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Vážení čtenáři a milovníci přírody zvláště v její okrasné podobě,
předkládáme vám již 6. mimořádné vydání klubového zpravodaje a s ním i další
informace o naší činnosti a o dalších plánech. Zpravodaj k vám přichází v období,
kdy se již blíží vytoužené jaro a s ním i zvýšený zájem o přírodu a kdy se zvyšuje
aktivita na našich zahradách a skalkách. I k tomu jistě uvítáte rady, zkušenosti
a náměty, které zde uvádíme. Příroda se probouzí v posledních letech po mírných
zimách stále časněji, proto je třeba mimo obvyklé péče věnovat se ve zvýšené míře
boji se škůdci a různými chorobami, které snáze přezimují a napadají pak s překvapivou silou naše milované rostliny, jako například loni přemnožená mšice smrková. Pak musíme ještě zvládnout případná období extrémního sucha a horka.
Naše členská základna se utěšeně rozrůstá – máme již 115 členů, a to díky novým
22 zájemcům. Klub funguje již od r. 1960 a od r. 1973 se konají, pouze s jedním
přerušením, pravidelné jarní prodejní výstavy, doplněné v posledních letech o výstavy podzimní, které si získávají stále větší oblibu. Vděčně vzpomínáme například
na zesnulého přítele Bohumila Kroce, odborníka a nadšence, který osazoval svou
zahrádku za řadovým domem postupně saxifrágami, drobnými alpínkami a kultivary jehličnanů, čarověníky a znám je úspěšným množením Pleione např. limprechtii i formosana. Rovněž se aktivně účastnil budování areálu alpina a i naše
nynější aktivity směřují jednak k neustálému vylepšování prostředí výstavního
areálu, ať již přestavbou objektu s pokladnou či péčí o alpinum, tak nově budováním „Stezky dědictví českých zahradníků“, které potěší naše návštěvníky již při
jarní výstavě! Informace o aktivitách klubu zajišťujeme prostřednictvím webových
stránek již 8. rokem, fotogalerie je ke shlédnutí na portálu skalnicky-plzen.rajce.
idnes.cz a od minulého roku máme svoje stránky na facebooku – www.facebook.
com/alpinumklubplzen. Zde informujeme průběžně o našich výstavách, uvádíme
foto z našich zahrad, z výletů za předními alpínkáři a jiných akcí. A pokud máte
zájem o více než informace, noví zájemci o členství v našem klubu se mohou hlásit buď prostřednictvím uvedených kontaktů a oslovit členy našeho vedení, nebo
osobně na výstavě u pokladny. Budeme rádi za další posílení členské základny,
neboť během roku se stále něco děje a je tu možnost načerpat nebo i předat další
informace a zkušenosti. A na závěr tohoto úvodníku musím poznamenat, že každé
setkání i akce, které pořádáme, provází dobrá nálada a porozumění. Ať je tomu
tak i nadále!
Petr Altman
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» Plánované výstavy:
Podzim v alpinu 2016
13. 9. – 18. 9. 2016

Jaro v alpinu 2017
4. 5. – 13. 5. 2017

Podzim v alpinu 2017
13. 9. – 17. 9. 2017

» Důležité kontakty
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

Děkujeme Komisi životního prostředí Rady města Plzně, která nám umožnila zpravodaj vydat.
Vydal Alpinum klub Plzeň v roce 2016 jako neprodejný výtisk v počtu 1000 ks.
Redakční tým: Mgr. Jana Cibulková, Mgr. Denisa Maxová, Petr Altman, Vladimír Matík, Mgr. Karel Lumerding, Petr Liška.
Tisk: MK.tisk – Miroslav Kratochvíl, grafická úprava a sazba: Daniel Boček
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Barevná jarní kombinace
Text a foto: Denisa Maxová

P

atříte-li mezi nedočkavce, kteří
už v brzkém jaru obcházejí svou
zahrádku a hledají první cibulky,
které vystrkují své růžky z ještě
studené země, můžete zpestřit své jarní
zákoutí osazením cibulovin, které kvetou téměř současně a budou vám dělat
radost hned po talovínech a sněženkách.
Krokusy jsou u nás k vidění zcela
běžně, a právě žluté druhy patří mezi
nejranější. Již někdy koncem února se
objevují malá žlutá kuřátka, aby se pak
v plném březnovém slunci proměnila ve
zlato, které již opylují včely. Není s nimi
žádná práce, na podzim se v zahradních
centrech vyskytuje pestrá nabídka, stačí
si jen vybrat, dle návodu zasadit a pak už
jen čekat na jaro, až začnou rašit.
Iridodictyum reticulatum je cibulovina,
která se v zahradách vyskytuje méně. Je
s ní trochu víc práce, ale její krása určitě
za námahu stojí. Dá se koupit v květinářstvích a specializovaných obchodech
na jaře, kdy má již nasazené květy, méně
často je k dostání na podzim jako cibulky. Někdy se v zahradnictvích můžeme

Iridodictyum reticulatum ‘Harmony’
ještě setkat se starším označením – Iris
reticulata.
Pokud si kosateček koupíme na jaře,

Crocus chrysanthus ‘Yellow Mammoth’
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můžeme ho hned přisadit ke krokusům,
ani ranní mrazíky květům neublíží. Po
odkvětu cibulky sílí a rostou, aby jim
nakonec zaschly listy, podobně jako
u krokusů. Jestliže však krokusy ponecháváme v zemi, irisy je dobré ze země
vyjmout, neboť nesnáší jakoukoliv letní
vláhu a vyžadují naprosté sucho, provádíme to asi ve stejném období, jako
vyndáváme tulipány. Pokud dokážeme
kosatcům zajistit v létě naprosté sucho,
nemusíme je ze země vyjímat. Já osobně
však pěstuji různé kultivary a křížence
Iridodictyum reticulatum a osvědčilo se
mi většinu vyndat ze země, v zemi trvale
ponechávám pouze hybrid ´Katharine
Hodgkin´. Na podzim cibulky opět zasadíme do propustné hlinitopísčité půdy
a již v únoru se dočkáme nádherných,
například modrých květů, jak je vidět
na obrázku. Letos kvetly ještě dříve, než
krokusy. Nejvýhodnějším místem pro
vysazení je jižní svah, kde se nedrží voda.
Pokud tedy vedle žlutých krokusů zasadíte právě sytě modré kosatečky, vytvoříte tak překrásné jarní společenství,
které vám bude dělat radost celý březen.
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Ohlédnutí skalničkáře
Text a foto: Dušan Pangrác

V

ždycky jsem měl květy rád. V dětství jsem nosil na
zahradu, kde jsem měl vymezenou malou plochu
pro moje hraní, kameny a mezi ně mech. Později pak
trávy, rozchodníky, netřesky, mateřídoušku z okolních skal, a tak jsem se postupně stával skalničkářem. Postavil jsem skalky u sebe i přátel podle přírodních vzorů, množil
a pěstoval skalničky, rouboval jehličnany. Za třicet roků intenzivního skalničkaření mi zůstaly v kartotéce záznamy o téměř
3 000 druzích rostlin, které jsem pěstoval, ale někdy i neúspěšně. To byl vrchol, uvědomil jsem si, že nemá význam neustále
obnovovat skalničky, které u mne nerostou dobře, nebo jsou
krátkověké a přestal jsem dosazovat nové druhy. Tím se na
Pulsatilla grandis
Náš domácí ohrožený druh roste na vápencových podkladech. Stanoviště na skalce vyžaduje osluněné a suché. Výsev semen nejpozději měsíc po sklizni. Kříží se
s některými druhy konikleců.

Physoplexis comosa
Dobře roste na travertinech na odklonu od slunce, kde
se sama vysévá. V nádobách roste na zastíněném stanovišti a obvykle méně kvete. Důležitá je ochrana před
slimáky a šneky, čerstvě vyklíčené semenáčky žerou
sviňky. Z bílých semenáčů se mi zatím nepodařilo vybrat rostlinu, která by dávala bílé potomstvo.
skalce vytvořilo umělé společenstvo, kde někdy musím některé
druhy omezit a jiným trochu pomoct. Přesto na skalkách zdomácněly a nepřekáží si Physoplexis comosa, druhy primulí,
edraianthusů, androsací, protěží, saxifrág a dalších. Nejraději
mám rostliny, o kterých vím, od koho je mám, a při pohledu na
ně si vzpomenu na přátele a dárce, z nichž někteří nežijí, ale na
zahradě jsou stále se mnou.
Některé rostliny je vhodné opatrně po třiceti letech přihnojit nebo rozdělením zmladit, jiné je možné prosypat vhodnou
zemí. Vždy je dobré u choulostivějších druhů mít v kontejneru
náhradní rostlinu. Mám ve skalce rostliny starší více jak padesát let a stále se jim daří a zabírají stále více místa. Skalky
nejsou nafukovací, a tak je nutné omezit a vybrat si druhy, které se nám líbí a budeme je dále pěstovat. Sbírky druhů je lepší
pěstovat v kontejnerech.
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Mezi moje oblíbené, osvědčené a staré rostliny patří Pulsatilla, Edraianthus pumilio, Androsace villosa, Physoplexis
comosa, Primula marginata, Petrocallis pyrenaica, Saxifraga
jenkinsae a další druhy z předválečného křížení, Saxifraga
cochlearis, Gypsophila caucasica, G. aretioides, G. bungeana,
Astragalus angustifolius. Největší a patřící k těm nejstarším
rostlinám je Genista horida, kterou jsem jako semenáček beze
jména dostal s radou „To zasaď na vršek skalky, to vůbec neroste“ a já začátečník jsem poslechl. Dnes je tato rostlina 1,5 m
vysoká a 3,5 m široká a to ji každý rok krotím. Je krásná i bez
květů a stále mi připomíná dobrého kamaráda.

Edraianthus pumilio
Potřebuje slunce, sucho a vápník v půdě. Po padesáti
letech ve skalce vzniklo hodně vzrůstových forem s velkými květy a barevnými odstíny modré a někdy téměř
bílé. Staré rostliny málo kvetou.
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Sasanka rozkošná
Text a foto: Jana Langmaierová

V

přírodě se Anemone blanda
(sasanka rozkošná, nebo též
blánda – vábná) ponejvíce vyskytuje na teplých, slunných
a chráněných stanovištích ve vápencových horách Řecka, Balkánu a Malé
Asie. Kvete již v březnu až dubnu a má
téměř dvakrát větší květy než modře kvetoucí sasanka původem z jižní Evropy
Anemone apenina, kvetoucí až v květnu.
Anemone blanda má členité hlízy s válcovitým oddenkem. Vytváří husté trsy
trojčetných listů, které jsou hluboce zubaté na stoncích 10 – 15 cm. Každá lodyha nese modrý, bílý nebo růžový květ 4 –
5 cm v průměru, složený z 9 – 14 úzkých
lístků, takže vytváří hvězdicovité květy.
Má několik odrůd, např. ‘Charmer’
s květy tmavě růžovými, ‘Pink Star’
s květy jasně růžovými, ‘Radar’ s květy
purpurovými a mezi oblíbené kultivary

patří ‘White Splendour’ se zvlášť velkými
sněhově bílými květy, dále tmavě modře
kvetoucí ‘Atrocaerulea’ a ‘Blue Star’
s bleděmodrými květy.
Sasanka rozkošná miluje místa s mírným odklonem od slunce až v polostínu
preferuje humózní, neutrální lehce alkalickou půdu v době vegetace přiměřeně vlhkou, v zimě suchou. Rostliny
ukončují vegetaci v červnu až v červenci
a vysazují se na podzim do hloubky 6 – 8
cm. Je to mrazuvzdorný druh, ale kdyby
přišly holomrazy, je lepší přikrytí chvojím. Nejlépe se však rozmnožuje jarním
výsevem semen, což se mně nikdy nepodařilo, a semenáče by měly dorůst do
květuschopné velikosti asi za dva roky.
Sasanku rozkošnou s jedním nebesky
modrým květem jsem dostala na návštěvě u pana Poláčka v dubnu 2008. Za těch
pár let vytvořila pěkný trs. K množení
oddělováním vedlejších hlízek si příliš
netroufám, protože hluboce koření, a se-

mena mi neklíčí, ale budu to zkoušet dál.

Daphne cneroum
Text a foto: Jana Langmaierová

D

aphne cneorum (lýkovec
vonný) patří k zvlášť cenným
rostlinám na mojí skalce. Je
domovem v horách od Pyrenejí, přes Alpy, až po západní oblasti
Ruska, kde roste jako stálezelený poléhavý keřík s hustými větévkami vysoký asi 30 cm. Nízké husté keříčky jsou
olistěné leskle tmavě zelenými kožovitě podlouhle kopinatými listy. Kvete
v polovině jara. Sytě růžové, trubkovité
čtyřcípé květy jsou v hustých koncových
hlávkách a intenzivně voní. Daří se mu
v dobře propustné hlinitovápenité půdě
s obsahem humusu, která by měla být
stále vlhká. Miluje slunnou až mírně zastíněnou polohu. Je plně mrazuvzdorný.
Je to vynikající rostlina pro vřesoviště,
kde kvetením navazuje na jarně kvetoucí
vřesovce. Sází se na jaře nebo koncem
léta. Nesnáší přesazování, kdy dochází
k narušení kořenového systému, a proto

by se měly vysazovat malé rostliny.
Na mojí skalce se vyskytuje několik
jedinců tohoto druhu, bohužel některé
již zahynuly, protože vedra a sucha posledních let pro ně byla příliš. Také jsem
pěstovala jeden exemplář v korytě, jak je
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vidět na foto, byl už však přerostlý a utiskoval ostatní rostliny, a tak jsem se ho pokusila přesadit, bohužel se znovu neujal.
Lýkovec vonný množím řízkováním
v červenci a srpnu, a to se střídavými
úspěchy. Dá se množit také hřížením.
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Kouzlo okrasných trav
v létě i v zimě
Text a foto: Roman Panoch

K

aždý, kdo se rád pohybuje
v přírodě, si jistě všiml, že v poslední době se parky a zahrady
našich měst a vesnic hodně
změnily, a z velké části k tomu přispěly i
okrasné trávy, které je zkrášlují. Dekorativních druhů trav je obrovské množství
a většina z nich pochází z Asie, bývají to
endemity Číny, Japonska a Koreje. Jejich
pěstování není obtížné, snáší dobře propustnou humózní půdu, mírně písčitou
a klidně i kyselejší. Některé druhy, jako
například Cortaderia, Imperata a bambus rodu Fargesia, nesnesou zimní přemokření kořenů, je proto nutno zajistit
buď drenáž hluboko pod zemí, a nebo
je vysadit na mírnou vyvýšeninu, cca
5 cm nad úroveň terénu tak, aby nikdy
nemohlo dojít k přemokření a vyhnití
kořenů. Bohužel u nějakých forem Cortaderia, dále Miscanthus sin. ‘Gold Bar’,
Mis. sin. ‘Morning light’, Pennisetum
‘Little Bunny’, Pennisetum ‘Little Honey’, Pennisetum ‘Red Head’ a Festuca
glauca ‘Golden Toupee’ je nutné i zimní
krytí proti velkým mrazům. Postačí dle
mé zkušenosti velká vrstva chvojí, nebo
jakékoliv jiné přírodní hmoty (sláma,
seno, suché listí) tak, aby to bylo vzduš-

Výsadba v zahradě
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né, v žádném případě igelit, nebo
jiné neprodyšné
věci, pod kterými
dochází k zapaření a navíc to vypadá nevzhledně.
Rovněž doporučuji vyšší druhy
trav před zimou
svázat, aby udržovaly vzpřímený
tvar a nerozvaloval je sníh, ony
jsou nám pak ozdobou svými kvěMiscanthus sinensis ‘Gold Bar’
ty, které setrvávají
na vrcholu až do
jara, a tehdy nastává čas k sestřižení taderia minima cca 60 cm v květu. Obě
nadzemní části. Tento zákrok je potřeba mají bohaté bílé péřité květní laty a jsou
udělat velmi brzy, aby nedošlo k prorůs- i oblíbenou parádou teras a lodžií vzhletání nových výhonů a jejich poškození dem k možnosti pěstování v prostorné
řezem. Ani začátečník se nemusí obávat nádobě. Mezi Miscanthusy snad stojí
neúspěchu, většina druhů toleruje chyby za zmínku barevný Misc. sin. ‘Gold Bar’
a ty lze napravit v následujícím roce, jen a Misc. sin. ‘Little Zebra’, která má nízký
při nákupu trav a bambusů je třeba opa- fontánovitý růst. Orientální trávy nejratrnosti ve výběru neinvazivních druhů, ději vysazuji do travních kompozic tak,
v opačném případě je nutno vysazený in- aby dobře vynikl jejich habitus a květní
vazivní druh omezit pevnou překážkou.
laty, které většinou přerůstají vysoko
Trávy množíme buď dělením trsu nebo nad listnatou část. Barevné formy jako
semeny, ale u vysokých forem trvá z vý- Festuca glauca ‘Golden Toupee’, Hakosevu velmi dlou- nechloa macra ‘Aureola’ a Miscanthus
ho, než dosáhnou sin. ‘Morning light’, vynikají hezky v kůsvé
dospělosti rovém mulči, kdežto zelené kultivary
a vykvetou, dopo- jako Pennisetum, Miscanthus sin. ‘Graručuji raději děle- cillimus’, nebo červený druh Imperata
ní z matečnice, to cil. ‘Red Baron’ vyniknou lépe v bílém
pak Miscanthus kačírku. Jako podrost pestrobarevným
kvete tentýž rok travám vysazuji Ophiopogon pl. Nia Cortaderia hned grescens, kterému se lidově říká tarantunásledující po řád- le, nebo černá tráva a i přes to, že nepatří
ném zakořenění. do čeledi trav, hodí se mezi ně.
Pro skalničkáře
Vhodně umístěné trávy tvoří nádherbych rád pozna- né partie, jedna z nejhezčích partií se
menal, že existují nachází v parku u Plzeňské brány v Roi zakrslé formy kycanech, kde zahradníci předvedli své
pampasu, a to buď mistrovské dílo a vytvořili pohádkovou
Cortaderia pumila výsadbu trav a trvalek. Cílem architekcca 110 cm a Cor- tonického řešení tohoto parku byla pře-
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měna bývalého historického hřbitova
na soudobý městský park, jeho oživení
a prosvětlení. Můžete si zde odpočinout
a načerpat pozitivní energii, nebo získat
vědomosti z informačních tabulí u jednotlivých stromů a keřů.
Při vstupu jižní branou od autobusového nádraží se vám naskytne pohled
na celou horní část parku, kde vpravo
vás zaujme travní kompozice rákosu Miscanthus sin. ‘Kleine Fontane’,
který v zimě vyniká bronzovohnědým
odstínem a stříbřitými fontánově sklopenými květy, předsazená třtinou Calamagrostis brachytricha s mečovitými
květy, dále podél plotu navazuje skupinka prosa Panicum virgatum ‘Rehbraun’,
Pennisetum al. ‘Red Head’ a zakončeno
Miscanthus sin. ‘Graziela’ a Miscanthus sin. ‘Purpurascens’. V levém rohu
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u brány je hezky
sladěná
výsadba s Pennisetum
al.
‘Wasserbergland’, Misc. sin.
‘Purpurascens’ a v
pozadí dvoumetrový Miscanthus
sin. ‘Silberfeder’
s podrostem nízkého Carex montana.
Nemáte-li plán
na odpolední procházku, udělejte si
výlet do rokycanPennisetum alopecuroides
ského parku a posuďte sami, jestli
oprávněně získal 1. místo jako stavba Z mého pohledu to byl odvážný krok
roku Plzeňského kraje v roce 2012. s vynikajícím výsledkem.

Pěstování střevičníků
rodu Cypripedium
Vybrané skupiny podle způsobu pěstování
Text a foto: Ivana Koropecká

C. reginae, C. reginae
albolabium
Velmi krásný druh, vhodný pro začátečníky, v přírodě statná rostlina až 80 cm vysoká nesoucí na stvolu jeden až dva květy.
V našich podmínkách plně zimovzdorná.
Reginae jsou bílé s papučkem od světle
po sytě růžovou až malinovou barvu. Bílé
reginae jsou trošku křehčí, poměrně lépe
odnožují, ale nejsou čistým druhem, jen
okrajovou populací, takže se ve výsevech
objevují i barevné rostliny. Oba typy mají
stejné nároky na pěstování. V klasickém
substrátu ocení přídavek rašeliny, mají
rády poněkud vlhčí stanoviště a při výsadbě je nutné přihlížet k jejich vzrůstu.
Je vhodné je umístit pod stromy, aby je
prudký déšť nepolámal. Jsou velmi odolné, při vhodném pěstování netrpí žádnými

chorobami a díky
pozdějšímu rašení
nejsou napadány
ani slimáky. Někdy
mohou
přilákat
mšice.
Kvetou od konce května, některé
rostliny vykvétají
až v červenci.
Původem z USA
a Kanady

C. flavum

Cypripedium tibeticum

Krásný a odolný druh, velmi variabilní
v barvě květů a velikosti vzrůstu jednotlivých klonů. Dosahují výšek od asi 15 cm do
60 cm a barvou květu od čistě bílé přes různé odstíny žluté po červenohnědou. Všeobecně dobře v dospělosti rostou, ochotně

www.skalnicky-plzen.cz

vytváří trsy. Do klasického substrátu lze
přidat díl rašeliny, jsou trochu náročnější
na přídavek vápníku a je také vhodné substrát obohatit např. drcenou lávou.
Raší poměrně pozdě, kvetou ke konci
května a v červnu. Ocení vlhčí stanoviště
s dopoledním sluncem. Nejsou napadá-
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jsou pouze velmi
citlivé na zálivku
při horkém počasí. Proto doporučujeme zálivku,
pokud je nutná,
opravdu hodně
brzo ráno a zároveň mulčovat poměrně vysokou
vrstvou rašeliníku. Při opravdu
horkých dnech je
lépe se zálivkou
počkat,
pokud
substrát není pře-

Cypripedium macranthos
ny ani slimáky, některé typy se světlejší
barvou listu mohou lákat mšice.
Původem z horských oblastí Číny.

C. passerinum
Patří mezi miniaturní střevíčníky, původem ze severu USA a Kanady. Mají obdobné nároky na pěstování jako reginae,
ale dodnes se v zahradních kulturách neobjevují. Jsou asi do 15 cm vysoké a mají
drobné bílo zelené květy. Do základního
substrátu je možné přidat rašelinu, substrát je nutné chránit proti vysychání, na
to jsou velmi citlivé. Jejich semínka dobře klíčí, ale je problematické jejich převedení do nesterilních substrátů a velmi
pomalu přirůstají.

C. guttatum, C. yatabeanum
Dobře pěstovatelné druhy nemající
žádné speciální nároky. Guttata jsou vysoká od 15 do 30 cm, rostliny původem
z Aljašky jsou poměrně drobnější. Mají
drobné bílo červené květy. Yatabeana
kvetou žluto hnědými květy, jsou robustnější. Oba druhy nevytváří klasické
trsy, jednotlivé stvoly jsou propojeny zásobními oddenky, rostoucími téměř pod
povrchem substrátu. Pro jejich pěstování používáme klasický substrát. Raší poměrně brzo a kvetou už od první poloviny května, yatateana asi o týden později.
Tyto rostliny mají u pěstitelů poměrně
špatnou pověst, jsou obavy z jejich citlivosti na letní vedra. Tehdy jim někdy
zčernají listy a rostliny předčasně zatáhnou, další rok nevyraší nebo jsou oslabené. Tento problém ale souvisí s tím, že
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schnutý.
Rostliny se sází mělce, je nutné dopředu myslet na to, že potřebují dost místa.
Mají velmi široký výskyt, cirkumpolárně na severu mírného pásma severní
polokoule.

C. macranthos

V teplejších polohách je proto vhodné je
na zimu překrýt vrstvou mulče a chvojí,
rostliny to ochrání před zimním přemokřením a předčasnému rašení.

C. calceolus
Jediný zástupce rostoucí u nás. Přestože je to náš domácí druh, není v zahradních kulturách úplně bez problémů.
Doporučujeme k základnímu substrátu
přidat dolomitický vápenec a vápenec,
na nedostatek vápníku je velmi citlivý.
V dostupných materiálech o pěstování
Cypripedií se někdy doporučují jílovité substráty, nám se neosvědčil. Jako
u macranthos doporučujeme mulčovat
substrát kompostovanou borovou kůrou nebo jehličím, vhodná je taky zimní
ochrana. Substrát by neměl přeschnout,
ale přemokření je ničivější.
Vyhovuje jim zápoj hájních rostlin,
dopolední slunce.

Dobře rostoucí druh. Výška rostlin od C. franchetii
15 do 50 cm, barva květů od světle růžové po tmavě růžovou až červenorůžoDruh velmi podobný C. macranthos.
vou, vytváří bohaté trsy. Macranta mají Liší se jinými odstíny v barvě květů
velmi široký areál výskytu a to je důvod, a rostlina je celá „ochlupenější“ a to
proč ne všechny typy v zahradních kul- včetně semeníku.
turách prosperují stejně dobře. Rostou
Má i podobné nároky na pěstování,
na vápencích, ale i na mírně kyselých potřebují substrát obohacený minerální
vulkanických horninách. Rostliny v na- složkou. Vhodné je mulčování, substrát
bídkách specializovaných zahradnictví by neměl přeschnout, ale přílišné mokro
jsou již do značné míry přizpůsobené vadí víc. Nutná drenáž. Rostliny vytváří
klasickému pěstování, ale doporučuje- mohutný kořenový systém a při sázení je
me substrát obohatit dolomitickým vá- nutné je důkladně prosypat tak, aby se
pencem, vápencem nebo drcenou lávou rostlina nezanořovala, protože hluboké
podle typu rostliny.
zasazení jim nevyhovuje.
Dobře porostou v místech chráněPůvodem z Číny.
ných před poledním sluncem,
ve
společenství
dalších hájních
rostlin. Substrát
je vhodné chránit
před vysycháním
vhodným mulčem
–
kompostovaná borová kůra,
jehličí. Macranta
na jaře poměrně
brzo raší a české
zimy se střídáním
teplot pro ně neCypripedium ventricosum
jsou příliš vhodné.

www.skalnicky-plzen.cz
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Pozvánka do botanické
zahrady v Plzni
Text: Václava Pešková
Foto: Jaroslav Vogeltanz

B

otanickou zahradou se město
Plzeň může pyšnit již od roku
1961. Založil ji pan Miroslav
Vaňousek, známý plzeňský
botanik, zahradník a terarista v jedné
osobě, na místě bývalé Kodetovy zahrady nedaleko přírodního divadla. Její
plocha 2,5 ha obsahovala arboretum
s více než 400 druhy a kultivary stromů
a keřů, rozárium, oddělení trvalek, oddělení cibulovin a alpinum. A v této podobě
a složení se udržovala v podstatě až do
roku 2004. V roce 1981 se botanická zahrada sloučila se sousední zoologickou
zahradou v jeden administrativní celek.
Dále však obě zahrady existovaly sice
pod jedním vedením, ale vzájemně se
nijak neovlivňovaly. Teprve se stavbou
skleníku pro sbírky sukulentů jižní Afriky, Madagaskaru a Kanárských ostrovů
se začala rozvíjet myšlenka uspořádat
společné zoologicko-botanické expozice. V září roku 1993 byl skleník otevřen
a návštěvníci tak mohli spatřit nový systém v uspořádání botanických sbírek,

Trillium luteum
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Campanula cochleariifolia

zcela odlišných od těch, které se dříve
v botanických zahradách užívaly. Expozici zde tvoří nejen rostliny, ale i zástupci
živočišné říše příslušných oblastí.
V současné době je zahrada rozdělena
podle biogeografických oblastí. Rostliny jsou v rostlinných společenstvech
a představují tak typické biotopy daných
částí světa. Převažují zde expozice palearktické (Evropa, Asie) a nearktické
oblasti (Severní Amerika), tedy míst
a podobnými klimatickými podmínkami
jako u nás. Etiopskou oblast představují
sukulenty expozičního skleníku. Zbývající oblasti jsou po botanické stránce
zastoupeny už méně. Zásadní změnu
prodělala i původní „Vaňouskova“ botanické zahrada. V roce 2004 zde vznikla
kamenná japonská zahrada Šowa-en
a od roku 2005 se postupně krok za
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Erysimum kotschyanum

krokem měnila v asijskou zahradu. Návštěvník zde může najít nejen celou řadu
okrasných druhů asijských rostlin, ale
i velmi vzácné a ohrožené druhy dřevin.
Tolik trocha historie na úvod a nyní
bych se ráda zmínila o pár expozicích,
které by mohly být pro vás skalničkáře
zajímavou pozvánkou do naší zahrady.
Začnu expozicí rostlin lesů východu Severní Ameriky, která je zde již od roku
2006, nicméně vysázeným druhům se
zde daří a po deseti letech už je možné se
pomyslně přenést do amerických lesních
biotopů, které jsou zajímavé hlavně na
jaře díky hájovým rostlinám, jež z našeho kontinentu neznáme. Jedná se např.
o trojatce, krvavěnky, arisémy, uvulárie
nebo srdcovky. Tyto rostliny ve své domovině tvoří koberce, podobně jako
u nás sasanky, ale mají mnohem větší
a nápadnější květy a pro svou exotiku
jsou velmi žádané. V naší miniexpozici
máme na ukázku např. Trillium luteum,
T. sessile, T. cernuum, T. albidum, T. fle-

Wulfenia carinthiaca
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xipes, T. vaseyi, Sanguinaria canadensis, Arisaema triphyllum, Dicentra formosa, D. eximia, Uvularia grandiflora
a U. sessilifolia. Výše zmíněné rostliny
samozřejmě netvoří koberce květů jako
v Americe, nicméně zcela určitě i tak zaujmou a najdou si své obdivovatele.
Další expozicí, kterou mám osobně
velmi ráda, je expozice horských druhů
rostlin jižní Afriky. Tato část se nachází
pod sukulentním skleníkem a je zajímavá po celou vegetační sezonu. Pro nás
zahradníky je to vlastně taková pokusná
zahrádka, co vydrží naši zimu bez zimní
ochrany, co přežije v suchém pařeništi,
co se musí sklidit do studeného skleníku
nebo co se chová jako letnička a je nutné
si předpěstovat ve skleníku. Je to práce
a starost, která nikdy nekončí, protože
stačí jedna špatná zima (ať hodně vlhká
nebo velmi mrazivá) a veškerá snaha je
pryč. Ale o to víc pak potěší každé oko
i návštěvníka nezahradníka, který spatří
krásné sytě žluté a fialové porosty sukulentních delosperem kvetoucích od jara
do podzimu. Na začátku léta se k nim
přidají bílé a žluté smily (Helichrysum
albobrunneum, H. basalticum), žluté
mechovce (Cotula socialis, C.hispida),
růžovofialové starčeky (Senecio polyodon, S. macrocephalus) a řada letniček
(Ursinia anthemoides, Dimorphoteca
sinuata, Hebenstretia dentata, Arctotis acaulis). Velmi zajímavé a ne často
pěstované jsou pichlavé rostliny rodu
Berkheya, jejichž nádherné květy zdobí
skalku až do pozdního podzimu. Tyto
rostliny velmi často vymrzají, ale množí se poměrně dobře výsevem a rostliny
ještě v témže roce i vykvetou. Nechybí
samozřejmě ani známé žlutooranžové
mnohokvěty (Kniphofia) či bílokvěté
galtonie (Galtonia viridiflora).
Zajímavou, poměrně novou expozicí
je turecká skalka, která byla založena na
podzim roku 2014 a bylo zde vysázeno
více než 120 druhů rostlin. Nachází se
v zadní části ZOO proti výběhu pižmoňů
hned vedle studeného skleníčku s choulostivějšími druhy skalniček Turecka.
V přední části expozice rostou skalničky,
které na jaře rozzáří skalku různobarevnými květy. Jmenovitě jsou to např. tařice (Alyssum murale, A. propinquum,
A. corningii, A. caespitosum), trýzele
(Erysimum kotschyanum), fibigie (Fibigia clypeata), iberky (Iberis simplex),
tařičky (Aubrieta canescens), Thlaspi

crassum, Draba bruniifolia, a řada dalších. Pozadí pak tvoří rostliny vyššího
vzrůstu, které kvetou postupně až do
podzimu. Jedná se např. o náprstníky
(Digitalis lamarckii, D. lanata), šalvěje (Salvia recognita), rmen (Anthemis
triumfettii), hojník (Sideritis syriaca),
bodlák (Cirsium trachylepis) nebo třezalka (Hypericum hircinum).
Nejnovější botanická expozice je ještě
stále ve stádiu tvorby a navazuje na skleník se středomořskou florou a faunou,
který byl otevřen v prosinci roku 2014.
Ve skleníku a jeho blízkém okolí si návštěvník může prohlédnout nejen suchozemské a vodní želvy, ale také bohatou
mediteránní vegetaci plnou barev a vůní
(levandule, máty, oregana, mateřídouš-

Primula auricula

ky, yzopy, šalvěje aj.) Kolem skleníku ve
stráni nad restaurací Kiboko vznikla velmi prostorná skalka, která je věnována
rostlinám evropských hor od afrického
Atlasu, přes španělské Pyreneje a Sierra
Nevadu, Alpy, Karpaty až po balkánské
hory. Rostliny zde tvoří celky podle výše
uvedených oblastí a důraz je kladen také
na geologické podloží (vápenec, silikát,
dolomit). Nechybí ani vegetace rašelinišť
s porosty pěnišníků a vrb a lesní horská
vegetace. Od loňského roku je skalka postupně osazována, ale než bude vypadat
jako opravdový horský biotop, na to si
budeme muset ještě pár let počkat. Doufám ale, že se nám tato rozsáhlá expozice
povede a že z ní budeme mít radost nejen
my, ale ocení to také návštěvníci.

www.skalnicky-plzen.cz
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Za Slovany na Slovany,
aneb napsali o nás v Praze
(Skalničky, zima 2015)
Text: Miroslav Tatíček
Foto: Petr Altman

Ř

íká se, že Slovan všade bratry
má, a když je ještě navíc skalničkář, platí to dvojnásob. Proto si počátek května pravidelně
rezervujeme na dvě pohlazení po duši,
na dvě návštěvy výstav. Tím prvním
pohlazením je pražská „Velká májová“
a druhým plzeňská „Jarní“. O té naší
pražské toho bylo ve Skalničkách napsáno již dost a tak bych se chtěl v krátkosti
věnovat plzeňským kolegům.
Naše spanilá jízda začíná vždy v plzeňské zoologické zahradě. To proto, že tato
instituce je vlastně více botanickou než
zoologickou zahradou a podle mnohých
je jednou z nejlepších v Čechách. Velice
umně se tu vzájemně kombinuje flóra
a fauna jednotlivých světových oblastí
a z hlediska nás, poťouchlých skalničkářů, kteří nejsme nikdy s ničím zcela
spokojeni a na všem hledáme hnidy, je
to to pravé ořechové. V Plzni sice nema-

Lewisia longipetala

jí svojí fatu morganu, rozsáhlé plochy
dřevitých pivoněk a magnólií či japonskou zahradu jako je tomu v Tróji, ale
pro nás, co se doma babráme s kdejakou
kytičkou z nejrůznějších koutů světa, je
to zkrátka pokoukáníčko. Celá zahrada
je totiž tematicky rozčleněna na několik
desítek samostatných ploch o rozloze
od jednoho do pěti arů, na kterých jsou
pěkně pospolu představovány skupiny
a souručenství flory, které k sobě v přírodě patří. Takto jsou zde prezentovány rostliny všech kontinentů, které jsou
pěstovatelné v našich podmínkách,
a když jsme u té exotiky, tak například
takový Nový Zéland tu má vyčleněno
několik samostatných expozic, ve kterých je možno vidět rostliny hor, lesů,
nížin i přímořských slaných písků. Velké
zastoupení tu má i naše Česká republika a myslím si, že každý tu najde něco
nového, co doposud neznal. Popisovat
podrobněji všechny rostlinné soubory by
vydalo na samostatný výtisk Skalniček,
a proto všem doporučuji navštívit plzeňskou zoologickou a botanickou zahradu
a spatřit ji na vlastní oči. Mají tam totiž
i rozsáhlou vápencovou skalku s jižní
expozicí s edraianthusy, drabami, gypsophilami či acantholimony a dalšími
kráskami v pěkném provedení klasického alpina. Takže to je prvý důvod k našim opakovaným návštěvám Slovanů ze
z Plzně (pomineme-li dílčí pamětihodnosti spjaté s Prazdrojem).
Tím dalším zastavením je Jarní výstava
našich kamarádů z města piva, za kterou
musíme jet na Slovany, do zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí. Mají
štěstí ti Plzeňáci. Pan ředitel gymnázia
je totiž osvícený člověk a veřejně prohlašuje, že celoroční starost členů Alpinum
klubu Plzeň o jejich školní zahradu jim
ušetří nejen desetitisíce korun za údržbu
zahrady, ale především umožní žákům
školy se denně pohybovat ve vysoce kultivovaném prostředí, které je pomáhá
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Gentiana angustifolia ‘Iceberg’

formovat a se kterým by se jinak nepotkali. Výsledkem je oboustranná spokojenost. Plzeňáci neplatí ani tu symbolickou korunu za pronájem výstavních
ploch a škola má jednu z nejkrásnějších
školních zahrad v celé republice.
Když porovnáme obě výstavy, pražskou a plzeňskou, není možné říci která je hezčí. Obě jsou krásné a obě stojí
zato vidět. Mají svého jedinečného genia
loci a nabízejí svým návštěvníkům neobyčejný zážitek z vystavovaných kytiček
a dřevíček. Přestože jsou tematicky svým
způsobem stejné, tak se od sebe zároveň
hodně odlišují.
Plzeňská výstava má oproti pražské tu
přednost, že výstavním areálem je jedna rozsáhlá plocha osázená vzrostlými,
průběžně doplňovanými dřevinami, které vytvářejí tolik potřebné střední patro,
což v Praze chybí. Kolegové z Plzně mne
upozornili, že se v areálu trvale nachází
více než 140 druhů dřevin. Abych vyzdvihl ty nejhezčí. U zdi školy je skupina
krásných kryptomerií s jinany. Kousek
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Pohled do zahrady

za pokladnou je fastigiátní Liriodendron tulipifera, v době výstavy tu zářilo
několik nakvetlých magnólií a celému
prostoru vévodí více než třicet let starý
a krásně tvarovaný Acer palmatum ‘Dissectum Atropurpureum’, který sem byl
zasazen při první rekonstrukci zahrady.
Zkrátka člověk milující dřevíčka si tu
přijde na své, výstava nevýstava. Proto
na plzeňské Jarní nemůže návštěvník
přehlédnout zahradu odnikud jedním
pohledem a při její prohlídce je v jednotlivých zákoutích neustále vtahováni do
děje a stále je znovu a znovu překvapován vystavovanými kytičkami a dřevíčky. Z toho bychom si v Praze mohli vzít
mustr a spodní část areálu doplnit o cosi
keřů a stromků.
Abych Praze zase tolik nekřivdil, tak
v zahradě u kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce máme rovněž vysázeny
krásné dřeviny, kterým vévodí Araucaria araucana, jejíž pěstování mimo
skleník je velkou raritou, krásný Cedrus
deodara či několik desítek japonských
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azalek. To se však týká pouze tzv. hořejší terasovité zahrady a nikoli hlavní
výstavní plochy, kde neopakovatelnou
atmosféru sice vytváří majestátní dub
s hajními partiemi, umocněnými tekoucí vodou a terénním členěním, ale chybějící střední patro dřevin by celému
prostoru velmi prospělo. Já vím, bude
to trvat dlouho, než nové sazenice dorostou a mnozí z nás se toho třeba již
nedožijí, ale naši předkové měli jedno
krásné rčení. Sázím stromky pro potomky, a měli pravdu.
Zodpovědně mohu říci, že ani letos
Plzeňáci nezklamali a stále si drží svůj
vysoký standard ve vystavovaných kytičkách a dřevíčkách. Mám-li být hodně
stručný tak letos mne v Plzni nejvíce zaujal soubor vystavovaných trilií, ucelená
skupina více než dvaceti krásně nakvetlých Lewisia longipetala včetně málo
vídané žluté ´Little Mango´ a zákoutí
s vystavovanými čarověníky. Bylo zde
několik zdařilých kompozic osázených
mís a hodně zajímavá byla kráska z da-

lekého Tibetu Arisaema nepenthoides.
Navíc moje konzervativní duše alpinkářského puristy byla potěšena tím, že plzeňská výstava se letos v podstatě obešla
bez prudce elegantních výstřelků dnes
tolik módních skalničkářských hybridů
a držela se podstaty prověřené mnoha
generacemi těch, kterým naše skalničky
mají neustále co povědět.
Jak jsem se později dozvěděl, tak letos
v Plzni bylo k vidění celkem úctyhodných 284 exponátů od 28 vystavovatelů
a vyhodnocení bylo nakonec provedeno
ve dvou kategoriích. V dřevinách a v květinách. V dřevinách obsadil první místo
Acer palmatum ´Red Filigre Lace´ pana
Karla Lumerdinga, druhé a třetí místo
získaly Pinus parviflora ´Richard Lee´
a Pinus monticola pana Mentlíka. V kategorii květin obsadila první místo skupina pleionek pana Junga, druhé a třetí
místo získaly Trillium grandiflorum
f. roseum a Arisaema nepenthoides pana
Lišky.
Zkrátka, v Plzni bylo i letos dobře.
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Úpravy výstavního areálu posledních
let a všechno kolem toho
Text: Petr Liška
Foto: Petr Liška, archiv Alpinum klubu Plzeň

V

loňském roce oslavil Alpinum klub Plzeň 55 let své
existence. Nejširší veřejnosti je znám hlavně z výstav, které se každoročně na jaře a posledních 5 let
i na podzim konají v areálu zahrady gymnázia na
Mikulášském náměstí. Ti dříve narození ale jistě pamatují i výstavy, které se v letech 1973 až 1977 konaly v zadním traktu
kostela a kláštera U Františkánů.
V roce 1977 byli alpinkáři nuceni tento prostor opustit. Po
usilovném hledání nového výstavního prostoru padla volba na
tehdy zpustlou zahradu gymnázia na Mikulášském náměstí
(tehdy náměstí Odborářů). Zde se nejen organizační, ale i těžkou manuální prací podařilo vybudovat výstavní areál, který
v těch základních rysech znáte z minulých let. A v roce 1979 se
zde konala první výstava, která tehdy byla současně první a do
dnešní doby jedinou výstavou nejen plzeňských alpinkářů, ale
i dalších alpínkářských organizací z Čech a Moravy.

Stavba skalky 1979

Alpinum klub, tehdy specializovaná základní organizace
Českého svazu zahrádkářů, měl v té době přibližně 300 členů.
Ty z nich, kteří jsou ještě mezi námi, je možné dnes spočítat na
prstech obou rukou. A úsilí těchto zbývajících a hlavně těch,
kteří už nejsou mezi námi, nesmí přijít nazmar. Údržba a zvelebování stávajícího areálu se tak do značné míry stala „srdeční“
záležitostí současných členů klubu.
Pravidelní návštěvníci jistě zaznamenali postupné zkrášlování zahrady v několika posledních letech. Gymnázium na Mikulášském náměstí je ve vlastnictví Krajského úřadu Plzeňského
kraje. A díky finanční podpoře Odboru školství tohoto úřadu
došlo v roce 2013 k vybudování nového plotu, oddělujícího výstavní zahradu od vstupní části s hřištěm a v následujícím roce
pak i k vybudování nové provozní chatky, kterou znáte hlavně
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z funkce pokladny. Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je památkově chráněný objekt a do oblasti památkové ochrany spadá
i její okolí, bylo pro stavbu této chatky nutné schválení památkářů. Nutno poznamenat, že jejich požadavky byly pro konečný vzhled přínosné. Ze stavebních částí pak následovala stavba
prostoru pro kompost, financovaná s podporou ÚMO Plzeň 2
společně se školou a Alpinum klubem. Zmizely staré ohořelé
železniční pražce (ekologicky zlikvidované) a nahradily je zděné základy pod kovovou konstrukcí a v ní vloženými prkny. Pominout nelze ani odnímatelnou stříšku, navazující na provozní
chatku a umožňující úkryt návštěvníků v případě deště. Také zde
patří dík za nezanedbatelnou podporu ÚMO Plzeň 2.
Návštěvníci výstavy se ale hlavně zajímají o rostliny. V několika posledních letech se díky dotacím Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje podařilo provést
výsadbu nových a zajímavých rostlin, a to jak méně
vzrůstných kultivarů jinanů
dvojlaločných (Ginkgo biloba
„Anny´s Dwarf“, Ginkgo biloba „Bejing Gold“, Ginkgo
biloba, „Chris Dwarf“, Ginkgo biloba „Mariken“, Ginkgo
biloba „Menhyr“, Ginkgo biloba „Tremonia“ Ginkgo biloba „Troll“), tak i kryptomérií,
(Cryptomeria japonica „Dinger“, Cryptomeria japonica
„Cristata“, Cryptomeria japonica „Little Champion“, Cryptomeria japonica „Spiralis“).
Zmíněné rostliny tak zkrášlily
dříve nezajímavý úsek v levé
části zahrady, navazující na
„dvoreček“ ohraničený kamennou zídkou. V této části
pak zůstal jen vzrostlý Chamaecyparis
nootkatensis
„Pendula“.
Za povšimnutí stojí i některé zajímavé kultivary buků
(Fagus sylvatica „Purpurea
Pendula“, Fagus sylvatica „Red Obelisk“ a Fagus
sylvatica
„Albovariegata“)
a dubů (Quercus robur „Menhir“, Quercus „Pyramidalis
Punctata“ Quercus robur
„Fastigiata Koster“ a Quercus
Liriodendron tulipifera
„Narrow Crown“). Pominout
‘Fastigiata’
nelze ani tisy (Taxus bacca-
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zahradnictví Fytos. V každé z uvedených
školek mají vždy jen některé z požadovaných rostlin. Proto se kredit mobilního telefonu nestačil doplňovat. Také kilometry
pak při svážení rostlin naskakovaly.
Během posledních let došlo ke zpracování přehledu trvalé výsadby, jednotlivé rostliny byly označeny zavěšenými
štítky a při výstavách budou (pokud to
stihneme) označovány i většími plastovými jmenovkami, stejnými jako ostatní
exponáty. Také nová naučná stezka „Dědictví českých zahradníků“ bude příští
rok doplněna popisnými tabulemi. A to
se již dostávám k plánům do budoucna. Mezi krásnými exponáty návštěvník
možná přehlédne dřevěné treláže, „lemující“ západní a jižní část školní budovy. Jejich chatrný stav
ale nemohl přehlédnout výbor Alpinum klubu a jejich náhrada
za nové a s tím spojená úprava prostoru před nimi s klečemi
Pinus mugo mughus je plánována na příští rok.
Součástí výstav nejsou ale jen dřeviny. Jejich těžiště je v exponátech, které každoročně vždy, přinejmenším s ročním
předstihem, pěstují členové Alpinum klubu na svých zahrádkách a teprve před výstavou je přivezou. Načasování té nejlepší
„formy“ kvetení je vždy jednou z náročnějších prací. Znamená
to na jaře vždycky „ze skleníku“, „do skleníku“, „ze skleníku“,
„do skleníku“ a tak pořad dokola. I přesto se stane, že některá
rostlina odkvete a jiná ještě nerozkvete. Tohle je ale ta fyzicky
méně náročná práce. Před výstavami jsou však ve výstavním
areálu jiné, fyzicky náročnější činnosti, které by „babičky a dědečkové“ z Alpinum klubu již nezvládli (věkový průměr je přes
64 let a těch několik mladých je zaneprázdněno zaměstnáním).
A tady přichází nenahraditelná pomoc Odborné školy výroby
a služeb v Plzni. Její žáci učebního oboru zahradník před výstavami stráví v areálu při jeho přípravě více než týden.
Na závěr bych chtěl připomenout, že Alpinum klub Plzeň, z.
s. je spolek především lidí, kteří mají rádi květiny. Ne všichni
mají rozsáhlé odborné znalosti. Proto mezi sebou přivítáme
všechny s tímto zájmem, a kteří budou ochotni pomoci s jakoukoliv prací. Nejen s přípravami výstav, ale i například s různou
administrativou (administrativa dotací zabere značný čas),
propagační činností a tak podobně.

ta „Standishii“, Taxus baccata „Gold Elsje“, Taxus baccata
„Goud Fuchsie“ a malý Taxus baccata „David“). Pozornost
zaslouží i rozsáhlá sbírka rhododendronů.
U vchodu do výstavního areálu vlevo zaujme na vysokém
kmeni Prunus sargentii „Accolade“ a za opravenou studnou
pak sloupovitě rostoucí liliovník tulipánokvětý (Liriodendron
tulipifera „Fastigiata“).
Po pravé straně, za nově upravenými koryty s ukázkami vrstevnatých skalek, je skupina magnolii. Dvě z nich se již postupně staly předmětem krádeže a musely být z prostředků klubu
opět nahrazeny. Hned za touto skupinou byl z prostředků Alpinum klubu vybudován mokřad pro vlhkomilné rostliny, kde zaujmou například i špirlice (Sarracenia purpurea), ale i rostliny
rodu Primula rosea a Primula japonica. Na jeho severozápadní
části byla vybudována travertinová skalka jako vzpomínka na
jednoho z předsedů klubu, Richarda Poláčka. Také na něho
dnes můžeme již jen vzpomínat. Travertin na této skalce pochází právě z jeho zahrady.
Hned při vstupu do prostoru školní zahrady jste si jistě všimli
nově upraveného záhonu mezi přístupovým chodníčkem k pokladně a hradbou zahrady. Jedná se o tzv. naučnou stezku „Dědictví českých zahradníků“. Jejím cílem je seznámení nejširší veřejnosti s výpěstky českých pěstitelů. A na mnohé z těchto rostlin
je dnes, při možnostech nákupů po celém světě, neprávem zapomínáno. Příkladem jsou tzv. Jelínkovy azalky, výpěstky prof. J.
Jelínka z Výzkumného ústavu v Průhonicích. Tyto krásné a odolné rostliny jsou známy také s označením
Českých řek. A některé vyšlechtěné rododendrony jeho pokračovatelů zde jsou
zde rovněž vysázeny. Za námět je nutné
poděkovat Ing. Tomáši Pešovi, vedoucímu botanické části Zoologické zahrady
v Plzni, za finanční dotaci pak Magistrátu města Plzně. Získání rostlin z různých
školek byla ale „pěkná honička“. Z těch
hlavních je možné uvést Výzkumný ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Ovocné a okrasné
školky Litomyšl, Arboeko, s. r. o., nebo
školky ve Zdechovicích, ale i školku ve
Pohled na kompletni chatku a prostor pro kompost
Sněžném na Děčínsku. Jen z Plzně je to
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My cizinou jsme bloudili:
Za květinami Peloponésu
Text a foto: Cedrik a Štěpánka
Haškovcovi
Do Řecka se většinou jezdí za koupáním, za památkami, ale málokdo si uvědomuje, jaká je tam krásná příroda, se
spoustou zajímavých a vzácných květin,
které u nás ve střední Evropě neuvidíme;
maximálně je někdo pracně pěstuje na
své skalce nebo zahrádce, či skleníku. Je
to dáno tím, že jako v celé oblasti Středozemí jsou mírné zimy, v létě tam málo
prší a jsou tam i vysoké teploty, takže
přes léto je tam horko a sucho. To naštěstí neprospívá trávám, které by přerůstaly pro nás vzácné květiny. Tato oblast je proto rájem orchidejí (vstavačů,
serapiasů i tořičů), cibulovin (tulipánů,
krokusů, kosatců, snědků atd.) a dalších
rostlin.
My jsme byli v Řecku celkem třikrát,
na jaře (duben – květen), nebo počátkem léta – červen. V druhé půli dubna
roku 2015 jsme cestovali po Peloponésu. Na řadě míst ve středních, i vyšších,

polohách jsme potkávali
půvabnou sasanku vábnou, nebo chcete-li sasanku rozkošnou, lat. Anemone blanda, kterou někdo
považuje za synonymum
A. apennina ssp. blanda,
ale ta prý v Řecku neroste.
Nacházeli jsme jich celé
trsy, většinou s bleděmodrými květy, ale i s tmavě
modrými, narůžovělými
až bílými. Je to často pěstovaná sasanka i v našich
podmínkách. Druhou saObr. 2
sankou, která se nám líbila
snad ještě víc, byla sasanka
páví (Anemone pavonina), kterou jsme
viděli i v nižších polohách, většinou na
loukách, pastvinách a v řídkých lesích.
Měla krásné, většinou sytě červené, ale
někdy i fialové, květy s věnečkem černých tyčinek uvnitř květu – viz obr. 1.
S touto sasankou se váže jedna nehoda,
která se mi stala v západním Turecku,

Obr. 1
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kde jsme ji viděli poprvé. Měl jsem tenkrát fotoaparát, kterým se dalo „fotit“
i bez filmu (ale ne ještě digitál), takže
jsem je tenkrát fotil naprázdno. Pak jsme
po ní marně pátrali, a až na Peloponésu
jsme si jí užili do sytosti.
Další skupinou rostlin, se kterými jsme
se často potkávali, byly různé krokusy,
správně česky šafrány. Bylo to vždy ve
vyšších polohách nad 1500 m n. m., tam
kde právě roztál sníh a byla jich tam vždy
celá „pole“, nebo spíše svahy. Většinou
byly fialové, jako třeba Crocus veluchensis (který jsme nacházeli po celém Balkáně), občas nafialovělé až čistě bílé, některé byly se žlutými středy: Crocus siberi
ssp. sublimis, viz obr. 2, anebo byly čistě
oranžové C. olivieri. Jak asi víte, z oranžových blizen šafránů, které se sbírají a suší,
se připravuje vzácné koření – šafrán. Toto
koření se naštěstí nesbírá v přírodě, ale
pěstuje se na zvláštních polích. A snad to
bylo právě v Řecku, kde ho začali pěstovat
jako první. Spolu s krokusy jsme též na
jednom místě našli i jeden kvetoucí ocún
(Colchicum triphylum). V Řecku, jako
i v jiných jižních zemích, neplatí to, co u
nás, že krokusy kvetou na jaře a ocúny
na podzim. Tam to bývá často i obráceně.
Ve vyšších polohách byly i různé snědky,
jako třeba Ornithogalum sibthorpii a O.
montanum, ladoňky dvoulisté (Scilla
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Obr. 3

bifolia) nebo vzácné řebčíky (Frittilaria
gracea a messanensis). Z dymnivek jsme
často nacházeli růžové až fialové Coridalis solida.
Ve středních polohách jsme viděli
i dva druhy tulipánů; nižší jasně červený
Tulipa goulimyi a o něco vyšší oranžovočervený Tulipa orphanidea – obr. 3.
Z kosatců to byly nižší modrý Iris unguicularis, žlutý a fialový Iris attica a poně-

Obr. 4
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Obr. 5

kud atypický Iris tuberosa a kosatcovitá
rostlina Gynandiris sysirinchium. Na
mnoha místech nás u cest doprovázely
růžové a červené bramboříky – Cyclamen peloponesiacum. Jako v celém Středozemí i zde jsme nacházeli keře s růžovými, resp. bílými květy cistů, Cistus
parviflovorus a C. salviofolius.
Pouze na jednom místě jsme nalezli
atypický a dosti zvláštní řecký endemit,

se zajímavým květenstvím, který nemá
ani český název Rindera graeca, viz obr.
4. (Příbuzné rindery jsme viděli v severovýchodním Turecku.) Na skalách, ale
i na zdech jsme nacházeli půvabné modrošedé zvonky Campanula topaliana.
Ze stromů nás nejvíce zaujal tzv. Jidášův strom, zmarlika Jidášova (Cercis siliquastrum) obr. 5, který tam rostl divoce
na řadě míst. Tyto stromy byly obaleny
fialovými kvítky, které vyrůstaly přímo
z větví nebo i kmene těchto stromů. Traduje se, že se na takovém stromě oběsil
Jidáš pod výčitkami svědomí, že zradil
Krista. Kuriózní byly pomerančovníky,
které se tam pěstovaly v sadech a které
v té době kvetly bílými kvítky a současně
měly zralé sladké a šťavnaté plody.
Jinak Řekové jsou docela přívětiví a na
rozdíl od jiných jižních národů, umějí
i dost anglicky. Jen u jedné paní, u které
jsme byli ubytovaní, jsme sice neuspěli
s angličtinou, ale jelikož byla původem
z Ukrajiny, oprášili jsme své znalosti
ruštiny.
Toto není zdaleka úplný výčet
toho, co jsme tam viděli a více najdete třeba na našich webových albech:
https://picasaweb.google.
com/110387182308356384438 anebo
na některém našem promítání. Případné
dotazy nebo připomínky uvítáme na: cedrik.haskovec@gmail.com

www.skalnicky-plzen.cz

