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a	 zajímavých	 projektů.	 Některých	 jednorázo-
vých,	jiných	na	dlouhou	trať.	Proto	vítáme	kaž-
dou	nezištnou	pomoc,	kterou	může	a	je	ocho-
ten	kdokoli	z	vás	poskytnout.	A	samozřejmě	ne-
zapomínejte	posílat	články	do	Trifida,	neb	tře-
tí	letošní	číslo	už	klepe	na	dveře	a	„vánoční“	vy-
dání	je	z	našeho	pohledu	až	nepříjemně	blízko.
Za	celý	tým	spolupracovníků,	kteří	se	na	pří-

pravě	T2/2012	podíleli,	vám	přeji	 inspirativní	
a	poutavé	počtení.

Dne	21.	srpna	2012

Vážení	čtenáři,
blíží	se	konec	 letních	prázdnin	–	čas	dovo-

lených,	kdy	i	práce	na	časopisu	Trifid	šly	spíše	
v	pozvolném	 tempu	a	někdy	se	patrně	vlivem	
tropických	veder	na	mnoho	dní	 zcela	zastavi-
ly	do	doby,	 než	 jednotliví	 členové	 redakčního	
týmu	načerpali	nových	sil	a	elánu.	Doufám,	že	
nám	proto	zpoždění	nebudete	mít	za	zlé.
Jednu	 z	 nejdůležitějších	 akcí	 roku	 máme,	

z	velké	části	 bohužel,	 za	 sebou.	 Po	 každoroč-
ní	výstavě	masožravých	rostlin	v	botanické	za-
hradě	na	pražském	Albertově	už	zbyly	jen	bled-
noucí	vzpomínky	na	skvělou	a	především	přá-
telskou,	neopakovatelnou	atmosféru,	stovky	di-
gitálních	snímků	(de)instalačního	shonu	a	bo-
haté	expozice	a	hřejivý	pocit	 z	opravdu	dobře	
vykonané	 práce.	 Těm	 čtenářům,	 kteří	 se	 ne-
mohli	na	výstavě	podílet,	se	uvnitř	tohoto	čísla	
pokusíme	maximálně	přiblížit	 jedinečnost	 to-
hoto	velkého	setkání	a	nalákat	vás	na	příští,	ju-
bilejní	desátý	ročník.
V	Darwinianě	 je	 neustále	přehršel	 nápadů,	

co	vše	by	se	dalo	 realizovat,	desítky	vylepšení	

Zvídavý	návštěvník	výstavy.	Foto:	Jakub	Štěpán
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Na	obálce	hraniční	kámen	u	vstupu	do	
Apalachicola	National	Forest.
Foto:	Gerald	Comte

Mirek	Zacpal	se	připojil	k	dlouhému	
zástupu	fotografů,	kteří	si	nenechali	
ujít	jedinečnou	možnost	pořídit	snímky	
zajímavých	rostlin.	Foto:	Martin	Dlouhý
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Své	 rostliny	 jsem	 začal	 (částečně)	 osvětlovat	
„ledkami“	více	než	před	rokem,	loni	v	prosinci	
jste	si	mohli	na	Chramst!u	přečíst	článek	vznik-
lý	v	tehdejším	prvotním	nadšení.	Nasbíral	jsem	
ale	další	zkušenosti	a	především	jsem	si	zapsal	
předmět	 „Fyziologická	 ekologie	 rostlin“,	 kte-
rý	 na	Ústavu	experimentální	 biologie	vyučuje	
profesor	Gloser	(zmíněný	ústav	se	v	rámci	Ma-
sarykovy	 univerzity	 věnuje	 fyziologii	 rostlin).	
Tyto	přednášky	 se	nakonec	 staly	více	než	pří-
nosnými,	kromě	teoretických	znalostí	jsem	to-
tiž	dostal	možnost	ledky	si	přeměřit	na	někte-
rých	 vychytaných	mašinkách	 (nám	předvádě-
ných	v	rámci	cvičení).	
Začnu	 troškou	 teorie	 a	 pokusím	 se	 ji	 ma-

ximálně	 zjednodušit,	 už	 jen	 proto,	 že	 nejsem	
rostlinným	fyziologem	a	nerad	bych	uvedl	ně-
jakou	 chybnou	 informaci	 při	 zabíhání	do	 po-
drobností.	 Klíčovým	 barvivem	 v	 rostlinách	 je	
chlorofyl	A,	který	jediný	dokáže	přenést	energii	
světelnou	 do	 chemických	 vazeb.	 Jeho	 věrným	
průvodcem	je	chlorofyl	B,	 jehož	molekuly	for-
mují	tzv.	světelné	pasti	a	energii	z	širší	oblasti	
přenáší	až	na	reakční	centrum	tvořené	chloro-
fylem	A.	Dalo	by	se	říci,	že	klíčové	barvy	světla	
jsou	modrá	a	červená,	protože	jsou	na	ně	chlo-
rofyly	nejcitlivější	(konkrétně	430	a	662	nm	pro	
chlorofyl	A	a	453	a	642	nm	pro	B).
Chlorofyly	však	nejsou	jediná	barviva	v	rost-

linných	 buňkách	 obsažená.	 Když	 si	 změří-
me,	co	se	stane	s	bílým	světlem,	které	dopad-
ne	 na	 list,	 zjistíme,	 že	 v	 rozmezí	 400	 až	 700	
nm	je	většina	světla	vstřebána	s	jistým	omeze-
ním	v	zelené	oblasti	–	část	světla	se	odráží	a	část	
skrz	 list	obvykle	projde,	proto	vidíme	rostliny	
jako	zelené.	Zmíněné	 rozmezí	vlnových	délek	
je	 označováno	 jako	 fotosynteticky	 aktivní	 zá-
ření	(vžitá	zkratka	z	angličtiny	 je	PAR).	V	při-
loženém	grafu	nyní	mluvím	o	pomyslné	křivce	
spojující	zelené	trojúhelníčky.	Je	tam	také	dob-
ře	vidět,	že	od	700	nm	výše	velmi	rychle	klesá	

podíl	 vstřebaného	 světla	 a	 infračervené	 záře-
ní	má	pro	rostliny	 jen	malý	význam.	Pod	400	
nm	se	nachází	ultrafialové	záření,	které	je	sice	
minimálně	zčásti	pohlceno,	ale	v	buňkách	na-
dělá	 obvykle	 více	 škody	 než	 užitku	 a	 rostliny	
se	před	ním	musí	chránit	(například	nám	zná-
mým	zčervenáním	listů).	UV	i	červené	(a	infra-
červené)	světlo	nad	700	nm	má	sice	jisté	infor-
mační	funkce,	ale	nejde	o	úplně	klíčové	proce-
sy,	proto	rostliny	rostou	i	bez	nich.	
Množství	PAR	se	neměří	v	„okometrických“	

jednotkách	lumenů	a	luxů,	neboť	tyto	jednotky	
jsou	přizpůsobeny	vlnové	délce	zelené	555	nm,	
na	kterou	 je	 lidské	oko	nejcitlivější	 (a	rostliny	
naopak).	Měříme	ozářenost,	nejčastěji	ve	Wm-2 
nebo	v	kvantové	obdobě	μmol	(fotonů)	m-2s-1;	1	
Wm-2	je	asi	4,6	μmol	(fotonů)	m-2s-1.	V	našich	
zeměpisných	 šířkách	 dopadá	 na	 zem	 za	 jas-
ného	 slunečného	 dne	 až	 2300	 μmol	 (fotonů)	

Osvětlování rostlin (nejen) 
pomocí LED diod 

ADAM VELEBA
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m-2s-1,	 ale	 za	 zamračeného	počasí	 to	 bývá	 jen	
100	až	300	μmol	(fotonů)	m-2s-1.	
Pavlovič	et	al.	(2009)	uvádí	osobní	zkušenost	

z	výzkumu,	že	Nepenthes talangensis	přestává	
tvořit	láčky	při	50	μmol	(fotonů)	m-2s-1,	což	jas-
ně	ukazuje,	jak	málo	světla	jsou	ve	skutečnosti	
rostliny	ochotny	snášet.	Tentýž	výzkum	uvádí,	
že	hodnota,	při	které	se	rostlině	opravdu	vypla-
tí	investovat	do	tvorby	láček	je	asi	200	μmol	(fo-
tonů)	m-2s-1	a	více.	Pod	touto	hodnotou	je	pro	
růst	více	limitující	dostupnost	světla	než	živin,	
masožravost	se	pak	nevyplácí.	Dalo	by	se	říct,	
že	 rostlina	 nestíhá	 využít	 ani	 v	 půdě	 dostup-
né	živiny,	natož	ty	uvolněné	z	kořisti.	Na	dru-
hou	stranu,	krmené	rostliny	při	vyšší	ozářenosti	
(nad	kritickým	bodem	kolem	200	μmol	(foto-
nů)	m-2s-1)	asimilují	významně	více	CO2	(což	je	
přímo	úměrné	fotosyntéze).	Takže	přikrmování	
masožravých	rostlin	 jejich	růst	může	podstat-
ně	zrychlit	a	zlepšit,	ale	pouze	mají-li	dostatek	
světla.	O	 jiných	druzích,	potažmo	rodech	MR	
nemám	takto	podrobné	informace,	ale	předpo-
kládal	bych,	že	pro	zdárný	růst	 také	potřebují	
alespoň	nějakou	tu	stovku	či	dvě.	
Při	měření	 PAR	v	praxi	 se	používá	 speciál-

ní	 čidlo	 s	 filtry,	díky	 kterým	 je	 změřeno	pou-
ze	světlo	v	 rozmezí	400	až	700	nm	a	s	mírně	
potlačenou	 citlivostí	 na	 zelenou	 barvu.	 Toto	
byla	první	mašinka,	kterou	jsem	měl	na	chvíli	
v	ruce,	výsledky	popíšu	níže.	

Teď	 trošku	 z	 druhé	 strany,	 o	 ledkách.	 Jeli-
kož	 jsme	si	už	vysvětlili,	 že	 rostliny	nežijí	 jen	
o	modré	 a	 červené,	 budu	 se	 zabývat	 ledkami	
bílými,	které	produkují	všechny	barvy	viditel-
ného	spektra.	Ač	modročervené	panely	někte-
ří	pěstitelé	s	úspěchem	používají	(a	koukají	se	
na	 černé	 kytky),	 doporučil	 bych	 je	 raději	 jen	
jako	přisvětlování,	nikoli	jako	jediný	zdroj	svět-
la.	
Bílé	světlo	produkují	 ledky	díky	 luminiforu	

–	modré	světlo	či	UV	záření	určité	vlnové	dél-
ky	emitované	P-N	přechodem	je	 luminoforem	
transformováno	na	bílé	světlo.	Princip	vlastně	
podobný,	jako	u	zářivek.	Když	jsem	měl	ovšem	
možnost	 použít	 druhou	 vychytanou	 mašin-
ku,	 spektrofotometr,	 viděl	 jsem	 znatelný	 roz-
díl.	Graf	spektrálního	složení	 laciných	zářivek	
v	osvětlení	laboratoře	vypadal	jako	hrábě	–	ně-
kolik	„zubů“	v	několika	málo	vlnových	délkách	
a	v	ostatních	jen	velmi	málo.	Stačí	si	na	inter-
netu	najít	technické	informace	výrobců	zářivek.	
Teprve	dražší	a	kvalitnější	zářivky	mají	 spekt-
rum	kompletnější	a	křivku	plynulejší	(to	jsou	ty	
„třípásmové“	a	ještě	kvalitnější	„pětipásmové“).	
Ledky	 naproti	 tomu	 měly	 velmi	 plynu-

lou	křivku	s	 jedním	ostřejším	peakem	v	mod-
ré	a	poněkud	bachratějším	kolegou	ve	žluté	až	
červené.	V	zelené	barvě,	kolem	500	nm,	je	zna-
telný	pokles,	nikoli	však	úplně	k	nule.	Na	první	

Modul Příkon mo-
dulu [W]

PAR ve stan-
dardní vzdále-
nosti
μmol m-2s-1

PAR na 1 W 
příkonu ledky

Poznámka

LED	power	white	5W	
320	lm	/	120°	

5	 190–200 38–40 Několik	desítek	čipů	na	hliníkové	destič-
ce	o	průměru	4	cm;	výrobce	Hebei	I.T.	
(Shanghai)	Co.,	Ltd.

CREE	cool	white 1,4 35–40 25–28,6 3	čipy	na	5	cm	pásku

CREE	warm	white 2,64	 70±5 26,5		 Modul	(3	čipy	na	5	cm	pásku)	nebyl	
na	chladiči	a	po	zahřátí	(během	něko-
lika	vteřin)	výkon	rychle	klesl	–	horší	
přesnost	

LED	star1	white	
60	lm	/	120	batwing	
warm 

0,5 13–15 26–30 Zdroj	dodával	pouze	3	V,	přičemž	opti-
mální	je	3,5	V	pro	plný,	výrobcem	udá-
vaný,	výkon	1	W;	výrobce	Hebei	I.T.	
(Shanghai)	Co.,	Ltd.

Původní	panel	z	chla-
zeného	boxu	(viz	fó-
rum	D)	složený	ze	4	
modulů	CREE	cool	
a	2	CREE	warm	white

- 85–90 - Čidlo	bylo	umístěno	na	jednu	stranu	ví-
ceméně	pod	teple	bílý	modul,	v	jiných	
pozicích	se	hodnota	měnila	jen	málo	–	
víceméně	odpovídá	průměru
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pohled	je	znát	rozdíl	mezi	teple	(žluté	čtvereč-
ky)	a	chladně	bílou	(modré	kroužky).	Teple	bílá	
má	 spektrum	 poněkud	 širší,	 obsahuje	 men-
ší	 podíl	 modré	 a	 více	 červeno-žluté.	 Chladně	
bílá	má	hodně	modré,	méně	žluté	a	ještě	méně	
červené.	Pro	osvětlování	rostlin	je	nejvhodněj-
ší	kombinace	obou	nebo	pouze	teple	bílé	ledky.	
Nejzajímavější	 pro	 mě	 bylo	 to,	 že	 takové-

to	 spektrum	 neměly	 jen	 značkové	 CREE	 čipy	
(u	 nichž	 to	 výrobce	 deklaroval	 v	 technických	
informacích),	 ale	 úplně	 stejné	 spektrum	 tep-
le	 bílých	 ledek	 (chladně	 bílé	 jsem	zkoušel	 je-
nom	CREE)	měly	i	neznačkové	ledky	čínských	
výrobců.	Není	tedy	nezbytné	utrácet	za	kvalit-
ní	 ledky	 od	 známých	 značek,	 stejnou	 službu	
nám	udělají	i	lacinější	příbuzní,	kteří	graf	spek-
trálního	složení	nemají	v	technických	informa-
cích	třeba	uvedený.	Asi	jediným	problémem	by	
u	levnějších	ledek	mohla	být	nižší	životnost.	
A	teď	již	k	mým	měřením.	Výkon	ledek	v	ob-

lasti	 fotosynteticky	aktivního	záření	 jsem	mě-
řil	jednotlivě	po	nejmenších	nedělitelných	mo-
dulech	 (tzn.	 byl-li	 minimální	 modul	 3	 ledek	
na	 pěti	 centimetrech	 led	 pásku,	 měřil	 jsem	

pouze	 toto,	 byl-li	 modul	 5	W	 složen	 z	mno-
ha	desítek	malých	čipů,	měřil	jsem	ho	jako	ce-
lek).	 Všechna	 měření	 jsem	 prováděl	 ve	 stan-
dardní	vzdálenosti	13	cm	od	stolu	(výška	mojí	
propisky	☺),	což	vychází	asi	10	cm	od	nejvyš-
šího	bodu	čidla	(jenž	vypadá	jako	váleček	asi	2	
cm	v	průměru,	3	cm	vysoký).	Ledky	jsem	namí-
řil	kolmo	nad	horní	vodorovnou	plochu	čidla.	
O	konkrétní	rozměry	vlastně	nejde,	jde	jen	o	to,	
že	všechny	ledky	jsem	měřil	stejným	způsobem	
a	výsledky	jsou	vzájemně	porovnatelné.	Nejsou	
sice	dokonale	přesné,	ale	pro	vzájemné	porov-
nání	stačí	a	mají	svou	informační	hodnotu.	
Jak	je	z	výsledků	vidět,	nejlépe	dopadl	výko-

nový	 5	W	modul.	 Jeho	 spektrum,	 stejně	 jako	
všech	ostatních	kromě	CREE	cool	white,	odpo-
vídá	v	grafu	teple	bílým	ledkám,	rozdíly	byly	za-
nedbatelné.	CREE	cool	white	modul	měl	spek-
trum	 chladně	 bílé	 ledky	 (logicky).	 Velmi	 dů-
ležité	 je	u	 ledek	pořádné	chlazení	–	výkonové	
moduly	je	nutno	montovat	na	hliníkové	profi-
ly,	 jinak	velmi	rychle	klesá	výkon,	na	větší	pa-
nely	 bych	doporučil	montovat	 i	větráček.	Ne-
překvapilo	mě,	 že	množství	 PAR	velmi	 rychle	

Na	vodorovné	ose	jsou	vlnové	délky	v	nm,	na	svislé	ose	%	 
Graf	je	pouze	přibližný	a	ilustrativní,	nelze	porovnávat	dvě	křivky!	Přesné	hodnoty	nedoporučuji	
odečítat,	neboť	není	produktem	měřicích	přístrojů,	ale	mých	poznámek	a	prezentace	
(obslužný	program	spektrofotometru	odmítal	zrovna	data	uložit	a	na	řešení	nebyl	čas).	
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klesalo,	nebyla-li	ledka	přímo	nad	čidlem	nebo	
byla-li	pod	jiným	než	pravým	úhlem	–	nejvíce	
světla	jde	tedy	přímo	pod	ledku	samotnou.	Více	
mě	překvapilo,	jak	moc	světla	se	ztrácí	se	vzdá-
leností.	Býval	jsem	toho	názoru,	že	pokud	by-
chom	hypoteticky	zajistili	dokonalé	nasměro-
vání	všech	paprsků	(a	u	ledek	jsem	čekal	dobré	
nasměrování	paprsků),	 nebude	ztráta	 tak	vel-
ká.	Patrně	má	však	rozptyl	mnohem	větší	vliv,	
než	 jsem	 si	myslel,	 nebo	 je	 ve	 hře	 jiný	optic-
ký/fyzikální	faktor,	který	mi	není	jasný.	Napří-
klad:	Ve	vzdálenosti	13	cm	měl	můj	panel	asi	
90	μmol	(fotonů)	m-2s-1.	Dal	jsem	ho	asi	o	5	cm	
níže	(tak	blízko,	jak	je	kytkám	ve	skutečnosti)	
a	 hodnota	vyskočila	až	na	150	μmol	 (fotonů)	
m-2s-1.	Zkoušel-li	jsem	přiblížit	ledky	těsně	k	či-
dlu,	skákaly	hodnoty	obvykle	přes	1000	μmol	
(fotonů)	m-2s-1.	

Shrnutí
Ledky	 jsou	na	osvětlování	 rostlin	velmi	vhod-
né,	spektrem	možná	ještě	vhodnější	než	zářiv-
ky.	Proti	mluví	vyšší	pořizovací	cena.	Pro	mlu-
ví	 velká	 modularita	 těles	 a	 jejich	 miniaturní	
rozměry	 –	 člověk	 si	 smontuje	 přesně	 tak	 vel-
ký	 nebo	 malý	 světelný	 zdroj,	 jaký	 potřebuje.	
Také	není	zapotřebí	reflektoru	(ani	nejlepší	re-
flektor	neodrazí	veškeré	světlo).	Nízké	provoz-
ní	napětí	(obvykle	12	V)	je	výhodou	i	nevýho-
dou.	Ve	vlhkém	prostředí	vitrín	(ledky	lze	zale-
pit	do	svítidel	tak,	aby	byly	vodotěsně	chráně-
ny)	je	to	mnohem	bezpečnější	než	230	„zásuv-
kových“	voltů,	ale	na	druhou	stranu	rostou	ná-
klady	na	pořízení	dostatečně	výkonného	zdroje	
(použitelné	jsou	zdroje	z	PC).	
Obecně	 bych	 doporučoval	 raději	 několik	

slabších	modulů	 rozptýlených	 nad	 rostlinami	
než	jeden	velmi	silný	v	centrální	části.	Vyhne-
me	 se	 tak	 jednomu	 zbytečně	 přesvětlenému	

místu	 s	 okolím	 trpícím	 nedostatkem	 světla.	
Na	 druhou	 stranu	 je	 třeba	 udělat	 kompromis	
s	pořizovací	cenou	–	 jeden	velký	zdroj	obvyk-
le	vyjde	levněji	než	mnoho	malých.	Také	dopo-
ručuji	mixovat	teple	bílé	a	chladně	bílé	moduly.	
Poněkud	problematičtější	je	volba	vhodného	

výkonu.	Bohužel,	dokud	někdo	nezbastlí	pou-
žitelný	a	hlavně	cenově	dostupný	přístroj	k	mě-
ření	PAR	(základem	může	být	křemíková	foton-
ka,	horší	je	vymyslet	filtry	pro	oříznutí	nechtě-
ných	vlnových	délek	a	také	kalibraci),	budeme	
si	 muset	 vystačit	 s	 praktickou	 zkušeností,	 že	
dostatečné	 (nikoli	dobré	nebo	výborné!)	svět-
lo	znamená	asi	1	lm	na	1	cm2	osvětlované	plo-
chy	s	tím,	že	rostliny	je	potřeba	postavit	co	nej-
blíže	zdroji.	Světelný	tok	obvykle	výrobci	udá-
vají.	Takže	s	panelem	dávajícím	v	součtu	třeba	
900	lm	můžeme	osvětlovat	plochu	asi	30	×	30	
cm,	ale	excelentní	růst	 lze	očekávat	až	při	vý-
znamně	vyšším	výkonu.	
Pro	 malopěstitele,	 který	 potřebuje	 přisvět-

lit	rostlinám	na	parapetu	nebo	v	několika	akvá-
riích,	 případně	 má	 (jako	 já)	 rostliny	 roztrou-
šené	po	domě	podle	dostupného	mikroklima-
tu,	jsou	podle	mě	ledky	nejlepší	volba.	Flexibil-
ní	a	funkční.	Pro	osvětlení	větší	souvislé	plochy	
(velké	vitríny	či	police)	jsou	lepší	zářivky	–	jed-
noduše	 vyjdou	 levněji.	 Samozřejmě	 ledky	 lze	
v	 takovém	případě	použít	na	přisvětlení	něja-
kého	tmavého	kouta.	U	pěstitele,	který	potře-
buje	osvětlit	velkou	souvislou	plochu	nebo	rov-
nou	celý	skleník,	stále	vítězí	výbojky	nebo	jiný	
podobný	zdroj	světla	s	velkou	účinností	(napří-
klad	poměrně	nové	indukční	osvětlení).	

Závěrem	bych	rád	poděkoval	profesoru	Glose-
rovi,	že	mi	měření	ledek	umožnil.			

Použitá	literatura:	
http://www.wikipedia.org/
přednášky	k	předmětu	Bi	7570	„Fyziologická	ekologie	rostlin“,	podzimní	semestr	2011,	
ústav	experimentální	biologie	MU,	vyučující	prof.	RNDr.	Jan	Gloser	CSc.	

Pavlovič	A.,	Singerová	L.,	Demko	V.	&	Hudák	J.	(2009):	Feeding	enhances	photosynthe-
tic	efficiency	in	the	carnivorous	pitcher	plant	Nepenthes	talangensis.	Annals	of	
Botany	104:	307–314.
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Poprvé	 jsem	 tuto	 zajímavou	 tučnici	 zaregis-
troval	někdy	v	roce	2010	na	CPUK	fóru.	Neče-
kal	 jsem,	 že	 bych	 se	 k	 ní	 během	příštích	pěti	
let	dostal,	ale	když	jsem	na	internetu	viděl	fot-
ky	 kvetoucí	 rostliny	 Markuse	Welgeho	 z	 Ně-
mecka,	optal	jsem	se	ho	na	přebytky.	K	mému	
překvapení	 mi	 odpověděl	 pozitivně	 a	 na	 jaře	
2011	jsem	měl	doma	asi	pěticentimetrovou	od-
nož	této	zajímavé	tučnice.	Dostupné	 informa-
ce	jsem	si	k	ní	však	zjistil	samozřejmě	už	dříve.	
Vědecky	popsána	 byla	 už	dříve,	 pro	 jistotu	

hned	dvakrát.	 Poprvé	 ji	 popsali	 čeští	 botanici	

Pinguicula jarmilae alias 
Pinguicula chuquisacensis – 

jihoamerická raritka se dvěma jmény
ADAM VELEBA

S	touto	rostlinkou	jsem	začal.

Netrvalo	dlouho	a	vypadala	takto.
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J.	 J.	Halda	 a	M.	Malina	 v	 roce	 2007	 a	 podru-
hé	 bolivijsko-německý	 tým	 S.	 G.	 Beck,	 A.	
Fleischmann,	H.	Huaylla,	K.	F.	Müller	a	T.	Bor-
sch	v	roce	2008.	
V	 prvním	 případě	 dostala	 druhové	 jméno	

„jarmilae“	 na	 počest	 manželky	 prvního	 z	 au-
torů	(jen	pro	zajímavost,	daná	publikace	obsa-
huje	popisů	více	a	většina	druhů	je	pojmenová-
na	na	počest	rodinného	příslušníka	některého	
z	autorů).	Popis	je	stručný,	ale	poměrně	výstiž-
ný,	je	psán	latinsky,	anglicky	a	česky,	a	pokud	je	
mi	známo,	měl	by	být	platný	a	platné	by	tedy	
mělo	být	i	jméno.	
Druhové	jméno	„chuquisacensis“	zvolili	au-

toři	 bolivijsko-německého	 týmu	 podle	 místa	
výskytu	 –	okres	 Chuquisaca	v	 Bolívii.	V	 člán-
ku	rovnou	vyřešili	 i	 taxonomii	rodu	a	zpraco-
vali	fylogenetický	strom	nejen	jihoamerických	

tučnic.	Podívám-li	se	na	věc	objektivně,	dopadl	
by	ve	srovnávacím	hodnocení	tento	článek	roz-
hodně	 lépe	(více	 informací,	kvalitnější	a	přes-
nější	kresby	–	v	české	publikaci	mi	rostlina	po-
někud	připomíná	petrklíč).	To	však	nic	nemění	
na	tom,	že	kombinace	Pinguicula jarmilae	byla	
publikována	dříve	a	pokud	se	nenajde	v	popisu	
chyba,	tak	je	to	platné	jméno.	
Co	je	však	nejdůležitější,	z	dostupných	zdro-

jů	 (kromě	výše	uvedených	článků	také	témata	
na	internetovém	fóru,	viz	www1	a	www2)	jsem	
se	dozvěděl,	co	jsem	potřeboval.	Tato	tučnice	je	
skalní	druh	vyskytující	se	v	nadmořských	výš-
kách	kolem	2000	metrů	v	bolivijských	Andách.	
Roste	na	trvale	vlhkých	místech	s	relativně	sta-
bilním	horským	klimatem	a	nemá	klidové	ob-
dobí.	 Vzhledově	 je	 mezi	 tučnicemi	 neobvyk-
lá,	 listová	 růžice	 připomíná	 některé	 evropské	

Detail	stolonu.
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skalní	druhy	 jako	P. mundi	či	P. longifolia,	ale	
starší	 rostliny	mají	navíc	 i	několik	centimetrů	
dlouhý	stonek.	Navíc	je	schopná	vytvářet	jaké-
si	šlahouny	(„stolony“),	na	jejichž	koncích	vzni-
kají	dceřiné	rostlinky.	Podobnou	schopnost	má	
i	evropská	P. vallisneriifolia	či	mexická	P. orchi-
dioides,	ale	 jinak	 je	 to	mezi	 tučnicemi	vzácná	
vlastnost.	
Získanou	novou	rostlinku	jsem	tedy	zasázel	

do	směsi	baltské	bílé	rašeliny,	křemičitého	pís-
ku	a	perlitu	přibližně	v	poměru	1	:	1	:	1.	Květi-
náč	s	drenážní	vrstvou	žulového	štěrku	na	dně	
jsem	 postavil	 do	 podmisky	 s	 měkkou	 vodou	
(obvykle	cca	2	cm	vody)	na	betonové	podlaze	
mého	skleníku.	Rostlinku	jsem	umístil	tak,	aby	
měla	dostatek	rozptýleného	světla,	nikoli	však	
na	přímé	slunce.	Spolu	s	ní	byly	v	podmisce	ješ-
tě	 nějaké	 jihoamerické	 rosnatky	 s	podobnými	
nároky.	
Volba	se	ukázala	býti	správnou,	neboť	rost-

linka	zdárně	rostla	a	každý	následující	lístek	byl	
větší	než	jeho	předchůdce.	Občasné	přikrmení	

drobným	hmyzem	nebo	vločkou	krmení	pro	ry-
bičky	zjevně	také	nebylo	k	zahození.	
Na	přelomu	jara	a	léta	jsem	do	skleníku	na-

montoval	 automatické	 rosení,	 abych	 udržel	
vyšší	RVV	během	horkých	dní.	Na	rostlinu	ob-
čas	padala	rosa,	což	 jí	nijak	viditelně	nevadilo	
–	vzhledem	k	tomu,	jak	vypadají	přírodní	loka-
lity,	to	není	příliš	udivující	fakt.	
S	nástupem	 léta	 jsem	přesunul	většinu	cit-

livějších	 rosnatek	 do	 sklepa,	 ale	 tučnice	 stá-
le	prospívala,	takže	jsem	ji	nechal	ve	skleníku,	
kde	nakonec	zůstala	až	do	podzimu.	K	přežití	jí	
pravděpodobně	významně	pomáhala	vlhká	be-
tonová	podlaha	ochlazující	 se	výparem	a	 také	
mírné	přistínění.	
Během	 léta	 také	 rostlina	dosáhla	 prakticky	

dospělé	velikosti	 (listy	cca	7	cm	dlouhé)	a	vy-
hnala	 prvních	 několik	 šlahounů,	 na	 jejichž	
koncích	 (po	 dosažení	 okraje	 květináče	 bě-
hem	několika	měsíců)	vyrostly	malé	rostlinky.	
Očekával	 jsem	 šlahouny	 především	 nadzem-
ní,	ale	některé	prorůstaly	mělce	pod	povrchem	

P. jarmilae	s	odnožemi.
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substrátu.	 Celkem	 rostlina	 vytvořila	 čtyři	 od-
dělky,	z	nichž	tři	se	mi	podařilo	koncem	zimy	
(necelý	rok	po	získání	původní	rostliny)	úspěš-
ně	oddělit	ve	velikosti	rostlin	cca	2	cm	a	zapěs-
tovat.	Čtvrtý	jsem	oddělil	(neúmyslně	při	neo-
patrné	manipulaci)	příliš	brzy	a	rostlinka	velká	
sotva	0,5	cm	se	neujala.	
Abych	se	ale	vrátil	ke	kultivaci,	jelikož	skle-

ník	 není	 vytápěný,	 s	 nástupem	 mrazů	 jsem	
přesunul	všechny	rostliny	do	sklepa	pod	umě-
lé	 osvětlení.	 Tučnici	 mezi	 nimi.	 Nízké	 teplo-
ty	kolem	10	°C	jí	nijak	zvlášť	nevadily,	substrát	
jsem	udržoval	vlhký,	 ale	ve	vodě	 květináč	 ne-
stál.	Rostlina	rostla	pomaleji	a	v	lednu	2012	po-
prvé	vykvetla.	Druhý	květ	následoval	přibližně	
s	dvoutýdenním	zpožděním.	Oba	květy	jsem	se	
pokusil	manuálně	opylit	vlastním	pylem,	v	prv-
ním	případě	 s	 úspěchem,	v	 semeníku	dozrála	

bohatá	 úroda,	 ve	 druhém	 případě	 semeník	
po	odkvětu	zaschl	a	odumřel.	Vliv	mohlo	mít	
i	to,	že	jsem	se	ve	druhém	případě	pokusil	zkří-
žit	tuto	tučnici	s	P. planifolia,	která	kvetla	hned	
vedle.	
A	to	je	vlastně	vše.	Kultivace	této	zvláštní	ji-

hoamerické	 tučnice	 je	 poměrně	 jednoduchá,	
ačkoli	 jde	o	horskou	rostlinu,	zvládá	širší	roz-
pětí	 teplot	než	některé	rosnatky	s	podobnými	
nároky.	Srovnal	bych	 ji	 třeba	s	P. primuliflora, 
až	na	to,	že	ta	 je	nížinná	a	teplomilnější.	 Jedi-
né,	co	zatím	brání	jejímu	většímu	rozšíření,	 je	
to,	že	jde	o	nový	a	krátce	pěstovaný	druh.	V	bu-
doucnu	však	očekávám,	že	sehnat	ji	bude	mno-
hem	snazší.				

Fotografie	k	článku:	Adam	Veleba

Použitá	literatura:	
Halda,	J.	J.,	Heřtus,	P.	et	Malina,	M.	(2007):	Několik	nových	bolivijských	rostlin	–	Some	
new	Bolivian	plants.	Acta	Mus.	Richnov.	Sect.	Nat.	14(4):	105–126.

Beck,	S.	G.,	Fleischmann,	A.,	Huaylla,	H.,	Müller,	K.	F.	et	Borsch,	T.	(2008):	Pinguicu-
la	chuquisacensis	(Lentibulariaceae),	a	new	species	from	the	Bolivian	Andes,	and	
first	insights	on	phylogenetic	relationships	among	South	American	Pinguicula.	
Willdenowia	38:	201–212.

P. jarmilae	v	květu.
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Už	 po	 prvom	mikroskopovaní	 mi	 bolo	 jasné,	
že	 som	 neobsiahol	 celkové	 pozorovanie	 pas-
ce	 tejto	 rastliny.	 V	 školskom	 laboratóriu	 som	
sa	vždy	skôr	sústredil	na	povrchové	pozorova-
nie	pascí	mäsožravých	rastlín,	čo	je	v	tomto	prí-
pade	neúplná	práca.	Siahol	som	teda	po	litera-
túre	od	RNDr.	Miloslava	Studničky	a	naštudo-
val	som	si	hlbšie	anatómiu	pasce	rodu	Genlisea.	
K	mikroskopovaniu	som	sa	dostal	14.	Septem-
bra	2011.
Myslím	 si,	 že	vás	 nemusím	až	 tak	obozna-

movať	 s	 týmto	 rodom	 mäsožravých	 rastlín.	
Preto	by	som	hneď	pristúpil	k	popisu	jej	pod-
zemnej	pasce	a	mikropozorovaniu.	Vzorku	som	
odobral	z	G. hispidula,	nakoľko	je	asi	rozmero-
vo	najväčšia	v	mojej	zbierke.	
Nadzemným	asimilačným	listom	som	sa	ten-

toraz	nevenoval,	hoci	je	to	škoda,	nakoľko	sú	aj	
oni	zaujímavé.	Spomeniem	aspoň,	že	sa	na	nich	
sporadicky	 vyskytujú	 lepkavé	 stopkaté	 žľazy,	
pravdepodobne	 pozostatok	 evolučného	 vývi-
nu,	nakoľko	genliseje	sú	príbuzné	s	tučnicami,	

ktoré	svoju	korisť	lovia	práve	adhéznymi/lepka-
vými	listami	a	to	prostredníctvom	už	spomenu-
tých	stopkatých	žliaz.
Podzemné	pasce,	už	iste	ako	viete,	sú	listové-

ho	pôvodu,	v	tvare	obráteného	Y.	Vyskytujú	sa	
v	pôdach	chudobných	na	kyslík,	teda	prostredie	
v	ktorom	vládne	hypoxia.	Je	to	čiastočne	aj	kľú-
čová	otázka	k	tomu,	že	ako	tieto	rastliny	láka-
jú	svoju	korisť.	Nemajú	predsa	krásne	farby,	ani	
nektárové	žľazy,	teda	ako	je	možné,	že	jej	pas-
ce	 vždy	 prekypujú	 hromadou	 nachytanej	 ko-
risti?	Odpoveď	nám	opäť	ponúka	RNDr.	Milo-
slav	Studnička,	ktorý	robil	výskumy	v	botanic-
kej	záhrade	v	Liberci	a	dospel	k	tej	verzii,	že	or-
ganizmom	v	takomto	prostredí	chýba	vzduch,	
duté	listové	pasce	tento	limitujúci	činiteľ	práve	
ponúkajú	a	je	možné,	že	práve	preto	by	sa	moh-
la	 stať	 pre	 pôdne	organizmy	 lákavou	a	vyhľa-
dávanou.	Mnohí	autori	sa	tejto	otázke	vyhýba-
jú,	pretože	predpokladajú	existenciu	stopového	
množstva	nejakého	lákavého	sekrétu	žliaz.	
Pasca	je	zavesená	na	tenkej	dlhej	stopke.	Trá-

viacim	orgánom	 je	guľovitý	mechúrik.	V	 jeho	

Mikroskopovanie a popis 
anatómie podzemnej pasce rodu 

Genlisea
KAROL GAZDÍK

G. hispidula	–	vstup	do	ramena	pasce G. hispidula	–	krček	pasce,	dvojbunkové	
žľazy,	podoba	kávového	zrnka,	
odčerpávajú	vodu	z	pasce
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G. hispidula	–	krčok	pasce,	navádzacie	chlpy

G. hispidula	–	vstup	do	ramena	pasce,	zoom

Genlisea hispidula	–	tráviace	žľazy,	4bunkové

vnútri	 je	chrbtový	a	brušný	hrebienok,	oba	sú	
napojené	na	cievny	systém.	Tieto	hrebienky	sú	
nahusto	pokryté	tráviacimi	žľazami	bochníko-
vitého	 tvaru,	 štvor	alebo	šesť	bunečné.	Môže-
te	 si	 to	 všimnúť	 aj	 na	 priložených	 snímkach.	
Ako	prvý	som	práve	sledoval	tráviaci	mechúrik,	
ktorý	 som	 opatrne	 rozrezal	 žiletkou,	 pričom	
okamžite	 z	 neho	 vytiekla	 vnútorná	 tekutina.	
Už	voľným	okom	som	pozoroval	akési	hrudky	
v	 tomto	mechúriku.	Potom	som	sa	pozrel	cez	
mikroskop	a	zistil	som,	že	sú	to	mŕtve	pozostat-
ky	väčšej	koristi.	Následne	som	zahliadol	hre-
bienok,	najprv	 len	farebne	odlišný	od	okolité-
ho	tkaniva,	ale	po	zaostrení	jasne	patrný	množ-
stvom	už	spomenutých	tráviacich	žliaz.	Pri	zre-
závaní	žiletkou	som	sa	veľmi	obával,	že	by	som	
mohol	 previesť	 rez	 práve	 cez	 tieto	 hrebienky.	
Našťastie	sa	tak	nestalo.	Potom	som	si	popreze-
ral	okolie,	vrstvil	som,	zaostroval	a	zbadal	hý-
bajúce	sa	objekty.	Bola	to	korisť,	pôdne	hlístice,	
ktoré	sa	stávajú	korisťou	aj	dravých	húb.	Zmä-
tene	sa	krútili	a	zápasili	s	týmto	smrtonosným	
priestorom.
Ďalší	v	poradí	na	pozorovanie	bol	krčok	pas-

ce,	ktorý	ústí	do	mechúrika.	Taktiež	som	ho	po-
zdĺžne	rozrezal	žiletkou	a	pozoroval.	Z	vnútra	
je	 vystlaný	 navádzacími	 chlpmi	 usporiadaný-
mi	v	prstencoch	a	svojimi	hrotmi	smerujúcimi	
k	tráviacemu	mechúriku	–	pre	korisť	ľahký	po-
hyb	do	pasce,	ťažký	a	takmer	nemožný	pohyb	
z	pasce.	Pod	chlpmi	sú	dvoje	typy	žliaz,	 jedny	
majú	tvar	rovnaký	ako	v	mechúriku,	teda	tak-
tiež	tráviace,	druhé	v	zadnej	časti	sú	žľazy	dvoj-
bunkové,	 tvarovo	 podobné	 kávovému	 zrnku.	
U	 blízkych	 rodových	 druhoch	 sa	 takéto	 bun-
ky	 nachádzajú	 v	 pascách	 bublinatiek,	 taktiež	

G. hispidula	–	tráviaci	vačok	–	patrný	
hrebienok	posiaty	tráviacimi	žľazami
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s	dvojbunkovou	hlavičkou	a	tie	slúžia	na	odčer-
pávanie	vody	 z	mechúrika	 bublinatky.	Možno	
je	 tomu	tak	aj	v	prípade	pasce	genliseji,	 ktorá	
podobne	pomocou	týchto	žliaz	odčerpáva	vodu	
a	vytvára	vzduchom	naplnené	dutinné	priesto-
ry	v	pascách.	Taktiež	môžete	vidieť	na	prilože-
ných	snímkach.
Vstup	do	pascí	týchto	rastlín	nie	je	len	jeden.	

Jeden	sa	nachádza	priamo	v	krčku	pasce	a	dru-
hé	vstupy	sa	nachádzajú	všade	medzi	 závitmi	
ramien…	 Sú	 priam	 pretiahnuté	 pozdĺž	 týchto	
závitov	(štrbiny).	Viď	v	priložených	snímkach.
Na	 záver	 sa	 ešte	 vyjadrím	 k	 tvaru	 pasce	

a	 k	 spôsobu	 jej	 rastu	 do	 substrátu.	 Sú	 to	 pre	
niekoho	zanedbateľné	fakty,	pre	mňa	však	vý-
nimočné	a	odhaľujúce	niektoré	skutočnosti.	
Z	pohľadu	rastu,	najprv	do	zeme	vrastá	stop-

ka,	potom	sa	utvorí	mechúrik,	báza	krčka,	ktorá	
sa	do	pôdy	zarýva	aj	s	pomocou	slizových	žliaz,	
ktoré	napomáha	k	prenikaniu	do	pôdy	a	nako-
niec	sa	začnú	dotvárať	obe	ramená	skrutkovité-
ho	tvaru	a	to	tak,	že	v	pôde	rotujú,	zavŕtavajú	sa	

Nechce	se	vám	vysévat	stará	semínka,	protože	se	
obáváte,	 že	 by	 vám	 stejně	 nevyklíčila?	 Pak	 čtěte	
dále…	
Kdysi	dávno,	v	 letech	1996–2001	 jsem	pěsto-

val	menší	množství	masožravých	rostlin.	Bohužel	
okolnosti	mě	přinutily	opustit	 tento	pěkný	koní-
ček	a	dlouhých	10	let	jsem	si	na	masožravky	téměř	
nevzpomněl.	Ne,	že	bych	 je	úplně	zavrhnul,	ob-
čas	jsem	si	na	internetu	prohlížel	fotografie	a	nos-
talgicky	vzpomínal,	ale	podmínky	pro	 jejich	pěs-
tování	nebyly	v	bytě	se	severními	okny,	kam	jsem	
se	přestěhoval,	ideální.	Letos	však	má	touha	vrátit	
se	do	světa	MR	dosáhla	takové	meze,	že	jsem	za-
čal	uvažovat,	jak	to	udělat.	Kde	je	psáno,	že	musím	
pěstovat	masožravky	doma?	V	kanceláři	mi	přece	
3	parapety	s	orientací	na	jihozápad	zejou	prázdno-
tou.		
Rozhodl	jsem	se	tedy,	že	založím	výsevy.	Byl	za-

čátek	března,	doba	k	tomu	ideální.	Semena	bych	
samozřejmě	 mohl	 nakoupit	 čerstvá,	 ale	 láka-
la	mě	výzva	zkusit	vysít	semínka,	která	jsem	těch	

dlouhých	10	let	skladoval	v	malých	skleněných	lé-
kovkách	v	lednici.		Já	je	tedy	neskladoval,	sklado-
vala	je	v	té	lednici	mamka,	já	už	8		let	v	původním	
bytě	nebydlel.	Jsem	moc	rád,	že	je	nevyhodila,	jako	
by	tušila,	že	se	snad	někdy	k	masožravkám	vrátím.	
Vyzvedl	 jsem	 si	 tedy	 krabičku	 se	 13	 lékovkami,	
ve	kterých	se	skladovala	semínka	z	let	1998–2000.
V	tomto	článku	bych	vás	chtěl	seznámit	s	dru-

hy,	které	jsem	vyséval,	a	s	odhadem	klíčivosti	těch-
to	starých	semínek.	Nepřistupoval	jsem	k	výsevům	
jako	k	experimentu,	proto	množství	vysetých	se-
men	a	následně	i	klíčivost	 jsou	pouze	odhadová-
ny.	Na	to,	aby	si	člověk	udělal	obraz	o	klíčivosti,	to	
myslím	stačí.
Některé	výsledky	klíčení	 jsou	překvapivé,	 jiné	

méně.	 Rosnatky	 vesměs	 klíčily	 po	 2–3	 týdnech	
a	ani	po	7týdenní	stratifikaci	neklíčily	špirlice,	což	
jsem	očekával.	Mě	osobně	nejvíce	překvapila	U. bis-
quamata,	která	začala	klíčit	8.	den	od	výsevu,	a	ve-
lice	brzy	se	výsevní	kelímek	zazelenal.	Dnes,	4	mě-

do	zeme.	Tento	rotačný	pohyb	je	ale	len	pri	ra-
menách	pasce.	Evokuje	mi	to	ťaženie	ropy	vrt-
nými	vežami	:).	
A	v	celku	posledná	vec	 je	 ten	 tvar.	Opäť	sa	

musím	 odvolať	 na	 RNDr.	 Miloslava	 Studnič-
ku,	 ktorý	 nám	 i	 sebe	 kladie	 otázky,	 že	 prečo	
je	u	pasci	 tejto	 rastliny	prítomná	dichotómia?	
Prečo	sa	pasca	po	dokončení	rastu	krčka	vidli-
covito	rozdvojuje	do	pravého	a	ľavého	ramena?	
Tento	morfologický	úkaz	je	pokladaný	za	veľmi	
archaický.	Môžeme	ho	pozorovať	u	pravekých	
rastlinách.	Jedná	sa	však	o	dedičstvo	po	moder-
nom	 príbuzenstvu	 –	 párovitosť	 listových	 seg-
mentov	–	rozdelenie	 listu	na	dve	polovice	po-
zdĺž	stredného	nervu.
Teraz	 si	 kladiem	 otázku	 ja,	 pomôže	 tento	

môj	amatérsky	článok	v	šírení	osvety	o	týchto	
menej	 známych	druhoch	mäsožavých	 rastlín?	
To	už	nechávam	na	zodpovedanie	vám.			

Fotografie	k	článku:	Karol	Gazdík

Klíčivost starých semen
PAVEL BRZESKA
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Druh a ročník semen Počet vysetých 
semen

Počet vyklíčených 
po 4 týdnech

Počet vyklíčených 
po 8 týdnech

Klíčivost

Drosera capillaris	(1999) >100 80–100 >100 Výborná

Drosera collinsiae  (2000) >100 >100 >100 Výborná

Drosera cuneifolia (1998) 70–100 1 2 Špatná

Drosera esmeraldae (1998) 70–100 10 23 Ucházející

Drosera kaieteurensis (1998) 70–100 8 31 Ucházející

Drosera sessilifolia (1998) 50 0 0 Neklíčí

Drosera spathulata (1999) >100 30 >100 Výborná

Pinguicula lusitanica (1999) 50 2 2 Špatná

Sarracenia flava (1998) 30 0 0 Neklíčí

Sarracenia leucophylla (1998) 30 0 0 Neklíčí

Sarracenia purpurea (1998) 30 0 0 Neklíčí

Utricularia bisquamata (1998) 100 80–90 >90 Výborná

Utricularia calycifida (1999) 80–100 3 18 Ucházející

síce	od	výsevu	mi	U. bisquamata	okupuje	několik	
květináčů	s	dospělými	špirlicemi	a	bohatě	kvete.
Rosnatky	D. cuneifolia, D. esmeraldae a D.  kaie-

aiteurensis	bohužel	po	vyklíčení	a	následně	po	pře-
píchnutí	ustrnuly	v	růstu,	momentálně	moc	neros-
tou	a	vypadají	spíš	jako	malé	semenáčky.

Pinguicula lusitanica,	která	vyklíčila	2	semínky,	
rostla	po	přepíchnutí	obstojně	do	doby,	než		venku	

i	na	parapetu	uhodily	vysoké	teploty,	a	semenáčky	
tučnic	se	během	3	dnů	ztratily.
Co	 říci	 závěrem?	 Z	 výsledků	 je	 patrné,	 že	 ne	

vždy	 je	nutné	se	shánět	po	nejčerstvějších	seme-
nech.	Pokud	máte	stará	semena,	která	dobře	skla-
dujete,	to	znamená	v	suchu	a	v	chladu	lednice,	udr-
ží	si	některé	druhy	klíčivost	více	než	10	let.	To	je	
myslím	pozitivní	výsledek	i	pro	semennou	banku	
Darwiniany.			

Drosera lasiantha	–	semínka	v	semeníku.	Foto:	Michal	Rubeš
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Diskuzní fórum T2/2012
http://www.darwiniana.cz/forum/

Je	 tu	další	 číslo	 časopisu	Trifid	 a	 s	 ním	 i	 dal-
ší	svodka	z	našeho	diskuzního	fóra.	I	v	jarním	
období	se	 řešilo	mnoho	zajímavých	 témat.	To	
hlavní	se	ale	odehrávalo	v	Chlubírně	(případně	
ve	vlákně	„Palubní	deník	VAMRu“).	Jaro	je	totiž	
obdobím	květů	a	začátku	plnohodnotného	růs-
tu.	Kvetly	nejen	bublinatky,	které	jsem	avizoval	
již	v	minulém	čísle,	ale	i	evropské	tučnice,	špir-
lice	a	další	zajímavé	druhy	masožravek.	
Abych	 byl	 trochu	 konkrétní,	 nesmím	 opo-

menout	 kvetení	 bublinatky	 Utricularia quel-
chii pod	 pěstitelským	dozorem	Dana	 Horděj-
čuka.	Danovi	mimo	jiné	vykvetl	i	pěkný	kříže-
nec	Utricularia nelumbifolia × reniformis.	Já	to-
hoto	křížence	pěstuji	také	a	kvetl	mi	též,	stej-
ně	tak	Janě	Křapové	a	jistě	i	dalším	pěstitelům,	
kterým	zdobí	parapet.	Do	našich	sbírek	se	do-
stal	teprve	nedávno	a	je	vidět,	že	půjde	o	velmi	
odolnou	a	dobře	kvetoucí	rostlinu.	
Honza	Řehoř	se	v	Chlubírně	pochlubil	svými	

„záhonky“	plnými	špirlic	a	dalších	mrazuvzdor-
ných	masožravek.	Jak	jsem	již	psal	na	fóru,	tak	
pěkně	u	nás	neroste	ani	zelenina.☺
V	sekci	„Masožravky	venku	a	v	přírodě“	za-

ložil	nový	člen	Zbyněk	Lukeš	vlákno	„Malá	Fat-
ra	–	pár	masožravek“	s	fotkami	z	Malé	Fatry,	kde	
viděl	a	zdokumentoval	mnoho	vzácných	orchi-
dejí	a	 jiných	zajímavých	rostlin,	včetně	maso-
žravek	(Pinguicula alpina, P. vulgaris a Utricu-
laria minor).
Velmi	 zajímavé	 vlákno	 se	 nachází	 v	 sekci	

„Pěstování“	a	naleznete	jej	pod	titulkem	„Klíči-
vost	semen	po	xx	letech?“.	Pavel	Brzeska,	který	
se	k	pěstování	po	delší	době	vrací,	v	něm	zkouší	
klíčivost	starých	semínek	skladovaných	v	ledni-
ci.	Některá	mají	i	okolo	13	let	a	právem	je	ozna-
čuje	za	„archivní“.	K	mému	velkému	překvapení	
je	klíčivost	semínek	u	většiny	druhů	velmi	vyso-
ká.	Doporučuji	si	vlákno	pročíst.
Na	 závěr	 bych	 rád	 upozornil	 na	 téma	 pro	

všechny	 cestovatele.	 Náš	 čestný	 člen	 Stewart	
McPherson,	 mj.	 autor	 mnoha	 kvalitních	 kní-
žek	 o	 MR,	 shání	 lidi	 na	 únorovou	 expedici	

na	Antarktidu,	především	za	účelem	natočení	
dokumentárního	filmu.	Více	ve	vlákně	„Journey	
to	the	Antarctic“	v	Oznamce.

Jakub Štěpán

Nenechte si už ujít 
žádnou akci
Na	internetových	stránkách	Darwiniany	http://
www.darwiniana.cz/masozravky/kalendar	 na-
jdete	 přehledný	 soupis	 všech	 naplánovaných	
akcí,	pořádaných	nejen	naším	občanským	sdru-
žením.	Dozvíte	se	o	nejbližších	výstavách	ma-
sožravek	a	jiných	botanických	kuriozit,	společ-
ných	setkáních	členské	základny	nebo	termínu	
každoroční	European	Carnivorous	Plant	Exhi-
bit	&	Exchange	 (neboli	zkráceně	EEE).	Pokud	
se	 obáváte,	 abyste	 nějakou	 akci	 nezmeškali,	
můžete	si	přidat	tento	kalendář	do	svého	Goo-
gle	kalendáře	jednoduše	tak,	že	do	políčka	„Při-
dat	 kalendář	 přítele“	 vepíšete	 darwiniana.cz.	
Žádná	událost	vám	už	neuteče.

Patrik Hudec

Interinfo

Výstava.		Foto:	Martin	Dlouhý
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Germinating old seeds
Pavel Brzeska
The	author	 left	carnivorous	plants	10	years	ago	
and	now	he	has	returned	to	his	hobby.	He	deci-
ded	to	grow	plants	 from	his	old	seeds	and	now	
you	can	 read	which	 species	 germinate	willingly	
and	which	don´t.
 
Anatomy of Genlisea traps
Karol Gazdik
Photographs	and	experience	from	observing	Gen-
lisea	traps	through	a	microscope.
 
The second journey to Florida, part 2: Apala-
chicola State Forest
Gerald Comte
A	field	report	from	the	journey	through	Florida.	
You	 can	 read	 not	 only	 about	 Sarracenia	 genus,	
but	 also	 about	 Drosera, Utricularia and	 some	
non-carnivorous	plants.
 
CPs Exhibition 2012
Patrik Hudec
A	report	 from	the	carnivorous	plants	exhibition	
organized	by	Darwiniana	and	Botanical	Garden	
of	Charles	University	in	Pague.

Travelling across Patagonia
Jan Novák
A	report	 from	the	 journey	 to	Patagonia	 in	Sou-
th	America,	which	was	focused	mainly	on	cacti.		 

Utricularia vulgaris in Hrabanovska cernava
Jakub Štěpán
Jakub	visits	Czech	carnivorous	plants	in	their	ha-
bitats	very	often.	In	this	article	you	can	read	about	
the	expansion	of	Utricularia vulgaris	 in	 last	 few	
years.	

Pinguicula jarmilae alias Pinguicula chuqui-
sacensis
Adam	Veleba
Experience	with	growing	and	a	description	of	this	
plant	which	is	known	for	only	a	few	years.
 
Lightening of LED diodes for CPs
Adam Veleba
Experience	with	and	 information	about	the	 im-
pact	of	light-emitting	diodes	(LED)	on	growth	of	
carnivorous	plants.	

Summary
KATEŘINA KRÁLOVÁ

Drosera rotundifolia	z	expozice	
Výstavy.		Foto:	Martin	Dlouhý

Dveře	od	ledničky	s	magnety,	které	byly	
v	prodeji.		Foto:	Martin	Dlouhý



18	 Trifid	2012/2

V	 prosinci	 2010	 se	 opět	 vydávám	 na	 cestu	
do	končin,	které	 jsou	pro	mne	srdeční	záleži-
tostí.	Cíl	pro	letošní	expedici	je	jasný	–	jižní	Ar-
gentina	 –	 Patagonie.	Místo,	 které	 je	 pro	mne	
naprosto	magické	až	mysteriózní	–	úžasná	pří-
roda	s	množstvím	národních	parků,	domorodí	
obyvatelé	–	indiáni	„Mapučové“	a	doposud	vel-
mi	málo	botanicky	zmapované	oblasti.
Přistávám	v	Buenos	Aires	4.	prosince	a	ihned	

se	vydávám	na	 jih	 směrem	 k	městu	Azul	 (asi	
300	km	od	mezinárodního	letiště	Ezeiza).	Prv-
ní	botanické	zastávky	jsou	ještě	v	provincii	Bue-
nos	Aires	v	pohoří	Sierra	Bayas,	pampa	je	plném	
rozpuku,	což	je	důkazem	vrcholícího	jara.	Kro-
mě	kaktusů	mi	dělají	společnost	také	roztomi-
lí	pásovci.	
Další	den	mířím	do	provincie	Rio	Negro,	kde	

chci	 pátrat	 po	 rostlinách	 rodu	 Austrocactus	
a	Pterocactus.	Kopíruji	letitou	trasu	A.	V.	Friče,	

vynikajícího	 českého	 botanika	 a	 cestovatele,	
a	mířím	do	pohoří	Sierra	de	 la	Ventana,	které	
leží	již	v	provincii	Chubut.	Směrem	na	jih	sta-
vím	v	okolí	General	Conesa	a	San	Antonio	de	
Oeste.	V	poměrně	hustém	porostu	doprovod-
né	 vegetace	 nacházím	 pár	 majestátních	 rost-
lin	 Gymnocalycium gibbosum	 (domnívám	 se,	
že	se	jedná	o	varietu	brachypetalum),	jejich	do-
minantou	jsou	obrovské	bílé	květy.	Populace	je	
poměrně	 řídká,	a	 tak	člověk	musí	dávat	velký	
pozor,	aby	nějaké	rostliny	našel.	Je	příjemných	
28	stupňů	a	k	tomu	všemu	božský	klid	a	nesku-
tečně	 krásná	 příroda	 umocňují	 moji	 pohodu	
a	klid.	V	pohoří	 Sierra	Grande	nacházím	prv-
ní	rostliny	rodu	Austrocactus,	které	patří	mezi	
moji	srdeční	záležitost.
8.	prosince	–	tento	den	 je	celý	věnován	bo-

tanickému	průzkumu	pohoří	Sierra	de	la	Ven-
tana	 (pohoří	 má	 název	 od	 větrem	 vymletých	

Každý někam cestuje aneb 
Patagonií křížem krážem

JAN NOVÁK
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oken	–	la	Ventana).	Od	dob	Friče	uplynulo	dob-
rých	80	let,	a	je	tedy	pochopitelné,	že	se	mnohé	
změnilo.	 Především	domorodci	pozměnili	 ráz	
krajiny	a	značnou	část	pampy	zúrodnili	(tím	sa-
mozřejmě	zničili	 i	rostlinnou	vegetaci).	Přesto	
se	vydávám	po	silnici,	domorodci	nazývané	„ri-
pio“,	nevalné	kvality	do	hor.	Daří	se	mi	najít	ně-
kolik	rostlin	rodu	Gymnocalycium	(jde	o	G. gib-
bosum	v.	chubutense),	rostliny	jsou	samospraš-
né,	a	tak	se	prozatím	nemusíme	bát	o	jejich	dal-
ší	existenci.	Mimo	těchto	rostlin	zde	ještě	roste	
i Austrocactus patagonicus	(argentinský	ende-
mit).	Největším	nálezem	ovšem	zůstává	Ptero-
cactus valentinii	s	luxusním	oranžovým	květem	
(tak	velké	trsy	rostlin	jsem	v	životě	neviděl).	Pro	
tyto	rostliny	 je	typické,	že	si	vytváří	pod	zemí	
obrovskou	hlízu	(často	vážící	přes	1	kg).	Po	ces-
tě	potkávám	jednoho	domorodce,	který	mi	na-
bízí	 svoji	 pomoc	 (jak	 typické	 pro	 tyto	 oblas-
ti,	 kde	 je	 to	na	 rozdíl	od	Česka	zcela	normál-
ní).	Když	mu	vysvětlím,	že	jsem	z	Evropy	a	hle-
dám	kytky,	jen	významně	poklepe	na	čelo	a	jde	
si	po	svém.	Úspěšný	den	je	zakončen	v	městeč-
ku	Sierra	Chata,	kde	mají	(jako	ostatně	po	celé	
Argentině)	výborné	hovězí	steaky.

Hned	ráno	pokračuji	v	cestě	směrem	na	Si-
erra	Telsen,	kde	má	růst	rostlina,	kterou	pros-
tě	musím	vidět	–	chlupatý	Austrocactus duse-
nii.	Starost	mi	dělá	velmi	řídká	síť	čerpacích	sta-
nic	(dle	značení	v	mapě	je	nejbližší	benzínka	až	
v	městečku	Gan-Gan).	Od	místních	zjišťuji	si-
tuaci	(ačkoliv	dobře	vím,	že	jejich	tvrzení	mu-
sím	brát	s	rezervou)	a	nechávám	se	přesvědčit,	
že	se	dá	natankovat	i	v	Telsenu.	Vyrážím	a	ko-
lem	poledne	jsem	v	Telsenu	(je	zde	pěkný	zma-
tek,	 neboť	 se	 zde	 právě	 otevírá	 nová	 lékařská	
klinika,	lehce	nechápu	pro	koho…	v	těchto	tak	
řídce	obydlených	končinách).	Po	chvilce	pátrá-
ní	 nalézám	něco	 jako	 čerpací	 stanici,	 která	 je	
ovšem	zavřená,	místní	říkají,	že	tak	kolem	15.	
hodiny	snad	bude	„seňor	dueňo“	doma	(je	mi	
ale	jasné,	že	to	bude	mnohem	později…	pokud	
vůbec,	prostě	 klasika).	Asi	 2	 km	za	osadou	 je	
pohoří	Sierra	Telsen	a	hned	u	cesty	jsou	ti	krás-
ní,	chlupatí	„duseňaci“…	a	pak,	že	nerostou.	Bě-
hám	od	kytky	ke	kytce,	luxusní	variabilita	a	vy-
trnění…	 tak	 tohle	 byl	dobrý	výlet.	 Při	 zpáteč-
ní	cestě	opět	zkouším	benzínku,	ale	 je	 „serra-
do“.	No	nic,	benzín	na	cestu	zpět	by	mohl	vy-
držet.	K	večeru	úspěšně	přijíždím	zpět	do	Sier-
ra	Chata.	Na	nocleh	popojíždím	až	k	usedlosti	

pásovec
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Pterocactus valentinii

Austrocactus dusenii
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Gaiman.	Po	večeři	ještě	jednou	projíždím	fotky	
z	dnešního	dne	a	pak	rychle	do	postele.
10.	prosinec	–	dnes	je	čas	i	na	trošku	kultu-

ry,	 a	 sice	 na	 návštěvu	obřího	muzea	dinosau-
rů	 ve	 městě	 Trelew.	 Pro	 Patagonii	 jsou	 velmi	
typické	časté	 fosilní	 nálezy,	 ty	 největší	úlovky	
jsou	pak	soustředěné	v	místním	muzeu.	Hned	
u	vchodu	 je	stehenní	kost	nějakého	drobečka.	
Srovnání	s	Antroposem	není	na	místě,	neboť	to-
hle	 je	 něco	opravdu	 jiného.	Mezi	 největší	do-
minanty	 patří	 kostra	 –	 Argentinosaurus chu-
butensis	(velikost	je	až	35	metrů).	Při	své	výšce	
180	cm	mu	nesahám	ani	po	konec	kosti	lýtko-
vé.	Po	tomto	zajímavém	zážitku	je	na	programu	
opět	botanika,	a	sice	playa	Union,	kde	v	těsné	
blízkosti	pláže	rostou	obří	rostliny	Gymnocaly-
cium gibbosum	v.	chubutensis.	Chvilka	pátrání	
v	terénu	a	najednou	záplava	velkých	bílých	kvě-
tů,	které	patří	těmto	rostlinám.	Další	krásný	zá-
žitek	umocněný	vůní	Atlantiku.
Pozdě	v	noci	přijíždím	do	města	Camarones	

a	po	chvilce	hledání	 nalézám	majitele	 jediné-
ho	místního	hotelu	a	sjednávám	s	ním	dnešní	
nocleh.

Ráno	věnuji	průzkumu	okolí	města	Camaro-
nes	a	vyplatí	se,	ve	skalečkách	zde	rostou	rost-
liny	rodu	Austrocactus bertinii.	Poprvé	v	příro-
dě	pak	vidím	Pterocactus hickenii a P. australis.	
Naprostým	šokem	je	pak	nález	tillandsie	(zim-
ní	teploty	 jsou	zde	velmi	nízké	a	všechny	tyto	
rostliny	 jsou	mrazuvzdorné),	který	šokuje	ne-
jen	mě,	ale	i	moje	kolegy.	Doma	se	o	tom	mu-
sím	poradit	s	kolegou	Honzou	Maruškou,	jsem	
zvědavý,	co	na	to	bude	říkat	on.
Odpoledne	věnuji	prohlídce	stanice	tučňáků	

na	Cabo	dos	Bahias	(největší	rezervace	tučňáků	
v	Argentině),	dle	 informace	od	správců	 je	zde	
až	1	300	000	jedinců.	Kromě	všudypřítomných	
tučňáků	(někteří	 jsou	velmi	přítulní)	 jsou	zde	
i	další	živočichové	jako	pásovci,	lamy	a	nandu-
ové	–	prostě	další	oáza	klidu…	až	se	mi	nechce	
odcházet,	ale	čas	je	bohužel	neúprosný.	
Pozdě	odpoledne	přijíždím	k	osadě	Estancia	

San	Miguel,	kde	je	zdokumentován	nejjižnější	
výskyt	 rostlin	 rodu	Gymnocalycium gibbosum 
(jde	 o	 subspecii	 ferox formu nobile),	 rostliny	
krásně	bíle	vytrněné.	Den	končí	večeří	a	nocle-
hem	v	přístavu	Comodoro	Rivadavia.			

Fotografie	k	článku:	Raimund	Hedbávný

Gymnocalycium gibbosum v. chubutense
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V	 roce	 2009	 jsem	měl	možnost	poznat	 jednu	
velice	 zajímavou	botanickou	 lokalitu	v	cyklis-
tickém	dosahu	od	mého	bydliště.	Je	jí	NPR	Hra-
banovská	 černava,	 ležící	 mezi	 intenzivně	 ob-
hospodařovanými	poli	 hned	vedle	města	 Lysá	
nad	Labem.	V	tom	samém	roce	vyšel	v	druhém	
čísle	našeho	časopisu	i	krátký	článek	o	zdejším	
výskytu	vzácné	bublinatky	obecné	(Utricularia 
vulgaris).		
Hrabanovská	 černava	 je	 národní	 přírod-

ní	rezervací	už	od	roku	1933.	 Jedná	se	o	úze-
mí	o	 rozloze	27,6	ha,	 které	má	od	okolní	ob-
hospodařované	 krajiny	 zcela	 odlišný	 charak-
ter.	Slatinný	ostrůvek	mezi	poli.	Díky	tomu	lo-
kalita	čelí	jednomu	velkému	problému:	z	okolí	

prosakují	chemická	hnojiva,	což	můžeme	krás-
ně	vidět	na	okrajových	částech,	 kde	 jsou	díky	
tomu	husté	 porosty	 kopřivy	dvoudomé	a	dal-
ších	druhů	typických	pro	na	živiny	bohaté	půdy.
Lokalita	 je	 typická	 především	 svou	 nepro-

stupností.	Z	mnohých	směrů	je	uzavřena	hus-
tými	křovisky	vrb,	ve	zbytku	je	pak	hustý	vyso-
ký	rákos	a	všude	velice	vlhko	(i	menší	vodní	plo-
chy).	O	všudypřítomném	nepříjemném	hmyzu	
a	zvěři	nemluvě.	Zkrátka	taková	malá	divočina.	
Statut	 národní	 přírodní	 rezervace	 nám	mimo	
jiné	říká,	že	kromě	vyznačených	cest	do	rezer-
vace	nemůžeme	vstupovat.	A	protože	v	Hraba-
novské	 černavě	 cesty	 nejsou,	 měli	 bychom	 si	
správně	vystačit	jen	s	pohledem	do	okrajových	

O Hrabanovské černavě, zdejší 
bublinatce obecné a její letošní 

expanzi
JAKUB ŠTĚPÁN
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částí,	 což	 tak	 masochistické	 není.	 Naštěstí	
po	letošním	zásahu	AOPK	se	bublinatka	obec-
ná	přestěhovala	i	sem,	ale	o	tom	až	dále.	
V	rezervaci	se	vyskytuje	celá	paleta	vzácných	

a	ohrožených	druhů	rostlin	i	živočichů.	Mnohé	
z	nich	se	mi	podařilo	osobně	ověřit,	ale	mnohé	
také	ne.	Důvod	je	jasný,	tento	terén	svá	tajem-
ství	vydává	jen	velmi	neochotně	a	stojí	to	mno-
ho	úsilí,	 štípanců,	 odřenin,	mokrých	 bot,	 po-
nožek	atp.	Z	živočichů	 je	 to	například	blatni-
ce	skvrnitá,	čolek	velký,	mnozí	motýli	a	také	pi-
javka	lékařská,	u	jejíhož	objevení	zde	jsem	měl	
tu	čest	být.	Její	výskyt	byl	udáván	už	jen	na	Mo-
ravě;	 nově	 ji	 tedy	 máme	 i	 tady.	 Rostliny	 vez-
mu	malinko	podrobněji.	Velké	populace	tu	má	
především	vzácná	a	nezaměnitelná	tráva	maři-
ce	pilovitá,	dále	pak	třtina	přehlížená,	hadí	ja-
zyk	obecný,	vstavač	vojenský,	vstavač	bahenní,	
prstnatec	pleťový,	pětiprstka	žežulník	a	samo-
zřejmě	i	naše	známá	bublinatka	obecná,	která	
je	hlavním	předmětem	mého	článku.
Bublinatka	obecná	je	naší	největší	masožrav-

kou,	může	mít	výjimečně	i	přes	dva	metry	dlou-
hé	prýty	se	stovkami,	ne-li	tisíci,	lapacích	mě-
chýřků.	 Roste	 nejčastěji	 v	 zásaditých	 vodách,	
v	České	republice	 je	však	velmi	vzácná,	má	již	
posledních	 několik	 lokalit,	 jednou	 z	 nich	 je	
NPR	Hrabanovská	černava.	
Když	 jsem	ji	tu	viděl	poprvé	(r.	2009),	byla	

to	 celkem	 slabá	 populace	 v	 několika	 tůňkách	
uvnitř	 lokality.	Rostliny	nekvetly,	mohutní	 je-
dinci	 byli	 spíše	 výjimkou.	 Podobné	 to	 bylo	
i	 v	 následujících	 letech.	 Letos	 na	 jaře	 se	 pod	
záštitou	AOPK	v	 rezervaci	udělaly	 jisté	 terén-
ní	úpravy,	díky	nimž	se	lokalita	pravděpodobně	
více	a	stabilněji	zavodnila,	a	co	hlavně,	vybudo-
valy	se	nové	tůňky	na	okrajích	rezervace,	kam	

expandovala	 i	 bublinatka.	 Došlo	 k	 jejímu	 vý-
raznému	rozšíření.	Trochu	mi	to	připomíná	ne-
vídanou	 expanzi	 bublinatky	 menší	 (Utricula-
ria minor)	na	Kosišti.	Když	se	bublinatkám	dají	
správné	podmínky,	dokáží	opravdu	překvapit.	

pijavka	lékařská
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Vraťme	se	ale	k	bublinatce	obecné	u	Lysé	nad	
Labem.	Když	jsem	ji	letos	poněkolikáté	navští-
vil,	 bylo	 to	 v	 druhé	 polovině	 června,	 nemohl	
jsem	uvěřit	vlastním	očím.	Z	vodní	hladiny	vy-
čnívaly	stovky	květních	stvolů	bublinatek.	To	se	
v	našich	končinách	 jen	tak	nevidí.	 Jsem	velmi	
zvědavý,	zda	takto	bude	kvést	pravidelně,	či	zda	
byl	pouze	„dobrý	rok“.	
Bublinatkám	na	„Hrabáku“	budeme	do	bu-

doucna	přát	mnoho	štěstí,	ať	se	na	podobnou	
podívanou	 můžeme	 jezdit	 dívat	 každoročně.	
Nakonec	bych	jí	popřál,	aby	byl	příští	rok	chud-
ší	na	mšice,	jelikož	snad	všechny	květní	stvoly,	
které	jsem	viděl,	jimi	byly	napadené.			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

mařice	pilovitá
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Letošní	 fotosoutěž	 byla	 na	 téma	 „Barvy	 a	de-
taily“.	 Účastníci	 své	 snímky	 mohli	 zasílat	
do	31.	5.	Letos	poprvé	jsme	fotosoutěž	vyhlási-
li	i	na	CPUK	fóru	a	dali	tak	možnost	i	zahranič-
ním	obdivovatelům	masožravých	rostlin,	aby	se	
zapojili.	Celkem	se	zapojilo	9	lidí	–	z	toho	4	za-
hraniční.	 Správní	 rada	 vybrala	 pět	 nejlepších	
fotografií,	které	byly	umístněny	na	výstavě	Dar-
winiany	 a	 návštěvníci	měli	možnost	 hlasovat.	
Po	sečtení	všech	hlasů	dopadla	soutěž	takto:

1.	místo	–	Jakub	Štěpán 
2.	místo	–	Leoš	Kohoutek 
3.	místo	–	Keeley	Fawcett	(Velká	Británie) 
4.	místo	–	Jim	Scott	Straus	(USA) 
5.	místo	–	Rudolf	Štancl

Kubovi	gratuluji	a	všem	děkuji	za	účast,	 foto-
grafie	 byly	 opravdu	 vydařené.	 Kuba	 se	 s	 Mi-
chalem	Koubou	 jistě	domluvil	 na	nějaké	pěk-
né	ceně.
Do	další	výstavy	a	fotosoutěže	je	ještě	dale-

ko,	 tak	 abychom	 si	 trochu	 zkrátili	 čas,	 chtěla	
bych	vás	zapojit	do	výběru	tématu	pro	fotosou-
těž	2013.	Své	nápady	na	téma	mi	pošlete	na	e-
mail	2304@centrum.cz	a	 to,	které	mě	zaujme	
nejvíce,	následně	vyhlásím.			

Fotosoutěž 2012
KATEŘINA BRAUNOVÁ

1.	místo	–	Jakub	Štěpán
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2.	místo	–	Leoš	Kohoutek 3.	místo	–	Keeley	Fawcett

4.	místo	–	Jim	Scott	Straus 5.	místo	–	Rudolf	Štancl
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Národní	 lesy	 Apalachicola	 jsou	 opravdovým	
rájem	 fauny	 i	 flory.	 Rozprostírají	 se	 v	 severo-
západní	 části	 Floridy	 nazývané	 Florida	 Pan-
handle	 (neoficiální,	 ale	 hojně	 používaný	 ná-
zev	pro	severozápadní	oblast	Floridy),	v	distrik-
tech	Liberty,	Wakulla,	Leon	a	Franklin.	Ubyto-
váni	jsme	byli	v	malém	hotelu	na	břehu	moře,	

několik	 kilometrů	 od	 lesů	Apalachicola.	 Dře-
věné	chatky,	ve	kterých	jsme	bydleli,	byly	chrá-
něny	velkými	stromy,	které	byly	doslova	obsy-
pány		tillandsiemi,	konkrétně	druhem	Tilland-
sia	usneoides.	Chatky	leží	deset	metrů	od	moře	
a	za	rozumnou	cenu	poskytují	veškerý	potřebný	

Podruhé za špirlicemi na dalekou 
Floridu, část 2: Apalachicola 

National Forest
GERALD COMTE
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komfort	a	nabízejí	kouzelné	výhledy	na	západy	
slunce	(1).
Jakmile	 jsme	 odložili	 zavazadla,	 nastoupi-

li	jsme	do	auta	a	vyrazili	jsme	objevovat	někte-
ré	lokality,	které	jsme	znali	již	z	naší	předcho-
zí	cesty	před	dvěma	lety.	Hned	u	cesty	jsme	ob-
jevili	 rostliny	 Sarracenia psittacina,	 které	 se	
prozradily	 zejména	 květními	 stvoly.	 	Můžeme	
je	někdy	nalézt	 jen	 třicet	centimetrů	od	silni-
ce,	ale	protože	tráva	podél	silnice	se	pravidelně	
seče,	mnoho	rostlin	tu	má	květní	stvoly	poseče-
né	a	pasti	rozdrcené	(2,3).
Než	 jsme	dorazili	 k	 našemu	 hlavnímu	 cíli,	

přejeli	 jsme	několik	kilometrů	po	slavné	silni-
ci	65,	která	protíná	Tate´s	hell	Forest	(o	kterém	
byla	řeč	v	minulém	díle)	a	Apalachicola	Forest.	
Na	místě	nás	ohromila	enormně	vyvinutá	vege-
tace,	bohužel	však	suchá.	Letošní	dlouhodobý	
nedostatek	deště	je	do	očí	bijící!	(4).
Navzdory	této	nepřízni	objevujeme	brzy	or-

chideje,	které	jsou	tím	prvním,	co	nás	upouta-
lo.	Pogonia ophioglossoides,	která	se	na	Floridě	
často	vyskytuje,	nám	nabídla	nádherný	pohled	

na	 svůj	 květ	 (5).	 Na	 okraji	 louky,	 u	 paty	 sta-
rých	uschlých	stromů	se	evidentně	daří	skupin-
ce	špirlic	Sarracenia flava	var.	rugelii.	Díky	stí-
nu,	který	poskytují	kmeny,	je	tu	i	vyšší	vlhkost	
půdy,	což	rostlinám	evidentně	vyhovuje	(6).
Na	 této	 lokalitě	 se	 ukrývá	 několik	 pokla-

dů	 a	 my	 bychom	 rádi	 objevili	 hlavně	 špirlice	
a	tučnice.	Po	tisíci	jedincích	Drosera capillaris 
a Sarracenia psittacina	(jsou	tu	opravdu	všude)	
konečně	 nacházím	 můj	 vlastní	 zázrak	 příro-
dy	–	Sarracenia flava	var.	ornata.	Rostliny	mají	
nádherně	vybarvenou,	sytě	oranžovou	žilnati-
nu	(7)	a	vyskytují	se	v	několika	barevných	for-
mách.	 Nacházíme	 např.	 jedince	 s	 velmi	 tma-

vým	obústím	a	skoro	černými	žilkami	pod	víč-
kem.	O	kus	dál	pak	roste	varieta,	která	je	mno-
hem	větší	než	ostatní.	Vyznačuje	se	však	světlý-
mi	láčkami	a	červeným	žilkováním	(8,9).
Bohužel	 tu	 nenacházíme	majestátní	 S.  fla-

va var.	 rubricorpora,	 kterou	 jsme	 zde	 objevi-
li	minule.	Toto	malé	zklamání	rychle	napravu-
je	nález	několika	exemplářů	tučnic,	konkrétně	
Pinguicula planifolia.	Jejich	trsy	rostou	několik	

1)	Takový	výhled	poskytovalo	naše	
jinak	jednoduché	ubytování.

2,3)	Sarracenia psittacina	rostoucí	hned	vedle	cesty

4)	Jedna	z	lokalit	postižených	suchem
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metrů	od	špirlic,	ale	vždy	odděleně.	Substrát	se	
skládá	převážně	z	velice	 jemného	písku,	zbyt-
ků	rostlin	a	odumřelého	dřeva.		Dle	jejich	úžas-
ných	oranžovo-červených	barev	 je	vidět,	že	tu	
opravdu	prosperují	(10).	
Uprostřed	 toho	všeho	kontrastuje	malá	ze-

lená	 růžice,	 která	mi	 svojí	 formou	 připomíná	
P. planifolia	antho	 free	 (11).	 	 Podle	 informací	

5)	Kvetoucí	Pogonia ophioglossoides

6)	Sarracenia flava	var.	rugelii 
na	vlhkém	místě	chráněném	stromy

7)	Jedna	z	několika	barevných	forem	
Sarracenia flava	var.	ornata

8)	Jedna	z	několika	barevných	forem	
Sarracenia flava	var.	ornata
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od	kolegy	Briana	Barnese	se	však	 jedná	o	Pin-
guicula ionantha,	která	se	tu	však	před	dvěma	
lety	ještě	nevyskytovala.	Ne	úplně	klasický	tvar	
růžice	je	prý	způsoben	nedostatkem	vláhy,	vli-
vem	čehož	tu	jsou	rostliny	kompaktnější.		
Na	konci	dne	plného	znovuobjevených	po-

kladů	u	nás	panovala	dobrá	nálada.	Je	příjem-
né	vědět,	že	rostliny	tu	relativně	dobře	prospe-
rují	 i	přes	 letošní	sucho	a	 „pytlačení“,	 které	 je	
tu	velmi	 intenzivní	 (Tate’s	hell	trpí	především	

sběrem	semeníků,	které	putují	do	„květinového	
průmyslu“	).
Další	 den	 jsme	 se	 rozhodli	 vydat	

do	 námi	 prozatím	 nezmapovaného	 území,	
do	 útrob	 jihozápadní	 části	 lesů	 Apalachico-
la	a	bylo	to	rozhodnutí,	které	se	nám	vyplatilo. 
Cesty	 obklopené	 jedlemi	 a	 různými	 suchý-
mi	trávami	nás	vedou	k	malému	jezírku	s	vel-
kým	mokrým	rygolem	u	břehu.	V	malých	žlu-
tých	 plaváčcích	 ihned	 poznáváme	 bublinatky. 
Utricularia radiata	zde	roste	v	částečném	stínu,	

9)	Jedna	z	několika	barevných	forem	
Sarracenia flava	var.	ornata

10)	Pinguicula planifolia 11)	Pinguicula	sp.,	pravděpodobně	
suchem	týraná	P. ionantha

12)	Biotop	Utricularia radiata

13)	Květ	Utricularia radiata
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voda	je	hnědá,	s	vysokým	obsahem	taninu	a	vel-
mi	teplá	(12,13).	Velice	dobře	rozeznáváme,	co	
je	v	koberci	vegetace	na	dně	příkopu.	Roste	tam	
již	zmíněná	bublinatka	a	vše	 je	 to	plné	života	
a	my	můžeme	pozorovat	ryby,	potápníky	a	růz-
né	podvodní	larvy	i	krásné	vážky,	které	se	vůbec	
naší	přítomnosti	nebojí.	
Na	druhé	straně	jezera	se	na	souši	vyhřívají	

želvy	Trachemys	scripta	elegans	a	jen	naše	pří-
tomnost	narušuje	jejich	opalování.
Volá	mě	můj	přítel	Xavier,	našel	prý	nějakou	

bublinatku	na	hranici	jezera	a	souše.
Tři	metry	čtvereční	malých	růžovo-fialových	

kvítků	objevujících	se	u	země	–	Utricularia re-
supinata	nám	nabízí	své	květy	v	celé		jejich	krá-
se.	Rostou	zcela	osamoceny	(bez	jakékoliv	rost-
linné	 konkurence)	 na	 pásmu	 velmi	 mokrého	
písku,	který	je	jen	několik	centimetrů	pod	vo-
dou	a	na	přímém	slunci	(14,15).	
Nabuzeni	nově	objevenými	druhy,	které	jsme	

ještě	na	vlastní	oči	neměli	tu	čest	vidět,	vydává-
me	se	naším	autem	dál	a	další	zastávkou	je	ne-
daleký,	na	první	pohled	obyčejný	les.	Na	cestě	

14,	15)	Utricularia resupinata

16)	Na	Floridě	se	setkáte	se	skutečnou	
divočinou	a	občas	jde	i	o	zdraví.	Zde	
jedovatá	zmije	Agkistrodon piscivorus.

17,	18,	19)	Když	už	je	řeč	o	divočině,	nemůžeme	
vynechat	krokouše.	Tohle	nejsou	mazlíci	
ze	zoo,	ale	praví,	divocí,	predátoři.
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však	 málem	 havarujeme,	 když	 se	 Xavier	 sna-
ží	vyhnout	hadovi,	který	se	zničehonic	objevu-
je	na	rozpálené	silnici.	Naštěstí	to	pro	nás	i	pro	
hada	dopadlo	dobře	a	my	si	všimli	ještě	jedno-
ho	 jeho	 kamaráda	o	pár	metrů	dále.	 Jedná	 se	
o	zdejší	druh	velmi	jedovaté	zmije	Agkistrodon 
piscivorus	(16).
Jak	pronikáme	stále	hlouběji	do	lesa,	terén	se	

stává	obtížnější.	Cesta	je	lemována	velkými	pří-
kopy	dlouhými	několik	kilometrů,	které	posky-
tují	příznivé	prostředí	pro	rostliny.	Nacházíme	
tu	rozsáhlé	kolonie	Sarracenia psittacina,	které	
dosahují	působivé	výšky.	V	porovnání	s	místní-
mi	jedinci	se	ty	moje	ve	skleníku	(gigantické	va-
riety)	zdají	jako	trpaslíci.
Jak	 postupujeme	 dále,	 naskýtá	 se	 nám	 až	

skoro	 neuvěřitelný	 pohled	 –	 široké	 louky	 se	
nyní	 rozprostírají	 na	 všechny	 strany	 a	 nevidí-
me	pouze	stovky,	ale	 tisíce	 jedinců	Sarracenia 
flava	var.	rugelii.	Nemohu	vám	ani	popsat	po-
cit,	který	jsme	v	tu	chvíli	měli,	poté	co	jsme	od-
halili	takový	klenot.	Vzpomínám	si	jen,	že	jsem	
v	tu	chvíli	řekl	Xavierovi:	„Představ	si,	že	před	
50	 lety	byly	tady	na	Floridě	naprosto	všude…“	
Tento	obraz	se	mi	vryl	navždy	do	paměti	hlavně	
kvůli	rozlehlosti	naleziště,	které	dosahuje	stov-
ky	akrů.	Byl	jsem	tak	zaujat	scénou,	že	jsem	vše	
natáčel	pouze	na	svoji	videokameru	a	neudělal	
žádnou	fotku…	
Na	poslední	lokalitu	prvého	dne	jsme	se	do-

stali	po	malé	lesní	cestě	skrz	borovice.	Na	toto	
místo	 jsme	narazili	 náhodou.	Betonový	most,	
přes	 který	 jsme	přejeli,	 nám	odhalil	 řeku	pod	
ním,	rozhodli	jsme	se	proto	zaparkovat	o	něco	
dříve	a	dokončit	náš	výlet	pěšky.
Poté,	co	jsme	se	dostali	na	most,	jsme	všich-

ni	hledali	případné	ryby,	ale	místo	ryb	nás	pře-
kvapili	 aligátoři.	 Celkem	 tři	 aligátoři	 američtí	

20)	Takhle	si	představuji	pravěk.

21)	Divoký	kosatec

22,	23)	Lokalita	s	výskytem	Drosera filiformis, 
Drosera capillaris, Sarracenia flava var. 
rugelii, Sarracenia psittacina, Pinguicula 
ionantha a Pogonia ophioglossoides.

24)	Sarracena psittacina
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(Alligator mississippiensis),	kteří	si	užívali	po-
sledních	 hodin	 na	 slunci	 ve	 společnosti	 dal-
ších	želv	Trachemys scripta elegans	(17,18,19).	
Zmíněná	řeka,	která	je	domovem	hrůzu	nahá-
nějících	ještěrů,	lemuje	Tupelo-Cypress	Swamp	

–	močál,	který	má	díky	aligátorům,	křiku	ptáků	
a	neutichajícím	cvrčkům	opravdu	prehistoric-
kou	atmosféru	(20).	
Zůstáváme	potichu,	abychom	mohli	pozoro-

vat	různé	ještěrky,	které	se	vyhřívají	podél	řeky,	
nebo	třeba	čmeláka	uprostřed	opylování	divo-
kých	 kosatců.	 Je	 zajímavé,	 jak	 se	 stavba	 jeho	
těla	dokonale	přizpůsobila	tvaru	květu	(21).
O	 několik	 metrů	 dále	 nás	 dlouhá,	 lepkavá	

chapadla	Drosera filiformis	upozorňují	na	trav-
natý	pás,	ve	kterém	nacházíme	i	Drosera capil-
laris, Sarracenia  flava	 var.	 rugelii, Sarracenia 
psittacina,	kolonii	tučnic	a	Pogonia ophioglos-
soides	(22,23).	Všechny	zalité	zlatým	sluncem	
pozdního	horkého	odpoledne	(24).	
Tučnice	však	bohužel	nekvetou,	a	tak	je	těž-

ké	je	přesně	určit,	čemuž	nepomáhá	ani	sucho,	
které	ovlivňuje	tvar	jejich	růžice.		Naši	američ-
tí	přátelé	se	domnívají,	že	se	jedná	o	Pinguicu-
la ionantha	–	je	to	však	jen	domněnka	založená	
na	 lokalizaci	 (25,26).	 Nejsme	 schopni	 pokra-
čovat	dále,	protože	 jsou	 tu	stále	zajímavé	věci	
k	pozorování.	Ať	už	 jde	o	půdu	nebo	rostliny,	
které	na	ní	žijí	(27),	nebo	škůdce,	kteří	jsou	ji-
nak	zřídkakdy	předmětem	zájmu.	Půda	je	vel-
mi	písčitá	a	jen	několik	druhů	rostlin,	které	ne-
umím	popsat,	tu	žije	spolu	s	tučnicí.		Pokud	od-
hrneme	trochu	písku,	který	tvoří	svrchní	vrstvu	
(ztvrdlou	krustu),	 	zjistíme,	že	dobře	zadržuje	
vodu,	protože	substrát	pod	ní	je	vlhký	a	chlad-
nější	 než	 ztvrdlý	vrch.	 Bohužel	 toto	prostředí	
vyhovuje	nejenom	rostlinám,	ale	i	jejich	predá-
torům	všeho	druhu.	Nacházíme	například	lar-
vu	 (neznámý	 druh),	 která	 	 útočí	 na	 rostlinu,	
a	to	přímo	do	jejího	středu,	a	nedává	jí	tak	žád-
nou	šanci	na	přežití.	Stojí	však	za	to	zmínit,	že	
pouze	3	z	dvacítky	dospělých	rostlin,	které	jsme	
zde	 objevili,	 byly	 takto	 napadeny	 (28).	 Počet	

25,	26,	27)	Pinguicula ionantha

28)	Larvou	napadená	tučnice
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mladých	 rostlin	 naštěstí	 silně	převyšuje	počet	
dospělých,	napadených	larvou.	Zajímavé	je,	že	
tohoto	škůdce	jsme	zde	nalezli	pouze	na	tučni-
cích.	Na	žádných	 jiných	 rostlinách	se	nám	 jej	
nalézt	nepodařilo.	
Na	 konci	 náročného	dne	 jsme	 si	 chtěli	 vy-

chutnat	 poslední	 okamžiky	 před	 západem	
slunce	procházkou	podél	řeky.	Zastavili	jsme	se	
u	úlů,	které	 jsou	před	nezvanými	návštěvníky	
chráněné	elektrickým	ohradníkem	 (29).	 Poté,	
co	jsme	došli	k	řece,	usídlily	se	nám	v	hlavách	
obavy.	Objevili	jsme	totiž	značku,	která	varuje	
před	medvědy	a	upozorňuje,	jak	se	chovat,	po-
kud	nějakého	potkáte.	Břehy	řeky	v	Tupelo-Cy-
press	Swamp,	po	kterých	kráčíme,	 jsou	doslo-
va	protkány	kořeny,	které	poskytují	útočiště	pro	
značné	množství	ryb,	včetně	Lepisosteus platy-
rhincus,	všeobecně	mezi	místními	známý	jako	
Florida	Gar.	Objevili	jsme	i	obrovská	stonožku,	
putující	klidně	po	kmeni	cypřiše	(30).	Protože	
nejsem	velkým	fanouškem	těchto	tvorů,	přene-
chávám	 pozorování	 stonožky	 z	 větší	 blízkosti	
Xavierovi,	 pro	moji	potřebu	mi	 stačí	 těch	pár	
fotek,	které	jsem	udělal	z	bezpečné	vzdálenosti.
Brzy	 jsme	 vyrušeni	 podezřelým	 zamruče-

ním	a	všichni	na	chvíli	ztuhneme	a	díváme	se	
po	ostatních.	Moc	dobře	si	totiž	uvědomujeme,	
co	jsme	právě	slyšeli.	Další	zamručení	je	násle-
dováno	několika	menšími	a	pronikavějšími.	Už	
nemůže	být	vůbec	nikdo	na	pochybách,	že	sly-
šíme	medvěda.	Naštěstí	jsou	medvědi	dle	zvu-
ku	na	protějším	břehu	řeky.	Zřejmě	medvědice	
svolává	svá	mláďata	poté,	co	byla	vyrušena	na-
šimi	hlasy	a	hlavně	naším	pachem.
Tento	moment	trval	pouze	několik	sekund,	

ale	 zanechal	 v	 nás	 spousty	 emocí	 a	 bude	 nás	
provázet	 celý	 život.	 Když	 medvědí	 mručení	

29)	Včelí	úly	chráněné	elektrickým	
ohradníkem	proti	nezvaným	hostům.

zarezonuje	mezi	stromy,	začne	vás	nejdříve	ne-
příjemně	mrazit,	 ale	 po	 překonání	 počáteční-
ho	strachu	začínáte	cítit	kouzlo	tohoto	okamži-
ku.	Vaše	představivost	přebírá	otěže,	nemůžete	
medvědy	vidět,	ale	víte,	že	tam	jsou,	že	vy	jste	
jen	vetřelec	v	 jejich	teritoriu,	pouhý	host,	a	že	
jediná	překážka,	která	vás	odděluje,	je	jen	řeka.	
Dokonalý	okamžik.
Takové	chvíle	jsou	v	životě	velmi	vzácné	a	ani	

fotoaparát	ani	kamera	je	nedokáží	věrně	zachy-
tit.	Pouze	vaše	mysl	a	vaše	emoce	si	pamatují,	
jak	 jedinečný	okamžik	to	byl.	Proto,	pokud	se	
jednoho	dne	 i	 vy	 vydáte	do	útrob	 floridských	
lesů	Apalachicola,	naučte	se	dívat	a	poslouchat	
a	respektujte	přírodu	okolo	sebe.	Věřte,	že	ona	
vás	odmění	víc,	než	si	dokážete	představit.			

Všechny	fotografie	autor	–	©	wildsarracenia.fr

Překlad:	Lucie	Tillerová	&	Jirka	Vaněk

30)	Neznámá	mnohonožka	
putující	po	kmeni	cypřiše.	
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Ve	dnech	15.	až	24.	června	(pátek	až	následující	
neděle)	proběhla	v	horním	skleníku	Botanické	
zahrady	Přírodovědecké	fakulty	Univerzity	Kar-
lovy	výstava	masožravých	rostlin.	Už	podeváté	
BZ	UK	a	Darwiniana	připravily	v	ulici	Na	Slu-
pi	v	Praze	bohatou	přehlídku	napříč	masožra-
vou	flórou.	Dnes	již	poprávu	tradiční	akce	patří,	
pokud	ne	za	úplný	vrchol	 kalendářního	 roku,	
tak	 přinejmenším	 jednu	 z	 největších	 událostí	
v	našem	občanském	sdružení	a	získala	si	 rov-
něž	důležitý	status	v	našem	malém	českém	ma-
sožravém	světě.	Přestože	její	prvopočátky	saha-
jí	do	roku	2004,	stále	se	ještě	několik	skalních	
členů,	kteří	byli	u	jejího	zrodu	a	opakovaně	se	
rok	co	rok	podílí	na	její	přípravě.	Raritou	a	ja-
kýmsi	tahákem	letošního	ročníku	se	stal	maso-
žravý	trifid	štítnatý	(Triphyophyllum peltatum),	

který	nám	vysloužil	nevídaný	zájem	médií	a	in-
formace	 o	 pořádání	 Výstavy	 v	 krátkém	 sledu	
proběhla	pražskými	deníky,	příp.	regionálními	
přílohami	a	i	Českým	rozhlasem.	Škoda	jen,	že	
ohlášená	televize	nakonec	nedorazila.
Instalace	 odstartovala	 den	 před	 zahájením	

samotné	Výstavy	a	už	od	čtvrtečního	rána	pa-
novala	ve	skleníku	hektická	atmosféra	−	přesto-
že	tak	čilo,	jako	v	pražské	ranní	dopravní	špičce,	
jsme	 určitě	 neměli.	 Postupně	 se	 v	 prostorách	
skleníku	sešla	skupinka	nadšených	dobrovolní-
ků,	a	komu	to	situace	jen	trochu	umožňovala,	
nezapomněl	s	sebou	přinést	alespoň	jednu	pře-
pravku	rostlin	určených	do	expozice.	Někteří	se	
dokonce	uvolili	a	přibrali	po	cestě	masožravky	
dalších	pěstitelů.	Velkou	výpomocí	nám	v	tom-
to	směru	opět	byli	prodejci,	 jmenovitě	Michal	

Výstava masožravek: ročník 9.
PATRIK HUDEC

Bílý	baldachýn	proti	sluníčku	až	tolik	nechránil,	ale	jako	dekorace	se	osvědčil.	
Vlevo	dole	improvizovaný	dětský	koutek.	Foto:	Martin	Dlouhý
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Kouba,	Pavel	Bartoň,	David	Švarc	a	Ludo	Ver-
dyck,	kteří	mimo	svých	prodejních	exemplářů	
poskytli	velice	ochotně	také	výstavní	kusy	pro	
potěchu	oka	návštěvníků.	Jak	už	bývá	zvykem,	
přípravy	a	ladění	 jsou	nikdy	nekončící	práce	a	
dodělávky	čekají	ještě	na	pátek.	Jediné,	co	jsme	
tou	dobou	 ještě	 nevěděli,	 že	 na	 teploty	okolo	
15	 °C	 budeme	už	 jen	 s	 povzdechem	vzpomí-
nat	a	déšť,	který	nás	provázel	prakticky	po	celý	
den	instalace,	se	nám	bude	úspěšně	následují-
cích	deset	dní	vyhýbat	obloukem.	Hned	o	ví-
kendu,	 kdy	 rtuť	 venkovního	 teploměru	 šplhá	
vysoko	nad	tropickou	třicítku	a	po	celé	repub-
lice	padají	teplotní	rekordy,	je	ve	skleníku	s	vel-
kým	přehledem	pokořena	 hranice	čtyřicítky	a	
my	začínáme	být	nervózní,	aby	tato	výstava	ne-
byla	pro	některé	rostliny	jejich	poslední.	To	by	

nám	 ještě	vystavovatelé	dali!	Naopak	vzdušná	
vlhkost	v	důsledku	toho	padá	pod	těžko	uvěři-
telných	20	%	a	pak	dál	na	natolik	nízké	hod-
noty,	 že	mému	digitálnímu	vlhkoměru	už	ani	
nestojí	za	tu	námahu,	aby	RVV	dál	vůbec	mě-
řil,	 a	 jen	 zobrazuje	 LL.	 Největší	 obavy	 nám	
dělá	již	zmíněný	vzácný	trifid,	se	kterým	nikdo	
z	nás	nemá	jedinou	zkušenost,	a	tak	nevíme,	co	
od	něj	můžeme	čekat.	Ve	vitrínách	je	totiž	ješ-
tě	 tepleji,	přestože	se	 to	už	ani	nezdá	možné.	
Výheň	je	dokonce	taková,	že	někteří	návštěvní-
ci	málem	upustí	mince,	které	jim	vracím	z	po-
kladny,	jak	jsou	rozpálené.	K	údivu	mnohých	i	
ostřílených	pěstitelů	však	permanentní	rosení,	
prolévání	 okolní	 rašeliny,	 nainstalované	mlži-
če	a	noční	kolísaní	teplot	funguje	a	není	nutné	
resuscitovat	jedinou	rostlinku.	A	to	i	přesto,	že	

Triphyophyllum peltatum,	pěstitel	Michal	Kouba.	Foto:	Jakub	Štěpán
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se	 v	 expozici	 našlo	mnoho	 chladnomilnějších	
druhů	včetně	vysokohorských	 láčkovek.	Ba	co	
víc,	rostlinám	jdou	zdánlivě	extrémní	podmín-
ky	k	duhu	a	při	 nedělní	deinstalaci	 si	majite-
lé	kolikrát	nebyli	jisti,	zda	jsme	nedopatřením	
nepromíchali	 jmenovky.	Mnohým	 rosnatkám,	
například	hlavně	těm	z	okruhu	petiolaris,	vyso-
ké	denní	teploty	evidentně	prospívaly.	V	mém	
případě	Drosera paradoxa	začala	dělat	nové	lis-
ty	tak	velké,	že	mi	přerostly	přes	okraj	květiná-
če	a	po	návratu	domů	se	už	nevešla	do	akvária,	
aniž	by	se	nelepila	na	stěny.	Přibližně	dva	týdny	
na	to	mi	pak	vůbec	poprvé,	po	více	než	4	letech	
vykvetla	–	a	hned	dvěma	květními	stvoly.	A	co	
se	trifida	štítnatého	týče,	ten	se	na	Výstavě	krás-
ně	vybarvil	a	svému	hrdému	majiteli	se	odmě-
nil	novým	listem.
Každý	 ročník	 se	 snažíme	 něčím	ozvláštnit,	

přijít	 s	 něčím	 novým,	 neotřelým,	 zaujmout.	
Prostě	neusnout	na	vavřínech.	Loni	jsme	před-
stavili	prvních	osm	infotabulí	–	tolik	postráda-
ných	velkých	„karet“	o	rozměrech	přibližně	60	
cm	 na	metr	 (!),	 pojednávajících	 o	 základních	

masožravých	 rodech	a	Kosišti.	Vždyť	co	 by	 to	
bylo	za	výstavu,	když	byste	ani	neměli	možnost	
dočíst	se	to	nejzákladnější	a	odejít	obohaceni	o	
alespoň	 špetku	 nových	 informací.	 Letos	 jsme	
počet	doplnili	o	další	tři	rody,	přičemž	největ-
ší	hlad	byl	určitě	po	láčkovkách.	Pro	děti	jsme	
připravili	dětský	koutek:	omalovánky	s	obrázky	

Mlžilo	se,	co	to	šlo.	Také	díky	tomu	byly	rostliny	ve	velmi	dobré	kondici,	navzdory	
pekelným	vedrům,	která	ve	skleníku	panovala.		Foto:	Jakub	Štěpán

Sarracenia purpurea	„Smurf“.	Tato	forma,	
kterou	na	prodej	přivezl	Ludo	Verdyck,	šla	
mezi	pěstiteli	na	dračku.	Foto:	Jakub	Štěpán



www.darwiniana.cz	 39

masožravých	 rostlin.	 Možná	 na	 první	 pohled	
obyčejné,	ale	nápad	se	setkal	u	dětí	a	vlastně	i	
rodičů	 s	 velkým	ohlasem.	V	 jednoduchosti	 je	
prostě	 krása.	A	 konečně	 nový	 prodejní	 artikl:	
magnetky	na	 lednici	 s	motivy	 –	 jak	 jinak	než	
masožravek	 a	 logem	 Darwiniany,	 v	 grafickém	
podání	Michala	Kouby.

Cílem	Výstavy	však	není	jen	prezentovat	své	
pěstitelské	úspěchy	a	pootevřít	okénko	do	svě-
ta	masožravosti	 širší	 laické	 veřejnosti.	 Nemé-
ně	důležitým	záměrem	vždy	bylo,	aby	členové	
a	nadšenci	do	masožravek	měli	možnost	se	se-
jít,	vyměnit	rostliny,	semínka,	zkušenosti	a	po-
bavit	 se	o	 svém	koníčku.	Dát	prostor	 k	 tomu,	
aby	se	utužil	kolektiv,	členská	základna	se	více	
družila,	pěstitelé	se	navzájem	osobně	poznali,	
aby	si	k	přezdívce	nebo	jménu,	které	znají	 jen	
z	diskuzního	fóra	nebo	ze	stránek	Trifida,	při-
řadili	 tvář	 konkrétního	 člověka.	 Aby	 vznikala	
nová	přátelství	a	náš	život	byl	barvitější.	A	tak	
se	první	sobotní	večer	hrály	do	půlnoci	karet-
ní	hry,	mimochodem	velice	povedené	a	zábav-
né,	u	kterých	jsme	se	opravdu	srdečně	zasmáli,	
a	druhý	sobotní	večer,	jak	se	již	stalo	pravidlem,	
je	jednoduše	rozlučkový	–	bilancujeme.
Pokud	by	vás	k	Výstavě	zajímaly	další	detaily,	

fotky,	postřehy	atd.,	snažili	jsme	se	„ještě	zatep-
la“	vše	důležité,	zajímavé,	anebo	třeba	úsměv-
né	a	nevšední	zachytit	v	kratičkých	reportážích	

„Opatrně,	jinak	vás	kousne!“	
Foto:	Jakub	Štěpán

Návštěvníky	oblíbená	sekce	mucholapek,	rosnolisty,	rosnatky...	Po	celé	délce	výstavy	byly	k	
dispozici	informační	tabule,	které	každým	rokem	postupně	přibývají.		Foto:	Jakub	Štěpán
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den	po	dni	na	Chramst!u,	který	najdete	na	in-
ternetových	stránkách	Darwiniany	http://www.
darwiniana.cz/masozravky/chramst.

Valná hromada
Na	sobotu	16.	června,	dopoledne,	připadla	Val-
ná	hromada.	První	sobota	výstavy	je	podle	na-
šich	dlouholetých	zkušeností	členskou	základ-
nou	 nejvíce	 preferovaným	 dnem	 k	 návštěvě.	
Protože	 však	 řádné	 volby	 proběhly	 loni,	 dal-
ší	máme	na	pořadu	dne	až	v	roce	2013	a	vlast-
ně	 nic	 zásadního	 k	 projednání,	 co	 by	 moh-
lo	 potenciálně	vyvolat	vášnivější	debatu,	 není	
na	 programu,	 je	 účast	 početně	 slabší	 a	 setká-
ní	postrádá	byť	 jen	kapku	adrenalinového	ná-
boje.	 Na	 druhou	 stranu	 panuje	 velice	 kolegi-
ální	 až	 kamarádská	 atmosféra.	 V	 zamluvené	
Krajinově	posluchárně	PřF	UK	si	beru	úvodní	
slovo	a	věnuji	 se	ve	vší	 stručnosti	 finančnímu	

Jedna	část	instalace	špirlic.	Začátkem	léta	byly	nádherné.		Foto:	Jakub	Štěpán

Nepenthes lowii.		Foto:	Martin	Dlouhý



www.darwiniana.cz	 41

Výstava v číslech
Jako	každý	rok	rozdělí	Darwiniana	polovinu	z	
tohoto	zisku	mezi	vystavovatele	jako	výraz	po-
děkování	 a	 kompenzaci	 za	 náklady	 spojené	 s	
jejich	 převozem.	 Letos	 to	 znamená	 2	 687	 Kč	
na	412	květníků	(2	688	Kč	čistého	zisku	z	celé	
akce	pro	Darwinianu),	které	si	mezi	sebe	roz-
dělí	 17	vystavovatelů:	Markétka	Aubrechtová,	
Katka	Braunová,	Albert	Damaška,	Zbyněk	Elin-
gr,	Honza	Grünwald,	 Jirka	Havrda,	Patrik	Hu-
dec,	 Markéta	 Juppová,	 Petr	 Kolář,	 Rosťa	 Kra-
cík,	 Katka	 Králová,	 manželé	 Rubešovi,	 Adam	
Veleba	a	samozřejmě	čtveřice	našich	prodejců.	
Za	sdružení	Darwiniana	vám	všem	moc	děku-
ji,	protože	jinak	bychom	neměli	co	vystavovat.

zázemí	 Darwiniany,	 které	 je	 zdravé	 a	 umož-
ní	nám	do	budoucna	pokračovat	v	zajímavých	
projektech.	Novinky	 ke	 Kosišti	 shrnul	Michal	
Rubeš.	 Následuje	 vzájemná,	 otevřená	 diskuze	
o	Darwinianě	a	 jejích	cílech,	čímž	 také	uzaví-
ráme	krátkou	provozní	část.	Hlavní	lákadlo	se-
tkání	může	 začít:	Mirek	Zacpal	vypráví	velice	
poutavě	o	svém	pobytu	u	protinožců	a	jeho	vý-
lety	za	australskými	masožravkami,	které	v	mi-
nulosti	 shrnul	 také	v	 seriálu	Australský	deník	
v	Trifidu.	Teď	však	není	omezen	rozsahem	ča-
sopisu	a	může	se	dosytosti	a	barvitě	rozpovídat.	
K	tomu	pro	nás	vybral	více	než	stovku	úžasných	
fotografií	z	přírody,	z	nichž	většinu	mnozí	viděli	
vůbec	poprvé,	protože	se	jednoduše	do	Trifida	
nevešly.	Hodně	se	Mirka	vyptáváme	na	všechny	
možné	detaily,	vždyť	hlíznatky	a	trpaslíci	patří	
poprávu	mezi	 jedny	z	nejkrásnějších	rosnatek	
vůbec	a	přitom	se	kolikrát	z	neznalosti	taměj-
ších	poměrů	dopouštíme	zcela	zbytečných	pěs-
titelských	přehmatům,	někdy	 i	 fatálních.	Mir-
kovy	postřehy	jsou	prostě	k	nezaplacení.

Instalace	tučnic	na	travertinu.	
Foto:	Martin	Dlouhý

Nepenthes mikei.  Foto:	Martin	Dlouhý
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Závěrečné poděkování
Ještě	jedno	poděkování,	neméně	důležité,	patří	
Botanické	zahradě	PřF	UK	za	poskytnuté	záze-
mí	a	podporu	a	firmě	Rašelina	a.s.	(http://www.
raselina.cz/),	která	pravidelně	od	roku	2010	da-
ruje	potřebných	tisíc	 litrů	rašeliny.	A	konečně	
všem	pomocníkům	a	sympatizantům,	bez	kte-
rých	 by	 Výstava	 nejen	 že	 nebyla	 tak	 skvělou	

akcí,	na	kterou	budeme	všichni	rádi	vzpomínat,	
ale	 pravděpodobně	 by	 se	 ani	vůbec	 nekonala.	
Díky	moc	za	všechno:	za	přespávání	ve	skleníku	
a	hlídání	věcí,	za	provádění	škol,	za	pomoc	pro-
dejcům,	za	poskytnutí	výkladu	a	rad	návštěvní-
kům,	za	rosení,	za	nošení	vody,	za	pomoc	s	mi-
lionem	dalších	věcí,	ale	i	za	duševní	podporu	a	
hlavně	neopakovatelnou	atmosféru.			

Někteří	návštěvníci	byli	výstavou	doslova	pohlceni.		Foto:	Jakub	Štěpán
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Bublinatka	Utricularia nelumbifolia	patří	mezi	vzrůstově	větší	druhy.	Díky	charakteristickým	
listům	ji	lehce	rozeznáte	od	ostatních	zástupců	rody.	Podobné	listy	má	už	jen	Utricularia 

reniformis,	která	je	však	má	z	jedné	strany	vykrojené.	
Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXV
Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L.M.C. Richard)

Rod – bublinatka (Utricularia L.), angl. Bladderwort
Svět měchýřků druhů z ČR (The World of Utrics of The Species from The Czech Republic)

1a – Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris L.), malá 
past (small trap), 1b – velká past (large trap)

2a – Bublinatka menší (U. minor L.), past (trap), 2b – prýt s pastmi (leaf with traps)
3a – B. bledožlutá (U. ochroleuca R. Hartman), ponořený asi-

milační prýt s pastí (submerged leaf with trap)
4a – B. jižní (U. australis R. Br.), 4b – velká a malá past (4a) (large and small trap)

5a – B. vícekvětá (U. bremii Kölliker), ponořený prýt s pastí (submerged leaf with trap)
6a – B. prostřední (U. intermedia Hayne), prýt s pastmi (leaf with traps), 6b 

+ 6c – habitus rostliny, dekorace (appearance of this plant, decoration).

Podle P. Taylora (The Genus Utricularia, 1989) zpracoval: Zdeněk Žáček


