříky latinských a českých 
názvů, upoutávka na Živu a BZ Liberec a to je vše. 

Vše? Ano i ne. Jak už jsem zmínil v úvodu, prakticky 
všechen text je bilinguální, tedy to, co je v češtině, 
je ve velké míře přeloženo do angličtiny. Záměrně 
nepíši vše, protože to by nebyla pravda. Místy je 
anglický text ochuzen o některé české reálie (což 
je pochopitelné), jindy však o zajímavé informace, 
i když to není ochuzení nikterak dramatické. 

Jako příklad první bych uvedl výňatek z komentáře 
k Drosera uniflora, kde hranatými závorkami 
označuji text, který v anglické mutaci chybí:

 „… Rosnatka se tam vyskytuje v rašelinné půdě 
[, někde ve společenstvu tvrdolistých keříčků, 
upomínajících naše vrchoviště]. …“

Druhý příklad je celý text k Drosera arcturi (str. 94):

„Rosnatka Arcturova (Drosera arcturi) je rozšířena 
v jihovýchodním cípu Austrálie, na Tasmánii 
a na Novém Zélandě, hlavně v horách. Příslušnou 
vegetační formaci lze přirovnat k evropským 
vrchovištím; je však vyvinuta v extrémně 
marinním, byť chladném klimatu. Na zimu, kterou 
někde přečkává i pod sněhem, vytváří protáhlý 
přezimovací pupen ze 2 nerozvinutých listů. [Jsou 

to listy zvláštní, neboť po rozvinutí na jaře je vidět, 
že nemají lapací žlázy.] U jezírek a potůčků roste 
na holé rašelině, častěji však v poduškách mechů 
a rašeliníků. [Rychlý růst rašeliníku je sledován 
prodlužováním stonku, skrytého v podušce. Je to 
životní způsob známý i u rosnatky okrouhlolisté.]“

Co se týče vlastního provedení knihy, pak Jan Franta 
opět odvedl vynikající práci – výtečná grafika, 
kdy černá matná obálka krásně kontrastuje s na ní 
natištěnými lesklými barevnými fotografiemi, 
luxusní kvalita papíru italské provenience, 
vynikající tisk, věrné barvy… Ikdyž se tu a tam 
našel překlep, který je častější v anglické verzi. Co 
mne opravdu uhodilo do očí je špatný přepis jména 
tučnice Pinguicula lithophytica (špatně bez prvního 
„h“), což se povedlo na str. 34 v názvu komentáře, 
a tím pádem i v rejstříku (jinde je však uveden 
název správný), a na str. 21 je známý brazilský 
masožravkář F. Rivadavia uveden správně i jako 
F. Ravadavia. Ale to jsou jen malinkaté drobnosti, 
které nic nemění na tom, že celkový výsledek je 
absolutně vynikající. Přičteme-li k tomu jedinečné 
fotografie, je zřejmé, že vydaných 500 výtisků bude 
brzy rozebráno. Ale vlastně jsem ještě neuvedl, 
kde lze tuto knihu získat, protože v knihkupectvích 
byste ji hledali marně. Tak tedy je to v pokladně BZ 
Liberec, v kamenných knihkupectvích Academie 
v Praze a Brně, případně na http://www.ivo.koudela.
sweb.cz/.

Kdybych měl shrnout závěr recenze do jediné věty 
– naprosto ojedinělý počin, který by si neměl nechat 
ujít žádný milovník fotografií MR!   ☼
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S blížícím se létem jistě mnoho z Vás napadlo, že 
nastal čas naplánovat, kam vyrazit na dovolenou. 
Pokud nepatříte mezi příznivce bezduchého se 
povalování na plážích jako vyvržené velryby, 
možná se necháte inspirovat tímto článkem z našeho 
putování v roce 2009 a vyrazíte obdivovat přírodní 
skvosty severu, tentokrát do země tisíce jezer 
a půlnočního slunce.

Putování nejen za botanickými krásami Finska 
začněme v NP Koli, pojmenovaném podle blízkého 
města Koli v oblasti severní Karélie. Národní park 
(finsky: kansallispuisto) Koli představuje typickou 
finskou krajinu s ohromným množstvím jezer 
a tisíci ostrovy a ostrůvky. Z vrcholku ledovcem 
obroušeného skalního hřebene Ukko-Koli (347 m n. 
m.) se vám naskytne pohled na neuvěřitelně rozsáhlé 
jezerní plato z převýšení 254 m nad hladinou jezera 
Pielinen (mimochodem jedno z největších převýšení 

ve Finsku, kterého Finové ihned využili a postavili 
zde lanovku :-)).

Příznivec masožravek by ovšem cestou neměl minout 
nedalekou přírodní rezervaci Savijärven, ve které 
je zpřístupněna povalovým chodníkem ukázka 
typického rašeliniště na břehu jezera. Spatřit tu 
můžete rozsáhlé porosty rosnatky anglické Drosera 
anglica spolu s bublinatkou prostřední Utricularia 
intermedia. Nepřehlédnutelné jsou též květy vachty 
trojlisté Menyanthes trifoliata a prstnatce pleťového 
Dactylorhiza incarnata a vzácnějšího prstnatce 
Traunsteinerova Dactylorhiza traunsteineri.

Jakožto druhé zastavení na cestě za dobytím 
polárního kruhu nelze opominout dle některých 
nejkrásnější národní park Oulanka. Nachází se 
v jižním Laponsku těsně pod hranicí polárního 
kruhu. Zřejmě největším lákadlem pro botanické 
nadšence je nádherná orchidej kalypso severní 
Calypso bulbosa, která se dokonce stala symbolem 
tohoto národního parku. A to i přes to, že turisty 
většinou více zajímají zde žijící medvědi a rosomáci 
než drobná růžovofialově kvetoucí rostlinka. 
V tomto parku můžete na relativně malé ploše 
navštívit různé biotopy: od lesů sibiřské tajgy 
(roste tu bez zásahu člověka více jak 300 let), přes 
suťová pole, rašeliniště až po hluboká říční údolí 
a kaňony se štěrkovými nánosy. Z orchidejí tu roste 
ještě střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus, 
vemeníček zelený Coeloglossum viride a kruštík 
tmavočervený Epipactis atrorubens.

Při cestě výše na sever, po oslavě překročení 
polárního kruhu (třebas nehorázně drahou finskou 
vodkou), stojí za návštěvu Národní park Pallas-
Ylläs tunturi. Krajina se zde začíná postupně 
zvedat a dostává kopcovitý až horský charakter. 
Nad řídkými severskými lesy v údolích protkaných 
stužkami bystřin a říček se zlatavě zbarvenými 
jezery a rozsáhlými rašeliništi se vypínají lysé, oblé 
vrcholky okolních hor čnících nad hranici lesa. Ta 
zde vzhledem k zeměpisné šířce začíná mnohem níže 
než v našich horách. Z flóry vás tu svou omamnou 
vůní přivítá rojovník bahenní Ledum palustre 
a ostružiník moruška Rubus chamaemorus. U nás 
roste ostružiník moruška pouze v Krkonoších, což je 

Masožravky za polárním kruhem
ZbyněK elingr, Klára MadeJová

severský les v NP Oulanka
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zároveň místo jeho nejjižnějšího výskytu v Evropě 
(z jeho plodů místní připravují výbornou lahodnou 
marmeládu a cukrovinky, které určitě nezapomeňte 
ochutnat). Na rašeliništích se červená rosnatka 
okrouhlolistá mezi trsy suchopýrů Eriophorum 
a suchopýrku trstnatého Trichophorum cespitosum. 
Spolu s hustými keříky brusinek, borůvek, vlochyň, 
klikev, šich a kyhanek tu též roste bříza trpasličí 
Betula nana, kterou u nás vzácně můžete spatřit 
ve volné přírodě na Šumavě, v Jizerských nebo 
Krušných horách.

Posledním bodem našeho putování po Finsku 
bude trojmezí Finska, Švédska a Norska na břehu 
Kilpisjärvi. Pár kilometrů pěší chůze kamenitým 
terénem tundry se zbytky sněhu, kdy potkáváte 
jen zakrslé břízy, keříky, mechy a lišejníky všech 
možných tvarů a barev, případně soby. Koukáte, jestli 
se ten obrovský balvan nalevo od vás nepohnul, sice 

rojovník bahenní – Ledum palustre

ostružiník moruška – Rubus chamaemorus

rašelinné bory na březích jezer v NP Oulanka

vachta trojlistá – Menyanthes trifoliatakyhanka sivolistá – Andromeda polifolia
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zasněženými vrcholky hor v dálce a vysokého nebe, 
které můžete spatřit jen tady na severu.

Pokud jsme Vás nalákali a rozhodnete se navštívit 
tuto krásnou zemi, máme na vás jedinou prosbu: 
nechovejte se tu jako doma!   ☼

Fotografie k článku: Zbyněk Elingr

Použitá literatura:

vaKHraMeeva, M. g., i. v. tatarenKo, t. i. 
varlygina, g. K. torosyan, a M. n. ZagulsKi. 
(2008) orcHids of russia and adJacent countries 
(witHin tHe borders of tHe forMer ussr) isbn 
978-3-906166-61-2. a. r. g. gantner verlag, 
ruggell, liecHtenstein

o. fencl (2005) orcHideJ calyPso, svět exoticKýcH 
rostlin 2005/4: str. 3
HttP://KrKonose.KrnaP.cZ/
HttP://www.luontoon.fi

HttP://botany.cZ/

jste ve Finsku, ale co když si sem nějaký troll zajel 
taky na dovolenou. I zde je z botanického hlediska 
stále na co koukat, sněhem pokroucené plazivé 
vrby (vrba laponská Salix lapponum) a bizarní 
tvary zakrslých bříz. Nejen že každý kvítek je tak 
nějak výraznější, ale ukazuje, jaká síla může dřímat 
v rostlinách, když dokáží přežít v těchto krušných 
podmínkách. Je dobré se na chvilku zastavit a nechat 
na sebe působit nekonečnou rozlehlost prostoru se 

Drosera anglica cesta na trojmezí S,N,F

Drosera anglica – porovnání velikosti s 1 eurem

lesy v NP Pallas-Yllästunturi

Kilpisjärvi
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Tato drobná orchidej má jediný oválný list 
tmavozelené barvy s podélnou žilnatinou, vespod 
tmavočervený, 3–6 cm dlouhý, rostoucí z drobné 
pacibulky. Květní stonek vyrůstá z báze listu 
a dosahuje výšky kolem 10–25 cm, na svém vrcholu 
nese 1, vzácně 2 květy růžovofialové barvy podobné 
střevíčku. (Odtud poetický lidový název střevíček 
víl.) Doba květu je přibližně v květnu až červnu, 
záleží na nadmořské výšce a zeměpisné šířce. 
Rostlina poprvé kvete ve stáří kolem 10 a více 
let. Květ láká čmeláky jemnou a svěží vůní, avšak 
neprodukuje žádný nektar, hmyz tento podvod brzy 
rozpozná, a tak zřejmě proto k opylení dochází 
jen zřídka. V hnědé tobolce bývá několik tisíc 
drobných mikroskopických prachových semínek, 
jež se rozšiřují větrem na velké vzdálenosti. 
K jejich vyklíčení a růstu jsou zapotřebí mykorhizní 
symbiotické houby.

Vyskytuje se ve sníženinách bohatých na vlhkost 
a organický materiál z opadu. Substrát bývá slabě 
kyselý až neutrální s hojností humusu. Často roste 
na stinnějších lokalitách v pokryvu zelených mechů 
pod borovými porosty. Je popsán občasný výskyt 
spolu s lýkovcem jedovatým Daphne mezereum. 
Rostlina je zahrnuta do ochrany soustavou Natura 
2000.

Zbyněk Elingr

Calypso bulbosa (L.) Oakes
kalypso severní
říše Plantae – rostliny
oddělení Magnoliophyta – rostliny krytosemenné
třída Liliopsida – rostliny jednoděložné
řád Asparagales – chřestotvaré
čeleď Orchidaceae – vstavačovité
Nádherná orchidej severu pojmenovaná podle 
nymfy z řecké mytologie Kalypso

Rozšíření této orchideje je cirkumboreální 
s uváděnými 4 varietami lišícími se ve zbarvení 
květu:
euroasijská:  Calypso bulbosa var. bulbosa
japonská: Calypso bulbosa var. japonica
a dvě severoamerické: Calypso bulbosa var. 
occidentalis a Calypso bulbosa var. americana

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Calypso_bulbosa_Nordens_Flora_416.jpg foto: Zbyněk Elingr
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Rok 2010 začal pro nás tady, ve státě Jižní Austrálie, 
dobře – alespoň co se počasí týče. Období dešťů 
přišlo velice časně, což všechny potěšilo, takže jsem 
se domníval, že by byl tak akorát čas se podívat, 
jestli se v kopcích okolo neprobouzí z hibernace 
Drosera praefolia a nenasazuje na květ (tato 
hlíznatka obvykle hned po svém probuzení vyhání 
nejprve květní stvol a teprve až poté první listy, viz 
obr. vpravo – pozn. překl.). Byl to pouze jakýsi můj 
hrubý odhad či pokus, protože jsem ve skutečnosti 
nevěděl, kdy přesně tyto rosnatky vlastně začínají 
růst. A to jednoduše proto, že takto brzy na začátku 
sezóny nahoru běžně nikdo nechodí, jelikož 
jsme měli v předchozích asi šesti letech, když už 
ne přímo rozsáhlá sucha, tak alespoň minimum 
dešťových srážek hluboko pod dlouhodobým 
průměrem. Výjimkou byl pouze minulý rok, kdy 
sice pršelo poměrně vydatně v porovnání s lety 
předešlými, ovšem půda byla natolik vysušená, že se 
z hibernace probudilo jen pár rostlin krátce po těch 
pár málo deštích a většina z nich velice brzy uschla 
na nedostatek vody. Navíc, ač byly noci relativně 
vlahé, denní teploty běžně dosahovaly dvacítek 
a výjimkou nebyly uprostřed místní australské zimy 
dokonce ani třicetistupňová vedra (sic!). Naštěstí to 
nebývá až tak často. Netuším, jak dlouho vlastně 
naše hlíznatky mohou vydržet ve stavu hibernace. 
Ani si nejsem vědomý, že by někdo na takové téma 
dělal opravdu detailnější studii. Takže jsem ten 
správný čas k výletu mohl pouze tipovat. S ohledem 
na vydatné deště na konci února jsem usoudil, že 
březen by mohl být tím správným. Předchozí roky 

jsme si vyšli především na další hlíznaté druhy 
v červenci a těch několik málo D. praefolia, co 
jsme mimo jiné viděli, už bylo dávno po odkvětu 
a semínka vysypaná. Nakonec jsem si udělal výlet 
jednoho slunečného dne druhý týden v březnu. 
V načasování jsem se ale příliš netrefil. První 
rosnatky se musely objevit evidentně ještě mnohem 
dříve, než jsem vůbec považoval za reálné. Možná 
že už dokonce během prvních dešťů, jak se zmiňuji 
výše. Většina z květů byla opylená a zavřená, některé 
byly v pokročilém stádiu tvorby semen. Poměrně 
mě to překvapilo, protože nikde nebyly ani známky 
toho, že by se probouzely také jiné hlíznaté druhy. 
Myslím, že to byl dobrý začátek v mém hlubším 
poznávání této hlíznatky, která se zdá, že je svým 
chováním poměrně odlišná od svého typického 
projevu v dalších státech. Přestože nemám po ruce 
žádnou studii k prokázání svých tvrzení, věřím, 
že D. praefolia Jižní Austrálie je prostě jiná, když 
ji porovnám s D. praefolia na fotkách z jiných 
koutů Austrálie. Důvodem možná bude, že rostou 
v izolovaných oblastech v odlišných klimatických 
podmínkách a postupně se adaptovaly na naši 
poměrně nehostinnou krajinu, která je tou vůbec 
nejsušší v celé Austrálii.

Poté, co jsem spatřil nezralé semeníky v březnu, 

Drosera praefolia v oblasti
Adelaidských kopců

JoHn yates 
člen Australian Carnivorous Plant Society (ACPS)

Drosera praefolia ze sbírky autora
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jsem musel znovu odhadovat, kdy se vrátit na místo, 
abych mohl najít semeníky už zralé. Na základě svých 
zkušeností soudím, že dva měsíce by mohly být tak 
akorát. Pro svou nejbližší návštěvu okolních kopců 
jsem proto zvolil první květnový týden, kterému 
předcházelo teplé a slunečné počasí po mnoho týdnů 
– teploty přes den mezi 22 a 26 °C a relativně chladné 
noci od 15 do 12 °C. Myslel jsem, že bych mohl 
vidět semeníky na vrcholu zrání. Ač byly semeníky 
na některých lokalitách opravdu už v poslední fázi, 
mnohé prakticky zralé, do vysemenění ještě pár dní 
scházelo. Napadlo mě, že bych se mohl vypravit 
podívat se ještě na jinou lokalitu, kde svítí sluníčko 
na kytky déle, zda zde už není dozráno. A vskutku. 
Rosnatky měly semeníky doslova napěchované 
k prasknutí – jen se rozutéct po okolí. Obvykle 
však semínka nepadají přímo na zem. Alespoň tedy 
co mám vysledováno u svých rostlin doma, kde 
ulpívají hlavně na rostlině samotné – především 
pochopitelně na slizkých tentakulích. Když rostlina 
odumře, semínka zůstávají na vadnoucí biomase 
na přímém slunci i přes léto, kdy nejsou výjimkou 
ani čtyřicetistupňová parna trvající celé týdny.

Letos jsem našel mnoho juvenilních rostlinek, ale 
žádné semenáčky tak jako loni. Toto zjištění pro 
mě bylo poměrně překvapující. S ohledem na velké 
množství otevřených semeníků, které jsem loni 
viděl, jsem totiž očekával, že letos, kdy počasí zkraje 
roku tolik přálo, jich naopak najdu doslova koberce. 
A nemyslím, že nové rostlinky, které jsem objevil, 
byly letošní semenáčky. Ale těžko soudit. Půda byla 
trochu vysušená, neboť od února zase tolik nepršelo.

To se ale mělo změnit po několika dnech. Spadlo 
hodně dešťových srážek – naštěstí. Počítám proto 
s dalším výletem v sobotu 12. června. Co se změnilo 
nebo objevilo. Uvidíme. Jeden z našich členů (ACPS 
– pozn. překl.) byl nahoře poslední dvě neděle 

v květnu, aby se podíval na pokrok ve zrání. Podle 
toho, co vysledoval, je prodleva mezi dozráním 
a otevřením semeníků vskutku velice krátká. Jeden 
víkend jsou ještě nezralé a druhý už je většina 
zralá a prasklá. Každopádně to potvrzuje vcelku 
očekávaný jev, že na lokalitách s větším osluněním 
prostě produkují rostliny semínka rychleji.

Vůbec poprvé jsme opravdu detailně prozkoumali 
pár semínek. Ta jsou velice podobná semínkům 
D. whittakeri, ať už barvou, nebo tvarem, a pokud 
se vám smíchají, nemáte šanci je navzájem odlišit. 
Každopádně rostlin, které jsme na lokalitě viděli, 
byly snad miliony. Na některých místech ani nebylo 
možné chodit, aniž byste na nějakou nešlápli. A takto 
hustě pokrývaly mnoho a mnoho metrů čtverečních 
plochy. V těchto oblastech žije mimo jiné také hodně 
klokanů a dalších velkých divokých zvířat, takže 
klokan jen skočí a hop!, rozšlápne desítky rostlin 
a velké množství je vyrýpáno zvířenou hledající 
potravu. Přesto se nezdá, že by to populaci nějak 
ubližovalo, a vesele se rozrůstá dál a dál. Výhodou 
hlízek je, že pokud dojde k poškození stonku, hlízka 
může hibernovat do dalšího roku. Lokality, jejichž 
fotky jsem loni pořídil pro články v Trifidu, vypadají 
letos daleko lépe – pokud to vůbec ještě šlo. Jsem 
zvědavý, jak to v kopcích bude vypadat. Především 
se těším na Drosera whittakeri, která jevila první 
známky probouzení v dubnu. Schválně, kolik rostlin 
se objeví letos.

S přátelským pozdravem pro členy Darwiniany, 

John Yates

Všechny fotografie John Yates.
Na základě poskytnutého článku a další soukromé 
e-mailové komunikace volně přeložil Patrik Hudec. 
Díky, Johne!



- 30 - Trifid 2010/2

Loňské září jsme se s přítelkyní po zkušenostech 
z výletu „na těžko“ po rumunském Retezatu 
rozhodli, že se před příchodem zimy podíváme ještě 
jednou do opravdových hor. Jelikož jsme si tahání 
dvacetikilových báglů na zádech užili ten rok už 
dost a dost, padla volba na organizovaný lehký výlet 
do slovinských Julských Alp. A ačkoliv naše plány 
nebyly nikterak kytkoidně orientovány, od počátku 
jsem věřil v nějaké masožravé setkání… 

Vyrážíme kolem půlnoci z brněnského 
autobusového nádraží a již o osm hodin později, 
celí rozlámaní a nevyspaní, vylézáme z autobusu 
na břehu Bohinjského jezera (525 m n. m.). Počasí 
je krásné – svěží, chladné ráno, azurová obloha. Ze 
strmých stěn tvořících břehy jezera a halících se 

do potrhaných cárů ranní mlhy stoupá pára. Všichni 
jsou plni optimizmu a představa dlouhého nástupu 
do hor s převýšením kolem 1100 m je v této chvíli 
zahnána krásou přírodní scenérie okolí jezera. 

Dlouho se však nezdržíme, průvodkyně nás po rychlé 
snídani mile, ale důrazně popohání dál. Než se však 
vydáme směrem do hor, děláme malou odbočku 
na stezku vedoucí podél řeky Mostnica pramenící 
hluboko v horách a ústící zde do Bohinjského 
jezera. Teď je to poměrně dravá řeka, v této chvíli 
nasycená vodou z nedávných lijáků. Důvodem, 
proč nás naše průvodkyně svádí z hlavní cesty, 
je krása říčního koryta a jeho okolí, které zde 
Mostnica vymlela v rozpustných vápencích. Místy 
je řeka široká kolem 20 m a průzračná voda tady 
poskakuje v peřejkách a po velkých vápencových 
balvanech. Někde je však řeka sevřena v hlubokém, 
sotva několik metrů širokém kaňonu, na jehož 
dně hučí zpěněná, světle zelená vodní masa 
s nepředstavitelnou silou. Na mnohých místech 
jsou skalní břehy, tvořené rozpustnými horninami, 
vytvarovány do bizarních tvarů. A právě tady, ani ne 
2 hodiny po výstupu z autobusu, potkáváme první 
tučnice (pravděpodobně P. vulgaris a P. alpina – 
viz dále). Rostou na trávou a mechem zarostlých 
březích, dostatečně vysoko nad úrovní hladiny řeky, 
kam podle všeho voda nezasahuje ani při vysokých 
stavech. Překvapuje mě poměrně hustý porost 
trav, ve kterém se tučnice schovávají, často dost 
přistíněné. Místy rostou ve starém spadaném listí. 

Krátce o výletu po Slovinsku aneb nejen 
za tučnicemi po Julských Alpách

JiŘí vaněK

Tučnice z lokality od Bohinjského jezera 
rostoucí ve spadaném listí pod travou. 

Pravděpodobně P. vulgaris.

Tučnice z lokality od Bohinjského jezera. 
Pravděpodobně P. alpina.
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Tam, kde je travní porost řidší, mají rostliny pěkně 
červené listy. V tuto dobu jsou však už všechny 
bez výjimky odkvetlé, a tak je jejich přesné určení 
problematické. 

Opět se zde dlouho nezdržujeme, vracíme se kousek 
zpět podél toku Mostnice a odtud již začíná výšlap 
do hor. Bohužel se s tím, jak nabíráme výšku, 
postupně mění počasí. Poslední sluníčko si užíváme 
na vyhlídce vysoko nad Bohinjským jezerem. Dál se 
už musíme smířit s mlhou a nízkými mraky, které se 
kolem nás převalují až do konce výletu. 

Popisovat podrobně všechny další dny našeho 
putování nemá na tomto místě smysl – počasí se 
již neumoudřilo, ale na druhou stranu jsme ani 
nijak moc nezmokli, což je v horách sám o sobě 
luxus. Co se týče flory, zůstaly vzhledem k ročnímu 
období všechny zdejší vysokohorské skvosty skryty 
našim zrakům (mezi rostlinami, které tu mají svůj 
domov, je hned několik hořců, netřesky, protěž 
alpská, střevíčníky… mnohé z rostlin jsou zdejšími 
endemity). 

Na co však nemohu zapomenout, je setkání s místní 
faunou. Když se další den vydáme již v nadmořské 
výšce mezi 2000–2300 m n. m. od horské boudy 
Zasavská Koča stezkou vedoucí nádhernou Dolinou 
sedmi triglavských jezer, potkáváme u cesty několik 
jedinců kozorožce horského, jejichž téměř 1 metr 
(!) dlouhé rohy budí opravdu velký respekt. Zvířata 
leží neskutečně klidně v trávě nějakých 15–20 metrů 
od nás, líně přežvykují a pozorují nás s naprosto 
profesionálním nezájmem. S více jak 300 kilogramy 
živé váhy a tím, co nosí na hlavě, nemají vskutku 
důvod ke strachu.

Poslední den přecházíme přes planinu V Lazu pod 
úbočím nejvyšších vrcholků na horskou chatu 

Vodnikov dom. Kdesi v mracích se schovává 
i nejvyšší hora Julských Alp – Triglav (2864 m n. 
m.). Při stoupání k chatě potkáváme velké množství 
tučnic s červenými listy (pravděpodobně P. alpina), 
které rostou ve skalních puklinách a na skalách 
v místech, kde se drží alespoň minimální množství 
substrátu. Kousek od chaty nacházíme rostliny 
v mezerách mezi kameny v opěrné zdi u cesty. Oproti 
rostlinám z nížiny od Bohinjského jezera je zde znát 
významný vliv nadmořské výšky – nacházíme se 
necelých 2000 m n. m., a ačkoliv jsou i zde všechny 
rostliny odkvetlé, zbytky semeníků napovídají, že 
tomu není zas tak dávno, co rostliny ještě kvetly.

U chaty Vodnikov dom naše putování pomalu 
končí… Ještě nějakou chvíli sice zůstáváme 
v horách, dlouhým traverzem obcházíme horský 
hřbet, postupně se ale naše cesta stáčí a ty opravdové 
velké hory necháváme za zády. Celou dobu však 
stále místy potkáváme ony červené tučnice. 
Ve chvíli, kdy se přehoupneme přes poslední horské 
sedlo, víme, že už je opravdu konec a čeká nás už 
pouze neuvěřitelně dlouhý, úmorný a nekonečný 
sestup do Rudné doliny, kde na nás čeká autobus. 
Zdravíme se s řidičem a na důkaz, že jsme se 
ocitli v civilizaci, si vychutnáváme chlazené české 
pivo, které je více než příjemnou tečkou za naším 
výletováním po slovinských Julských Alpách. 
Alespoň pro tentokrát ☺.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi pomohli 
s určením rostlin, ať už se jedná o příspěvky na foru 
(Adam Veleba, Radek Kastner) nebo osobně (Mirek 
Macák). Díky všem!   ☼

Fotografie k článku: Jiří Vaněk

Protěž alpská (Leontopodium alpinum)

Tučnice z lokality Vodnikov dom rostoucí 
ve spáře mezi vápencovými kameny. 

Pravděpodobně P. alpina.
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Bryophyllum je (bývalý) rod čeledi tlusticovitých 
(Crassulaceaea), dnes se již správně jedná pouze 
o sekci rodu Kalanchoe. Proto se můžeme setkat 
s Bryophyllum daigremontianum a stejně tak 
s Kalanchoe daigremontiana. Já jsem zastáncem 
označení „Bryophyllum“, 
proto budu používat tento, 
byť možná zastaralý, název. 
Slovo Bryophyllum volně 
přeložené z řečtiny znamená 
„rašící/rostoucí list“, brzy 
se dozvíte proč. S českým 
jménem „naduť“ se setkáme 
jen výjimečně. 

Jedná se o zajímavé 
sukulentní rostliny 
původem převážně 
z Madagaskaru, jižní Afriky 
a Asie. Charakterizuje je 
jedna netradiční schopnost 
– tvorba malých zárodků 

rostlin na okrajích každého listu, která je někdy 
nazývána falešnou viviparií. V rostlinné říši se 
termínem viviparie označuje klíčení semínek ještě 
v semenících na rostlině, v případě bryophyll se 
ale jedná spíše o vzdušné odnože. Tento efektivní 

způsob množení dělá z rodu Bryophyllum dokonalé 
invazní rostliny; zavlečené už jsou v nejrůznějších 
částech světa s vyhovujícím klimatem.  

Rozeznáváme přes 20 druhů bryophyll, a protože 
se ochotně kříží, existuje i celá řada jejich kříženců. 
Jejich velikosti jsou různé – od 10 cm až po rostliny 
přes metr vysoké, což je případ dvou nejčastěji 
pěstovaných druhů Bryophyllum delagoensis 
a Bryophyllum daigremontianum. Tvar listů je 
nejčastěji oválný, trojúhelníkový nebo tyčinkovitý. 
Na okrajích jsou zubaté výčnělky, na kterých 
dochází k tvorbě mladých rostlinek. Většina druhů 
má tyto výčnělky po celém obvodu listů, některé 
pouze na špičkách (B. delagoensis). Květy vyrůstají 
na vrcholu rostliny a jsou velmi ozdobné. Mají 
zvoncovitý tvar, barva bývá nejčastěji růžová, 
oranžová nebo fialová. Ale pozor, jsou jedovaté. 
Zřejmě i proto mají bryophylla využití v lékařství.

Pěstování bryophyll je velice jednoduchou 
záležitostí. Vhodnými pěstebními prostory můžou 

Z nemasožravého soudku: rod Bryophyllum
JaKub ŠtěPán

Bryophyllum daigremontianum je jedním 
z nejčastěji pěstovaných druhů. Listy jsou 

trojúhelníkového tvaru a po celém jejich obvodu 
vyrůstají rozmnožovací tělíska.
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být okenní parapety, skleníky, pařeniště, zimní 
zahrady nebo můžeme rostliny na jaře vysadit přímo 
ven do záhonu – do příchodu mrazů budou spokojeně 
růst bez našeho přičinění. Předpokládejme však, že je 
chceme pěstovat v květináčích (přes zimu je to nutné). 
Vzhledem k větším rozměrům rostlin doporučuji 
používat objemnější nádoby, ale bez problému 
se dají pěstovat i v květináčcích s průměrem pod 
10 cm, hrozí přitom však velké riziko převrhnutí 
a rostliny navíc mohou strádat. Substrát může být 
téměř jakýkoliv. Já například používám směs písku 
a zahradní půdy, občas přidám i rašelinu nebo nějaký 
hnojený substrát, který má máma připravený pro 
okrasné rostliny (typu muškáty, ibišky a podobné). 
Bryophylla rostou ve všem, substrátem si tedy hlavu 
rozhodně nelámejme. Kolikrát se mi i stalo, že se 
nějaké uchytilo v květináčcích s rosnatkami a bez 
problémů rostlo až do chvíle, kdy jsem usoudil, že 
by rosnatky mohlo utiskovat. Z toho vyplívá další 
bezstarostnost – zálivka. Přelití, přeschnutí, nic 
není vážný problém. Avšak jako optimum bych 
viděl udržování stále jemně vlhkého substrátu. 
Všechny druhy mají rády přímé slunce, při kterém 
jsou kompaktní, vybarvené a celkově mnohem 
lépe vypadající. Problém nedělá ani polostín nebo 
pěstování úplně bez přímého slunce. Akorát v zimě, 
kdy je světla opravdu málo, bryophylla znatelně 
strádají. Listy jsou vytáhlé, beztvaré, s velkými 
rozestupy a přestávají se tvořit vzdušné odnože. 
V zimě bych proto doporučoval zmírnit zálivku 
na minimum a (pokud možno) o několik stupňů 
snížit i teplotu. Co se nároků na teplotu týče, většině 
druhů vyhovuje rozmezí od 3 °C do 40 °C. Některé 
druhy, pokud jsou zvyklé, dokáží krátkodobě přežít 
i mírné mrazíky. Zde platí, že mladé rostlinky jsou 
mnohem odolnější než dospělé.

Rozmnožování je velmi rychlé a jednoduché. Jako 
první metodu bych vyzdvihl malé (< 2 cm) zárodky 
rostlin vyrůstající na okrajích listů, zkráceně jim 
budu říkat „rozmnožovací tělíska“. Nevím, zda 
existuje druh bryophylla, který je netvoří – všechny 
druhy, které znám, jich spolehlivě vytvářejí velké 
množství. Pokud tělísko necháme na listu dlouho, 
samo se zvětšuje a začíná se podobat vyvinuté 
rostlině. Při zafoukání větru či dotyku rukou se lehce 
uvolní a spadne pod mateční rostlinu. Já preferuji 
oddělení dříve, kdy tělíska mají pouze 2 děložní 
(pokud se jim tak dá říkat) lístky. V tomto stádiu se 
dají dokonce skladovat v ledničce (mám vyzkoušené 
úspěšné skladování po dobu 2 měsíců), podobně jako 
gemmy trpasličích rosnatek, na rozdíl od kterých se 

Bryophyllum delagoense, nebo také Bryophyllum 
tubiflorum (zastaralý, ale dosti vžitý a mnohem 

výstižnější název), je zajímavé svými 
tyčinkovitými listy, u nichž rozmnožovací 
tělíska vyrůstají jen na konečcích. Stejně 

jako B. daigremontianum je i tento druh často 
pěstovaný.
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Nejjednodušší je uříznout růstový vrchol, ale 
řízkovat se dají i jiné části lodyhy. Řízek se zapíchne 
do substrátu a během několika týdnů zakoření, 
úspěšnost je 100 %. „Bezhlavý“ pahýl ze strany 
lehce obrazí. Existují teorie o tom, že seříznutí 
vrcholu nabudí rostlinu ke kvetení. Něco na tom 
možná bude, protože mé Bryophyllum delagoensis 
vykvetlo právě po ulomení růstového vrcholu.

Z některých zdrojů se můžeme dozvědět o možnosti 
množení listovými řízky. Několikrát jsem to zkoušel 
u B. delagoense a B. daigremontianum, téměř 
pokaždé to skončilo neúspěchem. Možná jsem dělal 
něco špatně nebo zrovna tyto dva druhy množit 
zmíněným způsobem tak dobře nejde. Každopádně 
to není nikterak nutné, když rostliny produkují 
rozmnožovací tělíska.

V našich podmínkách bryophylla kvetou nejčastěji 
v zimě. Květy u Bryophyllum delagoensis 
a B. daigremontianum se v mých podmínkách 
ukázaly jako samosprašné. Semínka jsou drobná, 
produkovaná v hojném počtu. Pokusně jsem jich 
několik vysel mezi rosnatky a pár semenáčků vzešlo.

Poprvé jsem se s tímto rodem seznámil zhruba 
před 6 lety na ostrově Tenerife (Kanárské ostrovy), 
kde se ve volné přírodě vyskytuje Bryophyllum 
daigremontianum a Bryophyllum delagoensis. Tři 
rozmnožovací tělíska B. daigremontianum jsem si 
přivezl domů, čímž se ve mně vzbudil zájem o tento 
zvláštní, byť nemasožravý, rod.    ☼

Fotografie k článku: Jakub Štěpán

čerPáno Z:

HttP://www.bryoPHylluM.coM/
HttP://bryoPHylluM.osnice.eu/ 
HttP://en.wiKiPedia.org/wiKi/KalancHoe_sect._
bRyoPhyllum 
HttP://www.suKulenty.estranKy.cZ/clanKy/
PestitelsKa-Praxe/bryoPHylluM-_KalancHoe_-
laetivirens

HttP://www.floradecanarias.coM/bryoPHylluM.
hTml

ale skladují v suchu! Pokud zapomenete dospělou 
rostlinu venku a ona umrzne, rozmnožovací tělíska 
většinou vydrží. Jsou mnohem odolnější než dospělé 
rostliny. Jejich dopěstování není nic těžkého, stačí 
je položit na substrát a pěstovat v podobných 
podmínkách, jaké jsem popisoval pro pěstování 
dospělých kytek. Akorát bych doporučil trochu 
vyšší vlhkost substrátu. Do květuschopné velikosti 
se většina druhů dostane za 1–2 roky.

Další metodou rozmnožování je řízkování stonku. 

Bryophyllum delagoense



Drosera binata
3Dfoto: Michal Rubeš



Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XVIII

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

Druh – Pinguicula lignicola Barnh.

Tučnice Pinguicula lignicola Barnh. – příklad aerofytického epifyta rostoucího přisedle na kmenech 
a větvích stromů. Vzácný endemit Kuby. Drobná listová růžice o průměru 2 cm. (The aerophytic epiphyte 
growing on tree trunks and branches, its leaf rossete is 2 cm in diameter. It is endemic for Cuba.)

Zpracoval: Zdeněk Žáček


