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Milí přátelé – skalničkářky 
a skalničkáři!

Pravděpodobně nejzvláštnější rok 
v  historii Alpinum klubu Plzeň je za 
námi. V květnu 2020 jsme přišli „díky“ 
první vlně pandemie o jarní výstavu, na 
kterou jsme se všichni těšili, i o osla-
vy 60. výročí založení našeho Klubu. 
V červnu se ale Klub stihl zapojit do 
Víkendu otevřených zahrad a koncem 
srpna/začátkem září jsme uspořáda-
li podzimní výstavu, která měla mezi 
našimi věrnými příznivci velký úspěch. 
Od těchto návštěvníků jsme slyšeli, jak 
jsou rádi, že se mohou opět do maleb-
né zahrady na Mikulášském náměstí 
podívat, kochat se vystavenými expo-
náty a čerpat zde pro sebe inspiraci. 
Oceňovali též možnost nakoupit si do 
svých zahrádek sazeničky z naší bohaté 
nabídky. 

V  lednu a v  červnu v  aule gymnázia 
proběhly dvě přednášky pana Stanisla-
va Čepičky, naše ostatní tradiční aktivi-
ty ale musely být kvůli kovidu zrušeny. 
Mnohým z  nás se poštěstilo zúčastnit 
se v  září zájezdu, který opět výborně 
zorganizovala obětavá Bláža Stezková. 
Tentokrát se jelo do Olbramovic ob-
hlédnout Čapí hnízdo, další zastávka 
byla v  japonské zahradě AIZEN v  Ří-
čanech, účastníci navštívili i zámecký 

park v  Průhonicích (krásný v  každé 
roční době) a zámecké zahradnictví 
ve Ctěnicích. Vše zdokumentoval Petr 
Altman, jeho fotky si můžeme prohlí-
žet na Rajčeti.

Hlavně jsme ale všichni trávili spous-
tu času na vlastních zahrádkách, kde 
jsme nacházeli pozitivní energii a dob-
rou náladu v  době, která se optimis-
mem příliš nevyznačovala. Doufejme, 
že letos bude líp, že rok 2021 – první  
rok dvacátých let dvacátého prvního 
století i první rok sedmého deseti-
letí existence našeho Klubu – bude 
snad rokem, kdy blikající „světélko 
na konci tunelu“ uvidíme jasněji než 
vloni koncem roku. Věřme, že naše za-
hrádky a  v  nich nejroztodivnější námi 
opečovávané rostlinky nám pomohou 
čerpat zde i letos sílu, radost a nadě-
ji. A  těšme se na chvíli, kdy předseda  
Karel Lumerding spolu s místopřed-
sedou Petrem Liškou opět zavelí, že je 
ten správný čas setkat se na zahradě 
Klubu a přichystat výstavu. Bude to 
znamenat, že jaro je v plném rozpuku, 
příroda začala zase čarovat a my máme 
možnost opět se tohoto kouzelného, 
každoročně se opakujícího představení 
společně zúčastnit. Neříká se tomu ná-
hodou štěstí?

Zuzana Huclová

Předseda:
Lumerding Karel, tel.: 737 184 462, 
e-mail: lumeka@seznam.cz

Místopředseda:
Liška Petr, tel.: 723 989 612 , 
e-mail: fox.pet@seznam.cz

Jednatelka:
Stezková Blažena, tel.: 724 960 793, 
e-mail: badulas@centrum.cz

» Důležité kontakty

Výstava „Jaro v Alpinu 2022”
5. 5. 2022 – 13. 5. 2022
14. 5. 2022 probíhá ještě prodej rost-
lin, výstava se likviduje.

» Plánované výstavy:

Děkujeme Komisi životního pro-
středí Rady města Plzně, která nám 
umožnila zpravodaj vydat.
Vydal Alpinum klub Plzeň v roce 
2021 jako neprodejný výtisk v  po-
čtu 1000 ks.
Obsahová stránka: Mgr. Jana Cibul-
ková, Ing. Zuzana Huclová, jazyková 
úprava: Mgr. Miroslava Egrtová.
Tisk: MK.tisk – Miroslav Kratochvíl, 
grafická úprava: Daniel Boček
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Text: Zuzana Huclová

Bylo krátce po Novém roce, když 
jsem hledala nějakou kníž-
ku, která by mi v  pošmourné 
zimní době plné negativních 

informací a neradostných statistik při-
nesla trochu optimismu a dobré nálady. 
A otevřela jsem po mnoha letech (spíše 
desetiletích) dílko od Karla Čapka – Za-
hradníkův rok. Tento velký spisovatel, 
zároveň milovník zahrádky a alpina, psal 
o zahrádkaření téměř před sto lety do 
Lidových novin fejetony, jež měly u čte-
nářů obrovský ohlas. Následně je shr-
nul do knížky, která poprvé vyšla v roce 
1933 a od té doby ještě x-krát. Nežil 
v příliš klidné době (o které době se ale 
dá s  jistotou tvrdit, že je/byla klidná?), 
a tak možná i na své zahrádce mezi nej-
různějšími rostlinkami nacházel kromě 
klidu a potěšení i životní sílu a inspiraci 
pro svou tvorbu. 

Nejen zahrádkáři (a skalničkáři přede-
vším) tuto útlou knížku jistě dobře znají, 
vždyť kdysi dokonce bývala ve škole naší 
povinnou četbou. V  teenagerovském 
věku ale možná málokdo dokázal ocenit 
její nadčasová sdělení. Troufám si tvrdit, 
že za téměř sto let neztratila nic na svém 
kouzlu, a i my můžeme obdivovat, jak 
autor vnímal radosti i strasti zahrádká-
ře a jak neotřele a s  hlubokou znalostí 
zpracoval různá témata související se 
zahradničením. Namátkou třeba kapi-
tola „Pupeny“. Více ale o pupenech nyní 
neprozradím – zalistujte v knížce sami, 
stojí to za to. 

Chtěla bych se totiž hlavně zastavit 
u kapitoly „Zahradníkův máj“ a dopřát 
všem čtenářům Zpravodaje malou de-
gustaci toho, co Čapek napsal o skalnič-
kách a skalničkářích – této neopominu-
telné podmnožině zahrádkářů. Myslím, 
že lepší ódu na skalku a jejího tvůrce 
skalničkáře před ním ani po něm nikdo 
nesložil. Přesvědčte se sami: 

„Hle, pro samé starosti s  kypřením 
a rytím, výsadbou a řezem jsme se dosud 

nedostali k největší radosti a intimní pýše 
zahradníkově, k jeho  s k a l c e  čili alpi-
nu. Alpinum se tomu říká patrně proto, 
že tento kousek zahrady umožňuje svému 
pěstiteli provozovat krkolomný alpinis-
mus; chce-li třeba vysadit tuhle mezi ty 
dva kameny maličkou androsaci, tu se 
musí jednou nohou lehce postavit tady na 
ten kámen, který se drobet viklá, a dru-
hou vznosně balancovat ve vzduchu, aby 
nerozšlápl polštářek erysima či kvetoucí 
tařičky; musí použít nejsmělejších rozno-
žů, dřepů, zvratů, poloh, postojů, posko-
ků, výpadů, předklonů, chvatů a cviků, 
aby mohl sázet, kypřit, dloubat a plet 
mezi malebně narovnanými a ne zrovna 
pevně sedícími kameny své skalky. 

Pěstování skalky se takto zjevuje jako 
vzrušující a vysoký sport; nadto vám po-
skytne bezpočtu nadšených překvapení, 
když třeba v  závratné výši jednoho lokte 
objevíte ve skalce kvetoucí trs běloučké 
protěže nebo hvozdíku ledovcového nebo 
jiných, jak se tomu říká, dítek vysokohor-
ské flory. Ale co vám budu povídat; kdo si 
nevypiplal  ty všelijaké miniaturní zvoneč-
ky, lomikámeny, silénky, rozrazily, píseč-
nice, draby a iberky a tařice a plaménky 
(a dryas a trýzel a netřesky a  rozchod-
níky) a levanduli a mochnu a sasanku 
a  rmen a huseník (a šater a  edrajan-
thus a různé mateřídoušky) (a  iris pu-
mila a olympskou třezalku a  oranžový 
jestřábník a devaterník a hořec a rožec 
a trávničku a linarii) (nezapomínejme 
ovšem na aster alpinus, plazivý pelyněk, 
erinus, pryšec, mydlici a erodium a hut-
chinsii a paronychii a thlaspi a aethio-
nema, aniž ovšem na hledík, kociánek 
a nesčetné jiné překrásné kvítky, jako je 
na příklad petrocalis, lithospermum, 
astragallus a jiné neméně důležité, jako 
jsou prvosenky, horské fialky a jiné), tedy 
kdo si nevypěstoval  tyto všechny květinky, 
nepočítaje mnoho jiných (z nichž uvádím 
aspoň onosma, acaenu, čapí nůsek, ba-
hii a saginu a cherlerii), ten ať nemluví 
o všech krásách světa; neboť neviděl to 

nejlíbeznější, co tato drsná země v jakési 
chvilce rozněžnění (jež trvala jen několik 
set tisíc let) stvořila. Kdybyste viděli ta-
kový polštářek Dianthu Musalae, posetý 
nejrůznějšími kvítky, jaké kdy--- 

Ale co vám budu povídat; jen pěstitelé 
skalek znají to sektářské uchvácení. Ano, 
neboť pěstitel skalky není jenom zahrad-
ník, nýbrž sběratel, což ho zařazuje mezi 
těžké maniaky. Ukažte mu, že se vám 
ujala třeba campanula Morettiana; při-
jde vám ji v noci ukrást, vraždě a stříleje, 
neboť nemůže být déle bez ní živ; je-li pří-
liš zbabělý nebo příliš tlustý, než aby vám 
ji ukradl, bude plakat a škemrat, abyste 
mu od ní dal sebemenší oplégr. Hle, to 
máte z toho, že jste se před ním honosili 
a vypínali se svými poklady.“ x/

No není to nádhera? Už to tak vypa-
dá, že nám všem, kteří v  průběhu roku 
trávíme volné chvíle zahradničením 
a skalničkařením zejména (je jedno, zda 
městským nebo venkovským), pečujeme 
o své rostlinky a netrpělivě čekáme, až 
nás potěší krásou svého bytí, květů a vů-
němi, byl dán velký dar malého „ráje na 
zemi“. A věděl to před námi bezpochyby 
i pan Karel Čapek, který v kapitole „Za-
hradníkův srpen“ napsal toto:

„Jen ti, kdo mají ruce v kapsách, říka-
jí, že se to obrací k horšímu; ale kdo kvete 
a nese plod, i kdyby to bylo v  listopadu, 
neví nic o podzimu, nýbrž o zlatém létě, 
neví nic o úpadku, ale o rašení.“ x/

Děkujeme, pane Spisovateli.
x/ citace použity z  knihy Zahradníkův 

rok vydané SNKLHU Praha, rok vydání 
1957

Povídání o skalničkáři
Karlu Čapkovi 
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Text a zdroje fotografií: Jiří Šindelář, Ja-
romír Tlustý

V  roce 2020 uběhlo 80 let od 
smrti Jana Ferdinanda Ko-
ditka – zakladatele Bečovské 
botanické zahrady a tvůrce 

Beaufortského alpina. Plánované akce 
k tomuto výročí se bohužel vzhledem ke 
covidové situaci neuskutečnily, a tak se 
celý program zatím přesouvá na 16.  ří-
jen 2021.

Zahradnický rod Kodytků/
Koditků 

Příjmení Kodytek lze v 19. století 
nalézt v městysi Doudleby nad Orlicí 
(okres Rychnov nad Kněžnou) na pan-
ství pánů Bubnů z Litic. Matriční zápisy 
uvádí toto příjmení jak v Doudlebech, 
tak i v okolních vesnicích. V samotných 
Doudlebech je to u několika domů, kdy 
řemeslem většiny nositelů příjmení Ko-
dytek bylo zahradnictví a krejčovství. 

Nejstaršími známými zahradníky 
rodu Kodytek byli v Doudlebech na po-
čátku 19. století František a Josef. Fran-
tišek Kodytek žil v domě s číslem popis-

ným 43, kde se mu v letech 1816 až 1820 
narodilo několik dětí. Avšak ani jeden 
ze synů nenásledoval otce a na místo 
zahradnického si zvolili krejčovské ře-
meslo. 

Jinak tomu bylo u potomků zahrad-
níka Josefa Kodytka z domu čp. 4. Dva 
z jeho synů Josef (nar. 1817) a František 
(datum narození není známo) následo-
vali otce a vyučili se zahradníky. Fran-
tišek se zahradnictví věnoval v otcově 
domě čp. 4., kde se mu postupně naro-
dilo devět dětí, z nich nestarší Jan (nar. 
1838) pokračoval v otcově profesi. 

Jan Kodytek st. nezůstal v rodné 
obci. Vstoupil do služeb hraběcí rodiny 
Hompesch-Bollheim a měl na staros-
ti zahrady a sady zámků v Nisku (dnes 
Polsko, tehdy Halič) a Jaroslavicích 
(okr. Znojmo). Jemu a jeho manželce 
Barboře (roz. Nelinska) se 24. 2. 1874 
narodil v Kopki (dnes Polsko, tehdy Ha-
lič, majetek hraběcí rodiny Hompesch-
-Bollheim) syn Jan Ferdinand. Janova 
matka Barbora se nedožila synovy do-
spělosti. Nasvědčují tomu inzeráty její-
ho muže, vdovce, otištěné v roce 1891 
v několika rakouských periodikách, je-
jichž prostřednictvím hledal manželku. 

Snaha byla úspěšná. 8. srpna roku 1893 
se v Jaroslavicích oženil s Annou Eleo-
norou, rozenou Lederhofer (nar. 1843), 
původem z Währingu (dnes 18. městský 
okres Vídně).

A nyní k „našemu bečovskému“ 
Janu Ferdinandu Koditkovi

Až po Jana Kodytka staršího se pří-
jmení v matričních knihách a prame-
nech objevuje zpravidla s  ypsilonem, 
až u něho a především u jeho syna Jana 
Ferdinanda se stále více příjmení píše ve 
tvaru Koditek. 

V letech 1892 a 1893 se Jan F. Koditek 
vyučil zahradnickému řemeslu, prav-
děpodobně u svého otce. O několik let 
později, ve školním roce 1900/01, ab-
solvoval vzdělávací kurz zahradnických 
příručí ve Vídni, na nějž navázal úspěš-
ným absolvováním vídeňské zahradnic-
ké školy.  

Před rokem 1904 přijal místo a titul 
Wandergartner nabídnuté mu zeměděl-
skou krajskou radou (Landwirtschaftli-
che Gesellschaft) Horního Rakouska Jan Koditek

Jan Koditek

Jan Koditek

Jan (Johann) Ferdinand Koditek, 
tvůrce Beaufortského alpina
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v  Mattighofen (Rakousko, spolkové 
země Horní Rakousy). Wandergartner 
představoval zahradníka (dnešní termi-
nologií lektora) majícího přednáškami, 
péčí o vzorovou zahradu a názornými 
výsadbami rozšířit povědomost o pěs-
tování rostlin jak ve veřejném prosto-
ru, tak na soukromých pozemcích. Jan 
F.  Koditek v  rámci Rakousko-Uherska 
pořádal přednášky. V tisku lze nalézt 
zprávy o několika z nich. V březnu roku 
1906 to bylo pět přednášek s ukázkami 
péče o  ovocné stromy v hornorakous-
kém městě Schalchen. O měsíc poz-
ději pořádal obdobný ovocnářský kurz 
v městě Kimpling. 

Na několika místech Horního Rakouska 
se Jan F. Koditek věnoval nejen teorii, ale 
i  zahradnické praxi. Byl například auto-
rem parku v městě Altmünster (osazoval 
zde konifery ze zámeckého zahradnictví 
v severočeském Jezeří). V témže městě měl 
Jan F. Koditek svatbu s Terezií roz. Eben-
zweier a 10. června 1904 se jim v tamním 
zámku Ebenzweier narodila dcera Anna. 

Na severu Rakouska působil Jan F. Ko-
ditek až do roku 1907, kdy jej dvorní za-
hradní ředitel císařských zahrad a bota-
nické zahrady v Schönbrunnu Antonín 
Umlauft (1858–1919) doporučil do slu-
žeb šlechtické rodiny Beaufort-Spontin 
v Bečově nad Teplou. 

O činnosti Jana F.Koditka 
v Bečově nad Teplou

Činnost vrchního zahradníka Jana 
F. Koditka v  Bečově a na beaufortském 

Jan Koditek – portrét

Kresba Bečova nad Teplou od Jana Koditka

Vlevo vévoda, vpravo Jan Koditek
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panství byla velmi rozsáhlá a rozmanitá. 
Lze jen stručně rekapitulovat jeho nej-
větší počiny. Kontinulálně přebudovával 
a upravoval zámecké terasové zahrady 
i hradní park. Byl to právě Koditek, kdo 
stál u zrodu na tehdejší dobu velmi mo-
derního zámeckého zahradnictví a sbír-
kových skleníků na pozemku o rozloze 

přibližně 2,5 ha (dnes průmyslový areál 
Elektro v.d.). Po roce 1918 zahradnictví 
navázalo jak prostorem, tak i tím, že se 
stalo zásobní zahradou na projekt bota-
nické zahrady budované a opečovávané 
pak bez přerušení až do roku 1945. 

V profesním životě se Janu F. Kodit-
kovi velmi dařilo, oproti tomu v osob-

ním životě jej potkalo několik rodinných 
tragedií. Před rokem 1911 mu zemřela 
manželka Terezie. On se však 6. června 
1911 v Bečově znovu oženil s Františkou 
Krausovou (nar. 1880). Několik let po 
smrti první ženy pochoval i jejich společ-
nou dceru Annu. Zemřela 1. března roku 
1919 na tuberkulózu. 

Jan F. Koditek, v  té době již jmeno-
vaný zahradní inspektor, zemřel v  ně-
meckém Zschadrass při inspekční 
cestě 19.  října roku 1940, následně 
byl převezen na hřbitov v Bečově nad 
Teplou, kde byl 26. října pohřben. Jeho 
hrob byl objeven na bečovském hřbito-
vě až v  roce 2007 a  jeho životopis byl 
sestaven Jaromírem Tlustým v  roce 
2018. V  současné době probíhá další 
bádání. 

Jan F. Koditek, donedávna zapomenu-
tý špičkový zahradní a krajinářský od-
borník, patří zcela jednoznačně do linie 
nejvýznamnějších zahradníků působí-
cích v Čechách a ve střední Evropě.

Podpis Jana Koditka

Výukové materiály J. Koditka

Beaufortské alpinum – 
nejvýznamnější část 
Bečovské botanické zahrady
Text a zdroje fotografií: Jiří Šindelář, 
Adam Baroš, Ivana Barošová, Vendula 
Krausová, Markéta Šantrůčková

V  letech 2016–2018 byla Výzkum-
ným ústavem Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v.v.i. v  Průho-
nicích v rámci řešení projektu výzku-
mu a vývoje Ministerstva kultury ČR 
v  Programu národní a kulturní identity 
(NAKI) „Průhonice jako zahradnický 
fenomén – více než stoletá tradice in-

trodukce, šlechtění a použití okrasných 
bylin“ velmi intenzivně zkoumána také 
původní část Bečovské botanické zahra-
dy – Beaufortské alpinum.

Po zhodnocení dochovaných archiv-
ních materiálů (plánů, soupisů, foto-
dokumentace, dochovaných popisek 
a  účetních dokladů) je možno zkonsta-
tovat, že sortiment bylin na vlastním 
Beaufortském alpinu byl velmi bohatý - 
jednalo se především o skalničky, které 

vyžadovaly specifické podmínky a péči. 
Díky aktivní popularizaci Beaufortského 
alpina Janem F. Koditkem v  zahradnic-
kých periodikách (např. Möllers Deut-
sche Gartner-Zeitung) se nám dostává 
mnoha zajímavých informací o založení 
a vývoji alpina. 

Je také možno konstatovat, že Jan F. 
Koditek naplnil svým bečovským dílem 
přání Arnošta Emanuela Silva Taroucy, 
aby „když není jisté, zda se stát bude sta-
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rati o dílo Jeho Excelence Silva Taroucy 
v Průhonicích, chce založiti takové alpi-
num, které co do velikosti a výčtu druhů 
předčí alpinum průhonické“.

První výsadby rostlin v Beaufortském 
alpinu po sjednocení pozemků byly 
uskutečněny v roce 1927. Vysazeno bylo 
nejprve 300 druhů rostlin, přičemž od 
každého byly sázeny minimálně 2 kusy. 
Každý rok pak byly rostliny dosazovány. 
V roce 1931 se dle Koditka mělo nachá-
zet v zahradě již 321 rodů v  1005 dru-
zích. K roku 1931 bylo také vysazeno 
z  rodu Saxifraga 60, Sempervivum 30, 
Sedum 26 druhů. V tomto roce bylo plá-
nováno dokončit 36 tématických skupin 
alpina. 

V poměrně detailním popisu realiza-
ce díla pokračoval Jan F. Koditek v roce 
1933, kdy představil doposud dokon-
čené práce. Prezentoval i zajímavou 
technologii výsadby alpinek, které byly 
sázeny mezi kořeny uměle umístěných 
pařezů ze smrku či jedle. Takto byly osa-
zovány rostliny na prudkých svazích s cí-
lem vytvořit stanoviště optimálních vlá-
hových, teplotních a půdních poměrů. 

V roce 1934 byly dokončeny další 
úpravy alpina, včetně kamenných staveb 
a výsadeb rostlin. 

V roce 1936 Koditek publikoval 
v Möllers Deutsche Gartner-Zeitung po-
slední ze série článků o bečovském alpi-
nu, kde představil dokončený plán vlast-
ního alpina s rozčleněním na 47 skupin, 
který zpracovával v letech 1933–1936. 
Jan F. Koditek zde uvádí, že sám hra-
bě A. E. Silva Tarouca se udivoval, jak 

takto velkolepé alpinum bude možné 
do budoucna udržet a rozvíjet. A právě 
i kvůli zachování tak velikého alpina do 
budoucna byly Koditkem zpracovány 
velmi detailní vytyčovací a osazovací 
plány. V praxi byly tyto mapové a pí-
semné podklady využívány i pro opravu 
etiket po údržbě, k doplnění uhynulých 
druhů apod. Seznamy se každoročně až 
do Koditkova úmrtí (1940) aktualizova-
ly a doplňovaly. Koditek věřil, že „jeho 
následovníci budou moci nadále pokra-
čovat v jím započatém díle“. Bohužel se 
tak stalo až po půl století ze strany Jiřího 
Šindeláře. 

Rostliny pro Beaufortské alpinum 
byly získávány z různých zahradnických 
podniků a sbírkových zahrad. Mnoho 
rostlin přišlo do zahrady ze zahradnictví 
Vejtasa (dodnes fungující Zahradnictví 
Vejtasa v Jaroměřicích nad Rokytnou), 
z Dendrologické společnosti z Průhonic 
a od F. Sündermanna z Lindau u Bodam-
ského jezera (dodnes fungující firma 
Botanischer Alpengarten Sündermann, 
Lindau).

V záznamech od Jana F. Koditka, které 
obsahují skutečné provedení alpina z let 
1933–1936, jsou údaje, v kolika kusech Dobové plány Jana Koditka

Dobové plány Jana Koditka

Zachované cedulky z alpina
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byla rostlina vysazena, v kolika kusech 
byla rostlina později dosazena, jakou 
měla rostlina v terénu cedulku (dřevěná, 
hliníková, porcelánová), odkud a kdy 
byla rostlina zakoupena, a další poznám-
ky, např. zda byla rostlina přesazena, 
vyměněna či uhynula. Mapové přílohy 
jednotlivých skupin byly Koditkem zane-
seny v měřítku 3 cm = 1 m (tj. přibližně 
1:33). Zakreslena byla cestní síť, rampy, 
schodiště, stromy. Pečlivě byly zakresle-
ny kameny včetně jejich reliéfního tvaru, 
které oddělovaly oddělení i vnitřně plo-
chu členily. Každá rostlina byla očíslová-
na. Zobrazeny byly místy i pařezy, které 
chránily vysazené sbírkové rostliny, pří-
padně doplňovaly celkovou kompozici. 
Původní soubor alpina tak obsahoval 47 
podrobně zpracovaných oddělení, v sou-
časné době jich bylo objeveno v archivech 
15. Jedná se o oddělení číslo: 1, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 24, 26, 27, 30, 37, 40 
(číslování bylo ponecháno tak, jak ozna-
čil skupinu Koditek). Z  dochovaných 
patnácti skupin bylo zjištěno 386 taxo-
nů rostlin (převážně bylin, dřeviny jsou 
v záznamech jen výjimečně, a to zakrslé 
formy do skalek) o celkovém počtu 1430 
kusů (součet pouze orientační, ne vždy 
byl u záznamu uveden počet rostlin). 

Dílčím úkolem projektu NAKI bylo 
také zjistit, zda je možné, aby některé 
byliny přežily absenci péče více jak 70 
let, a zda se vůbec v takovýchto pod-
mínkách mohou některé původní druhy 

ještě vyskytovat. Proto proběhlo v letech 
2017–2018 mapování, kdy byly vytipo-
vány potenciálně okrasné druhy, které 
byly posléze ověřovány v historických 
podkladech.

Současné bylinné patro v prostoru 
alpina a jeho bezprostředního okolí 
(Rückwärtige Berganlage a Vordere Ber-
ganlage) je silně ovlivněno konkurencí 
stromového patra, které stíní mnohé 
partie. Místy byly stromy odkáceny 
a  místa se podařilo znovu otevřít, ze-

jména ve vyšších polohách. V  prostoru 
celého alpina dominuje domácí druh 
kapradiny Dryopteris filix-mas, který se 
nachází téměř ve všech skupinách a udá-
vá tak charakter celého prostoru. Nebyl 
však zařazen mezi druhy vysazené, i když 
je velmi esteticky působivý. Vytipovány 
byly jako původně vysazené následující 
druhy: Aconitum variegatum, Adian-
thum pedatum, Alchemilla sp., Aqui-
legia sp. (pravděpodobně A. alpina), 
Aquilegia caerulea, Arabis procurrens, 
Asarum europaeum, Convallaria maja-
lis, Cyclamen purpurascens, Cystopteris 
fragilis, Digitalis grandiflora, Digitalis 
purpurea, Dryopteris dilitata, Erica car-
nea, Gentiana asclepiadea, Geranium 
macrorrhizum, Hieracium aurantiacum, 
Lilium martagon, Lupinus polyphyllus, 
Lysimachia punctata, Meconopsis cam-
brica, Omphalodes verna 'Alba', Papaver 
alpinum subsp. Rhaeticum, Polypodium 
vulgare, Saxifraga sp., Sedum kamtscha-
ticum, Sedum spurium, Vancouveria he-
xandra, Waldsteinia ternata.

Tyto uvedené druhy lze rozdělit do tří 
skupin, tj. na druhy, které:
• byly vysazeny do konkrétní skupiny 

a přežily dodnes: Adianthum pedatum, 
Waldsteinia ternata, Cyclamen purpu-
rescens, Dryopteris dilatata, Polypodi-
um vulgare

• které jsou potvrzené v Koditkových 
záznamech, ale byly nalezeny v ji-
ných skupinách: Aconitum variega-

Beauforstké alpinum

Beauforstké alpinum
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tum, Adianthum pedatum, Aquilegia 
caerulea, Arabis procurrens, Asarum 
europaeum, Cyclamen purpurascens, 
Cystopteris fragilis, Dryopteris dyliata, 
Erica carnea, Gentiana asclepiadea, 
Geranium macrorrhizum, Omphalo-
des verna 'Alba', Polypodium vulgare, 
Sedum kamtschaticum, Sedum spuri-
um, Waldsteinia ternata

• pro které nemáme žádný Koditkův 
záznam, přesto se jedná s největší 
pravděpodobností o nepůvodní vysa-
zené druhy: Alchemilla sp., Aquilegia 
sp. (pravděpodobně A. alpina), Con-
vallaria majalis, Digitalis grandiflora, 
Digitalis purpurea, Hieracium auran-
tiacum, Lilium martagon, Lupinus 
polyphyllus, Lysimachia punctata, Me-
conopsis cambrica, Papaver alpinum 
subsp. Rhaeticum, Saxifraga sp., Van-
couveria hexandra (syn. Epimedium 
hexandrum)
Zajímavým druhem je například or-

líček, jehož výskyt je na alpinu velmi 
častý (nachází se v  šesti skupinách). Je 
to rostlina, která typicky migruje na sta-
novišti. Na alpinu byl zaznamenán např. 
Aquilegia caerulea – potvrzen v nabíd-
kových katalozích zahradnictví. Dále 
pravděpodobně Aquilegia alpina, který 
měl být vysazen ve skupině 1, dnes se 
nachází ve skupinách 6, 13, 14, 20, 33, 
47. Obdobně jako orlíček si zaslouží po-
zornost Lathyrus vernus. Podle podkla-
dů máme doloženy výsadby ve skupině 
30 a 1, kde byl Koditkem uveden záznam 
Lathyrus vernus alpestris, tudíž se může 
opět jednat o původně vysazený druh. 
Taktéž u  Geum triflorum ve skupině 9 
není jasné, zda není jedním z původně 
vysazených druhů. Kapradiny, které byly 
vysazeny, měly nadále celkem přívětivé 
podmínky a lze dohledat přeživší druhy, 

tak jako je podle podkladů potvrzeno, že 
domácí druhy kapradin byly záměrně 
dosazovány a ponechávány. V  součas-
nosti se v pozůstatcích alpina nachází 
několik chráněných druhů, jedná se 
o  Aconitum variegatum, Cyclamen pur-
purascens, Gentiana asclepiadea, Lili-
um martagon, Hieracium aurantiacum, 
Lysimachia punctata, Filago arvensis 
a Omphalodes scorpioides.

V roce 2018 byla v části Beaufortského 
alpina provedena dílčí technická obnova 
sbírkových oddělení a v  roce 2019 po 
provedení několika odplevelení i zahá-
jena samotná výsadba skalniček na části 
ploch. Vzhledem k tomu, že se zatím ne-

podařilo zkompletovat historický sorti-
ment, jsou výsadby prováděny novými 
taxony na místech bez dochovaných plá-
nů. Tam, kde se plány dochovaly a kde 
to umožňují stanovištní podmínky, se 
čeká na zajištění původního historické-
ho sortimentu rostlin a tím i na provede-
ní poměrně přesné rekonstrukce tohoto 
unikátního díla. 

Obnova Beaufortského alpina je nej-
obtížnější částí obnovy celé Bečovské 
botanické zahrady. Tato část bude vyža-
dovat vysoké objemy financí nejen na za-
jištění sortimentu, popisek, ale i dosta-
tečně kvalitního personálu pro údržbu 
a zachování sbírkových hodnot.

Beauforstké alpinum

Rostliny skalních štěrbin 
pěstované v čedičové skalce
Text a foto: Jiří Berkovec

Těžištěm výskytu skalních druhů rostlin, skalniček, jsou 
skály a sutě alpínského vegetačního stupně všech velehor. 

Společenstva vysokohorských skal a sutí se zahrnují společně 
s alpínskými trávníky a subalpínskými společenstvy křovin do 
skupiny biotopů „alpínské bezlesí“. Hlavními určujícími eko-
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logickými faktory pro alpínské bezlesí jsou: absence konkuren-
ce stromů, nedostatek tepla (krátká vegetační doba), extrémní 
počasí (ranní přízemní mrazíky nebo sněhové přeháňky v době 
vegetace), mechanické narušování půdy (eroze, laviny, půdo-
toky, pohyblivé sutě, řícení skal), dostatek světla bohatého na 
ultrafialové záření a zpravidla dobrá dostupnost všech biogen-
ních prvků s výjimkou dusíku. Na některých místech chybí hu-
mus, jinde se naopak hromadí.  

Jiné biotopy skalních druhů jsou skály vyskytující se od pří-
mořských útesů až po alpínský vegetační stupeň. Pro ně je spo-
lečný faktor prostředí: omezený půdní prostor vylučující růst 
dřevin. Jsou to trvale (někdy jen přechodně, ale v řádu stovek 
let) nelesní společenstva. Skalní stěny mohou být trvale zvlh-
čované průsakem vody nebo naopak vysýchavé, podle expozice 
zastíněné a chladné nebo naopak sluncem vypalované.

Oba typy skal, vysokohorské i nížinné, mají ostrovní charak-
ter. Velehory jsou velké ostrovy, nížinné skály malé až mikro 
ostrůvky v zonálních ekosystémech. Přemíra biodiverzity sta-
novišť, jak je naznačena výše, a jejich ostrovní charakter gene-
ruje mnoho druhů nebo podruhů, často endemitních  a mezi 
nimi je mnoho pěstitelsky atraktivních rostlin. Tyto rostliny 
jsou těžištěm skalničkářského zájmu.

Skály a skalničky patří k sobě. Přirozený vzhled skalek na-
podobujících skalní biotopy vytváří příznivé prostředí pro růst 
skalniček, ale nejen to, působí i příznivě na psychiku člověka, 
evokuje pozitivní emoce. To je ten moment, proč utíkáme z ci-
vilizace, daleko z města za svobodou nespoutané přírody. 

Při skalničkářské praxi zpravidla sázíme na jednu skalku 
rostliny alpínského stupně společně s  rostlinami podobných 
nelesních společenstev. Nerespektujeme ani původ rostlin, to 
že jsou některé z Evropy a jiné z Ameriky neřešíme, ale co mu-
síme rozlišovat, je expozice stanoviště a silikátový nebo vápe-
natý substrát.

Na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, kte-
rá slouží jako výstavní areál skalničkářů z Alpinum Klub Plzeň, 
je několik typů skalek: buližníková, travertinová a „spárové“ 
miniskalky v žulových korytech. K nim nedávno přibyla čedi-
čová skalka, vyskládaná ze svisle orientovaných  čedičových 
sloupků. Do vzniklých spár bylo v letech 2018–2020 vysazeno 
asi 80 druhů nebo kultivarů rostlin. Některé z nich jsou zob-
razeny níže v abecedně seřazeném výběru. U každé rostliny je 
uvedeno vědecké a české jméno rostliny, na následujícím řádku 
jméno dárce, přírůstkové číslo rostliny a datum pořízení foto-
grafie a dále stručné poznámky o rostlině.
Asplenium ceterach L., syn. Grammitis ceterach (kyvor lékařský)

Miroslav Tatíček • 2019.085 • 26. 8. 2020
Kyvor je ve skalce vysazen na její jižní straně, ale ve štěrbi-

ně orientované k východu. Je to drobná dekorativní rostlina, 
která jako jedna z mála kapradin snáší přímé oslunění. Při 
intenzivním oslunění svinuje listy tak, že ke slunci je otočená 
spodní šupinami pokrytá strana listů, a tím je chrání před vy-
schnutím. Přestože je rostlina tolerantní k suchu, sázíme ji do 
nevysychavých skalních skulin. V  přírodě se vyskytuje na al-
kalických horninách, zejména na středomořských pobřežních 
skalách, na Kavkaze a v západním Himálaji. V České republice 
patří mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, vzácně se vyskytuje 
na izolovaných lokalitách zejména na čedičových skalách Čes-
kého středohoří.
Campanula aucheri DC (zvonek)

Josef Plocar • 2018.153 • 7. 5. 2020
Časně kvetoucí zvonek se vzpřímenými květy. Vyskytuje se 

v alpínském stupni Kavkazu a tureckých a íránských hor v nad-
mořských výškách okolo 1800 m.

Sněhová nadílka uprostřed léta zvonky nepřekvapí 
(Dolomity, Parco naturale Puez-Odle, 26.8.2018)

Pěkný skalnatý svah, jen podle stodoly v pozadí (bílá 
stěna) poznáme, že to není kdesi v horách, ale na dvor-
ku paní Zíkové

Vrstevnatá skála v Dolomitech
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Campanula betulifolia K. Koch (zvonek)
zakoupená rostlina • 2018.199 • 6. 6. 2020
Vysazena je na vrcholu čedičové věže. V přírodě se vyskytuje 

ve společenstvech skalních štěrbin v Západní Asii v nadmořské 
výšce 300–2300 m. Vyžaduje přímé slunce. Zvonky jsou pýřité 
na okrajích a uvnitř dlouze vlnaté, bílé nebo načervenalé.
Cheilanthes fendleri Hook. (podmrvka)

Hana Zíková • 2019.123 • 7. 5. 2020
Tato drobná kapradina roste na severní straně skalky. Pochá-

zí ze skalních štěrbin exponovaných skal bazických až ultraba-
zických hornin.

Dianthus microlepis Boiss. (hvozdík bulharký)
Jitka Janečková • 2019.077 • 10. 5. 2019
Roste v čedičové skalce na odklonu. Polštářovitý hvozdík 

pocházející z alpínského vegetačního stupně balkánských hor. 
Snáší letní přísušky.
Gypsophila cerastioides D. Don (šater)

Josef Plocar • 2018.162 • 13. 5. 2018
Vysazen byl na úpatí čedičových sloupků tak, aby vytvořil 

koberec přerůstající na suťový svah. Květy jsou bílé s červeno-
růžovými středovými žilkami a jsou atraktivní pro včely a mo-
týly. Je to asijský druh pocházející z horských oblastí Himálaje 
z nadmořských výšek 2800–4000 m. 

Juniperus horizontalis 'Neuman' (jalovec polehlý)
koupená rostlina • 2019.012 • 26. 8. 2020
Některé skalničky se tváří jako byliny, ale ve skutečnosti jsou 

to dřeviny, tak je to i u miniaturního jalovce, který vypadá jako 
polštářovitý hvozdík. Tento miniaturní jalovec pochází z vyso-
kohorské i severské tundry Severní Ameriky. Ve skalce pěsto-
vaná rostlina je kultivar, ten nejmenší z nejmenších jehličnanů, 
za 20 let nebude vyšší než 5 cm, ale ani rostliny přírodního dru-
hu nedorůstají větší výšky než 30 cm, rostou jen do šířky.

Asplenium ceterach

Campanula betulifolia Cheilanthes fendleri

Campanula aucheri

Dianthus microlepis

Gypsophila cerastioides D. Don
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Primula 'Fredom' (prvosenka)
Petr Liška • 2018.016 • 7. 4. 2020
Pěstování mnohých přírodních druhů prvosenek není jedno-

duché, to však neplatí pro zahradní křížence jako je tento kulti-
var. Prvosenka 'Fredom' roste ve spárách severní strany skalky, 
ale snáší i nezastíněné polohy. Je to odolný kultivar.

Ramonda myconi (L.) Rchb. (ramonda)
Petr Liška • 2018.023 • 6. 6. 2020
Vysazena je ve skulinách severní svislé stěny. V přírodě se vysky-

tuje ve společenstvech skalních štěrbin v jihozápadní Evropě. Je 
příbuzná a podobná pokojové africké fialce Saintpaulia ionantha.
Scutellaria alpina L. (šišák)

Milan Halada • 2019.034 • 7. 5. 2020
Roste na úpatí čedičové věže. Je to evropský vysokohorský 

druh, upřednostňuje společenstva skal na vápencích v nad-
mořských výškách 1400–2500 m.
Townsendia rothrockii Rothrock (astřička)

Blažena Stezková • 2018.064 • 7. 4. 2020
Vysazena je do spáry mezi čedičovými sloupky na úpatí če-

dičové věže. České jméno astřička se používá pro více rodů 
astrovitých rostlin, z nichž Townsendia je severoamerický rod 
s mnoha druhy, z nichž mnohé jsou pěstitelsky náročné. Dru-
hové určení rostlin pěstovaných v kultuře je obtížné a u pro-
dávaných rostlin někdy nesprávné. Townsendia rothrockii je 
endemický druh pro Colorado ve Spojených státech, kde se 

vyskytuje na 13 lokalitách. Zprávy o rostlině z Nového Mexika 
jsou nepravdivé. Roste pouze ve vysokých nadmořských výš-
kách 3600–4000 m v horách jihozápadního Colorada. Vysky-
tuje se v řadě typů horských stanovišť, na kamenitých horských 
loukách, sutích, v erozních rýhách i na skalních výchozech na 
horní hranici lesa s borovicí těžkou (Pinus ponderosa).

Juniperus horizontalis 'Neuman' Ramonda myconi

Scutellaria alpina

Townsendia rothrockii

Primula 'Freedom'
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Fotogalerie členů

Bohumila Plocarová – Cassiope lycopodioides

Josef Jung – Erythronium dens-cans 'Old Aberdeen'
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Josef Jung – Gentiana lawrencei

Josef Plocar – Aster coloradensis
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Josef Plocar – Eriogonum ovalifolium var. nivale

Milena Bartoňová – Iris 'Katharine Hodgkin'
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Milena Bartoňová – Lewisia tweedyi

Petr Liška – Cypripedium 'Formi'


