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Vážení	členové	Darwiniany,	vážení	čtenáři	Tri-
fida.
Rok	 2017	 je	 pro	 Darwinianu	 rokem	 znač-

ných	změn.	O	problémech,	kterým	jsme	v	po-
sledních	letech	čelili,	se	již	dostatečně	rozepsal	
můj	 předchůdce	 na	 postu	 prezidenta	 Darwi-
niany	Patrik	Hudec.	Patrikovi	patří	můj	velký	
obdiv	a	patří	mu	i	dík	celé	společnosti,	neboť	se	
u	něj	postupně	navršila	pestrá	sbírka	nejrůzněj-
ších	funkcí	a	starostí,	o	které	se	pro	nás	nezištně	
staral,	a	které	často	nebyly	navenek	příliš	vidět,	
přesto	je	bylo	nezbytné	zpracovat.
Od	letošní	Valné	hromady	jsem	jednu	z	jeho	

funkcí	 (tedy	 to	 prezidentování)	 vzal	 na	 sebe	
já,	poněkud	se	proměnilo	také	složení	Správní	
rady.	Většinu	z	nás	znáte	z	dřívějška,	novou	tvá-
ří	ve	Správní	radě	je	Leoš	Kohoutek,	který	nám	
přinesl	nový	úhel	pohledu.	Ani	Leoš	však	není	
žádný	nováček	na	akcích	Darwiniany,	potažmo	
v	celé	komunitě	masožravkářů.	Všem	svým	ko-
legům	 z	 týmu	 zajišťujícího	 chod	 naší	 společ-
nosti	děkuji,	ať	už	se	jedná	o	lidi	známé,	kteří	
se	společnosti	věnují	dlouhodbě,	nebo	o	nové	
dobrovolníky,	kteří	se	k	nám	přidali	nedávno.
Mnohé	změny	jste	jistě	zaznamenali,	jiné	se	

teprve	chystají.	Nejedná	se	pouze	o	novinky	ve	

virtuálním	světě	(upravený	web	a	nové	fórum),	
ale	 i	o	nové	akce,	které	bychom	ve	spolupráci	
s	 vámi,	 členy	 Darwiniany,	 rádi	 připravili.	 Sa-
mostatnou	kapitolou	 je	změna	nejrazantnější,	
vydávání	Trifida.	O	této	se	více	dozvíte	v	Inte-
rinfu,	ale	vězte,	že	držíte	v	rukou	předposled-
ní	číslo,	které	si	můžete	vzít	s	sebou	na	toaletu	
(adaptuji	poznámku	z	Valné	hromady,	autora	si	
bohužel	 nepamatuji).	Trifid	 2/2017	 bude	po-
slední	a	články	se	pak	přesunou	do	virtuálního	
světa.
Dost	však	nostalgie,	diskuze	o	této	věci	byla	

dostatečně	 rozsáhlá.	 V	 srpnu	 2017	 jste	 měli	
možnost	podívat	se	do	Vídně	na	výstavu	společ-
nosti	G.	F.	P.	(společnost	pěstitelů	masožravých	
rostlin	 sdružující	především	německy	mluvící	
pěstitele).	Já	jsem	se	tam	spolu	s	Martinem	Ho-
líkem	a	Leošem	Kohoutkem	podíval	a	o	našem	
výletě,	který	kromě	výstavy	zahrnoval	 i	 jednu	
masožravou	 lokalitu	 na	 okraji	 Alp,	 se	 dozvíte	
v	příštím	čísle	Trifida.
V	září	jsme	zorganizovali	menší	akci	na	ně-

kolika	 místech	 republiky	 –	 ukončení	 tempe-
rátní	sezóny.	Můj	velký	dík	za	spolupráci	patří	
manželům	 Rubešovým,	 kteří	 pozvali	 pěstite-
le	na	svou	chatu	v	Otvovicích	 (detailní	 report	

Fotografie	z	Výstavy	2016	©	Jakub	Štěpán
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nabídl	Michal	 Rubeš	 na	Chramst!u),	Martinu	
Holíkovi,	který	se	ujal	hledání	tučnic	u	Štram-
berka,	a	Leoši	Kohoutkovi,	 který	na	sebe	vzal	
organizaci	 návštěvy	 naučné	 stezky	 u	 Velkého	
Dářka.	 Já	 jsem	se	přidal	právě	k	 této	poslední	
akci	a	myslím,	že	jsme	si	ji	navzdory	větrnému	
počasí	 výborně	 užili.	 Můj	 opožděný	 článeček	
s	 fotkami	snad	časem	také	najdete	na	Charm-
st!u.
Už	na	Valné	hromadě	jsem	avizoval,	že	bych	

rád	 vyzkoušel	 zorganizovat	 podzimní	 výsta-
vu	masožravek,	 kde	 by	 byly	 k	 vidění	 rostliny,	
které	 se	 pěstitelé	 obvykle	 bojí	 vytáhnout	 ze	
sklepů,	 případně	druhy,	 které	 vegetují	 během	
zimy	a	v	 létě	 jsou	dormantní.	 Shodli	 jsme	 se,	
že	 logickou	 destinací	 takové	 výstavy	 je	 Brno,	
neboť	v	 Praze	 již	Darwiniana	organizuje	 svou	
klasickou	výstavu.	Termín	je	domluven,	výstava	
se	bude	konat	v	botanické	zahradě	Přírodově-
decké	fakulty	Masarykovy	univerzity	a	proběh-
ne	spolu	s	výstavou	citrusů	a	jiných	subtropic-
kých	a	tropických	užitkových	rostlin	ve	dnech	
18.–21.	10.	2018.	Bližší	informace	budeme	po-
dávat	v	průběhu	roku	2018,	detailní	organizace	
začne	 patrně	 na	 přelomu	 srpna	 a	 září.	 Pevně	
doufám,	 že	 si	 na	Moravě	 neutrhneme	ostudu	
a	představíme	veřejnosti	rostliny,	které	na	 jar-
ních	či	letních	výstavách	nejsou	běžně	k	vidění.

Dne	19.	12.	2017
Adam	Veleba
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Pinguicula pygmaea – new dwarf butterwort 
from Mexico
Adam Veleba
Shortly	 after	 a	 new	 sundew	 D. magnifica	 had	
been	described	we	experienced	another	discove-
ry.	The	trio	of	botanists	Rivadavia	F.,	Read	E.L.	a	
Fleischmann	A.		has	introduced	a	new	mexican	
butterwort	P. pygmaea.		It	is	a	subtle,	rare	carnivo-
ruos	plant	growing	on	gypsum.	We	bring	a	short	
resume	of	their	discourse.

 Rigorous thesis „A study of selected species 
of Drosera  genus“ (PhMr. Jaroslav Miksá-
nek, 1969) in a context of today´s knowledge 
 Adam Veleba, Miloslav Macháček
The	 expert	 text	 „A	 study	of	 selected	 species	 of	
Drosera 	genus“	written	by	PhMr.	 Jaroslav	Mik-
sánek	(1922	–	2008)	was	his	rigorous	thesis	de-
fended	at	the	Faculty	of	Natural	Science	of	Ko-
menský	University	in	Bratislava	in	1969.	The	text	
was	kindly	provided	by	author´s	grandson	PhDr.	
Marek	Šmíd	who	would	like	to	remind	his	grand-
father´s	work.	Adam	and	Slávek	then	tried	to	put	
the	text	in	a	contemporary	context.	The	text	itself	
has	 got	 three	 parts.	 Firstly	 the	 readers	 become	
aquainted	with	the	Drosera	genus	 from	histori-
cal,	geographical	and	taxonomical	point	of	view.	
Next	 chapter	 brings	 pharmacologic	 and	 phar-
macognostic	 information.	Closing	part	presents	
information	 about	 localities	 and	 experimental	
trials	to	acclimate	D. capensis.

Exhibition of carnivorous plants (and other 
cool plants) 10.-19.6.2016 in hindsight
Patrik Hudec
We	 look	 forward	 to	 future	both	with	hope	and	
fears.	No	less	important	is	to	look	back	from	time	
to	time	and	balance	what	we	have	achieved.	Do	
you	still	remember	last	year	exhibition	in	Prague?

The Intricate Pinguicula crystallina/hirtiflo-
ra-complex
Andreas Fleischmann
The P. crystallina/hirtiflora-species-aggregate com-
prises rosetted perennial temperate butterworts of 
homophyllous growth type that are distributed in the 

Mediterranean and Asia Minor. Taxonomic history 
and difficulties of this intricate group of Pinguicu-
la have been dealt in detail, yet still many questions 
remained regarding species concepts and circum-
scriptions. The species-complex is reviewed by the 
author, based on newly available data.

Carnivorous plants symbiosis – 10. Funda-
mental role of symbiosis in evolution (Part 2)
Jiří Vítek
In	the	second	part	author	closes	his	large	article	
series	about	carnivorous	plants	symbiosis	which	
we	had	an	honour	to	be	got	to	know	during	last	
years.	Last	chapter	deals	with	symbiosis	between	
prokaryotes	and	eukaryotes	and	between	euka-
ryotes.	Dr.	Vítek	has	tried	to	bring	readers	closer	
to	a	field	of	biology	of	carnivorous	plants	that	is	
quite	 rarely	 published	 in	other	 popular	 science	
publications.

Photographical – botanical workshop in 
Doksy area
Robert Hanzlík
Jakub	 Štěpán	 has	 organized	 a	 photographical	
workshop	associated	with	an	excursion	to	seve-
ral	carnivorous	plants	habitats	in	Doksy	area.	The	
goal	of	the	field	trip	was	not	only	czech	butter-
wort	 P. bohemica	 or	 sundews	 D. rotundifolia.	
There	were	 also	 plenty	 of	 bladderworts,	marsh	
grass	 of	 Parnassus	 (Parnassia palustris),	marsh	
orchids	–	Helleborine	 (Epipactis sp.)	or	 leopard	
plants	(Ligularia sp.).	Although	mosquitos	were	
benignant	 for	 once,	 for	 arachnophobic	 people	
it	was	not	a	bed	of	roses.	If	you	know	Jakub	you	
know	that	spiders	are	his	favourite	and	we	have	
to	say	very	successful	macro	photography	objects.

Searching orchids in The High Tauern
Vladimír Rudajev
While	in	the	summer	there	are	herds	of	Czechs	
attracted	to	sea	migrating	to	south	in	direction	to	
Italy	or	Croatia,	there	are	still	individuals	who	go	
astray	to	see	a	beauty	of	nature	in	The	Alps.	Vladi-
mír	takes	us	to	a	trip	to	The	High	Tauern	to	cheer	
up	not	only	carnivorous	platns	lovers	but	mainly	
orchids	lovers.

Summary
JANA RUBEŠOVÁ, PATRIK HUDEC
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Trifid od roku 2018 
mění svou formu
Papírového	Trifida	sázím	už	dlouhou	řadu	let.	
V	roce	2003	jsem	převzal	štafetu	od	Honzy	Bür-
gera	a	začal	s	černobílou	formou	2003/3.	Díky	
přechodu	 na	 digitální	 tisk	 jsme	 mohli	 přidat	
barevnou	 přílohu	 do	 2003/4	 a	 od	 roku	 2004	
Trifid	vycházel	s	barevnou	obálkou	a	ve	formá-
tu	A4.	V	roce	2007	jsme	přešli	na	menší	formát	
B5.	 Podíl	 barevné	 části	 se	 stále	 zvyšoval	 a	od	
čísla	2011/3	se	Trifid	tisknul	komplet	v	barvě.
Od	roku	2018	to	bude	všechno	jinak.	Trifid	

již	nebude	vycházet	jako	čtvrtletník	či	pololet-
ník,	ale	bude	vycházet	průběžně	na	webu.	Už	
není	v	našich	silách	připravovat	tištěný	časopis	
jen	pro	110	odběratelů.
Prvně	se	Trifid	objevil	v	elektronické	podo-

bě	 jako	 PDF	 na	 CD	v	 roce	 2005.	 Rozhodnutí	
vypustit	 do	 světa	 PDF	 provázely	 velké	 rozpo-
ry	mezi	členy	společnosti.	 Jakmile	se	pustí	do	
světa	 lehce	 kopírovatelné	 PDF,	 nikdo	 si	 ne-
bude	platit	členství.	Tyto	obavy	se	nenaplnily.	
Postupně	 bylo	možné	 si	 stáhnout	 PDF	 přímo	
z	webu	a	dva	roky	staré	časopisy	byly	přístup-
né	pro	všechny	zájemce,	nejen	pro	členy.	To	se	
změnilo	v	 polovině	 letošního	 roku.	Nyní	 jsou	
všechny	Trifidy	volně	k	dispozici,	a	stejně	tak	to	
bude	platit	pro	novou	webovou	formu	Trifida.
Poslední	číslo	z	roku	2017	ještě	připravíme	

a	odběratelé	je	dostanou	do	svých	schránek.
Dotazy	 a	 připomínky	 prosím	 směrujte	 do	

fóra	společnosti.
Michal Rubeš

Členské příspěvky 
na rok 2018 jsou pro 
všechny 150 Kč
Vzhledem	k	tomu,	že	Trifid	přechází	komplet-
ně	na	elektronickou	formu,	sjednocují	se	člen-
ské	příspěvky	od	roku	2018	na	150	Kč,	což	dří-
ve	bylo	členství	s	Trifidem	v	PDF.
Členství	ve	společnosti	tím	dostává	svůj	pů-

vodní	význam.	Dlouhá	 léta	bylo	mnoha	 lidmi	
vnímáno	 především	 jako	 předplatné	 Trifida.	
Členské	příspěvky	nyní	budou	sloužit	hlavně	k	
zajištění	chodu	společnosti.
Žádné	velké	výhody	však	z	členství	nečekej-

te.	 Darwiniana	 je	 společnost,	 která	 nezištně	
poskytuje	služby	pro	pěstitele	masožravek.	Její	
členové	 se	podílí	 na	 jejím	chodu,	 zajišťují	vý-
stavy,	vydávají	články,	poskytují	informace,	atd.	
Neděláme	to	pro	osobní	prospěch,	ale	pro	po-
těšení	z	práce	na	podporu	pěstitelů	v	kolektivu	
pro	masožravky	zapálených	lidí.
Darwiniana	 je	 díky	 tomu	 otevřenější,	 než	

kdy	v	minulosti	byla.	Každý	z	vás,	kdo	by	chtěl	
přiložit	ruku	k	dílu,	může,	byť	třeba	jen	malič-
kostmi.

Michal Rubeš

Interinfo

Fotografie	z	Výstavy	2016	©	Katka	Braunová
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Termín	tradiční,	největší	výstavy	masožravých	
rostlin	 a	 „jinejch hustejch kytek“	 v	 České	 re-
publice,	kterou	jednou	ročně	pořádáme	v	úzké	
spolupráci	 s	 Botanickou	 zahradou	 Přírodově-
decké	fakulty	Univerzity	Karlovy	na	pražském	
Albertově,	se	patrně	ustálil.	Na	základě	empi-
rie	z	předešlých	let	jsme	se	rozhodli	definitivně	
spojit	první	víkend	naší	 10denní	akce	 s	 Praž-
skou	 muzejní	 nocí.	 Ta	 pravidelně	 vychází	 na	

druhou	červnovou	sobotu	a	stejně	jako	výstava	
masožravek	se	v	roce	2016	konala	už	potřinác-
té.
Nicméně	 ještě	než	se	v	pátek	v	9.00	otevře	

horní	 skleník	 BZ	 UK	 prvním	 návštěvníkům,	
musíme	s	pomocníky	během	pouhého	jednoho	
dne	nejprve	vše	doslova	od	nuly	připravit.	Na-
vézt	kubík	rašeliny,	rostliny	jak	do	expozice,	tak	
na	 prodej,	 dále	 stínovky,	 vstupenky,	 bannery,	

Ohlédnutí za Výstavou 
masožravek 

(a jinejch hustejch kytek) 
10.–19. 6. 2016

PATRIK HUDEC

Instalační	den.				Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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plakáty,	 trička,	 sborníky,	 brožury	 atd.	 A	 pak	
tomu	všemu	hlavně	dát	nějaký	řád:	časově	sla-
dit	veškeré	úkony,	z	nichž	mnohé	na	sebe	bez-
prostředně	 navazují,	 a	 naaranžovat	 samotnou	
výstavu.	 A	 právě	 k	 tomuto	 účelu	 nám	 slouží	
takzvaný	 instalační čtvrtek,	 který	 tentokráte	
vyšel	na	9.	června.
Ročník	2016	byl	pro	nás	popravdě	plný	otaz-

níků	 a	 očekávání.	 Předešlý	 rok	 totiž	 nejenže	
ukončil	sérii	tří	ročníků	v	řadě,	kdy	počasí	pořá-
dání	akce	vůbec	nepřálo,	ale	hlavně	k	naší	velké	
radosti	 zavítal	do	skleníku	dvojnásobný	počet	
návštěvníků	oproti	dlouhodobému	průměru.
Valná	hromada
Nejvíce	 členů	 Darwiniany	 navštíví	 výstavu	

během	jejího	prvního	víkendu.	Primárně	z	to-
hoto	 důvodu	 tradičně	 svoláváme	 valnou	 hro-
madu	spolku	na	sobotní	dopoledne,	abychom	
projednali	 klíčové	 záležitosti	 v	 co	 největším	
počtu,	a	odpoledne	 je	pak	už	čistě	v	 individu-
ální	režii.	Část	členské	základny	zůstává	až	do	
večera,	aby	nám	vypomohla	s	hektickým	pro-
gramem	muzejní	noci.
Volby	do	vedení	Darwiniany	a	nutná	trans-

formace	 z	 občanského	 sdružení	 na	 zapsaný	
spolek	 kvůli	 změnám	 v	 občanském	 zákoníku	
se	 odehrály	 v	 předešlém	 roce	 a	 na	 programu	
setkání	 se	 nakonec	 neobjevil	 žádný	 bod,	 kte-
rý	 by	 si	 vyžadoval	 hlasování.	 Přítomné	 jsem	
proto	 pouze	 krátce	 seznámil	 s	 velice	 dobrou	
finanční	 situací	 Darwiniany,	 poodkryl	 trochu	
z	toho,	co	aktuálně	řešíme	ve	Správní	radě	a	co	
nás	trápí	–	nikoho	asi	nepřekvapí,	že	za	největší	
bolest	dlouhodobě	považujeme	nedostatek	ak-
tivních	členů	–	a	společně	jsme	prodiskutovali	
pár	zajímavých	námětů,	které	na	místě	zazněly.	
Po	cca	půl	hodince	 jsem	předal	slovo	Martinu	
Zounovi,	 který	 nás	 nechal	 nahlédnout	do	 své	
kuchyně	a	velice	ochotně	 se	podělil	o	 nabyté,	
dlouholeté	 zkušenosti	 s	 venkovním	 pěstová-
ním	 a	 zodpověděl	 řadu	 praktických	 dotazů.	
Po	 zhruba	 dvou	 hodinách	 jsme	 se	 v	 menších	
hloučcích	rozešli.

Pražská muzejní noc
Jak	jsem	naznačil	už	v	úvodu,	středobodem	vý-
stavy	 je	 zapojení	 se	do	 Pražské	muzejní	 noci, 
během	níž	jsou	návštěvníkům	zdarma	otevřeny	
brány	 řady	 kulturních	 institucí.	 Nasvícené	

prostory	 zahrady	 za	 teplých	 večerů	 mají	 své	
kouzlo.	 Akce	 každoročně	 láká	 davy	 zájemců	
a	do	cca	desáté	hodiny	večerní,	než	proud	lidí	
začne	 trochu	 polevovat,	 projde	 expozicí	 více	
lidí	než	za	celou	dobu	výstavy.	Jedno	z	hlavních	
poslání	Darwiniany	–	šíření	osvěty	o	masožra-
vých	 rostlinách	mezi	 zájemci	 –	 je	 však	 tímto	
beze	zbytku	naplněno.

Výpěstky	je	potřeba	řádně	označit.	
Fotografie	©	Jakub	Štěpán

Fotografie	©	Jakub	Štěpán

Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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Pokud	se	ale	něco	v	roce	2016	opravdu	vy-
dařilo,	pak	 to	bylo	počasí.	 Jako	kdyby	se	nám	
mělo	 dostat	 omluvy	 za	 předešlou	 nepřízeň	 –	
průběh	třináctého	ročníku	si	nemůžeme	vyna-
chválit.	Slunečné	počasí,	které	snad	jen	jednou	
jedinkrát	za	celou	dobu	krátce	přerušila	rychlá	
bouřka,	 a	 přitom	 velice	 příjemné	 teploty	 jen	
lehce	 nad	 20	°C	 s	 nočními	 poklesy	 vytvořily	
naprosto	dokonalou	kombinaci	jak	pro	pomoc-
níky	 a	 prodejce,	 tak	 pro	 vystavované	 rostliny.	

Ostatně	 mnozí	 z	 vystavovatelů	 si	 během	 ne-
dělní	deinstalace	pochvalovali,	že	si	odváží	své	
rostliny	v	 lepší	 kondici,	 než	 když	 je	před	více	
než	týdnem	do	skleníku	navezli	:-).	Prostě	po-
časí	jako	stvořené	pro	procházky.
Stejně	 jako	 předešlý	 rok	 jsme	 se	 rozhodli	

investovat	 tisícovku	 do	 propagace	 výstavy	 na	
Facebooku.	Nicméně	tentokrát	nebyl	ohlas	ta-
kový,	v	 jaký	 jsme	doufali.	 Sociální	 síť	 změnila	
zásady	 inzerce	 a	 očekávaný	 efekt	 v	 rozsahu	
roku	2015	se	nedostavil.	 I	přesto	zůstal	Face-
book	 jedním	 ze	 stěžejních	 reklamních	 kaná-
lů	 a	 konečná	 návštěvnost	 zdárně	 držela	 krok	

Fotografie	©	Jakub	Štěpán

Dětský	koutek 
Fotografie	©	Jakub	Štěpán

Biotop	Rosti	Kracíka	 
Fotografie	©	Katka	Braunová
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s	mimořádně	úspěšným	dvanáctým	ročníkem.	
Na	vstupném	 jsme	vybrali	 cca	 58	 tisíc	 korun,	
tedy	 jen	o	necelé	dva	 tisíce	set	méně,	z	čehož	
jsme	botanické	zahradě	odvedli	35%	podíl.	Za	
pronájem	stolů	 jsme	od	prodejců	vyinkasovali	

5	400	Kč,	 které	 posloužily	 na	 úhradu	 proná-
jmu	skleníku.	Vedle	klasických	výdajů	za	spo-
třební	materiál	a	nezbytné	propriety	(rašelinu,	
křemičitý	písek,	 kůru,	pytle	 na	vany,	 kelímky,	
tácky,	igelitové	tašky,	toaletní	papír,	nalepovací	
číslice,	atd.)	a	základní	občerstvení	pro	pomoc-
níky	a	prodejce	 (především	balíky	vod,	pečivo	
a	kávu),	jsme	měli	také	některé	jednorázové	ná-
klady.	Kromě	 již	zmíněné	propagační	reklamy	
na	Facebooku	se	 jednalo	například	o	toner	do	
tiskárny.

Zátiší	špirlic	uprostřed	skleníku.		Fotografie	©	Katka	Braunová

Fotografie	©	Jakub	Štěpán,	stejně	jako	
fotografie	na	následující	dvoustraně

Detail	listu	rosnatky	kapské	 
Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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Výstava v číslech
Stejně	jako	každý	rok	jsme	polovinu	z	hrubého	
zisku	rozdělili	mezi	vystavovatele.	Už	od	prvo-
počátku	považujeme	toto	gesto	za	výraz	podě-
kování	lidem,	bez	nichž	by	uspořádání	celé	akce	
nebylo	možné,	a	současně	kompenzaci	nákladů	

spojených	mimo	jiné	s	převozem	rostlin.	Dva-
náct	 vystavovatelů	 zapůjčilo	 do	 expozice	 374	
květináčů:	Pavel	Bartoň,	Katka	Braunová,	Jirka	
Havrda,	 Michal	 Kouba,	 Rosťa	 Kracík,	 Milana	
Petras,	Michala	 Prokopec,	manželé	 Rubešovi,	
David	Švarc,	Ludo	Verdyck,	Martin	Zoun	a	 já.	
Na	 takřka	 čtyři	 stovky	 pak	 počet	 vystavených	
rostlinných	 exponátů	 dorovnala	 Botanická	

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2016

Vstupné	celkem 58	290	Kč

Pronájem	stolů	prodejcům 5	400	Kč

Celkem příjmy 63 690 Kč

Smluvní	podíl	BZ	UK	(35	%	ze	vstupného) 20	402	Kč

Pronájem	skleníku	Darwinianě 5	000	Kč

Spotřební	materiál	(toner,	rašelina,	písek,	kůra…)
Základní	občerstvení	(vody,	pečivo…) 13	383	Kč

Reklama	na	sociální	síti	Facebook 1	210	Kč

Celkem výdaje 39 995 Kč

HRUBÝ	ZISK 23	695 Kč

Část	prodejní	sekce.		Fotografie	©	Katka	Braunová
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zahrada	 společně	 s	 Přírodovědeckou	 fakultou	
Univerzity	Karlovy.	Za	spolek	Darwiniana	bych	
všem	rád	i	touto	cestou	ještě	jednou	moc	děko-
val.	Ve	výsledku	akce	skončila	pro	Darwinianu	
čistým	ziskem	11	847	Kč.

Pár děkovných slov 
závěrem
Poslední	 odstavec	 vždy	 věnujeme	 kratičkému	
shrnutí	 a	 hlavně	 poděkování	 organizátorům.	
A	 já	 tuto	 tradici	 rozhodně	 nehodlám	 porušit	
ani	 tentokrát.	Ono	 totiž	není	vůbec	 jednodu-
ché	dát	dohromady	na	čtyři	 sta	 rostlin	z	 celé	
České	republiky,	10	dní	o	ně	pečovat	v jiných,	
mnohdy	 ne	 zcela	 optimálních	 podmínkách,	
zajistit	 na	 výstavu	 s	 předstihem	 vše	 potřebné	
včetně	 jejího	 nepřetržitého	provozu,	 provádět	
návštěvníky,	 pomáhat	 prodejcům	 a	 na	 konci	
výstavy	během	 jediného	večera	celou	expozici	
zase	rozebrat	a	vrátit	skleník	do	původního	sta-
vu.	A	to	vše	bez	ohledu	na	počasí:	Ať	už	ven-
ku	panují	 tropická	vedra,	anebo	prší	a	 je	stěží	
15	°C.	Nic	z	toho	by	nebylo	možné	bez	nezištné	
pomoci	nejen	členů	Darwiniany	a	jejich	rodin-
ných	příslušníků	a	přátel,	ale	rovněž	bez	 jedi-
nečného	 zázemí,	 kterého	 se	 nám	 dostává	 od	
botanické	zahrady.	Za	rok	zase	na	viděnou!	 Fotografie	©	Katka	Braunová

Pomocníci	bilancují	v	závěru	výstavy	/	zasloužený	odpočinek	
po	dlouhém	dni.	Fotografie	©	Katka	Braunová
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V	sobotu	19.	srpna	2017	pořádal	Jakub	Štěpán	
ze	 společnosti	 Darwiniana	 fotografický	 kurz	
spojený	 s	 exkurzí	 po	 několika	 lokalitách	ma-
sožravých	 rostlin	 v	 okolí	 Doks.	 Sraz	 byl,	 tro-
chu	 překvapivě,	 až	 ve	 12	 hodin	 na	 parkovišti	
u	obchodu,	jemuž	snad	raději	ani	nebudu	dělat	
touto	cestou	reklamu.	Já	ještě	s	dalším	z	účast-
níků,	Martinem,	jsme	vyráželi	z	Prahy	a	podle	
výpočtu	času	cesty	jednou	aplikací	na	interne-
tu	jsme	vyjížděli	už	v	10:45.	Snad	i	proto	jsme	
v	 cíli	 byli	 první	 a	 čekali	 jsme	už	od	 11:40	 na	
smluveném	místě.
Dovolím	si	malou	vsuvku	a	odbočku,	zdánli-

vě	nesouvisející	s	akcí	samotnou.	Už	před	obcí	
Obora	 jsme	 si	 všimli	 parkoviště	 přeplněného	
policejní	 technikou,	 několika	 zahradními	 al-
tány	s	nápisy	Celní	správa	a	příslušníky	Policie	

ČR,	německé	policie	a	naší	celní	správy.	Bohu-
žel	se	mi	zatím	nepodařilo	dohledat,	copak	tam	
hoši	 společnými	 silami	 řešili	 či	 trénovali,	 ale	
možná	to	souviselo	 (a	možná	ne)	s	 festivalem	
na	Máchově	 Jezeře,	který	nás	svými	hlasitými	
projevy	bohužel	provázel	celým	sobotním	od-
polednem.
Přesně	 ve	 12:00	 se	 skutečně	 sjeli	 všichni	

účastníci	akce.	K	vzájemnému	poznání,	pevně	
věřím,	 napomohlo	 i	 tričko	 Darwiniany,	 kte-
ré	jsem	si	celkem	záměrně	na	akci	oblékl	a	na	
mém	těle	je	vskutku	k	nepřehlédnutí.	Dohod-
li	 jsme	se	na	plánu	cesty,	 sesedli	 se	do	 tří	aut	
z	původních	čtyřech	a	už	se	jelo.	A	zde	se	znovu	
dostávám	k	oné	policejní	akci,	neboť	i	v	opač-
ném	 směru	 byla	 na	 jednom	větším	parkovišti	
u	silnice	podobná	šaráda.	Nicméně	nechali	tam	

Fotograficko-botanický workshop 
na Dokesku

ROBERT HANZLÍK 
(vášnivý	mykolog,	pozn.	red.)

Rosnatka	prostřední			Fotografie	©	Robert	Hanzlík
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i	dost	místa	pro	ostatní	vozy	a	my	jsme	byli	rádi,	
že	na	první	 lokalitě	budeme	mít	naše	opuště-
ná	auta	pod	 tak	 bedlivým	dozorem.	Dokonce	
jsme	s	pány	prohodili	i	pár	slov,	ale	zeptat	se	na	
význam	a	rozsah	akce	nás	nikoho	v	toužebném	
očekávání	zcela	jiných	zážitků	nenapadlo.	Ani	
později,	když	jsme	se	přesouvali	auty	na	jinou	
lokalitu.	Ale	nepředbíhejme.
Po	 kratší	 pěší	 procházce	 z	 parkoviště,	 vy-

baveni	 plnou	 polní,	 tedy	 fotoaparáty,	 objekti-
vy,	 stativy,	dobrou	 náladou	a	počasím	 slibují-
cím	vhodné	podmínky	pro	 focení	 (slunce	pod	
mrakem,	relativně	příjemná	teplota,	jen	mírné	
dusno)	 jsme	 se	 dostali	 na	 lokalitu,	 kde	 měla	
být	hlavně	asi	největší	vzácnost	této	akce	Pin-
guicula bohemica	 (tučnice	 česká).	A	 skutečně	
netrvalo	dlouho	a	Kubův	ostrý	zrak	odhalil	prv-
ní	rostlinky.	Rostliny	další	masožravky	Drosera 
rotundifolia	 (rosnatka	okrouhlolistá)	 jsme	 tak	
trochu	ignorovali.	Vždyť	ty	nás	budou	provázet	
i	na	dalších	lokalitách.
Jelikož,	 jak	někteří	už	tuší,	bylo	onou	loka-

litou	členům	Darwiniany	dobře	 známé	Kosiš-
tě,	rozpovídal	se	Kuba	trochu	 i	o	 jeho	historii	
a	 v	 průběhu	 návštěvy	 lokality	 doplňoval	 ně-
které	další	informace,	jak	jsme	se	skrz	lokalitu	

pohybovali	sem	a	tam.	Samozřejmě	nebylo	vše	
jen	 o	 masožravkách,	 ale	 i	 o	 dalších	 vzácných	
a	zajímavých	druzích,	které	ruku	v	ruce	maso-
žravky	 na	 jejich	 lokalitách	 doprovázejí.	 Fotili	
jsme	hned	to,	hned	ono	a	mezitím	Kuba	posky-
toval	rady	a	tipy	k	focení,	technice	i	kompozici.
Já	se	zas	občas	snažil	odtrhnout	skupinku	od	

kytek	a	nasměrovat	 je	maličko	 i	 na	další	dary	
přírody,	 které	 jsme	míjeli.	Hlavně	 pak	 houby.	
Na	většině	lokalit	jsme	se	setkávali	s	krásnými	
zástupkyněmi	 rodu	 závojenka	 (nefotil	 jsem,	
nesbíral	 jsem,	 bližší	 určení	 bohužel	 nebude,	
třeba	příště),	ale	 i	s	některými	druhy	 jedlými,	
které	nakonec	skončily	prý	snad	v	polévce,	dal-
šími	 druhy	 nejedlými	 a	 jedovatými.	 Nevím,	
zda	 výčet	 bude	 kompletní,	 ale	 potkali	 jsme	
kozák,	 zřejmě	k.	 březový,	čechratku	podvinu-
tou,	obrovské	množství	pesterců	obecných	(zde	
proběhla	 i	 debata	 o	 skloňování	 názvu	 tohoto	
rodu	 –	 pestřec),	 hřiby	 hnědé,	 smrkové,	 holu-
binky	 jahodové,	 chromové,	 namodralé	 a	 čer-
nající,	 krásnorůžek	 lepkavý,	 ryzce	 hnědé,	 pár	
druhů,	 které	 jsem	 ostatním	 ani	 nezmiňoval,	
a	v	poslední	řadě	vzácnější	kořenovec	žlutavý.
Ale	trochu	předbíhám.	Na	první	 lokalitě	 to	

byly	 jen	 závojenky	 a	 při	 návratu	 kozák	 a	 dvě	

Focení	jedovaté	zápřednice				Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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Procházka	v	NPP	Swamp.	Fotografie	©	Jakub	Štěpán

Endemická	tučnice	česká.	Fotografie	©	Robert	Hanzlík
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čechratky.	Na	první	lokalitě	krom	dvou	už	zmí-
něných	 masožravých	 druhů	 nás	 provázely	 ve	
většině	 kaluží	 a	 loužiček	 i	 bublinatky,	 různé	
druhy	orchidejí	a	naštěstí	nás	naopak	nedopro-
vázeli,	pro	mě	vcelku	hodně	překvapivě,	komá-
ři.	Naše	kochání	první	lokalitou	a	focení	na	ní	
nezabralo	zase	až	tolik	času.	Podebatovali	jsme	
i	o	jiných	než	jen	masožravých	rostlinách;	já	se	
třeba	naučil	poznávat	zdravínek	jarní,	který	se	
mi	velmi	 líbil,	vrátili	 jsme	se	k	autům	a	 jeli	se	
podívat	ve	 své	podstatě	na	 tu	 samou	 lokalitu,	
jen	z	její	opačné	strany.	Auta	byla	samozřejmě	
nedotčená,	s	takovými	hlídači.
U	druhé	lokality	to	bylo	nejdřív	o	trochu	del-

ším	výšlapu	lesem,	než	jsme	se	dostali	až	k	mís-
tům	zaslíbeným.	Po	několika	drobných	zaváhá-
ních	nás	Kuba	s	přesností	na	pár	kroků	zavedl	
na	již	částečně	pokosenou	louku,	kde	nás	svou	
krásou	uchvátily	hlavně	po	celé	ploše	nádherně	
bíle	kvetoucí	a	odkvétající	tolije	bahenní	(Par-
nassia palustris).	 Ty	 ale	 byly	 jen	 takovým	 zá-
kuskem.	Hlavní,	ještě	kvetoucí	senzací	lokality	
byla	velice	vzácná	popelivka	sibiřská	(Ligularia 
sibirica),	již	odkvetlé	orchideje	kruštíky	bahen-
ní	(Epipactis palustris)	a	v	neposlední	řadě	pak	
pavouk	 zápřednice	 jedovatá,	 kterého	 musel	

tedy	Kuba	maličko	popostrčit,	aby	se	nám	uká-
zal	v	celé	své	kráse.	Nejdřív	 jsme	se	báli,	že	si	
tohoto	krásného,	i	když	trochu	nebezpečného	
pavouka	ani	nevyfotíme.	Pak	našel	Kuba	torzo	
těla	samečka	a	naštěstí	o	krok	vedle	ještě	žijící	
samičku.	A	že	tam	pak	na	téma	nebožtíka	sa-
mečka	 padaly	 hlášky!	 Jediný	 pavouk,	 který	 se	
naopak	 všude	 vystavoval	 v	 hojném	 množství	
a	vůbec	se	za	to	nestyděl,	byl	křižák	pruhova-
ný,	jehož	sítě	jsou	snadno	poznatelné	pro	v	nich	
umístěné	 stabilimentum	 (lokálně	 zakřivený	
svislý	pás).
Lokalita	je	celkem	rozsáhlá	a	dělená	na	více	

kusů.	Jedním	z	nich	je	i	Baronský	rybník.	I	tam	
jsme	nakonec	zabrousili,	po	ne	zrovna	hezkém	
a	pro	moje	rozměry	vhodném	vstupním	portá-
lu	vedoucím	skrz	spadlý	smrk	a	jeho	proplete-
né	větve.	Také	zde	nás	provázela	tučnice	česká,	
i	když	nalézt	ji	byl	docela	výkon	a	potkali	jsme	
myslím	 jen	 dva	 kusy.	 Nechyběly	 ani	 rozsáhlé	
kolonie	 rosnatky	 okrouhlolisté,	 několik	 stále	
ještě	 kvetoucích	 a	 větší	 množství	 odkvetlých	
rostlin	 popelivky	 sibiřské,	 opět	 tolije	 bahenní	
a	pro	změnu	 ještě	kohátka	kalíškatá	(Tofieldia 
calyculata).	Musím	říct,	že	za	mě	to	byla	v	rám-
ci	 akce	 asi	 nejhezčí	 lokalita,	 i	 když	 na	 první	

Malebná	rašeliniště	Máchova	kraje.	Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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pohled	mě	až	tolik	neuchvátila.	Na	ní	jediné	byl	
snad	dnes	opravdu	klid,	ticho,	pohoda	a	líbil	se	
mi	i	tamní	biotop.
Ale	nic	netrvá	věčně,	a	 tak	 jsme	se	obrátili	

zpět	na	cestu	k	našim	přibližovadlům	s	tím,	že	
se	ještě	podíváme	do	NPP	Swamp.	Cestu	k	au-
tům	jsme	ovšem	nevolili	zcela	stejnou,	a	tak	se	
nám	povedlo	 jít	v	rámci	družného	hovoru	po-
slední	úsek	dokonce	zkratkou.	A	nic	nám	ne-
vadilo,	 že	 je	 to	 sice	dál,	ale	 zato	horší	cestou.	
Asi	že	už	jsme	si	nepřipadali	jako	sněženky,	ale	
skoro	jako	ostřílení	machři.	Když	jsme	po	prů-
chodu	přes	zřejmě	pečovatelský	dům	pro	senio-
ry	došli	k	autům,	svědomitě	jsme	se	připoutali,	
vědouc,	že	naše	cesta	povede	kolem	zmíněného	
pečlivě	střeženého	parkoviště	a	nikdo	z	nás	ne-
chtěl	zapříčinit	zpoždění.
Myslím	si,	že	v	oblasti	NPP	Swamp	jsme	strá-

vili	asi	nejvíc	času.	Taky	k	ní	není	od	míst,	kde	
jsme	zaparkovali,	úplně	nejkratší	cesta	a	bohu-
žel	 tady	byl	 řev	a	dunění	 festivalu	u	Máchova	
jezera	 nejotravnější	 a	 nejhlasitější.	 A	 když	 už	
jsme	 u	 těch	 „nej“	 z	 téhle	 lokality,	 ještě	 jedno	
doplním.	 Šlo	o	 lokalitu	ze	všech	navštívených	
rozhodně	 nejpodmáčenější.	 Místy	 jsem	 od-
mítal	 následovat	 kroky	proti	mně	 tak	polovic	

vážícího	 Kuby	 a	 raději	 vyhledával	 alternativ-
ní	trasu.	Ne	že	by	to	nějak	moc	pomohlo.	Ale	
představa,	že	jsme	nakonec	při	pokusech	o	mé	
vyproštění	všichni	uvězněni	po	pás	v	rašelině,	
nebyla	moc	lákavá.
Tato	 lokalita	 byla	 jako	 první	 ze	 jmenova-

ných	porostlá	krom	masožravek	i	příjemně	na-
hořklým	a	zároveň	nasládlým	občerstvením	ve	
formě	dozrávající	klikvy	bahenní,	čehož	 jsme,	
už	pomalu	dostávajíc	hlad,	i	rádi	využili	v	pau-
zách	mezi	 Kubovým	 představováním	 lokality,	
focením	a	hledáním	nových	druhů.	Z	místa	 je	
i	 skupinové	 foto,	 které	 si	 Kuba	 nedal	 vymlu-
vit,	 přímo	 z	 krásně	 bublajícího	 a	 čvachtající-
ho	 rašeliniště,	 kde	 jsme	 byli	 obklopeni	 krom	
bublinatek	 a	 rosnatek	 okrouhlolistých	 dalším	
masožravým	druhem,	který	jsme	ten	den	ještě	
nepotkali	–	rosnatkou	prostřední.	Místy	tvořila	
krásné,	 nádherně	vybarvené	 trsy	 rostoucí	do-
konce	zčásti	i	pod	vodou.	Zřejmě	byla	hladina	
vyšší	než	 jiné	dny.	Lokalita	neskýtá	moc	stin-
ných	míst,	a	tak	se	většina	rosnatek	dala	oprav-
du	 rozeznat	 i	 z	 větší	 dálky	 pro	 jejich	 krásné	
načervenalé	zbarvení.	S	květy	to	bylo	horší.	Bo-
hužel	si	nevybavuji	snad	jedinou	rostlinu,	která	
by	ještě	kvetla.	Ale	to	nám	rozhodně	nevadilo.

Křižák	pruhovaný.	Fotografie	©	Robert	Hanzlík
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Pokračovali	jsme	„bažinou“	stále	dál	od	aut.	
Místy	jsme	dokonce	potkávali	skupinky	turistů	
a	byli	jsme	od	nich	varováni,	že	jdeme	do	pod-
máčených	míst	 a	 že	 si	máme	dát	 pozor	 nebo	
se	 jim	vyhnout.	Vysvětlit	 jim,	že	 taková	místa	
jsou	naopak	našim	cílem,	jsme	se	nepokoušeli.	
Zakončením	naší	cesty	byla	dřevěná	vyhlídko-
vý	 lávka	v	 jedné	části	 lokality,	obrostlá	 kolem	
dokola	hlavně	bublinatkami.	Tam	jsme	dospě-
li	 k	závěru,	že	v	18:00	 (ano,	skoro	na	minutu	
přesně)	většina	slušných	 lidí	večeří	a	 i	my	by-
chom	se	pomalu	měli	ubírat	zpět	k	autům	a	ně-
kam	za	 stravou	 nejen	duchovní,	 ale	 i	 tou	 pro	
potřeby	těla.	Cesta	zpět	k	autům	nebyla	krátká,	
ale	snažili	jsme	se	nejít	zpět	tak	úplně	ve	vlast-
ních	stopách.	Ne	všude	 to	bylo	možné.	Třeba	
„násep“	kamenů	zabalených	do	sítí	a	položený	
na	 hranici	mezi	Máchovým	 jezerem	a	 samot-
nou	 plochou	NPP	 Swamp	 jsme	museli	 absol-
vovat	obousměrně,	jinak	bychom	riskovali	buď	
celkem	dlouhou	zacházku	přes	NPR	Břehyně-
-Pecopala,	 nebo	 utonutí	 v	 rašelině.	 I	 cestou	
zpět	 k	 autům	 jsme	 se	 kochali	 krásou	 krajiny,	
pasekami	 i	 vzrostlými	 bory,	 poněkud	 mono-
kulturními,	 jen	občas	obohacenými	náletovou	
břízou.	Místy	se	našly	i	nějaké	ty	houby.

Zakončení	této	akce	pak	proběhlo	v	nejme-
novaném	 restauračním	 zařízení	 k	 Doksech,	
kterému	se	příště	asi	raději	vyhnu.	Přestože	ne-
bylo	úplně	špatné,	s	návštěvou	hladových	stráv-
níků	zřejmě	moc	nepočítali	a	šesti	lidem	donést	
jen	pět	nápojů,	to	taky	nebudilo	zrovna	důvěru.	
Nakonec	 jsme	 však	 přeci	 jen	 byli	 všichni	 na-
pojeni,	nasyceni,	spokojeni	a	odjížděli	jsme	po	
krásně	prožitém	dni	ke	svým	domovům.
Moc	bych	za	tuto	akci	a	její	uspořádání	chtěl	

poděkovat	 jak	Kubovi,	 tak	ale	 i	všem	účastní-
kům	 za	 nádhernou,	 příjemnou,	 pohodovou	
atmosféru	 plnou	 milé	 diskuze,	 pohodového	
tempa,	 vzájemné	 tolerance	 při	 focení	 hlav-
ně	 v	 situacích,	 které	 se	 nemusely	 opakovat	
(např.	 zápřednice),	 spousty	 smíchu,	 historek,	
přínosných	debat	a	 ještě	 jednou	 i	 PČR	za	po-
hlídání	aut.
Závěrem	bych	snad	ještě	chtěl	doplnit,	že	by	

to	chtělo	víc	takových	akcí	a	upřímně	doufám,	
že	se	jich	nejen	dočkám,	ale	že	se	třeba	i	právě	
s	tebou,	kdo	čteš	tyto	řádky,	na	některé	z	dal-
ších	 akcí	 setkáme,	 poklábosíme	 a	 poměníme	
nejen	pěstitelské	zkušenosti.	Vždyť	masožravky	
jsou	tak	úžasné!	

Společná	fotografie	všech	účastníků.	Fotografie	©	Jakub	Štěpán
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Když	jsme	se	v	roce	2015	vraceli	s	rodinou	z	do-
volené	v	Itálii,	nedalo	nám	to	a	na	den	jsme	se	
zdrželi	v	 Lienzských	Dolomitech.	 Během	 jed-
noho	celodenního	výšlapu	jsme	zdolali	asi	tisíc	
metrů	 převýšení,	 což	 mi	 umožnilo	 kochat	 se	
krásami	 lesů	 plných	 bramboříků	 (Cyclamen),	
okrotic	(Cephalanthera)	a	kruštíků	(Epipactis),	
o	něco	výše	pak	smrčinami	s	prstnatci	Fuchso-
vými	(Dactylorhiza fuchsii),	a	nakonec	horský-
mi	pastvinami,	kde	potěšilo	množství	vemeníč-
ků	 zelených	 (Coeloglossum viride)	 a	 populace	
drobných,	 leč	 nápadných	 orchidejek	 temno-
hlávků	černých	(Nigritella nigra).	Z	uvedeného	
plyne,	že	hlavní	povídání	bude	nikoliv	o	maso-
žravkách,	ale	o	rostlinách	neméně	zajímavých,	
o	orchidejích	čili	vstavačovitých.
Navnaděni	 krásnou	 přírodou	 jsme	 se	 roz-

hodli,	 že	 v	 roce	 2016	 necháme	moře	 mořem	
a	 nadšeně	 jsme	 se	 vydali	 v	 prvním	 červenco-
vém	týdnu	do	Alp,	přičemž	jsme	jako	centrum	
zvolili	Matrei	in	Osttirol,	nacházející	se	zhruba	
uprostřed	Vysokých	Taur.	Wikipedie	praví,	 že	
Vysoké	 Taury	 jsou	 jakousi	 páteří	 rakouských	
Alp,	jejíž	hlavní	hřeben	dosahuje	délky	200	km	
a	dodnes	je	na	něm	zachováno	přes	150	ledov-
ců.	Vzhledem	k	nadmořské	výšce,	 která	často	
přesahuje	3000	m,	není	divu.	Ostatně	právě	ve	
Vysokých	Taurách	se	 tyčí	 i	nejvyšší	hora	celé-
ho	 Rakouska	Grossglockner	 (3798	m).	V	 roce	
1981	byl	na	území	o	rozloze	1834	km2	vyhlášen	

národní	park	Höhe	Tauern	a	dodnes	představu-
je	 nejrozsáhlejší	 rakouský	 národní	 park	 (pro	
srovnání,	NP	Šumava	má	rozlohu	sotva	třetino-
vou).
Když	 jsme	 plánovali	 dovolenou,	 zvítězila	

možnost	ukázat	dětem	ledovce	(sníh	a	led	v	létě	
kdesi	vysoko	v	mracích	pro	ně	byly	silným	láka-
dlem),	takže	volba	padla	právě	na	Vysoké	Tau-
ry.	Bohužel	jsem	ale	nedomyslel	vliv	podkladu	
na	 vegetaci,	 no	 a	 zrovna	 Taury	 jsou	 tvořené	
krystalickými	 břidlicemi	 a	 žulou.	 Podstatnou	
část	alpského	masivu	však	tvoří	vápenec,	který	
obvykle	 hostí	 květenu	 mnohem	 různorodější	
a	bohatší.	Z	tohoto	pohledu	jsem	tedy	byl	poně-
kud	zklamaný,	ale	jak	se	pak	ukázalo,	tak	úplně	
zbytečně.
Jednak	jsme	měli	štěstí	a	bydleli	jsme	zrovna	

na	nevelkém,	ale	zato	zajímavém	vápencovém	

Za orchidejemi do Vysokých Taur
VLADIMÍR RUDAJEV

Obr.	1	Vysoké	Taury

Obr.	2	Vemeníček	zelený	patří	
k	méně	nápadným,	ale	dosti	hojným	
zástupcům	alpských	vstavačovitých
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výchozu,	 jednak	 kyselomilná	 vegetace	 je	 sice	
chudší,	ale	neméně	pozoruhodná	 (zvláště	po-
rosty	akorát	kvetoucích	pěnišníků	byly	úchvat-
né	 –	 celé	 stráně	doslova	 zářily	 růžovofialově),	
a	 také	 jsme	 si	 udělali	 podařený	 výlet	 opět	 do	
Lienzských	 Dolomit.	 Nakonec	 se	mi	 podařilo	
nalézt	na	dva	tucty	taxonů	orchidejí	a	tři	dru-
hy	masožravých	rostlin.	V	neposlední	řadě	nám	
přálo	počasí	a	po	celý	týden	bylo	nádherně,	což	
bylo	i	dle	místních	neobvyklé.	Jedinou	nijak	ne-
výraznou	komplikací	tak	zůstala	doprava	–	sice	

jsme	měli	 vlastní	 vůz,	 ale	 kombík	 s	motorem	
1,4	 na	 úzkých,	 příkrých	 a	 točených	 horských	

Obr.	3	Rododendrony	nad	
hranicí	lesa,	hora	Ganitzle

Obr.	4	Pinguicula grandiflora

Obr.	5	Pinguicula alpina	v	údolí	
říčky	Isel,	Vysoké	Taury

Obr.	6	Drobná	orchidejka	vysokých	hor	
-	temnohlávek	černý	(Nigritella nigra)
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silničkách	není	to	pravé.	Než	 jsem	stačil	v	za-
táčce	přeřadit,	auto	se	leckdy	zastavilo	a	div	že	
nezačalo	couvat.	Občas	jsem	tvořil	kolonu,	ob-
čas	při	prudkém	rozjezdu	sdíral	gumy.	Nakonec	
se	brzdové	destičky	rozhodly	natrvalo	přilnout	
ke	kolům	a	naši	jízdu	pak	i	zpět	do	ČR	doprová-
zelo	roztomilé	pískání.
Ačkoliv	jsme	se	setkali	s	celou	škálou	zajíma-

vých	a	pro	nás	neobvyklých	horských	a	vysoko-
horských	 rostlin,	 pro	mne	 byly	 nejzajímavější	
zástupci	vstavačovitých	a	samozřejmě	rostliny	
masožravé.	Z	těch	se	nám	ovšem	podařilo	na-
jít	„jen“	tři	druhy	tučnic.	Kromě	běžné	tučnice	

obecné	(Pinguicula vulgaris)	to	byla	nápadnější	
tučnice	velkokvětá	 (P. grandiflora).	Obě	rostly	
občas	při	cestě,	kde	erodované	okraje	se	stéka-
jící	vodou	ze	strání	nad	pěšinami	byly	ideálním	
stanovištěm.	Člověk	si	pak	často	připadal	jako	
v	 botanické	 zahradě.	 Hlavně	 tučnice	 obecná	
rostla	ve	Vysokých	Taurách	vcelku	běžně	(tuč-
nici	velkokvětou	 jsem	spatřil	 jen	párkrát),	ky-
selý	 podklad	 jim	 vyhovoval.	 O	 to	 zajímavější	
bylo	setkání	s	jediným	kvetoucím	exemplářem	
vápnomilné	tučnice	alpské	(Pinguicula alpina)	
v	 údolí	 říčky	 Isel,	 kde	 po	 vápencích	 není	 ani	
stopy.	Toto	údolí	jednoznačně	doporučuji	k	ná-
vštěvě	-	prochází	se	kolem	divokých	vodopádů	
(Umbalfälle),	 cesta	 je	 lemována	 vstavačovitý-
mi,	dá	se	dojít	až	k	ledovcům	či	těsně	pod	ně,	
nebo	lze	cestu	ukončit	v	příjemné	chatě	Clara-
hütte	(poskytuje	i	ubytování),	která	patří	mla-
dému	 Polákovi	mluvícímu	velice	 dobře	 česky.	
A	dát	si	tam	u	potoka,	mezi	zelenými	stráněmi	
a	ve	společenství	tučnic	či	temnohlávků	točený	
ležák	nebo	weizen	vůbec	není	špatné.
S	 opravdovými	 záplavami	 tučnic	 alpských	

jsme	se	však	setkali	v	Lienzských	Dolomitech,	
bohužel	 již	 ale	 nekvetly.	 Místy	 tvořily	 kobe-
rečky	 tak	 husté,	 že	 pro	 nic	 jiného	 ani	 nebyl	

Obr.	7	Pinguicula alpina,	Lienzské	Dolomity

Obr.	8	Pinguicula alpina,	Lienzské	Dolomity

Obr.	9	Smrkovník	plazivý	patří	k	později	
kvetoucím	druhům	vápnomilných	orchidejí
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prostor.	 Bylo	 fajn,	 že	 jsme	 vycházeli	 z	 nad-
mořské	 výšky	 cca	 800	m,	 takže	 jsme	 si	 prošli	
různými	vegetačními	stupni	a	mohli	pozorovat	
měnící	 se	 charakter	 rostlinstva.	 Zpočátku	 se	
jednalo	o	smíšený	les	s	borovicí,	kde	se	v	pod-
rostu	vyskytovaly	okrotice	 červené	 (C. rubra),	
velice	 hojně	 kruštíky	 tmavočervené	 (E. atro-
rubens)	a	 šírokvěté	 (E. helleborine)	a	 k	mému	
velikému	nadšení	i	smrkovníky	plazivé	(Goody-
era repens).	Sám	 jsem	se	s	nimi	setkal	poprvé	
v	životě,	a	 byť	byly	 teprve	v	poupatech,	 jeden	

Obr.	10	Měkčilka	jednolistá	
(Malaxis monophyllos),	příkop

Obr.	11	Pětiprstka	hustokvětá,	méně	běžný,	
ale	o	to	nápadnější	zástupce	r.	Gymnadenia

Obr.	12	Mezirodový	kříženec	
Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia	sp.

Obr.	13	Prstnatce	Fuchsovy	byly	
v	plném	květu	a	rostly	téměř	všude
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květ	se	 již	naštěstí	otvíral.	Ač	 je	 to	orchidejka	
malá,	překvapilo	mě,	že	je	díky	bílému	klásku	
květů	vcelku	nápadná,	 nic	podobného	v	 zele-
ném	 koberci	 nebylo.	 Z	 dalších	 orchidejí	 bych	
zmínil	 hlístník	 hnízdák	 (Neottia nidus-avis),	
již	odkvetlou	korálici	trojklannou	(Corallorhiza 
trifida),	prstnatce	Fuchsovy	a	snad	 i	prstnatec	
laponský	(D. lapponica).	V	příkopu	u	cesty	rost-
ly	měkčilky	 jednolisté	 (Malaxis monophyllos),	
které	lze	ve	vápencových	Alpách	u	cest	a	pěšin	
nalézt	 vcelku	 běžně.	 Velice	 hojná	 byla	 u	 nás	

Obr.	14	Běloprstka	bělavá	na	
vysokohorské	louce

Obr.	15	Bradáček	srdčitý,	drobnější	
a	výrazně	vzácnější	příbuzný	
běžného	bradáčku	vejčitého

Obr.	16	Kruštíky	tmavočervené	rostly	často	na	
kraji	silnic	(podobně	jako	kruštíky	šírolisté)

Obr.	17	Vstavač	osmahlý,	letní	
forma,	Hinterburg
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nerostoucí	 pětiprstka	 vonná	 (Gymnadenia 
odoratissima,	 skutečně	 nádherně	 voněla,	 ale	
to	 ostatní	 pětiprstky	 také),	 druh	 libující	 si	 ve	
vyšších	 nadmořských	 výškách	 vápencových	
pohoří.	Oproti	jinak	běžnějším	žežulníkům	(G. 
conopsea)	vytváří	celkově	drobnější	květenství	
s	kvítky	s	výrazně	kratší	ostruhou,	které	bývají	
zbarveny	ponejvíce	světle	růžově,	někdy	až	bíle.	
Dost	často,	ostatně	 jako	 jiné	pětiprstky,	 rostla	
v	trsech	o	několika	rostlinách,	které	na	pozadí	
zelených	vřesovců,	trav	a	mechů	působily	veli-
ce	atraktivně.	Kromě	těchto	dvou	druhů	a	snad	
i	 p.	 horské	 (kterou	 nerozliším)	 bylo	 možné	
pozorovat	 i	 velice	 silně	vonící	 pětiprstky	 hus-
tokvěté	 (G. densiflora).	 Poprvé	 jsem	 se	 setkal	
i	 s	mezirodovým	 křížencem	mezi	 prstnatcem	
Fuchsovým	 a	 pětiprstkou.	 Jednalo	 se	 o	 dosti	
nápadnou	 a	 vcelku	 vysokou	 orchidej,	 která	
zbarvením	a	skvrnitostí	nezapřela	p.	 Fuchsův,	
tvarem	květu	pak	nějakou	pětiprstku	–	vzhle-
dem	k	tomu,	že	v	těsné	blízkosti	rostly	(a	bo-
hatě	kvetly)	 jak	p.	žežulník,	 tak	p.	hustokvětá	
a	patrně	i	p.	vonná	či	horská,	nebylo	bližší	ur-
čení	možné.
Rozdíly	mezi	vápenci	a	žulou	byly	skutečně	

velice	 výrazné,	 v	 celkovém	 vzhledu	 vegetace,	

v	zastoupení	a	typech	druhů.	Je	pravda,	že	řada	
kytek	 rostla	 takřka	 všude	 (prstnatec	 Fuchsův,	
pětiprstka	 žežulník	 či	 kruštík	 šírolistý),	 jiné	
bylo	možné	nalézt	méně	často,	ale	také	leckde	
(vemeník	–	Platanthera,	bradáček	vejčitý	–	Lis-
tera ovata,	prstnatec	májový	–	D. majalis).	Ky-
selomilných	 druhů,	 které	 upřednostňují	 pod-
klad	 s	 nižším	 pH,	 je	 však	 vcelku	 málo.	 Patří	
mezi	ně	dva	druhy,	které	 jsou	u	nás	extrémně	
vzácné,	ale	v	žulových	Taurách	rostou	ač	nehoj-
ně,	přesto	snesitelně	často	přímo	u	cest.
Hlavně	 na	 horských	 loukách	 a	 pastvinách	

roste	 drobná,	 ale	 vcelku	 nápadná	 běloprstka	
bělavá	(Leucorchis albida).	S	tou	jsme	se	setkali	
hned	první	den	při	výstupu	na	vrcholek	Gani-
tzle	 hned	 nad	Matrei	 in	 Osttirol.	 Rostla	 tam	
v	lese	u	turistické	cesty	v	počtu	asi	10–15	kusů,	
překvapivě	 docela	 ve	 stínu.	 Snad	 v	 důsledku	
nižšího	 osvětlení	 nebyly	 květy	 úplně	 bílé,	 ale	
spíše	zelenavé.	Jedná	se	o	druh	kyselomilný,	ale	
třeba	letos	jsem	ji	viděl	i	na	vápencovém	pod-
kladu	-	lokální	podmínky	mikrolokality	se	pro-
stě	mohou	lišit,	ostatně	podobné	to	bylo	i	s	tou	
tučnicí	alpskou	na	žule	-	ta	však	rostla	skoro	na	
obnažené	skále.	Druhým	zajímavým	kyselomil-
ným	zástupcem	vstavačovitých	je	druh	vyloženě	
příkopový	–	bradáček	srdčitý	(Listera cordata),	

Obr.	18	Tořič	hmyzonosný	rostl	na	druhotně	
odlesněné	stráni	nad	cestou,	Hinterburg

Obr.	19	Pětiprstka	vonná,	Hinterburg
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drobná	a	nenápadná	orchidejka	většinou	kolem	
10	cm	vysoká,	kterou	 jakmile	 jednou	spatříte,	
nalézáte	 stále	 další	 a	 další	 (tedy	 pokud	 tam	
jsou).	Roste	v	mechu,	na	vlhkých	a	stinných	(či	
polostinných)	stanovištích,	jakými	právě	okraje	
lesních	cest	bývají.
Vlhká	místa,	prameniště	a	okolí	potůčků	na	

pastvinách	 pak	 hostí	 prstnatce	májové	 i	 prst-
natce	pletní	(D. incarnata),	které	však	byly	za-
čátkem	 července	 téměř	 odkvetlé	 (jednu	 ještě	
vcelku	pěkně	kvetoucí	populaci	jsem	ale	nale-
zl)	a	které	rostou	zejména	na	podkladu	vápen-
covém,	čímž	se	liší	od	p.	májového,	který	roste	
v	 půdách	 jak	 zásaditých,	 tak	 i	 neutrálních	 či	
kyselých.
Nakonec	 bych	 pak	 zmínil	 velice	 specifické	

stanoviště	 svahu	 nad	 Hinterburgem	 (součást	
Matrei	 in	Osttirol).	 Jedná	 se	 o	 vápencový	 vý-
choz	v	 sousedství	 krystalických	břidlic	a	 žuly,	
což	 vede	 k	 úžasnému	 promíchání	 obou	 typů	
květeny.	Na	jedné	straně	tu	můžeme	pozorovat	
hojnost	běloprstek,	na	druhé	pak	druhy	vápno-
milné,	 jako	 jsou	 kruštíky	 tmavočervené,	 vsta-
vače	osmahlé	(Orchis ustulata),	okrotice	či	do-
konce	tořiče	hmyzonosné	(Ophrys insectifera).	
Ty	tu	rostly	v	počtu	snad	dvou	desítek	na	široce	

obnaženém	 svahu	 nad	 lesní	 cestou,	 v	 úžasné	
kombinaci	 s	 pětiprstkami	 vonnými	 i	 žežulní-
ky,	bradáčky	vejčitými,	a	dokonce	temnohlávky	
černými.	Temnohlávky	černé	bylo	vůbec	mož-
né	 najít	 snad	 na	 každém	výletě,	 jakmile	 jsme	
vystoupali	do	příslušných	nadmořských	výšek	
(horské	louky	a	pastviny	od	cca	1500	m	n.	m.).	
Zvláště	na	zmiňovaném	stanovišti	nad	Hinter-
burgem	byly	louky	velice	bohaté	hostící	kromě	
orchidejí	 celou	 řadu	 zajímavých	 a	 nápadných	
druhů.
Kromě	rostlinstva	jistě	stojí	za	zmínku	i	zá-

stupci	 říše	 živočišné,	 pozorovali	 jsme	 orla,	
vcelku	 zblízka	 sviště	 a	 v	 dálce	 kamzíka.	 Nej-
hojnějším	zvířetem	 je	ovšem	bezpochyby	skot	
domácí,	se	kterým	se	spolehlivě	setkáte	hlavně	
nad	horní	 hranicí	 lesa.	Na	některých	místech	
obsadí	pěšinku	a	vzhledem	k	neprůchodnosti	
příliš	příkrých	svahů	vám	nezbyde,	než	kravky	
překračovat	či	hnát	před	sebou,	 inu,	 jako	stá-
do	krav,	dokud	je	někde	nebudete	moci	obejít.	
Cinkání	zvonců	a	bučení	krav	však	dotváří	at-
mosféru	 nádherného	 prostředí	 alpských	 vele-
hor,	ledovců,	strání,	luk	a	lesů	s	jejich	pozoru-
hodným	rostlinným	bohatstvím.	

Fotografie	k	článku	©	Vladimír	Rudajev.

Obr.	20	Skot	domácí,	kravky	
neuhly,	i	pohladit	se	nechaly

Obr.	21	Grossglockner
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Není	tomu	tak	dlouho,	co	jsme	mohli	obdivovat	
jednu	z	 největších	 rosnatek	na	 světě,	Drosera 
magnifica.	Nedávný	popis	nás	zavede	na	druhou	
stranu	 této	 škály,	 tentokrát	mezi	 tučnicemi	 –	
Pinguicula pygmaea	Rivadavia,	E.	L.	Read	&	A.	
Fleischm	ann.	(Rivadavia	et	al.	2017).

Pinguicula pygmaea	 rozhodně	 není	 velko-
lepá,	zajímavá	však	ano.	V	Mexiku,	kde	se	vy-
skytuje	 (konkrétně	 v	 oblasti	 Sierra	Madre	del	
Sur,	stát	Oaxaca),	rostou	především	nám	dobře	
známé	vytrvalé	tučnice,	adaptované	obvykle	na	
střídání	vlhkého	léta	a	suché	zimy	tvorbou	vět-
ší	masožravé	a	menší,	sukulentní	nemasožravé	
listové	 růžice.	 Několik	 druhů	 se	 však	 přizpů-
sobilo	 jiným	způsobem	–	rostou	 jako	 letničky	
během	příznivého	počasí	a	 jeho	nepřízeň	(ze-
jména	 již	 zmiňované	 sucho)	 přečkávají	 pou-
ze	 semena.	 Tato	 strategie	 je	 mezi	 cévnatými	

rostlinami	poměrně	rozšířená,	ale	mezi	tučni-
cemi,	zejména	mezi	pěstovanými	druhy,	příliš	
zastoupená	 není.	 Nám	 je	 asi	 nejlépe	 známý	
evropský	druh	P. lusitanica,	v	Mexiku	 jich	na-
jdeme	více:	P. crenatiloba,	P. lilacina,	P. sharpii 
a	P. takakii.	Ve	všech	případech	se	jedná	o	drob-
né	 rostliny,	 z	 nichž	 největší	 je	P. lilacina	 (její	
růžice	může	dosáhnout	průměru	kolem	10	cm,	
květní	koruny	maximálně	17	mm	dlouhé),	ma-
jící	jemné,	průsvitné	lístky	a	nevýrazný	kořeno-
vý	systém.	Většina	ostatních	druhů	je	mnohem	
menší,	donedávna	nejmenší	P. crenatiloba	má	
průměr	 listové	 růžice	 do	 3	cm	 a	 drobné	 kvít-
ky	(4,5	až	6	mm	velké)	obvykle	jen	na	3–4	cm	
vysokých	stvolech	(výjimečně	můžou	být	přes	
7	cm	vysoké).

Pinguicula pygmaea	je	ještě	menší.	Obvejčité	
až	eliptické	 listy	 s	výrazně	nahoru	ohrnutými	

Pinguicula pygmaea – nová 
trpasličí tučnice z Mexika

ADAM VELEBA

Krajina	Sierra	Madre	del	Sur,	kde	se	P. pygmaea	vyskytuje
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lepšího	rozšíření	semen)	na	„závratnou“	výšku	
3	-	6	cm.	Jinak	jsou	květy	bílé	či	narůžovělé,	se	
žlutou	skvrnou	na	spodním	pysku.
Tato	nepatrná	rostlinka	je	vázána	na	sádro-

vec.	Roste	na	severních	stěnách	a	svazích	poho-
ří	Sierra	Madre	del	Sur,	na	západě	státu	Oaxaca.	

okraji	 mohou	 dosahovat	 délky	 8	mm.	 Z	 toho	
si	 lehce	odvodíme,	že	růžice	 těchto	křehkých,	
k	 zemi	 přitisklých	 lístků	 nepřesahuje	 2	cm	
v	 průměru.	 Květy,	 včetně	 ostruhy	 maximálně	
5	mm	dlouhé,	 jsou	vyzdviženy	do	výše	2,5	cm	
a	za	plodu	se	stvol	protahuje	(očividně	v	zájmu	

P. pygmaea	mezi	poikilohydrickými	vranečky

P. pygmaea	a	prst	jako	měřítko
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Zatím	jsou	známy	pouze	tři	lokality	v	nadmoř-
ských	výškách	1370–1680	m,	dle	autorů	je	však	
její	 výskyt	 velmi	 pravděpodobný	 i	 na	 dalších	
místech.	Na	dvou	ze	tří	těchto	lokalit	roste	spo-
lečně	s	Pinguicula heterophylla	v	xerofytní	ve-
getaci	 obsahující	 kromě	mnoha	 jiných	 rostlin	
i	kaktusy	či	poikilohydrické	vranečky.
Věřím,	 že	 bude-li	 P.	 pygmaea	 zavedena	 do	

kultury,	stane	se	drobnou	ozdůbkou	sbírek	pěs-
titelů	 tučnic.	 Její	 dlouhodobá	 kultivace	 bude	
jistě	vyžadovat	pravidelné	přesévání	semeny,	je	
však	možné,	že	se	ukáže,	že	její	krátkověkost	je	
vynucená	přírodními	podmínkami	a	ve	vhod-
ných	 podmínkách	 přežije	 déle.	 Navzdory	 své	
velikosti	údajně	poměrně	dobře	zvládá	sucho,	
ale	lehké	mrazy	(které	se	v	oblasti	jejího	výsky-
tu	objevují)	ji	rychle	zabíjí.	Nezbývá	než	si	po-
čkat	na	další	informace,	vážnější	zájemce	o	tuto	
rostlinku	odkazuji	alespoň	na	originální	popis,	
dostupný	v	naší	knihovně.	

Veškeré	 informace	 pochází	 z	 článku	 s	 popi-
sem	tohoto	druhu:	Rivadavia	F,	Read	EL,	Fleis-
chmann	A	(2017):	Pinguicula pygmaea	(Lenti-
bulariaceae),	a	new	annual	gypsicolous	species	
from	Oaxaca	State,	Mexico.	Phytotaxa	292	(3):	
279–286.

Fotografie	laskavě	poskytl	Fernando	Rivadavia,	
za	což	mu	zde	děkuji.

P. pygmaea	na	lokalitě	vedle	P. heterophylla 
a	poikilohydrických	vranečků

Několik	rostlinek	P. pygmaea	v	poměru	k	prstu
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Dostala	 se	 nám	do	 rukou	 kopie	 poměrně	 ne-
obvyklého	 díla.	 Jedná	 se	 o	 rigorosní	 práci	
PhMr.	Jaroslava	Miksánka	z	roku	1969,	zamě-
řenou	 na	 rod	 Drosera.	 Autor	 tehdy	 studoval	
farmacii	a	rosnatka	byla	 (a	stále	 je)	populární	
složkou	bylinných	čajů,	již	v	té	době	však	často	
obtížně	získatelnou.	Však	také	(výkupní)	úřed-
ní	cena	dle	lékárnické	sazby	za	kilogram	sušené	
rosnatky	vystoupala	v	roce	1952	až	na	tehdej-
ších	3800	Kčs.	 Jeho	motivací	 tedy	bylo	mimo	
jiné	zvýšení	produkce	rosnatky	pro	 farmaceu-
tický	průmysl.

Práce	 samotná	 má	 tři	 oddíly	 –	 nejprve	 je	
čtenář	 seznámen	 s	 rodem	Drosera	 z	 pohledu	
historického,	 geografického	 i	 taxonomické-
ho.	Asi	nejzajímavější	je	část	historická,	neboť	
je	 zaměřena	 především	 na	 historické	 využití	
rosnatek	dle	různých	pramenů.	Rosnatky	 jsou	
rostliny	poměrně	neobvyklé,	a	tak	není	divu,	že	
se	v	minulosti	lidé	často	pokoušeli	najít	v	nich	
nějaké	využití.	Z	rosnatek	se	vyráběly	samozřej-
mě	 léčivé	přípravky	–	čaje,	sirupy	 i	 likéry.	Pro	
zajímavost	cituji:	 „Rosnatka	 sloužila	 také	 jako	
amulet	proti	šílenství,	bolení	zubů	a	při	těžkých	
porodech.	Na	Moravě	se	užívá	v	lidovém	léčení	
proti	zánětům	očí.“.	Kromě	toho	byla	rosnatka	
i	předmětem	alchymistických	pokusů	(z	rosy	se	
měla	extrahovat	látka	k	přípravě	zlata	i	elixíru	
života).	Poněkud	serióznější	je	příprava	zvlášt-
ních	typů	kysaného	mléka	(severské	země),	či	
využití	červeného	barviva	v	cukrářství.
Geografické	 i	 taxonomické	 informace	 od-

povídají	 tehdejší	 době	 a	 vychází	 především	
z	monografie	rodu	Drosera	od	Dielse.	Zatímco	
geografické	 údaje	 byly	 již	 tehdy	 vcelku	 odpo-
vídající,	 taxonomické	zařazení	 rosnatek	 i	ma-
sožravých	 rostlin	 obecně	 bylo	 problematické.	
Systém	 dle	 Englera	 shrnoval	 rosnatky	 spolu	
s	rosnolistem,	mucholapkou	a	aldrovandkou	do	
čeledi	Droseraceae	(což	je	ještě	vcelku	správné)	
a	spolu	s	čeleděmi	Sarraceniaceae	(Heliampho-
ra,	Darlingtonia,	 Sarracenia)	 a	 Nepenthaceae	
(Nepenthes)	do	řádu	Sarraceniales.
Teprve	 nástup	 molekulárních	 metod	 po-

měrně	 přesvědčivě	 ukázal,	 že	 se	 masožravost	
u	rostlin	vyvinula	opakovaně	nezávisle	na	sobě,	

Rigorosní práce 
„Studie některých druhů rodu 

Drosera“ 
v kontextu současného poznání 
PhMr. Jaroslav Miksánek, 1969

ADAM VELEBA A MILOSLAV MACHÁČEK
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a	zatímco	staří	botanici	měli	víceméně	pravdu	
v	rozdělení	masožravých	rostlin	do	čeledí,	jejich	
vyšší	 taxonomické	 zařazení	 bylo	 pro	 ně	 oříš-
kem.	Důvodem	 jsou	především	značné	modi-
fikace	rostlinných	orgánů.	Dnes	máme	poměr-
ně	přesvědčivé	důkazy,	že	čeleď	Droseraceae	je	
relativně	blízce	příbuzná	čeledi	Nepenthaceae,	
rosnolist	 je	 vhodnější	 vyčlenit	 do	 samostatné	
čeledi	Drosophyllaceae	a	spolu	s	čeleděmi	An-
cistrocladaceae	a	Dioncophyllaceae	(sem	patří	
mj.	 Triphyophyllum peltatum)	 patří	 do	 řádu	
hvozdíkotvarých	(Caryophyllales).	Čeleď	Sarra-
ceniaceae	je	naproti	tomu	pravděpodobně	blíz-
ce	 příbuzná	 roridulám	 (Roridulaceae)	 a	 kiwi	
(Actinidiaceae)	 a	 společně	 tvoří	 jednu	 z	 větví	
řádu	vřesovcotvarých	(Ericales).
Ale	vraťme	se	zpět	k	vlastní	práci.	Po	obec-

né	charakterizaci	čeledi	následuje	podrobnější	
zpracování	informací	o	Drosera rotundifolia,	D. 
anglica	a	D. intermedia.	Tyto	tři	rosnatky	 jsou	
dobře	 známé	 a	 lze	 o	 nich	 říct	 snad	 jen	 tolik,	
že	 ačkoli	 se	 v	 minulosti	 vyskytovaly	 hojněji,	
jejich	 úbytek	 začal	 dávno	 před	 sepsáním	 po-
pisované	studie	a	její	autor	si	toho	byl	vědom.	
Neobvyklejší	 je	 část	 podrobně	 zpracovávající	
biologii	růstu	a	rozmnožování	našich	rosnatek.	
Věnuje	se	jak	klíčení	semen,	tak	vegetativnímu	
rozmnožování.	Vzhledem	 k	původní	motivaci	
(produkce	 rosnatek	 pro	 farmaceutické	 využi-
tí)	je	to	však	naprosto	logické.	Ačkoli	se	v	době	
PhMr.	Miksánka	 již	začínaly	používat	tkáňové	
kultury,	 v	 práci	 jsem	o	 této	možnosti	 žádnou	
zmínku	nepostřehl.	Nelze	 se	 tomu	však	divit,	
tkáňovky	 byly	v	 té	době	 spíše	předmětem	vě-
deckého	 výzkumu,	 nikoli	 masové	 produkce	
rostlin.	 K	 jejich	 rozmachu	 došlo	 až	 mnohem	
později.
Rozsáhlou	 a	 důkladně	 zpracovanou	 kapi-

tolou	 jsou	 vyloženě	 farmakognostické	 a	 far-
makologické	 informace	 –	 tedy	obsahové	 látky	
rosnatek	 a	 jejich	 účinky	 na	 živočišný	 a	 lidský	

organismus.	 Začněme	 tedy	 farmakognosií.	
PhMr.	Miksánek	uvádí	v	rešeršní	části	své	rigo-
rosní	práce	několik	studií	zabývajících	se	obsa-
hovými	látkami	rosnatek	s	tím,	že	Gessner	ještě	
v	roce	1953	považuje	hlavní	účinnou	 látku	za	
neznámou,	 ale	 zároveň	 uvádí	 seznam	 dosud	
stanovených	 sloučenin,	 které	 v	 této	 rostlině	
(květ	a	list)	můžeme	nalézt.	Ten	je	pak	doplněn	
o	několik	dalších	látek	z	dalších	prací.	Těmito	
látkami	 jsou	organické	kyseliny	(jablečná,	cit-
ronová,	mravenčí,	 jantarová,	 propionová,	má-
selná,	 tříslová	a	galová),	cukry	 (glukosa,	 levu-
losa	 [=fruktóza],	arabinosa	a	 lactosa),	červené	
barvivo,	neznámá	látka	obsahující	ve	své	struk-
tuře	oxynaftochinon,	vosk,	pryskyřice	a	těkavé	
éterické	 látky.	Sekret	navíc	obsahuje	proteoly-
tický	enzym.
Důležitými	obsahovými	látkami	by	měly	být	

glykosid	„droserosid“	a	aglykon	glykosidu	„dro-
serin“.	Witanowski	v	roce	1935	izoluje	z	éteric-
kého	výtažku	destilací	s	vodní	parou	„droseron“,	
látku	 pravděpodobně	 velice	 podobnou	 plum-
baginu.	Stejnou	 látku	získává	Dietrle	destilací	
s	vodní	parou	z	drogy	(pozn.:	drogou	 je	z	 far-
makognostického	hlediska	myšlena	sušená	část	
rostliny,	např.	list).	V	tomto	se	autoři	v	podsta-
tě	 nemýlili,	 protože	 droseron	 (3,5-dihydroxy-
-2-methyl-1,4-nafthochinon)	 je	 z	chemického	
hlediska	 phthiocol	 (2hydroxy-3-methyl-1,4-
-naftochinon)	 obsahující	 ve	 své	 struktuře	
o	 jednu	 hydroxyskupinu	 navíc.	 Phithiocol	 se	
navíc	od	plumbaginu	(5-hydroxy-2-methyl-1,4-
-nafthochinonu)	 liší	 pouze	v	 uspořádání	 sub-
stituentů.	 Co	 je	 však	možná	matoucí,	 je	 fakt,	
že	Witanowski	nebyl	první,	kdo	izoloval	drose-
ron	–	tím	byl	Rennie	na	přelomu	devadesátých	
let	19.	století,	který	ukázal,	že	žlutým	pigmen-
tem	 je	 droseron,	 zatímco	 ve	 větším	množství	
přítomná	červená	látka	je	pravděpodobně	hyd-
roxydroseron.	 Tato	 domněnka	 byla	 mnohem	
později	také	potvrzena	Macbethem	et. al v	roce	
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1935.	 Z	 hlediska	 využití	 rosnatky	 jako	 léčivé	
rostliny	 je	určitě	důležitá	 i	zmínka	o	vysokém	
obsahu	 vitamínu	 C	 (kyseliny	 askorbové,	 AA),	
který	dle	Webera	(1940)	navíc	stoupá	s	buněč-
nou	aktivitou	stimulovanou	krmením	a	měl	by	
navíc	přesahovat	obsah	AA	v	citrusových	plo-
dech	a	šípku.	Pomocí	papírové	chromatografie	
bylo	v	extraktech	Drosera rotundifolia	nalezeno	
7	flavoidních	glykosidů	a	3	flavoidní	aglykony	
(kvercetin,	 myricetin	 a	 kaempferol).	 Hlavní	
účinek	rosnatky	okrouhlolisté	je	však	dán	pře-
devším	právě	přítomností	vysoké	 koncentrace	
plumbaginu,	což	 je	 látka	mající	 expektorační,	
antitusický	a	antimikrobiální	účinek.
PhMr.	 Miksánek	 v	 kapitole	 „Fyziologické	

účinky	 výtažku	 rosnatkového“	 uvádí	 myriádu	
účinků.	V	 lidovém	léčitelství	se	rosnatka	pou-
žívala	při	léčbě	celé	řady	onemocnění,	jako	jsou	
plicní	 nemoci,	 černý	 kašel	 (pertuse)	 či	 záně-
ty	 spojivky	 a	 lokální	 podání	 vymačkané	 šťávy	
z	čerstvé	natě	dokonce	k	 léčbě	bradavic.	Uve-
dené	prameny	popisují	účinky	po	podání	lokál-
ním	 (podráždění,	 zarudnutí	 až	 záněty	 kůže),	
subkutánním	 (serózní	 katar	 nosní	 sliznice,	

prohloubené	 dýchání	 až	 dyspnoe,	 zvětšení	
sliznice	 a	 lymfatických	 uzlin,	 podráždění	 až	
nekróza	 v	 místě	 podání)	 či	 perorálním	 (po-
dráždění,	záněty	až	vředy	na	sliznicích	trávicí-
ho	traktu,	reumatoidní	bolesti	svalů	a	afektové	
dýchání	s	návaly	kašle).	Při	vysokých	dávkách	
rosnatkového	 extraktu	 se	 tedy	 dostavují	 pří-
znaky	podobné	nachlazení,	což	je	i	důvod	proč	
homeopatie	(neplést	si	s	 lidovým	léčitelstvím,	
viz	poznámka)	používá	rosnatku	např.	při	léčbě	
kašle	a	pertuse.
Další	 historické	 monografie,	 které	

PhMr.	Miksánek	 ve	 své	 práci	 nevyužívá,	 uvá-
dějí	obdobné	informace.	Tedy,	že	rosnatku	lze	
použít	 k	 léčbě	 či	 vyvolání	 stejných	 sympto-
mů	–	závisí	 jen	na	podané	dávce.	Např.	ve	své	
knize	 z	 roku	 1897	 „Herbal	 simples“	 Dr.	 Fer-
nie	 také	uvádí,	 že	si	 byli	pastýři	 tohoto	dvojí-
ho	efektu	vědomi.	U	ovcí,	které	zkonzumovaly	
rosnatky,	 se	dostavil	 závažný	chronický	 kašel.	
V	 souvislosti	 s	 domácími	 zvířaty	 také	 stojí	 za	
zajímavou	 zmínku	 stará	 anglická	 pojmenová-
ní	 pro	 rosnatky	 –	 vedle	 dodnes	 používaného	
termínu	 „Sundew“	 a	 kromě	podobného	 „Dew	
plant“	byly	rosnatky	známé	jako	„Youthworth“	
a	„Lustworth“,	protože	měly	vyvolávat	u	samic	
dobytka	 zvýšení	 kopulačních	 instinktů	 i	 při	
konzumaci	 malého	 množství	 natě.	 Tato	 his-
torická	 jména	 však	 pravděpodobně	 vycházejí	
spíše	 z	 faktu,	 že	 byly	 rosnatky	považovány	 za	
afrodiziakum,	a	za	tímto	účelem	mj.	také	lidmi	
využívány.
Takže	zde	vyvstává	otázka:	Je	rosnatka	jedo-

vatá?	Není,	pokud	nedojde	k	překročení	dopo-
ručené	dávky	na	obalech	přípravků.	Pokud	však	
dávkování	 nedodržíme,	 může	 se	 dostavit	 po-
dráždění	gastrointestinálního	traktu	s	bolestmi	
žaludku	a	gastritida.	Co	je	však	vždy	nutné	mít	
na	paměti,	jsou	kontraindikace.	Plumbagin	ob-
sažený	v	rosnatkách	je	látka	potenciálně	terato-
genní	s	genotoxickými	a	mutagenními	účinky.	
Preparáty	obsahující	rosnatku	by	se	tedy	nemě-
ly	užívat	během	těhotenství	a	kojení.	Navíc	díky	
účinku	na	imunitní	systém	se	nedoporučuje	ji	
užívat	u	pacientů	trpících	např.	autoimunitní-
mi	 onemocněními.	 Pokud	 bychom	 rosnatky	
sbírali	 přímo	 v	 přírodě,	 pak	 je	 nutné	 brát	 na	
zřetel,	že	hrozí	další	nebezpečí:	Rostliny	 totiž	
mohou	 být	 kontaminovány	 parazity	 –	 přede-
vším	 motolicí	 jaterní	 (Fasciola hepatica),	 což	
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rozhodně	není	parazit,	 kterého	bychom	v	na-
šem	těle	mít	chtěli.
Když	 se	 vrátíme	 k	 obsahovým	 látkám	

rosnatek,	 tak	 dnes	 víme,	 že	 hlavními	 nafto-
chinony	 syntetizovanými	 těmito	 rostlinami	
jsou	plumbagin	a	 7-methyljuglon	 (5-hydroxy-
-7-methyl-1,4-nafthochinon)	 a	 jejich	 glykosi-
dy	 –	není	 jím	 tedy	droseron,	 jak	 by	 se	mohlo	
zdát.	Obsah	 těchto	 biologicky	aktivních	 látek	
se	druhově	i	tkáňově	liší,	a	rozdíl	může	být	také	
sezónního	charakteru,	což	by	ale	neměl	být	pří-
pad	 rosnatky	 okrouhlolisté.	 U	 té	 se	 uvádí,	 že	
hlavním	metabolitem	je	7methyljuglon	a	plum-
bagin	se	v	extraktech	nachází	jen	ve	stopovém	
množství.	Pro	zajímavost,	v	případě	naší	další	
dormácí	rosnatky	D. intermedia	je	obsah	těchto	
látek	zcela	opačný.	V	produkci	však	byla	z	části	
D. rotundifolia	 nahrazena	 D. madagascarien-
sis, D. burmanii	 a	D. peltata,	 které	 jsou	v	 Ev-
ropě	 schváleny	 pro	 stejné	 indikace.	Nejčastěji	
je	 to	však	D. madagascariensis	 i	přes	 to,	že	 je	
u	 ní	obsah	aktivních	 látek	 (naftochinony,	 fla-
vonoidy	a	deriváty	kyseliny	ellagové)	mnohem	
nižší	 (u	7methyljuglonu	až	cca	7×).	Důvodem	
je	především	fakt,	že	v	Evropě	je	ve	většině	států	
D. rotundifolia	 chráněným	druhem	 (výjimkou	
je	např.	Finsko,	které	je	také	hlavním	producen-
tem D. rotundifolia).	 Sušené	 drogy	 (Droserae 
Herba,	sbíraná	na	začátku	kvetení)	ve	formě	ča-
jových	směsí,	extrakty	a	tinktury	se	v	moderní	
medicíně	 stále	 používají	 díky	 protizánětlivým	
a	 spasmolytickým	 účinkům	 obsahových	 látek	
v	léčbě	celé	řady	respiračních	onemocnění.
Nafotchinony,	 které	 můžeme	 nalézt	

v	 rosnatkách,	 se	 nacházejí	 i	 v	 jiných	 rodech	
masožravých	 rostlin	 –	 autoři	 několika	 publi-
kací	 se	 zabývali	 studiem	 obsahu	 těchto	 látek	
také	u	láčkovek	či	mucholapek.	Např.	Raj	et. al 
(2011)	 uvádí,	 že	Nepenthes khasiana	 přemě-
ňuje	 část	 plumbaginu	 na	 jeho	 deriváty	 dro-
seron	a	5-O-methyldroseron,	a	uvolňuje	 je	do	
trávící	 tekutinu	uvnitř	 láčky.	Obě	tyto	slouče-
niny	 mají	 antifungální	 vlastnosti.	 Plumbagin	
má	navíc	 toxický	účinek	na	polapenou	kořist.	
Pokud	 láčkovka	 zjistí	 zvýšený	 obsah	 chitinu	
v	 láčce,	 spouští	zvýšenou	produkci	plumbagi-
nu	ve	tkáních	a	následně	jej	ukládá	především	
v	kořenech.	Tuto	látku	můžeme	nalézt	také	ve	
voskové	 vrstvě	 na	 vrchní	 části	 láčky,	 kde	 má	
pravděpodobně	charakter	ochrany	vůči	nemo-
cem.	 Krolicka	 et. al	 (2008)	 zase	 porovnávala	

možnost	 ovlivnění	 antibakteriálního	 účinku	
extraktů	Dionea muscipula	 a	D. capensis	 pěs-
tovaných	 v	 in vitro	 podmínkách	 po	 stimulaci	
celou	řadou	látek.	Z	pohledu	tohoto	článku	je	
důležité,	že	oba	obsahují	naftochinony	(plum-
bagin,	 ramentaceon)	 a	 flavonoidy	 (kvercetin,	
myricetin).	 Účinné	 látky,	 díky	 kterým	 byly	
rosnatky	využívány	v	lidovém	léčitelství,	a	díky	
kterému	 jsou	 stále	 používány	 v	moderní	me-
dicíně,	nejsou	striktně	obsažené	pouze	v	rodu	
Drosera,	ale	také	v	jiných	rodech	masožravých	
i	 nemasožravých	 rostlin.	 Vždyť	 např.	 plum-
bagin	 byl	 nalezen	 v	 rostlinách	 rodu	 olověnec	
(Plumbago	 spp.),	 které	 jsou	 rosnatkám	 ještě	
relativně	blízce	příbuzné,	ale	7methyljuglon	je	
odvozený	od	juglonu,	který	byl	izolován	z	oře-
šáku	královského	(Juglans regia),	a	ten	je	všem	
známým	masožravým	rostlinám	 fylogeneticky	
dosti	vzdálený.
Botanicky	 nejzajímavější	 jsou	 patrně	 závě-

rečné	kapitoly	celé	 rigorózní	práce.	Tou	první	
je	 „Naleziště	 některých	 druhů	 rodu	 Drosera	
v	ČSSR,	dosud	neuvedena	v	literatuře…“.	Lokalit	
není	uvedeno	nijak	závratně	mnoho,	často	na-
víc	nepříliš	přesně,	stále	však	některé	záznamy	
mohou	posloužit	jako	doklad	toho,	že	na	urči-
tých	místech	byla	rosnatka	v	minulosti	zazna-
menána.	Některá	místa	jsou	dnes	dobře	známá	
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a	rosnatky	na	nich	stále	rostou,	jiná	pravděpo-
dobně	již	bohužel	zanikla.
Další	místa,	snad	ještě	zajímavější,	se	dozví-

me	následně.	Autor	totiž	zpracovává	rosnatkou	
okrouhlolistou	 preferované	 podmínky	 a	mož-
nosti	jejího	polokulturního	pěstování.	Pro	zají-
mavost	uvádím	návod	z	roku	1954.

„V roce 1954 uvádí návod ku	 pěstování	
druhu	Drosera	rotundifolia L. W. Jopke, a to na 
borkovišti se stálou spodní vodou. Podle tohoto 
autora musí být povrch záhonu dobře uhlazen 
(nejlépe prknem potaženým zinkovým plechem) 
a vyčnívat asi 5 cm nad vodou. Nejvhodnější 
jsou záhony 2 m široké, mezi nimiž se podle 
Jopkeho vynechá jeden metr široká mezera pro 
vodu, aby se mohla pomocí lehkého člunu pro-
vádět sklizeň. Část porostu rosnatky v šířce asi 
30 cm se ponechá k vysemenění a v době zralos-
ti se zvýší vodní hladina do úrovně půdy, čímž 
většina semen zůstane na záhoně k vyklíčení. 

Též podle Jopkeho vyžadují semena k vyklíčení 
světlo a promrznutí.“
Místa	možného	výskytu	D. rotundifolia	jsou	

pak	 místa,	 kde	 bylo	 opravdu	 experimentálně	
prováděno	její	pěstování.	Jedná	se	o	lokalitu	„na	
Šumavě	pod	Můstkem“	a	„na	Výzkumné	stanici	
zemědělské	v	Borkovicích“.	Autor	výslovně	uvá-
dí,	že	na	těchto	místech	se	rosnatka	přirozeně	
nevyskytovala	a	byla	tam	vyseta.	Dále	uvádí,	že	
na	obou	místech	rosnatka	rostla	a	minimálně	na	
Šumavě	se	hojně	vyskytovala.	Bylo	by	zajímavé	
zjistit,	jestli	na	těchto	místech	rostou	rosnatky	
dodnes	a	bylo	by	ještě	zajímavější	zjistit,	kolik	
takových	pokusných	míst	ve	skutečnosti	bylo.
To	nejlepší	však	patří	nakonec,	a	PhMr.	Mik-

sánek	se	tohoto	pravidla	pevně	držel.	Závěreč-
ná	 kapitola	 mě	 opravdu	 překvapila,	 neboť	 se	
jmenuje	„Experimentální	pokus	o	aklimatisaci	
druhu	 Drosera capensis	 v	 našem	 prostředí“.	
A	 je	 tomu	 skutečně	 tak.	 Autor	 nejprve	 velmi	
podrobně	zpracovává	pěstování	 rosnatky	kap-
ské	v	kultuře	(a	pečoval	o	ni	opravdu	důkladně,	
semena	vyséval	do	substrátu	s	dřevěným	uhlím,	
rostlinky	 pravidelně	 přepichoval	 a	 poskytoval	
jim	všemožnou	další	péči),	následně	však	pova-
žuje	za	nezbytné	vyzkoušet	pěstování	D. capen-
sis	na	příhodných	lokalitách	venku,	neboť	zisk	
drogy	(sušené	rostliny)	je	u	D. capensis	pocho-
pitelně	větší	 než	u	D. rotundifolia.	Níže	cituji	
založení	pokusu:

„Za tím účelem jsem se rozhodl provésti vý-
sev na bažinaté	 louce	 se	 silným	 rašelinným	
podkladem	 v	 Roprachticích	 u	 Vysokého	 nad	
Jizerou	 v	 Podkrkonoších	 (nadmořská	 výška	
520	m).	Na	této	louce	jsem	objevil	velmi	bohaté	
naleziště	druhu	Drosera	rotundifolia.“
Celkem	 šestkrát	 (mezi	 15.	 dubnem	 a	 20.	

květnem)	 tak	 autor	 vysel	 semena	D. capensis 
vždy	 na	 třech	místech	 různě	osluněných	a	 li-
šících	 se	 výskytem	D. rotundifolia.	 V	 textu	 se	
mimo	jiné	nachází	zajímavá	poznámka,	pokus-
ně	ověřená,	že	na	semena	není	dobré	sahat	ho-
lou	rukou,	klíčivost	je	pak	menší.	Tato	poznám-
ka	stojí	za	zvážení,	neboť	pot	na	rukou	opravdu	
může	mít	na	životnost	drobných	rosnatkových	
semen	vliv.	 Pokus	 nakonec	dopadl	 částečným	
úspěchem	–	na	osluněných	plochách	s	hojným	
výskytem	D. rotundifolia	 nalezl	 autor	 celkem	
17	 semenáčků	 D. capensis.	 Rostlinky	 podle	
uvedených	informací	vegetovaly	minimálně	do	
2.	září,	ale	nekvetly	–	autor	předpokládá	jejich	
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přezimování	a	květ	v	následujícím	roce,	bohu-
žel	však	pokus	nepokračuje,	a	tak	se	nedozví-
me,	jestli	rostliny	vůbec	přečkaly	zimu.
Pokus	 s	 introdukcí	 rosnatky	 kapské	 na	 již	

zmíněnou	lokalitu	pokračoval	ještě	vysázením	
napěstovaných	rostlin.	Rostlinám	se	prý	výbor-
ně	dařilo	(autor	k	práci	přiložil	i	několik	doku-
mentačních	fotografií),	ke	kvetení	však	nedošlo	
pravděpodobně	 kvůli	 krátké	 vegetační	 sezóně	
a	 přízemním	 mrazíkům.	 Pokus	 opět	 bohužel	
končí,	 a	 tak	 nevíme,	 jak	 se	 rostlinám	 dařilo	
v	dalším	roce.
Bez	 bližšího	 určení	 bude	 pravděpodobně	

dost	 problematické	 dohledat	 onu	 pokusnou	
lokalitu,	navíc	není	jisté,	jestli	ještě	vůbec	exis-
tuje.	Bylo	by	to	však	zajímavé.	Má-li	to	někdo	
do	 Roprachtic	 blízko,	 uvítám	 případné	 další	
informace.	 Osobně	 však	 pochybuji,	 že	 by	 se	
zrovna	 rosnatce	 kapské	 u	 nás	mohlo	 dlouho-
době	dařit.	Alespoň	většině	běžných	klonů	to-
hoto	druhu.	Velmi	nadějné	by	mohlo	být	volné	
pěstování	rostlin	z	lokality	„Matroosberg“,	které	
i	v	kultuře	vytváří	na	zimu	 jakási	hibernakula	
a	v	přírodě	se	potkávají	s	mrazem	i	sněhem	(po-
dobných	 populací	 v	 JAR	 existuje	 několik,	 ale	
pouze	D. capensis	 „Matroosberg“	 patří	 k	 těm	
poměrně	 snadno	 dostupným).	 Nepovažuji	
za	 dobrý	 nápad	 takto	 uměle	 obohacovat	 naši	

flóru,	v	zahradním	rašeliništi	by	se	však	rosnat-
ka	kapská	mohla	vyjímat	docela	hezky.	

Poznámka:	 Homeopatie	 (forma	 alternativní	
medicíny),	na	rozdíl	od	lidového	léčitelství,	vy-
užívá	vysoce	zředěné	jednosložkové	látky.	Kla-
sické	 lidové	 léčitelství	 využívalo	 např.	 vývary,	
maceráty	či	masti	připravené	z	rostlinného	ma-
teriálu	obsahujícího	celou	řadu	složek,	mnoh-
dy	ve	vysokých	koncentracích.	Oba	směry	mají	
i	jiný	přístup	k	léčbě	–	zatímco	lidové	léčitelství	
(a	od	něho	později	odvozená	moderní	medicí-
na)	 se	 zaměřuje	 na	 jednotlivé	 symptomy,	 ho-
meopatie	přistupuje	k	pacientovi	 jako	k	celku	
obecně	 známou	 formou	 „podobné	 se	 léčí	 po-
dobným“.	Toto	vysvětlení	je	však	velmi	stručné,	
u	obou	zmíněných	forem	medicíny	existuje	celá	
řada	odvětví,	 často	závislých	na	místě	vzniku,	
která	se	od	sebe	více	či	méně	liší.

Předkládaný	 odborný	 text	 Studie	 některých	
druhů	 rodu	 Drosera	 PhMr.	 Jaroslava	Miksán-
ka	(1922-2008)	je	jeho	rigorózní	prací,	kterou	
obhájil	v	roce	1969	na	Přírodovědecké	fakultě	
Univerzity	Komenského	v	Bratislavě.	Její	znění	
redakci	laskavě	poskytl	jeho	vnuk	PhDr.	Marek	
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Taxonomickou	historií	a	potížemi	s	 touto	slo-
žitou	skupinou	tučnic	se	již	zabývali	do	detailu	
Ernst	(1961),	Casper	(1962,	1966,	1970,	2004,	
2006),	 Peruzzi	 (2006)	 a	 Shuka	 a	 kol.	 (2007),	
přesto	 stále	 zůstává	 k	 řešení	 hodně	 otázek	
ohledně	definice	a	vymezení	jednotlivých	dru-
hů.	Tento	druhový	komplex	 je	v	článku	před-
stavován	na	základě	nově	dostupných	informa-
cí	 o	 rozšíření,	morfologické	 plasticitě	 a	 počtu	
chromozomů,	 získaných	 výzkumem	 herbářo-
vých	vzorků,	rostlin	v	terénu	i	v	kultivaci.
Na	základě	tvaru	koruny	a	tvaru	a	velikosti	

listů	lze	rozlišit	čtyři	příbuzné	taxony.	Geogra-
fické	rozšíření	rostlin,	velikost	a	ultrastruktura	
povrchu	semen,	stejně	jako	cytologie	(diploid-
ní	 a	 tetraploidní	 linie,	 založená	 na	 společ-
ném	 základním	 počtu	 chromozomů	 x	 =	 14;	
Casper	&	Stimper	 2009)	všeobecně	 podporuje	
tyto	čtyři	linie.	V	souladu	s	výše	uvedeným	jsou	
tři	ze	čtyř	taxonů	tohoto	druhového	komplexu	
považovány	za	samostatné	druhy	a	jeden	za	va-
rietu	druhu:	P. crystallina,	P. hirtiflora	var.	hir-
tiflora,	P. hirtiflora	var.	louisii	a	P. megaspilaea.	
Srovnání	pojetí	jednotlivých	taxonů	je	uvedeno	
níže.

Materiál a metody
Informace	o	rozšíření,	přírodních	podmínkách,	
stejně	 jako	 morfologická	 data	 jsou	 postavena	
na	prohlídce	 herbářových	položek	a	 jejich	 fo-
tografií	 (AIX,	 B,	 G,	 K,	M,	MARS,	 P,	WU),	 na	
vlastních	 pozorováních	 rostlin	 na	 přírodních	

stanovištích	a	v	kultuře	a	dále	z	dostupné	litera-
tury	(viz	Literatura	na	konci	článku).

Klíč k identifikaci druhů 
P. crystallina komplexu:

1. Laloky	horního	pysku	koruny	jsou	vý-
razně	menší	(kratší	a	užší),	než	je	tomu	u	lalo-
ků	dolního	pysku,	ostruha	4–6(–8)	mm	dlouhá	
(1/3	délky	koruny)…	P. crystallina

- Laloky	 horního	 i	 dolního	 pysku	
krouny	téměř	shodné,	ostruha	del-
ší	 než	 6	mm	 (obvykle	 7–20	mm	
dlouhá,	 tvořící	 více	 než	 polovinu	
délky	koruny…	2

2. Laloky	horního	i	dolního	pysku	koruny	
okrouhlé,	špičaté	nebo	 lehce	uťaté,	plně	vyvi-
nuté	letní	listy	obvykle	s	dolů	ohnutými	okraji	
(samotný	 okraj	 pouze	 lehce	 nadvinutý),	 listy	
v	 letním	 růstovém	období	 obvykle	 polovzpří-
mené…	3

- Laloky	 dolního	 (a	 obvykle	 i	 hor-
ního)	pysku	koruny	znatelně	uťa-
té	nebo	vykrojené,	 listy	s	výrazně	
nadvinutými	okraji,	 listy	v	 letním	
růstovém	období	obvykle	přitisklé	
k	substrátu…	P.	hirtiflora	var.	hir-
tiflora

3. Listy	v	letním	růstovém	období	1–2	cm	
(vzácně	až	8	cm),	podlouhle	eliptické	až	obvej-
čité;	 ostruha	 (8–)13–22	mm	 dlouhá,	 obvykle	

Soubor	druhů	tučnic	Pinguicula crystallina/hirtiflora	(Pingui-

cula	sekce	Cardiophyllum,	která	bude	dále	v	článku	jednoduše	

nazývána	jako	„P. crystallina komplex“)	zahrnuje	víceleté	tempe-

rátní	druhy	tvořící	jednotvaré	růžice	(to	znamená,	že	tyto	druhy	

tvoří	masožravý	typ	listů	po	celý	rok,	bez	přezimovacích	pupenů	

nebo	zimního	typu	nemasožravých	listů	a	s	touto	růžicí	masožra-

vých	listů	také	zimují),	které	jsou	rozšířeny	v	oblasti	Středomoří	

(V	jižní	Itálii,	na	Balkánském	poloostrově,	na	Kypru	a	v	Turecku).



38	 Trifid	2017/1

svojí	délkou	dosahující	až	překonávající	délku	
celého	zbytku	koruny…	P. hirtiflora	var.	Louisii

- Listy	 v	 letním	 růstovém	 období	
dorůstají	 délky	 4–12	cm,	 velmi	
úzce	 (ob)kopinaté	 až	 páskovité,	
pouze	 jejich	 okraje	 dolů	 ohnuté,	
ostruha	6–11	mm	dlouhá,	viditel-
ně	kratší	než	zbytek	koruny	(trub-
ka	+	pysky)…	P. megaspilaea

Pinguicula crystallina 
Sm.
Listy	jsou	15–25(–40)	mm	dlouhé,	10–25	mm	
široké,	široce	eliptické	až	podlouhlé,	s	výrazně	
nadvinutými okraji	 a	 vykrojeným	 nebo	 tupě	
špičatým	 vrcholem;	 „zimní	 listy“	 jen	 mírně	
menší;	 zbarvení	 listů	 nažloutle	 zelené	 nebo	
(vzácně)	s	nádechem	purpurově	červené.	Stvol 
30–60(–100)	mm	dlouhý,	 hustě	 žláznatý.	Ka-
lich	dvoupyský,	horní	pysk	trojlaločný	(kališní	
lístky	volné	až	téměř	k	bázi),	dolní	pysk	dvou-
laločný,	laloky	srostlé	do	poloviny	či	více	jejich	
délky,	s	tupě	špičatými	vrcholy.	Koruna	8–15(–
21)	mm	dlouhá	(včetně	ostruhy),	dvoulaločná,	
horní	 a	 dolní	 pysk	 tvoří	 úhel	 90°	 nebo	 větší,	

koruna	bílá,	každý	korunní	lístek	s	fialově	mod-
rým	vrcholem	(někdy	jsou	lístky	celé	bílé),	zú-
žená	část	koruny	a	ostruha	jsou	žlutavě	zelené,	
s	několika	červenohnědými	pruhy;	horní	pysk	
dvojlaločný,	laloky	široce	rozbíhavé,	tupě	špiča-
té;	spodní	pysk	trojlaločný,	laloky	se	nepřekrý-
vají	nebo	pouze	lehce,	každý	s	tupě	špičatým	až	
mírně	uťatým	vrcholem;	ostruha	úzce	válcovitá,	
(3–)4–6(–8)	mm	dlouhá,	lehce	ohnutá	směrem	
dolů	nebo	rovná.	Semena	0,7–0,85	mm	dlouhá,	
válcovitá	až	oválná,	povrch	semene	mřížkovitý	
(Mikeladse	1996).

Počet chromozomů	 2n	=	28	 (Mikeladse	1996;	
Mikeladse	&	Casper	 1997;	 Casper	&	Stimper	
2004,	2006,	2009;	Casper	a	kol.	2007,	vše	rost-
linný	materiál	z	Kypru).

Názvosloví:	 Druhové	 jméno	 crystallina	 (Lat.	
„krystalická“)	 bylo	 zvoleno	 autorem	 Jamesem	
Edwardem	Smithem,	protože	 „čiré	kapičky	na	
jejích	listech	se	třpytí	jako	diamanty	na	slunci“	
(Holmboe	1914).

Rozšíření druhu:	 Kypr,	 Turecko	 (Obr.	 1).	 Na	
Kypru	 je	 výskyt	 limitován	 do	 centrální	 části	
pohoří	Troodos	na	západě	Kypru	(V	národním	
parku	Troodos	Forest	je	známo	sedm	populací	

Obrázek	1:	rozšíření	druhů	P. crystallina	komplex	ve	středomoří	a	v	Malé	Asii.	P. crystallina 
(červené	puntíky),	P. hirtiflora	(modré	trojúhelníky),	P. hirtiflora	var.	louisii	(černé	čtverečky)	
a	P. megaspilaea	(žluté	kosočtverce).	Značka	modrého	otazníku	odkazuje	na	neověřený	
písemný	záznam	o	P. hirtiflora	z	oblasti	Falakro	Mountains	v	severovýchodním	Řecku.
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tohoto	druhu;	Georghiou	a	kol.	2007),	nicméně	
nedávno	byla	objevena	vzdálená	nížinná	popu-
lace	 v	 oblasti	 Lemesos	 Forest	 (Christodoulou	
2006).
V	Turecku	je	druh	široce,	avšak	lokalizovaně	

rozšířený	 v	 jihozápadní	 Anatolii	 (Mill	 1978),	
ovšem	oddělená	populace	existuje	 také	v	 jižní	
Anatolii	 (provincie	 Adana	 a	 Hatay;	 Yilldirim	
a	kol.	2012)	a	na	jihovýchodě	země	poblíž	hra-
nic	se	Sýrií	(úpatí	pohoří	Nur	Dag	̆lari;	Adamec	
1996,	1997;	Adamec	&	Pásek	2000).

Stanoviště:	Na	Kypru	ve	výšce	800–1640	(1900)	
m	n.	m.	v	oblasti	pohoří	Troodos	(Casper	1970;	
Steiger	 1998;	Georghiou	a	 kol.	 2007),	ale	od-
dělená	 populace	 v	 oblasti	 Lemesos	 Forest	
pouze	 ve	 výšce	 250	 m	 n.	 m.	 (Christodoulou	
2006).	V	Turecku	v	horských	oblastech	(1000–
1700	m	n.	m.,	Casper	1970),	ale	stejně	tak	ve	
výšce	250	m	n.	m.	v	kaňonech	na	úpatí	pohoří	
Nur	Dag	̆lari	v	jihovýchodním	Turecku	(Adamec	
1997).	Druh	 je	omezený	na	stále	vlhké	 lokali-
ty,	kde	roste	jako	litofyt	na	vlhkých	kamenech	
(Obr.	2)	poblíž	pramenů,	potoků	a	vodopádů,	
ale	 také	 v	 rašelinném	 substrátu	 na	 podmáče-
ných	 lokalitách.	 Obvykle	 se	 nachází	 na	 had-
cových	kamenech	(např.	Kypr,	pohoří	Sandras	

v	Turecku),	ale	také	na	vápencích	(např.	pohoří	
v	provincii	Denizli,	Turecko)	a	v	jihovýchodním	
Turecku	 na	 čedičových	 horninách,	 ve	 spojení	
s	velmi	zásaditou	vodou	na	stanovišti	(Adamec	
1996,	1997;	Adamec	&	Pásek	2000).	Populace	
tohoto	druhu	 z	 vysokých	 nadmořských	 výšek	
hibernují	ve	sněhu	i	 ledu	 jako	otevřené	růžice	
s	masožravým	typem	listů.

Status ochrany:	Zranitelný	na	Kypru	(z	ostrova	
je	známo	pouze	osm	populací)	a	také	zranitelný	
v	Turecku,	 kde	 je	 sice	druh	více	 rozšířený,	ale	
vyskytuje	se	pouze	vázaný	na	omezená	stanovi-
ště.	Populace	na	Kypru	i	v	Turecku	jsou	poten-
ciálně	 ohroženy	 vlivem	 člověka	 na	 hydrologii	
oblasti	(např.	odebíráním	vody	z	pramenů	nebo	
zatrubňováním	 toků),	 stavbou	 cest,	 ale	 také	
přírodním	 suchem	 (Georghiou	 a	 kol.	 2007).	
Je	 ironií,	 že	alespoň	 „na	papíře“	 je	 tento	druh	
přísně	 chráněný	 Bernskou	 úmluvou	 (Úmluva	
o	 ochraně	 evropské	 fauny,	 flóry	 a	 přírodních	
stanovišť,	App.	I).

Poznámky:	Některé	z	dříve	používaných	znaků	
k	rozlišení	P. crystallina	od	druhu	P. hirtiflora 
byly	 prokázány	 jako	 nevěrohodné,	 například	
tvar	a	velikost	listů,	tvar	špičky	listu	(vykrojený	

Obrázek	2:	Pinguicula crytallina	rostoucí	v	pohoří	Troodos	na	Kypru.	Foceno	S.	McPhersonem.



40	 Trifid	2017/1

vs.	 tupě	 špičatý),	 odění	 uvnitř	 ústí	 koruny	
(Casper	1970),	nebo	tvar	kalicha,	kde	není	mezi	
těmito	dvěma	druhy	rozdílu	(Schindler	1908).
Přece	 jen	 však	 tvar	 koruny,	 délka	 korun-

ní	 trubky	 a	 velikost	 ostruhy	 umožňují	 snad-
no	 odlišit	 oba	 taxony	 (Obr.	 2,	 3).	 S	 ohledem	
na	 zřejmou	 příbuznost	 těchto	 dvou	 taxonů,	
se	 nabízí	 otázka,	 zda	 by	měly	 být	 hodnoceny	
jako	dva	odlišné	druhy,	 nebo	 jestli	 bude	 lepší	
uvažovat	 o	 nich	 jako	 o	 dvou	 liniích	 jediného	

druhu.	Druhá	možnost	 již	byla	navržena	Stri-
dem	(1991),	který	je	vyhodnotil	jako	geografic-
ky	oddělené	poddruhy.	V	této	práci	se	držíme	
„klasického“	 přístupu	 (např.	 Schindler	 1908;	
Ernst	 1961;	 Casper	 1966,	 1970;	 Mikelad-
se	&	Casper	1997)	a	považujeme	oba	taxony	za	
oddělené	druhy:	P. crystallina	z	oblasti	Anatolie	
a	Kypru	a	P. hirtiflora	z	oblasti	Balkánu	a	Itálie	–	
není	žádný	důkaz	o	tom,	že	by	se	tyto	dva	dru-
hy	geograficky	překrývaly	 (viz	Obr.	1).	Uměle	

Obrázek	3:	Pinguicula crystallina	v	kultivaci.	Nahoře	rostliny	z	Mount	Güneg,	Denizli,	
Turecko	(přírodně	rostoucí	na	vápenci).	Dole:	Rostliny	z	pohoří	Sandras,	Mug	̆la,	Turecko.
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vytvořený	 hybrid	mezi	 oběma	 druhy	 (použití	
pylu	 z	P. hirtiflora	 var.	hirtiflora	 a	P. crystalli-
na	z	Kypru	jako	opylované	rostliny)	navíc	vede	
k	 samčí	 sterilitě	 (pyl	 je	 nefunkční	 navzdory	
stejnému	 počtu	 chromozomů	 rodičovských	
druhů),	 což	 indikuje	 nejen	 geografickou,	 ale	
také	reprodukční	 rozdílnost	mezi	oběma	dru-
hy.	Pro	zajímavost,	hybridy	těchto	dvou	druhů	
připomínají	především	ve	vegetativních	částech	
rostliny	P. hirtiflora	var.	hirtiflora,	zatímco	kvě-
ty	mají	většinu	znaků	P. crystallina,	jako	napří-
klad	více	trubkovitou	korunu	s	velmi	krátkým	
horním	pyskem.	(Obr.	4).

Pinguicula megaspilaea 
Boiss. & Heldr. ex Boiss
Synonyma:	P. hirtiflora	var.	megaspilaea	(Boiss.	
&	Heldr.	Ex	Boiss.)	Schindler,	P. hirtiflora	subsp.	
megaspilaea	(Boiss.	&	Heldr.	Ex	Boiss.)	Nyman,	
P. hirtiflora	 var.	 gionae	 Contandr	&	Quezel,	
P. habilii	Yıldırım,	S	̧enol	&	Pirhan;	nebo	“P. hir-
tiflora	var.?”	in	Casper	a	kol.	2007.

Listy	 v	 období	 kvetení	 (40–)70–120	mm	
dlouhé,	5–11	mm	široké,	velmi	úzce	obkopina-
té	 (kopinaté	u	rostlin	z	Turecka)	až	čárkovité,	
obvykle	 s	 dolů	 ohnutými	 okraji;	 „zimní	 listy“	
jsou	 mnohem	 kratší	 a	 lehce	 širší,	 18–35	mm	
dlouhé,	11–16	mm	široké,	páskovité	až	obkopi-
naté,	s	lehce	nadvinutými	okraji;	listy	jsou	žlu-
tavě	zelené	barvy	nebo	s	nádechem	do	purpu-
rově	červené.	Stvol	110–170	mm	dlouhý,	hustě	
žláznatý.	 Kalich	 dvoupyský,	 horní	 pysk	 troj-
laločný	 (kališní	 lístky	 volné	 až	 téměř	 k	 bázi),	
dolní	pysk	nedělený	(složený	ze	dvou	zcela	spo-
jených	kališních	lístků),	s	tupě	špičatým	až	uťa-
tým.	Koruna	22–28	mm	dlouhá	(včetně	ostru-
hy),	dvoulaločná,	horní	a	dolní	pysk	svírají	úhel	
zhruba	180°,	koruna	bílá,	každý	korunní	lístek	
s	fialově	modrou	špičkou.	Zúžená	část	koruny	
a	ostruha	žlutě	zelené,	někdy	s	několika	červe-
nohnědými	 proužky;	 horní	 pysk	 dvoulaločný,	
laloky	široce	rozbíhavé,	tupě	špičaté,	dolní	pysk	
trojlaločný	s	lehce	se	překrývajícími	laloky,	ka-
ždý	s	tupě	špičatou	až	lehce	uťatou	špičkou;	os-
truha	úzce	válcovitá,	6–11	mm	dlouhá,	zužující	
se	směrem	ke	špičce.	Semena	jsou	poměrně	vel-
ká	(ve	srovnání	s	ostatními	třemi	příbuznými),	
zhruba	1	mm	dlouhá,	oválná	až	úzce	eliptická,	
povrch	semene	síťovaný	(Yildirim	a	kol.	2012).

Počet chromozomů:	 2n	 =	 56	 (Casper	&	Stim-
per	2006,	2009,	Casper	a	kol.	2007	pro	rostliny	
z	 oblasti	 Styx	 a	 Reka	 Gorge,	 Řecko;	 haploid-
ní	 karyotyp	 Tureckých	 rostlin	 n	 =	 28,	 zjištěn	

Obrázek	4:	Uměle	vytvořený	hybrid	mezi	
P. hirtiflora	var.	hirtiflora	a	P. crystallina,	
pěstovaný	ve	skleníku	autora	článku.	Rostlina	
nevytváří	funkční	pyl,	ale	ochotně	se	množí	
oddělky	nových	rostlin	z	mateřské	růžice.
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u	mateřských	buněk	pylových	zrn	ze	zafixova-
ných	 poupat	 kultivovaných	 rostlin,	 podle	 po-
stupu	 z	 Caspera	&	Stimpera	 2009).	 Contan-
driopoulos	&	Quezel	 (1974)	spočítali	2n	=	48	
z	rostlinného	materiálu	z	oblasti	Styx	v	Řecku,	
ale	tento	karyotyp	byl	zpochybněn	v	práci	Shu-
ky	a	 kol	 (2007)	a	Caspera	a	 kol.	 (2007).	Ten-
to	 druh	 má	 dvojnásobný	 počet	 chromozomů	
oproti	P. hirtiflora,	mohl	by	tedy	reprezentovat	
tetraploidní	linii.

Názvosloví:	 Název	 odkazuje	 na	 Megaspilaeon	
(nebo	„Mega	Spileon“,	v	řečtině	„velká	jeskyně“),	
klášter	v	oblasti	pohoří	Chelmos	na	Peloponé-
su,	Řecko,	kde	byl	tento	druh	poprvé	nalezen.

Rozšíření druhu:	 Řecko	 (pohoří	 Chelmos,	 Pe-
loponés	a	hory	Giona	a	Parnassus	ve	středním	
Řecku;	Casper	a	kol.	2007,	z	posledně	jmeno-
vaných	 lokalit	 značena	 jako	 P. hirtiflora	 var.	
gionae	a	„P. hirtiflora	var.?“)	a	Turecko	(známa	
z	 jediné	 lokality	v	provincii	Marmaris	 (typová	
lokalita	druhu	P. habilii;	Yildirim	a	kol.	2012),	
stejně	 tak	 z	 nedávno	 objevené	 další	 lokality	
v	provincii	Mug	̆la	(vlastní	pozorování)).	Tento	
druh	 vykazuje	 pozoruhodně	 disjunktní	 areál,	
od	hor	středního	Řecka	po	pobřežní	oblast	 ji-
hozápadního	Turecka	(Obr.	1).

Stanoviště:	 Nalezen	 rostoucí	 litofyticky	 na	
hadcových	 skalách	 v	 nadmořské	 výšce	 80–
200	m	 v	 jihozápadní	 Anatolii	 v	 Turecku	 (Yil-
dirim	a	kol.	2012;	osobní	pozorování,	Obr.	5).	
V	 Řecku	 však	 roste	 také	 na	 vápencích	 ve	
výškách	mezi	 650	m	 n.	m.	 až	 1930	m	 n.	m.	

(Contandriopoulos	&	Quezel	 1974;	 Casper	
a	 kol.	 2007;	 J.	 Schlauer,	osobní	 komunikace).	
Populace	 rostlin	 v	 jihozápadní	 Anatolii	 jsou	
geograficky	 (především	 výškově)	 dobře	 oddě-
leny	 od	 nejbližších	 známých	 populací	 druhu	
P. crystallina	(Yildirim	a	kol.	2012;	osobní	po-
zorování).

Status ochrany:	Považován	za	kriticky	ohrože-
ný	v	Turecku	díky	lidskému	vlivu	(zatrubňová-
ní,	stavba	silnic;	Yildirim	a	kol.	2012).	Známé	
populace	v	Řecku	je	nejlépe	považovat	také	za	
ohrožené,	 neboť	 čelí	 potenciální	 hrozbě	 za-
trubnění	pramenů	 (J.	 Schlauer,	osobní	komu-
nikace).

Poznámka:	 Rostliny	 popsané	 Contandriopou-
losem	a	Quezelem	(1974)	jako	P. hirtiflora	var.	
gionae	z	Řecka	morfologicky	(a	cytologicky:	2n	
=	56,	Casper	&	Stimper	2006)	odpovídají	P. me-
gaspilaea	a	jsou	proto	v	této	práci	zahrnuty	do	
tohoto	druhu.

Tento	druh	se	značně	odlišuje	od	všech	ostat-
ních	 členů	 sledovaného	 komplexu	 tvorbou	
dlouhých,	vzpřímených	 listů	s	dolů	ohnutými	
okraji	v	průběhu	 letní	 fáze	růstu	(Obr.	5;	tyto	
velmi	úzké	listy	připomínají	 listy	 jen	vzdáleně	
příbuzné	P. longifolia).	Prodloužené	 letní	 listy	
jsou	k	nalezení	především	u	rostlin,	které	ros-
tou	litofyticky	na	vertikálně	orientovaných	ska-
lách,	rostliny	z	močálových	lokalit	(např.	v	hor-
ní	části	údolí	řeky	Styx)	mají	listy	více	podobné	
P. hirtiflora	 (J.	 Schlauer,	osobní	 komunikace).	
Co	 se	 týče	 morfologie	 květů,	 ta	 je	 poměrně	

Obrázek	5:	Pinguicula megaspilaea	rostoucí	na	hadcích	v	provincii	Mug	̆la,	
Turecko.	Jedná	se	o	druhou	známou	lokalitu	výskytu	tohoto	taxonu	v	Turecku,	
kde	byla	dříve	popsána	jako	P. habilii	z	provincie	Marmaris.
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podobná	 druhu	 P. hirtiflora	 (viz	 Schindler	
1908),	až	na	to,	že	P. megaspilaea	má	obvykle	
konce	korunních	 laloků	celistvé	a	zakulacené,	
zatímco	u	P. hirtiflora	jsou	obvykle	vykrojené.
„Heterofylní	 růst“	 [=různolistý,	 u	 tučnic	

jsme	zvyklí	označovat	druhy	s	heterofylií	 také	
jako	tučnice	s	dvoutvarými	růžicemi;	pozn. pře-
kl.],	který	Yildirim	a	kol	(2012)	zmiňuje	u	své	
P. habilii	nekoresponduje	s	termínem	“hetero-
fylní”	 tak,	 jak	 jej	 aplikoval	 Casper	 (1966)	pro	
svoji	 klasifikaci	 růstových	 typů	 tučnic.	Autoři	
odkazují	na	viditelně	delší	a	užší	typ	masožra-
vých	 listů,	 které	 jsou	 produkovány	 v	 období	
kvetení	 (“letní	 listy”)	 ve	 srovnání	 s	 mnohem	
menšími,	 i	 když	 stále	masožravými	 „zimními	
listy”	tohoto	druhu	–	to	znamená,	že	se	 jedná	
o	 druh	 anisofylní	 [=	 nestejnolistý;	 pozn. pře-
kl.].	Obdobné	zmenšení	listové	růžice	v	období	
podzimu	a	zimy	lze	sledovat	také	u	všech	třech	
ostatních	 příbuzných	 druhů	 skupiny	 (P.	 sek-
ce	Cardiophyllum),	protože	všechny	produkují	
(nepatrně	až	výrazně)	menší	 listy	v	tomto	ob-
dobí.	 Přesto	 jsou	 všechny	 klasifikovány	 jako	
„temperátní	homofylní	 růstový	 typ“	 [=	 “druhy	
s	jednotvarými	růžicemi”]	tak,	jak	je	definoval	
Casper	(1966),	neboť	rostou	a	tvoří	masožravé	
listy	nepřetržitě	po	celý	rok.

Pinguicula hirtiflora var. 
louisii (Markgr.) A. Ernst
Synonyma:	 P. louisii	 Markgr.,	 P. hirtiflora	 var.	
decipiens	Bornm.

Listy	 10–20(–80)	 mm	 dlouhé,	 6–10(–25)	
mm	široké,	protáhle	eliptické	až	obvejčité	s	pou-
ze	nepatrně	nadvinutými	okraji,	žlutavě	zelené	
nebo	 lehce	 purpurově	 červené	 (především	
u	 báze).	Květní stvoly	 (30–)40–150	mm	dlou-
hé,	řídce	žláznaté,	 lysé	směrem	k	bázi.	Kalich 
dvoupyský,	 horní	pysk	 trojlaločný	 (kališní	 lis-
ty	 volné	 až	 téměř	 k	 bázi),	 spodní	 pysk	 celist-
vý	 (složený	ze	dvou	zcela	 spojených	 kališních	
listů),	 s	 tupě	 špičatým,	 zřídka	 až	 vykrojeným	
vrcholem.	 Koruna	 22–29	mm	 dlouhá	 (včetně	
velmi	dlouhé	ostruhy),	dvoupyská,	horní	a	dol-
ní	 pysk	 svírají	 úhel	 zhruba	 80–110°	 (Casper	
2004),	koruna	bílá,	každý	korunní	lístek	s	jasně	
až	bledě	fialově-modrou	špičkou,	hrdlo	a	ostru-
ha	 koruny	 žlutozelené,	 hrdlo	 s	 několika	málo	
červenohnědými	 proužky;	 horní	 dvoulaločný,	
laloky	 rozbíhavé	nebo	se	 lehce	překrývající	 se	
zakulaceným	vrcholem;	dolní	pysk	trojlaločný,	
laloky	páskovité	až	téměř	okrouhlé,	každý	lalok	
se	zaokrouhlenou	nebo	 jen	 lehce	uťatou	špič-
kou;	 ostruha	 úzce	 válcovitá,	 (8–)13–20(–22)	
mm	dlouhá,	přímá	nebo	jen	lehce	dolů	zahnu-
tá,	ke	špičce	se	ostře	zužující.	Semena	jsou	0,6–
0,8	mm	dlouhá,	úzce	protáhlá,	povrch	semene	
síťnatý	(Shuka	a	kol.	2007).

Názvosloví:	Tento	taxon	byl	původně	pojmeno-
vaný	jako	druh	P. louisii	na	počest	berlínského	
geografa	Dr.	H.	Louise,	který	se	zúčastnil	jedné	
z	 Markgrafových	 albánských	 expedic.	 (Mark-
grad	1926;	Casper	2004).

Rozšíření:	Na	rozdíl	od	Caspera	(2004)	a	Shuky	
a	 kol.	 (2007,	 kteří	považovali	P. hirtiflora	var.	

Obrázek	6:	Pinguicula hirtiflora	var.	louisii	rostoucí	na	hoře	
Olymp,	Thesálie,	Řecko.	Vyfotil	Christian	Klein.
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louisii	 (respektive	P. louisii)	 za	 striktně	 ende-
mický	druh	centrální	Albánie,	 autor	 této	prá-
ce	studoval	 rostlinný	materiál	z	hory	Olympu	
v	Řecku	a	souhlasí	s	Markgrafem	(1926),	že	ně-
které	ze	zdejších	populací	morfologicky	spadají	
do	tohoto	taxonu.	Přestože	se	P. hirtiflora	var.	
hirtiflora	 také	vyskytuje	 na	 rozsáhlém	masivu	
hory	Olymp	(viz	např.	Casper	a	kol.	2007),	ni-
kdy	ne	pospolu	s	var.	louisii,	stejně	jako	v	přípa-
dě	lokalit	v	Albánii.	Peruzzi	(2007)	také	později	
našel	a	nafotil	tuto	varietu	ze	severní	části	po-
hoří	Pindos	v	Řecku	(označenou	jako	„P. hirti-
flora“).	Na	Balkáně	je	areál	rozšíření	P. hirtiflora 
var.	 louisii	 plně	včleněn	do	areálu	P. hirtiflora 
var.	hirtiflora	(Obr.	1).

Stanoviště:	 na	 vlhkých	 vápenatých	 loukách	
nebo	na	příkrých	podmáčených	stráních	v	Al-
bánii	 (Markgraf	 1926;	 Casper	 2004;	 Shuka	
a	 kol.	 2007),	 na	 vápencových	 skalách	 poblíž	
pramenů	na	hoře	Olymp	v	Řecku.	 (Ch.	Klein,	

osobní	 komunikace;	 Obr.	 6.).	 V	 nižších	 nad-
mořských	výškách	150–700(–900)	m	v	Albánii	
(Shuka	a	kol.	2007),	na	Olympu	v	nadmořské	
výšce	1000–1500	m.

Status ochrany:	V	Albánii	považována	za	ohro-
ženou,	neboť	jsou	zde	známy	jen	tři	populace,	
všechny	v	blízkosti	měst	a	jedna	známá	lokali-
ta	je	již	zjevně	vymizelá	kvůli	vodním	stavbám	
(Shuka	 a	 kol.	 2007).	 Známé	 populace	 tohoto	
druhu	na	hoře	Olympu	(Řecko)	leží	uvnitř	hra-
nic	národního	parku.

Poznámky:	Pinguicula hirtiflora	var.	louisii	byla	
občas	 považována	 za	 samostatný	druh	P. lou-
isii	 (Markgraf	 1926;	 Casper	 2004).	 Přestože	
se	 morfologicky	 odlišuje	 od	 P. hirtiflora	 var.	
hirtiflora	 tvarem	 koruny	 (možná	 tak	 výraz-
ně	 jako	se	P. crystallina	odlišuje	od	P. hirtiflo-
ra),	 jedná	se	určitě	o	taxonomicky	nejslabšího	
člena	 komplexu,	 neboť	 se	 zcela	 geograficky	

Obrázek	7:	Pinguicula hirtiflora	var.	louisii	v	kultivaci.	Nahoře:	rostliny	z	lokality	Linza,	
Albánie.	Povšimněte	si	poměrně	dlouhé	ostruhy	této	variety,	stejně	jako	úzkých	okvětních	
listů	se	zakulacenými	okraji.	Dole:	Rostliny	z	bývalé	Jugoslávie	s	blíže	neurčenou	
lokalizací	z	botanické	zahrady	v	Mnichově	(nejspíše	z	některé	z	lokalit	v	Albánii).
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a	 částečně	 i	 morfologicky	 překrývá	 s	 P. hirti-
flora	var.	hirtiflora;	nicméně	se	zdá,	že	většina	
populací	tohoto	taxonu	je	oddělena	minimálně	
cytologicky	(jedná	se	o	tetraploid).	Navíc	květy	
P. hirtiflora	var.	louisii	s	celistvými	okrouhlými	
okraji	korunních	lístků	a	s	poměrově	větší	a	špi-
čatější	 ostruhou	 (Obr.	 7)	 mohou	 obecně	 po-
moci	s	rozlišením	tohoto	taxonu	od	P. hirtiflora 
var.	 hirtiflora.	 Toto	 pojednání	 tedy	 následuje	
závěry	 Ernsta	 (1961),	 Caspera	 (1962,	 1966)	
a	Shuky	a	kol	(2007)	a	považuje	tento	taxon	za	
samostatnou	varietu.	Dokonce	i	původní	autor	
popisu	 tohoto	 druhu,	 Markgraf,	 později	 sou-
hlasil	s	Ernstovou	(1961)	rekombinací	a	začal	
pohlížet	na	svoji	P. louisii	jako	na	varietu	druhu	
P. hirtiflora	(Shuka	a	kol.	2007).

Pinguicula hirtiflora 
Ten. var. hirtiflora
Synonyma:	P. crystallina	subsp.	hirtiflora	(Ten.)	
Strid,	P. hirtiflora	var.	euboea	Beauverd	&	Topa-
li,	P. hirtiflora	f.	pallida	Casper,	P. albanica	Gri-
seb.,	P. latea	 Pant.,	P. lavalvae	 Innangi	&	Izzo,	
P. vulgaris	var.	hirtiflora	(Ten.)	Ces.,	Pass.	&	Gi-
belli.

Listy	(20–)30–60	mm	dlouhé,	(5–)15–25(–40)	
mm	široké,	široce	eliptické	až	obvejčité,	s	nad-
vinutými	okraji,	s	tupě	špičatým	až	vykrojeným	
vrcholem;	 „zimní	 listy“	 lehce	až	výrazně	krat-
ší;	listy	žlutavě	zelené	nebo	lehce	zabarvené	do	

červeno-fialova,	 zejména	 u	 báze.	 Květní stvol 
(35–)60–120	mm	 dlouhý,	 hustě	 žláznatý.	 Ka-
lich	dvoupyský,	horní	pysk	trojlaločný	(kališní	
listy	volné	až	k	bázi	nebo	spojené	v	nejspodněj-
ší	části),	dolní	pysk	dvoulaločný,	 laloky	spoje-
ny	v	polovině	i	více	jejich	délky	s	vrcholky	tupě	
až	 ostře	 špičatými.	 Koruna	 (13–)16–25(–32)	
mm	dlouhá	(včetně	ostruhy),	dvoupyská,	horní	
a	dolní	pysk	svírají	úhel	asi	180°	(tzn.	v	 jedné	
rovině),	 koruna	 bílá,	 každý	 z	 laloků	 obvykle	
s	fialově-modrým	koncem	(ale	někdy	jsou	zce-
la	 bílé),	 korunní	 hrdlo	 a	 ostruha	 žlutozelené,	
hrdlo	někdy	s	několika	málo	červenohnědými	
pruhy;	 horní	 pysk	 dvoulaločný,	 laloky	 rozbí-
havé	 s	 tupě	 špičatým,	 vykrojeným	 až	 uťatým	
vrcholem;	dolní	pysk	hluboce	trojlaločný,	lalo-
ky	rozbíhavé	nebo	lehce	se	překrývající,	každý	
s	vykrojeným	až	uťatým	vrcholem;	ostruha	úzce	
válcovitá,	 (5–)7–13	mm	 dlouhá,	 rovná	 nebo	
lehce	zahnutá	směrem	dolů.	Semena	jsou	0,5–
0,9	mm	dlouhá,	válcovitá	až	elipsoidní,	vzácně	
zahnutá	(měsíčitého	tvaru),	povrch	semene	síť-
natý	(Shuka	a	kol.	2007).

Počet chromozomů:	2n	=	28	(Mikeladse	1996,	
Mikeladse	&	Casper	 1997	 a	 Casper	&	Stim-
per	2004,	2006	pro	materiál	z	Kalábrie,	Itálie;	
Casper	&	Stimper	 2006	z	materiálu	 z	Kampá-
nie,	 Itálie;	 Casper	&	Stimper	 2006	 and	 Shuka	
a	kol.	2007	z	materiálu	z	Albánie;	Casper	a	kol.	
2007	 a	 Casper	&	Stimper	 2009	 dodatečně	
z	materiálu	z	Řecka).	Opakovaně	publikovaný	
karyotyp	2n	=	27	pro	tento	konkrétní	druh	(pro	
rostliny	 z	 Řecka:	 Strid	&	Franzén	 1981;	 pro	

Obrázek	8:	Vlevo:	Pinguicula hirtiflora	var.	hirtiflora	rostoucí	na	tufové	skále	v	Porosu	
v	Severní	Makedonii	(Řecko).	Vyfotil	Thasillo	Franke.	Vpravo:	Pinguicula hirtiflora 
var.	hirtiflora	rostoucí	na	vlhké	vápencové	stěně	v	údolí	řeky	Roya	na	francouzsko-
italských	hranicích,	kde	byl	nejspíše	tento	druh	na	lokalitu	vysazen.
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rostliny	 z	 Itálie:	 Peruzzi	 2004;	 Peruzzi	 a	 kol.	
2007)	 nebo	 sady	 chromozomů	 (2n	 =	 16,	 24,	
32,	48	pro	rostlinný	materiál	z	Řecka:	Contan-
driopoulos	&	Quzzel	 1974;	 Casper	 1962)	 byl	
původně	vysvětlován	 jako	 aneuploidie,	 v	 sou-
časnosti	Casper	&	Stimper	(2004,	2006,	2009),	
Casper	a	kol.	(2007)	a	Shuka	a	kol.	(2007)	před-
pokládají,	že	se	jedná	o	chybné	počty.

Rozšíření:	Původní	v	 jižní	 Itálii	 (regiony	Kam-
pánie	a	Kalábrie),	na	Balkáně	(Albánie,	Make-
donie)	a	v	Řecku	(regiony	Západní	Makedonie,	
Epirus,	 Thésie,	 Centrální	 Řecko,	 Peloponés;	
Boissier	1875;	Casper	1962,	1966;	Strid	1991),	
očividně	 s	 občasnými	 přesahy	 výskytu	 druhu	
z	Thrákie	(Phillipos	poblíž	města	Drama,	hora	
Falakro;	 Contandriopoulos	&	Quezel	 1974),	

Obrázek	9:	Květy	P. hirtiflora	var.	hirtiflora	mají	velmi	variabilní	velikost,	tvar	i	barvu	
koruny.	Nahoře:	Rostliny	z	Aqua	Santa,	Neapol,	Kampánie	v	Itálii	(typová	lokalita);	
Uprostřed:	z	Rossana,	Kalábrie,	Itálie;	Dole:	z	Vietri	Sul	Mare,	Kampánie,	Itálie.
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i	když	výše	uvedené	území	výskytu	 je	potřeba	
potvrdit	 (Strid	 1991;	 autorem	 článku	 nebyly	
nalezeny	 žádné	 herbářové	 podklady	 Contan-
driopoulose	nebo	Quezela,	bez	ohledu	na	peč-
livý	průzkum).	Tento	druh	tučnice	zcela	chybí	
na	 ostrově	 Kréta,	 navzdory	 chybné	 informaci	
o	 výskytu	 na	 tomto	 ostrově	 autory	 Innagim	
a	 Izzem	 (v	 tisku).	 Nedávný	 nález	P. hirtiflora 

na	 hoře	Taygetos,	 Peloponés	 v	 Řecku	 (http://
www.greekmountainf lora.info/Taygetos/
Taygetos9.html)	určuje	její	nejjižnější	známou	
hranici	 výskytu	 (Obr.	 1).	Tento	druh	 byl	 také	
naturalizovan	 na	 pomezí	 severozápadní	 Itálie	
a	 jihovýchodní	 Francie	 (dvě	 známé	 popula-
ce	 druhu	 v	 údolí	 řeky	 Roya;	 A.	 Rocciia	 osob-
ní	 komunikace;	 Obr.	 1),	 ve	 Švýcarsku	 (jedna	

Obrázek	9	(pokračování):	nahoře:	
rostliny	z	Këlcyra,	Albánie;	uprostřed:	z	Librazhd,	Albánie;	dole:	z	hory	Olymp,	Řecko.
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populace	druhu	se	vyskytuje	v	Interlaken,	Kan-
ton	Bern,	není	zobrazena	na	Obr.	1)	a	v	České	
republice	 (jedna	populace	druhu	v	Beskydech	
na	severní	Moravě;	Pyšek	a	kol.	2012,	nezobra-
zeno	na	Obr.	1).

Stanoviště:	 Od	 úrovně	 mořské	 hladiny	
(např.	 poblíž	 Vietri	 Sul	 Mare,	 Kampáni,	 Itá-
lie,	kde	rostliny	tohoto	druhu	rostou	přímo	na	
vápencových	útesech	a	při	rozbouřeném	moři	
mohou	 být	 zasaženy	 sprškou	 mořské	 vody)	
až	po	výšku	minimálně	1700	m	n.	m.	v	Řecku	
(Steiger	 1998).	 Populace	 tohoto	 druhu	 z	 vel-
kých	nadmořských	výšek	hibernují	v	zimě	jako	
otevřené	masožravé	růžice,	které	jsou	překryty	
sněhem	a	ledem.	Druh	vyžaduje	neustále	vlhké	
lokality,	ovšem	roste	na	velice	variabilním	pod-
kladu,	jako	jsou	vlhké	vápencové	útesy	(Obr.	8),	
vápnité	vývěry,	břehy	vodních	toků,	na	vlhkých	
hadcových	skalách,	na	rašeliništích	a	dokonce	
v	živém	rašeliníku.

Status ochrany:	V	Itálii	je	několik	známých	po-
pulací	rostlin	v	Kampánii	(Casper	1962,	1970;	
Pinto	a	kol.	2000;	Peruzzi	a	kol.	2004;	Innan-
gi	&	Izzo,	v	tisku),	nicméně	tyto	jsou	jen	velice	
malé	a	vzácně	se	vyskytující,	proto	je	zde	tento	
druh	tučnice	považovaný	za	ohrožený	(Peruzzi	
a	kol.	2004).	V	Kalábrii	je	známá	jediná	lokalita	
výskytu,	která	 je	považovaná	za	kriticky	ohro-
ženou	 výstavbou	 nové	 silnice	 (Peruzzi	 a	 kol.	
2004).	Na	Balkáně	 je	P. hirtiflora	 var.	hirtiflo-
ra	značně	rozšířený	a	běžný,	i	když	občas	jsou	
některé	 populace	 ohroženy	 výstavbou	 silnic	
(Shuka	a	kol.	2007).	V	Řecku	je	několik	popu-
lací	také	potenciálně	ohroženo	lidskou	činností	
(Steiger	1998).

Poznámka:	 Nedávno	 pojmenovaná	 P. lavalvae 
(pojmenovaná	po	italském	profesoru	La	Valvo-
vi;	Innangi	&	Izzo,	v	tisku)	představuje	bledou	
až	čistě	bíle	kvetoucí	populaci	P. hirtiflora.	Roz-
díly	ve	tvaru	a	velikosti	kalicha	a	korunních	lis-
tů,	stejně	jako	jejich	bledá	barva	dobře	spadají	
do	přirozeného	rozsahu	P. hirtiflora	var.	hirtiflo-
ra	tak,	jak	je	již	známý	mezi	populacemi	rost-
lin	v	centru	 jejího	rozšíření	na	Balkáně	a	v	se-
verním	 Řecku.	 Takto	 bledě	 kvetoucí	 rostliny	
byly	již	dříve	popsány	jako	P. hirtiflora f.	pallida 
v	Řecku	a	Albánii	(Casper	1962,	1966).	Vzhle-
dem	 ke	 svému	 značnému	 rozšíření	 vykazuje	

P. hirtiflora	var.	hirtiflora	mezi	různými	popu-
lacemi	 značnou	 variabilitu	 v	 barvě,	 velikosti	
a	tvaru	květů	(Obr.	9),	zatímco	rostliny	v	rámci	
jediné	populace	zůstávají	relativně	stejné	(Stei-
ger	1998).

Kultivace
Kultivace	členů	komplexu	P. crystallina	byla	ve-
lice	často	označována	za	obtížnou	(např.	Ada-
mec	&	Pásek	2000).	Kultivace	in vitro	se	u	větši-
ny	druhů	prokázala	být	obtížnou	až	nemožnou	
(vlastní	 pozorování;	 K.	 Pásek,	 osobní	 komu-
nikace;	 P.	 Harbarth,	 osobní	 komunikace;	 S.	
Ippenberger,	 osobní	 komunikace).	 Nicméně	
výsevy	semen	ve	skleníku,	venku	či	pod	umě-
lým	osvětlením	nepředstavují	problém.	Pokud	
jsou	čerstvá	 semena	vyseta,	 klíčí	 velice	 rychle	
a	 semenáčky	mohou	vyrůst	v	dospělé	 rostliny	
během	jednoho	až	dvou	roků.	Semena	a	odděl-
ky	starších	rostlin	jsou	jedinou	cestou	množení	
těchto	 tučnic,	protože	podle	mých	zkušeností	
se	ani	u	jednoho	druhu	nedaří	množení	za	po-
mocí	listových	řízků	(i	když	Slack	1979	ohlásil	
úspěšné	listové	řízky	u	P. hirtiflora;	něco,	čeho	
jsem	 nikdy	 nedosáhl	 u	 žádné	 z	 mnou	 pěsto-
vaných	 rostlin	 z	 různých	 lokalit).	Ale	 některé	
formy	P. hirtiflora	var.	hirtiflora	a	P. crystallina 
příležitostně	 tvoří	 nové	 rostlinky	 na	 krátkých	
postranních	 výhonech	 vyrůstajících	 ze	 stře-
du	mateřské	 rostliny	 (jedná	 se	o	velmi	 krátké	
postranní	 výhonky,	 nepřesahující	 průměr	 rů-
žice	mateřské	rostliny,	 takže	se	nové	rostlinky	
objevují	 hustě	namačkané	k	mateřské	 růžici).	
Dále	se	v	 růžicích	starších	a	zdravých	 jedinců	
všech	 čtyř	 uváděných	 druhů	 pravidelně	 dělí	
růstové	vrcholy,	obvykle	na	 jaře	v	období	plně	
aktivního	růstu	(ovšem	vzácněji	a	v	menší	míře	
u	P. hirtiflora	var.	louisii).	Květináče	v	kultivaci	
tak	postupně	zarůstají	mnoha	růžicemi,	i	když	
začnete	pouze	s	jedinou	rostlinou.
Moje	osobní	zkušenost	je	taková,	že	tyto	čty-

ři	druhy	tučnic	nesnáší	jakékoli	narušení	koře-
nů,	jelikož	většina	problémů	a	ztrát	se	objevuje	
po	přesazení.	Z	tohoto	důvodu	je	nejvhodnější	
vysévat	 rostliny	 rovnou	do	velkých	 květináčů,	
kde	mohou	vegetovat	velice	dlouho	bez	potře-
by	dalšího	přesazování.	Adrian	Slack	ve	své	vý-
jimečné	knize	o	kultivaci	masožravých	rostlin	
napsal	 o	P. hirtiflora:	 „…jednoduchá	 a	 vděčná	
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rostlina“,	ovšem	správně	také	zdůraznil	základ-
ní	bod	jejího	pěstování,	když	napsal:	„všechny	
tučnice	špatně	snášejí	narušení	kořenů	a	nikdy	
by	neměly	být	přesazovány	v	průběhu	plného	
letního	růstu.	Toto	zcela	určitě	povede	k	úhy-
nu	mnoha…“	(Slack	1979).	Přestože	 já	osobně	
nemohu	potvrdit,	že	to	platí	pro	„všechny	tuč-
nice“,	které	pěstuji,	jednoznačně	je	to	obzvláště	
pravdivé	 pro	 jednotvaré	 tučnice	 nevytvářející	
přezimovací	pupeny	 (včetně	komplexu	P. cry-
tallina).
Pro	úspěšné	pěstování	bývají	používány	jed-

notlivými	pěstiteli	nejrůznější	druhy	substrátů.	
Moje	zkušenost	je	taková,	že	jílovitější	substráty	
fungují	lépe	než	čisté	směsi	rašeliny	a	písku.	Po-
užívám	směs	tří	dílů	rašeliny,	jednoho	dílu	še-
dého	jílu	a	jednoho	dílu	křemičitého	písku	(pro	
P. crystallina	 z	hadcových	 lokalit	a	pro	P. me-
gaspilaea),	 s	přídavkem	dalšího	dílu	vápenco-
vé	drti	 nebo	 tufového	 štěrku	pro	druhy,	 které	
rostou	 v	 zásaditých	 půdách	 (P. hirtiflora	 var.	
hirtiflora,	P. hirtiflora	var.	louisii	a	P. crystallina 
z	vápencových	lokalit).	Nicméně	žádný	z	druhů	
této	skupiny	zřejmě	není	striktně	kalcifobním	
(nesnáší	vápník)	či	kalcifilním	(vápnomilným,	
vápník	 vyžaduje)	 druhem	 a	 několik	 pěstitelů	
tučnic	mi	 potvrdilo,	 že	 všechny	druhy	 budou	
spokojeně	růst	ve	víceméně	stejném	substrátu.
Rostlinami	 jsou	 preferovány	 chladnější	

podmínky	a	všechny	čtyři	taxony	rostou	auto-
rovi	článku	velice	dobře	ve	studeném	skleníku	
v	místě,	které	 je	stíněno	před	 letním	sluncem	
pomocí	 stínící	 textilie.	 Horské	 formy	 P. crys-
tallina	 a	P. hirtiflora	 var.	 hirtiflora	 také	 dobře	
porostou	 po	 celý	 rok	 v	 podmínkách	venkovní	
kultivace	v	zásaditém	rašeliništi,	v	miskách	či	
květináčích	 se	 zajištěním	ochrany	 proti	 holo-
mrazům	a	zimnímu	slunci	(v	oblastech	s	pravi-
delnou	sněhovou	pokrývkou	nebude	venkovní	
pěstování	 těchto	druhů	činit	 žádné	problémy,	
jinak	 je	 doporučována	 nějaká	 forma	 ochrany	
překrytím	textilií	nebo	větvičkami).

Na	závěr	bych	chtěl	silně	varovat	před	vysazo-
váním	 jakéhokoliv	z	těchto	druhů	na	přírodní	
lokality	 (ať	 už	 v	 rámci	 či	 mimo	 oblast	 jejich	
přirozeného	výskytu),	protože	jejich	schopnost	
množení	se	pomocí	semen	i	vegetativně	může	
být	ve	vhodném	prostředí	enormní,	mohou	se	
tedy	stát	potenciální	 invazní	hrozbou	pro	pů-
vodní	flóru.	K	tomuto	již	došlo	například	podél	

hranice	mezi	severní	Itálií	a	jižní	Francií	v	ob-
lasti	 údolí	 řeky	 Roya,	 kde	 se	 naturalizovaná	
P. hirtiflora	 var.	 hirtiflora	 neznámého	 původu	
ukázala	 být	 velmi	 invazivním	 druhem	 a	 nyní	
zde	 roste	 v	 hustých	 trsech	 na	 vlhkých	 kame-
nech	 a	 vytlačuje	 přirozeně	 se	 zde	 vyskytující	
P. reichenbachiana	(A.	Roccia,	osobní	komuni-
kace;	Obr.	8).	Pinguicula hirtiflora	var.	hirtiflo-
ra	byla	také	naturalizována	na	lokalitě	v	České	
republice,	kde	byl	tento	druh	vědomě	vysazen	
na	travertinovou	kaskádu	a	od	té	doby	zde	tvoří	
rozšiřující	se	populaci	(Pyšek	a	kol.	2012).	

Poděkování:	 Chtěl	 bych	 poděkovat	 Janu	
Schlauerovi	za	pomoc	a	spoustu	plodných	dis-
kuzí	 o	 systematice	 rostlin	 a	 jejich	 prostředí.	
Aymeric	 Roccia	 přispěl	 fotografiemi	 jedinců	
z	MARS	 a	AIX	 a	 poskytl	 informace	o	 lokalitě	
P. hirtiflora	v	údolí	řeky	Roya,	Hermann	Mani-
tz	pomohl	 s	 literárními	 zdroji,	Thassilo	 Fran-
ke	poskytl	 fotografie	P. hirtiflora	 ze	 severního	
Řecka,	Stewart	McPherson	 fotky	P. crystallina 
z	Kypru	a	Christian	Klein	fotky	z	hory	Olymp	
v	 Řecku.	 A	 konečně	 Marcus	 Welge,	 Marcus	
Vieweg,	 Christian	 Klein	 a	 Stefan	 Ippenberger		
se	se	mnou	podělili	o	mnoho	pěstovaných	loka-
lizovaných	forem	P. hirtiflora,	za	což	jim	všem	
patří	můj	dík.

Přeložil	Miloslav	Dobšík,	korektura	Adam	Ve-
leba.
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Symbióza prokaryot 
a eukaryot
Baktérie	představují	základní	složku	všech	eko-
systémů	na	této	planetě.	Najdeme	je	ve	sladkých	
i	slaných	vodách,	na	pevnině	od	nížin	až	po	po-
hoří,	 vysoko	 v	 atmosféře,	 hluboko	 v	 oceánech	
a	 také	 na	 povrchu	 a	 uvnitř	 těl	 živých	 organi-
zmů,	ve	kterých	mohou	vytvářet,	ve	spolupráci	
se	svým	hostitelem,	 i	speciální	orgány,	v	nichž	
pak	žijí	–	symbiozomy,	mycetocyty,	bakteriomy,	
bakteriocyty	atd.
Na	 povrchu	 a	 uvnitř	 těl	 živých	 organizmů	

existují	složité	mikrobiomy	(mikroekosystémy)	
obsahující	viry	(u	člověka	cca	1200	druhů,	včet-
ně	 bakteriofágů),	 baktérie	 (u	člověka	 nejméně	
1000	 druhů),	 kvasinky,	 plísně,	 houby,	 prvoky,	
mikroskopické	 červy	 a	 roztoče.	 Obecně	 platí,	
že	mikrobiomy	každého	jedince	jsou	zcela	uni-
kátní.	 Každý	 organizmus	 se	 rodí	 jako	 sterilní,	
a	 osídlování	 organizmu	mikroorganizmy	 začí-
ná	během	líhnutí	či	porodu	a	bezprostředně	po	
něm.	U	člověka	se	individuální	unikátní	mikro-
biom	vyvine	během	prvních	třech	týdnů	života,	
a	pak	se	již	významně	nemění	(hmotnost	všech	
mikrobiomů	dospělého	 člověka	 je	 cca	 1,5	kg).	
Jeho	složení	je	individuální	a	nezávislé	na	etnic-
ké	a	národní	příslušnosti,	pohlaví	a	věku	(ve	stá-
ří	počet	druhů	baktérií	sice	roste,	ale	jen	mírně).
Studie	 bezmikrobních	 organizmů 

(např.	myší),	chovaných	ve	sterilním	prostředí,	
prokázaly,	že	bez	odpovídající	bakteriální	flóry	
nedojde	ke	standardnímu	vyvinutí	řady	orgánů	
a	 funkcí	 (např.	střevní	sliznice)	a	zejména	pak	
systému	imunitního.

Nejvíce	studovaným	mikrobiomem	je	lidská 
střevní flóra,	 která	 je	 tak	 složitým	 ekosysté-
mem,	 že	 bývá	 někdy	 označována	 jako	 „orgán	
sám	o	sobě“.	Tvoří	na	sliznici	střeva	bakteriální	
film	(biofilm),	ale	je	podstatnou	součástí	i	vlast-
ní	stolice.	Počet	mikroorganizmů	na	gram	obsa-
hu	tlustého	střeva	je	109–1012,	což	celkově	před-
stavuje	cca	50	%	obsahu	střeva.	Flóra	 tlustého	
střeva	je	tvořena	asi	40	rody	baktérií	v	nejméně	
400	druzích	(to	je	považováno	za	velmi	střízlivý	
odhad,	protože	většinu	baktérií	střeva	nelze	kul-
tivovat	a	je	tak	obtížné	specifikovat	druhy).
Funkce	lidské	střevní	mikroflóry	jsou	rozsáh-

lé,	uvedu	zde	alespoň	nejvýznamnější	z	nich:

1.	trávení	celulózy	z	buněčných	stěn	rostlin;

2.	syntéza	vitamínů	(hlavně	B	a	K)	a	některých	
proteinů;

3.	produkce	a	udržování	mukózní	gastrointesti-
nální	sliznice	a	jejích	imunitních	funkcí;

4.	syntéza	některých	aminokyselin;

5.	inhibice	přeměny	dusičnanů	na	dusitany;

6.	 likvidace	 odpadních	 produktů	 proteinů	 za	
tvorby	metanu	(nadýmání);

7.	modifikace	některých	bakteriálních	a	 jiných	
patogenů,	jejichž	patogenita	závisí	na	kontaktu	
s	jinými	druhy	baktérií	či	virů;

8.	modifikace	účinných	léčivých	látek	bylin	tak,	
že	jsou	akceptovatelné	hostitelem	(např.	účinné	

Symbióza u masožravek: 10. 
Fundamentální role symbióz 

v evoluci (2. část);
(dokončení	série	článků)
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prokaryota	 do	 vztahu	 s	 eukaryoty,	 patří:	 foto-
syntéza,	 chemosyntéza,	 fixace	 atmosférického	
dusíku,	luminiscence,	trávení	celulózy,	produk-
ce	vitamínů	a	celková	údržba	intestinálního	eko-
systému	(L1).

Symbióza eukaryot 
s eukaryoty
V	evoluci	vzniklo	obrovské	množství	nejrůzněj-
ších	symbióz	mezi	eukaryoty.	K	nejvýznamněj-
ším	 z	 nich	 patří	 mykorhiza,	 která	 hraje	 velmi	
důležitou	roli	v	životě	rostlin,	a	proto	si	zaslouží	
bližší	výklad.

Mykorhiza
Jedná	 se	 o	 symbiózu	 mezi	 houbami	 a	 rostli-
nami	 (houby	 nepatří	 k	 rostlinám,	 dnes	 tvoří	
v	 systematice	 živých	 organizmů	 samostatnou	
říši).	 Představuje	 jednu	 z	 nejvýznamnějších	
fundamentálních	symbióz.	Existuje	již	více	než	
400	milionů	let,	tj.	od	doby,	kdy	rostliny	popr-
vé	vstoupily	na	souš.	Odhaduje	se,	že	až	95	%	
všech	rostlin	vstupuje	do	této	symbiózy,	přitom	
pro	některé	z	nich	je	mykorhiza	limitující,	tj.	ne-
mohou	bez	ní	existovat	(mykorrhiza	obligator-
ní,	např.	borovice).
Byly	popsány	tisíce	druhů	hub,	které	do	sym-

biózy	s	 rostlinami	vstupují.	Dělíme	 je	do	dvou	
skupin.	První	z	nich	je	Ectomycorrhizae,	kterou	
tvoří	cca	6000	druhů	hub	s	nadzemními	plodni-
cemi,	které	vcházejí	do	symbiózy	s	cca	10	%	cév-
natých	rostlin	(hlavně	 lesní	druhy).	 Jejich	hyfy	

složky	 ženšenu	 nezpracované	 mikrobiomem	
nejsou	vstřebatelné);

9.	 střevní	 mikroflóra	 může	 dokonce	 ovlivnit	
i	psychické	stavy	(úzkost,	deprese)	a	drážděním	
nervového	systému	zvyšovat	náchylnost	k	psy-
chickým	problémům;
10.	nepříznivé	baktérie	střevní	flóry	mohou	

zvyšovat	riziko	kolorektálního	karcinomu,	pře-
měňovat	žlučové	kyseliny	na	karcinogenní	deso-
xycholát,	vyvolávat	zažívací	potíže	atd.
Obecně	hraje	střevní	symbiotická	mikroflóra	

v	evoluci	velmi	důležitou	 roli.	Umožnila	vývoj	
potravních	specializací,	který	by	bez	odpovída-
jících	mikrobiomů	nebyl	možný	–	býložravost,	
masožravost,	všežravost,	další	specializace	–	po-
žírání	 planktonu,	dřeva,	 rostlinných	 šťáv,	 hub,	
mikroorganizmů,	krve	atd.
Zvláštní	roli	v	evoluci	potravních	specializací	

hraje	 slepé	 střevo,	 které	 u	mnohých	 živočichů	
hraje	 ústřední	 roli	 v	 trávicím	 systému	 –	 tráví	
se	 zde	 celulóza,	 syntetizují	 vitamíny,	 proteiny,	
probíhá	 absorpce	metabolitů	 atd.	 I	 u	 člověka,	
kde	se	role	slepého	střeva	někdy	podceňuje,	je,	
mimo	jiné,	zásobárnou	střevní	mikroflóry,	kte-
rá	umožní	obnovení	zdravé	mikroflóry,	např.	po	
její	redukci	antibiotiky.
Samozřejmě,	 mikroorganizmy	 se	 vyskytují	

také	na	povrchu	těla	(kořen,	stonek,	 list,	kůže,	
srst),	který	 je	rozsáhlým	ekosystémem	s	řadou	
odlišných	mikrobiomů,	ale	to	už	přesahuje	téma	
tohoto	článku.
Je	nepochybné,	že	symbióza	prokaryot	a	eu-

karyot	 hraje	 nejen	 principiální	 roli	 v	 evoluci,	
ale	 je	 nezbytnou	 a	 zcela	 zásadní	 součástí	 fy-
ziologických	 funkcí	 všech	 živých	 organizmů.	
K	nejvýznamnějším	benefitům,	 které	přinášejí	

Pinguicula laueana foto	Katka	Braunová P. hemiepiphytica foto	Adam	Veleba
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obalují	kořeny	symbiotických	rostlin,	pronikají	
i	dovnitř	kořenů,	ale	nikoliv	do	rostlinných	bu-
něk.	 Druhou	 skupinou	 je	 Endomycorrhizae,	
představující	 cca	 150	 druhů,	 bez	 nadzemních	
plodnic.	Tyto	druhy	vcházejí	do	symbiotických	
vztahů	 s	 cca	 85	%	cévnatých	 rostlin	 (zejména	
trav	a	 bylin).	 Jejich	 hyfy	 nejenom	že	pronikají	
do	kořenů	rostlin,	ale	 také	přímo	dovnitř	rost-
linných	buněk.
Podhoubí	 houby	 v	 symbióze	 s	 kořenovým	

systémem	rostliny	je	vlastně,	z	hlediska	rostliny,	
sekundárním	kořenovým	systémem	(primární	=	
vlastní	kořenový	systém	rostliny).	Výsledkem	je,	
že	propojením	primárního	a	sekundárního	ko-
řenového	systému	se	celkový	rozsah	kořenového	
systému	podstatně	zvětší	(podhoubí	bývá	mno-
hem	 rozsáhlejší	 než	 vlastní	 kořenový	 systém	
rostliny).	To	je	důležité	např.	pro	přežití	rostlin	
v	době	sucha,	neboť	jedním	z	benefitů	rostliny	
je	právě	příjem	vody	z	podhoubí.	Druhým	be-
nefitem	rostliny	je	příjem	minerálů	z	podhoubí,	
zejména	fosforu,	ale	i	mikroelementů,	jako	jsou	
měď,	zinek	a	další1.	Rostlina	může	také	čerpat	
ze	symbiotické	houby	dusík	ve	formě	amonných	
iontů,	pokud	vstoupí	do	symbiózy	s	bakteriemi	
fixujícími	dusík	přímo	ze	vzduchu	(diazotrophic	
symbionts).	Tak	mykorhiza	umožňuje	rostlinám	
přežívat	na	substrátech,	kde	mineralizace	rost-
linných	zbytků	neprobíhá	vůbec,	nebo	 jen	vel-
mi	pomalu,	protože	houba	dokáže	mineralizaci	
realizovat	 i	 v	 takových	 substrátech.	 Klasickým	
příkladem	jsou	rašelinné	půdy	nebo	vyluhované	

1	Ve	skutečnosti	houba	neodevzdává	
své	metabolity	„dobrovolně“,	ale	rostli-
na	atakuje	a	stravuje	houbové	hyfy.	Je	to	
fakticky	výživa	houbou	–	mykotrofie.

substráty	 deštných	 pralesů.	 Benefitem	 houby	
je	 zejména	 čerpání	 sacharidů	 z	 kořenů	 rostli-
ny.	 Ale	 podhoubí	 zároveň	 funguje	 jako	 jejich	
zásobárna,	 neboť	 v	 době	 nouze	 rostlina	může	
sacharidy	z	podhoubí	zpětně	čerpat.	Zdá	se,	že	
mykorrhiza	také	chrání	rostlinu	před	některými	
patogeny	(např.	patogenními	houbami	–	Phyto-
phthora,	Armillaria).	 Dnes	 se	 již	 předpokládá,	
že	celé	rozsáhlé	biotopy,	např.	 lesy,	mohou	být	
celkově	 propojeny	 houbovým	myceliem,	 takže	
vlastně	představují	jeden	obrovský	symbiotický	
ekosystém.	Součástí	tohoto	symbiotického	eko-
systému	 jsou	samozřejmě	další	půdní	organiz-
my	–	baktérie,	půdní	háďátka,	atd.	Komplexní	
kořenový	 systém	 rostliny	 a	 houby	 obsahující	
řadu	symbiotických	druhů	bývá	nazýván	myko-
rhizosféra.
Masožravky	 většinou	do	mykorhizy	 nevstu-

pují.	 Nahrazují	 ji	 právě	 svou	 masožravostí.	
Obecně	můžeme	považovat	masožravost	vlast-
ně	 za	určitou	alternativu	mykorhizy,	 umožňu-
jící	přežití	rostlin	na	substrátu	s	nedostatečnou	
mineralizací	rostlinných	zbytků.	Například	bylo	
zjištěno,	 že	 na	 lokalitách	 Dionea muscipula 
všechny	ostatní	rostliny	získávají	minerály	my-
korhizou,	zatímco	mucholapka	mykorhizy	není	
schopna	a	získává	minerály	alternativně	maso-
žravostí	(L4).	Zdá	se	tedy,	že	hnací	sílou	evoluce	
masožravek	není	snaha	vyrovnat	se	s	podmínka-
mi	s	nízkou	mineralizací,	ale	spíše	vyřešit	kon-
kurenci	rostlin	schopných	mykorhizy	(L2).
To	však	neznamená,	že	neexistují	masožrav-

ky,	 které	 jsou	 schopny	 mykorhizy.	 Symbióza	
s	houbami	byla	zjištěna	u	rodů	Roridula	a	Byblis,	
z	rosnatek	u	Drosera intermedia,	ze	špirlic	u	Sa-
rracenia purpurea,	z	láčkovek	u	Nepenthes ma-
dagascariensis	a	pravděpodobně	i	u	N. mirabilis.	
Předpokládá	se,	že	do	mykorhizy	mohou	vstu-
povat	i	další	druhy	masožravek,	zejména	z	rodu	
Nepenthes,	ale	to	ukáže	další	zkoumání.	Tomu	
by	odpovídalo	sdělení	Fleischmanna,	že	přidá-
ní	symbiotických	hub	(např.	rodu	Trichoderma)	
k	substrátu	viditelně	zvyšuje	růst	a	vitalitu	láč-
kovek	(osobní	sdělení	citováno	podle	L3).
Z	 ostatních	 symbióz,	 které	 zásadním	 způ-

sobem	ovlivnily	evoluci,	bych	ještě	připomenul	
symbiózy	kvetoucích	 rostlin	s	 jejich	opylovači.	
K	asi	nejzajímavějším	morfologickým	změnám	
tyto	symbiózy	vedly	u	orchidejí.	U	masožravek	je	
nejnápadnějším	produktem	 koevoluce	 rostliny	
a	opylovačů	vysoký	stvol	květů	rosnatek,	který	

Pinguicula laueana foto	Katka	Braunová
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snižuje	pravděpodobnost	ulovení	opylovače	 le-
pivými	listy.

ZÁVĚR
Symbiotické	 interakce	 živých	 organizmů	 jsou	
fundamentální	součástí	evoluce	a	ukazuje	se,	že	
jejich	role	v	existenci	života	na	této	planetě	je	tak	
zásadní,	jak	jsme	ještě	před	50	lety	ani	netušili.	
Jsme	však	teprve	na	počátku	cesty	k	hlubšímu	
pochopení	evoluce	a	podstaty	života	na	naší	pla-
netě	–	cesty,	která	slibuje	mnohá	další	vzrušující	
překvapení	a	objevy,	a	která	možná	jednou	zcela	
změní	náš	současný	pohled	na	život	jako	feno-
mén	a	potažmo	na	celý	vesmír.
V	této	sérii	článků	o	symbióze	u	masožravek	

jsem	se	pokusil	přiblížit	čtenáři	oblast	biologie	
masožravek,	se	kterou	se	ve	vědecko-populárních	

publikacích,	 o	 těchto	 podivuhodných	 rostli-
nách,	setkáváme	jen	velmi	zřídka.	Nakolik	se	mi	
to	podařilo,	nechť	posoudí	čtenář	sám.
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Poznámka	 redakce:	 Možná	 nyní	 přemýšlíte,	
proč	jsou	u	článku	fotky	tučnic,	o	kterých	v	něm	
není	ani	zmínka.	 Je	 to	proto,	že	 tyto	 tučnice	s	
velmi	dlouhými	ostruhami	(Pinguicula laueana 
a	 P. hemiepiphytica)	 jsou	 v	 přírodě	 opylovány	
kolibříky,	což	je	také	jeden	ze	zajímavých	příkla-
dů	 koevoluce,	 u	masožravých	 rostlin	málokdy	
uváděných.	(Zdroj:	Lampard	et	al.	(2016):	Pin-
guicula	of	Latin	America.	Redfern	Natural	His-
tory	Productions.)

POUŽITÁ LITERATURA
L1.	DIMIJIAN,	G.	G.,	2000:	EVOLVING	TOGETHER:	THE	BIOLOGY	OF	SYMBIOSIS.	PART	1,	
BUMC	PROCEEDINGS,	13:217

L2.	CHANDLER,	G.	E.,	ANDERSON,	J.	W.,	1976:	STUDIES	ON	THE	NUTRITION	AND	
GROWTH	OF	DROSERA	SPECIES	WITH	REFERENCE	TO	THE	CARNIVOROUS	HABIT.	
NEW	PHYTOL,	76:	129

L3.	MCPHERSON,	S.,	2009:	PITCHER	PLANTS	OF	THE	OLD	WORLD.	VOL	1,	REDFERN	

NATURAL	HISTORY	PRODUCTIONS,	ENGLAND

L4.	SCHULZE,	W.,	SCHULZE,	E.	D.,	SCHULZE,	I.,	OREN,	R.,	2001:	QUANTIFICATION	OF	
INSECT	NITROGEN	UTILIZATION	BY	THE	VENUS	FLY	TRAP DIONAEA MUSCIPULA 
CATCHING	PREY	WITH	HIGHLY	VARIABLE	ISOTOPE	SIGNATURES.	J	EXP	BOTANY,	
52(358):	1041

P. hemiepiphytica foto	Adam	Veleba P. hemiepiphytica foto	Adam	Veleba




