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Foto 1: Současné rozdělení areálu Botanické zahrady 
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Příloha č. 4: Seznam didakticky zajímavých rostlin ve skleníku Fata Morgana 

Autor fotografií: Bohumil Černý 

Text převzat z audioprůvodce Botanické zahrady.  

Polopoušť  

Austrálie  

Xantorrhoea johnsonii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na první pohled trochu připomíná palmu. Ve 
skutečnosti se jedná o nepravý kmen 
vyrůstající z oddenku. Je tvořen zbytky 
listových pochev. Spodní listy postupně 
odumírají, nebo jsou ničeny požáry. Květy 
jsou uspořádány do květenství, které je na 
dlouhém stvolu. Kvést začíná většinou po 
požárech. Žlutokapů je známo asi 30 druhů 
rostoucích v Austrálii a na Tasmánii. Jelikož 
rostliny připomínaly domorodce s oštěpem, 
začalo se jim říkat Black boys. Vědecký název 
je odvozen z řeckého slova xanthos, které 
znamená žlutý a rheo, což znamená téci. To 
odkazuje na skutečnost, že rostliny po 
poškození roní žlutou pryskyřici. 
Jedná se o velmi pomalu rostoucí rostliny. U 
rychle rostoucích druhů mohou dorůst 5 m 
během 200 let.  
Žlutokapy jsou velmi důležitou rostlinou pro 
původní obyvatele – Aborigince. Z květních 
stvolů se vyráběly oštěpy. Z květenství 
namočených do vody se vyluhoval nektar, 
čímž vznikl sladký nápoj.  
 

Grevillea robusta  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nejnápadnějším zástupcem rostlin 
proteovitých je hedvábný doubek neboli 
Grevillea robusta, užívaný v Austrálii na 
nábytek. 
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Brachychiton sp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak zvaný láhvový strom, který se vyznačuje 
charakteristickým lahvovitým tloustnutím 
kmene. 
 

Střední Amerika (Mexiko)   

Agave americana 

 
 

Některé druhy agáve patří mezi významné 
užitkové rostliny tropů. Z jejich listů se 
získává velmi kvalitní, pevné vlákno, zatímco 
z mízy prýštící z naříznutých květních stvolů 
se vyrábí kvašený nápoj pulque. Proslulé 
alkoholické nápoje tequila a mezcal vznikají 
destilací šťávy uvolňované z naříznutých 
kmínků jiného druhu agáve. Ve Střední 
Americe se agáve uplatňují i v lidovém 
léčitelství. 
 

Brahea edulis 

 
 

Je pojmenovaná podle významného 
dánského astronoma Tycho de Brahe. Její 
plody jsou jedlé a sladké, nevýhodou je pouze 
slabá vrstva dužniny kolem semene. 
 

Yucca sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rostlina se silným kmenem a vztyčenými, 
mečovitými listy, patří do rodu Yucca. 
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Nolina sp. 

 
 

Hned vedle je rostlina s nápadně zesílenou 
bází dřevnatého kmínku. 
Název sloní noha není botanický termín, 
nýbrž lidový název – používá se pro vícero 
rostlin. 
 

Madagaskar (záhony podél cesty)  

Kalanchoe beharensis 

 
 

Kalanchoe je sukulentní keř se stříbřitě 
zbarvenými, plstnatými listy a zjizveným 
kmenem. Plstnaté listy mají stříbřitou barvu, 
která obecně odráží sluneční záření. Zároveň 
zajišťuje delší ulpívání vláhy na listech – 
rostlina má větší čas vstřebat vodu. 

Uncarina sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze 14 druhů jich většina kvete žlutě. 
Zajímavé jsou především svými plody, 
velkými tobolkami porostlými dlouhými trny, 
zakončenými dvojitými, velmi ostrými háčky. 
Cokoliv se mezi háčky zamotá, se 
neobyčejně obtížně uvolňuje bez rozdrásání 
kůže nebo látky. Legendy dokonce nazývají 
unkaríny „lidožravými stromy“ a několik set 
let staré kresby barvitě znázorňují svíjející se 
oběti. Unkaríny pochopitelně lidi „neloví“, 
ovšem spatřit mrtvého hada nebo ptáka, 
zamotaného do plodů není nic neobvyklého. 
Domorodí obyvatelé Madagaskaru z listů 
podomácku vyrábějí účinný šampon na 
vlasy.  
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Pachypodium lamerei 

 

Dominantu záhonu nalevo od chodníku tvoří 
tři trnité sloupovité sukulenty druhů 
Pachypodium lamerei, Pachypodium geayi  a 
Pachypodium rutenbergianum. Rostliny jsou 
rovněž charakteristické hromaděním vody 
v pletivech kmene, P. lamerei spirálovitým 
uspořádáním trnů. 
 

Adansonia – baobab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baobab (Adansonia) L. je rod rostlin z čeledi 
slézovité (Malvaceae). Jsou to opadavé 
stromy s nápadně tlustými kmeny rostoucí v 
oblastech s obdobím sucha. Baobaby se 
vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v 
severozápadní Austrálii. Baobaby poskytují 
všestranný užitek. Pro většinu druhů baobabů 
jsou charakteristické lahvicovitě ztlustlé 
kmeny a kompaktní koruna. Dřevo baobabů 
je měkké, vláknité, v soustředných kruzích. 
Dřevo je schopno zadržovat vodu a průměr 
kmene se tak mění v závislosti na množství 
srážek. Dřevo při poranění často roní bělavý 
latex, který je bez zápachu. Pod borkou 
kmene je často přítomna tenká žlutá až 
zelená fotosyntetizující vrstva a mezi kůrou a 
dřevem je vrstva dlouhých podélných tuhých 
vláken. Listy baobabů v období sucha 
opadávají. Květy jsou velké, nápadné, 
oboupohlavné, vonné a vždy se otevírají se 
soumrakem nebo záhy po soumraku. U 
některých druhů (ze sekce Longitubae) se 
květ otevírá velmi rychle, asi 30 sekund, a 
pohyb je vnímatelný pouhým okem. Ačkoliv 
květy někdy zůstávají na stromě i několik dní, 
proces opylení může probíhat pouze v 
průběhu první noci. Baobab prstnatý je 
opylován kaloni a v menší míře i poloopicemi 
z čeledi kombovití, u ostatních druhů tomu 
však je většinou jinak. Květy obou 
madagaskarských druhů ze sekce Brevitubae 
jsou opylovány savci (kaloni u druhu A. 
suarezensis a lemurem maki kočičí (Phaner 
furcifer) u A. grandidieri), navštěvovány jsou 
však i rozličným hmyzem a strdimily. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A9zovit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_stromu
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opylen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaloni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poloopice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaloni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lemu%C5%99i
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maki_ko%C4%8Di%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strdimilovit%C3%AD
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Západní pobřeží Afriky (oblast 
Namaqualandu) 

 

Stapelia gigantea 

 
 
 

 

Květ dorůstá až  průměru dezertního talíře a 
pachem připomíná pach zkaženého masa. 
Spolehlivě tak do několika minut přivábí 
masařky, které omámené nakladou svoje 
potomstvo ke zdroji zápachu – středu 
chlupatého květu. Larvy však zajdou smrtí 
hladem, ale to už se většinou matička 
nedozví. Ta většinou v (aniž by opět tušila) 
svou chlupatou nohou přenese vytržený 
pylový orgán – pollinium ze středu květu na 
květ jiný. Pokud se v případě nepříbuzné 
rostliny podaří tento orgán „umístit“ na 
místo, uprázdněné od pollinia jinou 
mouchou, dojde ke sprášení a začne se 
vyvíjet plod – dvourohý lusk.  
 

Encephalartos horridus 
 
 

 

Píchoš hrozný (Encephalartos horridus) je 
rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a 
třídě cykasy. Tento druh se díky barvě listů 
řadí mezi skupinu tzv. modrých cykasů, velmi 
atraktivních a proto i ohrožených cykasů. 
Druhový název Encephalartos pochází z 
řeckých slov en (uvnitř, v), kephali (hlava) a 
artos (chleba), poprvé použitých německým 
botanikem Lehmannem. Název vychází ze 
skutečnosti, že z rostliny se získávala hmota 
na pečení chleba (nepravé ságo). Jedná se o 
chráněnou rostlinu, jejíž přežití je v přírodě 
ohroženo. Druh Encephalartos horridus je 
zapsán na hlavním seznamu CITES I, který 
kontroluje obchod s ohroženými druhy. 
 

Aloe dichotoma 
 

 
 

Vyskytuje se v Namibii a na západě 
Jihoafrické republiky, především v provincii 
Severní Kapsko. 
Roste na vyprahlých kamenitých stanovištích, 
ve vegetaci sukulentů a v různých typech 
suchých trávníků; provází území s velmi 
nízkými úhrny srážek, ať už přicházejí v létě 
nebo v zimě. Dnes jsou známy spíše 
jednotlivě rostoucí jedinci, v minulosti tvořil 
častěji i souvislé „lesíky“. Kvete v zimě. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zamiaceae
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cykasy
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cykasy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1go
http://cs.wikipedia.org/wiki/CITES
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Pachypodium namaquanum 
 

 
 

Nejnižší z afrických teras představuje oblast 
kapského Namaqualandu a Little Karoo. 
Dominantu zde tvoří vzácné trnité 
Pachypodium namaquanum. 
Jedná se o posvátnou rostlinu domorodců, 
kteří věří, že se v jejich kmenech ukrývají 
duše zemřelých předků. 
 

Dioscorea elephantipes 
 

 
 

Z veliké dřevnaté hlízy, z níž vyrůstají bohatě 
olistěné ovíjivé výhony. Jedná se o jam druhu 
Dioscorea elephantipes, lidově zvaný „sloní 
noha“. Vnitřek jamu je vyplněný tzv. 
houbovitou strukturou, ve které rostlina 
shromažďuje zásoby vody 

Epifitní kmen s tilandsiemi, orchidejemi 
 

  
 
 

 
 

Epifyty jsou organismy rostoucí na žijících 
rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. ani 
částečně na nich neparazitující. Termín epifyt 
pochází z řeckého epi- (znamenající 'na') a 
phyton (s významem 'rostlina'). Obvykle se 
tímto termínem označují vyšší rostliny 
(tillandsie, orchideje, kapradiny, bromélie), 
ale existují také epifytické baktérie, houby, 
řasy, mechy, kapraďorosty či lišejníky. 
Epifytické rostliny se zachycují krátkými 
kořeny kmenů a větví stromů, jsou hojné v 
tropických deštných lesích. Živí se tzv. 
rostlinným humusem, který se 
atmosférickými srážkami hromadí v trhlinách 
kůry. Vodu dokážou přijímat ze vzdušné 
vlhkosti, která bývá až 100%. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Parazit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapra%C4%8Forosty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ejn%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdu%C5%A1n%C3%A1_vlhkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdu%C5%A1n%C3%A1_vlhkost
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Austrálie a Tichomoří   

Agathis ovata 
 
 

 
 

Damaroně rodu Agathis na první pohled jako 
jehličnany nevypadají, jejich ploché jehlice 
jsou široké až 2 centimetry. Šišky však 
potvrzují botanické zařazení, jsou velmi 
zajímavé, kulaté a velké jako tenisový míček. 
Celkem 21 druhů rodu Agathis v přírodě 
najdeme od Filipín a Malajského poloostrova, 
přes Borneo, Celebes, Novou Guineu a 2 
malé oblasti severovýchodní Austrálie až na 
Fiji, Novou Kaledonii a sever Nového 
Zélandu. Z kůry Agathis australis vytéká 
vonná světle žlutá pryskyřice, kterou místní 
lidé žvýkají. Z téhož druhu se v zemi nalézá 
fosilní pryskyřice „kauri“, která bývala 
vyhledávána pro výrobu vysoce kvalitních 
průhledných laků, používaných k přetírání 
olejových obrazů. Dříve se damaroně 
používaly na výrobu nábytku, dnes jsou 
většinou již vzácné a jejich lehké a trvanlivé 
dřevo se používá například k výrobě baskytar.  
 

Pandanus – pandán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsou to většinou dřevnaté stromy, keře nebo 
liány. U lián jsou úponky kořenového původu, 
většinou to jsou pozemní rostliny, řidčeji 
epifyty. Některé druhy rodu pandán 
(Pandanus) se v tropech pěstují pro jedlá 
plodenství nebo semena a některé druhy 
poskytují materiál pro textilní průmysl a 
výrobu pytlů, košů, klobouků aj. Jiné druhy se 
dají pěstovat jako pokojové rostliny. Jsou 
známy asi 4 rody a cca 885 druhů (ovšem asi 
700 z toho zabírá rod Pandanus), které jsou 
rozšířeny v tropech mimo Ameriku, hlavně 
Afrika, Managaskar, jižní Asie, severní 
Austrálie, zřídka přesahují až do teplejšího 
mírného pásma (Nový Zéland). 
 

Jižní Amerika  

Ceiba pentadra – kapok 
 
 
 
 
 
 

Ceiba je tropický strom vysoký až 70m. Mladé 
stromy s kuželovitými ostny na kmeni a s 
téměř v pravém úhlu odstávajícími větvemi v 
pravidelných odstupech, staré stromy mají 
mocné deskovité kořeny a deštníkovitou 
korunu.  
Listy za sucha opadávají, jsou dlouze řapíkaté. 
Většinou kvete v bezlistém stavu. Plody jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epifyt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandanus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/tropicke-a-subtropicke-rostliny-martej-eugenia-myrtifolia/2897605?rtype=V&rmain=0&ritem=2897605&rclanek=161470&rslovo=421222&showdirect=1
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protáhlé tobolky, až 15cm dlouhé, pukající 
pěti chlopněmi, hustě vyplněné bílou vlnou, 
uvnitř až asi 100 tmavohnědých semen.  
V tropické Americe přečnívá kapok deštný 
prales. Původním obyvatelům se proto zdálo, 
že drží nebe. Jeho květy voní po kyselém 
mléku a jsou opylovány netopýry. 
 

Bromelie 
 

 

 
 

Bromélie je rod tropických rostlin z čeledi 
broméliovitých (Bromeliaceae). Rostliny byly 
pojmenovány po švédském botanikovi Olafu 
Bromeliovi. Pocházejí z tropické Ameriky a 
většina z nich žije epifytním způsobem života. 
To znamená, že rostlina roste přisedle na 
jiných stromech v jejich korunách. Existují 
mezi nimi i výjimky. Tu představuje například 
nejznámější bromélie - tolik oblíbený ananas.   
V době květu z listové růžice lesklých, tuhých 
listů vybíhají pestře zbarvené stonky, které 
nás tak svou krásou přitahují. Nejedná se 
ovšem o květy. Jsou to sytě zbarevné listeny, 
které se za ně vydávají, aby přilákaly hmyz. 
Skutečné květy jsou totiž velmi drobné a 
nenápadné. Po odkvětu mateřská rostlina 
uhyne. Před tím však stihne vyhnat několik 
odnoží, které následně pokračují v růstu. 
 

Anthurium 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Dodnes byla popsána téměř tisícovka druhů. 
Všechny pocházejí z tropické Ameriky, od 
Mexika až po jižní Peru a Brazílii. Nejvíce 
druhů roste na severu Kolumbie, v oblastech, 
které patří mezi nejdeštivější části světa. Více 
než tři čtvrtiny všech anturií rostou na 
stromech jako epifyty, další obsazují 
stanoviště na skalách a na prudkých stráních 
a jen málo druhů najdeme na zemi. Antúria 
jsou okrasná nejen barevným květenstvím a 
dekorativním plodenstvím, ale i listy, 
zajímavými svým tvarem, barvou, kresbou či 
povrchovou strukturou. 
 

Bixa orelana - oreláník barvířský 
 

Oreláník je rozšířený od Mexika po Peru a 
Bolívii. Kvete růžovými květy podobnými 
jabloňovým, které se po oplození mění v 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/tsunami-vas-neohrozi/3571241?rtype=V&rmain=0&ritem=3571241&rclanek=161470&rslovo=423233&showdirect=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bromeliovit%C3%A9
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hustě ježaté tobolky. Míšek plodů obsahuje 
hned dvě barviva – žlutý orellin a cihlově 
červený bixin, odtud i jeho latinský název. 
Orellin se užíval k barvení másla a sýrů, dnes 
se používá v potravinářství a kosmetice, 
v latinské Americe se jím barví například 
maso při pečení, používal se i jako barvivo do 
rtěnek. V textilním průmyslu se používá i 
bixin, z něhož se vyrábějí vodové a olejové 
barvy.  

Seychely  

Verschaffeltia splendida 
 

 
 
 

Palma pochází se souostroví Seychely. Vytváří 
chůdovité kořeny, které v přírodě mohou být 
i 1m vysoké. Zvláštností jsou tenké jehlovité 
ostny, kterými jsou hustě pokryté kmínky 
mladých palmiček. Slouží k ochraně měkkého 
kmene před ožíráním seychelskými obřími 
želvami. Později, když palmička povyroste a 
kmen zdřevnatí, ostny ztrácí.  
Vyhledává vlhká až podmáčená místa, často 
na březích potůčků a na prudkých svazích 
periodicky zaplavovaných strží v stabilně 
horkém a velmi vlhkém tropickém klimatu. 
Optimum nalézá v nadmořských výškách 
300–850 m, níže sestupuje jen podél větších 
toků. Zpravidla vytváří malé kolonie 

Madagaskar  

Palma poutníků (Ravenala 
madagascariensis) 

 

Ravenala je často nazývaná Palmou poutníků. 
Podle mnoha legend pozná světové strany, 
má své mohutné listové vějíře vždy 
orientované severo-jižním směrem. Kromě 
toho zadržuje v listových pochvách vodu, 
která může poskytnout záchranu žíznícímu 
cestovateli. O vodu nezávadnou, pitnou je tu 
nouze. V listových pochvách mívá sice vody 
dost, je ale hnijící, s napadanými částečkami 
organického původu. Ravenala však pitnou 
tekutinu skutečně skrývá, a to přímo v 
„srdci“, v růstovém vrcholu skrytém uvnitř 
vějíře listů. Domorodci moc dobře vědí, kam 
seknout mačetou, aby se trefili přímo do 
„pramene“. Po správném úderu vystříkne 
proud několika litrů čiré nezávadné rostlinné 
šťávy, kterou je nutné zachytit do nějaké 
nádoby.  
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U jezírek   

Heliconia bihai 
 

 
 

Helikonie je blízce příbuzných streliciím a 
banánovníkům. Mnoho desítek druhů je 
rozšířeno v tropické Střední a Jižní Americe, 
kde obývají nížinné deštné lesy a mokřady, 
kde mají k dispozici spoustu živin, vody a 
světla, které potřebují k životu, často proto 
obsazují břehy řek, bahnité příkopy u cest 
nebo vlhké okraje pastvin, kde bývá bohatá 
půda. Většina druhů dorůstá výšky mezi 2-5 
metry a podzemním hlízovitým oddenkem se 
rozrůstají do rozsáhlých trsů. Květenství se 
výborně hodí k řezu, řada druhů i odrůd se 
pěstuje komerčně. Sytě červená květenství, 
která se v expozici objevují v průběhu celého 
roku, patří druhu Heliconia bihai. 

Aristolochia gigantea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podražec velkokvětý, Aristolochia gigantea 
pochází ze Střední Ameriky ze souostroví 
Antily. Bizarní tmavohnědé, až 30 cm velké 
květy upoutávají  skvrnou oranžové barvy 
připomínající magické oko, květ navíc krásně 
voní po citrónech.  
 

Mangrove 

 
 
 
 

Na obou březích jezírka rostou rovněž 
stromky mangrove, na americké straně 
zástupce rodu Rhizophora a na opačné 
Bruguiera gymnorhiza z tropů Starého světa. 
Mangrovy jsou azonální společenstva 
ohrožených a chráněných stromů vyskytující 
se v brakických vodách (tedy v deltách řek, 
kde se sladká voda mísí se slanou). Dále je 
pro ně typická pravidelná kulminace výšky 
vodní hladiny a výskyt v tropických oblastech. 
Z rostlinstva se zde vyskytují dřeviny s 
opěrnými a dýchacími kořeny. Je zde častá 
viviparie. 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Azon%C3%A1ln%C3%AD_spole%C4%8Denstvo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulminace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C4%9Brn%C3%BD_ko%C5%99en&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BDchac%C3%AD_ko%C5%99en&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivorodost
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Philodendron selloum 
 

 
 

Největší filodendron v expozici se jmenuje 
Philodendron selloum a je jednou z prvních 
rostlin, které byly v našem skleníku vysazeny. 
Potrhané listy umožňují přístup světla do 
nižších pater rostliny. 
 

Hymenocallis litovalis 
 

 
 

Omamně vonící rostlina s roztřepenými 
okvětními lístky a nápadně dlouhými 
tyčinkami. 
 

Cyperus alternifolius  
 

 
 

Je vysazený na kraji jezírka, jedná se o běžně 
pěstovaný druh nepravého papyru druhu 
Cyperus alternifolius 

Za jezírky   

Tetradenia riparia 
 
 
 
 
 
 
 

Tetradenia riparia je původem ze severní 
Afriky, patří do čeledi hluchavkovitých 
(Lamiaceae). Pěstuje se jako okrasná rostlina i 
jako léčivka (a koření) - proti žaludečním 
potížím, malárii a inhalace sušených listů 
pomáhá proti bolestem hlavy. Tak ji aspoň 
používaly původní kmeny Zulu v Africe. 
V současné době je rostlina intenzivně 
farmaceuticky zkoumána.  
Je to rychle rostoucí keř, ročně naroste až 80 
cm, celkově v domovině dorůstá do 3 až 5 
metrů, u nás pochopitelně méně. Rostliny 
jsou samčí a samičí, liší se barvou květů 
(růžová a bílá), kvetou ještě před olistěním na 
konci větviček a voní.  
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Platycerium bifurcatum 
 
 
 
 

 

Často bývají chybně označovány českým 
jménem parožnatka, toto jméno však patří 
vodním řasám rodu Chara. Ze všech 
epifytních kapradin jsou patrně nejznámější a 
také nejčastěji pěstované. Celkem známe 15 
druhů, přičemž vystavené Platycerium 
bifurcatum se navíc dělí do 3 poddruhů. Rod 
je rozšířen v jihovýchodní Asii, ve východní 
Austrálii, v Africe a na Madagaskaru, jeden 
druh roste i v amazonské nížině Peru a 
Bolívie. 
Platyceria jsou zajímavá především výraznou 
dvoutvárností listů. Sterilní (primární) listy 
mají okrouhlý nebo ledvinitý tvar, mladé jsou 
zelené, ale postupně hnědnou a získávají 
papírovitou konzistenci. Jejich úkolem je 
zachycovat vláhu a opadané rostlinné i 
živočišné částečky, rozkládající se na humus. 
Druhý typ listů (sekundární, plodné) je 
zelený, vzpřímený nebo převislý, většinou 
vidličnatě nebo parohovitě členěný a vytváří 
výtrusnice. Plodné listy mohou být dlouhé od 
30 cm až po dva metry. 
 

Alpinia purpurata 
 

 
 

Pochází z Melanésie, domácí mezi Novou 
Kaledonií a Vanuatu. V tropech nechybí snad 
v žádném parku či zahradě. V ideálních 
podmínkách dorůstá i čtyřmetrové výšky. 
Listeny květenství bývají jasně červené, 
pěstují se však i odrůdy s listeny růžovými, 
meruňkovými nebo bílými. Nevelké a 
poměrně nenápadné květy jsou bílé. Po 
odkvětu často mezi listeny květenství 
vyrůstají mladé rostliny (viviparie – 
živorodost). Řezaná květenství vydrží ve váze 
2-3 týdny, používají se do mohutných 
slavnostních aranžmá při státnických 
návštěvách, svatbách a podobných 
příležitostech. V posledních letech bývá 
v prodeji i u nás. 
Naši rostlinu nám přivezla v roce 1995 
manželka bývalého prezidenta republiky, 
paní Olga Havlová, která ji dostala darem při 
návštěvě Singapuru.  
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Calamus vestitus – ratan 
 
 

 
 

Ratan je populární a módní materiál nejen na 
elegantní lehký nábytek i na bytové doplňky. 
Získává se z tenkých kmenů ratanových 
palem. Je to obrovská skupina většinou 
popínavých a ostnitých palem s centrem 
rozšíření v jižní Asii, celkově obsahuje 15 
rodů a počet druhů dosahuje téměř 600. 
Ratany svými tenkými a výrazně ostnitými 
kmínky prorůstají okolní vegetací, ostny se 
zaklesávají do kmenů a větví stromů a šplhají 
vzhůru. Ostny mají také na spodní straně 
listů a konce listů bývají u některých druhů 
prodloužené ve zvláštní, hustě ostnité dlouhé 
výrůstky zvané ciry. Pomáhají si i 
nevyvinutými ostnitými květenstvími. Podle 
dostupné opory mohou ratany měnit směr 
růstu a vytvářejí obtížně prostupné houštiny.  
 

Severní Amerika  

Vanilla planifolia 
 

 
 

Pochází z jižního Mexika z tropické vlhké 
nížiny státu Veracruz (verakruz). Indiáni 
kmene Totonaco (totonako), kteří ji 
pokládali za dar bohů, ji zde pěstovali dávno 
před příchodem španělských dobyvatelů a 
plantáže vanilky živí tento region dodnes. 
Staré kroniky tradují, že již Hernán Cortéz při 
setkání s aztéckým vládcem Moctezumou 
ochutnal nápoj chocolatl (čokolatl), tedy 
čokoládu, kořeněnou vanilkou a chili. 
Aztékové často vanilku používali v tehdejší 
medicíně a jako afrodisiakum. 
 

Aristolochia arborea 
 
 

 

Je typickým příkladem dřeviny kvetoucí 
z kmene – jeho hnědobílé květy připomínají 
malé houbičky úhledného tvaru. Tato 
rostlina má velmi zajímavou historii: 
začátkem minulého století sebrali tento druh 
na jediné známé lokalitě v Mexiku vědci 
z botanické zahrady v Leidenu. Rostlinu poté 
množili a darovali do několika dalších sbírek, 
mimo jiné i do zahrady Kebun Raya na Jávě. 
Všechny rostliny pěstované v Evropě 
postupně uhynuly, přírodní lokalita v Mexiku 
byla zničena a druh se zachoval pouze 
v zahradě na Jávě, odkud v sedmdesátých 
letech dovezli botanici z Bonnu několik řízků 
zpět do Evropy. Odtud se opět pomalu šířila 
do dalších zahrad, tedy i do skleníku v Praze. 
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V přírodě nebyla Aristolochia arborea již 
nikdy znovu nalezena.  

Bambus 
 
 

Bambus je souhrnný název pro několik rodů 
stálezelených dřevnatých trav z čeledi 
lipnicovitých. Do podčeledi Bambusoideae  se 
řadí asi 45 rodů s více než 600 druhy, 
„pravých“ bambusů (rod Bambusa) bylo 
popsáno přes 70 druhů. Některé dorůstají 
výšek až 40 metrů, na druhé straně mezi nimi 
najdeme sotva půlmetrové trpaslíčky. 
Dřevnatá stébla vyrůstající z plazivého 
oddenku jsou dutá, oddělená v článcích 
vnitřními přepážkami. Z kolének vyrůstají 
kratší postranní větévky. Mají úžasně 
rozmanitou biologii. Některé kvetou 
každoročně, většina jich však po odkvětu 
odumírá a populace se obnovuje ze semen. 
Často se sklízí a konzumují velmi mladé 
výhony, oblíbené jako zelenina. Stébla slouží 
nejen jako stavební, nábytkářský či košíkářský 
materiál, v Asii se používají i k výrobě papíru.  
Z bambusových listů se pletou rohože nebo 
klobouky, čerstvé slouží jako krmivo pro 
dobytek.  
 

Vietnam 

 

Caryota mitis s typickými, dvakrát zpeřenými 
listy tvarem připomínají rybí ocas. Vlákna 
z listů se používají na výrobu velmi pevných 
provazů, kterými Thajci a Indové přivazovali 
pracovní slony. 
 

Jáva, Borneo, Sumatra, Sundské 
ostrovy 

 

Medinilla  magnifica Pochází z ostrova Jáva a patří mezi nejčastěji 
pěstované druhy. Je to teplomilný, nížinný 
druh, který potřebuje vysokou vzdušnou 
vlhkost a dostatek světla. 
Ačkoliv se jedná často o velmi půvabné a 
nápadné rostliny, dodnes není jasné kolik 
druhů rodu Medinilla vlastně existuje. 
Některá literatura uvádí počet 150, jinde 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipnicovit%C3%A9
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400, revize rodu dosud nebyla udělána. Rod 
Medinilla je rozšířen v tropech obrovské 
oblasti mezi Afrikou a Polynésií, vývojovým 
centrem je souostroví Filipíny, kde najdeme 
největší druhové bohatství. Rostou 
v deštných lesích nížin, častěji však v horách 
až nad hranici lesa. Většinou jsou to keříky až 
mohutné keře, velikosti 25 cm až několik 
metrů, jiné rostou jako popínavé liány. 
Mnoho druhů roste jako epifyty na 
stromech. Některé druhy atraktivně kvetou, 
jiné mají drobné kvítky o šířce 2-3 mm. Plody 
jsou nápadné kulaté bobule v barvě bílé, 
růžové, oranžové až černé. 
 

Angiopteris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tato rostlina patří mezi nejmohutnější 
kapradiny světa. Zároveň je to archaický rod, 
který má své místo mezi vývojově nejstarší 
rostliny světa. Roste v tropech Starého světa 
mezi Polynésií, podhůřím Himálaje a 
Madagaskarem. Angiopterisy jsou stínomilné 
kapradiny, které vyžadují vysokou vlhkost a 
často i blízkost nějaké říčky nebo potoka. 
Většina z nich dorůstá obřích rozměrů. Udává 
se, že kmen (jen zdánlivě dřevnatý) může 
dorůst až 3 metry výšky a metrového 
průměru, listy Angiopteris evecta dorůstají 
délky až 7 metrů. Je příbuzný pravěkým, 
karbonskýmostromovitým kapradinám, 
jejichž zkameněliny patří do rodu Psaronius. 

Strongylodon macrobotrys 
 
 
 
 

Dřevnatějící liána z čeledi bobovitých se v 
přírodě pne po stromových velikánech a 
běžně dosahuje délky 20 metrů. Vytrvalé 
trojčetné listy jsou lesklé a v čase rašení 
temně fialové. Má obrovské převislé hrozny 
velkých člunkovitých květů. V přírodě se 
Strongylodon vyskytuje v deštných lesích s 
nadmořskou výškou do 1000 metrů, 
nejčastěji na březích řek, kde se pne po 
stromových velikánech. Květy po okraj 
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naplněné nektarem v lese září i v noci a 
přitahují opylovače – netopýry. Ti zavěšeni na 
pevných stopkách květenství pijí nektar a 
roznášejí na svých tělech pyl. Plody jsou 
oválné až pěticentimetrové lusky obsahující 
velká hnědá semena.  
Na Červeném seznamu je Strongylodon 
označen jako zranitelný. V přírodě, na rozdíl 
od jiných filipínských druhů, není při své 
velikosti ohrožen nezákonným a 
bezohledným sběrem, ale odlesňováním. 
Největším nebezpečím je pro něj proto ztráta 
opory.  

Myrmecodium 
 

 
 

Myrmekofilní rostliny se vyskytují 
v tropických pralesích. Mezi rostliny 
„spolupracující“ s mravenci patří zástupci 
rodů Myrmecodia, Hydnophytum, Dischidia, 
Acacia a další. Ve své domovině žijí v 
symbióze s mravenci. Jedná se o způsob 
spolupráce, z kterého mají prospěch oba – 
rostlina i mravenec. Rostliny poskytují 
mravencům pohodlný domov přímo ve svém 
těle a mravenci jim na oplátku zajišťují živiny, 
vodu a slouží rostlinám jako jejich „tělesná 
stráž“. Mnohé myrmekofilní rostliny totiž 
tvoří v prostorech, kde mravenci žijí, „vnitřní“ 
kořínky, jimiž vláhu a živiny vstřebávají. 

Chlazená část  

Amerika  

Fuchsia  

 
 

Celou expozici propojují plané druhy fuchsií, 
kvete zde Fuchsia boliviana s 10 cm dlouhými 
trubkovitými květy i Fuchsia minimiflora 
z Popocatépetlu, jejíž kvítky měří sotva půl 
centimetru.  

 

Epidendrum radicans 
 
 
 
 
 
 
 
 

V přírodě obývá území od Mexika až po 
Ekvádor. Roste především v chladnějším, 
deštivém klimatu vrchovin a hor 
v nadmořských výškách od 900 až po 2500 
metrů nad mořem. Jejím oblíbeným 
stanovištěm jsou otevřené horské louky, 
travnaté strmé svahy nebo skalky a veliké 
balvany, které již zarostly mechem a 
kobercem rostlin. Epidendrum radicans má 
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zajímavý způsob růstu, není epifytem ani 
terestritem (vyrůstajícím ze země). Potřebuje 
světlé travnaté porosty bez vyšších dřevin. 
Dlouhé plazivé stonky prorůstají trávou a 
spouštějí kořeny do trsů trav, prakticky se 
nedotýkají povrchu země a rozrůstají se 
všemi směry do okolí. Množí se rozlámáním 
stonku na několik menších kusů. 
Ve své domovině tato orchidej není vzácná, 
na vhodných místech svítí tisíce oranžových 
květů.  

Filipíny  

Láčkovky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láčkovka (Nepenthes) je jediný rod čeledi 
láčkovkovité (Nepenthaceae). Tyto rostliny 
lapají drobné živočichy pomocí speciálních 
lapacích orgánů, láček, které vznikají 
přeměnou listu. Největší počet druhů 
můžeme nalézt na Borneu a Sumatře, kde se 
vyskytuje nejvíce endemických druhů.  
Láčkovky mají slabý kořenový systém a 
obvykle poléhavý či popínavý stonek, často i 
několik metrů dlouhý. Ze středního žebra listu 
na jeho špičce vystupuje úponek, na jehož 
konci pak vzniká láčka. Úponek často slouží k 
přichycení k opoře. Uvnitř láčky je tekutina, 
která obsahuje trávicí enzymy. Ty rozpouštějí 
lapenou kořist.  
Uvnitř láčky se nacházejí žlázy vstřebávající 
rozkládanou potravu. Nad hladinou je hladká 
vosková vrstva, která kořisti znemožňuje únik 
z pasti. Vstup do láčky lemuje hladké obústí, 
často pestrobarevné a zdobené žebry. Nad 
obústím se nachází víčko, chránící láčku před 
deštěm. Na spodní straně víčka se mohou 
vyskytovat nektarové žlázy, lákající kořist. 
Kořistí bývá většinou hmyz, ale větší druhy 
jako třeba N. rajah či N. rafflesiana mohou 
„ulovit“ i drobné obratlovce jako třeba krysy 
či ještěrky. 

Stolové hory  

Heliamphora Heliamfory se vyskytují na svazích a 
vrcholcích náhorních plošin jihoamerických 
stolových hor Guyanské vysočiny (tepuis), 
které se rozprostírají na ploše třech států: 
jižní Venezuely, Guyany a severní Brazílie. 
Jsou právem považovány za jedny z 
nejatraktivnějších masožravých rostlin. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1%C4%8Dka_%28rostliny%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endemit
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  Vytvářejí vzpřímené zeleno-červené 
souměrné láčky zevnitř vystlané chloupky. 
Velikost rostlin je různorodá, pasti 
nejmenšího, čerstvě popsaného druhu. H. 
pulchella nejsou větší než 8 cm, zatímco např. 
mnohaletá H. tatei může mít v přírodě při 
zdřevnatělém kmínku až 1,5 metru! V 
současné době je známo 12 druhů a několik 
variet. Kořistí heliamfor je drobný hmyz, 
zejména mravenci. Plošiny stolových hor jsou 
naprosto izolované od okolního světa. Proto 
se na každé hoře vyvinuly samostatně 
izolované populace rostlin i živočichů, které 
procházely vlastním vývojem po tisíce let. 
 

Brocchinia sp.  

 
 

Zástupci rodu Brocchinia jsou bromélie 
rostoucí na zemi, na skalách i jako epifyty. 
Nejmenší druh měří i s květenstvím 5 cm, 
zatímco největší (Brocchinia micrantha) až 8 
m. Listy má v růžici, která je buď přízemní, 
nebo na vrcholu stonku. Pochvy listů jsou 
obvykle velké, hnědočerné a lesklé. Ve středu 
listové růžice se u mnohých druhů zachycuje 
voda. Čepele listů jsou celokrajné. 
Rod zahrnuje 19 druhů a vyskytuje se pouze v 
oblasti Guyanské vysočiny. Brocchinie 
vyvinuly řadu způsobů, jak ve velmi chudém 
prostředí získat živiny. U některých druhů 
(Brocchinia reducta a B. tatei) byla prokázána 
masožravost. Druh B. acuminata je 
myrmekofilní. U některých populací B. tatei 
byla prokázána symbióza s dusík vázajícími 
kyanobakteriemi. Ve středu růžic některých 
druhů se zachycuje voda spolu s organickým 
materiálem a stává se tak zdrojem živin. 
 

Utricularia sp. 

 
 
 
 

Bublinatka (Utricularia) je nejhojněji 
zastoupený rod masožravých rostlin, čítá 214 
druhů a je rozšířen ve všech klimatických 
pásmech od Antarktidy po tropy s výjimkou 
nejsušších oblastí a mnoha ostrovů. Většina 
druhů se vyskytuje v Jižní Americe. 
Zastoupení rodu ve volné přírodě, zejména v 
bažinatých oblastech, klesá v důsledku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epifyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guyansk%C3%A1_vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maso%C5%BErav%C3%A9_rostliny
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrmekofilie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyanobakterie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maso%C5%BErav%C3%A9_rostliny
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znečištění a ztráty původního prostředí. 
Každá past tvaru měchýřku je velká 0.5 - 4.0 
mm v průměru. Vznikla přeměnou listů. V 
lapacím měchýřku je vakuum a každý z 
měchýřků má víčko opatřené titěrnými 
chloupky. Víčko bývá obvykle zavřené, ale 
když se nějaký drobný živočich (prvok, roztoč, 
korýš, drobný hmyz, nebo jeho larva) dotkne 
chloupků, víčko se prudce otevře a podtlak 
vsákne kapku vody i s živočichem do 
měchýřku. Víčko se opět přiklopí, a proto 
oběť nemůže uniknout. Tento proces trvá 
pouze zlomek sekundy. 
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Past
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozto%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz

