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Vážení	čtenáři	Trifida,
předmluva	na	úvodní	stránce	je	jednou	z	mála	
věcí,	která	odolala	proudu	mnoha	změn,	jimiž	
časopis	 v	 průběhu	 dlouhých	 patnácti	 let	 své	
existence	prošel.	Povětšinou	byla	baštou	prezi-
denta	Darwiniany,	případně	 jejího	šéfredakto-
ra,	ale	přesto,	anebo	právě	proto,	se	pojila	pře-
vážně	 s	 jediným	 jménem	 –	 se	 Zdeňkem	 Žáč-
kem.	 Jak	 už	 jsem	 začátkem	června	 pozname-
nal	na	 internetovém	fóru	Darwiniany,	Zdeněk	
se	rozhodl	v	 letošních	volbách	z	osobních	dů-
vodů	znovu	nekandidovat	a	vystoupit	z	vedení.	
Stejně	tak	nejen	studijní	a	mateřské	povinnos-
ti	v	poslední	době	nakonec	po	zarputilém	odo-
lávání	dostihly	i	Janu	Rubešovou.	Věřte,	že	sta-
rostí	 týkajících	 se	 běhu	 Společnosti	 opravdu	
není	málo,	a	tak	není	divu,	že	každý,	ať	už	dříve	
nebo	později,	potřebuje	čas	od	času	prostě	vy-
střídat	a	 takříkajíc	 „si	dobít	baterky“.	Oba	dva	
jmenovaní	více	než	kdokoli	jiný	si	jistě	zaslou-
ží	vypustit	z	hlavy	celý	ten	nikdy	nekončící	ko-
lotoč	a	mít	konečně	dostatek	času	plně	se	sou-
středit	na	své	soukromé	záležitosti.	V	průběhu	
let	měli	možnost	předat	nabyté	zkušenosti	dál	
a	nyní	je	na	nově	zvoleném	vedení,	aby	ukáza-
lo,	že	si	projevenou	důvěru	opravdu	zasloužilo.	
Ostatně	 učitele	mělo	 ty	 nejlepší.	A	 popravdě,	

současný,	 postupně	 budovaný	 tým	 schopných	
lidí,	které	pojí	více	než	jen	pocit	odpovědnosti,	
ale	především	přátelství,	k	tomu	má	bezesporu	
dobré	předpoklady.
Na	druhou	stranu	se	však	určitě	nejen	mně	

velice	těžko	smiřuje	s	představou,	že	by	úvod-
ní	 slova	měl	mít	 někdo	 jiný	než	člověk,	 který	
Darwinianě	 věnoval	 neuvěřitelných	 dvacet	 let	
a	stál	u	jejího	zrodu,	včetně	názvu,	jímž	se	po-
právu	pyšní	 tento	časopis.	Bylo	 tomu	11.	 led-
na	1991,	kdy	došlo	na	ministerstvu	k	registra-
ci	 občanského	 sdružení	 s	 názvem	DARWINI-
ANA	Společnost	pěstitelů	masožrav.	rostlin	a	j.	
botan.	kuriozit.	Bohnická	adresa	v	ulici	Ústav-
ní	139	na	Praze	8	pak	až	do	podzimu	roku	2007	
sloužila	Darwinianě	za	sídlo,	kam	se	rádi	vraceli	
jak	dnes	již	bývalí	členové,	tak	i	mnozí	součas-
ní.	Dveře	měli	vždy	otevřené.	A	co	víc,	na	stáva-
jící	adrese	v	Dolních	Chabrech	je	máme	doko-
řán	otevřené	stále.
A	tak	mimo	jiné	právě	díky	Zdeňkově	umělec-

ké	kreativitě	teď	nedržíte	v	rukách	časopis	po-
jmenovaný	suše	po	nějaké	masožravkářské	spo-
lečnosti,	jak	bývá	ve	světě	zpravidla	zvykem,	ale	
časopis	s	velice	výstižným	a	přitom	evokujícím	
názvem	v	 jednom.	Před	šesti	 lety	po	skončení	
EEE	v	Praze,	jak	jinak	než	z	pozice	výkonného	

Nový	prezident	Darwiniany	Patrik	Hudec.	Foto:	Michal	Rubeš
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prezidenta,	si	Zdeněk	vybral	na	 jedno	volební	
období	oddych,	během	něhož	jej	na	pozici	nej-
vyšší	 vystřídala	 právě	 Jana	 Rubešová.	 Při	 této	
příležitosti	a	na	výraz	poděkování	za	vše,	co	pro	
Darwinianu	vykonal,	dostal	z	rozhodnutí	teh-
dejší	Valné	hromady	čestné	prezidentské	člen-
ství.	A	protože	Zdeněk	zůstává	prostřednictvím	
okruhu	přátel	z	řad	Darwiniany	 i	nadále	spja-
tý	s	děním	uvnitř	sdružení,	pevně	věřím,	že	se	
z	tohoto	titulu	v	některém	z	následujících	čísel	
podělí	se	čtenáři	o	své	dojmy	a	postřehy	–	origi-
nální	formou,	jakou	to	umí	jen	on,	i	když	ten-
tokráte	 už	 jen	 jako	 nezúčastněný	 pozorovatel	
–	a	třeba	přispěje	do	Trifida	i	nějakým	tím	zají-
mavým	článkem	nebo	překladem,	případně	pe-
rokresbou.
Pochopitelně	 se	 není	 potřeba	 obávat	 ani	

o	existenci	Velkého	Atlasu	Masožravých	Rost-
lin,	 tedy	VAMRu,	 jehož	 je	Zdeněk	duchovním	
otcem.	Stávající	knihovník	a	člen	Správní	rady	
v	jedné	osobě	Adam	Veleba	je	dostatečně	eru-
dovaný	a	naštěstí	 i	zapálený	botanik,	aby	dal-
ší	vývoj	směřoval	tím	nejlepším	možným	smě-
rem.
Přeji	 Darwinianě	 a	 jejím	 členům	 hodně	

úspěchů	do	další	 „dvacítky“.	 Jsem	přesvědčen,	
že	nebude	poslední.	
Zdeňku,	Jani,	děkujeme.

Dne	29.	7.	2011
Patrik	Hudec
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Ve	 dnech	 17.	 až	 26.	 června	 proběhla	 v	 hor-
ním	 skleníku	 BZ	 UK	 Na	 Slupi	 v	 Praze	 výsta-
va	Darwiniany.	 Již	osmá.	Adjektiva	 tradiční	či	
každoroční	 jí	tak	bez	pochyb	náleží	po	právu.	
Přesto	se	mezi	organizátory	 i	 letos	našli	tako-
ví,	kteří	pomáhali	už	na	prvním	ročníku	v	roce	
2004.	Mimochodem,	ten	trval	z	dnešního	po-
hledu	jen	pět	dní.	Mezitím	se	ale	akce	rozrostla	
až	do	dnešní	podoby.	Ten	čas	letí.	Získali	jsme	
zkušenosti,	 poučili	 se	 z	 dětských	 chyb	 a	 pro-
vedli	 bezpočet	vylepšení,	od	 kosmetických	až	
po	zcela	zásadní.
Jen	 to	 základní,	 naštěstí,	 zůstalo	 navzdory	

všem	změnám	nedotčeno.	Výstava	Darwiniany	
je	především	společnou	akcí	 skupiny	 lidí,	 po-
stavenou	na	vzájemné	spolupráci.	Široké	veřej-
nosti	na	ní	prezentujeme	více	než	jen	své	pěs-
titelské	úspěchy	nebo	masožravé	 rostliny	 jako	
takové.	 Vypovídá	 o	 nezměrném	 úsilí,	 energii	
a	 času,	 které	do	 ní	 pomahači	museli	 investo-
vat.	A	mnohdy	taky	dovolené.	Přitom	dnes	už	
se	zdaleka	nejedná	jen	o	pomocníky	z	řad	čle-
nů.	I	to	se	postupně	mění.
Jak	jste	zaregistrovali,	termín	konání	Výsta-

vy	jsme	posunuli	z	tradičního	přelomu	srpen/
září	na	druhou	polovina	června.	Bylo	tomu	tak	
s	ohledem	na	školy,	pro	něž	 je	závěr	školního	
roku	 mnohem	 příhodnější	 než	 jeho	 začátek.	
A	odhad	se	nakonec	ukázal	správný.	Vždyť	větší	

zájem	škol	jsme	ještě	nezažili.	Naštěstí	nepano-
valy	 tropické	teploty,	a	 tak	rtuť	 teploměru	 jen	
výjimečně	vylezla	nad	40	°C.	Navíc	jsme	popr-
vé	nasadili	ultrazvukové	mlhovače.
Na	hladký	průběh	celé	akce	letos	dohlížel	Jir-

ka	Vaněk.	A	nutno	podotknout,	svůj	křest	oh-
něm	zvládl	na	jedničku.	Co	na	jedničku,	přímo	
bravurně!	Přitom	už	před	samotným	začátkem	
se	vyskytly	první	komplikace:	Na	druhý,	hlav-
ní	 instalační	 den	 připadla	 celodenní	 generál-
ní	stávka	odborářů	a	paralizovala	veškerou	ve-
řejnou	hromadnou	dopravu.	Mnohem	citelněji	
nás	však	zasáhlo	tragické	úmrtí	RNDr.	Lubomí-
ra	Daňka	na	Bílou	sobotu	velikonoční.	Jeho	pa-
mátku	jsme	decentně	uctili	fotografií	v	paspar-
tě	přímo	v	prostorách	Výstavy.	Pan	Daněk	na-
víc	Darwinianě	každoročně	velice	ochotně	po-
skytoval	ze	skleníků	PřF	UK	mohutné	trsy	sár	
a	darlingtonií	a	vskutku	výstavní	láčkovici.	Ten-
tokráte	jsme	však	žel	z	vedení	Katedry	experi-
mentální	 biologie	 rostlin	dostali	vyjádření,	 že	
nám	žádné	rostliny	zapůjčeny	nebudou.	I	s	tě-
mito	nepřízněmi	osudu	jsme	se	ovšem	díky	vel-
ké	pomoci	především	členů	Darwiniany	zvládli	
vypořádat.	Apel	na	základnu	nezůstal	bez	ode-
zvy	a	v	předvečer	výstavy	jsme	měli	jednu	z	nej-
větších	kolekcí	špirlic	za	osm	let	konání	vůbec.	
A	nejen	těch.	Nakonec	19	pěstitelů	shromáždi-

Výstava 2011
Patrik Hudec

Mlhovače	namířené	na	vystavené	rostliny	od-
vedly	skvělou	práci. 
Foto:	Michal	Rubeš

Letos	jsme	přeskupili	stoly	tak,	že	bylo	více	
místa	pro	prodej	i	výstavu. 
Foto:	Jiří	Vaněk
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lo	neuvěřitelných	456	květníků,	takže	opravdu	
bylo	co	ukazovat.
Instalací	ovšem	práce	ani	 zdaleka	 nekončí.	

Bylo	 potřeba	 zajistit	 prodej	 vstupenek	 a	 rost-
lin	 prodejců,	 zorganizovat	 Valnou	 hromadu,	
provádět	 školy,	 zalévat,	 odpovídat	 návštěvní-
kům	na	četné	dotazy,	sepsat	pravidelné	svodky	
z	každodenního	dění	na	 internet	atd.	Desítky	
rádoby	drobností,	bez	nichž	by	to	však	prostě	
a	jednoduše	nešlo.	A	protože	letošní	výstava	šla	
ruku	v	ruce	s	jubilejním	20.	výročím	od	založe-
ní	Darwiniany,	 pozvali	 jsme	 zvláštního	 hosta.	
Z	Německa	na	první	víkend	přijel	 i	s	manžel-
kou	prodávat	Andreas	Wistuba.	Ba	co	víc,	o	Vý-
stavě	se	vyjádřil	velice	pochvalně.	Slova,	která	
jistě	všechny	zúčastněné	potěší.
Deinstalace	započala	v	neděli	okolo	17.	ho-

diny	a	krátce	po	osmé	večerní	bylo	hotovo.	Ale-
spoň	ve	skleníku.	Další	moře	tak	nějak	v	prů-
běhu	 celé	 Výstavy	 nahromaděné	 práce	 če-
kalo	 všechny	 doma.	 Výstava	 rozhodně	 není	

samozřejmostí	 a	 sama	 se	 nikdy	 neudělá.	 Ale	
přestože	 je	s	ní	spojeno	mnoho	desítek	hodin	
náročných	příprav	a	nakonec	i	finančních	výda-
jů	ze	strany	samotných	pomahačů	(vezměte	si,	
na	kolik	vyjde	jen	samotná	doprava),	každý	rok	
se	ve	stále	větším	a	větším	počtu	setkáváme	–	
ve	velice	přátelské	až	téměř	rodinné	atmosféře,	
kde	o	 legraci	 rozhodně	není	nouze.	Rád	bych	
proto	 využil	 této	 možnosti	 a	 jmenovitě	 všem	
poděkoval	 –	 přestože	 se	 tím	 vystavuji	 nebez-
pečí,	že	na	někoho	zapomenu.	Stane-li	se	tak,	
doufám,	že	se	dotčená	osoba	neurazí	a	pocho-
pí,	že	 je	 to	dílem	nedopatření,	nikoli	 toho,	že	
bych	si	jejího	přispění	nevážil.	Za	velkou	pomoc	
si	slova	díků	zaslouží	krom	Jirky	Vaňka	a	 jeho	
přítelkyně	 Lucky	 i	 Katka	Králová,	 a	 to	 přede-
vším	za	„noční	směny“.	Těžko	si	představit,	že	
bychom	 nezanedbatelnou	 část	 výbavy	 museli	
dennodenně	vozit	tam	a	zpět.	Manželům	Rube-
šovým	děkuji	za	skupinkám	poskytnutý	výklad	
a	zajištění	zázemí	včetně	IT	podpory.	Jirka,	Kat-
ka	a	Michal	byli	po	celý	čas	základním	pilířem	

Studenti	školky	dychtili	po	znalostech	rozhod-
ně	víc	než	studenti	gymnázia. 
Foto:	Jiří.	Vaněk

Kvůli	velkému	vedru	jsme	se	často	chodili	chla-
dit	před	vchod	do	skleníku. 
Foto:	Jiří	Vaněk

Cedulky	jsme	letos	nelaminovali,	ale	tiskli	rov-
nou	na	„nezničitelný“	papír. 
Foto:	Jiří	Vaněk
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a	vždy	všude	tam,	kde	bylo	zrovna	třeba.	Ludovi	
Verdyckovi	za	zapůjčení	nejen	rostlin,	ale	i	vit-
ríny	a	především	 ledničky.	Pepčovi	Mazurkovi	
za	pomoc	s	aranžováním	a	 instalací	a	Rosťovi	
Kracíkovi	za	obrovské	pracovní	nasazení,	insta-
lací	počínaje,	přes	prodej	rostlin	až	deinstalací	

konče.	 Milanu	 Petrasovi	 a	 Honzovi	 Broncovi	
za	 úsilí,	 které	 vynaložili	 především	 v	 souvis-
losti	s	prodejem	věcí	z	Obchodu.	Albertu	Da-
maškovi,	Martinu	Dlouhému,	 bratrům	Barto-
ňovým,	Michalu	a	Honzovi	Koubovým,	Jirkovi	
Schillerovi,	Katce	Braunové,	Zbyňku	Elingrovi,	

Prodejní	místo	Andrease	Wistuby	bylo	láka-
dlem	nejen	pro	znalé	pěstitele. 
Foto:	Michal	Rubeš

Spokojený	prezident	společnosti.	Všechno	šla-
pe	jak	má. 
Foto:	Jiří	Vaněk

Večerní	počítání	pokladny	se	odehrávalo	pod	
přísným	dohledem	bodyguarda. 
Foto:	Michal	Rubeš

Valná	hromada	se	odehrávala	v	uvolněné	at-
mosféře	a	byla	asi	nejkratší	v	historii. 
Foto:	Michal	Rubeš

Bylo	co	k	vidění.	Na	snímku	malý	kousek	vý-
stavy	zblízka. 
Foto:	Michal	Rubeš

Díky	posunutému	termínu	Výstavy	jsme	měli	
dostatek	krásných	špirlic	v	plné	síle. 
Foto:	Michal	Rubeš
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Markétě	 Juppové,	 Pepovi	 Šonkovi,	 Honzovi	
Horákovi,	Adamu	Velebovi	a	Leoši	Kohoutko-
vi	za…	no	prostě	za	všechno.	Dále	Eriku	Hen-
drychovi,	Danu	Hordějčukovi,	Petře	Ondráčko-
vé	a	Davidu	Švarcovi	za	zapůjčení	rostlin	a	v	ne-
poslední	 řadě	 také	 všem	 návštěvníkům	 nejen	
z	řad	Darwiniany,	protože	konec	konců	pro	vás	
se	Výstava	koná.	A	samozřejmě	BZ	UK	–	ředite-
li	Pavlatovi	za	vstřícnost	a	Petru	Kolářovi	za	ak-
tivní	pomoc.

…pár čísel závěrem
Na	vstupném	jsme	vybrali	31	530	Kč.	Po	uhra-
zení	50%	podílu	a	dalších	poplatků	botanické	
zahradě	a	promítnutí	provozních	nákladů	zů-
stalo	Darwinianě	6	018	Kč,	z	čehož	3	008	Kč	
si	mezi	 sebe	 rozdělili	 vystavovatelé	 jako	 ales-
poň	částečnou	kompenzaci	a	výraz	díků.	Ostat-
ně	kytky	jsou	až	na	prvním	místě.	Největší	vý-
daj,	 téměř	 4	 000	Kč,	 letos	 představovalo	osm	
zalaminovaných	 informačních	 tabulí,	 mapu-
jících	 jednotlivé	 rody.	Další	 budou	následovat	

zase	příště.	1000	litrů	rašeliny	nám	stejně	jako	
loni	velice	ochotně	darovala	firma	Rašelina,	a.s.	
Dobře	šly	na	odbyt	především	trička,	květináče,	
brožury	a	odznáčky.	Mimochodem,	sběratelská	
série	se	letos	rozšířila	o	další	barevné	vzory.
Takže…	takže	zase	za	rok	a	v	plném	počtu.	

Těším	se.
Patrik

Večerní	setkání	ve	skleníku	je	nedílnou	součástí	každé	Výstavy.	Zleva	kolem	doko-
la:	Rosťa	Kracík,	Jirka	Vaněk,	Lucka	Tillerová,	Patrik	Hudec,	Zbyněk	Elingr,	Michal,	Luc-
ka,	Tonda	a	Jana	Rubešovi,	Milan	Petras,	Pepa	Šonka,	Katka	Braunová	a	Katka	Krá-
lová.	Mezi	Luckou	a	Tondou	hřbet	strážkyně	skleníku	Diny.			Foto:	Jiří	Vaněk

V	bourání	Výstavy	dosahujeme	každým	rokem	
lepších	časů. 
Foto:	Michal	Rubeš
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Niečo málo o darlingtonii a jej 
pestovaniu

karOl Gazdík

Napriek	 podobnému	 vzhľadu	 sa	 líšia	 po	 ge-
netickej	 stránke.	 Doktor	 Miloslav	 Studnička	
o	 tom	píše:	 "Veľmi	 jasne	 to	ukazuje	 rozdielny	
počet	chromozómov	v	bunečných	jadrách	dar-
lingtonie	(2n=30)	a	sarracenie	(2n=26).	Chro-
mozómy	darlingtonie	sú	pritom	takmer	dvakrát	
menšie	(1,5	μm)	ako	u	sarracenie	(asi	2,8	μm)."	
Tento	 rod	 s	 jediným	 druhom	 predstavu-

je	oproti	heliamforám	veľmi	pokročilý	a	zloži-
to	špecializovaný	vývojový	typ.	Pasca	môže	do-
sahovať	výšky	až	90	cm,	čo	je	naozaj	impozant-
né.	Tieto	podivuhodné	hadovité	pasce	s	veľkou	
hlavicou,	posiatou	oválnymi	belavými	okienka-
mi	(fenestrácia)	a	opatrenou	rozoklaným	"prí-
veskom",	 sú	 výstižne	 prirovnávané	 ku	 kobre	
(kobria	ľalia).
Korisť	je	k	hrdlu	lákaná	žľazami	na	vonkaj-

šom	povrchu	pasce,	hlavne	okolo	hrdla,	na	prí-
vesku	a	na	krídle.	Podobné	nektárové	žľazy	sú	
tiež	na	vnútornom	ochlpenom	povrchu	hlavi-
ce.	Smerom	ku	dnu	pasce	nasleduje	pod	hlavi-
cou	zóna	bez	žliaz,	ktorej	povrch	tvorí	taškovito	
sa	prekrývajúce	a	dolu	smerujúce	hrotovité	vý-
rastky	buniek.	Dolná	polovica	vnútorného	po-
vrchu	pasce	je	pokrytá	až	3	mm	dlhými	chlpmi.	
Pozoroval	som	to	aj	pod	mikroskopom	a	trochu	
mi	to	pripomínalo	pascu	Sarracenia psittacina.	
Napriek	tomu,	že	v	pasci	nie	sú	žiadne	tráviace	
žľazy,	dochádza	tu	k	vylučovaniu	tekutiny.	Ob-
jem	tekutiny	sa	zvyšuje	po	chytení	koristi.
Najviac	ma	vždy	ale	zaujme	fenestrácia	dar-

lingtónií.	 Je	to	proste	krása	túto	štruktúru	po-
zorovať	 či	 už	 voľným	okom	 alebo	 cez	mikro-
skop.	Je	to	rafinovaný	prostriedok,	ako	nevypla-
šiť	potenciálnu	korisť	prítomnosťou	pasci.	Tieto	

„okienka“	prepúšťajú	svetlo	a	tým	má	hmyz	po-
cit	bezpečia,	hoci	o	kúsok	nižšie	čaká	smrť.
Darlingtonia	 je	 endemit	 určitého	 územia	

v	Kalifornii	a	v	Oregone.	Preto	 je	veľmi	viaza-
ná	na	svoju	mikroklímu,	z	čoho	vyplýva	aj	 jej	
náročnosť	na	pestovanie,	ktoré	často	končí	ne-
úspechom.	
Jej	 mikroklíma	 je	 vytváraná	 horskými	 po-

tokmi	 stekajúcimi	 zo	 svahov,	 ktoré	 obmývajú	
jej	korene,	ochladzujú,	respektíve	vyrovnávajú	
teplotu	substrátu	aj	počas	najteplejších	letných	
dní	a	v	prvom	rade	zabezpečujú	prísun	kyslíka	
k	 jej	 koreňom.	Toto	okysličovanie	 jej	 koreňov	

Darlingtonia californica,	 jediný	 druh	 tohto	
rodu,	sa	v	mnohých	smeroch	podobá	príbuzným	
sarraceniam.	
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je	kľúčovým	faktorom	k	úspešnému	pestovaniu	
darlingtonii.	

No	teda	ako	na	ňu?	Čítajte	a	dozviete	sa	;).	

Túto	rastlinu	som	si	zadovážil	z	Plantae.sk,	
hoci	som	vedel	o	 jej	náročnosti.	Predtým	som	
prečítal	 kvantum	 článkov	 a	 literatúry,	 kde	 sa	
popisuje	pestovanie	 tejto	 rastliny.	Pri	 kupova-
ní	som	bol	v	totálnom	ošiali,	ale	teraz	keď	som	
vytriezvel,	 ľutujem,	 že	 som	 to	 urobil	 :-D.	 Ale	
nie,	beriem	späť	:-D.	Nie	je	to	s	ňou	až	také	ťaž-
ké,	ako	som	čakal.	Rastlina	mi	po	kúpe	pol	roka	
(cca	5	mesiacov)	vôbec	nerástla	a	to	vo	mne	bu-
dilo	pesimistické	zmýšľanie.	Jedinou	povzbudi-
vou	a	nádej	prinášajúcou	myšlienkou	bolo,	že	
rastlina	ešte	 zimuje…	Bolo	 to	 totiž	v	 zimných	
mesiacoch,	kedy	som	ju	aj	kupoval	(november),	
a	to	už	boli	prvé	mrazy.	A	bolo	to	tak.	Po	dlhom	
čakaní,	vidiac	ako	z	rastliny	vylieza	nový	červe-
ný	"hadík",	som	bol	naplnení	šťastím	a	očaká-
vaním	veľkej	jarnej	pasce…
Najčastejšie	 sa	 stáva	 pri	 amatérskom	 pes-

tovaní	 a	 zlom	 adaptovaní	 rastliny,	 že	 rastlina	
odíde	po	dvoch	či	 troch	mesiacoch	a	keď	nie,	
tak	do	roka	určite	áno.	Je	to	endemit,	ktorý	má	
veľké	nároky	z	lokalít,	kde	žije,	a	pri	nedodrža-
ní	 týchto	podmienok	 rastlina	strašne	 trpí,	 za-
staví	rast,	až	nakoniec	uhynie…	

Stáva	sa	aj,	že	rastlina	sa	každým	rokom	po-
stupne	zmenšuje	a	konečný	stav	je	asi	každému	
známy.	Treba	ale	brať	do	úvahy	pôvod	rastliny.	
Rastlina	vypestovaná	v	kultúre	(zo	semena)	 je	
tolerantnejšia,	či	už	na	pestovateľské	prešľapy,	
alebo	rozdielnosťou	kultúry	od	jej	prirodzené-
ho	prostredia.	Naopak	rastliny	odobrané	z	prí-
rody	 vydržia	 v	 kultúre	maximálne	 3	mesiace.	
Viac	by	vám	o	tom	mohol	povedať	Barry	Rice,	
ktorý	sa	darlingtoniam	viac	venuje	a	vyskúšal	si	
to	na	vlastnej	koži.
Týmto	článkom	by	som	chcel	aj	vyzvať	ľudí,	

ktorí	 radi	 zbierajú	 mäsožravky	 na	 ich	 lokali-
tách:	Prosím	vás,	nerobte	to!	Je	to	aj	v	rozpore	
so	zákonom	a	rastliny	vám	aj	tak	nebudú	pro-
sperovať	a	 zakaždým	vám	uhynú!	No	ale	 späť	
k	darlingtonii...	
Rastlina	vyžaduje	vzdušný	substrát!!!	Pravde-

podobne	 nedokáže	 transportovať	 kyslík	 z	 lis-
tov	do	koreňov	a	to	celú	vec	komplikuje…	Pre-
to	je	pre	ňu	prospešné,	keď	cez	jej	korene	pre-
teká	studená	voda,	ktorá	ju	okysličuje…	Horské	
potoky	v	jej	lokalite	sú	tomu	dôkazom.	Hlavná	
pointa	 je	teda,	aby	bol	substrát	vzdušný	a	aby	
sa	neprehrial.	Prehriatie	vedie	k	úhynu	rastliny.	
Vysoká	teplota	sama	o	sebe	nie	je	škodlivá,	ale	
je	tu	háčik.	Pri	vysokej	teplote	totiž	v	koreňovej	
sústave	vznikajú	škodlivé	látky,	ktoré	sa	prelie-
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vaním	rastliny	vymývajú	a	rastlinu	tak	zároveň	
chladíte.
Miroslav	Srba	sa	v	tejto	problematike	zmie-

ňuje,	citujem:
Postupem času se však ukázalo, že stačí, když 

zajistíme, aby se substrát nepřehříval a jeho tep-
lota nestoupala výrazně nad 20 nebo 25 stupňů. 
I toto však lze dodržte len velmi těžko. 

Ve sbírkách katedry fyziology rostlin PřF 
UK se však postupem času začalo dařit pěsto-
vat darlingtonie bez chlazení a jiných opatření. 
V čem je ono kouzlo? Pravděpodobně ve velmi 
vzdušném substrátu. 

Pro kořenový systém rostlin možná není dů-
ležitý samotný chlad, ale dostatečné zásobení 
kořenů kyslíkem. 
Sú	 rôzne	metódy	 ako	 zabezpečiť	 chladenie	

koreňovej	sústavy.	Najčastejšie	 je	to	práve	kla-
denie	 ľadu	na	povrch	substrátu	alebo	už	spo-
mínané	 prelievanie	 substrátu	 chladnejšou	vo-
dou.	 Toto	 prelievanie	 praktizujem	 aj	 ja.	 Je	 to	
síce	moc	pracné,	ale	zo	všetkých	spôsobov	mi	
to	príde	ako	najlepšia	alternatíva.	Počas	veľkých	
horúčav	 rastlinu	 prelievam	 každý	 deň.	 Keď-
že	máme	krytý	balkón,	 teplota	v	 lete	dosahu-
je	až	40	stupňov	Celzia.	Podľa	odbornej	litera-
túry	je	táto	teplota	pre	darlingtoniu	neprípust-
ná,	ale	v	praxi	je	to	vždy	ináč	a	s	každodenným	
prelievaním	substrátu	počas	takýchto	horúčav	

to	 rastlina	v	pohode	 zvládla	a	 ani	 rastovo	 ne-
stagnovala,	ako	som	možno	očakával.	S	prícho-
dom	jesene,	a	teda	aj	nižších	teplôt,	moja	po-
vinnosť	každodenného	prelievania	končí	a	na-
stupuje	fáza	prelievania	substrátu	každý	druhý	
alebo	tretí	deň.	To	isté	platí	aj	v	zimných	mesi-
acoch	počas	zimovania.
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Rastlina	nemá	rada	stále	vysoké	teploty.	Ne-
odporúčam	ju	dusiť	v	teplej	 izbe,	najlepšia	al-
ternatíva	je	pestovanie	vonku,	a	to	buď	v	záhra-
de,	možnosť	pestovania	v	záhradnom	rašelinis-
ku	alebo	na	balkóne.	Ja	ju	pestujem	od	skorých	
jarných	mesiacov	do	prvých	mrazov	na	balkó-
ne.	Pri	pestovaní	vonku	jej	aj	zabezpečíte	rozdi-
ely	denných	a	nočných	teplôt,	ktoré	zbožňuje.
Polievať	 sa	 odporúča	 z	 hora,	 studenou	

a	mäkkou	vodou,	ale	môže	aj	stáť	vo	vode	(pri	
dobrej	drenáži).	Osobne	sa	ju	snažím	aspoň	raz	
za	týždeň	(v	 jesenných	a	zimných	mesiacoch)	
alebo	každý	deň	(v	letných	mesiacoch)	poriad-
ne	preliať	vodou,	pričom	črep	s	rastlinou	polo-
žím	 do	 veľkého	 zaváracieho	 pohára,	 a	 poma-
ly	prelejem	aspoň	pol	 litrom	vody.	Voda	hneď	
odtečie	do	pohára	a	preto	 ju	zvyknem	aj	opa-
kovane	 použiť	 pri	 druhom	prelievaní.	 Ináč	 ju	
len	obyčajne	polievam	z	hora	a	nechám	ju	stáť	
v	troche	odtečenej	vode.	

Substrát,	 ako	 už	 bolo	 zmienené,	 má	 byť	
vzdušný.	 Základ	 tvorí	 hrubá	vláknitá	 rašelina,	
potom	prímesy	piesku,	polystyrénu,	štrku,	žu-
lovej	drti,	keramzitu	a	perlitu.	Každý	si	to	môže	
nakombinovať	podľa	svojich	možností.	Niekto-
rý	pestovatelia	robia	vrstvy,	kde	striedajú	raše-
linu	a	drenáž…	Dá	sa	pestovať	aj	v	čistom	živom	
rašelinníku,	čo	je	jedna	z	najlepších	možností.

Svetlo:	 Darlingtonia	 potrebuje	 dostatok	
svetla.	Má	 rada	plné	oslnenie,	ale	aj	polotieň.	
Východná,	západná	a	severná	expozícia.
Vlhkosť:	70–90	%,	môže	sa	aj	rosiť,	ale	to	nie	

je	pravidlom,	hoci	v	jej	lokalite	sú	časté	hmly.
Problematiku	vlhkosti	som	aj	riešil	s	českým	

kolegom	 Jakubom	 Štěpánom,	 ktorý	 tvrdí,	 že	
Darlingtonia	nie	 je	až	tak	náročná	na	vlhkosť,	
ako	sa	všade	píše,	a	že	prehnaná	vlhkosť	je	skôr	
na	škodu…	O	tom	som	sa	aj	sám	presvedčil.

Teplota:	 Letná:	 17–27	 stupňov	 s	 nočný-
mi	 poklesmi	 na	 8–15	 stupňov;	 Zimná:	 pre	
úspešné	zimovanie	 teplota	1–5	stupňov,	 ja	zi-
mujem	 pri	 8–10	 stupňoch;	 Ako	 uvádza	 Ka-
mil	 Pásek,	 dokáže	 bez	 problémov	 zvládať	
naše	 mrazy.	 Je	 teda	 možné	 ju	 celoročne	 pes-
tovať	 v	 záhradnom	 rašelinisku	 a	 cez	 zimu	
ju	 zakryť	 senom	 alebo	 ihličnatou	 vetvou…	 
Čítal	som	aj,	že	sa	môže	zimovať	v	chladničke,	
ale	na	to	som	sa	ešte	nezmohol	:-D.	
Tak	teda,	prajem	vám	veľa	úspechov	s	touto	

unikátnou	rastlinou,	kobrou,	ktorá	hrdo	vzty-
čuje	 svoje	 pasce	 a	 tým	 dodáva	 vážnosť	 vaším	
zbierkam.			

Fotografie	k	článku:
Karol	Gazdík
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Den jednadvacátý 
– Mt.Kinabalu – 
Nepenthes villosa
7:00	 za	 úsvitu	 snídáme	 a	 v	 7:30	 nás	 autobu-
sek	 zaváží	 na	 výchozí	 místo	 k	 hranicím	 par-
ku	Mt.	Kinabalu.	Stoupání	není	nikterak	prud-
ké	a	náročné,	přece	 jen	se	 jedná	o	 turistickou	
atrakci.	Naším	cílem	však	není	zdolání	vrchol-
ku,	 ale	 lokalita	 vzácného	 endemita	N. villosa 
ve	výšce	2.750	m	n.	m.	Všude	okolo	cesty	po-
zorujeme	různě	zbarvené	N. petiolata a	objevu-

jeme	minilokalitku	s	 rostlinami	N. edwardsia-
na a	N. × harryana,	což	 je	překrásný	kříženec	
N. edwardsiana	a	N. villosa.	Na	pasti	navíc	sedí	

Výlet do ráje láčkovek 
Borneo 2009 – díl VI.
VáclaV kubín

Mt.	Kinabalu Mt.	Kinabalu	track	1	–	Nepenthes tentaculata

Mt.	Kinabalu	track	1	 
Philautus	sp.	na	Nepenthes × harryana

Mt.	Kinabalu	track	1	–	Utricularia striatula
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drobná	žabka,	a	 tak	 fotky	stojí	za	 to.	Bohužel	
má	optika	pod	tíhou	vlhka	začala	stávkovat,	vy-
šlo	jen	velmi	málo	fotek.	
Cíl	 naší	 cesty	 se	 opět	 dá	 popsat	 jen	 velice	

stěží.	 Stovky	 rostlin	N. villosa	 obřích	 rozmě-
rů,	pod	vegetací	semenáče	různého	stáří	a	za-
barvení.	Ze	stromů	visící	 láčky	větší	 tenisové-
ho	míčku.	Když	řeknu,	že	tu	trávíme	tři	hodiny	
jen	pozorováním	a	focením,	nebudu	přehánět.	

Navíc	 cestou	 zpět	 objevujeme	 několikamet-
rovou	 liánu	Nepenthes × kinabaluensis	 (N. ra-
jah × villosa),	 která	 naše	 zážitky	 jen	 podtrh-
ne.	Jako	každé	odpoledne	i	toto	se	hora	rychle	
balí	do	husté	mlhy,	a	tak	nezbývá	než	se	obrá-
tit	a	vše	vychutnávat	cestou	zpátky.	Po	sestupu	
nakupujeme	na	tržišti	několik	druhů	neznámé-
ho	ovoce	a	jdeme	k	hotýlku	koštovat.	Mezi	ovo-
cem	byl	i	známý	durian	–	ovoce,	které	zapáchá	

Mt.	Kinabalu	track	1	–	Nepenthes villosa

Mt.	Kinabalu	track	1	–	Nepenthes villosa

Mt.	Kinabalu	track	2 
Nepenthes rajah,	samčí	květy

Mt.	Kinabalu	track	1	–	Nepenthes rajah

Mt.	Kinabalu	track	1 
Nepenthes rajah,	semenáče

Mt.	Kinabalu	track	2	–	Nepenthes rajah
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jako	výkaly,	ale	prý	chutná	skvěle.	Tu	první	část	
mohu	potvrdit,	tu	druhou	ne,	mně	i	ta	chuť	do-
cela	vadila.	Ale	smrádek	to	byl	řádný	a	umýt	to	
nešlo	ani	mýdlem	na	praní.	Milý	durian	skončil	
venku	v	koši.	Ráno	byl	koš	převrácený	a	duriá-
nek	roztahaný	po	celém	okolí	–	asi	si	nějaké	zví-
řátko	myslelo,	že	je	tam	zavřená	mršina.	Takže	
sprcha,	vydrhnout	ruce	od	toho	děsného	smra-
du	a	večeře	už	je	na	stole…

Den dvaadvacátý – Mt. 
Kinabalu – královna 
Nepenthes rajah
Úvod	 dne	 stejný	 jako	 předešlý,	 dále	 nás	 však	
čeká	 zážitek	 zcela	 výjimečný	 –	 a	 to	 návště-
va	 lokality	 královny	 láčkovek,	 návštěva	 jejího	

Kota	Kinabalu

Mt.	Kinabalu	track	2	–	zelená	můra

Mt.	Kinabalu	track	1	–	ovocný	piknik

Mt.	Kinabalu	track	1	–	obří	kapradí

Mt.	Kinabalu	track	2 
Nepenthes fusca	var.	kinabaluensis

Návrat	na	Kota	Kinabalu	–	Renanthera bella
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Den třiadvacátý – Kota 
Kinabalu a návrat domů
Ráno	 po	 snídani	 ještě	 nakupujeme	 hromady	
knih	–	 jak	 jinak	než	o	místní	 květeně	a	větši-
na	mizí	okamžitě	na	letiště.	Můj	let	je	napláno-
ván	až	na	osmou	večer,	tak	volím	dle	průvodce	
nejlepší	jídelnu	s	mořskými	specialitami	v	Asii.	
Dávám	si	 tři	nášupy	a	cena	mi	 fakticky	vyrazí	
dech.	Za	hromadu	krevet,	mušlí	a	sépií	zajeze-
nou	drůbežími	 játry	na	kari	chtějí	po	mně	75	
korun.	Tak	ještě	nakoupit	nějaké	dárky,	sušené	
ryby	a	už	je	taky	čas	na	přesun	na	letiště.	Lou-
čím	se	s	Kota	Kinabalu	a	celým	ostrovem	Bor-
neo	a	 razím	zpět	 směr	Evropa…	 třeba	se	 ještě	
někdy	uvidíme…

Konec			

Fotografie	k	článku:	Vašek	Kubín

veličenstva	Nepenthes rajah.	 Ch’ien	 C.	 Lee	 je	
známý	po	celém	Borneu	a	tato	skutečnost	nám	
otevírá	 i	brány	míst,	kam	běžného	smrtelníka	
nepustí.	To	platí	 i	o	 lokalitě	N. rajah,	ke	které	
vede	uzamčený	provazový	most.	Klíčky	máme,	
tak	jdeme	na	to.	Při	cestě	do	„královského	palá-
ce“	míjíme	další	urozené	panstvo,	N. burbidge-
ae,	N. fusca	var.	kinabaluensis,	křížence	N. fus-
ca 	a	N. burbidgeae	a	křížence	N. rajah	a	N. lowii.	
Slovo	nádhera	 je	stále	málo.	Na	okraji	 králov-
ské	 lokality	nás	vítají	 kvetoucí	pantoflíčkovité	
orchideje	rodu	Paphiopedilum	a	vtom	se	obje-
ví	královna	a	její	družina.	Desítky	nádherně	vy-
barvených	rostlin	N. rajah	s	gigantickými	past-
mi	krytými	půlkulatými	víky.	
Opět	 několik	 hodin	 chodíme	 tam	 a	 zpět	

a	nevěřícně	zíráme	a	 stále	dokola	 fotíme.	Na-
cházíme	dokonce	i	kvetoucí	kusy	obou	pohla-
ví.	Naši	radost	zastaví	až	příchod	mlžné	deky…,	
a	tak,	ač	neradi,	klesáme	zpět	do	reality.	Čeká	
nás	už	jen	společný	přesun	do	hotelu	v	Kota	Ki-
nabalu	a	poslední	společná	večeře.	Jízda	je	plná	
mlčení	a	zamyšlení.	Ve	dvě	odpoledne	skládá-
me	věci	do	hotelového	pokoje	a	jdeme	to	zaříz-
nout.	 Slavnostní	 večeře	 o	 dvojnásobném	 po-
čtu	chodů,	než	je	zde	obvyklé,	 je	zase	něco	ji-
ného.	Přidávají	se	langusty	a	velké	mořské	ryby.	
Dělá	nám	společnost	host	navíc	–	majitel	míst-
ního	přírodovědného	nakladatelství,	se	kterým	
domlouváme	nákupy	knih	na	následující	ráno.	
Jíme,	ale	 nějak	nám	 to	nejede.	Ač	unavení,	 je	
všem	docela	líto,	že	toto	naše	společné	dobro-
družství	dospělo	do	konce.	Ale	nic	se	nedá	dě-
lat…

Mt.	Kinabalu	track	1	–	deštný	prales

Mt.	Kinabalu	track	1	–	deštný	prales

Mt.	Kinabalu	track	2	–	deštný	prales
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Zápis z VH, 
18. červen 2011
Letošní	 Valná	 hromada	 Darwiniany	 proběh-
la	v	sobotu	18.	června	2011	u	příležitosti	kaž-
doroční	 výstavy	 v	 Botanické	 zahradě	 PřF	 UK	
Na	Slupi	v	Praze.	Začátek	byl	ohlášen	na	11.	ho-
dinu	a	přibližně	po	čtvrt	hodince	se	všichni	zú-
častnění	přesunuli	z	Horního	skleníku	do	vel-
kého	univerzitního	přednáškového	sálu	v	sou-
sední	 budově	 (vchod	 z	ulice	 Benátská),	 jehož	
zapůjčení	vyjednala	Jana	Rubešová	s	panem	ře-
ditelem	 Pavlatou.	Mezitím	Michal	 Rubeš	 při-
pravil	potřebný	projektor	a	setkání	mohlo	začít.
Slova	se	za	odstupující	Správní	radu	ujal	vi-

ceprezident	 Patrik	 Hudec.	 Shrnul	 aktuální	
stav	účetnictví,	 který	zůstává	nadále	vyrovna-
ný	a	především	díky	nárůstu	objednávek	z	bý-
valé	 Semenné	 banky	 a	 vracejících	 se	 „inves-
tic“	do	brožur,	 triček	nebo	sborníků	opět	ský-
tá	možnost	pro	větší	finanční	podporu	případ-
ného	 dalšího	 projektu.	 Patrik	 dále	 připomněl	
členům	 výčet	 výhod,	 které	 Darwiniana	 skýtá,	
a	 v	 kostce	 shrnul	 nezbytné	 kroky	 vedoucí	 až	
k	 zavedení	 tzv.	 „elektronického	 členství“.	 Zá-
věrem	poděkoval	kolegům	ze	Správní	rady,	 je-
jíž	řádné	volební	období	po	dvou	rocích	skon-
čilo.	Výslovné	poděkování	bylo	adresováno	pře-
devším	jejím	dvěma	dlouholetým	členům,	kte-
ří	 pro	 Darwinianu	 vykonali	 opravdu	 mnohé,	
a	z	osobních	a	časových	důvodů	se	rozhodli	již	
znovu	nekandidovat:	prezidentu	Zdeňku	Žáč-
kovi,	 který	 před	 dvaceti	 lety	 nestál	 u	 ničeho	
menšího	než	u	samotného	zrodu	našeho	sdru-
žení,	a	Janě	Rubešové,	která	společně	s	manže-
lem	Michalem	 v	 roce	 2004	 odstartovala	 akci,	
jíž	se	Darwiniana	navenek	projevuje	asi	nejví-
ce:	výstavu,	včetně	pořádání	mezinárodní	EEE	
2005.	Oběma	ještě	jednou	mnohokrát	díky.
Poté	se	mohlo	přistoupit	k	jedinému	pláno-

vanému	bodu	valné	 hromady	 –	 zvolení	 nové-
ho	vedení,	 jehož	navrhované	složení	bylo	pře-
dem	oznámeno	na	webovém	fóru	Společnosti.	

Za	 odstupující	 byli	 navrženi	 Katka	 Brauno-
vá	a	Martin	Dlouhý.	Valná	hromada	plným	po-
čtem	všech	25	přítomných	hlasů	schválila	no-
vou	osmici,	a	to	v	následujícím	složení:	prezi-
dent	 Patrik	 Hudec,	 viceprezident	 Katka	 Krá-
lová,	 další	 členové	 SR	 Katka	 Braunová,	 Hon-
za	Bronec,	Martin	Dlouhý,	Michal	Kouba,	 Jir-
ka	Vaněk	a	Adam	Veleba.	Další	řádné	volby	bu-
dou	v	roce	2013.
Nově	zvolený	prezident	poděkoval	za	proje-

venou	důvěru	a	popřál	Darwinianě	vše	nejlep-
ší	do	další	„dvacítky“.	Následoval	kratičký	slav-
nostní	přípitek	a	občerstvení	pro	přítomné.	Se-
tkání	v	přátelské	atmosféře	zakončil	vypravová-
ním	o	své	cestě	na	Borneo	Vašek	Kubín.	Zajíma-
vé	povídání,	doplněné	bezpočtem	postřehů,	fo-
tografií	a	zajímavých	historek,	z	nichž	některé	
byly	úsměvné,	jiné	zase	naopak	až	na	samé	hra-
nici	mezi	životem	a	smrtí,	bylo	opravdu	pouta-
vé	a	protáhlo	se	až	do	odpoledních	hodin.	Vrá-
cení	 klíčů	 od	 učebny	 pak	 udělalo	 definitivní	
tečku	za	hezkým	společným	setkáním.

zapsal	Patrik	Hudec

Diskuzní fórum T2/2011
http://www.darwiniana.cz/forum/

S	 končící	 zimou	 a	 nástupem	 slunečného	 po-
časí	se	vlákna	na	našem	diskuzním	fóru	začala	
jako	každý	rok	klonit	nejčastěji	k	tématu	kve-
tení,	 výsevů,	 přesazování	 či	 pěstování	 venku.	
Několikrát	se	objevilo	vlákno	s	dotazem,	zda	je	
daný	druh	samosprašný	či	nikoli.	Jak	se	později	
ukázalo,	některé	rostliny	stejného	druhu	samo-
sprašné	 jsou,	 jiné	semínka	samy	nevytvoří	ani	
za	nic.	Například	tučnici	Pinguicula grandiflo-
ra	jsem	vždy	považoval	za	dokonale	samospraš-
nou,	přesto	se	však	ozvalo	několik	hlasů,	kte-
rým	semínka	 ještě	nikdy	neudělala.	Člověk	se	
stále	učí	a	zjišťuje	nové	věci.	
Také	 v	 Chlubírně	 přestaly	 dominovat	 rost-

liny	 pěstované	 pod	 zářivkami	 a	 vystřídaly	 je	

Interinfo
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pěkně	vybarvené	 rostliny	 ze	 slunečných	para-
petů	a	venkovních	pěstíren.	Marek	Zogata	uká-
zal,	jak	efektivní	může	být	množení	mucholap-
ky	listovými	řízky	–	jeden	list	obrazil	spoustou	
malých	 pupenů.	 Přejeme,	 ať	 se	 je	 podaří	 do-
pěstovat!	Martina	Marsano	ve	svém	vlákně	Me-
xické	krásky	se	probouzí	ohromila	snad	všech-
ny	návštěvníky	 fotkami	svých	kvetoucích	me-
xických	tučnic.	Nové	fotky	se	neobjevovaly	jen	
v	Chlubírně,	ale	snad	ještě	více	jich	mohli	ná-
vštěvníci	fóra	obdivovat	ve	VAMRu,	čili	ve	vlák-
ně	Palubní	deník	VAMRu,	ve	kterém	již	od	kon-
ce	roku	2007	informujeme	o	novinách	ve	Vel-
kém	 Atlasu	 Masožravých	 Rostlin.	 Mimocho-
dem,	toto	vlákno	je	se	svými	cca	750	příspěvky	
a	bezmála	18	000	zhlédnutími	nejúspěšnějším	
vláknem	na	našem	fóru!	Poslední	dobou	jsou	to	
hlavně	nové	fotografie,	které	VAMR	oživují.	Zde	
bych	rád	vyzdvihl	především	pravidelné	přispě-
vatele,	kterými	jsou	Adam	Veleba,	Miloslav	Ma-
cháček,	Daniel	Hordějčuk	a	 Jaroslav	Harman,	
ale	 i	další,	kteří	do	VAMRu	alespoň	občas	ně-
jakým	snímkem	přispějí.	Všem	bych	chtěl	tou-
to	 cestou	 poděkovat!	 Pokud	 zůstaneme	 ještě	

u	VAMRu,	 nemohu	nezmínit	 sérii	 perokreseb	
s	 masožravě-humornou	 tématikou	 od	 Blanky	
Šponarové,	které	si	možná	někteří	z	Vás	pama-
tují	z	výstavy.
Kdo	 fórum	 alespoň	 trochu	 sledujete,	 ne-

mohly	Vám	uniknout	dvě	hromadné	objednáv-
ky	ze	zahraničí,	jejichž	zorganizování	se	chopili	
Martin	Dlouhý	s	 Janou	Křapovou.	Objednáva-
lo	se	od	německých	pěstitelů	Andrease	Wistu-
by	a	Christiana	Kleina.

Jakub Štěpán

Kosiště: 
První letošní akce
Začátkem	roku	nebylo	 jasné,	zda	 letos	na	Ko-
siště	vůbec	vyjedeme.	Probíhající	vyhlášení	Ná-
rodní	přírodní	památky	Jestřebské	slatiny	nám	
vneslo	do	správy	lokality	Kosiště	některé	nejas-
nosti.
Setkali	jsme	se	však	se	vstřícností	a	pochope-

ním	ze	strany	AOPK.	Díky	ní	se	mohla	v	sobotu	

Pracanti	na	Kosišti.	Vyhrabávání	drnů	bezkolence	je	dřina.		Foto:	Michal	Rubeš
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6.	června	2011	uskutečnit	další	akce	pěstitelů	
na	ochranu	místa,	kde	roste	naše	nejvzácnější	
masožravka	–	tučnice	česká.
Původně	jsme	byli	připraveni	na	kosení	bez-

kolence	a	rákosu,	ale	dva	týdny	před	plánova-
nou	akcí	se	tam	byl	 Jarda	Neubauer	podívat	a	
zjistil,	že	rákos	není	dostatečně	vyskoký,	takže	
pokosením	bychom	jej	mohli	tak	akorát	stimu-
lovat	k	lepšímu	růstu.	Bylo	rozhodnuto,	že	ra-
ději	vyrýpáme	drny	bezkolence	na	jednom	mís-
tě	u	lesa.	Posledně,	když	jsme	tam	pár	drnů	od-
stranili,	 tučnice	se	do	uvolněného	místa	hned	
příští	rok	nastěhovaly.
Většina	pravidelných	pomocníků	se	nemoh-

la	dostavit,	zoufale	se	před	akcí	omlouvali.	No	
nedá	se	nic	dělat,	vždyť	je	to	dobrovolná	akce,	
kterou	děláme	ve	volném	čase.	A	když	čas	není,	
tak	prostě	není.	Počítal	jsem	s	tím,	že	nás	při-
jede	tak	osm,	ale	nakonec	se	nás	sešlo	čtrnáct!
Práce	 to	 byla	 náramná,	 dloubat	 rýčem	

do	země	a	vytahovat	velké	kusy	mokrých	drnů	
není	taková	 legrace.	Vydrželi	 jsme	to	dělat	asi	
dvě	hodiny	a	pak	téměř	padli	vysílením.	Většina	

z	nás	jsou	kancelářské	krysy,	a	tak	jsme	si	sáhli	
skoro	na	dno	svých	chabých	sil.
Když	jsme	zahodili	polní	lopatky	a	rýče,	pro-

šli	jsme	si	v	klidu	celé	Kosiště	a	prohlédli	si,	jak	
se	od	naší	poslední	 návštěvy	změnilo.	 Je	 zají-
mavé	 s	odstupem	času	pozorovat,	 jak	příroda	
vstřebává	„Přistávací	dráhu“	a	“Koupaliště”.
Po	obědě	v	 blízké	 restauraci	 jsme	 se	 s	 čás-

tí	pracantů	rozloučili.	Zbytek	se	rozjel	do	Ústí	
na	Labem	do	Botanické	zahrady	Přírodovědec-
ké	 Fakulty	UJEP,	 kde	 v	 novém	 skleníku	 právě	
probíhala	výstava	masožravek.
V	družném	hovoru	jsme	strávili	velkou	část	

odpoledne,	kvůli	vedru	z	velké	části	před	skle-
níkem,	a	pak	jsme	se	vydali	domů.
Příští	rok	se	těším	na	nával	tučnic,	jak	se	bu-

dou	snažit	dostat	se	na	nově	vzniklou	příhod-
nou	niku.

Michal Rubeš

„Přistávací	dráha“	i	„Koupaliště“	nám	krásně	zarůstají.		Foto:	Michal	Rubeš
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Kosiště: Druhá letošní 
akce – pozvánka
Náš	 červnový	 zásah	 byl	 AOPK	 shledán	 jako	
dobře	 provedený	management,	 což	 nás	 velmi	
potěšilo.	Zažádal	jsem	tedy	o	další	akci	na	Ko-
sišti,	která	by	se	měla	uskutečnit	o	víkendu	10.	
a	11.	září.
A	proč	hned	dva	dny?	Naším	úkolem	bude	

nejen	vyčistit	a	otevřít	vstup	do	prostoru	mezi	
lesem	a	valem,	ale	také	spálit	velkou	hromadu	
dřeva,	které	jsme	tam	na	hromadě	zanechali	z	
několika	předchozích	zásahů.
Je	to	velká	kupa	suchého	dřeva,	takže	ji	bu-

deme	pálit	pomalu	a	postupně	během	dvou	dní.	
Oheň	bude	třeba	řádně	hlídat	a	případně	pla-
meny	stínit	špekáčky.
Spát	budeme	přímo	na	Kosišti,	stany	si	po-

stavíme	stejně	jako	minule	na	široké	příjezdo-
vé	cestě.	Přijet	ovšem	můžete	 třeba	 jen	na	 je-
den	den.

Další	 informace,	 případné	 změny	 a	 po-
dobně	 se	 dozvíte	 na	 webu	 společnos-
ti.	 Chcete-li	 se	 zúčastnit,	 napište	 mi	 prosím	
na	michal@termiter.cz,	případně	volejte	 +420	
777	350	250.
Jako	obvykle,	třeba	bude	každé	ruky,	křovi-

ňáku	i	hrabí.
Těším	se	na	setkání!

Michal Rubeš

Tady	se	příští	rok	rozrostou	tučnice.	Rostlin	je	přímo	v	oraništi	už	teď	dost.		Foto:	Michal	Rubeš

Naše	kráska	–	tučnice	česká. 
Foto:	Michal	Rubeš
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Umíte	německy?	Já	moc	ne.	Umím	všem	oko-
lo	oznámit	„Ich	heiße	Adam	Veleba“	a	taky	„Ich	
verstehe	nicht“,	ale	nic	moc	jiného.	V	textu	po-
chytím	sem	tam	slovo,	občas	porozumím	smys-
lu	 věty,	 ale	 na	 čtení	 v	 německém	originále	 to	
není.	No	a	co	jsem	knihovníkem,	občas	zalituji	
toho,	že	jsem	na	střední	nedával	víc	pozor.	
Důvodem	 je	 časopis	 německé	 společnos-

ti	GFP,	od	níž	v	 rámci	 reciproční	výměny	zís-
káváme	Taublatt	za	náš	Trifid.	Produkt	našich	
západních	sousedů	však	obvykle	leží	nevyužitě	
v	polici	–	četnost	jeho	půj-
čování	je	minimální.	A	při-
tom	by	rozhodně	bylo	o	co	
stát.	 V	 Taublattu	 se	 totiž	
projevilo	 německé	puntič-
kářství	 a	 časopis	 je	 zpra-
cován	 nadprůměrně	 pěk-
ně.	 Z	 evropských	 periodik	
se	 mu	 vzhledem	 vyrovná	
snad	 jen	 italský	AIPC	ma-
gazine	a	i	tak	bych	řekl,	že	
Taublatt	 začal	 být	 v	 této	
kvalitě	 vydáván	 o	 něko-
lik	 let	 dříve.	 Celobarevný	
standard	 na	 křídovém	 pa-
píře	plný	 fotek	byl	nastar-
tován	již	kolem	roku	2000	
a	stále	se	zlepšuje.	Proto	se	
mi	 Taublatt	 tak	 líbí	 –	 ne-
potřebuju	 znát	 text,	 stačí	
mi	 obdivovat	 krásné	 fotky	
(ale	text	bych	si	občas	taky	rád	přečetl).	V	čís-
lech	z	posledních	let	je	naštěstí	i	krátké	anglic-
ké	shrnutí	za	každým	článkem.	
No	a	články,	ten	hlavní	obsah	časopisu,	také	

rozhodně	stojí	za	to.	Autory	jsou	známé	osob-
nosti	ze	světa	masožravých	 rostlin	 (třeba	Ste-
ward	 McPherson)	 i	 řadoví	 členové	 a	 články	
se	 týkají	 všeho	 možného.	 Oblíbené	 jsou	 sa-
mozřejmě	 zápisky	 cestovatelů,	 kteří	 navštívi-
li	 nějaké	masožravé	 lokality.	Časté	 jsou	výlety	

za	 láčkovkami	 (např.	 v	 druhém	 čísle	 ročníku	
2009	je	článek	z	Papuy)	a	na	stolové	hory	(ta-
kový	článek	 je	k	nalezení	třeba	v	prvním	čísle	
ročníku	2007),	k	vidění	je	článek	o	přírodě	již-
ní	Afriky	(číslo	63).	Téměř	každé	číslo	obsahu-
je	i	nějaký	článek	z	evropské	přírody	–	nejčastě-
ji	domácí	(tzn.	německé)	lokality,	ale	také	ná-
vštěvy	 na	 lokalitách	 tučnic	 v	 různých	 částech	
Alp	či	 jinde	v	 Evropě.	Velmi	 často	 se	objevují	
i	články	s	pěstitelským	návodem	na	daný	druh	
či	 skupinu	 rostlin.	V	čísle	 64	 je	 tak	 souhrnný	

návod	 na	 rosnatky	 ze	 sek-
ce	Lasiocephala,	v	čísle	44	
návod	na	trpasličí	rosnatky	
a	v	čísle	56	je	návod	na	pěs-
tování	Drosera chrysolepis.	
Nechybí	 ani	 popisy	 dru-
hů	–	číslo	58	obsahuje	bo-
tanický	popis	nového	dru-
hu	 Heliamphora glabra,	
v	 čísle	 64	 jsou	 představe-
ny	Nepenthes argentii	a	N. 
sibuyanensis	 a	 v	 čísle	 56	
Drosera hartmeyerorum.	
Kromě	toho	jsou	v	každém	
čísle	 nějaké	 ty	 zajímavos-
ti,	nezařaditelné	do	nějaké	
rubriky	 (např.	 N. trunca-
ta,	která	polapila	a	strávila	
4	myši	během	15	měsíců).	
A	to	jsem	vybral	víceméně	
náhodně	 to,	 co	mi	 zrovna	

přišlo	pod	ruku.	
Jak	 vidíte,	 nabídka	 je	 pestrá,	 časopis	 je	 lá-

kavý.	 Snad	 jen	 ta	 němčina	 ne	 každému	 hraje	
do	karet,	přece	 jen	angličtina	se	stala	 jazykem	
mezinárodního	dorozumívání	 a	 učí	 se	 ji	 dnes	
už	 i	 malé	 děti.	 Přesto,	 máte-li	 potřebu	 něja-
ké	zajímavé	informace	a	máte-li	pocit,	že	by	se	
ta	informace	mohla	v	Taublattu	nacházet,	dej-
te	mi	vědět.	Rád	se	pro	vás	podívám	a	časopis	
z	knihovny	zapůjčím.				

Knihovník představuje: 
Das Taublatt

adam Veleba
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CP Exhibition 2011
Patrik Hudec
President of our society sums up the most impor-
tant events from the 8th year of Darwiniana’s tra-
ditional CP exhibition which was held in Botani-
cal garden of Charles University in Prague in June 
2011. 

Few facts about Darlingtonia and it’s growing
Karol Gazdík
A comprehensive article containing basic infor-
mation about the only species in a Darlingto-
nia genus – Darlingtonia californica. The author 
describes plant’s characteristic signs and com-
pares them with the Darlingtonia’s closest rela-
tives – Heliamphora and Sarracenia. The second 
part of the article contains particular description 
of growing conditions and a plenty of useful tips 
how to achieve the plant’s best grow.

Trip to Nepenthes paradise –
Borneo 2009, part VI
Václav Kubín
The last part of the series portraying almost 1 
month of hiking in Borneo supplemented by ama-
zing pictures from the wild and tons of unbelie-
vable stories the author came through during the 
expedition. This time we’ll be introduced to se-
veral botanical species of Nepenthes genus and 
some natural hybrids too. But the biggest atten-
tion is paid to 2 rare beauties – Nepenthes villosa 
and Nepenthes rajah. 

Das Taublatt
Adam Veleba
This time our librarian doesn’t present any CP 
book but perfectly composed magazine with 
loads of remarkable articles and plenty of astonis-
hing photos published by friendly German socie-
ty GFB. 

Drosera dilatato-petiolaris Kondo
Jirka Vaněk
The author introduces another sundew from 
Drosera petiolaris complex. You can learn many 

interesting things about it’s appearance, growing 
strategy, temperature and humidity conditions 
in it’s habitat. And the most important – how to 
grow this Australian stunner.

New hybrid: Utricularia microcalyx × sandersonii
Jakub Štěpán
The author describes his about 1 year long way 
of successful bladderwort hybridization from the 
cross-pollination to sowing seeds and finally a joy 
from the first bloom of the new hybrid. 

Cephalotus follicularis and Drosophylum lusita-
nicum year-round outdoors: nothing impossible
Jakub Štěpán
In some of the previous Trifid journal you could 
learn how Cephaotus follicularis deals with light 
frost. This time the author went further and tri-
ed to let this plant overwinter outdoors together 
with Drosophylum exposed to quite long czech 
winter. 

HTG experiment: Drosera burkeana team
Dan Hordějčuk, Katka Braunová
Next article from How-To-Grow experiment in 
which several teams of growers try to find the best 
growing condition for different carnivorous plants 
and break several common myths about their re-
quirements. This time we bring results of Drose-
ra burkeana team from the first phase which was 
focused to find the most convenience type of soil 
for this sundew.

The second journey –
the butterworts again,part III
Jarda Neubauer, Pepa Malínský, Mirek Macák
The third part of the report from hiking over Euro-
pean butterworts localities. Described part of the 
journey was focused mainly to habitats of Pingui-
cula longifolia but we can also learn about some 
other Pinguicula species. The goal of this journey 
– to find a locality with red coloured plants – was 
achieved after all although no one had believed in 
succes. You can read not only about butterworts 
but many other interesting and rare plants too.

Summary
JIří VaNěK
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Trocha botanických 
faktů úvodem:
Rosnatku	 Drosera dilatato-petiolaris	 popr-
vé	 popsal	 japonský	 botanik	 Katsuhiko	 Kon-
do	v	roce	1984.	Její	druhové	jméno	je	složeni-
nou	 dvou	 latinských	 slov:	 dilatare	 (=	 rozšiřo-
vat)	a	petiolus	 (=	řapík)	 (AIPC).	Široké	řapíky	
jsou	ostatně	spolu	i	s	širšími	a	jinak	tvarovaný-
mi	čepelemi	charakteristickým	znakem,	jímž	se	
rostlina	odlišuje	od	 její	příbuzné	D. petiolaris,	
se	kterou	si	jsou	jinak	docela	podobné.
Co	 tedy	 o	D. dilatato-petiolaris	 praví	 bota-

nický	popis	(upraveno	podle	1)):	vytrvalá	rostli-
na	s	jednou	nebo	s	více	růžicemi,	tvořenými	po-
lo-vzpřímenými	zelenými	nebo	červenými	 lis-
ty,	každá	až	8	cm	v	průměru.	Čepel	okrouhlá,	
oranžová	nebo	červená,	okolo	3	mm	v	průmě-
ru,	 na	vrchní	 straně	 s	 tentakulemi,	 které	 jsou	
delší	na	okraji	čepele	a	kratší	uprostřed.	Spod-
ní	strana	čepele	 je	slabě	pokryta	dlouhými	bí-
lými	 jednoduchými	 i	dendritickými	chloupky.	

Řapík	je	kopinatý	až	podélný,	ve	vegetační	fázi	
až	2,5	cm	dlouhý	a	slabě	pokrytý	bílými	chloup-
ky,	jejichž	hustota	závisí	na	vlhkosti	prostředí,	
v	němž	rostlina	žije.	 	V	průběhu	suchého	ob-
dobí	D. dilatato-petiolaris	značně	zmenšuje	ve-
likost	růžice.	Květenství	dosahuje	délky	20	cm	
a	nese	až	20	bílých	nebo	růžových	květů,	kaž-
dý	okolo	1,2	cm	v	průměru.	V	přírodě	rostlina	
kvete	v	říjnu.	Květní	stvol	a	spodní	strana	kališ-
ních	lístků	jsou	taktéž	pokryty	bílými	chloupky.	

Výskyt:
Přirozené	rozšíření	rostliny	zahrnuje	tyto	státy,	
resp.	 federální	území	Austrálie:	Western	Aus-
tralia	(Beverly	Springs,	King	Edward	River	and	
Mount	Bomford),	Northern	Territory	(Palmer-
ston,	Berrimah,	Berry	Springs,	Channel	Island,	
Darwin	River,	Humpty	Doo,	West	Alligator	Ri-
ver,	 Arnhemland,	 Nhulumbuy)	 a	 Queensland	
(Cape	York	Peninsula)1).	

D. dilatato-petiolaris	 vyhledává	 vlhké	 de-
prese	 v	 písčitých	 půdách	 poblíž	 pískovcových	

Drosera dilatato-petiolaris Kondo:
nedostupná krasavice ze severní 
austrálie

JIří VaNěK

V	tomto	článku	bych	chtěl	čtenáře	seznámit	s	vysoce	půvab-

nou	 rostlinkou	 pocházející	 ze	 severní	 Austrálie.	 Ačkoliv	 se	

jedná	o	jednu	z	prvně	popsaných	rosnatek	sekce	Lasiocephala,	

patří	D. dilatato-petiolaris	(na	rozdíl	od	jejích	některých	poz-

ději	 objevených	 příbuzných)	 v	 kultuře	 stále	 mezi	 poměrně	

vzácné	rostliny.
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výchozů,	lze	ji	nalézt	i	na	lateritických	půdách	
v	otevřené	krajině	nebo	na	písčitých	půdách	eu-
kalyptových	lesů	2).	
Jsou	známy	přirozené	hybridy	z	oblasti	Nor-

thern	 Territory	 s	 D. falconeri,	 D. kenneallyi,	
D. darwinensis	a	D. aff. lanata 1).
Klima	na	stanovištích	a	strategie	růstu:
Stejně	 jako	 všechny	 ostatní	 rosnatky	 sek-

ce	Lasiocephala,	musí	 se	 i	D. dilatato-petiola-
ris	vyrovnat	s	několikaměsíčním	zdrcujícím	su-
chem,	které	v	severní	Austrálii	nastává	během	
tamější	 zimy,	 tzn.	 květen	až	 říjen	 (léto	 je	 na-
opak	 extrémně	 vlhké).	 Během	 této	 části	 roku	
rostlina	postupně	zkracuje	 řapíky,	 listy	 se	po-
krývají	 stříbrnými	 chloupky	 a	 rostlina	 upadá	
do	dormance,	ze	které	je	probuzena	příchodem	
dešťů.	Nutno	ještě	poznamenat,	že	jak	léto,	tak	
zima	jsou	v	severní	Austrálii	na	středoevropské	
poměry	extrémně	horké	(viz	tabulka	maximál-
ních	a	minimálních	teplot	ze	stanice	Darwin).
Allan	Lowrie	ve	své	knize	 2)	popisuje	pozo-

rování	D. dilatato-petiolaris	z	okolí	města	Dar-
win,	 kde	v	 říjnu	 (tzn.	na	přelomu	ze	suchého	
do	vlhkého	období)	nacházel	vegetující	a	kve-
toucí	 rostliny	 tvořící	 nové	 listy,	 rostoucí	 však	
v	 naprosto	 vyprahlé	 půdě	 bez	 jediné	 znám-
ky	 vlhkosti.	 Rostliny	 zde	 z	 fáze	 dormance	

do	aktivního	růstu	probouzí	krátké,	zato	ale	in-
tenzivní	lijáky	a	bouřky,	po	kterých	vrchní	vrst-
va	půdy	sice	zřejmě	rychle	vyschne,	ale	množ-
ství	srážek	stačí	k	nastartování	a	udržení	růstu	
do	plného	příchodu	vlhkého	období	roku.

Pěstování:
Způsob	 pěstování	 se	 nijak	 neliší	 od	 pěsto-
vání	 zbylých	 rosnatek	 ze	 sekce	 Lasiocepha-
la.	Důležité	 je	poskytnout	rostlinám	dostateč-
ně	silné	osvětlení	a	vyšší	denní	teploty	(ideálně	

Obr	2:	Drosera dilatato-petiolaris.

Obr	1:	Drosera dilatato-petiolaris,	detail	čepe-
le.	Z	fotky	je	dobře	patrný	protáhlý	tvar	pasti.



24	 Trifid	2011/2

ke	30	°C).	V	průběhu	léta	by	bylo	dle	mého	ná-
zoru	při	vhodné	orientaci	možné	pěstovat	rost-
liny	i	na	okenním	parapetu	přiklopené	plasto-
vým	 kelímkem.	 Od	 podzimu	 do	 jara	 se	 však	
neobejdeme	 bez	 umělého	 osvětlení,	 které	 by	
mělo	 být	 opravdu	 intenzivní.	 Dobré	 je	 umís-
tit	 rostliny	 nízko	 pod	 osvětlovací	 tělesa,	 což	

má	za	následek	i	vyšší	denní	teploty	a	poměr-
ně	značné	výkyvy	teplot	a	vlhkosti	mezi	dnem	
a	nocí,	které	rostliny	taktéž	ocení.
Vlhkost	vzduchu	by	měla	být	vyšší,	ne	však	

nijak	extrémně.	Denní	hodnoty	se	mohou	po-
hybovat	kolem	60	%,	přes	noc	při	poklesu	tep-
loty	mohou	stoupat.	Pokud	rostliny	pěstujeme	

Tabulka	průměrných	teplot	a	úhrnů	srážek	ze	stanice	Darwin	(Northern	Terri-
tory,	Australia).	Všimněte	si	velmi	vysokých	teplot	po	celý	rok	a	extrémního	roz-
dílu	v	úhrnu	srážek	mezi	zimou	a	létem.	Zdroj:	http://www.bom.gov.au/.

Obr	3:	Drosera petiolaris.
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v	uzavřeném	(lépe	však	v	polo-uzavřeném)	te-
ráriu,	lze	výše	uvedeného	docílit	použitím	svě-
tel,	 která	 citelně	 „topí“.	 Přes	 den,	 kdy	 rostli-
nám	svítíme,	vzrůstá	zároveň	teplota	a	tím	kle-
sá	vzdušná	vlhkost.	Po	vypnutí	světel	začne	kle-
sat	teplota	uvnitř	terária	a	relativní	vlhkost	na-
opak	stoupat.	Tento	systém	se	mi	osobně	velmi	
dobře	osvědčil.
Výše	 uvedené	 platí	 samozřejmě	 pouze	 pro	

vegetační	fázi	růstu.	Jakmile	rostlina	začne	je-
vit	známky	dormance,	je	nutné	přerušit	zálivku	
a	substrát	udržovat	pouze	lehounce	vlhký	rose-
ním	shora	(zároveň	však	nenechat	rostlinu	zce-
la	uschnout).	V	kultuře	většinou	přechází	rost-
lina	do	dormance	v	důsledku	někdy	 i	 nepatr-
né	změny	pěstebních	podmínek,	jakou	je	např.	
snížení	úrovně	osvitu	nebo	poklesu	teploty.	
Vhodné	 je	 používat	 co	 nejvyšší	 květináče,	

protože	 D. dilatato-petiolaris	 má	 stejně	 jako	
většina	jejích	příbuzných	velmi	dlouhé	kořeny.	
Substrát	se	většinou	míchá	z	čisté	rašeliny	smí-
sené	s	drobným	pískem	nebo	perlitem.	Já	pou-
žívám	poměr	cca	2	:	1	:	1	(rašelina	:	písek	:	per-
lit)	a	na	dno	keramzit	jako	drenáž.	Zálivku	vo-
líme	podmokem,	měkkou	vodou.	V	době	vege-
tace	mohou	květníky	stát	trvale	v	1–2	cm	vody.	
Sám	 však	 nechávám	 květníky	 mezi	 zalitími	
vždy	několik	dní	lehce	prosychat.	
Moji	D. dilatato-petiolaris,	kterou	 jsem	zís-

kal	na	podzim	2010	ze	soukromé	sbírky	z	Ně-
mecka,	 pěstuji	 za	 výše	 popsaných	 podmínek	

v	polouzavřeném	teráriu	s	umělým	osvětlením.	
Denní	 teploty	 se	 pohybují	 kolem	 30–32	 °C,	
noční	pak	klesají	v	závislosti	na	ročním	obdo-
bí	na	cca	18–25	°C.	RVV	klesá	přes	den	na	cca	
60	%,	k	ránu	stoupá	na	100	%.	
Růst	rostliny	za	těchto	podmínek	hodnotím	

jako	 více	 než	 uspokojivý.	 Listy	 s	 vyšší	 světel-
nou	expozicí	se	po	celé	délce	postupně	vybar-
vují	do	vínové	barvy	a	poměrně	ochotně	vytvá-
ří	dceřiné	odnože.	Na	začátku	roku	mě	potěšila	
krásným,	sněhově	bílým	květem.

Množení:
Možnosti	 rozmnožování	 rostliny	 jsou	 stejné	
jako	u	všech	ostatních	rosnatek	sekce	Lasioce-
phala.	Rostlina	je	cizosprašná	a	pro	získání	se-
men	jsou	tedy	zapotřebí	2	geneticky	odlišní	je-
dinci	a	umělé	opylení.	Klíčení	semen	a	násled-
ný	vývin	semenáčků	urychlují	vyšší	teploty	(ko-
lem	30	°C).	Čerstvá	semena	by	měla	klíčit	vel-
mi	ochotně	v	řádu	prvých	týdnů	(usuzuji	pod-
le	zkušeností	s	klíčením	ostatních	„petek“).	Pro	
stará	semena	bych	doporučil	aplikaci	GA3	a	do-
statek	trpělivosti.
Množení	listovými	řízky	je	možné,	má	však	

svá	 specifika,	 která	 je	 nutno	 respektovat	 (viz	
např.	 článek	 o	 množení	 D. paradoxa	 v	 Trifi-
du	 1/2011).	 Pro	 středně	 zkušeného	 pěstitele	
s	dobrými	pěstebními	podmínkami	může	 být	
množení	listovými	řízky	poměrně	spolehlivým	
způsobem,	kterým	v	horizontu	několika	měsí-
ců	získá	větší	množství	rostlin.
Další	možností	je	oddělování	dceřiných	od-

noží,	které	rostlina	v	dospělosti	relativně	ochot-
ně	 tvoří.	 Zde	však	doporučuji	 trpělivost	a	po-
čkat,	až	si	nová	rostlinka	vytvoří	vlastní	koře-
nový	 systém.	 Vlastní	 oddělení	 odnože	 může	
být	trochu	problematické	(rostliny	mohou	být	
poměrně	napevno	srostlé),	a	tak	než	je	rvát	si-
lou	od	sebe,	je	lepší	odříznout	je	ostrým	nožem	
nebo	žiletkou	(vyzkoušeno).			

Použitá	literatura:
1)	Saroldi,	M.:	The	Drosera	petiolaris	complex,	AIPC	special	issue	no.	1,	AIPC	Magazi-
ne	no.	7	–	2007

2)	Lowrie,	A:	Carnivorous	Plants	of	Australia,	University	of	Western	Australia	
Press,	Vol.	3	(1998)

Obr	4:	Drosera petiolaris,	detail	čepele.	
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Když	se	o	to	pokoušíte	u	druhů	schopných	sa-
moopylení,	je	vždy	loterie,	zda	rostlina	využila	
cizí	pyl,	který	jste	jí	podstrčili,	nebo	si	vystači-
la	se	svým	vlastním.	Semínka	vysejete,	ona	vy-
klíčí,	vy	máte	obrovskou	radost.	Jenže	pak	prv-
ní	semenáč	dospěje	do	velikosti,	v	níž	zjistíte,	že	
je	to	ten	samý	druh,	z	něhož	byla	semínka	sbí-
rána	–	cizí	pyl	nebyl	přijat.	To	je	jeden	z	mož-
ných	scénářů.

Když	 jsem	 zkoušel	 křížení	 bublinatek	 Ut-
ricularia sandersonii	 a	Utricularia microcalyx,	
tento	scénář	se	naštěstí	nenaplnil.	Vzniklá	rost-
lina	prvně	vykvetla	a	udělala	mi	tvarem	svých	
květů	 obrovskou	 radost.	 Bylo	 to	 přesně	 něco	
mezi	 oběma	 rodičovskými	 rostlinami.	 Hned	
jsem	 ukázal	 fotky	 na	 našem	 fóru,	 abych	 se	
o	svůj	úspěch	podělil.	Sice	ještě	nebylo	pořádně	
na	co	koukat,	jeden	malý	kvítek	je	jako	nic,	ale	
to	byl	 jen	začátek.	Rostlina	rostla	 rychle,	 jako	
otcovská	Utricularia sandersonii,	a	zároveň	po-
měrně	kompaktně,	což	zdědila	po	matce.	Žád-
né	dlouhé	šlahouny,	jaké	má	otcovská	rostlina,	
u	ní	nehledejte.
Ale	abych	moc	nepřeskakoval,	podívejme	se	

na	 to	od	 začátku.	Vykvetla	Utricularia micro-
calyx,	 vykvetla	 Utricularia sandersonii	 (tedy	
ta	kvetla	stále,	abych	byl	přesnější).	V	tu	chví-
li	se	zrodil	nápad	 je	opylovat.	Oba	druhy	 jsou	

Nový kříženec: Utricularia 
microcalyx × sandersonii

JaKuB ŠTěPáN

Snad	každý	trochu	zkušený	pěstitel	někdy	zatou-
žil	po	vytvoření	svého	vlastního	křížence.	Já	ne-
jsem	výjimkou,	a	tak	se	občas	o	nějaké	to	křížení	
pokusím.	
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Další	 květy	 už	 kaž-
dého	ujistily,	že	se	to	
povedlo	opravdu.
Po	 otcovské	

U. sandersonii	kříže-
nec	získal	schopnost	
bohatého	 kvetení.	
Mateční	 druh	 kvete	
jen	občas.	U.  micro-
calyx	 mu	 zase	 dala	
kompaktnější	 růst,	
ale	 vůbec	 ne	 poma-
lý.	Ovšem	květenství	
má	 po	 ní	 vyšší,	 než	
známe	od	U. sander-
sonii.	 Je	 to	 zkrátka	
pěkný	 kompromis	
mezi	 oběma	 druhy,	
který	 snad	 v	 našich	
sbírkách	 brzy	 najde	

své	místo.
Pokoušel	jsem	se	na	internetu	nalézt,	zda	už	

kříženec	Utricularia microcalyx × sandersonii 
existuje.	Nic	jsem	o	něm	nenašel.	Toto	je	první	
zaznamenaný	případ	takového	křížení.	To	jeho	
„autora“	potěšilo.			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

si	i	v	rámci	rodu	blízce	příbuzné,	tak	jsem	dou-
fal	v	jejich	křížitelnost.	Protože	v	chumlu	kvě-
tů	U. sandersonii	bych	opylovaný	kvítek	těžko	
hledal,	rozhodl	jsem	se	čistě	z	praktických	dů-
vodů	využít	pyl	z	U. sandersonii	a	aplikovat	ho	
do	 květů	U. microcalyx.	 Použil	 jsem	drobnou	
jehlu,	špendlík	nebo	něco	podobného,	dlouhé-
ho,	co	se	vejde	do	ostruhy	květů	obou	z	rostlin.	
Po	určité	době	se	na	U. microcalyx	začaly	vy-

tvářet	 semeníky;	 to	 se	 bez	 opylování	 neděje,	
jak	 jsem	dříve	vysledoval.	Nicméně	 také	 jsem	
vysledoval,	 že	 se	 to	
děje	 i	 při	 opylová-
ní	 vlastním	 pylem,	
stejně	 jako	 třeba	
u	U. alpina.	Semínka	
jsem	sesbíral	a	vysel	
–	něco	do	vody,	 jiná	
rovnou	 na	 substrát,	
nějaká	 jsem	 nechal	
jako	 zálohu	 v	 mik-
rozkumavce.	To	bylo	
v	dubnu	roku	2010.	
Semínka	 vyklíči-
la	ochotně	a	po	roce	
se	objevil	onen	první	
květ,	 o	 kterém	 jsem	
se	už	zmiňoval	výše.	
To	 byl	 první	 důkaz	
toho,	 že	 se	 kříže-
ní	 nejspíše	 povedlo.	
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Láčkovice a rosnolist celoročně 
venku – nic nemožného

JaKuB ŠTěPáN

Možná	si	vzpomenete	na	nedávný	článek	„Láč-
kovice	 se	 zimy	 nebojí…“	 (T	 4/2010),	 v	 němž	
jsem	stručně	popisoval	teplotní	toleranci	láčko-
vice	australské	a	nastínil	 i	 (nejistou)	možnost	
celoročního	venkovního	umístění.	A	něco	tako-
vého	se	mi	letošní	zimu	podařilo	uskutečnit…
Láčkovici	a	mnohé	další	rostliny	jsem	na	jaře	

přenesl	do	svého	zahradního	pařeniště,	kde	tra-
dičně	přečkávají	teplé	vegetační	období	a	s	prv-
ními	mrazíky	je	uklízím	opět	domů.	Tento	rok	
se	 tak	 však	 nestalo.	 Ne	 že	 bych	 to	 nepláno-
val,	ale	 rychlý	nástup	mrazů	mě	donutil	 rost-
liny	v	pařeništi	nechat	o	mnoho	déle,	než	bylo	
v	plánu,	a	tak	se	mi	v	hlavě	začaly	honit	myš-
lenky	o	ponechání	některých	údajně	teplomil-
nějších	rostlin	venku	přes	celou	zimu.	Z	minu-
lých	let	mám	již	úspěšně	vyzkoušené	venkov-
ní	zimování	špirlic,	darlingtonie,	mucholapek,	
temperátních	 tučnic,	 rosnatek,	 bublinatek	

a	aldrovandky.	Letos	jsem	navíc	ponechal	ven-
ku	již	zmíněnou	láčkovici	australskou	(Cepha-
lotus follicularis)	a	několik	rosnolistů	lusitán-
ských	(Drosophyllum lusitanicum).	Samozřej-
mě	se	mi	do	pařeniště	i	letos	dostali	„černí	pa-
sažéři“	ve	formě	některých	terestrických	bub-
linatek	či	rosnatky	kapské.	
K	pařeništi	nutno	dodat,	že	bylo	poctivě	za-

teplené	 izolačními	materiály,	 a	pokud	 to	 bylo	
možné,	 i	 vrstvou	 sněhu.	 Teplota,	 předpoklá-
dám,	 nesahala	 pod	 hranici	 -5	 °C.	 Při	 dlou-
hých	mrazech	nebo	když	jsem	pařeniště	v	mra-
zech	otvíral,	 jsem	se	snažil	po	uzavření	teplo-
tu	opět	zvýšit	jednou	jednoduchou,	zato	účin-
nou	metodou.	Nechal	jsem	uvnitř	láhev	s	hor-
kou	vodou,	která	prostor	dokonale	zbavila	mra-
zu	a	nastolila	na	několik	dní	přijatelnou	teplo-
tu	(zde	hodně	pomohla	izolace	a	sněhová	při-
krývka).	Mnohem	větším	stresem	než	samotná	
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teplota	 pro	 rostliny	 možná	 byl	 dlouhý	 pobyt	
ve	vlhkých	prostorách	bez	světla.	Růst	byl	sice	
téměř	 úplně	 zastavený,	 avšak	 pokud	 na	 tak	
dlouhou	dormaci	nejsou	rostliny	stavěné,	může	
jim	to	dělat	problémy	a	jsou	mnohem	zranitel-
nější.	Tím	by	se	vysvětlilo,	proč	například	teres-
trické	bublinatky	vloni	vydržely	až	do	jara	a	až	
při	oteplení,	zřejmě	díky	vyčerpání,	uhnily.	I	le-
tos	jsem	v	pařeništi	vzorky	2	druhů	nechal.	Ut-
ricularia pubescens	 vydržela	 do	 brzkého	 jara	
a	pak	zmizela,	uhnila.	Druhá,	Utricularia war-
burgii,	však	tento	boj	vyhrála	a	začíná	plnohod-
notně	růst.	
Rosnolisty	 jsem	měl	 v	 plánu	 nechat	 venku	

už	od	 začátku	 jejich	pěstování	 –	doma	na	 je-
jich	velké	květináče	není	místo,	takže	je	to	jed-
na	z	mála	možností,	jak	je	mohu	pěstovat.	S	jis-
tými	ztrátami	jsem	proto	již	počítal.	Jednalo	se	
o	dvě	různé	lokalizované	formy,	dohromady	asi	
o	 šesti	 jedincích.	 Všechny	 byly	 vysety	 teprve	
v	zimě	2009/2010,	šlo	tedy	o	roční	semenáče.	
Některé	 již	měly	 velikosti	 blížící	 se	 dospělým	
rostlinám,	 jiné	 sotva	několik	cm	 (např.	proto,	
že	vyklíčily	až	na	podzim).	Během	zimy	se	uká-
zalo,	 že	malé	 semenáče	 nejsou	 schopny	 takto	
kruté	podmínky	vydržet.	Zatímco	větší	rostliny	
odolávaly,	malé	 již	byly	kompletně	černé.	Na-
konec	vydržela	 jen	 jediné	rostlina	–	 ta	největ-
ší	a	nejvitálnější.	I	to	však	beru	za	úspěch.	Pro	
zajímavost	 uvedu,	 že	 jedna	 z	 rostlin,	 která	 to	

nakonec	nezvládla,	v	zimě	vykvetla.	Začala	růst	
nezdravě	vytáhle	a	 na	 konci	 jejího	 kmínku	 se	
objevilo	poupě.	Trvalo	dlouho,	než	se	v	tak	níz-
kých	teplotách	vyvinulo,	nakonec	ale	vykvetlo	
(i	když	se	květ	nikdy	úplně	neotevřel).	Krátce	
po	uvadnutí	květu	celá	rostlina	uhnila.	Zajíma-
vé	bylo	nejen	načasování,	ale	i	fakt,	že	vykvetl	
teprve	rok	starý	semenáč,	což	u	rosnolistů	ne-
bývá	zvykem.		
Pojďme	se	teď	podívat	na	láčkovice.	I	u	nich	

jsem	venku	nechával	2	různé	formy.	Jednu	vel-
kou,	 kterou	 již	 několik	 let	 pěstuji	 a	 druhou	
menší,	kterou	jsem	si	nedávno	přivezl	z	výsta-
vy	Darwiniany.	Nebudu	vás	napínat…	Vydržely	
to	všechny	rostliny	a	vypadá	to,	že	umírání	se	již	
konat	 nebude	 (pozn.:	 psáno	v	 květnu).	 Celou	
zimu	rostliny	vypadaly	velmi	pěkně,	až	mě	 to	
překvapilo.	Dostaly	krásné	tmavě	vínové	zbar-
vení	a	láčky	vůbec	neměly	tendenci	rychle	od-
cházet,	jak	by	se	dalo	čekat.	S	jarním	oteplením	
však	přišel	zlom,	kdy	jsem	se	o	láčkovice	oprav-
du	 bál.	 Během	 chvíle	 jim	 odešlo	 celé	 olistění	
a	zůstaly	 jen	středy	růžic.	Teď,	když	píšu	ten-
to	článek,	 již	mohu	říci,	 že	 to	s	největší	prav-
děpodobností	všechny	přežijí.	Z	listových	srdí-
ček	se	klubou	první	 lístky	a	oddenky	obrážejí	
i	ze	stran.	 I	přesto,	že	to	přežily,	bych	takové-
to	zimování	pro	láčkovice	nedoporučil.	Ideální	
je	chladná	světlá	místnost	s	teplotami	0–10	°C.	
Zimování	venku	je	dost	vysílilo,	tomu	se	příště	
raději	vyhnu.
Co	dodat	závěrem?	Nebojte	se	zkoušet	nevy-

zkoušené.	Občas	můžete	něco	ztratit,	ale	i	to	je	
zkušenost,	která	se	počítá!			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán



30	 Trifid	2011/2

JNN tým – Drosera burkeana
DaNIEL HorDěJčuK , KaTEřINa BrauNoVá 

Daniel Hordějčuk

Převzetí rostlin, založení 
kultivace
V	 době,	 kdy	 jsem	 s	 pěstováním	masožravých	
rostlin	začínal,	jsem	se	chystal	na	Valnou	hro-
madu	Darwiniany	do	Ústí	nad	Labem.	Asi	dva	
dny	před	touto	akcí	mě	informoval	kolega	Hon-
za	Bronec,	že	 je	vedoucí	 týmu	v	 JNN	a	byl	by	
rád,	abych	se	stal	členem	jeho	týmu.		
Od	Honzy	jsem	obdržel	cca	40	malých	rost-

linek	Drosera burkeana	s	tím,	že	další	potřebné	
informace	pošle	elektronickou	formou.	
Doma	jsem	rostliny	zasadil	do	5	různě	namí-

chaných	druhů	substrátů,	a	to:

1)	Rašelina	+	křemičitý	písek	2	:	1,	původní	po-
čet	rostlin:	7

2)	Rašelina	+	křemičitý	písek	3	:	1,	původní	po-
čet	rostlin:	9
3)	Rašelina	+	perlit	2	:	1,		původní	 počet	 rost-
lin:	6
4)	Rašelina	+	perlit	3	 :	1,	původní	počet	rost-
lin:	7

V	 tomto	 článku	 se	Vás	 pokusíme	 seznámit	 	 s	dosavadními	vý-

sledky	„burkeana	týmu“	z	projektu	Jak	Na	Ně	(dále	jen	JNN),	kde	

jsme	se	v	první	fázi	experimentu	pokusili	o	zjištění	nejvhodnější-

ho	substrátu	pro	úspěšné	pěstování	Drosera burkeana.
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5)	Rašelina	+	křemičitý	písek	+	perlit	2	:	1	:	1,	
původní	počet	rostlin:	10

Pěstební podmínky
Rašelinu	 jsem	 použil	 bílou	 litevskou,	 perlit	
od	Agra.	Květináče	byly	plastové,	bez	drenáže.	
Rostliny	byly	umístěny	na	parapetu	orientova-
ném	na	jihovýchod	(mj.	zde	pěstuji	i	rosnatky	
jako	Drosera capensis,	 rostliny	 rodu	Utricula-
ria,	Genlisea,	Brocchinia atd.).	Přes	léto	zde	tep-
lota	může	dosáhnout	až	ke	30	°C,	v	zimě	teplo-
ta	klesá	k	18	°C.

Průběh
V	průběhu	experimentu	asi	25	%	rostlin	z	kaž-
dé	„substrátové	skupiny“	zahynulo,	ovšem	zby-
tek	se	měl	čile	k	světu	a	dvě	rostliny	mě	za	3	mě-
síce	překvapily	svými	prvními	květy.
Nejlepší	 průměrné	 hodnocení	 všech	 kytek	

(po	měsících)	měl	typ	substrátu	č.	4	rašelina	+	
perlit	3:1,	ovšem	rostliny	nezaostávaly	ani	v	ji-
ných	typech	substrátů.

Další fáze
V	současnosti	rostliny	žádnému	testu	nepodro-
buji,	ale	v	létě	bych	chtěl	otestovat,	jak	na	bur-
keany	bude	působit	zvýšená	vzdušná	vlhkost.

Poznámky
Jeden	květináč	s	rostlinou	 jsem	v	zimě	nechal	
při	 teplotě	 kolem	 15	 stupnů.	 Během	 zimy	 se	
netvářila	moc	dobře,	ovšem	na	jaře	se	probudi-
la	macatá	kytka,	která	vyhnala	na	3	květenství.	
To	nejspíš	svědčí	o	tom,	že	chladnější	prostředí	
na	zimu	jim	svědčí.	

Katka Braunová
Já	 jsem	se	 také	přihlásila	do	 „burkeana	 týmu“.	
Rostlinky	jsem	vysadila	do	osmi	6cm	květníků.	
Vybrala	jsem	4	druhy	substrátů:

rašelina	+	perlit	v	poměru	1	:	1
rašelina	+	písek	1	:	1
rašelina	+	vermikulit	1	:	1
rašelina	+	seramis	1	:	1

V	každém	květníku	bylo	na	začátku	cca	15	rost-
linek.	Květníky	jsem	umístila	na	balkon	orien-
tovaný	 východním	 směrem.	 Nejrychlejší	 byla	
reakce	u	rostlinek	zasazených	v	seramisu	–	vy-
barvily	se	do	sytě	červené	barvy.	Ostatním	rost-
linkám	trvalo	asi	měsíc,	než	mezi	nimi	začaly	
být	viditelné	první	 rozdíly.	Rostliny	v	substrá-
tu	 s	 perlitem	a	vermikulitem	byly	o	 něco	vět-
ší	a	vitálnější,	v	písčitém	substrátu	menší	a	ze-
lenější	a	v	substrátu	se	seramisem	malé	červe-
né.	Postupem	času	rostliny	v	písčitém	substrá-
tu	svojí	velikostí	překonaly	rostliny	ve	vermiku-
litu,	ale	největší	a	nejvitálnější	byly	rostliny	za-
sazené	ve	směsi	rašeliny	s	perlitem.	V	seramisu	
rostliny	postupně	uhynuly.	Na	podzim	se	růst	
ostatních	 rostlinek	ustálil.	Největší	a	 nejhezčí	
burkeany	narostly	ve	směsi	rašeliny	s	perlitem	–	
v	průměru	měly	největší	rostliny	cca	6	cm	a	vy-
háněly	 květní	 stvoly.	 Rostliny	 v	 písčitém	 sub-
strátu	byly	v	dobré	kondici,	průměrná	velikost	
rostlin	byla	asi	4–4,5	cm.	Rostliny	ve	vermiku-
litu	byly	o	něco	menší	a	ne	tak	vitální.	Květní-
ky	se	seramisem	zůstaly	prázdné.	Závěrem	tedy	
můžu	doporučit	substrát	ve	složení	 rašelina	+	
perlit	v	poměru	1	:	1	jako	nejvhodnější	pro	pěs-
tování	rosnatky	Drosera burkeana.   

Fotografie	k	čkánku:	Daniel	Hordějčuk
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Druhá výprava 
a zase ty tučnice III.
JaroSLaV NEuBauEr, MIrEK MaCáK, PEPa MaLíNSKý

Při	vstupu	do	řeky	se	do	nohou	zabodávají	snad	
tisíce	jehel.	Ale	co,	prý	je	to	zdravé.	Na	druhém	
břehu	nemáme	problém	 lokalitu,	kterou	 jsme	
navštívili	před	lety,	najít.	Co	nás	však	udivuje,	
rostliny	 jsou	právě	po	odkvětu	a	některé	 ještě	
kvetou.	Na	focení	už	však	opravdu	není	světlo	
a	stejně	jsme	počítali,	že	zde	přespíme,	a	tak	se	
vydáváme	podél	skal	směrem	po	proudu	k	dal-
šímu	vodopádku,	který	jsme	viděli	od	řeky.	
Cestou	Mirkovi	 vykládám,	 jak	 nám	Honza	

Flísek	při	první	výpravě	říkal,	že	někde	v	oko-
lí	rostou	červené	P. longifolia.	Mirek	se	netvá-
ří	moc	důvěřivě.	Po	příchodu	k	druhému	vodo-
pádu	nás	přivítá	nádherný	lomikámen	dlouho-
listý	(Saxifraga longifolia),	pyrenejský	endemit	

a	skvost.	Z	růžice	o	průměru	20	cm,	spíš	vice,	
vyráží	 téměř	 metrové	 květenství	 se	 stovkami	
bílých	květů	připomínající	svatební	kytici.	Dal-
ší	sen	splněn.	Nevěřil	jsem,	že	to	někdy	uvidím,	

Valle	de	Pineta	– Pinguicula longifolia	redValle	de	Pineta	– Saxifraga longifolia

Tuto	lokalitu	jsme	hledali	též	podle	satelitní	fotomapy,	a	tak	si	nejsem	

úplně	jist.	Po	příjezdu	na	místo	se	však	okamžitě	s	Pepou	orientuje-

me.	Ukazujeme	Mirkovi	místo,	kde	rostliny	jsou.	Místo	se	však	nachá-

zí	za	řekou,	ne	moc	hlubokou,	ale	širší	a	dravou.	To,	že	ji	sytí	voda	z	ta-

jícího	sněhu,	dává	tušit,	že	nebude	z	nejteplejších.	Zaparkujeme	u	tu-

ristické	chaty,	je	rozhodnuto	ověřit	si,	zda	jsme	opravdu	správně.
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a	 tak	 jsem	 si	 při	 první	 výpravě	 koupil	 aspoň	
knížku	s	fotkou.	
No	 a	 teď	 by	 to	 jen	 chtělo,	 aby	 kolem	 něj	

rostly	ty	červené	P. longifolia.	Vím,	že	je	to	té-
měř	 nemožné,	 ale	 jen	 téměř.	 Skutečně	 červe-
né	P. longifolia	kolem	něj	rostly	a	dá	se	říct,	že	
ve	stovkách	a	stovkách	místy	padaly	přes	skálu	
jak	záclona.	Nádhera.	Zážitek,	na	jaký	se	neza-
pomíná,	prostě	chvíle	extáze.	Fotí	jen	Mirek,	zí-
tra	sem	půjdeme	fotit	všichni,	ale	ten	kacíř	ne-
vydržel…	Fuj.
Přebrodíme	se	zpět,	aspoň	pořádná	večerní	

hygiena,	najdeme	místo	pro	stan	a	jdeme	spát.	
Blízkost	řeky	a	sněhu	spolu	se	sevřeným	údolím	
dávaly	tušit,	 jaká	bude	noc	–	vlhká	a	studená.	
Pepa	odmítá	spát	ve	stanu,	hraje	si	na	drsňáka.	
Ráno	po	probuzení	prohlásí,	že	neví,	jestli	spal	
nebo	už	hibernoval.
Ale	to	už	je	další	krásné	ráno,	s	Mirkem	jsme	

ve	stanu	měli	pohodlí,	a	tak	vyrážíme	fotit.	Za-
čínáme	pár	krajinkami,	hory	nasvícené	ranním	
sluncem	 jsou	zde	opravdu	kouzelné.	Pro	další	
popis	lokalit	musím	tyto	rozdělit.	
Jedna	 lokalita	 se	 nachází	 u	 většího	 vodo-

pádu	v	 boční	 rozsedlině.	 Je	 relativně	dost	 su-
chá,	 protože	 vodopád	 teče	 bokem,	 ani	 vodní	
tříšť	 je	díky	orientaci	 rozsedliny	nesmáčí.	Zde	

nás	překvapilo,	 jak	suchá	místa	 je	P. longifolia 
schopná	 osidlovat.	 Přesto	 jsme	 zde	 nacházeli	
silné	populace	zdravých	a	velkých	 rostlin	 ros-
toucích	jak	přímo	na	skále,	tak	na	místech	vy-
plněných	jílovitým	opadem.	Na	této	první	loka-
litě	byly	téměř	všechny	rostliny	zelené,	jen	ně-
které	měly	náznak	červeného	žilkování.	Pár,	ale	
skutečně	jen	několik	bylo	načervenalých.	
Druhá	 lokalita	 je	 úplně	 jiná.	 Rostliny	 ros-

tou	přímo	ve	vodopádu	a	v	okolí	smáčeny	vo-
dou	na	skále	v	puklinách,	ale	i	mezi	nárůsty	řas.	
Rostliny	jsou	zde	úplně	tmavé,	do	červena.	Zají-
mavé	je,	že	tmavé	jsou	zde	i	rostliny	v	přístinu.	
Navštívíme	ještě	 jednu	lokalitu	tohoto	dru-

hu,	ale	tam	budou	rostliny	jen	zelené.	Je	to	ve-
lice	zajímavý	úkaz.	 Je	tedy	 jasné,	že	tyto	krás-
ně	vybarvené	rostliny	se	staly	obětí	našich	ob-
jektivů.	 Jen	 Pepa	prohlásil,	 že	 ty	 červený	 jsou	
na	prd,	že	se	špatně	 fotí.	Vzhledem	k	našemu	
dlouhodobému	přátelství	bylo	rozhodnuto	ne-
chat	ho	žít.	
Cestou	zpět	 se	prodíráme	buxusem	s	 kme-

ny	o	průměru	až	15	cm.	V	březovém	lesíku	se	
to	hemží	pětiprstkami,	prstnatci,		kruštíky,	jen	
ten	výběžek,	kde	jsem	před	lety	úplně	na	bře-
hu	 fotil	 smrkovník	plazivý,	vzala	voda,	asi	při	
některém	tání.	Určitě	 tu	nebyl	 jediný,	ale	 jiný	
jsme	 k	Mirkově	 lítosti	 nenašli.	 Uděláme	 tedy	
ještě	pár	celkových	záběrů	a	je	čas	zamířit	dál,	
směr	Torla	na	další	lokalitu	P. longifolia	a	hybri-
du	P. longifolia × grandiflora.
Projíždíme	přes	Pyreneje	a	nedá	nám	to	ne-

zastavit	 několikrát	 na	 focení	 krajinek.	 Je	 to	
tu	úžasné,	a	 tak	si	 i	 tohle	užíváme.	Po	příjez-
du	do	Torly	 jsme	zažili	velké	zklamání.	 Loka-
lita	hybridu	P. longifolia × grandiflora,	mimo-
chodem	je	to	nádherná	rostlina,	už	není.	Byla	

Valle	de	Pineta	– Pinguicula longifoliaTorla	– Pinguicula longifolia
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to	malinká	 lokalitka	 v	 příkopu	 cesty.	 Zarostla	
ostružiním	a	náletem…	Škoda.	Tato	rostlina	je	
vybarvená	pěkně	do	 červena	a	 nádherně	 kve-
te.	Snad	je	pár	rostlin	někde	v	okolí,	aspoň	dou-
fám,	my	je	však	nenašli.	
Na	 lokalitu	 P. longifolia	 u	 Torly	 jsem	 měl	

pěkné	 vzpomínky,	 šlo	 se	 po	 cestě	 kolem	ma-
lebné	zídky	s	mohutnými	balvany	a	na	místech	
s	 dostatečnou	 vlhkostí	 rostly	 ve	 skalách	 tuč-
nice.	Teď	se	tu	nedalo	dýchat,	někde	dál	proti	
proudu	je	asi	nějaké	turistické	středisko	a	to	si	
žádá,	aby	turista	mohl	dojet	až	na	místo	autem.	
Špinavá	uprášená	příroda	nevzbudí	příliš	nad-
šení,	 rostliny	u	silnice,	obzvláště	 tučnice,	 jsou	
obalené	vrstvou	prachu.	
Pokud	 chcete	 vidět	 pěkné	 rostliny,	 musíte	

najít	místa	dál	od	silnice.	My	jsme	taková	mís-
ta	našli	a	 tam	 jsme	si	zafotili.	Vodopád,	který	
jsem	měl	v	paměti,	je	naštěstí	tak	milosrdný,	že	
tučnice	stále	omývá,	a	tak	jsme	se	mohli	potě-
šit	pohledem	na	rostliny	rostoucí	pod	převisem	
hlavou	dolů,	jak	přes	ně	padá	záclona	vody.	
Tučnice	dlouholistá	 bude	 asi	 v	 tomto	údo-

lí	běžnou,	protože	jsme	ji	nacházeli	úplně	všu-
de,	kde	byl	vhodný	vodní	režim,	tj.	po	skále	sté-
kající	voda.	A	mám	dojem,	že	ve	Valle	de	Pine-
ta	to	bude	obdobné.	Na	místě	u	Torly	jsme	však	
nenašli	žádné	rostliny	s	načervenalým	zbarve-
ním.	Jinak	povaha	lokalit	odpovídala	lokalitám	
ve	Valle	de	Pineta.	
Loučíme	 se	 se	 zaprášeným	 údolím	 u	 Torly	

a	 vyrážíme	 vstříc	 dalšímu	 zajímavému	místu.	
Tím	je	kaňon	u	městečka	Beteta.	Ten	není	nijak	
velký,	po	noci	strávené	u	vjezdu	do	kaňonu	se	
vydáváme	hledat	tučnice.	Jaké?	Sám	úplně	ne-
vím,	při	první	výpravě	jsem	dostal	informaci,	že	
se	jedná	o	nějaký	nový	druh	podobný	P. derto-
sensis,	dnes	už	 se	 tomuto	druhu	 tyto	 rostliny	
přiřazují.
První	 místo,	 kde	 můžeme	 rostliny	 spatřit,	

je	u	vodní	čerpací	stanice,	která	vytlačuje	vodu	
kamsi	na	vrchol	skal.	Zde	se	lze	na	rostliny	po-
dívat,	jsou	ve	výšce	a	nedá	se	dostat	blíže.	Kou-
sek	dál	po	směru	toku	místní	říčky	si	v	zatáčce	
pamatuji	přístupnější	populaci	rostoucí	částeč-
ně	pod	převisem.
Nedělá	nám	větší	problém	toto	místo	najít.	

Vůbec	se	nezměnilo.	Rostliny	tu	rostou	na	kol-
mé	skále	s	místy	vysráženým	vápencem.	Rostou	
jak	v	puklinách,	tak	ve	vápenci.	Skutečně	veli-
ce	připomínají	P. dertosensis.	Mirek	prohlašuje,	

že	na	takhle	suchém	místě	by	je	nehledal.	Ská-
la	je	skutečně	jen	mírně	vlhká,	a	tak	snad	čerpa-
jí	vodu	z	puklinek	a	ranní	rosy.	
Místo	je	poměrně	stinné,	převis,	který	je	nad	

lokalitou,	sem	moc	slunečních	paprsků	nepus-
tí.	Některé	rostliny	jsou	i	přímo	na	spodu	skály	
tvořící	převis,	tedy	hlavou	dolů.	Nádherné	trsy	
rostlin	ve	výšce	1	m	pózují	našim	fotoaparátům.
I	zde	jsou	rostliny	dávno	odkvetlé	a	semení-

ky	již	většinou	rozpadlé.	I	tak	se	dá	poznat,	že	
některé	 rostliny	měly	 i	 6	 květů.	Rostliny	mají	
poměrně	dost	nachytané	kořisti.	 Semenáče	se	
vyskytují,	ale	není	 jich	mnoho.	 Shodujeme	se	
v	tom,	že	projít	údolím	podél	skal,	našlo	by	se	
víc	míst	s	výskytem.	
Při	příchodu	k	autu	provedeme	nutnou	hy-

gienu	u	místního	pramene	a	pohled	na	protější	
skalní	stěnu	nám	tuto	domněnku	potvrdí.	Pří-
stup	je	však	špatný,	a	tak	se	spokojíme	jen	s	po-
hledem	na	dálku.	
Přichází	 čas	 zamířit	 na	 Rio	 Mundo	 a	 jeho	

Pinguicula mundii.
Pokračování	příště...

Fotografie	k	článku:	Mirek	Macák

Beteta	–	Pinguicula sp.



www.darwiniana.cz	 35

Začátkem	května	 jsem	vyhlásila	další	 fotosou-
těž	Darwiniany,	tentokrát	na	téma	„Masožravka	
vs.	pěstitel“.	Soutěžící	mohli	své	 fotografie	za-
sílat	do	neděle	 5.	 6.	 2011.	 Z	došlých	 fotogra-
fií	 správní	 rada	 vybrala	 5	 nejlepších	 a	 ty	 pak	
byly	k	vidění	na	výstavě.	Návštěvníci	měli	stej-
ně	 jako	 loni	možnost	hlasovat.	Celkem	hlaso-
valo	67	návštěvníků.	Nejvíce	hlasů	(29)	získala	
fotografie	Leoše	Kohoutka	krmícího	láčkovku.	
Na	druhém	a	třetím	místě	se	umístily	fotogra-
fie	Dana	Hordějčuka	a	Ireny	Braunové,	na	čtvr-
tém	další	fotografie	Leoše	Kohoutka	a	na	pátém	
místě	fotografie	Jakuba	Štěpána.	Leošovi	gratu-
luji	a	už	teď	se	těším	na	příští	fotosoutěž.				

Fotosoutěž 2011 na téma 
„Masožravka vs. pěstitel“

KaTEřINa BrauNoVá

Čím	větší	masožravka,	tím	větší	kořist. 
Foto:	Daniel	Hordějčuk

Sežrat,	nesežrat,	ale	kdo	mě	bude	zalejvat? 
Foto:	Irena	Braunová

Holky,	nemlsejte	tak! 
Foto:	Leoš	Kohoutek

Pane	vrchní!	V	mém	párku	je	moucha! 
Foto:	Leoš	Kohoutek

Lov	beze	zbraně. 
Foto:	Jakub	Štěpán



Drosera auriculata	(na	3D	snímku)	je,	stejně	jako	jí	příbuzná	Drosera peltata,	jednou	z	nejjedno-
dušeji	pěstovatelných	hlíznatých	rosnatek.	Je	to	především	díky	tomu,	že	při	jejím	pěstování	není	
třeba	dodržovat	letní	suchou	dormaci,	která	je	největším	úskalím	při	pěstování	hlíznatých	dru-
hů	rosnatek.	Rostliny	můžeme	zalévat	celý	rok	stejně	vydatně,	podobně	jako	třeba	rosnatku	kap-
skou	(Drosera capensis).	


