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Vážení čtenáři,
jaro je v plném proudu a s ním i naše
tradiční jarní výstava. Jako každý rok
naši členové odpracovali spoustu
brigádnických hodin, aby pro Vás
upravili a zkrášlili zahradu. Celý rok
přemýšleli, co by mohli připravit na
výstavu za nádherné rostlinky a byli
nedočkaví, jestli se jim to povede,
květiny správně vykvetou, budou
mrazy, ale zase ne moc velké, bude
pršet, ale zase ne moc mokro, zasvítí
sluníčko, ale nedej bože, aby spálilo
naše miláčky na zahradě.
A tak už je to konečně tady, zahrada se pyšní svojí nádherou a my
doufáme, že se vám u nás bude líbit,
získáte inspiraci, popřípadě doplníte
svoje sbírky nějakou rostlinkou. Ono
pořídit si květinku nebo stromeček na
zahradu není jednoduché. Nejenom
že musíte o ni pečovat, zalévat, ale
musíte se o ní také něco dozvědět.
Zda chce sluníčko, nebo je to stínomilka, jestli půda, do které jste jí
zasadili, není moc těžká, kyselá, zda
má rostlina ráda potoční vlhko, nebo
sucho na vrcholu skalky. Není to
zkrátka jednoduchá záležitost.
Já vám přeji letos slunečnou náladu, šťastný výběr rostlin a doufám, že
k nám na další výstavu opět zavítáte.
Jana Cibulková
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Šťavely od jara do podzimu
Text a foto: Josef Hlavatý

R

od Oxalis, česky šťavel, zahrnuje mnoho druhů, z nichž mezi
pěstiteli jsou nejoblíbenější
hlíznaté druhy. Můžeme se setkat jak s původními botanickými druhy,
vyskytujícími se kromě Evropy a Asie zejména v jižní Africe a Jižní Americe, ale
i se zajímavými kultivary s jednoduchými i plnými květy. Hlíznaté oxalisy jsou
okrasné jak svými různě uspořádanými
a zbarvenými listy, tak i květy a nemají
velké nároky na pěstování, řada druhů je
plně mrazuvzdorná. U nás venku kvetou
od začátku května až do října, při pěstování jako pokojové rostliny lze se jejich
krásou kochat celý rok. Mezi skalničkáři
jsou asi nejvíce rozšířené na jaře kvetoucí druhy a je škoda, že ty koncem léta
a na podzim vykvétající lze u nás vidět
jen výjimečně. Mezi ty rozšířenější jarní druhy lze zařadit Oxalis adenophylla.
Roste v Chile a Argentině a lze se setkat
i s řadou kultivarů, např. tmavým 'Dark
Eye'. Všechny jsou velmi nízké, okrasné
jak stříbřitými listy, tak i nápadnými velkými květy. Milují chladné léto, a pokud

Oxalis ‘Ione Hecker’
teplota příliš klesne nebo stoupne, přechází do vegetačního klidu. V oblastech
s mírným klimatem rostou a kvetou od
jara do začátku léta. Vyžadují písčitou
propustnou půdu s velmi dobrou dre-

Oxalis perdicaria ‘Citrina’
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náží a slunnou polohu, nesnášejí zimní
vlhko. Tam, kde je dlouhá, studená zima,
je dobrou ochranou sněhová pokrývka.
Pro spolehlivé přezimování v našich
teplotně kolísavých zimách doporučuji
cibulky vyrýt a uchovávat do jarní výsadby v suchu. Rozmnožování je snadné
pomocí postranních cibulek, které vysazujeme na jaře. Velmi atraktivním, zcela
mrazuvzdorným je Oxalis enneaphylla,
původem z Chile, Argentiny a Falkland.
Vyniká opět velmi nízkým kompaktním
vzrůstem, zajímavě členěnými listy a velkými, světle fialovými květy. Kromě původního Oxalis enneaphylla patagonica
je nejznámějším kultivar 'Oxalis Ione
Hecker', což je hybrid Oxalis enneaphylla a Oxalis laciniata. Lze uvést i řadu
zajímavých kultivarů, jako 'Cape Horn',
'Ibari', 'Sheffield Swan' či 'Ute' nebo bílý
'Lady Elizabeth'. Daří se jim v humózní,
propustné půdě na slunci, množí se dělením článkovitých oddenků, které by neměly být ponechány déle bez zeminy, neboť vysychají. Sázíme je na podzim 7 cm
hluboko a na místě můžeme ponechat
několik let. Neméně hezkým a mrazuvzdorným je Oxalis laciniata vykvétající
v květnu z přízemní listové růžice nápadným sametově fialovým květem. Je mož-
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Oxalis perdicaria (lobata)
né vybírat z kultivarů jako 'Annete' či 'Seven Bells'. Požadavky na pěstování jsou
stejné jako u Oxalis enneaphylla, množí
se ale podstatně pomaleji. Šťavelem pro
venkovní i pokojové pěstování, zejména
rychlení, je Oxalis deppei. Nejčastěji se
jedná o kultivar 'Iron Cross', 10–15 cm
vysoký s ozdobnými listy, který venku
vykvétá červenými květy. Po příchodu
prvního většího mrazíku je třeba kořen
s narostlými cibulkami vyjmout, vysušit, oddělit jednotlivé cibulky a uchovat
je v suchu k další výsadbě v dubnu. Lze
zmínit bílou variantu Oxalis deppei alba,
která je sice nižší, ale bílý květ není tak
výrazný. Podobné nároky má Oxalis regneri s bílými květy a sytě zelenými listy,
dorůstající výšky 10 cm, který lze i rychlit. Dobře se množí dělením článkovitých oddenků, které sázíme zpravidla
zjara do humózní propustné zeminy asi
6 cm hluboko. Stejné nároky má i Oxalis
triangularis ssp. triangularis s ozdobnými hnědočernými listy a jeho kultivary
'Birgit', 'Sunny' a 'Marmer'. Všechny
posledně uvedené šťavely nejsou zcela
mrazuvzdorné, proto doporučuji hlízky
na zimu vyjmout ze země a uchovávat
v rašelině, jelikož vysychají. Velmi odolným, zcela mrazuvzdorným je Oxalis
depressa, vykvétající v létě výraznými
růžovofialovými květy uprostřed 8 cm
vysokých sytě zelených listů. Nejlépe
roste v písčité půdě, kde se i rychle při-

4

růstajícími hlízkami rozmnožuje a v příznivých podmínkách se může stát i plevelivým. Zcela odolným ale vzrůstem
vyšším je Oxalis rubra, dosahující 15–20
cm. Bohatě kvete růžovofialovými květy
od května do podzimu, spokojí se s propustnější půdou a alespoň po část dne
s osluněnou polohou. Rozmnožuje se
kořenovými oddenky, které vysazujeme
na podzim či zjara, na místě vydrží více
let. Ze šťavelů konce léta a začínajícího
podzimu lze uvést poměrně nenáročný
a vzrůstnější Oxalis bowiei (O. purpurata), dosahující 15–20 cm. Charakterizují jej sytě zelené větší listy a tmavě růžové
velké květy na delších stoncích od srpna
do září. Ochotně vytváří dceřinné hlízky,
které rychle dorůstají do květuschopné
velikosti. Z těch podzimních je třeba

Oxalis laciniata

v první řadě jmenovat odolnější Oxalis
purpurea rovněž původem z jižní Afriky
s velkými, lila fialovými květy a sytě zelenými přízemními listy. Známá je též
jeho bílá varianta a řada krásných různobarevných kultivarů. Z nich lze uvést
např. kultivar 'Blue Ice' se sytě zelenými listy a velkými, světle modrými květy, objevujícími se již od konce léta. Za
velmi odolné u nás považuji Oxalis purpurea 'Ken Aslet' či nižší, později kvetoucí Oxalis melanosticta. Jejich velké
žluté květy mezi nízkými a kompaktními
stříbřitými listy jsou začátkem podzimu opravdovou pastvou nejen pro oči.
Množí se postranními cibulkami, které
vysazujeme koncem léta do propustné,
dobře drenážované zeminy na osluněné
místo 8 cm hluboko. V této době vykvétá
krémovými květy též málo známý Oxalis perdicaria citrina, původem z Chile
a Argentiny, který lze velmi doporučit. Je
do 5 cm vysoký, poměrně odolný. Dobře
roste v propustné půdě s dobrou drenáží
na plném slunci, kde vynikne bohatství
jeho květů. Rozmnožuje se postranními
hlízkami, kterých nasazuje dostatečné
množství. Vysazujeme asi 7 cm hluboko
na podzim, v chladnějších oblastech na
jaře. Pozdějším, ještě nižším, zlatožlutě kvetoucím je Oxalis perdicaria (syn.
lobata). Je méně odolný než předchozí,
je proto spolehlivější před silnými mrazy krytí nebo přenesení do chladných
prostor. Velice ozdobným svými listy
a začátkem podzimu bíle kvetoucí je
zčásti mrazuvzdorný Oxalis palmifrons.
Množí se dobře drobnými postranními
hlízkami, které vysazujeme koncem léta
do propustné půdy s dobrou drenáží na
slunné místo. Rovněž na podzim vykvétá
odolnější Oxalis dentata. Jeho zlatožlutý, nízký kultivar 'Pot of Gold' se sytě
zelenými listy lze směle doporučit. Množí se postranními hlízkami, výsadba od
jara do léta na osluněné místo. Neobvykle velké květy a ozdobné listy má žlutě
kvetoucí Oxalis flava či jeho vzácnější
bílá varianta. Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit i plnokvěté druhy. Z těch velmi
nízkých uvedu poměrně odolný, nízký
Oxalis nidulans s jemně fialovými plnými květy, objevujícími se od konce léta.
Náročnější na pěstování jsou pak Oxalis
imbricata, namaquensis, obtusa, pes-caprae, versicolor a další, kvetoucí na podzim převážně jednoduchými květy, ty ale
ponechme specialistům.
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Řebčíky
Text a foto: Jana Langmaierová

Ř

ebčíky patří do čeledi liliovitých. Původní domovinu těchto
rostlin nalezneme v Asii, Evropě i Severní Americe a je známo
sto třicet až sto padesát druhů. Nejvíce
z nich roste v oblasti Středozemního
moře, v Malé Asii, v Turecku, Íránu, Afghánistánu a ve střední Asii.
Fritillaria imperialis, řebčík královský,
u nás patří mezi nejčastěji pěstované druhy. Užívají se také lidové názvy císařská
nebo královská koruna.
Přízvisko „královský“ získal podle svého velkolepého vzhledu. Jde o robustní
bylinu s výškou téměř 1 m. Na lodyze rostou četné kopinaté listy, nad nimi těsně
pod vrcholovými listy je v přeslenu umístěno květenství složené z pěti až dvanácti
zvonkovitých převislých květů, které tak
připomínají královskou korunu. Základní barvou květů je oranžová. Nejznámější
kultivary jsou F. i. 'Aurora' (oranžově červená), F. i. 'Lutea' (žlutá), F. i. 'Orange
Brilliant' (oranžově hnědá).
Ve volné přírodě roste zejména v Íránu,
jak jsme mohli vidět na přednášce pana
Papouška. V Evropě se v zahradách začal
pěstovat od poloviny 16. století, panovníci pokládali totiž řebčíky za symbol síly
a vznešenosti, proto se nacházely ve většině zámeckých zahrad. Dnes je to ozdoba
jarních záhonů, která nejlépe vyniká na
pozadí vyšších trvalek, pozornost upoutá i
v předzahrádkách. Kvete koncem dubna a
koncem června již rostliny zatahují. Potře-

bují stanoviště na plném slunci, humózní
zem s dostatkem vláhy a živin v době vegetace, po jejím skončení preferují sucho.
Cibule dosahuje i přes 10 cm a vysazuje
se v srpnu do hloubky 20–30 cm. Nejlepší
je zasadit je mírně šikmo, tím se předejde
problémům s hnilobou a plísněmi, které se
objevují v případě, že se v dutých stoncích
drží voda. Protože cibule silně páchne, odpuzuje i krtky a hlodavce. Na jednom stanovišti necháváme tuto mrazuvzdornou
cibulovinu deset i více let, proto umístění
pečlivě zvážíme. Pokud bude řebčík na
vybraném stanovišti spokojený, bohatě
pokvete. Změna stanoviště ale může mít
za následek, že rostlina několik let odmítne kvést. Celá rostlina je jedovatá, nejvíce
jedu se nachází v cibulích.
Fritillaria meleagris, řebčík kostkovaný, se vyskytuje nejvíce v Evropě, místy
i v Asii až po Kavkaz. Roste na vlhčích
loukách. Lodyhu má vzpřímenou, řídce
olistěnou, vysokou 20–30 cm. Květ je obvykle jeden, zřídka dva či tři, ve tvaru širokých málo rozevřených zvonků. Základní
barvou je purpurová se světlejší šachovnicovou kresbou, existují však i rostliny
s květy bílými. Nakvétá v dubnu až v květnu. Tento druh snáší přechodně i vlhčí
stanoviště, hodí se například k jezírku či
potůčku, vyniká však i v květinovém záhoně. Cibule má drobné, ploché, sázíme
je na podzim do humózní mírně kyselé
půdy do hloubky, která je dvojnásobkem
výšky cibule. Po vysazení se dobře dělí
a za pár let z jedné cibule vznikne bohatý
trs rostlin. Pozor na to, že dceřiné cibulky,

Fritillaria meleagris ‘Aphrodite’
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Fritillaria uva-vulpis

Fritillaria imperialis
které mateřská cibule postupně vytváří, ji
vytlačují ze země a odjímají jí spoustu živin. Proto je dobré po zežloutnutí listů trs
ze země vyrýt a cibule rozsadit, zasadíme
je ale hned zpátky, aby cibule nezaschly,
nemají totiž silnou ochrannou slupku. Na
zahradách se pěstují v mnoha odrůdách
a kultivarech. Zajímavé jsou například
F. m. 'Alba' a 'Aphrodite', které mají sněhově bílé květy, formy 'Orion' a 'Purple
King' jsou purpurově fialové, 'Pomona'
purpurová s růžovým mřížkováním, 'Saturnus' červenofialová.
Zkušenější pěstitelé mohou obohatit
zahrady i o náročnější atraktivní druhy
řebčíků, jako jsou například Fritillaria
michailovskyi, který je původem z Turecka a zaujme nás nápadnými purpurově
hnědými květy s jasně žlutým okrajem
nebo Fritillaria pallidiflora s velkými
smetanově žlutými květy, který pochází
z Altaje a severovýchodní Číny. Zajímavým a krásným druhem je i Fritillaria
uva-vulpis z jihozápadní Asie. Opravdová
lahůdka je Fritillaria aurea, malá rostlina
z Turecka s velikými jasně žlutými květy,
které se nejlépe daří v alpínkovém skleníku s regulací vlhkosti.

Fritillaria meleagris
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Wulfénie
Text a foto: Denisa Maxová

R

od Wulfenie je zastoupený
asi šesti druhy malých stálezelených trsnatých trvalek,
původem z jihovýchodní Evropy, západní Asie a Himaláje. Dlouze
řapíkaté listy v přízemní růžici jsou obvykle drsné a mají vroubkovaný okraj.
Trubkovité květy v úzkých klasových
hroznech jsou modré až fialové. Rostliny jsou zcela mrazuvzdorné, ale v zimě
nesnášejí mokrou půdu. Nejlépe prospívají v polostinných místech, například ve
spárách mezi kameny.
Nejznámějším zástupcem je Wulfenia carinthiaca, wulfénie korutanská,

pojmenovaná po svém objeviteli Franzi
Xaverovi von Wulfen, který ji poprvé
spatřil v roce 1779 právě v Korutanech.
Rostlina je vysoká asi 20–30 cm a nakvétá
v červnu až červenci. Právě tento druh má
nejkrásnější květenství, husté, sytě modrofialové. Když jsem tuto rostlinu získala, zasadila jsem ji do propustné zahradní
země a obsahem humusu a rašeliny, stín jí
poskytoval vysoký smrk. Ten jsme museli
před dvěma lety pokácet, ale rostlina je
už dobře zakořeněná a mám zkušenost,
že snese i částečné slunce. Musím ji však
zalévat, protože během vegetace vyžaduje
dostatek vláhy, v zimě naopak potřebuje
spíše sucho a ještě ji pro jistotu přikrývám
chvojím proti mrazu.

Wulfenia carinthiaca

Pěstování střevíčníků
rodu Cypripedium
Skupiny podle způsobu pěstování
Text a foto: Ivana Koropecká

C. candidum, C. kentuckiense,
C. parviflorum parviflorum
a C. parviflorum pubescens
Poměrně široká skupina střevíčníků
Severní Ameriky, v náročnosti na pěstování kladou asi stejné nároky. Tyto rostliny doporučuji již pro zkušenější pěstitele, ale pokud vyhovíme jejich nárokům,
tak prosperují velmi dobře.
Tyto druhy vyžadují poměrně hodně
jarní vláhy, ale sušší léto a nemají rády
mokrý podzim. V našich podmínkách je
trochu problém především zajistit sucho
na podzim, ale většinou stačí při výsad-
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Cypripedium x ventricosum

bě pamatovat na dobrou drenáž. Jsou
poměrně náročné na živiny, vyhovují jim
humózní substráty bohaté na minerály.
Základní substrát je proto nutné vhodně
obohatit dolomitickým vápencem, drcenou lávou, humusem. Vhodné je i častější přihnojování zálivkou během sezóny.
Substrát by ani na podzim neměl úplně
vysychat.
Vyhovuje jim dopolední i večerní slunce, před poledním úpalem je vhodné
chránit vhodnou vegetací, umístěním.
Pokud mají dobře vyvážený substrát,
vytváří bohaté trsy a není třeba se obávat
chorob a napadání plísní.
Tyto druhy vytváří mezi sebou přírodní hybridy, které jsou na pěstování méně
náročné. Tato Cypripedia jsou sice trošku náročnější, ale odměňují se dlouhou
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C. tibeticum, C. fasciolatum,
C. farreri, C. yunnanense,
C. shanxiense, C. segawai,
C. cordigerum, C. japonicum,
C. wardi

Cypripedium formosanum
dobou kvetení, kvetou i měsíc a navíc
velmi krásně voní.

C. formosanum
Velmi krásný střevíčník s vějířovitými
listy a bílými květy s růžovými skvrnkami. Původem z Taiwanu. Mají podobný
podzemní oddenek jako C. guttatum
a stejně jako tento druh jsou velmi citlivé na nesprávnou zálivku a přehřátí kořenů. Pro pěstování je vhodné základní
substrát obohatit materiálem udržujícím vzdušnou strukturu- kousky tlejícího dřeva, větvičky. V pěstební nádobě
necháváme růst kapradiny, rostlinám
jejich společnost vyhovuje.
Nejsou na pěstování náročné, ale je
poměrně problematické dostat kvalitní
rostliny. Rostliny u nás nejsou plně mrazuvzdorné, uvádí se teplota do -12 °C,
ale nejspíš to u některých klonů může
být i méně. Je proto vhodné je pěstovat
v nádobách, které je možné na zimu
přemístit do teploty okolo 0 °C, pak
i v tomto období jsou pouze mírně narašené. Pokud nemáme studenou zimní
zahradu, která je pro ně ideální, je nutné
je udržet v chladu co nejdéle. Patří k nejčasněji kvetoucím druhům a jejich snaha
vykvést co nejdříve může kolidovat s jarními mrazy.

Skupina čínských střevíčníků, o jejichž pěstování je složité něco konkrétního říci. V zahradních kulturách neznám
dobře rostoucí rostliny a neměla jsem
příležitost k jejich výsevu a převedení semenáčů do kultury. Letos se nám poprvé
podařilo dostat kvalitní rostliny, a pokud
se povedou výsevy, budeme určitě o nich
informovat. Do této skupiny musím zařadit i C. henryi. Rostliny jsme i namnožili, ale druhým rokem po výsadbě je
úplně pokosili slimáci, od té doby bojujeme o záchranu několika rostlinek, takže těžko mluvit o pěstování. Pokud vím,
tak ani pěstitelé západní Evropy nemají
s tímto druhem dobré zkušenosti.

C. acaule, C. arietinum,
C. californicum

Zalévat přemokřený substrát. Totéž platí i
o C. californicum. Druh velmi dobře klíčí,
dobře narůstají semenáče. Na doporučení
jsme je drželi ve velmi chudém substrátu
z rašeliny a perlitu. Zatím se nám je nepodařilo dopěstovat do květu. Rostliny
nejsou mrazuvzdorné, na zimu musí být
v teplotách kolem nuly.

Hybridy
S pěstováním hybridů nemáme zatím
moc zkušeností, pouze např. s C. ´Sabine´ (C. fasciolatum x C. macranthos)
a několika přírodními hybridy jako C. x
ventricosum (C. calceolus x C. macranthos) a C. x favillianum (C. candidum x
C. parviflorum). Jejich původní rodiče
všeobecně v kulturách jsou choulostivější. U těchto hybridů ale hodně záleží na
tom, která z rostlin je matečná, podle ní
totiž převládají nároky na pěstování.
Přestože jsme hybridy dosud pěstovali pouze okrajově, zdá se, že některé
jsou velmi vhodné pro větší rozšíření.
Například C. ´Sabine´ kvete velikými
květy v několika barevných variantách,
u starších rostlin se objevují i dva květy
na stvolu. Pro pěstování jsou zcela nenáročné a mohu je jen doporučit.

Severoamerické druhy, jejich semínka
velmi dobře klíčí, ale v kultuře jsou problematické. Cypripedium arietinum se
pěstuje v chudých,
písčitých půdách,
nesnáší hnojení,
jsou citlivá na vyšší teploty. Je složité vyhovět i se
zálivkou. Je nutné
substrát mulčovat
chvojím nebo rašeliníkem- lépe udržuje stálou vlhkost.
Nám se podařilo
tyto rostliny pěstovat několik let, pravidelně kvetly, na
jaře dalšího roku
se neukázaly. Ještě
problematičtější
je
Cypripedium
acaule, vyžadující
kyselý substrát, je
citlivé na půdní patogeny. Při zálivce
je nutné vodu okyselit. U nás rostou,
dokud nenastane
Cypripedium fasciolatum
delší období dešťů.

www.skalnicky-plzen.cz
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Zahrada gymnázia
na Mikulášském náměstí
Motto:
Radost z květin. Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale také z úspěchu. Jako by ty rostliny, které
živíme, byly kus našeho já, jako by jejich květ byl květem naší lásky.
Karel Čapek
Autor: Václav Mentlík

V

roce 2014 oslavila budova gymnázia své sté narozeniny. Tento věk má pochopitelně i gymnazijní zahrada. Stejně jako budova i ona prošla za tu dobu
svým vývojem a změnami, které si čas vyžádal.
Těžko můžeme říci, že některý ze vzrostlých stromů, co tu
rostou, jsou pamětníky jejího založení. Všechny jsou nejspíše
mladšího data. Mezi ty nejstarší patří patrně jinan – Ginkgo
biloba ve výsadbě, která zahradu lemuje kolem oplocení. Stejně tak buk – Fagus sylvatica na stejné straně zahrady. Letitá
byla i moruše – Morus alba, z níž zůstal jen pařez – uschla,
a byla tedy poražena. Dominantní borovice u budovy přístavku vzbuzující svým habitem dojem dlouhověkosti je relativně
mladá, neboť tu jsem sázel jako tříletou, asi 30 cm vysokou
rostlinu, osobně v roce 1978. Je to krásná Pinus nigra ´Austriaca´, která za tu dobu dorostla do současné elegantní podoby.
Tyto stromy tvoří spolu s těmi, co jsou vysázeny na chodníku,
důstojný rámec zahrady a jsou tak svědky změn, jimiž zahrada prošla. Jedné, zásadní změny jsme byli a jsme vlastně stále
svědky my, členové plzeňského Alpinum klubu, kteří se od
roku 1977 o zahradu spolu s gymnáziem staráme.

Jak to tenkrát vlastně bylo?
Plzeňští alpínkáři – mimochodem nejstarší a vlastně první
společnost toho druhu v celé tehdejší Československé republice

Betonování jezírka
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Ze zeminy v celé ploše zahrady bylo nutné odstranit
plevelné rostliny i s kořeny
– v té době členové Základní organizace Alpínky Plzeň Českého zahrádkářského svazu – pořádali výstavy alpínek, jehličnanů
a květin. První taková výstava byla v Plzni v květnu roku 1973.
Pro její konání jsme tehdy našli, upravili a skutečně zkrášlili prostor mezi hotelem Continentál a budovou Západočeského muzea ve Smetanových sadech – tedy prostor přiléhající k presbytáři Františkánského kostela a zadnímu traktu Františkánského
kláštera. Vskutku krásné místo pro výstavy jako stvořené. Pravda ne příliš prostorné, ale svým umístěním v centru Plzně, členitostí způsobenou opěrnými pilíři gotické stavby kostela, působící svojí intimitou a dá se říci svojí neopakovatelnou atmosférou,
mělo své osobité kouzlo. Líčit tu, jak tenkrát tento poetický kout
Plzně vypadal, či v jakém stavu byl, nemá smysl. Podle archivních záznamů zde naši členové na jeho úklidu a přípravě výstavy
v odpoledních hodinách odpracovali zdarma 2054 hodin – jak
se tenkrát říkalo, v rámci akce Z. Pro vlastní výstavu Alpinum
Plzeň 73, kterou zhlédlo 7991 návštěvníků, připravilo 39 nadšenců z řad členů organizace 940 exponátů. V paměti nás, kteří
jsme tam tenkrát nechali spoustu času a energie, je to sluncem
zalitý romantický kout plný krásných květin a hezkých vzpomínek. Dnes je mi skutečně smutno, když vidím, jak opět slouží
jako nehostinné technické zázemí kláštera a muzea. Protože po
čtyřech slunných letech, po něž jsme tento kout hýčkali a vždy
v květnu zkrášlili kvetoucí krásou výstav, jsme odtud byli vypovězeni. Prostor byl třeba jako stavební dvůr pro opravu kláštera.
Vznikl tehdy velký problém, kam výstavy alpínek převést,
nebo s nimi snad přestat – to nikdo z nás, organizátorů výstav,
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Kameny na skalku se vozily od Seče u Blovic
tehdy nechtěl. Začala tedy sháňka po jiném vhodném místě
a pochopitelně padaly různé návrhy. Možná, že nebude bez zajímavosti, alespoň některé uvést.
S prvním návrhem přišel pan Diviš – ředitel jednoho ze škodováckých provozů v důchodu. Jistě znalý a svým povoláním
poznamenaný direktivní člověk, který uměl velmi dobře argumentovat a hájit své návrhy. Tak činil i v případě návrhu, abychom pro výstavy upravili a použili část papírenského parku přiléhajícího k Habrové ulici. Papírenský park – poměrně rozsáhlá
lokalita pro veřejnost uzavřená, i když trochu „z ruky“, s výsadbou vzrostlých stromů vytvářejících klidnou, trochu ponurou atmosféru zapomenutého parku, který po léta nikdo neudržoval.
Z výstavního hlediska otevřený prostor, i když oplocený proti
ulici, bez možnosti nějaké ochrany během konání výstavy a bez
potřebného zázemí. Byli jsme tam tenkrát na průzkumu (pan
Diviš sehnal i povolení vstupu, takže jsme neokukovali park jen
zvenku – z ulice), a tak reálná situace ukázala, že to přece jen
nebude to správné místo. Výstavy by byly jen v kousku parku,
a co rozhodlo – s poměrně obtížným přístupem pro veřejnost.
Další návrh, s nímž přišel Dr. Volín, bylo využití zahrady
patřící Pedagogické fakultě, která byla tenkrát samostatnou
plzeňskou vysokou školou. Zahradu obhospodařovala katedra
biologie a nenacházela se (a nenachází, neboť existuje stále),
v centru Plzně u budovy fakulty ve Veleslavínově ulici, ale u silnice spojující Doudlevce a Bory, u železniční trati na Klatovy.
Jedná se vlastně o jednu stranu jakési rokle ležící mezi jmenovanou komunikací a fakultní nemocnicí. Je zcela evidentní, že
pro svoji odlehlost, špatnou dostupnost pro veřejnost a nakonec i pro celkový stav v jakém byla, nebylo moc co rozmýšlet
– a i tento návrh padl.
A pak přišel nápad se zahradou u našeho gymnázia, které
tenkrát pochopitelně neslo úplně jiný název než dnes, ba ani
náměstí tehdy nebylo Mikulášské, ale patřilo odborářům – byla
taková doba. Jako absolvent tohoto vzdělávacího ústavu z roku
1957 (tehdy 11.C, neboť se jednalo o Jedenáctiletou střední školu Julia Fučíka na Náměstí Odborářů v Plzni), jsem si vzpomněl
na léta svých studií, kdy jsem navštěvoval botanický kroužek
vedený naší třídní paní profesorkou Annou Trejbalovou, dámou
vznešeného zjevu, která uměla vzbuzovat ve studentech zájem
o přírodu, její chápání a ochranu, i když se tyto disciplíny tehdy oficiálně zrovna moc nenosily. Nu a s paní profesorkou jsme
chodili i na zmíněnou zahradu. Její osázení bylo letité – ovocné stromy, nádrže na vodní rostliny, sbírkové záhony bylin, vše
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v jakési pospolitosti pochopitelně s plevelnými rostlinami, které,
dá se říci, na většině plochy měly přesilu. Náš kroužek jim vždy
kousek zahrady vyrval, ale musím říci, že se jim většinou podařilo zase zvítězit. Navrhl jsem tedy tenkrát tuto zahradu jako možnou další alternativu. Po rozboru situace – dobrá přístupnost,
odpovídající velikost a možnost i jakéhosi zázemí i vstřícnost
tehdejšího vedení – jednání s paní ředitelkou Kosovou probíhala
rychle a vstřícně, byla zvolena tato varianta. Bylo sice jasné, že
to nebude zrovna snadné vzhledem ke stavu zahrady, ale členové
souhlasili, vyslovili se ve smyslu ochoty přiložit ruce k dílu, a tak
jsme v brzkém jaře roku 1978 začali s přípravou zahrady.
Práce to byla obrovská, když si uvědomíme, že povrchovou
vrstvu zeminy v síle třiceti centimetrů celé plochy zahrady bylo
nutné kvůli odstranění vytrvalých plevelů ručně přesypat přes
síta – „kátrovačky“- pochopitelně po odstranění přestárlého
přerostlého a krajně zanedbaného ovocného sadu, který tvořil
výsadbu centrální části zahrady. Bylo s podivem a dnes vlastně
žasnu nad tím, co všechno jsme tenkrát dokázali. Kolik elánu se
našlo, neboť navíc si musíme uvědomit, i když jsme začali záhy
na jaře, čas byl neúprosný, měla-li být v květnu výstava, a byla.
V centrální části vyrostlo alpinum – jak jinak – byli a jsme přece
alpínkáři. Kámen na alpinum jsme tenkrát vozili od Seče, kde
se stavěl obchvat obce. Bylo třeba obstarat jeřáb, neboť správná
skalka musí být postavena z kamenů, které jsou pro danou oblast charakteristické a mají patřičnou velikost. Pro Plzeňsko je to
buližník a právě ten se tenkrát povaloval jako odložený u stavby
zmíněné silnice. Přepravu včetně nakládání tenkrát organizoval obětavě s nebývalou zručností a vždy dobrou náladou pan
Martínek, a tak byl potřebný kámen v patřičném množství včas
na zahradě. I jezírko jsme tenkrát stihli. V centrální části u skalky, dost velké, hluboké a řádně udělané – také slouží bez oprav
dodnes. Nahradilo silně poškozené nádrže na vodní rostliny,
které v tom místě byly. Jedna zachovalá z nich byla vyzdvižena
a dosud stojí na „dvorečku“ u budovy. Stavba skalky se pochopitelně opět neobešla bez pomoci jeřábu. Velké diskuze se tehdy
vedly o celkové koncepci zahrady, která pak byla podle pana architekta Kmínka vytvořena prakticky do dnešní podoby. Dostatečně široká kruhová cesta obklopuje centrální část se skalkou
a jezírkem a umožňuje tak dobrou prohlídku zahrady, přičemž
větší místo před alpinem poskytuje odstup a nebrání pohybu ani
většího počtu návštěvníků. Na tomto místě, kromě již dříve jmenovaných, musím vzpomenout alespoň několik jmen těch, kteří
tenkrát spolu se mnou vedli všechny ty práce, to obstarávání,

Stavba alpina na školní zahradě
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shánění možností a peněz, abychom zahradu uvedli do důstojného stavu školní zahrady, v níž by bylo možné pořádat výstavy
květin, které v té době už měly v Plzni svoji tradici. Její prostředí
se stalo oázou klidu, pohody a krásy rostlin a květů prakticky do
dnešních dnů. Paní Magda Krátká, dáma s obrovským šarmem
a osobním kouzlem, dále pak paní Zdenka Divišová, její velká
kamarádka, paní Olga Němcová, skromná, obětavá a nesmírně
pracovitá žena s upřímnýma očima za skly brýlí, vždy usměvavá
a laskavá paní Marie Lásková a energická, výřečná paní Helena
Schleissová, která uměla, zejména na tehdejších úřadech, mnohé zařídit a vyjednat. Pan Bohumil Kroc, s nímž jsme byli iniciátory, organizátory, aranžéry a bezesporu hybnou silou prvních
plzeňských výstav alpínek. Brigád, které představovaly to velké
množství práce, se zúčastnila většina členů organizace.
Zajímavé může z dnešního pohledu být i situace kolem tisku
plakátů. Plzeňská tiskárna Stráž, národní podnik, uměla jen
jednobarevné plakáty pouze s písmeny a maximálně vloženými
čárami či bloky. První plakáty byly tedy v tomto smyslu, pak se
mně podařilo tiskaře přemluvit k zařazení linorytů, takže byl na
plakátech alespoň nějaký obrázek, i když opět jen v černobílém
provedení. Pak nám plakáty už v barvě a technologií tak zvané-

Partie s balvany a cedrem u plotu ke Slovanské třídě
po založení v roce 1978
ho irisu (plynulý přechod jednotlivých barev plochou) tiskli v Severografii ve Velkém Šenově u Rumburku, kde v té době jako
litograf pracoval můj vzdálený příbuzný pan Oldřich Schmidt.
Teprve později se estetické stránky této záležitosti i aranžování
výstav ujala obětavá a nesmírně erudovaná výtvarnice paní Dr.
Jana Mainzerová. Plakáty se pak staly malými výtvarnými díly
a v aranžování výstav se objevily nové prvky – každá výstava pak
přicházela s originálním aranžerským nápadem. To velmi vylepšilo vzhled výstav a povýšilo ho na profesionální úroveň. Při
aranžování výstav s námi tehdy velmi obětavě pracoval pan Václav Simbartl, člověk velkého elánu, neztrácející dobrou náladu a
šířící tak kolem sebe pohodu a příjemnou atmosféru.
Stojí ještě zmínit skutečnost, že v roce 1978 byla na této zahradě a přilehlém hřišti uspořádána z popudu Ústředního výboru
ČOZS celosvazová výstava skalniček – tedy přehlídka činnosti
všech specializovaných alpínkářských organizací spadajících
pod ČOZS. Každá organizace měla svůj panel zachycující její
charakteristiku a expozici rostlin v areálu. Organizačně velmi
složitá akce, jíž se zúčastnilo 12 organizací: Klub skalničkářů
Brno, ZO skalničkářů Campanula Bruntál, Specializovaná ZO
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Skalka po jejím založení
ČOZS skalničkářů Děčín, Klub skalkařů Gottwaldov, Skalničkářský odbor při ZO ČOZS Sevastopolská Nejdek, Skalničkáři
ZO ČOZS Olomouc, Specializovaná ZO ČOZS Opava, Klub
skalničkářů Adonis Ostrava, Floraklub Ostrava, Specializovaná
ZO ČOZS pěstitelů skalniček Pardubice, ZO ČOZS Klub skalničkářů Praha, ZO ČOZS Alpínky Plzeň. Součástí výstavy bylo
i setkání zástupců zúčastněných organizací – jakási alpínkářská
konference – konané 20. května 1978. Příspěvky – přednesené
referáty zúčastněných s charakteristikami jednotlivých organizací byly shromážděny do sborníčku, který naše organizace
vydala tiskem. Šlo o zdařilou akci, která se v tomto rozsahu už
nikdy neopakovala a na níž vznikla tradice ročních setkání zástupců alpínkářských organizací, která se udržuje dodnes.
Nedílnou částí výstav se stal komisní prodej rostlin. Na prvních výstavách šlo o prodej přebytků výpěstků členů rostlin
(jak se tenkrát muselo komisnímu prodeji rostlin říkat), neboť
ani tato záležitost nebyla tak jednoduchá jako dnes, kdy si bez
tohoto doplňku výstavy už neumíme představit.
A na závěr několik fotografií přibližujících to, co odvál čas,
co má však své stálé místo v historii Gymnázia na Mikulášském
náměstí v Plzni a plzeňského Alpinum klubu.
Pro připomenutí sepsal Mentlík Václav Prof. Ing. CSc., absolvent gymnázia z roku 1957, předseda plzeňských alpínkářů v letech 1979 až 1993.

Celosvazovou výstavu skalniček zahajoval člen ÚV ČOZS
RNDr. Stanislav Peleška, za ním stojí tehdejší předseda
naší organizace JUDr. Stanislav Liška, vernisáž měla
i kulturní vložku (studentky s kytarou za Dr. Liškou)
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Výroba korýtek z hypertufu
Text a foto: Jiří Mikyska

H

ypertuf se nazývá materiál pro
domácí výrobu různých koryt
a žlabů, jejichž vzhled připomíná stará kamenná koryta,
která mají i podobné vlastnosti. Lze tak
pořídit svépomocí velmi levné a pěkné nádoby pro pěstování rostlin, skalniček, aj.
1. Připravíme si formy, pro menší korýtka stačí jako vnější forma např.
plastová vanička, ve které se prodává
maso v supermarketech, jako vnitřní
forma např. vanička od margarínu,
kiwi apod. Mezi vnitřní a vnější formou musí být prostor asi 2–3 cm
(to bude pak výsledná tloušťka stěn
korýtka. Ideální je, když je vnitřní
forma stejně vysoká nebo vyšší než
vnější, lépe se to pak plní). Pokud
rozměry vnitřní formičky nepasují,
lze ji např. rozříznout, zasunout do
sebe a sešít kancelářskou sešívačkou, čímž se rozměr upraví.
2. Za sucha promícháme směs surovin
dle následujícího receptu, díly odměřujeme objemově, tedy např. kelímkem, kyblíčkem atd. – dle požadovaného výsledného množství směsi:
a) 4 díly říčního písku (tzv. potěráku,
jaký se používá do betonu, ne jemný žlutý kopaný pro výrobu malty).
Pokud je písek moc hrubý, netříděný, naosíváme si ho (např. cedníkem na nudle), aby v něm nebyly
větší kamínky než tak 2–3 mm.,
u větších koryt to ale není nutné.
b) 1 díl rašeliny (stačí obyčejná,
která se prodává pro zahradnické účely, ne ale substráty, má jít
o čistou rašelinu). Vybereme z ní
větší kousky.
c) 2 díly cementu (pokud je již cement starý a obsahuje hrudky,
rozmačkáme je a raději ještě
zvedneme podíl na 2,5 dílu).
3. K dobře promíchané směsi (mícháme např. v kýblu zednickou lžící)
přidáváme pomalu vodu a stále mícháme. Výsledná směs nesmí být příliš mokrá, řídká, kašovitá, nesmí se
roztékat, ale po nabrání na lžíci musí
ještě držet tvar, tedy raději sušší.

Sempervivum v korytě
4. Na dno větší (vnější) formy dáme
malý kousek nebo více kousků polystyrénu (po vytvrdnutí se vymáčkne
a vzniknou tak odtokové otvory). Pak
na dno roztáhneme špachtlí asi 2 cm
vrstvu směsi, upěchujeme a urovnáme. Obvod dna při stěnách vaničky
ale příliš nepěchujeme (hůře by se
pak spojoval s další směsí, která se
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bude plnit mezi formy a bude tvořit
stěny korýtka).
5. Vložíme vnitřní (menší) formu –
vaničku. Do mezer pak vkládáme
připravenou směs a stále mírně pěchujeme, např. dřevěnou hůlkou,
aby se vytlačily větší vzduchové mezery. Dobře se pracuje např. se 2 úzkými špachtlemi, jednou nabereme

Seskupení korýtek z hypertufu
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aj.), popř. je možno pěstovat i kaktusy nebo jiné sukulenty, ve větších korýtkách potom i jakékoliv skalničky.
12. Prostor mezi rostlinami zasypeme
vrstvičkou kamenné drtě.

Netřesky v misce

6.

7.

8.

9.

z kýblu kousek směsi a druhou ho
setřeme do mezery mezi formami.
Naplníme až po okraj vnější formy
a uhladíme horní hranu korýtka. Ne
ale úplně do hladka, lépe vypadá,
když je horní kraj trochu drsnější.
Necháme někde ve stínu 1–2 dny
tvrdnout. Pak obrátíme vzhůru dnem
a vnější vaničku opatrně stáhneme.
Pozor, celý výrobek je v této fázi ještě
dost křehký, pracujeme opatrně. Necháme vše zatím dnem vzhůru s vloženou vnitřní formou (vaničkou).
Špachtlí velmi opatrně opracujeme
vnější povrch stěn korýtka (dno nemusíme), abychom odstranili viditelné vybouleniny a rýhy způsobené
tvarem použité vnější formy (obvykle nemá hladké stěny, ale je různě
rýhovaná – zvláště plastové vaničky na maso). Poté vezmeme hrubší
kartáč (rejžák) nebo ocelový kartáč
a povrch opatrně zdrsníme, aby získal vzhled kamene – pískovce. Poté
můžeme znovu navléci vnější formuvaničku a opatrně obrátit dnem dolů.
Pak velmi opatrně vytáhneme vnitřní
formu – vaničku. Podle potřeby ještě
opatrně opracujeme kartáčem horní
hranu korýtka. Pak korýtko umístíme někde do stínu.
V následných dnech korýtko každý
den navlhčíme. Zpočátku opatrněhubkou namočenou ve vodě, po 2–3
dnech již můžeme celé korýtko opatrně vzít a namočit v nádobě s vodou.
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To opakujeme tak 2 týdny.
10. Po 2 týdnech je již korýtko vytvrdlé
a můžeme ho osadit. Vymáčkneme
ze dna kousky polystyrénu a na odtokový otvor dáme střípek z květináče, poté vrstvičku kamenné drti nebo
štěrku a pak pěstební substrát (zahradní zem + rašelina + hrubý písek
nebo jemnější kamenná drť v poměru 1:1:1.)
11. Ideálními rostlinami pro takováto
korýtka jsou netřesky, vhodné jsou
i rozchodníky, suchomilné druhy
lomikamenů (Saxifraga paniculata

Poznámky:
Takto lze udělat i mnohem větší korýtko či koryto. Pak jako vnější forma slouží
vhodná kartónová krabice, jako vnitřní
forma (jádro) rámeček z kartónu, který
snadno uděláme spojením kartónových
pásků z nějaké krabice kancelářskou
sešívačkou („koněm”) po předchozím
ohnutí konců pásků do pravého úhlu
(jde to dobře ohýbat, když se kartón mírně nařízne v čáře ohybu. Pokud je krabice větší, aby nedošlo k vyboulení stěn po
napěchování směsi, naskládáme z vnější
části kolem krabice cihly, tím ji zpevníme. Rovněž jádro zevnitř vyztužíme cihlami (postavenými na bok). Aby se cihly
nepřilepily k již napěchovanému dnu,
dáme dovnitř rámečku na dno mikrotenový sáček.
Po nabytí zkušeností lze udělat i dost
velký kamenný žlab. Jako forma mohou
opět sloužit velké krabice, raději nižší
a širší, lépe to vypadá. Tyto větší žlaby
a koryta je ale dobré vyztužit armováním. Po obvodu umístíme do stěny koryta nějaký drát, popř. můžeme dát i kari
síť do dna. Po 1–2 denním vytvrdnutí
karton jednoduše rozřízneme a dále vlhčíme jako u malých korýtek.
Ať se dílo podaří!

Spárová skalka ve větším žlabu po pár letech od založení..
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Za skalničkami do
Ortlerských Alp
Text a foto: Cedrik a Štěpánka
Haškovcovi

R

ádi bychom vám ukázali jednu
botanicky i krajinově zajímavou lokalitu, kterou je pas Stelvio a jeho okolí v Ortlerských
Alpách na italsko-švýcarském pomezí.
Byli jsme tam už šestkát a vždy se tam
rádi vracíme. Dostanete se tam buď z východu od městečka Prato allo Stelvio
v údolí Venosta, nebo z jihu ze známého
lyžařského střediska Bormia, anebo ze
severu ze Švýcarského národního parku.

Samotný pas Stelvio, resp. Stilfser Joch,
se nachází v poměrně vysoké nadmořské
výšce 2757 m n. m. Dobře se tam dostanete autem, na motorce a kdo se cítí i na
kole, ale ne autobusem (mají tam zákaz
vjezdu). Je to totiž cesta docela náročná,
plná ostrých zatáček, často téměř 360
stupňů. Ale již po cestě nahoru uvidíte řadu zajímavých rostlin. Při cestě od
východu minete Trafoi a v jedné ze zatáček uvidíte ještě mezi stromy přímo nad
silnicí snad nejkrásnější zemní orchidej
střevíčník pantoflíček (Cypripedium
calceolus) a po stromech se popínající

plamének alpský (Clematis alpina). Nad
hranicí lesa jsou louky bohaté na květiny
jako žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum
aquilegiifolium), lilie zlatohlavá (Lilium
martagon), žluté koniklece celerolisté
(Pulsatilla alpina subsp. apiifolia) atd.
Přímo v bočním zpevnění silnice pak bochánky mydlice bazalkovité (Saponaria
ocymoides). V zatáčkách silnice uvidíte
i sviště, kteří se nechají pozorovat a fotografovat, pokud pouze zastavíte a stáhnete okénko, aniž byste vystoupili.
Pravé skvosty vás ale čekají nad samotným průsmykem. Pokud vystoupáte

Pryskyřník ledovcový (Ranunculus glacialis)

www.skalnicky-plzen.cz
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Pochybek alpský (Androsace alpina)

kousek k Rifugio Garibaldi, tak už kamenitý svah je plný pryskyřníku ledovcového (Ranunculus glacialis), většinou s bílými květy, doprovázeného občas i květy
růžovými až karmínovými. Ve svahu
je i překrásná lnice alpská (Linaria alpina), sytě žlutý kuklík plazivý (Geum
reptans) a nízké bílé kopretiny alpské
(Leucanthemopsis, syn. Chrysanthemum
alpina). Nahoře, ve výšce asi 2800 m
n. m. jsou, kromě hezkých výhledů na
okolní vrcholky hor, i zbytky opevnění z první světové války. Mezi kameny
jsou menší, či větší bochánky růžového
pochybku alpského (Androsace alpina)
a ve spárách kamenů zase půvabné fialové prvosenky srstnaté (Primula hirsuta).
Dále tam najdete světle žlutý lomikámen
pižmový (Saxifraga moschata) a samozřejmě i hořce, jako hořec jarní (Gentiana verna) a hořec bezlodyžný (Gentiana
acaulis). Když se vydáte dolů západním
směrem k průsmyku Umbrail pass (2501
m n.m.), kde je i opuštěná švýcarská
celnice, tak v místech, kde právě roztál
sníh, uvidíte tisíce drobných dřípatek nizoučkých (Soldanella pusilla), které často rostou dokonce i ve sněhu. Dále větší
množství bílého nízkého pryskyřníku
pyrenejského (Ranunculus pyrenaicus).
Jen na jednom místě jsme viděli i další
prvosenky, prvosenku celolistou (Primula integrifolia) a prvosenku žláznatou
(Primula glutinosa). Na kamenech pak
najdete skalenku poléhavou (Loiseleuria
procumbens) s drobnými růžovými květy.
Pokud se dáte od pasu Umbrail na
druhou stranu do kopce, tak uvidíte
podobnou, ale v něčem i trochu jinou
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Prvosenka srstnatá/chlupatá (Primula hirsuta)

květenu. Zatímco okolí pasu Stelvio je
tvořené silikáty, tak na západ od pasu
Umbrail jsou i vápence. Rostou zde další
koniklece, tentokráte ale s květy bílými
– koniklece jarní (Pulsatilla vernalis).
V sutích pod vápencovými vrcholky
můžete najít překrásný mák oranžový
(Papaver aurantiacum) se sytě žlutými
květy, bochánky růžové silenky bezlo-

dyžné (Silene acaulis) a fialový lomikámen vstřícnolistý (Saxifraga oppositifolia). Pouze na jednom balvanu jsme
opakovaně našli bochánek pochybku
švýcarského (Androsace helvetica), který
se zřejmě „zaběhl“ do Itálie. Na svazích
uvidíte i fialové violky ostruhaté (Viola
calcarata), dále nízký bílý pryskyřník
alpínský (Ranunculus alpestris), bílý

Dřípatka nizoučká (Soldanella pusilla)
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Skalenka poléhavá (Loiseleuria procumbens)

krásný vyšší pochybek tupolistý (Androsace obtusifolia) a na vlhkých místech
prvosenky pomoučněné (Primula farinosa), na kterých vysrážené sole vytvářejí bílý povlak. Dále pak hořec tečkovaný (Gentiana punctata) a drobný keřík
lýkovce žíhaného (Daphne striata). Najdete zde i v Alpách dosti běžnou hvězdnici alpskou (Aster alpinus).
A kdy je nejlépe se tam vypravit?
Chcete-li vidět výše uvedené a některé
další květiny, tak nejlépe koncem června

Mák oranžový (Papaver aurantiacum)

nebo začátkem července, kdy už bývají otevřené uvedené průsmyky. Je ale
dobré vyhnout se cyklistickým závodům
jako Giro di Italia, které zde často končí
a silnice pak bývá uzavřená i na několik
hodin. Milovníci letního lyžování si navíc mohou zalyžovat na ledovci, který je
jen pár metrů od pasu Stelvio. Pokud budete mít dost času, doporučujeme také
návštěvu vedlejšího údolí Sulden/Solda s výhledem na majestátní horu Ortler (3905 m n. m.). Jsou zde i lanovky,

Violka ostruhatá (Viola calcarata)
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které vás dopraví na úbočí některých hor
v této oblasti.
Víme poblíž o velmi dobrém ubytování, ze kterého lze podnikat ještě další výlety. Adresu vám rádi poskytneme, jakož
i další informace, pokud nám napíšete
na adresu: cedrik.haskovec@gmail.com
(Latinské názvy rostlin byly určeny dle
monografie Flora Alpina z roku 2004).
Děkujeme Oldovi Navrátilovi za pomoc
při určení některých rostlin.

Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)
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Fotografie našich členů 2016
http://skalnicky-plzen.rajce.idnes.cz

Gentiana ternifolia

Erythronium revolutum 'White Beauty'

Zahrada alpinkáře

Skalničky na horách

Cypripedium calceolus

Allium narcissiflorum
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