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Láčkovice se zimy nebojí…
Láčkovici australskou (Cephalotus follicularis) či 
hovorově „cefíka“ čtenářům Trifida představovat 
nemusím. Každý tuto krásnou masožravku jistě 
dobře zná a mnozí z vás ji i pěstují. Většinou bývá 
brána jako rostlina na pěstování středně nebo 
i vysoce náročná, s čímž ale nemohu tak úplně 
souhlasit. Vydrží spoustu pěstitelských přehmatů 
a je teplotně tolerantní, obzvláště pak směrem 
k bodu mrazu a někdy i pod něj. Je pravda, že 
teploty nad 30 °C nejsou nic ideálního, avšak 
krátkodobě to není žádný problém. Ideální pěstební 
teplotu bych viděl okolo 20 °C s menším či větším 
kolísáním během dne a noci. Toho nejlépe docílíme 
venku v létě (skleník, pařeniště nebo i volně). Když 
se ale začne blížit podzim, nedej bože zima, každý 
kouká svého milovaného „cefíka“ co nejrychleji 
uklidit domů, aby náhodou nenachladl při 5 °C, 
kterými „vyhrožovali“ ve zprávách. Tohle není 
nutné, přátelé! Láčkovice, pokud je zvyklá (tj. je už 
nějakou dobu venku), vydrží s přehledem i lehké 

mrazy. Jistě si vzpomenete na některé fotky ze 
zahraničí se zasněženým květináčem a zamrzlou 
láčkovicí, které obletěly masožravý svět. I v přírodě 
zažívá tento druh značný pokles teploty během 
zimního období. A nejen že to zvládá, ale dokonce 
to i uvítá. Chladné zimování podpoří přirozený 
biorytmus láčkovice australské a může to například 
zvýšit chuť ke kvetení. Své by mohl vyprávět 
Patrik Hudec, jehož kvetoucí láčkovici jsme mohli 
obdivovat na letošní výstavě masožravek v Praze 
na Slupi. A hádejte, jak ji zimoval! Osobně se 
mi láčkovice nejvíce líbí na podzim po prvních 
mrazech, kdy dostane krásnou, většinou nafialovělou 
nebo načervenalou barvu. Nechci vás ujišťovat, že 
můžete svou rostlinku pěstovat celoročně venku. To 
sice můžete, ale šance na její opětovný růst nebude 
tak velká. Spíše chci říci, že není třeba se obávat 
prvních mrazíků, možná ani těch druhých, a už 
vůbec ne zimování v chladu, čili teplotách okolo 
0–10 °C. Tomu se žádná zářivka nevyrovná!

Jakub Štěpán

Láčkovice od jara pěstovaná venku v pařeništi, za sebou má již několik mrazivých podzimních nocí. 
Fotka z konce října 2010: Jakub Štěpán
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Vážené čtenářky a čtenáři 
TRIFIDa,
je tu závěrečné číslo roku 2010, což znamená, že 
se sluší, abych Vám všem za Redakční radu „T“ 
i za Správní radu „D“ popřál báječné a klidné 
Vánoční svátky a také úspěšný nový rok 2011.

Přeji zajímavé a příjemné počtení a věřím, že 
i tradiční vánoční dárečky Vám přinesou alespoň 
drobnou radost.

V tom novém roce ´11 bych si moc přál, aby v něm 
DARWINIANA i její čtvrtletník TRIFID nadále 
úspěšně obhajovaly smysl své existence, aby 
zajímaly stále více nových zájemců. 

Tradičně děkuji a přeji krásné svátky Vánoc a nový 
rok také aktivně činným, kteří jsou pro živost 
a životnost DARWINIANY klíčovými hybateli.

Jestli se vedení „D“ daří přes masožravé rostliny 
a jiné botanické zajímavosti alespoň na špehýrku 
pootevřít dveře do komnaty tajů a krás matky 
Přírody, pak se nemíjí účinkem.

Vše podstatné, co jsem měl v tomto svátečním 
úvodníku na srdci, jsem vyčerpal.

Nashledanou v příštím roce.

Dne 3. 11. ´10,

Zdeněk Žáček, 
Prezident DARWINIANY 
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Začal jsem jako většina pěstitelů, na jižním parapetu 
v zimě, na verandě a na zahradě v létě. Postupně jsem 
shromáždil asi 50 květináčů a osvojil si základní 
postupy při pěstování, ale s kytkami jsem příliš 
spokojen nebyl. Při zimování se jim nedařilo, na jaře 
nekvetly, změny pěstebních míst je deptaly. Po druhé 
zimě jsem uvážil, že takto to dál pěstovat nemá moc 
smysl, přes léto mi jich sice pár vždy pěkně vyrostlo, 
ale byly malé a slabé. Věděl jsem, že ideální by byl 
skleník, ale na ten jsem rozhodně neměl finanční 
prostředky. Velmi se mi však líbily fotky zahradních 
rašelinišť, a tak jsem před 3,5 lety založil své první 

rašeliniště. Nebylo ještě příliš uměle udělané, 
ale podmínky se v něm už téměř nelišily od těch, 
jaké jsou tam teď. Vysázel jsem na něj (ze špirlic) 
nejprve S. purpurea subsp. purpurea, jejího křížence 
se S. alata, několik variet S. flava, které tehdy byly 
nebozí chudáci, a několik teplomilnějších kříženců. 
Ostatní špirlice jsem ještě první zimu nechal 
v domě. Rašeliniště ale přezimovalo skvěle, takže 
další jaro jsem tam přemístil definitivně všechny 
špirlice a mimochodem také mucholapky a další 
dvě zimy, co doteď byly, přežily téměř všechny bez 
problémů. Teď mám již, po mnoha úpravách, dvě 

Pár postřehů z celoročního pěstování špirlic 
na zahradním rašeliništi 

aneb Sarracenia purpurea subsp. purpurea do nížin nepatří

Jan ŘehoŘ (3. 10. 2010)

Špirlice byly vždy mé nejoblíbenější masožravky. Zvláště proto jsem těch pět let, co masožravky pěstuji, 
věnoval hlavně zjišťování, jak špirlice v mých omezených podmínkách domku s menší zahrádkou co 
nejlépe pěstovat.
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zahradní rašeliniště o velikostech 450 × 150 cm to 
větší a menší 200 × 150 cm. Parapety už používám 
pouze na zakládání výsevů (hlavně špirlic), kde jsou 
od ledna do května. Dále pak mám ještě na jižní 
verandě několik plastových nádob o velikosti 80 × 
50 × 40 cm, kde jsou výsevy od května a přes první 
zimu, pak jdou na rašeliniště. 

Cílem tohoto článku ovšem není popsat vám mou 
sbírku, ani vypsat základy pěstování a množení 
špirlic. Takových návodů je všude plno. Chtěl bych 
hlavně popsat některá svá pozorování a postřehy 
z růstu špirlic na mých zahradních rašeliništích 
a trochu uvažovat nad vhodností celoročního 
venkovního pěstování jednotlivých druhů a hybridů. 

Začal bych masožravkou Sarracenia purpurea 
subsp. purpurea, tedy kytkou, která se obecně 
pěstiteli považuje za jedinou skutečně ověřenou 
venku pěstovatelnou špirlici. Popíši nejdřív růst této 
kytky v průběhu vegetačního období. To u mě začíná 
v půlce března, když z rašeliniště oddělám naházený 
sníh a chvojí. První měsíc se kytky probouzí a zatím 
nerostou. Na konci dubna naráz vyraší květy a hned 
po nich začne růst láček, které se začnou otevírat 

od první půlky května. Tyto jarní láčky hustě rostou 
něco přes dva měsíce, kdy nahradí všechny staré 
láčky, a v první půlce července se růst zastaví a začne 
letní stagnace. Na konci srpna, současně s dozráním 
jarních květů, začne rašit druhá sada květů, už jen 
jednotlivě, ale do půlky října postupně rozkvete 
podruhé téměř každá kytka. Podzimní květy jsou 
daleko nižší než ty jarní, ale jinak jsou normální. 
Tyto květy jsou však na nic, protože do zimy nemají 
šanci stihnout uzrát. Na začátku září začne rašit 
i druhá sada láček. I ty první z nich jsou už kratší než 
ty jarní a ty poslední, které se otevřou v půlce října, 
už jsou jen chudáci, často i deformovaní. V druhé 
půlce října pak začne definitivní stagnace a při první 
příležitosti je zaházím sněhem. Člověk by na první 
pohled řekl – jo, v pořádku, dvě sady láček a květů. 
Mě ale přišlo divné, že mi žádná jiná špirlice venku 
nekvete dvakrát za rok a nedělá deformované láčky, 
stejně jako kytky, co jsou celoročně v bytě, a taky 
se mi nezdálo, že by v přírodě dělala květy, co 
neuzrají. Vycházelo mi z toho tedy jediné – jižní 
Morava je pro S. purpurea subsp. purpurea až příliš 
teplá destinace. Většinu rostlin mám lokalizovanou 
někde poblíž Winnipegu, zbytek ze Švýcarska, kam 
byly vysazeny též kanadské rostliny. Obě formy 



- 6 - Trifid 2010/4

mají totožný vegetační cyklus. Věděl jsem, že oblast 
kolem Winnipegu má velmi chladné zimy, je tam 
kontinentální klima, ale byl jsem překvapen, když 
jsem zjistil, jaké je to tam celoročně. Vegetační 
období (pokud použiji tu definici, že je to období 
s průměrnou denní teplotou  nad +5 °C ) je v Brně 
7–8 měsíců. Ve Winnipegu je toto období ovšem jen 
5–6 měsíců! Takže záhada byla v podstatě vyřešena, 
ve Winipegu se 1 měsíc probouzejí, pak půl měsíce 
kvetou, následně dva a půl měsíce dělají láčky a to 
už tam začíná podzim, cca 1–2 měsíce ještě stagnují 
a máme ono 5–6měsíční vegetační období u konce. 
Toto se mi ale ještě nezdálo jako jistá věc, než 
jsem našel jasné potvrzení. Kamarád má zahradní 

rašeliniště v 800 m n. m. v Beskydech a pěstuje tam 
hlavně tyto kytky. A rostou mu tam přesně tak, jak 
jsem tipoval pro Kanadu – v půlce dubna roztaje 
sníh, v půlce května začne kvést, na začátku června 
začne dělat láčky, dělá je do druhé půlky srpna a pak 
už začíná podzimní stagnace. A kytkám se daří 
minimálně tak dobře, jak u mě v nížině. Nechci však 
říct, že by tady nerostly dobře, vevnitř je to 100× 
horší, ale úplně ideální podmínky to nejsou. Ideální 
podmínky má v Česku ve středních a vyšších 
polohách. A rozhodně nemá co dělat ve skleníku! 

Botanický druh špirlice, pro který jsou, podle mě, 
podmínky jižní Moravy naprosto ideální, ač s tím 
mnozí třeba nebudete souhlasit, je S. flava. Pěstuji 
hlavně var. rugelii, ale i S. flava var. ornata, S. flava 
var. cuprea a S. flava var. flava. Řekli byste – roste 
v dosti teplejších podmínkách – ale není to na ní 
znát. V přírodě sice má vegetační období dlouhé 
9–10 měsíců, tady 7–8 měsíců, přesto bez problému 
zvládne prožít celý svůj vegetační cyklus. A v zimě, 
když se zakryje chvojím a zasype sněhem, tak nemá 
žádný problém. Na jaře se probouzí trochu později 
než S. purpurea. V případě, že ji odkryji v půlce 
března, tak jí začnou rašit květy na přelomu dubna 
a května a po vykvetení jí v druhé polovině května 
začnou růst láčky, které vyrostou naráz a dorostou 
v půlce června. Jejich výška a mohutnost záleží 
nejvíce na tom, jaké je jaro. Loni (2009), kdy bylo 
velmi teplé a extrémně slunečné jaro (hlavně duben), 
vyrostly opravdu hodně, výška nejvyšších láček se 
pohybovala kolem 80 cm a průměr obústí byl kolem 
7–8 cm. Letos (2010) bylo chladné a velmi deštivé 
jaro, takže nejvyšší láčky dorostly „jen“ do výšky 
70 cm a průměr obústí byl maximálně něco přes 6 
cm. Před 2 a 3 lety to zase ještě nebyly tak velké 
rostliny. Po dokončení láček si rostliny dají dva 
měsíce „pauzu“, během níž láčky plně využívají 
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Rostlina, pro kterou mi ale připadají podmínky 
mého rašeliniště úplně nejideálnější, je kříženec S. 
purpurea subsp. purpurea × alata! To jsou nádherné 
kytky s napůl vzpřímenými láčkami dlouhými 
u velkých rostlin 30–40 cm a šířkou obústí 5–6 
cm… krásně vybarvené a odolné kytky. 

Co se týče většiny ostatních botanických druhů 
špirlic (kromě S. flava a S. purpurea), tak musím 
uznat, že je poznat, že jihomoravské podmínky jsou 
na ně stále chladnější, než by bylo ideální, a proto 
nedosahují tak dobrých výsledků. Ale všechny 
přežívají, i třeba S. minor var. minor. To ale platí jen 
u botanických druhů, většina kříženců prosperuje 
výborně. Například kříženec S. psittacina × (minor 
× oreophila) udělal úžasný výstavní trs, nebo složitý 
kříženec S. [(purpurea × leucophylla) × minor 
var. of.] × purpurea subsp. venosa var. burkii taky 
roste úžasně. Celkem dobře se také daří nověji 
vysazenému kříženci S. (purpurea × leucophylla) 
× leucophylla, který dělá sice hubené, ale 50 cm 
vysoké láčky. Botanickou S. leucophylla mám 
mnohem menší. 

Každopádně těm botanickým teplomilcům by se 
ve skleníku dařilo o dost lépe, ale i venku rostou 
celkem pěkně a třeba S. purpurea subsp. venosa 
a tatáž var. burkii jsou sice drobnější, ale pěkné. 

Na závěr poznámka – fotky jsou všechny bohužel 
až z půlky září, takže některé kytky na nich nejsou 
zdaleka tak pěkné jako v červnu nebo červenci. 
Flavám již v září zasychá většina láček, ale přesto je 
vidět, že prosperují.   ☼

Fotografie k článku autor.

a sílí, aby v půlce srpna mohla začít druhá růstová 
fáze. To hromadně začnou narůstat fylodia a rostou 
až téměř do konce října. Naroste jich několikrát více 
než láček – ty od začátku září již zasychají. Fylodia 
dorůstají délky cca 2/3 láček a šířky něco přes 5 cm. 
S jejich růstem se výrazně rozroste oddenek, za rok 
se zvětší 2–3× u větších nedělených trsů, u oddělků 
z trsů pak klidně i 4× – může se rozrůstat do všech 
stran. Já jsem své flavy naposledy rozděloval před 
2,5 lety, od té doby je jen přesazuji dál od sebe, a tak 
některé trsy mají již oddenek rozrostlý do šířky 
20–30 cm. Na konci října začnou definitivně 
stagnovat a zhruba v půlce listopadu je na max. 
4 měsíce zakryji. V nížinách můžu pěstování 
této špirlice na zahradním rašeliništi velmi vřele 
doporučit, ve vyšších polohách myslím ale taky 
přežije. Kamarád ji už jednou úspěšně přezimoval 
na rašeliništi i v 800 m n. m., ale je to takový chudák 
– tam už je vegetační období opravdu moc krátké. Se 
zimou ale problém není. Tato rostlina je samozřejmě 
ideální do nevytápěného skleníku, na rozdíl od S. 
purpurea, ale ono to rašeliniště je výrazně levnější 
možnost, a také estetičtější. 
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Vzhledově je to totiž rostlina zvláštní a pro oko 
zapáleného nadšence i krásná, nechci se však 
v tomto článku věnovat jejímu popisu, ale pěstování, 
se kterým mám relativně krátké, leč čím dál lepší 
zkušenosti. 

Poprvé jsem si rostlinu pořídil před mnoha lety, byla 
drobná a brzy zemřela, nepamatuji si, že by tenkrát 
vůbec vytvořila nějaký pěkný list. Podruhé jsem to 
zkusil na podzim v roce 2008, kdy jsem si pořídil 
rostlinku napěstovanou patrně z agaru. Rostlinu 
jsem zasadil do trsu rašeliníku a nechal ji nějakou 
dobu venku. Toho podzimu již nic neudělala, 

zazimovala, vytvořila typické „hibernakulum“ a já ji 
na zimu uložil do sklepa. 

Problém nastal někdy v únoru 2009, protože rostlina 
již začala jevit známky růstu, ale venku bylo počasí 
stále mrazivé. Pěstoval jsem ji tedy ještě asi měsíc 
pod umělým osvětlením, než mohla vycestovat ven. 
Později během vegetační sezóny mi dělala jenom 
radost, každý následující jazykovitý list byl větší 
než předcházející a dosáhla výšky kolem 3–4 cm. 
Rostlina však zatáhla o to dříve, oč dříve vyrašila, 
a já jsem tak již někdy v polovině letních prázdnin 
sledoval tvorbu hibernakula, a ač bylo září pěkné, 

Nebojte se Drosera arcturi
adam Veleba

Obě fotografie zachycují D. arcturi na přirozeném stanovišti v jihozápadní Tasmánii, kde rostlina 
roste v nižších polohách, než je běžné třeba na Novém Zélandu. Zachycené rostliny jsou také větší, 

než jsou obvyklí jedinci z vysokohorských populací. 

Znáte tuto novozélandskou horskou rosnatku? Určitě ano, vyskytuje se i na australské pevnině, je to 
jeden z mála temperátních druhů rosnatek jižní polokoule. Podle fylogenetických analýz patří také mezi 
rosnatky nejprimitivnější. U nás má pověst poměrně obtížně pěstovatelného a pomalu rostoucího druhu, 
alespoň tak jsem ji vnímal vždy já, přesto jsem po ní toužil. 
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rostlina tvrdě spala 
zimním spánkem. 
Rozhodl jsem se tedy 
vyzkoušet jiný způsob 
zimování. Tento 
druh v přírodě často 
zamrzne do ledu, 
a proto jsem rostlinu 
vyjmul z květináče 
s kouskem substrátu, 
vložil to celé 
do destilované vody 
a nechal vše zmrznout 
při teplotě jen těsně 
pod nulou (na zadní 
straně lednice). 

Během zimy, 
když rostlina 
spala spánkem 
spravedlivých (toho 
času však již velmi 
p r a v d ě p o d o b n ě 
spánkem věčným), se 
mi naskytla možnost 
koupit čerstvá semena 
D. arcturi z rostlin 
p o c h á z e j í c í c h 
z australského 
kontinentu. Nečekal 
jsem od nich zázraky, 
ale pomalu jsem 
začínal tušit fatální 
chybu, kterou jsem 
udělal v zimování své 
rostliny, a chtěl jsem 
ji nějak nahradit. 
Nad pověstí pomalu 
rostoucího druhu 
jsem prostě pokrčil 
rameny a obrnil se 
trpělivostí. Do jara 
jsem semena stratifikoval (asi měsíc nechal v lednici 
v mokrém ubrousku), v polovině března je vysel 
do směsi vrchovištní rašeliny s pískem, uložil 
do pařeniště, aby případný déšť semena venku 
nevyplavil, a nechal přírodu pracovat. Mezitím 
jsem vyhodil beznadějně shnilou rostlinu z lednice 
– tento způsob zimování očividně není tím pravým. 

Semena přibližně během měsíce začala jevit známky 
klíčení a rostlinky pomalu, ale jistě vytvořily svůj 

první masožravý list. Krmení semenáčků rosnatek 
obecně doporučuji, urychluje to jejich růst, takže 
jsem občas krmil – všudypřítomní slimáci však 
s oblibou konzumovali mnou používané vločkové 
krmivo pro rybičky i s malými rostlinkami, proto 
jsem měl zpočátku jisté ztráty a od krmení jsem 
dočasně upustil. 

Tohoto jara jsem také navštívil skleník ve správě 
Martina Dančáka v Olomouci, mezi mnoha 
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Kritickým obdobím je zima a zimování rostlin. Ty 
by měly být schopny přečkat i mrazy do -15 °C, 
ovšem jak se zdá, nejsou to mrazy trvalé, nýbrž 
krátkodobá minima, obvykle je teplota přece jen 
výše. V nejtužších zimách je tedy pěstování této 
rosnatky celoročně venku riskantní, i když zajisté 
ne nemožné – například nížinné oblasti ČR by 
mohly mít zimu dostatečně mírnou. Hrou na jistotu 
je zimování v chladu při teplotách těsně kolem 
nuly, ovšem teploty nesmí být příliš vysoké, jinak 
se setkáte se stejným problémem, jako kdysi já – 
předčasným vyrašením. 

Přes všechny problémy považuji nyní tuto rosnatku 
za středně obtížný, zvládnutelný druh, který 
rozhodně stojí za to mít ve své sbírce. Rostlina je to 
natolik zvláštní a jedinečná, že obtíže spojené s jejím 
pěstováním jsou plně vyváženy jejím vzhledem. 
Budete-li mít šanci pořídit si semena, neváhejte. 

A na závěr poznámka – autor zmiňovaného článku 
doporučuje pěstování spolu s darlingtonií, podle 
jeho zkušeností se rostliny ve svých nárocích 
výborně shodují a oběma vyhovuje v horkých dnech 
občasné prolití chladnou vodou nebo i několik 
kostek ledu.   ☼

jinými MR měl i květináč s D. arcturi a krásnou 
D. stenopetala, ptal jsem se tedy na zimování 
těchto rostlin, protože u mě to byl kámen úrazu. 
Jeho způsob má však svá značná omezení – 
málokdo má k dispozici světlý skleník se suchým 
vzduchem temperovaný na teplotu kolem 5 °C. 
I taková informace však leccos napoví. Posledním 
informačním zdrojem se pro mě stal článek 
o pěstování této rosnatky v časopise Stenopetala 
(Lissington 2008). Autor v něm předkládá důležitý 
postřeh, tento druh rosnatky je potřeba vydatně 
krmit. V přírodě se podle jeho pozorování rostliny 
koncentrují na straně rašeliniště odvrácené od hory, 
na které rostou. Způsobeno je to prý tím, že sestupné 
větry ženou v létě každý večer právě přes tato místa 
mračna drobného hmyzu, rosnatky tak vydatně 
povečeří a spokojeně rostou. 

V důsledku jeho rad jsem opět začal krmit 
a zbývající prosperující semenáčky jsem počátkem 
srpna také přesázel do lepšího substrátu. Květináč 
s dobrou drenáží jsem vyplnil asi ze ¾ směsí 
rašeliny s pískem (1 : 1) a nahoru jsem dal přibližně 
dvoucentimetrovou vrstvu rašeliny s pískem 
a sekaným živým rašeliníkem (přibližně 1 : 1 : 2), 
který časem obroste a vytvoří přirozeně vyhlížející 
polštář. Do této vrstvy jsem pak sázel zbývajících 
9 prosperujících semenáčků, v té době již se 
třetím masožravým listem a mnohem větších než 
jsem se odvažoval doufat. Semenáčky jsem opět 
krmil (slimákům jsem téměř znemožnil přístup 
k rostlinám) a ty se mi štědře odměnily. Zatáhly 
teprve na počátku října, dokonce ještě později 
než D. anglica a D. rotundifolia, a v té době měly 
asi pátý nebo šestý masožravý list a velikost přes 
1  cm, což jsem vskutku neočekával (jsa připraven 
na velmi pomalý růst). 

Z klíčových rad se tedy zdá prospěšné zejména 
krmení rostlin. Rašeliník v substrátu není vůbec 
k zahození a zmiňovaný článek (Lissington 2008) 
doporučuje také pravidelně rostliny zaplavovat 
a vodní hladinu udržovat blízko povrchu rašeliny 
– tak jak je to v přírodě. Je vhodné také rostliny 
pěstovat venku nekryté (kvůli větrání) a mimo 
přímé celodenní slunce – jde přece jen o horský druh 
a celodenní přehřívání mu neprospívá. S oběma 
podmínkami souhlasím, jde to i v pařeništi na slunci, 
ale letošní rok byl neobvykle chladný a kdoví, jak 
by rostliny reagovaly na dlouhodobá letní vedra, 
proto je lepší vybrat místo jen s několika hodinami 
slunečního svitu denně, třeba ráno nebo večer. 

Poděkování: 

S použitím svých fotografií z přírody laskavě 
souhlasil Miguel Felix de Salas z Tasmánie. 

Použitá literatura: 
lissington d. 2008: ProPagation of the alPine 
sundew, Drosera arcturi. stenoPetala 105:12-17. 
h t t P : / / w w w. c P u k f o r u m . c o m / f o r u m / i n d e x .
PhP?showtoPic=34411
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Den sedmnáctý – výplaz 
na Church Camp – Gunung 
Murud

Zase stejný rituál, 6:30 snídaně, 7:00 odjezd ve stylu 
jízda na velbloudovi dále do vnitrozemí, směrem 
k pohoří Gunung Murud. Tři hodiny po startu 
se zastavujeme v dřevařském překladišti, kde 
za místním kostelíčkem objevujeme fantastickou 
lokalitu láčkovek. Na jílovito-kamenitém 
obnaženém svahu je co vidět a fotit. Desítky rostlin 
N. chaniana s až 35 cm velkými láčkami, moře rostlin 
N. reinwardtiana a N. fusca a těsně před odjezdem 
nacházíme i překrásnou rozvětvenou N. vogelii. 
Prostě paráda a focení opět zabírá drahnou chvíli. 
Musíme však dál – cíl je v nedohlednu.

Po dalších dvou hodinách jízdy se dostáváme 
do výchozího bodu túry – do tábora na Gunung 
Murud, jsme ve výšce přes 1.500 m n. m. Tedy 
do výchozího, původně máme pokračovat ještě 
nějakých pět kilometrů autem, ale lesníci nás 
informují, že cesta je po deštích pryč. Pokračujeme 
tedy po svých, hustým, nepropustným pralesem. 
Naštěstí jdou s námi domorodí průvodci, kteří mají 
prales přečtený – orientace zde je velmi mizerná 
a mapy neexistují. Dva kilometry plahočení 
zvládáme za přijatelné tři hodiny a u výchozího 
místa výšlapu, chatky Lepo Bunga ve výšce cca 
1.800 m n. m., rozbalíme mobilní piknik. Ale není 

času nazbyt, tak honem vzhůru na hřeben, což je 
poměrně fuška. Stojí to však za to. Na stromech 
všude okolo rostou epifytní N. lowii, ve vegetaci pak 
N. hurreliana, N. muluensis a N. murudensis. Všude 
okolo kvetou různobarevné pralesní rododendrony. 
Po hřebeni pokračujeme po polorozbořeném 
dřevěném chodníku k „False peak“ a odtud lesní 
pěšinou až do Church Camp. Jedná se o kdysi 
posvátné místo, kde se konaly poutě domorodců. 

Výlet do ráje láčkovek 
Borneo 2009 – díl IV.

VáclaV kubín

Gunung Murud track – Nepenthes lowiiGunung Murud track – Nepenthes lowii
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Čas, vlhkost a teplo si však vzaly svou daň 
a z chodníku jsou jen nebezpečné ruiny a z domků 
neudržované polorozbořeniny.

Do Church Campu ve výšce přes 2.000 m n. m. 
přicházíme totálně vyčerpaní za svitu čelovek 
a měsíce o půl desáté večer. Uvnitř domků jsou 
nánosy prachu a myšího trusu. Ale v tomto stavu je 
člověku jedno, kam si lehne – takže drobný úklid, 
nafouknout karimatku, rozbalit spacák, umýt se, 
najíst se a spát. Tu noc jsem poprvé ucítil na Borneu 
chlad – v této výšce klesaly teploty přes noc až 
k 15 °C.

Pokračování příště.

Fotografie k článku autor.

Gunung Murud track – Nepenthes muluensis

Gunung Murud track – Rhododendron 
polyanthum

Gunung Murud track – Church camp path Gunung Murud track – Nepenthes tentaculata

Gunung Murud track – Nepenthes hurelliana
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Platba členství a předplatného 
Trifida na rok 2011

S blížícím se koncem roku znovu přišel čas, abych 
připomněl zaplacení členství pro příští rok, případně 
předplatného časopisu Trifid. A při té příležitosti 
představujeme jednu novinku: členství na rok 
2011 s elektronickou verzí Trifida za 150 Kč. Tím 
bychom chtěli zareagovat na podněty, kterých se 
nám především v posledním roce dostalo. Členství 
v Darwinianě tak již není neoddělitelně svázáno 
s odběrem papírového Trifida. Pokud tedy preferujete 
stažení Trifida ve formátu PDF z našeho webu před 
jeho papírovou verzí až do schránky, případně 
prostě jen chcete šetřit (ať již svou peněženku či 
naše lesy), je tato varianta určená právě vám. Toto 
členství je jinak zcela plnohodnotné, máte tedy 
i nadále nároky na všechny stávající členské výhody. 
Jediným rozdílem mezi členstvím za 400 Kč (resp. 
200 Kč pro mládež a důchodce) a touto novou 
variantou za 150 Kč je ryze volba mezi Trifidem 
na papíře a v PDF. Podotýkám, že ti, kteří zůstanou 
věrni papíru, budou mít samozřejmě stále přístup 
do databáze se soubory PDF. Možnost tohoto 
nového členství je zatím omezena jen na rok 2011, 
během kterého uvidíme, zda je o ně zájem a zda je 
celá koncepce společnosti ku prospěchu. V případě 
zájmu najdete více informací k tomuto kroku 
na stránkách našeho fóra http://www.darwiniana.cz/
forum/ ve vláknu Nová možnost členství na 2011: 
s elektronickým Trifidem v PDF za 150 Kč.

pozn.: Našim slovenským členům připomínám, že 
od letošního roku má Darwiniana speciální účet 
vedený přímo na Slovensku (viz níže), na který 
můžete platit jen za běžnou cenu svých tuzemských 
převodů.

Členství

Členské příspěvky se vztahují na celý kalendářní 
rok. Pokud si přejete odebírat časopis Trifid v jeho 
papírové podobě (tedy beze změny jako dosud), činí 
příspěvek pořád 400 Kč a členové věkem do 16 let 
a důchodci platí polovinu, tj. 200 Kč. Spokojíte-
li se s elektronickým Trifidem na PDF, kterého si 
stáhnete ze Skladu na webu Darwiniany ze sekce 
určené výhradně pro členy, pak platíte jen 150 Kč.

Nejjednodušší je složit požadovanou částku 
na transparentní účet číslo 2900058987 u FIO 
banky (jak v Česku, tak na Slovensku), a to nejlépe 
převodem, případně zaplacením na pobočce nebo 
formou poštovní poukázky.

i) V případě převodu v Česku uvádíte jako číslo 
účtu 2900058987/2010.

ii) V případě převodu na Slovensku uvádíte jako 
číslo účtu 2900058987/8330. U eurových plateb 
se prosím snažte zohlednit aktuální nákupní 
devizový kurz ČSOB na měnovém páru EUR/
CZK.

Jako variabilní symbol použijte své členské číslo 
(najdete ho jednak na štítku na černém obalu, 
v němž vám Trifid přišel, případně je rovněž 
k dohledání na webu v seznamu členů http://
www.darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu). 
Do poznámky uveďte „členství 2011“.

Zaplatit hotově je možno přímo pokladníkům při 
příležitosti osobního setkání, tj. mně nebo Janě 
Rubešové.

Předplatné

Trifida si můžete rovněž předplatit, aniž byste 
museli být členy společnosti (nemáte pak ale 
samozřejmě možnost čerpat členské výhody). Cena 
je v tomto případě 100 Kč za každé číslo, které 
ještě zbývá do konce příslušného roku – aktuálně 
tedy 400 Kč za celý ročník 2011. Způsob placení 
je identický jako v předchozím případě, variabilní 
symbol vám jednou přidělený v minulosti zůstává 
stále v platnosti (viz štítek na černém obalu Trifida 
nebo si o něj napište Jirkovi Vaňkovi na jirkavan@
gmail.com). Do poznámky pak uveďte „předplatné 
2011“.

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte 
kontaktovat: patrik_h@seznam.cz nebo 
+420 724 715 717. Detailně rozebraný způsob 
placení najdete rovněž na http://www.darwiniana.
cz/masozravky/prijem-plateb.

Patrik Hudec

Interinfo
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Nový obchod Darwiniany  
http://obchod.darwiniana.cz/
Chvíli po tom, co se nových stránek dočkala 
společnost Darwiniana jako taková, vznikly stránky 
ještě jedny. Jsou to stránky prodejní, v nichž se 
sdružují všechny produkty naší společnosti, to jest 
například knížky, pěstitelské pomůcky, odznáčky, 
trička a mnoho dalšího. Zapomenout nemůžeme ani 
na Semennou banku, která obchodu svou nabídkou 
okolo stovky druhů semínek jasně dominuje. 

Nápad spojit všechny produkty Darwiniany do jedné 
stránky se zrodil již dříve. Vyvíjet správným 
směrem se to však začalo až ve chvíli, kdy jsme 
přišli na systém Webgardenu, který je úplně 
zdarma (díky automatickým reklamám) a poskytne 
našim stránkám mimo jiné i plnohodnotné funkce 
e-shopu s nákupním košíkem. Ještě předtím jsem 
tuto funkci použil na svých soukromých stránkách, 
takže vše bylo prověřené a šlo se takřka najisto. 
Pohráli jsme si s grafikou, vytvořili základní kostru 
stránek a řešili všechny možné vymoženosti, jako 
například dvojí ceny (pro členy a nečleny) nebo 
co vše se bude uvádět do karet každého zboží. 
Když byly tyto důležité drobnosti vyřešeny, mohl 
jsem začít s prací nejtěžší, kterou bylo zadávání 
jednotlivého zboží do katalogu. Poté už jsme řešili 
hlavně záležitosti samotného provozu a rozdělili si 
funkce. Já zůstal u toho, co jsem zatím dělal, a to 
u správy elektronického systému. Hlavní správu nad 
obchodem si přenesl ze staré Semenné banky Honza 
Bronec, avšak jedna podstatná změna se přeci jen 
konala. Do týmu se dostal nový pomocník, kterým je 
Milan Petras, a ten převzal funkci skladníka a správu 
fyzického obchodu. Veškeré zboží se nyní přesunulo 
(nebo se tak brzy stane) k němu domů (do Prahy) 
a odtud bude každý týden rozesíláno zákazníkům. 
Opomenout nemohu dva velké pomocníky, kteří 

sice „oficiální funkce“ nedostali, ale byli neustále 
nápomocni při vytváření obchodu a zrodu nápadu 
vůbec, a jimi jsou Michal Rubeš s Patrikem Hudcem. 
Všem ještě jednou děkuji za perfektní spolupráci!

Co nového Vás v e-shopu tedy čeká? Krom 
samostatných stránek je tu hlavně již zmíněný 
nákupní košík. U každého zboží je obrázek 
a podrobnější informace, které se dříve 
do jednoduché tabulky nemohly vejít. U semínek 
MR naleznete například odkaz do VAMRu, kde si 
můžete přečíst něco o daném druhu nebo si alespoň 
prohlédnout fotky. Zboží je také rozškatulkováno 
do jednotlivých kategorií, což zvýší přehlednost. 
Zákazník jistě ocení také větší volnost ve výběru 
poštovních služeb (např. možnost doporučených 
zásilek) a mohl bych pokračovat dál. Podrobnější 
informace a nákupní řád si však můžete přečíst či 
prohlédnout přímo na stránkách obchodu http://
obchod.darwiniana.cz/, takže je zbytečné to sem 
všechno psát znovu. Co se však nezměnilo jsou 
ceny zboží a vůbec systém získávání semínek 
do Semenné banky. Proto i do nové Semenné banky 
můžete posílat přebytky svých semínek či aktuálně 
také gemm trpasličích rosnatek. 

Závěrem nutno podotknout, že nový obchod je 
stále v plenkách a mnoho detailů se bude řešit ještě 
při plném provozu. Pevně doufám, že budete Vy, 
jakožto možní zákazníci, s obchodem spokojení!

Jakub Štěpán

Svodka ze SR
Po schůzce Správní rady 12. května probíhala 
veškerá následná komunikace pouze v elektronické 
rovině. Z tohoto důvodu se v minulém vydání 
Trifida svodka ze SR neobjevila. Nově jsme se 
sešli na sídelní pražské adrese v Křižovnické až 
po podzimní výstavě Darwiniany, 27. září. Ač bodů 
k projednání bylo ve srovnání s dřívějškem spíše 
méně, jejich závažnost to bohatě kompenzovala. 
Omluvili se Zdeněk Žáček a Adam Veleba, přesto 
se však povinnostem nevyhnuli, když jim byl 
k důkladnému opřipomínkování poskytnut zápis ze 
schůzky, aby to nejdůležitější mimo běžné provozní 
záležitosti nebylo přijato pouhou nutnou většinou, 
jak vyžadují Stanovy, ale tentokráte opravdu 
jednohlasně. Tím bylo předně rozvrhnutí koncepce 
výstavy Darwiniany na rok 2011 spojené s oslavou 
jejího výročí a zakomponování některých změn, 
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které, jak doufáme, posunou tuto společenskou akci 
zase o krok dál. V kalendáři na našich webových 
stránkách je již zmíněna a o dalších podrobnostech 
plánujeme s velkým předstihem do všech detailů 
reportovat. V druhé řadě jsme se po dlouhé diskuzi, 
vycházeje ze zkušenosti z let minulých a také 
z ohlasů a přání některých (i případně potenciálních) 
členů, odhodlali k pokusnému zavedení „čisté“ 
formy členství za 150 Kč bez rozdílu věku, která 
s sebou ale na rozdíl od standardního členství nenese 
nárok na Trifida v papírové podobě, nýbrž pouze v  
elektronické jako PDF. Více k celé této záležitosti 
a jejímu záměru je uvedeno v části věnované placení 
členství na příští rok a bylo mimo jiné detailně 
rozebráno a vysvětleno také na fóru. Platnost je 
však zatím striktně omezená jen na kalendářní 
rok 2011 a až po testovacím provozu v průběhu 
roku důkladně zhodnotíme, zda naplnila to, co si 
od ní nyní slibujeme, a zůstane zakomponována 
ve standardní nabídce, nebo bude mít naopak jepičí 
život a zanikne.

Další sleva pro členy: 
10 % u PlastyVaněk

Členové Darwiniany mají od října u společnosti 
PlastyVaněk nárok na 10% slevu v případě odběru 
zboží za alespoň 200 Kč. Tato firma se zastoupením 
v Táboře a Říčanech u Prahy je dovozce a prodejce 
více než dvaceti druhů plastových krabiček a boxů 
BraPlast o objemu od 100 ml až do 25 litrů, 
které jsou určené mj. pro chovatele sklípkanů, 
drobných plazů a krmného hmyzu. Pro pěstitele 
MR jsou vhodné například na pralesní rosnatky 
nebo jako miniskleníčky. Více o jejich nabídce 
na internetových stránkách http://plastyvanek.717.
cz/.

Nový přírůstek do knihovny: 
Stewart McPherson – 
Carnivorous Plants and their 
Habitats

V září konečně přibyl do knihovny Darwiniany již 
předminule avizovaný knižní dvouset Carnivorous 
Plants and their Habitats od anglického botanika 
Stewarta McPhersona, vydaný opět v pevné 
vazbě nakladatelstvím Redfern Natural History 
Productions. Na více než 1400 stranách bohatě 

doprovázených barevnými fotografiemi si jistě 
každý přijde na své a v některém z následujících 
čísel Trifida se můžete těšit na podrobnou recenzi 
této rozsáhlé publikace. A jelikož došlo při přepravě 
k ohnutí pravých dolních růžků přebalů, poskytl Ivo 
Koudela Společnosti velice solidní slevu. Výsledná 
cena je proto 1500 Kč.

Diskuzní fórum T4/2010 
http://www.darwiniana.cz/
forum/

Za zmínku z dění na našem fóru jistě stojí další, 
již 15. díl seriálu Měchýřková invaze s podtitulem 
Vzájemná konkurenceschopnost vybraných druhů 
terestrických bublinatek od režiséra Kuby Štěpána. 
Tato zatím poslední epizoda se odehrává v říjnu. 
A zatímco minule to s bublinatkami šlo obrazně 
řečeno z kopce, nyní se situace obrátila a hezky 
se nám zazelenalo. Detailní pohled do husté spleti 
listů, kořenů a pastí díky průhledným stěnám 
pěstební nádoby je něco, co se nenaskytne zrovna 
každý den. Ve stejné sekci, tedy Oznamce, najdete 
také upozornění od Tomáše Casky na článek 
odvolávající se na studii Světového fondu ochrany 
přírody (WWF) nazvanou Amazonie žije! Desetiletí 
objevů 1999–2009. Pojednává o dlouholetém 
výzkumu v oblastech amazonského deštného 
pralesa a nálezu více než 1200 nových živočišných 
a rostlinných druhů. Pro nás masožravkáře je zde 
rovněž bonbónek v podobě Drosera amazonica 
Rivadavia, A. Fleischm. & Vicent. Relativní 
novinka rosnatka amazonská byla popsána loni 
v ECOTROPICA 15: 13–21, 2009 (Society for 
Tropical Ecology) právě touto již zmíněnou trojicí 
F. Rivadavia, A. Vicentini a A. Fleischmann. Celý 

Rašeliniště Tomáše Báborského.
Foto: Tomáš Báborský.
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článek v PDF (A New Species of Sundew (Drosera, 
Droseraceae), with Water-dispersed Seed, from 
the Floodplains of the Northern Amazon Basin, 
Brazil) je na internetu volně k dispozici, mj. např. 
zde: http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/
botsyst/heubl/Rivadavia_et_al_2009_modified.pdf.

V tomto čísle Trifida shrnul Honza Řehoř své 
dosavadní zkušenosti s celoročním pěstování špirlic 
na rašeliništi pod širým nebem. Mnohem více 
zeširoka se v tomto duchu rozepsal také na fóru, 
kde se navíc věnoval dalším masožravým rodům, 
problematice zimování a… rovněž dal návštěvníkům 
Chlubírny možnost zhlédnout fotografie ze 
své venkovní „laboratoře“. A ta opravdu stojí 
za podívanou! Doslova třešničkou na pomyslném 
dortu je pak sbírka snímků z rašeliniště Tomáše 
Báborského.

Patrik Hudec

Vánoční dárek – semena 
Pinguicula lusitanica
V Trifidech 2009/1 – 3 vycházelo na pokračování 
povídání od Jardy Neubauera Cesta za tučnicemi 
a jak rostou. Z této cesty, kterou chlapci podnikli 
v roce 2004, si přivezli asi 20 semen Pinguicula 
lusitanica z lokality blízko malého francouzského 
městečka Lannemezan.

Léta piplání a zkoumání byla korunována úspěchem 
a letos v srpnu Mirek Macák sklidil z rostlin ze 
svých výsevů velké množství semen.

Mirek se rozhodl poslat je mezi lidi a nabídnul 
je jako vánoční dárek pro členy naší pěstitelské 
společnosti, za což mu náleží velký dík!

Michal Rubeš

Několik poznámek k výsevu a pěstování 
Pinguicula lusitanica

Semínka vysévejte nejlépe již koncem února či začátkem března, 
a to z toho důvodu, aby vám rostliny stihly dospět a zaplodit ještě týž 
rok. Ačkoliv se P. lusitanica dá v kultuře udržet dva roky, často se 
stává, že přes zimní období uhyne. Časným výsevem získáme pojistku 
v podobě semen, přičemž rostliny jsou automaticky samosprašné. Jako 
výsevní i pěstební substrát se osvědčila čistá rašelina nebo rašelina 
s pískem. Velmi důležitým faktorem pro pěstování je vysoká vzdušná 
vlhkost, proto rostliny pěstujeme v akváriích či podobných zařízeních 
a alespoň jednou denně rosíme. Další důležitou podmínkou je dostatek 
rozptýleného světla, jehož intenzita by v zimních měsících měla být 
co nejvyšší. Umístění například přímo na parapetu západního nebo 
severního okna se zdá být optimální a většinou není zapotřebí ani zimní 

přisvětlování. Ačkoliv 
rostliny v přírodě 
rostou i na intenzivně 
osluněných místech, 
bývají poměrně hodně 
stíněny okolní vegetací. V kultuře na velmi osluněném 
místě mohou nastat problémy s popálením rostlin 
a s nízkou vzdušnou vlhkostí, pozdně odpolední oslunění 
však rostlinám prospívá. Květináče s rostlinami mohou 
stát trvale v menším sloupci vody, v zimě vlhkost substrátu 
poněkud zmírníme, ale vyschnout nesmí nikdy. Vzhledem 
k trvale vysoké vzdušné vlhkosti však není udržení mírně 
vlhkého substrátu problém.

Mirek Macák

Pinguicula lusitanica
Foto: Adam Veleba, skleník Přírodovědecké 

fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Pinguicula lusitanica
Foto: Michal Rubeš, 

sbírka Kateřiny Braunové
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V nenápadných modrých 
deskách se skrývá nejstarší 
dílo o masožravých rostlinách 
souborného charakteru, 
jak lze tuto knihu stručně 
charakterizovat. V knihovně 
samozřejmě nemáme výtisk 
z originálního prvního vydání 
(ten bych asi nemohl skladovat 
jen tak na poličce), ale moderní 
přetisk druhého vydání. I tak je 
tato kniha cenným dokumentem 
dokládajícím počátky 
systematického výzkumu 
masožravých rostlin a nutno říci, 
že výzkumu místy až nečekaně 
detailního. 

Z celkové délky 377 stran je jich 
223 věnováno pouze rosnatce 
okrouhlolisté. Autor nejprve detailně pojednává 
o struktuře listu, navazuje pozorovnáním reakce listů 
a jejich pohybů, všímá si vlivu různých podnětů, 
od teploty, přes nejrůznější roztoky, organické 
i anorganické sloučeniny, soli, kyseliny, jedy a další. 
Závěrečných deset stran o rosnatce okrouhlolisté je 
věnováno shrnutí informací získaných pokusy. 

Následuje několik stran o šesti dalších druzích 
rosnatek, delší kapitolka s mucholapkou, 
aldrovandkou, rosnolistem a roridulou (autor ještě 
považuje roriduly za součást čeledi Droseraceae) 
a celá část knihy věnovaná čeledi Droseraceae 
je zakončena kapitolou o žláznatých trichomech 
a čeledi obecně. 

Závěrečných 100 stran je věnováno čeledi 
Lentibulariaceae – za relativně podrobným oddílem 
o tučnici obecné následují kapitoly o Utricularia 
neglecta (dnes známá jako U. australis) 
a U. montana (= U. alpina). Kupodivu je závěrem 
zmíněn i rod Polypompholyx a několik stran je 
věnováno genlisejím. 

V knize tvrdě převažuje text, a to text anglický, 
místy se mi zdá být psán i jinou angličtinou, než 
na jakou jsem zvyklý – nejsem však nijak výrazně 

jazykově nadán, proto si komentáře k obtížnosti čtení 
odpustím. Knihu jsem tak jen letmo prošel, na její 
pořádné přečtení bych potřeboval pravděpodobně 
několik měsíců klidných večerů. 

Některé prováděné pokusy se mohou zdát na první 
pohled poněkud naivní nebo zbytečné, autor je však 
všechny popisuje se stejnou pečlivostí a já jsem 
přesvědčen, že podobně rozsáhlý soubor pokusů, 
zejména těch na rosnatce okrouhlolisté, byl sotva 
kdy zopakován a publikován. Jejich kouzlo spočívá 
také v tom, že většinu z nich si může kdokoli 
doma zopakovat, podaří-li se mu sehnat potřebné 
chemikálie (pro některé pokusy) a vlastní-li slušný 
mikroskop a pořádnou dávku trpělivosti a pečlivosti. 

Kniha je také dokladem vývoje ve výzkumu 
masožravosti – špirlice jsou zcela na konci knihy 
zmíněny jako zajímavý rod, u kterého je masožravost 
uvažována, o láčkovkách jsem zmínku vůbec 
nenašel, stejně jako o dalších nám dnes známých 
rodech MR. 

Více než sto let staré texty tak stále zůstávají 
zdrojem inspirujících nápadů a informací, jedním 
ze základních kamenů výzkumu masožravých 
rostlin.    ☼

Charles Darwin – Insectivorous plants
adam Veleba
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Je středa 14. července 2010, 6 hodin odpoledne. 
Stojíme ve Stráži pod Ralskem, v autě jsou 
naloženy všechny důležité věci. Jídlo, pití a hlavně 
fotovýbava. Právě začíná naše cesta za evropskými 
tučnicemi. Já a Pepa jedeme tuto cestu už podruhé, 
Mirek zažívá premiéru. Souřadnice jsou zadány 
v navigaci, a tak nezbývá než vyrazit. 

Usedám za volant, čeká mě téměř 1100 km. Míříme 
k vesničce Vevey ve Švýcarsku na tamní rašeliniště 
podívat se po 6 letech, jak se nám ty sáry rozrostly. 
Nejhorší je první část přes Českou republiku, špatně 
značené objížďky dokážou naštvat. Po přejetí státní 
hranice se nám toto na bezmála 700 km nepřihodí. 
Cesta po německé a švýcarské dálnici ubíhá rychle, 
dá se pěkně sešlápnout pedál, a tak se jede pohodlně.

Když se blíží ráno, mám toho poměrně dost. 
Posledních 100 km sleduji navigaci a každá minuta 
do cíle, která ubyde, se zdá delší a delší. Je krásné 
ráno, sluníčko svítí, jsme v cíli. První cíl, v kufru 
mám dvě piva jako prémii. Po zasloužené odměně 
chceme jít spát. A ejhle, po probdělé noci a najetých 
kilometrech to nejde. Normálně bych padl 
a usnul. Cítím zradu… Že by blízkost lokality tak 
zapůsobila? Nedá se nic dělat, kluci vytáhli spacáky 
a jdou spát. Oznamuji jim, že dokud sáry neuvidím, 
stejně neusnu. Je to jen 3–4 minutky cesty pěšky, tak 
co… Padne nějaká hláška o potrhlech a já vyrážím. 

Na rašeliniště je od parkoviště udělána pěkná 
haťová cesta, ta tu před 6 lety nebyla. Pohodlně 
docházím až do středu rašeliniště lemovaného 

Druhá výprava 
A zase ty tučnice I.

JaroslaV neubauer, mirek macák, PePa malínský

Pinguicula alpina, Granier
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smrky. Jsem překvapen, takhle 
si to nepamatuji. Sáry doslova 
všude. Téměř všechna místa, 
kde přechází vodní hladina 
v mechovou část, jsou obsazena 
mohutnými trsy Sarracenia 
purpurea. Nádherné exempláře 
statných, dokonale vyvinutých 
a zdravých rostlin doplňují 
všude v rašeliníku stovky 
semenáčků všech věkových 
kategorií. 

Jen mě mrzí, že je vidět, že 
potvůrky tak před týdnem 
dokvetly, poprvé jsme je zastihli 
v plném květu. Pokochám se 
tedy tou nádherou a zamířím 
ke klukům. Cestou si prohlížím 
zalaminované krásné kresby 
s místní květenou, které mají 
turisty seznámit s místními 
skvosty. Postupně zjišťuji, že 
i ornitologové zda lobují za své 
miláčky. Jen mě tak napadá, 
jak dlouho by tato dílka 
vydržela u nás v Čechách, než 
by po nich zatoužila nějaká 
ruka nenechavcova.

Nadšen místní přírodou 
i způsobem, jak se tu o ni 
starají, dorážím ke klukům. 
Opustili své spacáky, na spánek 
to taky nevypadá. No, jsem jen rád, že jsme všichni 
praštěný stejně – to se nám to zas sešlo. Bereme 
foťáky a vyrážíme plnit hlavní úkol cesty – získávat 
zkušenosti, fotit a hlavně se pokochat. 

Mezi klením na téma „jak to mám vyfotit, to jsou 
trsy jak kráva, to bude jen zelenej flek“, si všímám, 
že největší rostliny rostou na březích jezírek v úrovni 
vodní hladiny. Rostliny výše položené jsou menší. 
Délka některých láček je i přes 20 cm, přesto jsou 
pěkně zavalité. Prostě ukázkové rostliny. 

Podle množství květů je vidět, že se tu sárám 
daří více než dobře, dá se říci, že se chovají dost 
invazivně, což mi poprvé vůbec nepřipadlo. Trsy 
o průměru 50 cm nejsou vzácností a i větší se tu 
najdou. U těch větších si nejsem jist, že to není 
několik prorostlých rostlin, ale když si vzpomenu 

na dva obří trsy z první výpravy od Tramelanu, 
nedivil bych se, kdyby se jednalo o tak mohutné 
rostliny. Pořídím pár záběrů, fotit takové obry je 
opravdu kumšt. Bavím se pohledem na Mirka, je 
ve svém živlu, fotí a fotí.

Cestou k rašeliništi si Mirek odskočil vyfotit pár 
prstnatců a mezi trávou objevil několik trsů tučnic. 
Jednalo se o P. vulgaris, a tak i tyto rostliny byly 
nuceny zapózovat našim fotoaparátům. P. vulgaris 
zde roste na lokalitě naprosto typické pro daný druh. 
Jedná se o prameniště, kde vyhledává místa mezi 
rozvolněnými trsy trav. Rostliny byly v perfektní 
kondici a právě začínaly tvořit semeníky.

Čas strávený na lokalitě nás totálně probudil. 
Jsme opět čilí, po krátkém odpočinku a snídani 
je rozhodnuto. Odjíždíme směr Mijoux na další 

Pinguicula alpina, Mijoux
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tučnice. Lokalita nedaleko Mijoux je zajímavá 
už tím, že zde rostou hned tři naše krásky, a to 
běžnější P. grandiflora a P. alpina spolu s vzácnou 
P. grandiflora ssp. pallida. Jedná se o krátký 
přesun, a tak nám cesta rychle uteče. Projíždíme 
krásnou přírodou s vápencovými skalami, a tak při 
tom kochání sotva zaregistrujem hranici s Francií, 
do které vjíždíme. 

Poměrně brzy navigace hlásí, že jsme v cíli. Tady 
to ale nepoznávám. Jakési horské letovisko s hotely 
a turistickými atrakcemi. Po výstupu z auta začíná 
rozbor dalšího postupu. Rozhodně se nemíníme 
vzdát. Po procházce letoviskem odhaluji chybu. 
Do navigace jsme nezadali místo parkování, ale 
přímo lokalitu a ta potvora nás navedla co nejblíž. 
Skočit ze skály, tak dopadnem přímo na lokalitu, ale 
už bychom si ji asi neužili. Tak volíme rozumnější 
cestu směr Mijoux po silnici pod lokalitu na místo, 
ze kterého se na ni dá dostat.

Lokalita P. grandiflora ssp. pallida se vyskytuje 
u paty kolmé skály nad mohutným suťovým 
polem, kde se drží malý lesík tvořený smrky. 

Na okraji lesíka v travním porostu se vyskytují 
spolu s P. alpina. Při první akci jsme na této lokalitě 
nebyli, jen jsme si ji zespoda prohlédli. Z časových 
důvodů jsme se spokojili jen s P. grandiflora, která 
zde roste v příkopu u cesty. Nacházíme ji opět a jako 
poprvé zase posekanou sekačkou při údržbě silnice. 
Tentokrát se však nemíníme vzdát. Přesouváme se 
a nakládáme na sebe fotovýbavu. Suťový proud 
dává tušit, že cesta bude mírně veselejší.

Po přelezení a podlezení úvodních obřích balvanů 
porostlých pětiprstkami a kruštíky nám začíná 
ujíždět půda, či spíše kamení, pod nohama. Výstup 
je dost namáhavý, tím spíš, že každý vláčí svou 
fotovýbavu. Propocení a udýchaní dosahujeme cíle. 
A skutečně. Rostliny tu jsou, jak pár desítek kusů 
P. grandiflora ssp. pallida, tak P. alpina, které je 
mnohem víc. 

Rostlin skutečně není mnoho, a protože právě 
začínají zrát semeníky, rostliny se moc neliší 
od klasické P. grandiflora, jen se mi zdají menší. Jsou 
však ve velmi dobré kondici a i nějaké semenáče 
se tu objevují. Je velké štěstí, že je tato populace 

Pinguicula vulgaris, Les Pleiades
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oddělená. Kdyby se obě populace (u silnice a pod 
skálou) smísily, nebylo by mimo dobu květu 
možné rostliny rozlišit. A to vůbec nechci myslet 
na hybridizaci, ke které by určitě došlo. Nafotíme 
tedy rostliny a obhlížíme podmínky. Mirka nejvíce 
zaujalo, jak je lokalita suchá. Žádný potůček ani 
mokvavá skála. Jen mírně vlhký, vápenný jíl.

Sestup, ze kterého jsme měli strach, nakonec 
dopadl dobře. Zvolili jsme techniku „když to ujíždí, 
tak jeď“ a spíše dolů doklouzali. Mirek si ještě 
nafotí pár orchidejí, které jsou zde opravdu všude, 
a začneme řešit, co dál. Na spaní je brzy, a tak se 
rozhodlo, že se přesunem na další lokalitu k hoře 
Granier a pokusíme se najít lokalitu P. grandiflora 
ssp. rosea na jejím úpatí.

Tuto lokalitu jsme dohledávali podle satelitní 
fotomapy a mých 6 let starých vzpomínek. Vzhledem 
k nedlouhému přesunu chceme lokalitu najít, co 
nejblíže přenocovat a druhý den ji prozkoumat. 
Hora Granier je obrovský majestátní vápencový 
masiv připomínající stolové hory ve Venezuele. 
P. grandiflora ssp. rosea se zde vyskytuje v místě 

velkého sesuvu, kde porůstá velmi jílovitou půdu, 
či spíše vápenný jíl. Toto místo a pohled na něj jsem 
si velice dobře pamatoval. Bylo mi jasné, že si ho 
nemohu splést.

Bohužel satelitní mapa skýtá pohled svrchu a ten 
je úplně jiný nežli pohled boční, a tak jsme dorazili 
někam jinam. Začal jsem propadat malomyslnosti 
a obavám, že toto místo nenajdem. Na tuhle 
lokalitu jsem se tolik těšil. V duchu jsem si vynadal 
do starých zvířat, protože sešit s poznámkami z první 
akce zůstal u Mirka doma. Používali jsme ho při 
plánování. Naštvaný sám na sebe jsem si posteskl 
před Mirkem, že sešit by to určitě vyřešil. Ten lump 
zalovil ve svém batohu a s úsměvem sešit vytáhl se 
slovy „nejsem blbej, abych ho nevzal“. V tu chvíli 
jsem viděl génia. Po nahlédnutí do sešitu a mapy je 
během minutky vše jasné. Hurá, jedem.

Nejdřív zpět úplně na horizont a pak asi 1,5 km dolů 
a je to naše. Místo je to určitě ono, v tom se s Pepou 
shodujem, ale vypadá nějak divně. Zastavujem 
kousek dál a vracíme se. Zděšení… Došlo k dalšímu 
velkému sesuvu a lokalita je pohřbena pod více než 

Sarracenia purpurea, Les Pleiades
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metrovou vrstvou jílu a kamení. Muselo to být velice 
dramatické. Na místě, kde jsme před 6 lety tučnice 
fotili, leží metrová a větší vrstva jílu a kamení.

Mám velice smutný pocit, absolutní zklamání. 
Snažím se u bývalého potůčku, spíše u zbytků 
jeho břehu, kde byly populace nejhezčí, najít 
aspoň nějakou rostlinku. Beznadějně. Mezitím 
Pepa prozkoumává přilehlý řídký březový lesík 
s vtroušenými borovicemi. Pak oznamuje: „Mám 
je.“

Jak došlo k sesuvu a na původním místě se udělal 
mohutný nános nepropustného jílu, voda stékající 
z úbočí hory začala tento nános obtékat, čímž se 
změnily vodní podmínky na přilehlém svahu. Stal 
se vlhčím. Několik rostlin se zde uchytilo, snad 
ze semínek, a možná tu rostly bez povšimnutí již 
dříve. Je vidět, že se jedná o nově se rozrůstající 
populace osídlující nově vzniklou niku. Některé 
trsy jsou statné a vitální, na jiných je vidět, že 
rostou na místech méně vhodných, sušších, a tak 
jsou povadlé. Zavadající trsy však vytvářejí již 

hibernakula, nejspíš v reakci na přísušek. To, že 
tučnice takto reagují, mám ověřeno z kultury.

Trsy na příhodnějších místech mají vytvořenu 
spoustu mohutných semeníků, zatímco na méně 
vhodných stanovištích jsou semeníky malé. Je 
pozdě, světlo na focení už není, a tak jen záběry 
nádherně nasvícené hory nás přimějí vyndat foťáky. 
I únava už se hlásí, v noci na dnešek jsme nespali. 
Jedeme hledat místo k přespání.

Štěstí stojí při nás a během pár minut nacházíme 
nádherný plácek s odpočívadlem pod statnými 
smrky. Ještě něco pojíme a jdeme spát. Když zavřu 
oči, defilují mi před nimi tučnice a sáry, mám 
soukromé kino, snad díky únavě né dlouhé. 

Probouzím se do pohádkového rána, kluci ještě 
spí. Nebudím je a brouzdám po okolí. Příroda je 
tu opravdu bohatá, nacházím pětiprstky, prstnatce 
a orlíčky i spoustu dalších více či méně známých 
rostlin. Než se vrátím, kluci už vstávají. Tak něco 
posnídat, ranní hygienu v místním potůčku a vzhůru 

Pinguicula grandiflora ssp. pallida, Mijoux
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zpět na lokalitu. Tentokrát 
berem foťáky. 

Spodek lokality přiléhající 
k silnici je vlhčí, spíše 
bažinka. To vyhovuje 
kruštíku bahennímu. Všude 
kolem je spousta prstnatců 
a pětiprstek. Dříve byl 
na pravé straně lokality, 
která je svažitá, malý 
pramínek, spíše mokvavá 
stružka. Ta se tím, jak nános 
vytěsnil vodu do boků, 
změnila v pěkný potůček, 
malou horskou bystřinku, 
lemovanou porosty 
zmíněných orchidejí. 

Při první výpravě jsme 
zde našli pár rostlin 
P. alpina v trávě. Dnes je 
břeh bystřinky porostlý 
množstvím krásně 
vyvinutých a vybarvených 
rostlin zmíněného druhu. 
Jsou u břehu potůčku, ale 
i vtroušené do řídkého 
porostu trávy v okolí. 
Právě mají zralé semeníky. 
Všímáme si, že jsou 
všechny z boku vykousané 
a semínka vyžraná. 
Nejspíš nějaký místní 
hmyzák na nich hodoval. 
Po nafocení rostlin, které 
úplně pózovaly, se přes 
jílový ztvrdlý suchý sesuv odebíráme do druhé části 
lokality, kde je P. grandiflora ssp. rosea.

Nacházíme 4 větší ohniska, tj. asi 30 rostlin. Dvě 
ohniska jsou v perfektní kondici, dvě vypadají hůře. 
Usuzujeme, že vzhledem k povadnutí rostlin za to 
může sušší místo, které osidlují. 

Dále nacházíme jednotlivé roztroušené rostliny 
a i slušné množství semenáčů, tak snad se jim bude 
dařit. Vše řádně nafotíme – proto tu přeci jsme. 
Vzpomenu si na přednášku RNDr. Studničky při 
setkání Darwiniany v BZ Liberec. Mluvil o této 
strategii u P. bohemica. Zde je naprosto ukázkový 

příklad toho, jak se tyto rostliny chovají a osidlují 
jiné příhodnější niky, když původní zanikne.

Je zajímavé, že semeníky P. grandiflora ssp. rosea 
mají jen náznak požeru. Tak snad tato malá populace 
či spíše zbyteček posílí a bude tu nadále přežívat.

Opouštím tuto lokalitu se smíšenými pocity. Rád 
bych se sem ještě podíval a viděl, jak se bude 
vyvíjet. Zde jsem na první výpravě zapadl do jílu 
a díky tomu mi dnes evropské tučnice rostou.

Pokračování příště…

Fotografie k článku Mirek Macák.

Pinguicula grandiflora ssp. rosea, Granier
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V létě v roce 2010 se mi poštěstilo pracovat v ABB 
Group v Lenzburgu ve Švýcarsku. Na dvouměsíční 
stáž jsem se vydal se svým kamarádem Mirkem 
Purnochem, který se mnou studuje České vysoké 
učení technické a před lety pěstoval slušnou sbírku 
masožravek. Škoda, že tehdy neobjevil Darwinianu 
a s ní tolik přátel co já, jistě by u pěstování zůstal. 
Když se řekne Švýcarsko, co se vám nejdříve 
vybaví? Mně rozhodně Alpy. A kde jsou Alpy, bude 
jistě Pinguicula alpina ☺. Jelikož se vše seběhlo 
rychle, neměl jsem čas ani kontaktovat lidi, kteří 
by měli ponětí kde co najít, a tak můj první výlet 
nebyl za masožravkami, ale za jezerem Triftsee. 
Toto jezero je vytvářeno táním obrovského ledovce 
Triftgletscher, který je bohužel každým rokem menší 
a menší. Celý výlet naplánoval náš prof. Vobecký se 
svou ženou, kteří zde již pár let žijí a každý víkend 
podnikají cesty do hor. Díky němu jsme měli tu 
možnost i my. 

V Lenzburgu, vzdáleném asi 20 km od Zurychu, 
jsme nasedli do auta a vyrazili směr Luzern. Asi 
po dvou a půl hodinách cesty jsme dorazili na místo. 
Než jsme se vydali na cestu, museli jsme se posilnit 
v restauraci místní kuchyní. Ta je založena na sýru, 
sýru a sýru. Po vydatném obědu jsme se nechali 
vyvézt lanovkou zhruba do 1300 m n. m., odkud se 
šlo už jen po svých. Nejprve jsme od stanice lanovky 
sešli do údolí, kterým protékala říčka. Přes ni jsme 
snadno přešli po kamenném mostě a až pak si všimli 
barevné informační tabule. Byl tam krásný obrázek 
kam až utíkat, když se z ledovce utrhne kus ledu, 
který spadne do jezera, a z něj pak vyšplouchne 
trocha té vody ☺. Po tomto krátkém klesání 
nás už jen čekala úzká stezka nahoru a nahoru. 
Po zhruba dvou hodinách cesty v 1700 m n. m., 
kde stezku tvořil zhruba 40 cm široký, do skály 
vysekaný chodníček, jsem objevil P. alpina. Nevěřil 
jsem svým očím. Rostla zhruba na 2 m2 skály, ze 
které úzkým pramínkem stékala voda. Lokalita 
jako vystřižená z učebnice. V prasklinách, kde se 
usadila trocha země, se úplně nabízela na přistání 
drobnému hmyzu. Já být moucha, neodolám přistání 
na tak pěkné kytce a pokochání se okolní krajinou 
z tohoto vyvýšeného místa. Stezka však byla velice 
úzká a já musel pokračovat dál, abych nebrzdil 
provoz. Rychle jsem skákal ze strany na stranu 
a fotil jak šílený. Když už mě nějací dva Dánové 
postrkovali skoro hůlkami, musel jsem to vzdát 
a pokračovat dál, byli přece jen dva na jednoho. 
Po půl hodině jsme dosáhli našeho cíle, překrásného 
jezera, nad kterým se tyčil obrovský ledovec. No 

Triftsee – Schwitzerland
martin dlouhý

P. alpina z druhé lokality Visutý most přes řeku vytékající z jezera
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prostě nádhera. Ke vší té kráse byl přes údolí 100 
metrů dlouhý visutý most, ze kterého jste si mohli 
vychutnat tu krásu Alp skoro jako ptáci, kteří sem 
tam prolétli roklinou. Naše cesta zde však nekončila, 
pokračovalo se ještě výš k horské chatě, kde jsme 
plánovali se občerstvit a jít po druhé straně kopce 
zpět. Tady už jsme narazili. Na vycházkovou obuv 
to rozhodně nebylo, lana a řetězy ukotvené ve skále 
a místy vysekané nášlapy do kamene nebyly nic pro 
české turisty ze Šumavy ☺. Nakonec jsme to zvládli 
bez jakýchkoliv ztrát a mohli se kochat překrásným 
výhledem na celé údolí pod jezerem. Ve výšce 1950 

m n. m. se stezka stočila po vrstevnici a v dáli jsme 
viděli horskou chatku. Jak tak na ní koukám, skoro 
padám na pusu, naštěstí jsem se stihl chytit skály 
vedle mě a vtom jsem spatřil další krásnou lokalitu 
P. alpina. Opět mokrá skála, po které stékala voda, 
a na malých ostrůvkách z mechu se držela spousta 
drobných tučnic. Později jsem se ujistil, že to nebyla 
náhoda a při sebemenší vyšší nadmořské výšce byly 
tučnice menší a menší. Zde jsem se mohl s foťákem 
řádně vyblbnout a fotit tak dlouho, dokud se paměť 
ve foťáku zcela nezaplnila. Po této stezce už se totiž 
moc turistů neodvážilo, a tak jsem nebyl nikým 
rušen. Po krátkém občerstvení v horské chatě jsme 
se vydali krátkou, ale hrůzostrašnou a strmou cestou 
dolů. Výlet jsme všichni přežili, a tak se můžete 
pokochat krásnými fotografiemi, srovnat ty české 
a švýcarské kopce a v neposlední řadě obdivovat 
krásnou P. alpina v přírodě. 

Příště se s vámi podělím o další výlet, který už 
byl jen a jen za masožravkami do Les Pleiádes 
za D. rotundifolia, D. × obovata, P. vulgaris, 
S. purpurea ssp. purpurea.   ☼

Fotografie k článku autor.

P. alpina z první lokalityNázorná tabule varující před padajícím 
ledovcem

Jezero Triftsee a ledovec Triftgletscher
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část druhá

Druhá lokalita, kterou jsem našel, byl velmi pomalu 
proudící sezónní potok, který tekl mezi vysokými 
travinami a končil v hlubším jezeře s čistou vodou. 
Tento potok měl pestrou vegetaci plovoucích 
i ponořených vodních rostlin, na několika otevřených 
místech s dostatkem světla byly k vidění rozptýlené 
žluté květy Utricularia trichophylla. Druh se 
vyskytoval jako vodní rostlina zakořeněná do dna 
a květní stvoly rostly k hladině, kde předváděly 
krásné žluté květy. Na mělčích místech byly dobře 
viditelné početné dlouhé fotosyntetické prýty, někdy 
i vícekrát větvené. 

U. trichophylla na stanovišti Květ U. trichophylla Květ téhož druhu, 
snad s opylovačem?

Další příklad květů U. trichophylla Tytéž květy z jiného 
pohledu 

Dlouhé větvené asimilační prýty 
U. trichophylla

Během průzkumu tohoto stanoviště jsem nalezl další 
druh bublinatky. Nebyl to druh běžný a nalézt květy 
nebylo snadné, mám na mysli vodní druh tvořící 
stonek, Utricularia cucullata (autor má na mysli 
bublinatku podobného vzhledu, jako jsou naše vodní 
bublinatky – centrální prýt („stonek“) s přeslenitě 
uspořádanými prýty okolo; pozn. překl.).

Dalším druhem, který představím později, ve třetí 
části tohoto článku, je U. hispida, která zde rostla 
mezi vysokými travinami na místech nezaplavených 
vodou.

Expedice za masožravými rostlinami 
na Yamato (06/2004)

sebastian Vieira
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První rostlinou, kterou jsem viděl, byla ta, kterou 
jsem se sem vydal najít. Druh rosnatky, kterým 
jsem si nebyl jist, ale byl později určen (opět 
pomohl Fernando Rivadavia, expert na masožravé 
rostliny) jako D. communis, rostl téměř všude pod 
zmiňovanými travinami. Některé rostliny rostly 
i ponořené pod vodou, jiné vynořené. Jedinci 
rostoucí ponořeně měli dlouhé stonky, zatímco ti 
vynoření měli kompaktní růžice, zbarvené zeleně 

část třetí

Třetí a zajímavější biotop je ve španělštině znám 
jako „morichal“. Převažují podmáčené trávníky 
(porosty travin – trav i ostřic a dalších rostlin 
čeledi Cyperaceae, pozn. překl.), které jsou během 
mokrého období částečně zaplavené a po zbytek 
roku mírně vlhké. Půdou je písek s trochou rašeliny 
a velmi početné jsou stromové palmy Mauritia 
flexuosa. Traviny jsou vysoké a musíte je rozhrnout, 
abyste viděli povrch půdy s těmi nejzajímavějšími 
rostlinami rostoucími v jejich částečném zástinu. 

Pěkný květ 
U. cucullata

Stonek s několika listy a pastmi. 
Nějaká U. gibba tam je taky? 

(patrně ano, vpravo nahoře; pozn. 
překl.)

Potenciální opylovač U. cucullata

D. communis rostoucí 
spolu s U. pubescens 

D. communis rostoucí napůl 
ve vodě 

Vynořené rostliny D. communis 
měly sytější červenou barvu 

D. communis rostoucí zcela pod 
vodou

Takto D. communis roste 
v biotopu „morichal“

Čtyři druhy MR rostoucí 
společně s D.communis
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i do červena, podle množství 
dopadajícího světla. Naneštěstí ani 
jedna rostlina nekvetla.

Kromě Drosera communis zde rostou 
také tři druhy bublinatek. Nejprve jsem 
našel typické okrouhlé štítnaté listy 
Utricularia pubescens, někdy pokryté 
slizovitou vrstvou, ale žádné květy. 
Ve vodě jsem také našel nitkovité 
úkrojky prýtů U. trichophylla, ale ani 
jeden květ tohoto druhu. 

Potom následovaly větší listy U. tricolor, 
rostlina rostla pod vodou a listy nerostly 

Červeně zbarvená růžice 
D. communis

D. communis napůl ve vodě D. communis jako vodní 
rostlina, všimněte si 

prodlouženého stonku

Skupina rostlin 
D. communis

Další D. communis

Květ U. tricolor Boční pohled na květ 
U. tricolor

Čelní pohled na květ 
U. tricolor
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prýty, ale musel jsem se dlouho snažit, než jsem 
našel jediný list. Byl velmi dlouhý, měřil asi 30 cm 
a na jednom z terestrických prýtů byl měchýřek. 
Mluvím teď o Utricularia hispida, druhu, který 
je, jak jsem později zjistil, poměrně běžný, avšak 
ve sterilním stavu nenalezitelný, protože neroste 
ve vodě, ale velmi skrytě mezi kořeny vysokých 
travin.

Pro hledání MR je Yamato místem zajímavým a já 
doufám v další návštěvu a šanci najít další biotopy a 
snad i další druhy.   ☼

Fotografie k článku autor.

ve skupinách, ale samostatně, oddělené 
několikacentimetrovou mezerou. 

Začal jsem pak hledat květy a byl jsem příjemně 
překvapen – na úrovni vrcholků travin, plně 
vystavené slunci, jsem našel velké květy U. tricolor 
na dlouhém stvolu.

Je nutné poznamenat, že v době návštěvy bylo 
zrovna deštivé období a tento biotop bude během 
příštích 6 měsíců sušší. Půda zůstane vlhká, ale ne 
zaplavená. 

Už jsem nečekal, že zde najdu další druhy MR, 
když jsem si náhle všiml stvolu s velkými, světle 
žlutými květy. S nadšením jsem na povrchu půdy 
mezi travinami začal hledat rostlinu patřící k tomuto 
stvolu. Nalezl jsem několik rostlin s pozemními 

Solitérní list U. tricolor A toto jsem já, 
pozorujíce květ 

U. tricolor

Drobná rybka, kterou jsme našli 
ve vodě spolu s rosnatkami a 

bublinatkami 

Další z příkladů krásy 
U. hispida

Můj kamarád John 
Madrid předvádějící 

dlouhý stvol U. hispida

Měchýřek U. hispida
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Když jsem na fóru uveřejnil pár fotek svých nových 
domácích mazlíčků, stromových žabek, mnoho 
pěstitelů to zaujalo a mnozí i zauvažovali o pořízení 
si něčeho podobného do svých vitrín. Jsem rád, že 
tomu tak je, protože chov těchto žabiček je ve spojení 
s vitrínou zařízenou například pro láčkovky téměř 
bezstarostný a opravdu stojí za to. V následujícím 
článku se vám pokusím odhalit nejzákladnější 
pravidla jejich chovu.

Nejprve by bylo vhodné specifikovat, o kterých 
žabkách to celé bude. Nejvíce se mi vždy líbily 
pestrobarevné žabičky s velkýma očima, co lezou 
po listech stromů v tropických deštných lesích – a ty 
jsou právě hlavními hrdinkami mého článku, stejně 
jako mé vitríny. Zásady jejich chovu se často moc 
neliší od chovu podobných terestrických druhů, čili 
druhů, které žijí na substrátu a nelezou do výšek 
po okolních rostlinách. Obě tyto skupiny (stromové 
i terestrické) jsou u chovatelů celkem rozšířené, 
a tak není problém nějaké sehnat. Nejčastějšími 
zástupci stromových jsou rody Agalychnis, Hyla, 
Leptopelis, Litoria, Phrynohyas, ale i spousta 
dalších. Nutno však počítat s tím, že pokud si 
chceme nějakou pořídit, nemáme na výběr z desítek 
druhů, ale většinou jen z několika nejběžnějších. 
Sehnat vzácnější druhy bývá spíše o štěstí. Také 
berte na vědomí, že následující návody a rady se 
nemusí nutně vztahovat úplně na všechny a při 
pořízení jakéhokoli druhu je potřeba zjistit si něco 
o jeho způsobu života, nárocích na prostředí atd.

Nejběžněji chované druhy stromových žabek jsou 
velké zhruba od 2 do 13 cm. Samečci bývají menší 
než samičky, někdy i pestřeji zbarvení. Končetiny 
jsou opatřeny přísavkami. Spoustě druhů dominují 
velké oči napomáhající orientaci ve tmě – jsou to 
živočichové s noční aktivitou. Ve dne se snaží být 
nenápadní, a pokud se pokouším je ve své vitríně 
najít, ne vždy jsem úspěšný. Proto je dobré počkat si 
na večer, kdy žabičky obživnou a ukáží se ve svých 
výrazných barvách. Ano, dokáží také měnit barvu 
své kůže podle prostředí a aktuální nálady! Každý 
druh trochu jinak. Co se týče rychlosti pohybu, 
nazval bych ji spíše „pomalostí“. Rychlých pohybů 
se dočkáme jen při lovu, strachu o život a možná 
i páření. Lidé se většinou bojí, že jsou jedovaté. 
Rosničky a jim podobné žáby jedovaté nejsou. 
Samozřejmě ale existuje spousta druhů, které jed 
vylučují, hlavně tedy ve skupině žabek terestrických, 
ale ani u nich není třeba se bát. Jejich jedovatost je 
v přírodě zapříčiněna tím, že se živí jedovatými 
mravenci, termity, pavouky a podobně. Tohle 
v zajetí nehrozí. Je to hlavně případ tzv. „šípových 
žabek“, které jsou svým jedem pověstné. 

V zajetí krmíme všechny žáby hmyzem přiměřené 
velikosti (tj. většinou větší velikosti než plánujeme): 
nejčastěji cvrčky, kobylkami, octomilkami, ale 
dá se použít takřka cokoli. Důležité je, aby to 
bylo živé, hýbalo se to i v noci a dokázalo šplhat 
či skákat do výšek (nejen u země). Žáby totiž 

Žabky jako doplněk k masožravkám
Jakub ŠtěPán

Foto 1

Foto 2
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nemají o nehýbající se kořist zájem a na zem se jim 
pokaždé nechce. To platí pro lov, ale je tu i možnost 
krmit z pinzety. Jenže každá žába je úplně jiná, 
a zatímco jedna sežere cokoli z čehokoli, druhá si 
musí všechno chytit sama (to je zrovna příklad mé 
samičky Leptopelis vemiculatus). Pokud používáme 

ke krmení pouze uměle odchované cvrčky nebo 
kobylky, je vhodné je obalovat ve vitamínovém 
prášku (aspoň občas) nebo jiným způsobem 
podat žábě vitamíny a důležité prvky, které uměle 
odchovaná potrava moc neobsahuje. Hmyz 
nachytaný v přírodě je na tom lépe, takže při krmení 
jím by to teoreticky nemuselo být třeba (ale běžte si 
v zimě na louku pro kobylky!). Vždy odchytávejte 
hmyz v čistém prostředí! Kobylky od silnice nejsou 
to pravé ořechové a akorát bychom jimi riskovali 
životy svých žabek.

Rozmnožování a odchov mladých je složitou 
záležitostí a nemá cenu se jím tu zabývat, obzvlášť 
když s ním nemám zkušenosti. V první řadě je 
však nutno mít nepříbuzný pár (což bývá při horší 
dostupnosti některých druhů problém), který má 
chuť se reprodukovat. Chuť by měla jít podpořit 
simulováním období sucha a dešťů, přičemž 
v období sucha bychom udržovali jen minimální 
vlhkost prostředí (měsíc až dva) a následně začali 
silně rosit. Žabky po úspěšném oplození nakladou 
vajíčka nad vodní hladinu (nutnost nějakou mít 
a mít nad ní rostliny) a vylíhlí pulci spadají do vody, 
kde probíhá následný vývoj. Foto 3

Foto 4

listovnice červenooká nebo také nádherná 
(Agalychnis callidryas) fotky 1–4:

Jeden z nejznámějších, ale také obtížněji 
sehnatelných a finančně náročných druhů. 
Výrazné červené oči v kontrastu se zeleným 
tělem, modrými pruhy na bocích a oranžovými 
prsty dělají z této středoamerické žabičky hotové 
umělecké dílo. I přes toto zbarvení není vůbec 
jedovatá. Při spánku se mění v nevýraznou 
zelenou vyvýšeninu na spodu listu, vše 
barevné schová našim zrakům (tedy pokud si 
neustele na průhledném skle). Dorůstá až 7 cm. 
Na fotografiích sameček.
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Kde je sehnat?

Před nákupem je nutné si vždy ujasnit, zda takového 
domácího mazlíčka opravdu chceme. Není to 
totiž mazlíček v pravém slova smyslu, nýbrž 
spíše zvířátko na koukání, pozorování, popřípadě 
focení, ale na hlazení a chování se moc nehodí. 
Je tím jen stresováno a to není dobře. Navíc může 
dojít k poškození citlivé kůže (proto je dobré sahat 
na žáby jedině mokrou rukou). Není to tedy obdoba 
psa nebo kočky, ale něčeho, jako jsou rostliny, a to 
jistě nikomu z nás není cizí. Proto přejdeme k tomu, 
kde se taková žabička dá sehnat. Ve zverimexech 
jsou pěkné žabky jen výjimečně, takže to bych jako 
nejjednodušší způsob nebral. I když musím říci, že 
svou první Leptopelis vermiculatus mám právě ze 
zverimexu. Nebyla však v běžné nabídce – musel jsem 
si ji objednat skrze onen zverimex od chovatele. To 
se samozřejmě odrazilo na ceně, která byla poměrně 
vysoká. Dalším, o mnoho lepším způsobem, jsou 
různé teraristické burzy. Tam už na spoustu pěkných 
kousků narazit můžete a pravděpodobně se setkáte 
i s nižšími cenami. A třetím, zřejmě úplně nejlepším 
způsobem, jsou běžní amatérští chovatelé. Zkuste si 
sednout k internetu a prohlédnout si inzeráty, kterých 
je tam nespočet. Jistě najdete nějaký ze svého okolí 
a podaří se vám se s inzerentem domluvit. U takto 
získané žabky máte mnohem větší pravděpodobnost, 
že jde o zdravého jedince, nemluvě o nižší ceně 
a možnosti si o jeho chovu popovídat s někým, kdo 
má zkušenosti nejen s prodejem, ale i opravdovým 
chovem. Dalším plusem je to, že žabka nepochází 
z čerstvého odchytu v přírodě (s čímž se mnohdy 
můžeme setkat právě na burzách či v e-shopech 

specializovaných na obojživelníky). Když jsem se 
už několikrát zmínil o ceně, stálo by za to říci trochu 
konkrétněji, jaké částky si máme připravit. Podle 
vzácnosti daného druhu to bývá od 100 Kč po nějaké 
2000 Kč za kus. Ale nikdo neříká, že nemůžete 
od chovatele dostat žabku zadarmo nebo naopak 
koupit nějaký sběratelský „špek“ za 5000 Kč. 

Zařízení terária
Dříve než si žabku pořídíme, je potřeba mít zařízené 
terárium/paludárium/vitrínu, kde ji chceme chovat. 
My, pěstitelé masožravek, to často máme silně 
zjednodušené, jestliže máme doma vitrínu pro 
kytky. Vždyť třeba takové láčkovky chtějí velice 
podobné podmínky jako tyto žáby. Terárium by 
mělo být vysoké aspoň 50 cm a měl by v něm 
být dostatek rostlin ke šplhání. Teplota vyhovuje 
pokojová, RVV spíše vyšší (70–100%). Umělé 
osvětlení asi není podmínkou, ale myslím si, že 
napomáhá žábám udržovat si svůj biorytmus, tj. 
když zářivky zhasnou, žáby se probouzí a naopak. 
Větráčky a mlžiče nedělají problém; jen je nutné je 
dostatečně zabezpečit, aby například žába nestrčila 
nohu do vrtule nebo nedostala ránu od špatně 
zaizolovaných elektrických kabelů. Nutná je též vyšší 
opatrnost při manipulaci s květináči, obzvlášť když 
nevíme, kde zrovna žába spí. Na materiálu, který 
použijeme na dně terária, tolik nesejde – žáby na zem 
moc často nelezou (mluvíme-li o těch stromových). 
Já například používám keramzit, jiný tam má 
rašelinu a další třeba jen vodu. Pokud nebudeme 
mít na dně vodu, doporučil bych dát někam aspoň 

Foto 6

Foto 5
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se dostatečně nažerou, a pak nemají takovou chuť 
na okousávání rostlin v teráriu. Aspoň si to tedy 
myslím. Michal Rubeš to vyřešil pro své gekony 
tak, že dává cvrčky do vysoké nádoby a gekoni si 
pro ně lezou. U žab to ale není možné, jelikož se jim 
dolů nechce – to je stejné jako s pastmi láčkovek.

Závěrem…
Závěrem bych chtěl popřát všem, kteří se pro toto 
krásné zpestření vitrín s masožravkami (nebo 
i vybudování samostatných terárií) rozhodnou, 
hodně štěstí při chovu jejich žabek. Nutno 
podotknout, že žáby mají poměrně vysokou úmrtnost 
po přenosu domů (hlavně pokud jsou z odchytu a ne 
odchované), takže se nenechte odradit prvotním 
neúspěchem. I já o jednu žabku přišel (sameček 
Leptopelis vermiculatus). Další dvě mi však dělají 
radost, a pokud se naskytne příležitost, rád jejich 
počet zvýším.   ☼

informace čerPány naPŘ. z:
httP://PaVouci.naturess.net/
httP://Paludarium.wz.cz/zabky.html

h t t P : / / c s . w i k i P e d i a . o r g / w i k i /
listoVnice_%c4%8derVenook%c3%a1
httP://www.frogsParadise.wz.cz/
fokt, michael. choVáme oboJžiVelníky. 1. Vyd. 
Praha: grada, 2008. isbn 978-80-247-2162-0

malou vodní nádržku, kam si žáby mohou sednout. 
Některé toho využijí, jiné tam v životě nevlezou. Je 
to velice individuální. Minimálně ji však využijeme 
my k namáčení si rukou před manipulací se žábou, 
abychom jí nepoškodili citlivou kůži.

Soužití s rostlinami
Logickou otázkou při chovu žabek mezi 
masožravými rostlinami je „A nesežere je to?“. 
Nesežere. Asi jedinými masožravkami, které 
by je teoreticky mohly ohrozit, jsou láčkovky 
(Nepenthes). Žáby však nemají vůbec chuť lézt 
do pastí, byť by se tam třeba vešly. A kdyby tam 
vlezly či spadly, dlouhé nohy a schopnost skákat by 
jim jistě napomohly dostat se ven. To samozřejmě 
platí pro pasti běžných velikostí. Pokud by někdo 
měl ve vitríně Nepenthes truncata s láčkami půl 
metru vysokými, za předchozí výrok nemohu ručit. 
Tyhle věci je třeba sledovat během prvních dnů, 
možná týdnů – pak už člověk zhruba ví, co žábám 
hrozí a co ne. Samozřejmě hrozba poškození může 
být i úplně opačná. Žáby svým pohybem mohou 
rostliny trochu sešlapat. To se ale stává jen velice 
výjimečně, pokud pěstitel ví, že výsevy a podobně 
náchylné objekty, které by žába poškodila, kdyby 
si na ně sedla, musí zakrývat. Když jsem to ještě 
nevěděl, musel jsem sbírat výsevy láčkovek ze stěn 
terária – nic příjemného. Od té doby si dávám pozor. 
Žáby rády spí na listech větších druhů láčkovek (u mě 
například nedají dopustit na Nepenthes rafflesiana). 
Občas na listech zanechají své exkrementy, takže 
listy v podstatě pohnojí (kam se na to hrabou 
roriduly se svými symbiotickými klopuškami, že?). 
Pokud do terária vypouštíme cvrčky nebo kobylky, 
hrozí, že okousají listy rostlin (ale není to až tak 
zlé). Naučil jsem se vždy před vypuštěním živé 
potravy dát do jejich krabičky něco zeleného, čeho 

Foto 7

rákosnička žilkovaná 
(Leptopelis vermiculatus) fotky 5–7:

Často chovaný druh, který není až takový problém 
sehnat. Samičky jsou výrazně robustnější 
než samečkové (fotky 5 a 6 samička, fotka 7 
mladý sameček). V mládí má tento druh krásné 
smaragdové zbarvení, které však v dospělosti 
ztrácí (jen samečkům jistý náznak zůstává) a 
jde do různých odstínů hnědé, které pak podle 
nálady a prostředí mění. Velikost tohoto druhu je 
u samiček okolo 6–8 cm, u samečků 3–5 cm.
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Cephalotus isn´t afraid of the cold
Jakub Štěpán
A short article about Cephalotus follicularis and its 
tolerance to low temperatures. Most people don´t leave 
their plant outside when the weather gets colder, but they 
don´t have to. It can survive even a slight frost.

A few remarks from the yearly cultivation of pitcher 
plants in a garden moorland
Jan Řehoř
Why did the author decide to keep some of his plants 
outdoor all year? He describes how some plants of S. 
purpurea ssp. purpurea and S. flava behave, how they 
grow in different times of the year and why they often 
bloom twice a year and not once like plants kept indoors. 
He also adds a paragraph about other species and hybrids 
in his collection.

Don´t be afraid of Drosera arcturi
Adam Veleba
After some failures in keeping this highland sundew 
Adam was in position to get some seeds. This plant has 
a reputation of being difficult to grow and also a very slow 
growing sundew. But due to his patience Adam wrote this 
article with a lot of useful tips and advice, which can help 
you in successfully cultivate this pretty plant.

Trip to Nepenthes paradise – Borneo 2009, part IV
Václav Kubín
A short report from one day of expedition to Borneo. 
They found an amazing locality with a lot of Nepenthes 
species such as Nepenthes chaniana or N. reinwardtiana. 
The same day they moved off to a tour along a mountain 
edge and found another plants, for example N. lowii, N. 
muluensis, etc.

Charles Darwin: Insectivorous plants
Adam Veleba
Our librarian wants to present to you the oldest “book” 
about carnivorous plants, which was written by the well-
renowned scientist – Charles Darwin. More than half of 
the book is solely about Drosera rotundifolia and rest 
of the book is for example about Utricularia neglecta 
(nowadays more commonly known U. australis) or 
Polypompholyx. There are also some descriptions of 
experiments in the book and not only with D. rotundifolia 
but with other. 

Second expedition – Butterworts again, part I
Jaroslav Neubauer, Mirek Macák, Pepa Malínský
A return to locations in Switzerland and France. They 
headed directed for a moorland with a lot of Sarracenia 
purpurea plants. Compared to their first visit there were 
a lot more plants of different size and age. They also found 
Pinguicula vulgaris. After a thorough inspection of this 
location the authors went to France, where they wanted to 
see P. grandiflora, P. alpina and P. grandiflora ssp. pallida. 
Despite the problems of recognizing the old places that 
they knew, the first part of their trip was successful and 
they found all that they wanted to, including P. grandiflora 
ssp. rosea.

Triftsee – Switzerland
Martin Dlouhý
Due to an internship Martin spent two months in 
Switzerland. Switzerland meaning the Alps, so some trip 
to Pinguicula alpine was clear. But this article is about 
his first trip, that wasn´t focused on carnivorous plants. 
The author writes about a trek to the Triftsee lake and the 
glacier above it. And to his surprise he found some plants 
of Pinguicula alpina.

CP expedition to Yamato – part II and III
Sebastian Vieira
The second part of the report from the expedition to 
Yamato is about a small specific location, where you can 
only find three species of Utricularia. The third part is 
much more interesting. Not only bladderworts can be 
found there. The first plant the author saw was Drosera 
communis and a part of this text mentions the differences 
between plants on flooded and non-flooded parts of this 
location. 

Frogs as a supplement to carnivorous plants
Jakub Štěpán
A lot of growers also have a vitrine with carnivorous 
plants. And Jakub is no different except for the fact that 
he also has small tropical frogs with his plants. In the first 
part of the article, there is a general description of a group 
of tree frogs. He also writes about what is used to feed and 
a short mention of how to breed them. The second part 
consists of answers to some basic questions about such 
as where we can get them, what equipment they need and 
how they can live together with carnivorous plants.

Summary
kateŘina králoVá



Drosera neocaledonica,
3Dfoto: Jakub Štěpán



Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XX

Čeleď – láčkovicovité (Cephalotaceae Dumort.)
Rod – láčkovice (Cephalotus Labill.)

Druh – láčkovice australská (Cephalotus follicularis Labill.)
Angl. The Australian (Albany) Pitcher Plant

Listová růžice láčkovice australské (C. follicularis): nemasožravé asimilační listy (1), masožravé láčky 
(pohled shora) (2) a jeden juvenilní základ láčky (3).

The rosette of Cephalotus follicularis: uncarnivorous assimilative leaves (1), carnivorous pitchers (a view 
from above) (2) and one juvenile pitcher (3).

Zpracoval: Zdeněk Žáček


