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Je to již třicet let, co jsme uložili první kámen a zasadili první 
kytič ky a první dřevíčka do naší skalky. 

Utíká to, utíká, a tak jsme se trochu ohlédli a vzniklo toto dílko. 
Je napsáno především pro nás, pro naši potěchu. 

 Když ale přinese radost i jiným, budeme o to spokojenější. 
 
 
 
 

ve DRUŽCI,  
"ZAHRADA  U  TATÍ ČKŮ" 

duben 1981 – duben 2011 
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Vysvětlení namísto úvodu 

Skalka, alpinum či nejmoderněji rock garden. Dovolím si uvést na dané téma něco málo 
osobních zkušeností a postřehů. Nikoho zde nehodlám poučovat a obtěžovat metodickými 
návody o tom, jak se skalka staví, jak musí vypadat, jaká pravidla a zásady je nutno při její 
stavbě dodržovat, nebo dokonce popisovat speciální pěstitelské metody. Povídání není ani 
učebnicí, ani pokusem o odbornou práci. Toho již bylo napsáno habaděj. Je tu uveden pouze 
skutečný příběh o tom, jak my, kdysi zahradou zcela nedotčení manželé, které nějaké 
pěstování rostlinek původně vůbec nezajímalo, časem objevili ve skalce svoji velkou 
společnou celoživotní lásku a zálibu.  

K tomu jsme se však museli postupně dopracovat a právě cesty, kterými jsme se ubírali, 
poznání, která nás ovlivnila, a rozhodnutí, jaká jsme poté učinili, jsou podstatou celého 
vyprávění.  Vše, co je zde uvedeno, je až odporně pravdivé a skutečné. Jediné, co tu mohu 
čtenářům nabídnout, jsou osobní zkušenosti, náměty k zamyšlení a důvody, které 
předznamenávaly naše kroky. V tom je snad toto dílko jiné ode všeho, co doposud bylo 
na téma skalky napsáno. Proto se také trochu šířeji zmiňuji o prvních kontaktech s lidmi, kteří 
v oboru něco znamenali, opravdu uměli a které nám dobrá náhoda přivedla do cesty, neboť 
bez setkání s nimi bychom si naši opravdovou skalku nikdy nepostavili. Dnes již nežijí, a tak 
jim alespoň touto cestou dodatečně děkujeme a jejich moudrost posíláme dále do světa. 

Chci se s vámi podělit o naše radosti, jak jsme po dobu třiceti let postupně stavěli (ale někdy 
i bourali) tu naši skalku, která se dnes rozkládá na ploše více než tisíc metrů čtverečních. 
Tvoří ji skoro pět set tun kamení a je osázena přibližně jedním tisícem druhů nejrůznějších 
rostlin. Pro někoho to jsou čísla nepředstavitelná, pro jiného zase nic až tak moc 
mimořádného. Povídání nejsou slova botanika či zahradního architekta. Na těchto stránkách 
jsou pouze zaznamenány naše postřehy, náš náhled na věc a především to, jak jsme ke stavbě 
skalky přistupovali, jaké peripetie nás provázely a jak nás zahrada se skalkou nakonec 
za to vše odměnila. Je to pohled na věc takříkajíc z druhé strany, z pozice pachatele, jak 
by se odborně vyjádřil policejní vyšetřovatel. 

Jak to všechno začalo  

Koncem roku 1980 jsme dokončili svépomocí (jak také jinak v té době) stavbu rodinného, 
trochu netradičně pojatého domu a hned příští jaro jsme začali se zkrášlováním jeho okolí. 
Moje paní celkem neprozřetelně navrhla, aniž by domyslela, jak moc to změní budoucí život 
naší rodiny, abychom si u domu udělali malou skalku. Po třech letech zocelení všemi 
stavebními profesemi nemohlo zaznít jednoduššího přání. Pln elánu a snahy se zalíbit, bylo 
dílo asi do týdne hotovo.  

Celá ta hrůza byla lokalizována na ploše přibližně čtyři krát pět metrů. Ovšem já jsem tenkrát 
viděl svůj výtvor ve  zcela jiném světle. Něco tak „nádherného a krásného“ klidně mohlo 
soupeřit s visutými zahradami Semiramidinými a královskou zahradní společnost hrdého 
Albionu jsem byl ochoten jako melouch přijmout, co se stavby skalky týkalo, po večerech 
do učení. Dodnes mě mrzí, že jsem si z toho nepořídil fotodokumentaci. Mohla vejít 
do učebnic. Vcelku zdařile tu byly umístěny všechny doposud známé chyby na téma, jak 
skalka nemá vypadat. Opravdu, žádnou jsem neopomněl. Beze vší skromnosti uvádím, 
že jsem jich naopak ještě asi tucet dalších vymyslel a to takových, které doposud nebyly nikde 
a nikým publikovány. Zkrátka byly zde všechny pěkně pospolu. To vím dnes. Hned po stavbě 
jsem byl jiného, daleko neskromnějšího mínění. 
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Začalo to před 30 lety tam pod tím oknem. 

Určitě jste slyšeli o tom, že pýcha cosi předchází, že. Já si ten svůj ciferník nabil asi tak 
do týdne poté. Byl to pád zvláštní. Moje ego se sice ocitlo až u samého dna, ale zároveň jsem 
bezpečně věděl, aniž bych si to uměl nějak blíže vysvětlit, že jsem objevil něco, co mě už 
nikdy nepustí. Objevil jsem, aniž bych to dovedl blíže specifikovat, svoji drogu. Věděl jsem, 
že to chci také, že to musím mít, že to není otázka peněz, že si to snad budu moci v budoucnu 
také pořídit, ale vůbec jsem ani náznakem netušil cestu, kterou se mám ubírat, co pro to mám 
udělat a především, jak vůbec začít. Byl to zvláštní pocit bezmoci a očekávání, který jsem 
doposud nepoznal.  

On totiž jeden můj známý, když už dál nemohl poslouchat moje "žvásty a učené řeči" na téma 
stavby skalek, udělal to nejlepší, co mohl. Pozval mě na návštěvu k panu Janoušovi, který 
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v té době měl již asi dvacet let jednu z nejkrásnějších skalek v zemi, jež zaujímala významné 
místo i mezi skalkami v evropském měřítku.  

Zazvonili jsme, přišel nám otevřít trochu zvláštní podsaditější člověk, pozdravili jsme se, on 
majestátně pokynul rukou, abychom jako šli dál. A nic. Po minutě ticha povzbudivě prohodil: 
„Tak to je von, jó? No, mohlo to bejt horší.“  Koukal jsem jak koza na integrály. Přišli jsme 
na dvorek, který již cosi naznačoval, ale pořád jsem nechápal, co zvláštního uvidím a proč tu 
vůbec jsem. Až najednou... Jako blesk z čistého nebe. Za brankou do zahrady, za vysokou zdí, 
jsem se bez jakéhokoli předchozího varování ocitl ve světě jiných dimenzí. Šok! Mohl bych 
to tak napsat, ale bylo to něco úplně jiného. S otevřenou pusou jsem stál zkoprnělý údivem, 
nemohouce udělat jediný krok a nebudete tomu věřit, doslova a do písmene jsem se několikrát 
štípl do ruky, jestli se mi všechno jen nezdá. Když jsem od pana domácího uslyšel slova, která 
opět patřila mému průvodci: „Hele, ty to tu znáš, tak mu to tady vokaž,“ jsem se vzpamatoval 
alespoň do té míry, že jsem byl schopný si skalku a vůbec celou zahradu několikrát 
pomalu a důkladně projít.  

První konkrétní myšlenka, kterou jsem byl schopen zaznamenat, byla, že jsem doposud 
žádnou skutečnou a opravdovou skalku před tím neviděl. Psal se tehdy rok 1981. Jakékoli 
přečnívání průměru bylo považováno div ne za zločin a všichni jsme v podstatě měli 
ke všemu sice stejné, ale nijak zvláštní možnosti. Až do této chvíle jsem si pod slovem skalka 
dovedl představit jenom pár po stráni poházených kamenů, pokud možno 
co nejnápadněji usazených tak, aby si jich každý hned všiml, co nejbarevnějších 
a různorodých. Co nejméně kamení rozsetého po co největší ploše, aby vše bylo hotovo 
rychle, hned a hlavně to nedalo moc práce a přemýšlení. Zlaté české ručičky nám všem již 
několik desetiletí postupně chromly. Tady ne, tady jsem vůbec nedovedl definovat, co jsem 
viděl, čeho jsem svědkem. Bylo to dokonalé. Nic nešlo ubrat, nic nešlo přidat. Bylo 
to nádherné, bylo to úžasné, ale zároveň to bylo něco tak přirozeného, až dojemně prostého, 
vznešeného a ke všemu tak normálního, že se vlastně nebylo o čem bavit. Ano, to bylo 
to, co mi na celé návštěvě nejvíce nešlo na rozum i potom, když jsem se vrátil domů. Věděl 
jsem, že všechno, co jsem do této chvíle udělal, bylo špatně, ale vůbec jsem ani zdaleka 
netušil jak dál.  

Na zahradě jsem strávil v němém úžasu asi dvě hodiny. Nikdo mi nepředhazoval, jaký jsem 
nedouk, což ze mě na hony sálalo. Vlastně nikdo skoro nic neříkal. Pouze jsem se díval, měl 
jen pár velice pokorných a obecných dotazů, na závěr vykoktal poděkování a tiše odešel. Jak 
jsem se později dozvěděl, právě tím jsem si měl údajně u pana Janouše získat náznak jakýchsi 
sympatií za to, že jsem „Nemachroval a držel zobák, když už toho moc neumím.“ Kdepak by 
mě tenkrát napadlo, že jednou budu ve stejném výsostném postavení a budu moci k prohlídce 
jeho skalky zase já zvát své přátele, že ona věta: „Hele, ty to tu znáš, tak mu to tady vokaž,“ 
bude určena mně a na naši skalku budou přicházet stejně zvídavé návštěvy. 

Ale popořádku.  Domů jsem se dostal asi v půl deváté navečer, vzal krumpáč a nebyl líný při 
světle baterky svoji předchozí týdenní práci okamžitě rozkopat. To se pak v průběhu několika 
dalších dnů s monotónní pravidelností opakovalo při mých marných a bezradných pokusech 
znovu a znovu vybudovat tu naší NEJ skalku. Až o hodně později jsem pochopil 
nejzákladnější pravidlo, kterým jsem se měl od počátku řídit. Zní prostě, ale je ohromně těžké 
ho naplnit. Skalka má být založena v harmonii s přírodou a zároveň má sjednocovat své 
kamenné jádro se společenstvím pěstovaných rostlin. K tomu jsem se však musel 
dopracovávat krůček po krůčku, sám a v potu tváře. Přesně, jak praví kniha knih. 

Samozřejmě, že jsem si hned přečetl některá pojednání o tom, jak se skalka staví, jak 
se skalničky pěstují, ale moudrý jsem z toho nebyl. Skalka podle mých představ byla opravdu 
o něčem jiném, a tak jsem dále tápal. 
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Tu opět zasáhl do mého života pan Janouš a udělal to s grácií vědoucího člověka. Nepoučoval 
mě. Nedával mi žádné konkrétní rady. Celou jeho tehdejší řeč si pochopitelně po té dlouhé 
době již nepamatuji. Jen vím, že jak bylo jeho dobrým zvykem, netrvala více než pět minut 
a utrousil něco v tom smyslu: "Podívej mladej, nechtěj se po nikom opičit a po nikom nechtěj 
nic opakovat. Můžeš stokrát vidět, můžeš dlouho chodit od jednoho k druhýmu, ale udělat 
si to stejně musíš celý sám a podle svýho. Každej máme jiný oko, každýmu z nás se líbí něco 
jinýho. Každej šutr je jinej a tak zákonitě musí být jiná i každá skalka. Až si budem kamení, 
nedej bože, jednou plácat přes kopyto z PVC, teprve potom můžeš chodit opisovat. Ale u toho 
já už bejt nechci. Mně stačí to, co tu mám. Ty choď po světě s otevřenejma očima. Dívej 
se pořád kolem sebe. Začni hned u vás za humnama, třeba podél toho našeho Kačáku, nebo 
u Berounky. Všude, kde ještě objevíš zachovalej kus poctivý přírody. Ta je tím nejlepším 
mistrem a jen u ní se můžeš něčemu pořádnýmu přiučit. Pude to pomalu, pokud vůbec, a když 
jednou doopravdy začneš, do konce života s tím nebudeš hotovej. Tak sem začínal já, a tak 
budou začínat i ti, co přídou po tobě, pokud budou taky chtít, aby po nich něco kloudnýho 
zbylo."  

Byla to ta nejlepší a nejcennější rada, kterou jsem kdy mohl dostat, a já se jí kupodivu začal 
řídit a snažím se ji mít stále na paměti. I když pan Janouš dnes není mezi námi, vždy, když 
začnu ve své skalce s něčím novým, sám sebe se zeptám, co by tomu asi říkal on.   

První objevitelské krůčky 

Tak jsme poznávali okolí svého bydliště, nalézali věci netušené a zároveň jsem začal s jakousi 
první třídou obecné školy na naší skalce. Na stejných pět krát čtyřech metrech jsem seskupil 
cosi kamení tak, aby to alespoň vzdáleně připomínalo skalku, a s vědomím, že se všechno 
brzy předělá, začalo naše pěstitelské martýrium. Vzniklo místo, na kterém mohla začít výuka 
„malé násobilky“ v pěstování skalniček. A zase se ozval ten čertík nezkroceného génia, který 
asi dřímá v každém člověku. Nikoli podle Jana Ámose, od jednoduchého ke složitějšímu, ale 
hned jsem se chtěl pustit do toho, co se mně podle obrázků nejvíce líbilo. Sice jsem byl již 
skromnější ve svých vizích, takže jsem si alespoň přečetl návod na pěstování toho, co jsem 
sázel, ale výsledek nebyl nic moc. Až když jsem začal pěkně popořádku s těmi nejjednodušeji 
pěstovatelnými skalničkami, jako jsou různé huseníky, štěničníky, netřesky a tařice, začaly 
se dostavovat první úspěchy. Postupně přibývaly další, náročnější rostliny a ty kupodivu 
také přežívaly.   

Ve svém skalničkářském životě jsem měl to štěstí, že jsem se v pravý čas potkal s těmi 
pravými lidmi. Moje zásluha spočívala ve včasném rozpoznání jejich moudrých rad 
a ponaučení, které jsem si postupně bral k srdci. Takovým mým druhým skalničkářským 
andělem byl pan Zuckerstein ze Záryb u Brandýsa nad Labem. V oněch letech v naší zemi 
jeden z mála, u kterého se dal koupit poměrně rozsáhlý sortiment skalniček, hodnotných 
i v porovnání s možnostmi současných specializovaných podniků. U něj prodej kytiček 
probíhal úplně jinak, než tomu je u mnoha dnešních "podnikatelsko-zahradnických subjektů", 
jejichž cílem je především zisk a přiznejme si, nejednou i zisk za každou cenu. Starý pán se na 
první pohled tvářil trochu jako morous, ale to zdání velice brzy zmizelo s jeho prvním 
úsměvem. I k němu člověk přišel trochu do jinam. Pokud si vzpomínám, nikdy se nesnížil 
k tomu, aby pro něj byl prodej skalniček pouhopouhý kšeft a on prodával kytky jak Baťa 
cvičky. Nákup tu představoval obřad s pevným rituálem. Každého nového zájemce o koupi 
si vzal na chvilku  stranou, na malou prohlídku své zahrádky, a jen tak mimochodem, mezi 
řečí, poznal kvality a znalosti potencionálního zákazníka. S rozpoznáním mých vědomostí 
to měl opravdu snadné. Kupodivu mi to nedal ani trochu znát a jednal se mnou jako rovný 
s rovným a já se tetelil blahem. Až když jsem si nakonec vybíral sortiment svého nákupu, tak 
u některých věcí rozšafně a dobrácky pronesl: „To ti nedám, na to seš eště blbej. Když 
se budeš snažit, tak až příští rok.“ Sice to řekl způsobem, který nemohl urazit, ale hned 
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po verdiktu to byl trochu otřes. Jasně že měl pravdu, ale když jsem to zaslechl poprvé, tak 
jsem byl, jak jen to říci slušně? Perplex, by mohl být sice věcně odpovídající, leč nikoli jadrně 
a barvitě výstižný výraz. Účelu však bylo dosaženo a byl to vlastně motiv, abych 
si vyhlédnutý skvost mohl příští rok za zásluhy odnést domů. Například trilia jsem si u něj 
zasloužil po více než pěti letech a Lewisii tweedyi ještě déle. U něj jsem pochopil, 
že vypěstovanou květinku či dřevíčko bere jako živoucí bytost, jako své dítě a on, její dobrý 
táta, ji přeci nedá za mrzký peníz někomu, kdo by toho jeho drobečka mučil a nedal mu péči, 
kterou vyžaduje. To bylo ohromné poznání a natrvalo mi utkvělo v mysli. 

Ale zpět k tématu. Při toulkách naší zemí jsme se dívali, jak to ta konkurence dělá. Jak 
ta lidská, tak i ta nejvyšší – pán a paní Přírodovi. První a nejdůležitější objev byl zredukovaný 
do jediného slůvka – nespěchat. Čas pracuje pro nás a je schopen velmi úspěšně zredukovat 
všechny chyby a nedostatky, kterých jsme se dopustili. Ale vykládejte to nějakému 
začátečníkovi, který překotně pospíchá, aby za rok, za dva, dohonil vše, co jiní budovali 
po desetiletí. Toto poznání trvalo k úplnému pochopení nejdéle. V plném rozsahu jsem 
si ho uvědomil až na jedné skalce, která byla postavena proti vší logice a poučkám, 
z nedostatku jiných možností, světe div se, z bloků rozstříleného betonu jedné 
z prvorepublikových vojenských pevnůstek. Čas dal ale betonu vizáž šedivého slepence či 
arkózy, porostl ho mech a lišejníky, mnohé zakryly polštáře pěstovaných rostlin a to, co bylo 
vidět, byl pěkně tvarovaný reliéf terénu, na kterém se dobře vyjímaly skalničky a dřevíčka. 
Příroda a čas jsou milosrdní k tomu, kdo si jejich přízeň zaslouží, a trpělivým pomáhají.  

Námětem pro skalku jsou zákoutí spíše nenápadná. Například stráň s několika vyhřezlými 
balvany a s květenou v okolí. Tak nějak si lze budoucí skalku představit. Skalní město 
Adršpasko – teplických skal nás sice ohromí svojí nádherou, ale zároveň sami uznáte, 
že doma to tak udělat nelze. Na měřítko 1 : 1 není ani dost prostoru, ani materiálu a již vůbec 
ne čas. Jiná měřítka by hodně zaváněla kýčem a místo toho si daleko jednodušeji můžeme dát 
na  zahrádku umělohmotné trpajzlíky či pouťovou střelnici s lochneskou. Vyjde to levněji, 
je to rychlejší, méně pracné a výsledek je stejný. Proto žádná skalka nemůže být zmenšenou 
kopií nějakého přírodního skalního útvaru nebo dokonce části pohoří.  

Tak co je vlastně nutné v přírodě pozorovat? Především „způsob uložení materiálu“, ale 
zároveň s tím i cosi navíc. To, jak takový kus skály působí solitérně i jako součást celého 
masivu. Jak vlastně skalní stěna vypadá, jak navazuje na své okolí, v němž se nachází a jaké 
jsou její zákonitosti. Postupně jsme si uvědomovali rozdílnosti v uspořádání jednotlivých 
morfologických a přírodních útvarů. Například rozdílnost stěny barrandovských vápenců 
u Prokopského údolí, kdy jednotlivé vrstvy kamene jsou uloženy v šikmé poloze tak, jak 
vrásnění probíhalo, včetně výrazných zlomových partií od masivu buližníku, který zase tvoří 
skály a údolí Divoké Šárky. Najednou jsme uviděli specifickou nádheru žulových balvanů 
na České Kanadě, třeba na cestě ze zastávky úzkokolejky Kaproun (posledního to místa, kde 
byl spatřen génius Jára da Cimrman) do vesnice téhož jména. Když cestou nad lesem míjíte 
několik balvanových uskupení doplněných vzrostlými stromy, na kterých je patrný vliv 
místního surového podnebí, nic krásnějšího nevymyslíte. Spatřili jsme zvláštní kouzlo starých 
břidlicových lomů u Rabštejna, nebo již dlouho opuštěné dobívky arkózového pískovce 
kousek vedle u Potvorova. Porovnávali jsme různost kaňonů Dyje, Berounky či Lužnice pod 
Táborem, zrovna tak jako nestejnorodost jejich lesů. Ani ty okolní stromy v nich nejsou 
souměřitelné. Řídké lesy nízkých a podsaditých dubů na suchém podkladu v Podyjí mají 
úplně jiný charakter než samostatní majestátní velikáni na hrázích třeboňských rybníků. 
Přímo za neskutečný jsme považovali první pohled dolů na meandry Dyje, připomínající 
soutok tří řek, který se před námi překvapivě objevil z vrcholku zříceniny Nového Hrádku. 
Samostatnou kapitolou k vyprávění by bylo porovnávání krasových útvarů středních Čech 
s těmi u Blanska. A nejedná se toliko o hory, kopce a skály. Nadchla nás i velmi podobná 
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zádumčivost Borkovických blat a Červeného blata u Suchdola nad Lužnicí, ve srovnání 
se zcela jinou ponurostí vodnatějších blat Šumavy či Jizerských hor. A úplně jiné kouzlo mají 
zase blata, v egerlandském, nářečí soos, u Františkových Lázní. Ten, kdo nikdy nespatřil 
roztodivně krásná vřesoviště mezi Šatovem a Znojmem je o mnoho zážitků chudší. A tak 
bychom mohli zůstat na táčkách hodně dlouho. 

Předně jsme zaznamenali, že většina středních partií skal je uložena v jedné souvislé vrstvě, 
která má minimum odchylek. Nemusí být vodorovná, ale je kompaktní a drží jeden směr.  

 
Postupné vrstvení kamene – střední pásmo naší skalky. 

Tak také začala naše budoucí skalka vypadat. Střední blok je navršen z kamenů, které jsou 
uloženy v sourodém horizontálním pásu. V horních částech přírodní skály nepůsobí nijak 
rušivě dominantní štíty. Doma je však nutno dát pozor na měřítko a úměrnost podle hesla, 
že méně je někdy více. Dole, pod skutečnou skálou, jsou většinou spadané balvany 
a to i značně daleko od svého původního stanoviště. Proto může tvořit patu skalky jakoby 
volně navršené a neuspořádané kamení. A když jsme objevili nějaký opravdu pěkný valoun, 
který bylo líto zabudovat do masivu, dostal úlohu spadlého balvanu jako docela hezký solitér. 

To vše nám s mojí paní uvízlo v paměti, ale zároveň s tím jsem začal pokládat první kameny 
do naší opravdové skalky. Krumpáč začal být na skalce používán většinou jen k úpravě terénu 
před položením drenážní vrstvy a prvních kamenů a nikoliv k tomu, abych s jeho pomocí své 
předchozí dílo v prach obrátil. Pochopitelně! I nadále jsem cosi z postaveného boural. Ale již 
nikoli proto, abych začal úplně znovu a od začátku, ale spíše abych něco z hotového lépe 
poskládal. Nejkrásnější na celé té práci bylo, že jsme nevěděli a ani přibližně netušili, jak 
rozsáhlá ta naše skalka bude. Mnohokrát jsme ji považovali za zcela hotovou a ukončenou, 
a pak někdo přišel s další šílenou představou, kterou jsme začali realizovat. Původně měla 
dokončená skalka plochu asi sto padesáti metrů čtverečních. Zajímavé bylo, že její nárůst 
se neuskutečňoval kontinuálně, ale vždy v jakýchsi ucelených kvantech. Podle toho, jaký 
nový nesmysl některého z nás napadl. 
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V tom právě bylo to kouzlo. Prvně vyřčený nápad byl jen jakýmsi zbožným přáním na úrovni 
snění, asi tak, jak by to bylo hezké a co krásného bychom si opatřili, kdybychom vyhráli první 
ve sportce. Postupně jsme se k myšlence vraceli, odstraňovali jsme z ní slupku po slupce 
všechny vrstvičky fantasmagorie a pomalu se vyloupla realizovatelná představa a my měli 
zase na několik dalších měsíců či let o zábavu postaráno. Dnes se nás většina návštěv ptá, jak 
jsme dali dohromady celkovou a poměrně zajímavou kompozici skalky. Všechny ty svahy, 
srázy, rokle, cestičky, jezírka a navazující zákoutí. Odpověď je jednoduchá, ale nikdo jí příliš 
nevěří. Šlo to postupně. Krůček po krůčku, a vždy jsme se snažili kromě propracování nového 
detailu také o harmonizaci celku. Bohužel, dnes jsme již na konci. Skalka je opravdu 
dokončena. Prostě větší zahradu nemáme, a to jsme si od obce pronajali i sousední stráně 
u silnice. Přemostit silnici a vydat se do přilehlých polí mi moje paní, jako jediný normální 
člen naší rodiny, se vší rozhodností zakázala.  

Ne vždy se vše po celý ten čas odbývalo v idyle, která snad z vyprávění může mylně vyznívat. 
Někdy jsme i několik let se stavbou skalky nepokračovali a jakýsi pocit bezmoci byl cítit 
v rozpětí asi sedmi roků, kdy naše děti studovaly na vysoké škole a my přednostně vydělávali 
peníze na jejich studia a na skalku a jiné aktivity zbývalo času opravdu pomálu. Dnes ani 
nevím, pro koho byl vysokoškolský diplom větší dar, zda pro naše méně zdárné děti, nebo pro 
jejich rodiče. Po letech půstu jsme se ale ke stavbě skalky s o to větší horlivostí vrátili. 

Jaký kámen 

Ohledně kamene jsme měli jednoduché rozhodování. Krásně tvarovaného buližníku 
vyhazovali v našem okolí zemědělci ze svých polí hromady. Koupit, nebo nechat si ho přivést 
do zahrady v tehdejší době nebylo dost dobře možné a tak to, co jeden vyhodil, druhý sebral. 
Vůbec nejčastějším dotazem, který při prohlídce naší skalky od návštěv slyšíme, lze shrnout 
do věty: "Proboha jak jste sem všechno to kamení a ty ohromné balvany dostali?" 

Tak tedy na vysvětlenou. Postupně jsem si vypracoval následující způsob svozu. Kameny 
do jednoho a půl metráku jsem byl schopen odvézt sám. Na ty větší, s určitou mírou rizika 
černé jízdy, jsem si od kamarádů objednával nákladní auto s rukou. Technika nakládání 
kamení do přívěsného vozíku byla asi taková: co jsem unesl, jsem naložil. K těm větším jsem 
přiložil bokem kolečko, kámen navalil pokud možno co nejvíce do korbičky a kolečko 
s kamenem naklopil do vodorovné polohy. Když byl kámen naložen, tak jsem s ním přijel 
zezadu k přívěsu s odmontovaným zadním čelem a začal kolečko s nákladem zvedat. Nejprve 
jsem nadzvedl přední část a kolo mi paní podložila cihlou. Pak jsem kolečko naklonil dopředu 
a cihlou byla podložena každá z opěrných nožiček. Jedna řada tří cihel ho zvedla asi o sedm 
centimetrů. Celkem šlo bez problémů podložit tři vrstvy cihel a kolečko se tak zvedlo o více 
než dvacet centimetrů. Potom již bylo poměrně snadné náklad překlopit na korbičku. Kámen 
se odvalil do přední části vozíku a další várka mohla následovat. Na přívěsu za osobním 
autem jsem za ta léta postupně odvezl asi čtyři sta tun kamení, zbylých necelých sto tun byly 
větší balvany přivezené náklaďákem. Usazování kamenů do skalky bylo sice trochu 
náročnější, ale pomocí hupcuku a mojí paní, která zajišťovala potřebné podkladky, se práce 
dala zvládnout. 

Hned na počátku, pod vlivem mnoha „moudrých knih“ jsem po několik prvních let opakoval 
stejnou fatální chybu. Snad každý autor, který se rozhodl sepsat návod pro stavbu skalky, 
uvádí jeden hrozný nesmysl, jenž se jako nedobrá spojovací nit táhne všemi možnými 
publikacemi. Všichni svorně tvrdí, že kameny se mají k sobě poskládat tak, aby mezi nimi 
vznikaly jakési volné plochy, miniaturní políčka či rabátka zasypaná zeminou pro pěstování 
rostlin. Blbost! Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že skalnička nejlépe roste tak, jako 
ve volné přírodě, v těch nejtěsnějších spárách, s minimem zeminy a tak je také nejkrásnější.  
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Tak jsme to celé stavěli; kámen ke kameni, bez rabátek a bez políček. Hrubá kostra skalky bude ještě 
doplněna drobnějšími kamínky. Skalka dnes pokračuje na rovině ještě asi o deset metrů dále...  

 
.... a proto na naší skalce moc volných ploch nenaleznete. 
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Navíc každý volný kousíček zeminy představuje ve skalce místo, na kterém může růst plevel. 
A věřte, že toho syčák jeden s chutí využívá a roste. Dovolím si zodpovědně tvrdit, že skalka 
dá hodně práce při svém založení, ale její údržba, pokud je správně postavená jako spárová 
skalka, dá mnohonásobně menší námahu, než obyčejný trávník, o kedlubnách a mrkvi 
nemluvě. 

Dopracoval jsem se takové techniky sázení skalniček, že páčidlem zvětším štěrbinu mezi 
kameny a do takto dočasně rozšířené spáry kytičku zasadím, dosypu prstí a kameny 
se po uvolnění síly k sobě opět samy trochu přimáčknou. Drtivá většina nových sazenic tento 
způsob výsadby kupodivu přežije a vyhovuje jim hlavně stálá vlhkost, která je mezi kameny 
i v nejprudším poledním slunci. Musí však mít dobrý kořenový bal. To je ale podmínka nutná 
pro jejich uchycení i ve volné půdě. Nově zasazenou skalničku obsypeme kamennou mulčí 
a poté jí měsíc až dva věnujeme náležitou péči. Dále se již o své místo na slunci stará sama 
a skoro vždy úspěšně. Opravdu nejlepší je, do těsných spár přímo zasít semínka. Perfektně 
to funguje především u drab, úročníků, tařic, a vlastně u všech skalniček, které dávají dobře 
klíčící semena. 

 
V úzkých spárách se skalničky sami vysemeňují a pěkně rostou. 

Na naší skalce neuvidíte žádnou volnou půdu či náznaky políček, a již vůbec ne rabátka. 
Skalka vypadá dost kompaktně. Asi největší pochvaly, které se mi jen tak mezi řečí 
od jednoho návštěvníka dostalo, bylo závistivé konstatování: "Nedělejte tu moc chytrýho, 
tady by ty kytky doved pěstovat každej, zvlášť když jste k tomu měl do začátku na tý svý 
zahradě takovouhle skálu." Dotyčného jsem se pak ani nesnažil moc přesvědčovat, 
že na pozemku původně nebylo po skále, na kterou ukazuje, ani potuchy, a dokonce tu nebyl 
ani jeden z kamenů, které vidí. Vše jsme museli poctivě přivézt a sestavit k sobě.  
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a ve spárách se daří si i těm sázeným skalničkám a dřevíčkům.  

Jak jsme mohli za ta léta pozorovat, tak krása každé skalky je odvozena od její kamenné 
podstaty, která by měla být stejnorodá. Konečným výsledkem našeho snažení má být útvar 
přírodě blízký, nikoliv obdoba rozsáhlé sbírky hornin a minerálů Národního muzea v Praze. 
Jestliže již z nějakého dobrého důvodu chceme či potřebujeme na skalce použít více druhů 
materiálů (například samostatný pěnovcový kout pro porophylla), tak v žádném případě nelze 
doporučit jejich vzájemné mísení. Potom nezbývá nic jiného, než její jednotlivé části 
s odlišným kamením od sebe oddělit. Buď fyzicky (trávníkem, zídkou, cestičkou), nebo 
alespoň pohledově. Žula vedle vápence, to celé promísené pískovcem a doplněné čedičem, 
není opravdu dobrým řešením. Když si podobně zalaškuje příroda, a je to zcela výjimečně 
možné, tak to chápejme jako jistou extravagantnost geniálního mistra, kterému lze cosi 
prominout. Takový Pablo Picasso, Peter Paul Rubens nebo Michelangelo Buonarroti 



 

 14 

si ve svých dílech se svým nadáním a viděním světa také mohli dovolit mnohem víc než my, 
obyčejní smrtelníci.  

Každému druhu kamene by měl odpovídat i způsob jeho uložení. Ve skalce tvořené z velkých 
ohlazených žulových balvanů nebudeme dělat strmé stěny, které naopak dovolí uspořádat 
buližník, vápenec, nebo hadec. Rovněž s břidlicí se můžeme dost odvázat a asi nejtěžší 
to budeme mít s jemnozrnným pískovcem, kdy musíme odolat pokušení ke stavbě skalního 
města, zrovna tak jako při práci s čedičem je zase dobré se vyhnout kopii Panské skály.  

Většina autorů varuje před používáním čerstvých nezvětralých lomových kamenů. Je to asi 
trochu pravda. Ale... dnes, kdy jsou skoro všechny přírodní zdroje kamení vyčerpány, a poté, 
co se v zahradnických firmách objevují kameny na prodej, vám je zadarmo přenechá jen 
málokterý rolník. Mnohdy ani v tom případě ne, kdybyste si je chtěli na jeho poli sami 
sesbírat. 

 
V takovém prostředí se "patina" na kamenech vytvoří sama během pár let. 

Z lesa je brát nesmíme vůbec a dnešní ochrana přírody je také daleko přísnější než před léty, 
a tak skoro odnikud již není možné kámen odvézt. Proto bývá lom, nebo kámen z bouračky 
jediným možným řešením. Nezoufejme proto. Na opravdu dobře založené a uspořádané 
skalce příliš holého podloží stejně neuvidíme. Obvykle brzy obroste chomáči a trsy skalniček 
a pod své sukýnky ho skryjí milosrdná dřevíčka. Poznáme, že když je podklad pokryt trsy 
rostlin a je trvale vlhký, poměrně brzo dostane tu správnou a pěknou patinu. Na stavbu skalky 
lze tedy použít jakýkoli stejnorodý přírodní materiál, snad vyjma rozpadavé opuky a oblých 
říčních valounů. 

V úvahu musíme vzít i fyzický fond našeho galejníka, který se do celé věci pustil. Daleko 
lépe se bude skalka stavět chlapovi v plné síle, zvláště jestli mu někdy pomou ti dva holomci, 
kteří v rodině hrají poměrně neobratně roli poslušných synů, než subtilní dámě, která je na 
všechno sama. Té bychom snad chtěli potěšení ze skalky odepřít? Proč? Jakým právem? Nebo 
budeme její výtvor hanět jen proto, že jsme se cosi dočetli, ale sami nemáme dost odvahy 
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něco kloudného stvořit? Pamatujme si, nejméně kritizují ti, co něco umějí a něčeho ve svém 
oboru dosáhli.  

Osobně mi nejvíce přilnuly k srdci skalky a zahrádky na sídlištích. Například v Praze 
na Jižním Městě. Každý, kdo si je pro svoji potěchu uprostřed panelákové zástavby založil, 
si je nemůže proti žádnému vandalovi ochránit oplocením. Když jim je někdo ničí, pomoci se 
nedovolají. Tato dílka jsou často devastována i „zahradnickými“ firmami při velkoplošné 
údržbě zeleně. Proč by se jim měl takový řidič traktorové sekačky vyhýbat, když ho při práci 
pouze zdržují? A lidé je stále obnovují a poničené sídlištní skalky a předzahrádky zase znovu 
a znovu vstávají ze svého popela. Mohu říci, že u nás v republice znám buď z osobní 
návštěvy, nebo alespoň z publikací či internetu převážnou většinu významnějších skalek. Pro 
mne má ale taková nepatrná sídlištní skalka větší osobitou krásu a něhu, než zahrada klubu 
pražských skalničkářů u Fausta v době květnové výstavy (snad mi Pražáci takové rouhání 
jednou prominou).  

Jak bude skalka vypadat 

V odborné literatuře se skoro vždy dočteme, že nejlepší expozice pro skalku je svah 
se sklonem přivráceným k východu, možná k jihovýchodu. To je sice pravda, ale opět mírně 
kulhající. Pozemků takto orientovaných, navíc aby v nejnižší partii ještě tekl průzračný 
potůček, nebo navazovala scenérie s loukou, se u nás zcela evidentně nedostává a na skladech 
jich, řekněme si to upřímně, přibývat nebude. Rada snad může obecně uspět u skalky 
do rozlohy padesáti metrů čtverečních (asi 7x7 m). Spíše se hodí pro uspořádání 
významnějších partií ve větších skalkách, na kterých chceme mít ty nejvzácnější rostlinky. 
Trochu větší skalka na normálním pozemku je stejně orientována do všech čtyř světových 
stran, ať se nám to líbí nebo ne. Tak tomu prostě je a nám nezbývá nic jiného než vybrat 
vhodné rostliny k osázení.  

 
Jeden z jižních svahů naší skalky - v části, kde záměrně necháváme vše trochu zplanět. 
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Nejtěžší to je pro jižní úpal, zvláště když jste, tak jako my, použili ke stavbě skalky tmavší 
kámen. V létě se jeho povrch zahřeje často i na 50 – 70o C.  

Přesto existují rostliny, které si v takovém očistci doslova libují a jinde by živořily. Například 
netřesky. Známe jich přes tisíc druhů a kultivarů. Krásné jsou především na jižní straně, 
na nevýživném podkladu, nebo ještě lépe, pouhým jílem nalepené na kameni. Dále různé 
rozchodníky, tařice, doplněné čarověníky borovic či jalovců a skalka z jihu nemá chybu.  

 
Netřesky si ve spárách na jižním úpalu doslova lebedí... 

Severní zastíněná část, i když tomu nezkušený asi nebude příliš věřit, může být tou 
nejhodnotnější partií. Existují totiž ramondie, haberley, hájní rostliny, některé druhy lýkovců 
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či bramboříků, trilia a dál již není opět co řešit. Ze západu se dá pěstovat skoro všechno. Stačí 
jen rostliny jemně ochránit v otevřené krajině před větrem. 

Takže spíše je dobré přemýšlet o tom, jak skalka bude vypadat jako celek a jak se začlení 
kamenný korpus do celé zahrady, než stavět skalku jen pro určitý druh kytiček a dřevíček 
a zbytečně se trápit tím, že celou skalku nemůžeme postavit na východní stranu pozemku. 

 
...a těm usazených přímo v kamenech se také nevede zle. 
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Ze západu vypadá naše skalka zase takto. 

Při zvětšení si všimněte, jak na fotografii (vlevo dole) pohledově vadí hadice. 

 
Všechno dohromady pak postupně zarůstá, kytičky a dřevíčka pěkně spolupracují.   
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Ony se rostlinky jaksi samy s prostředím porovnají a samy si poradí. Těch několik 
nejvybíravějších jedinců můžeme nakonec ještě přesadit. Osobně tvrdím, že kytka, která 
se mnou nechce dlouhodobě spolupracovat, nemá na naší zahradě co pohledávat.  

Daleko důležitější než úvahy o světových stranách jsou praktické pohledy na věc. Jak 
vytvarujeme terén, co provedeme s výkopovou zeminou, která zbyla od stavby domu, jak 
vlastně chceme celou zahradu v budoucnu využívat, poznat místa s dešťovými stíny, případně 
se věnovat dílčím technickým řešením problémů, které se mohou časem objevit a o kterých 
jsme z počátku neměli ani tušení. 

 
Ve vydrolených betonových spárách se na cestě poměrně rychle ujímají nové rostlinky 

(a to se tu dost chodí). 
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Například nám vedou přes skalku celkem čtyři trvale používané cesty. V podzimních 
plískanicích nebo při zimních oblevách bylo velmi nepříjemné, když jsme takovou cestou 
prošli a na botách si pokaždé odnesli domů několik kilo bláta přesto, že povrch cest byl 
původně zatravněný. Tráva ale byla místy vyšlapaná, tenký rozmoklý či rozmrzlý povrchový 
plátek se rychle poničil a pod ním zbyl jen odporný marast. Dodatečně jsme museli nalézt jiné 
řešení. Pomohla dlažba z kamenů, stejných z jakých je skalka. Kameny na cestách jsme 
ukládali do hubeného betonu. Metodu mohu vřele doporučit, neboť na povrchu se beton 
ve spáře vydrolí a uchytí se v ní pouze mělce kořenící rostliny. Naproti tomu, vyplníme-li 
mezery pouhou zeminou, stane se celá cesta teritoriem hluboce kořenících plevelů 
a o nepříjemnou zábavu je natrvalo postaráno, protože ke kořenům plevele se nelze v těsných 
spárách ničím dostat. Z počátku jsme měli z betonu tak trochu strach. Přece jen jsme si nebyli 
jistí, jaký bude mít vliv na vzhled skalky. Nemá žádný. Po pár letech zešedl a dnes si ho nikdo 
ani nevšimne. Od té doby se již nebojíme "veřejně" přiznávat lidskou činnost ve skalce 
a jejím okolí. Stejně tak je tomu v přírodě. Člověk se stal její přirozenou součástí. Vybudoval 
cesty, postavil domy, obdělal pole. Jde jen o to, nalézt tu správnou míru soužití.  

 
Pohled na cestu z jiné strany. 

Aby skalka byla co k čemu, je záhodno dodržet při její stavbě alespoň jakési lehce splnitelné 
zásady. Neměla by představovat nudnou nečleněnou stráň ve svahu, jakousi nakloněnou 
rovinu, připomínající pultovou střechu. Vhodný není ani tvar pravidelného vysoustruženého 
kužele. Něco jako homolka cukrová. Je jí nutno dát prostorovou dimenzi a členění. Spraví 
to náznak údolí, rokle, vyvýšený hřeben, či malá skalní stěna. 

Také dlouhé kameny nestavíme solitérně na výšku jako menhiry. Skalka je přece jenom něco 
jiného než kounovské kamenné řady, Stonehenge či židovský hřbitov. Jeden, dva, sloupovité 
"stalagmity" můžeme při stavbě uplatnit a trochu je nechat povykukovat z kamenného 
kadlubu, zvláště když je stavebním materiálem pískovec, ale i tady bych byl spíše opatrnější. 
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Skalku by také neměl tvořit pouze drobnější kámen o stejné velikosti, aby celek nepřipomínal 
čerstvě dokončený železniční násep. Ano, určitě jí prospějí veliké balvany. V případě, 
že takovou možnost nemáme, nic se neděje. Jako základ prostě použijeme pár větších 
valounů, možno i zakoupených, a doplněných dalšími, rozdílně velkými kameny, 
zmenšujícími se až do velikosti hrubšího štěrku. Výjimku můžeme udělat u suťoviště, které, 
jak vyplývá z názvu, celé tvoří drobnější kamínčí - suť. Osobně jsem přítelem toho, aby 
i v samotné skalce nebyla maskována lidská práce (viz text o několik řádek výše), a je možno 
přijmout na milost i něco málo betonu, kovu a opracovaného dřeva. 

 

Terén skalky by neměl být fádní ale alespoň trochu "dramatický". 

Cestičky, kamenná zídka, různé stavbičky jsou schopny vytvořit na zahradě společně 
se skalkou hezký celek. Před čím bych si však dovolil v bezprostřední blízkosti skalky přeci 
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jen jemně varovat, je používání dnes tolik oblíbené betonové zámkové dlažby (vyvedené 
navíc v několika barevných odstínech), robustných svahových tvárnic z hrubozrnného betonu, 
nebo dokonce tak výstředně elegantní, do sytě růžova, žluta či oranžova obarvené dřevěné 
mulčovací drti. Posledně jmenovaný materiál se podle mého názoru více hodí do příhraniční 
tržnice než ke skalce, případně ho lze bez námitek využít jako vkusný doplněk pro některou 
z decentně vyvedených atrakcí na Matějské pouti. 

Jak velká má skalka být  

Tak na to vám odpovím naprosto přesně! Každá skalka má být přesně tak velká a má být 
osázena přesně takovým množstvím rostlin a přesně takovými druhy, které se vám líbí. 

Je to zcela individuální. Viděli jsme nádherné a upravené skalky na pouhých deseti, dvaceti 
metrech čtverečních, které měly svoji duši, svého genia loci, i odpudivá, zarostlá 
a neudržovaná monstra na ploše několika arů. Na velikosti nezáleží, říkával blahé paměti pan 
doktor Plzák a já s ním, co se velikosti skalky týče, naprosto souhlasím. Jde hlavně o to, zda 
skalka má být jednou provždy hotova či zda k ní budeme přistupovat jako k živé bytosti, která 
může postupně růst a rozvíjet se. Obě možnosti jsou správné a bude záležet na každém z nás, 
pro kterou variantu se rozhodneme. Nikde přece není napsáno, že ten, kdo dnes chce mít 
skalku pouze jako jeden z doplňků své zahrady, časem nepropadne skalničkám a naopak jiný, 
kdo z počátku v sobě nacházel botanicko objevitelské sklony, nenalezne, tak jak léta plynou, 
jiné záliby. Například blondýnky.  

 
Ucelenější pohled na menší polovinu naší skalky. 

Skalka má snad jedinou podmínku pro svůj život. Musí být trvale udržovaná v přijatelném 
stavu. Není ostudou ji osázet jednoduše pěstovatelnými rostlinami, dát jí trochu té nezbytné 
péče a pak se již jen kochat pestrostí rozkvetlých kytiček, ale je na pováženou, mít na zahradě 
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jakousi zaplevelenou a neuspořádanou hromadu nahodile vysypaných kamenů. To raději nic. 
Když vás skalka omrzí, přestane bavit a oslovovat (i to se může stát), je dobré ji rozebrat 
a místo ní založit buď trávník, záhon s rajčaty, vydlážděný kout k posezení, králíkárnu, nebo 
palírnu. Třeba. Divokých skládek máme bohužel v naší zemi spoustu a není nutné, aby 
vznikaly další naším přičiněním. 

Skalka nemusí mít jen tu svoji vžitou klasickou podobu, jakou známe z většiny publikací. 
Zkuste navštívit Botanickou zahradu v Liberci a uvidíte poskládaný kamenný sloup 
o průměru asi čtyř a výšce přibližně sedmi metrů, osázený kytičkami a dřevíčky, to celé 
zasazené do naprosté roviny. Takový útvar si dovedu živě představit v trávníku poblíž vodní 
plochy a nebude ve vzájemném konfliktu ani s bazénem. Skalku rovněž může nahradit jeden 
či několik krásných velkých bludných balvanů, umístěných v zamulčovaném záhonu 
čarověníků. Dnes jsou tyto skvosty roubovány i na středně vysokých či vysokých kmíncích, 
a tak lze vhodnou volbou výšek dřevíček dát celému souboru i potřebnou plasticitu 
a chybějící barevnost doplnit letničkami.  

 
Skalka může být postavena i na úplné rovině. Menší terénní zvlnění je uměle vytvořeno.  

Zde bych malinko odbočil. Panuje představa, že čarověník je možno získat pouze 
z jehličnanů. Představa je to skrz naskrz mylná. Známe mnoho nádherných čarověníků 
listnatých stromů. Většinu z nás asi překvapí kouzelný čarověník obyčejného černého bezu – 
bezinky (Sambucus nigra, L.). Má jich dokonce několik a všechny jsou pěkné. Zlatá, rudá 
a nejkrásnější je laciniátní forma, s listy jen obtížně odlišitelnými od japonského javoru. Totéž 
platí i o našem známém jírovci maďalu, obyčejném kaštanu (Aesculus hippocastanum L.), 
jeho laciniátní i kristátní podobu nelze na zahradě přehlédnout.  
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kristátní čarověník jírovce – detail srůstajících listových řapíků v době rašení. 

Zakoupit můžeme mnoho drobných čarověníků břízy, buku, lípy, jasanu, jabloní..... 
Za samostatnou zmínku stojí celá řada japonských javorů a mohl bych pokračovat na několika 
dalších stránkách a výčet listnatých čarověníků by nebyl hotov.  

Když se vrátíme k tématu klasické skalky, tak i na balkónu si ji můžeme postavit, na ploše 
pouhého jednoho metru čtverečního (od spodu a ze stran izolovanou proti vlhkosti). Již 
několik let lze ve specializovaných prodejnách občas zakoupit větší kusy pěnovce. Z něho 
jsme schopni vytvořit prostředí vhodné k pěstování i těch nejnáročnějších rostlinek, zejména 
opravdových princezen mezi skalničkami - porophyll. Navíc na balkónu nebo lodžii jim 
zajistíme vodní režim přesně podle jejich gusta, což se ve volném prostoru setkává s určitými 
obtížemi a od takového čtvrtého patra nahoru se nacházejí v daleko čistším prostředí, než 
na mnohých městských zahrádkách. Chce to jen maličkost. Trochu fantazie doplněné láskou 
k přírodě a hlavně mít zájem něco pěkného stvořit, něco, co nelze jen tak běžně zakoupit 
v nejbližším hyper-super-extra-multi-marketu.   

Jaké kytičky a jaká dřevíčka pěstovat  

Tady babo raď! Protože celý známý a dostupný sortiment skalniček a dřevíček nikdo na své 
zahrádce mít nemůže. Zvláště dnes, kdy se jejich pěstováním a dovozem zabývají 
specializované firmy a počty známých kultivarů jdou do desetitisíců. Nejdříve jsme doma 
zvažovali své reálné možnosti. Z těch je třeba vždy vycházet. To je základ. Skalka musí být 
pro radost a nikoli železnou krávou, okolo které se lopotí celá rodina. My jsme měli i mnoho 
jiných aktivit, se kterými jsme se nehodlali rozloučit. Naše děti závodně lyžovaly, já jsem byl 
instruktorem lyžování a v oddíle jsem pomáhal při výcviku děcek. Celý život jezdím po celý 
rok víceméně intenzivně na kole. Jak z předchozího vyplývá, bavily a doposud nás baví 
toulky českou přírodou. Pak tu bylo i zaměstnání, protože nějak jsme se zkrátka živit museli. 
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Tak jsme si určili priority. Já je měl poměrně rychle vyřešené. Vlivem lyžařských aktivit jsem 
byl každým rokem již v polovině dubna bez dovolené a letní hrátky s dětmi obstarávala moje 
paní a já za nimi na víkendy po republice dojížděl. Na kole jsem jezdil denně do zaměstnání 
a různými nábližkami potom domů, takže jsem měl i cosi natrénováno a zároveň čas 
na stavbu i údržbu skalky.  

Co jsme však museli hned od samého počátku kvůli nedostatku času oželet, bylo 
rozmnožování všeho rostlinstva a všechny sazeničky jsme si kupovali. Asi před patnácti lety 
jsem se musel vydat za prací do Prahy. To znamenalo, že ve všední den jsem vyjížděl 
z domova ráno před šestou a vracel se většinou okolo sedmé večer. Bylo zase méně času 
a nedobrovolně se změnil i sortiment pěstovaných rostlin. Ubyly náročnější skalničky 
s většími požadavky na péči. Na skalce se proto začalo objevovat více dřevíček a kostrou 
skalky se postupně stávaly stromečky, které přeci jenom více vydrží. Takže co se druhové 
pestrosti týče, se přibližně vyrovnal počet kytiček a dřevíček. Takovou úvahou by měl asi 
projít každý, kdo si chce postavit trochu větší skalku, či mít obsáhlejšího koníčka. Nejen 
na počátku, ale průběžně, jak jde život. 

Jestliže vaše děti hned od začátku samy od sebe nepřilnou ke skalničkám, nenuťte je do toho. 
Byl by to zázrak, aby se dětičky samy nadchly pro zálibu svých rodičů. Začít jim péči 
o skalku úporně nařizovat a vyžadovat ji, je nejspolehlivější způsob, jak potomkům dokonale 
znechutíme nejen skalku, zahradu a domov jako celek, ale nakonec i nás samé. Osobně jsem 
asi do svých třiceti let zastával názor, že na zahradě je nejlepším hnojivem Travex 
a nejkrásnější trávník zase představuje beton natřený na zeleno a moje mamka dlouho nevěřila 
svým očím a mohla si hlavu ukroutit, když jsem se skalničkařením začal. 

Každá záliba by měla člověka obohacovat a v žádném případě by se nikdo neměl stát jejím 
otrokem. Sice znám ze svého okolí dost příkladů, kdy pěstování skalniček se pro rodinu stalo 
poměrně dobrou obživou, ale skoro vždy tím utrpěla péče o vlastní zahradu. Vzácných 
výjimek, kdy provozovna zahradnictví je i ukázkou zapěstované a udržované zahrady, znám 
tak do pěti. Do této vytříbené kasty si dovoluji zařadit Najmanovi z Černošic, pana 
Kostelníčka z Jalubí, Kolářovi z Dačic či Holubovi ze Staříče. Ti však tvoří samostatnou ligu 
sami o sobě. Když k nim půjdete za nákupem, tak nejdříve vstoupíte do pěkně upravené 
zahrady. Nabídnou Vám nepřeberné množství druhů pěstovaných a prodávaných rostlin 
za příznivé ceny, ale především se u nich i ten největší laik, stejně jako odborník, cítí být 
opravdovým zákazníkem. Jednají totiž vždy ochotně a přívětivě a to i v případě, že si u nich 
kupujete jedinou sazenici petrklíče. Valné většině ostatních prodejců z toho cosi chybí. 
Všimněte si, jak málo je u nás zahradnictví, která mají pěkně uspořádané své okolí. Dovoluji 
si celkem zodpovědně tvrdit, že mnohé amatérsky založené a udržované skalky jsou o hodně 
hezčí než většina areálů profesionálních zahradnických firem. Proto jsme si s mojí paní dali 
slib, který se snažíme dodržovat. Zahrada a skalka budou našimi zálibami a nechceme 
se jejich prostřednictvím živit.  

V této kapitole bych chtěl dodat snad ještě tolik. Když kupujeme nějaké rostlinky, tak 
nejraději bereme ty nejmenší a sami si je chceme vypiplat, na rozdíl od dnešních spotřebitelů, 
kdy není výjimkou, že si lidé sází do svých zahrad třeba třicetileté stromy. Vždyť na to mají! 
Pro nás je takové počínání trochu nepochopitelné a vnímáme ho obdobně, jako kdybychom 
si chtěli hned pořídit již dospělé děti. 

Skalka a vše, co k ní patří 

Trochu větší skalka by sama o sobě působila monotónně až nudně. Je dobré ji oživit dalšími 
partiemi. Jezírko, suťoviště, bažinka, vřesoviště, rašeliniště, suchá zídka nebo horská loučka 
jsou doplňky, kterými poměrně snadno můžeme na malé ploše přidat prostoru hodně 
na zajímavosti. Především voda umí přinést do svého okolí neopakovatelné kouzlo.  
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Dnes jde hodně věcí snáze. Když jsme začínali my, tak jedinou variantou skalkového jezírka 
bylo různě maskované betonové monstrum. To jsme odmítli. Nyní, kdy jsou k sehnání 
speciální folie, je stavba jezírka poměrně jednoduchou záležitostí. Na výběr máme dvě 
možnosti. Jezírko ke koukání, nebo zároveň i ke koupání. Osobně doporučuji zvolit variantu 
pouze ke koukání, ale proti gustu žádný dišputát. Vybranému záměru musíme podřídit hlavně 
prostor a své finance. Další věcí je estetika. Chce to vymyslet přijatelný způsob uložení folie 
a jejího zakončení, aby byla co nejméně vidět. To znamená hlavně pečlivě  zakrýt její okraje. 
Břeh by měl mít přirozené uspořádání a nesmí ho hyzdit vykukující a nevábná umělá hmota. 
To by byla stejná "krása" jako beton a možná ještě horší. Variant a způsobů jak udělat okraj 
jezírka je mnoho. Základem je jakýsi schůdek okolo celé nádržky o šíři asi pětadvaceti 
centimetrů a obdobné hloubce, který se vyplní buďto kamínčím, kačírkem, kameny, dřevem 
či kombinací zmiňovaného. Může se také vysypat přímo zeminou a využít vzniklé bažiny 
k pěstování bahenních rostlin. Ale pozor. V tomto případě se musíme obrnit trpělivostí. Trvá 
poměrně dlouho, než všechno zaroste do té míry, aby se voda v jezírku nešpinila.   

U jezírka na koupání vzniknou vlastně dvě samostatné části. Jedna pro vodomily skalničkáře 
a druhá pro vodomily z říše rostlin, protože cachtat se, plavat a potápět se mezi šlahouny 
leknínů, neskýtá žádný velký požitek.  

 
Jedno z jezírek. V pozadí je právě oškubané houští "zlatých medailí". 

Nutnou podmínkou tu je účinný filtrační systém, který je zapotřebí dobře zakrýt 
a zamaskovat, aby celá ta spleť hadic, drátů, motůrků a hrnců nebyla moc vidět. 
O to je jezírko plošně větší, dražší a jeho stavba náročnější. U toho na koukání filtrace být 
nemusí. Každý rybníček si po svém prvním naplnění vodou dovede vytvořit společně se svojí 
flórou a faunou, asi tak do měsíce, jedinečný, zcela unikátní biotop. My máme doma celkem 
čtyři jezírka a chovají se různě. Jedno je po celý rok křišťálově průzračné (i s lekníny 
a rybkami). Druhé je zelené jako rybníček Brčálník, další mění čistotu své vody jako politik 
názory a to čtvrté má po celý rok barvu normálního vesnického rybníka. A chováme 
se ke všem úplně stejně. Holt je opravdu něco mezi nebem a zemí. 
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Důležité varování! Vřele doporučuji sázet všechny vodní a bahenní rostliny do kontejnerů 
a nikoli volně. Veškeré vodomilky jsou prevít a rostou tak rychle a tak mnoho, že se každého 
snaží vytlačit nejen z jezírka, ale mnohdy i ze zahrady. Pro takovou přesličku není žádná 
překážka dost velká, a když se vydá do světa, je schopna na zahradě dlouho odolávat 
i roundupu. Co dovede leknín, jsme poznali na „vzácném“ zlatě žlutém Nymphaea ́Gold 
Medal´, který nám pěstitel prodal jen ze známosti, jako nepatrnou sazenici, za cenu osmi set 
korun. Již druhým rokem ho byl pěkný macek a nyní každoročně ukládáme na kompost asi 
tak dva až tři metráky našich zlatých medailí. Ztvrdlý a jako šídlo ostrý kořenový výhonek 
rákosu dovede zase prorůst i silnou gumovou folií a celé jezírko poničit. A tak je to ve vodě 
se vším. Se slušnou, přívětivou a subtilní vodomilkou jsem doposud neměl tu čest se setkat.   

 
A další. Náš chameleónek, který často mění barvu své vody. 

Vřesoviště a hlavně rašeliniště se staly naší další velkou láskou, a proto bylo pouze otázkou 
času, kdy se do jejich stavby doma pustíme. Zvláště pak rašeliniště, se kterým se v našich 
skalkách zase tak moc nesetkáváme a v podstatě kromě přírody jsme neměli žádný jiný zdroj 
k opisování. Chtěl bych na tomto příkladu malinko naznačit, jak jsme celý problém řešili a při 
troše zobecnění, jak to vlastně mezi nám a naší skalkou vzájemně chodí.  

Přípravu jsme začali jako u všeho dosud nepoznaného. Pár let jsme se rozkoukávali po okolí 
a s překvapením jsme zjišťovali, kolik podob rašeliniště vlastně mají, zrovna tak, kolik 
je jejich místních názvů. Nikde u domácích neuslyšíte slovo rašeliniště. Spíše blato, slatě, 
soos, někdy mokřad a jiné krásně znějící slova. Přiznám se, že na takové něžné jazykové 
nuance nebyly naše uši zprvu vůbec nachystány. Blata nám skutečně učarovala, ale hlavu 
bychom za ně nedali, jako to kdysi udělal zbudovský rychtář pan Jakub Kubata. Asi je dnes 
holt jiná doba.  
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Tak třeba v Třeboňské pánvi jsou rašeliniště velice podobná normálnímu borovému lesu. 
Na Červeném blatu převládá ve stromovém patru borovice lesní (Pinus sylvestris), 
v některých místech ji doplňuje borovice blatka (Pinus rotundata) výjimkou není ani 
přítomnost smrků (Picea abies) a nějaké té pokroucené břízy. Keřové patro je poměrně 
nebohaté a hustý podrost tvoří většinou borůvčí, brusinčí, brusnice vlochyně, a rojovník 
bahenní. Že nejste v normálním borovém lese, poznáte jednak podle vyvrácených 
a netěžených stromů, ale především podle zvláštního pocitu při chůzi po houpavé zemi. 
S trochou opatrnosti jde celé Červené blato přejít suchou nohou, protože volnou vodní plochu 
tu neuvidíte, kromě míst, kde se rašelina dříve těžila, nebo ve vyhloubených odtokových 
strouhách. Tady obzvlášť bacha, tam kde je rašeliník nejzelenější, je i největší hloubka a dolů 
to potom vcucává úplně samo. Znám to z vlastní zkušenosti. Nahoru jsem se dostával 
s obtížemi a bez bot. Na Šumavě, v Jizerských horách a vlastně na horách vůbec jsou blata 
spíše vodnatější (doposud živá a rostoucí). Taková Jezerní slať u Horské Kvildy připomíná 
zarostlejší jezero, a když člověk nemá vysloveně sebevražedné sklony, tak ho ani nenapadne, 
aby se do takové cahoty vydal. Fascinující jsou rašeliniště a celý ten soos u Františkových 
lázní, kde se již jedná o hodně drsnou přírodu, které potřebnou míru ponurosti ještě dodávají 
plynové vývěry kysličníku uhličitého (takové mrňavé bahenní sopky).   

To prosím pouze velmi rychle, jen tak, letem světem. Popis našich blat a způsoby jejich 
vzniku by vydaly na obsáhlou, zajímavou a odbornou publikaci (o něco více viz vysvětlivky). 
 

 
Vřesoviště, s rašeliništěm a jezírkem.  

Vpředu je vřesoviště, na něj navazuje suchá část rašeliniště, přechodová hrana a vodní plocha jezírka 

Nám na blatech učarovala kromě dřevíček a kytiček především ta výjimečná, trochu ponurá, 
ale neopakovatelná atmosféra. Když jste na blatech sami, je podmračené nebe či je kraj trochu 
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zahalen do mlhavého oparu, nastává chvíle pro meditaci a čekáte, zda se náhodou někde 
nevynoří nějaká ta hororová postava. Pes baskervilský, Král Šumavy, hejkal, berní 
vykonavatel či dokonce váš senátor. Rašeliniště v celé své kráse doma asi nestvoříte. Aby 
bylo věrohodné i se svojí atmosférou, tak by to chtělo plochu nejméně 150m2 (spíš více), asi 
tak 50 – 80 m3 surové rašeliny a to nejdůležitější – trvale zajištěný zdroj měkké (dešťové) 
vody. Jelikož normální skalničkář nemá možnosti přírody, nebo velké botanické zahrady, tak 
realizace takového nápadu s největší pravděpodobností asi u nikoho nepřipadá v úvahu.  

Když jsme si to celé porovnali v hlavě, tak jsme od vybudování opravdového rašeliniště 
upustili a hledali adekvátní náhradu. Podle našeho názoru jí v přírodě je hrana suchého 
rašeliniště (bult), která přechází do jezírka (šlenk). Počítejte se mnou. Asi tak dva metry 
pevného povrchu, přibližně metr, metr a půl zarostlé přechodové vodní hladiny s rašeliníkem, 
která pak navazuje na volnou vodní hladinu. Pro to již doma místo najdeme. Na opačnou 
stranu suché části rašeliniště může zase navázat vřesoviště. Tak to v přírodě chodí a tak to 
také můžeme udělat. Sice nás mine ten pravý duch blat, ale získáme dokonalé místo pro 
pěstování rašeliništních rostlin. Myslíme si, že nejdůležitější částí domácího rašeliniště je 
přechodová hrana, vystupující z vody na souš. Na suché části lze pěstovat nejrůznější 
čarověníky buď na základě Pinus x pseudopumilio, Pinus rotundata  či Pinus uncinata, ale 
mohou být i jiné. Patří sem kalmie, některé z druhů hebe, zakrslé druhy bříz (Betula nana), 
dále brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), 
vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum L.), rojovník bahenní (Ledum palustre), vřes obecný 
(prosím s důrazem na slovo obecný, nikoli výrazně barevné kultivary) šícha černá (Empetrum 
nigrum), některý z kultivarů Cassiope (který doposud marně sháníme) či jiné perličky z blat. 

 
Přechodová hrana – mokrá vodní část rašeliniště s "uvolněnými mravy" 

Pohled od jezírka na kvetoucí kalmie. 

Základem přechodové části je rašeliník (Sphagnum) a v něm potom již cokoli z rašeliništních 
rostlin. Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), 
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kyhanka bažinná (Andromeda polifolia), klikva velkoplodá (Oxycoccus macrocarpus), 
z náletů se sem dostanou semena trav a asi tak metrový pás bude představovat dost zarostlý 
pás zeleně, stejně jako je tomu ve skutečném rašeliništi, kde budete muset čas od času 
zakročit a některé rozjívené a rozpínající se jedince vytrhat. V tomto pruhu je možno 
akceptovat částečně uvolněnou morálku mezi rostlinami a měly by zde být pěstovány 
především přírodní endemity. V přírodě můžeme v této přechodové vodní ploše narazit 
i na naši masožravku, rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). Doma ji asi dlouho 
neudržme, neboť pro doplňování vody v rašeliništi nemáme dostatek dešťové vody a tvrdou 
vodu ona moc nesnáší. Třetí součástí domácího rašeliniště je celá plocha jezírka, která sice 
bude čirá, ale zároveň bude mít od vyloužené rašeliny krásně nahnědlou barvu asi tak jako 
Vltava v Praze, což dodá jezírku jistou zvláštnost. Výluh ale nevadí tomu, aby v jezírku 
trvale žili rybičky, žáby, pulci užovky, či jiná vodní havěť.  

Naše rašeliniště jsme založili jako návaznou část jednoho z jezírek, kdy voda volně přechází 
v břeh. Půdorys celé plochy jezírka a rašeliniště tvoří obdélník o stranách čtyři a osm metrů. 
Vlastní jezírko, ta část s patrnou vodní hladinou, má tvar oválu s osami asi čtyři krát pět metrů 
a hloubku o něco víc než metr. Ostatní část vodní plochy, nad kterou je suchá část rašeliniště, 
jsme vyhloubili jen do půl metru, aby vznikl jakýsi schod. Je to z toho důvodu, že není nutné, 
aby mocnost rašeliny byla větší než čtyřicet centimetrů. Doma je ideální vrstva rašeliny asi 
tak třicet až čtyřicet centimetrů, neboť rašeliništní rostliny větší vrstvu ke svému životu 
nepotřebují. Pokud bychom v mocnosti rašeliny chtěli napodobovat přírodu, tak se 
nedoplatíme a navíc je to zbytečné. Hovořím-li o suché části rašeliniště, tak je to jistá 
nadsázka. Slovo suchá znamená, že tam není vidět voda. Jinak je odspodu patřičně nacucaná.  

 
Vlevo přechodová část mokrého rašeliniště s navazující suchou částí s kvetoucími kalmiemi a starými 

rašelištními dřevy, to vše zamulčováno naší borovou kůrou 
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V místě budoucího rašeliniště jsme na dno, na folii, která tvoří jezírko, dali vrstvu starých 
koberců a lina a na ni nasypali necelých deset centimetrů hrubého štěrku o velikosti dva až tři 
centimetry (aby se voda ze spodu dostala pod celou plochu rašeliniště). Na to jsme položili 
perlinku používanou na fasády. To zase proto, aby rašelina neucpala mezery mezi štěrkem 
(ač se to nezdá, podstatou perlinky je skelná vata, a tak je nezničitelná) a pak jsme již vrstvili 
rašelinu. 

Pro rašelinu do rašeliniště musíme dojet až do míst, kde se těží, a domluvit si koupi trochy 
té původní a především nedrcené hmoty. V žádném případě nedoporučuji použít drcenou 
a pytlovanou rašelinu ze zahradnictví. Jednak má chemicky upravenou kyselost a pak je tak 
jemná, že ve vodě vytvoří odporné hnědé bláto a v jezírku uplave. Drcenou rašelinu můžeme 
možná z velké nouze použít tam, kde nepřijde do přímého kontaktu s vodní hladinou.   

A ještě jeden námět! V místě těžby, odkud budete vozit surovou rašelinu, si s panem 
vedoucím domluvte odvoz i několika vytěžených zbytků klád a kořenů dřevin. Tak jak 
rašeliniště vznikalo, padaly do vody i větší kusy stromů a ty se do dneška zachovaly v podobě 
krásných zakonzervovaných hnědých dřev. Ta jsou při dobývání rašeliny vlastně nevítaným 
odpadem. Topit s nimi moc nejde, rozdrtit se dají jen stěží, ale pohledově jsou úžasná. 
Po dobu asi deset tisíc let byla ukryta a zakonzervována v rašelině a je to na nich patrné. Jsou 
temně hnědá, s jemně narušeným povrchem, s vystouplými letorosty. Prostě ideální dekorační 
materiál, který vypadá dobře nejen v rašeliništi ale i jinde na skalce nebo na zahradě vůbec. 
Snad si to výrobci uvědomí a začnou tento krásný starý přírodní dekorační materiál časem 
nabízet volně k prodeji místo jeho obtížné likvidace. 

Rašeliniště má jeden důležitý požadavek. Voda v něm by měla být co nejměkčí. V žádném 
případě nemůžeme jezírko naplnit chlorovou vodou z vodovodu. Jelikož jsme k napuštění 
jezírka neměli k dispozici tolik dešťové vody, tak bylo poprvé naplněno vodou ze studny. 
Po čase rostliny spotřebovaly většinu rozpuštěných minerálů, voda se stala přijatelně měkčí 
a jezírko doplňujeme, jen když je příznivé počasí dešťovou vodou. Spolehlivým indikátorem 
tvrdosti vody je rašeliník. Pokud roste a daří se mu, je to dobré. Pokud ne, žloutne a ztrácí 
se, většinou je třeba snížit obsah minerálů ve vodě (když ho zrovna nerozdrbou chuligáni 
kosové). To znamená třeba i několik týdnů vodu nedoplňovat a počkat u okapu na déšť. 
Chápu, že většina pěstitelů ke stavbě rašeliniště cestu nenajde. Ve skalce představuje jistou 
extravaganci a dá dost práce a starostí navíc, ale co vlastně ve skalce pro "normálního" 
státoprávně spořádaného občana (vnímejte jako kibice) extravagantní není.?  

Nyní nám opět brnklo v hlavě a skalku jsme doplnili "pouští" se zimuvzdornými kaktusy, 
opunciemi, jukami a agávemi. Mnohé, na první pohled tropické rostliny, kupodivu snášejí bez 
úhony mráz, takže v našich podmínkách je lze celkem úspěšně pěstovat. V současnosti se 
tento exotický sortiment velmi dynamicky rozšiřuje o další sukulenty (noliny, africká 
delosperma a další). Co však většina těchto rostlin nesnáší, je zimní vlhko, ať již u kořenů, 
nebo například v koruně hlavy jako juky. Dále pak ledovou krustu, v důsledku střídání mrazu 
s oblevami a kolísání teplot okolo nuly vůbec. Problematika jejich pěstování se dá trochu 
přirovnat k pěstování lewisií, které snesou poměrně tuhý mráz (hodně přes -20o C), ale žádné 
zimní zamokření kořenů. Kaktusy pro volné pěstování se dělí na mrazuvzdorné, které 
odolávají mrazu, ale nesnáší zimní vlhkost a zimuvzdorné, které jsou rovněž odolné mrazu, 
ale snesou něco málo zimního vlhka.  

Nejedná se o nějakou samoúčelnou novinku a módu. Vše je odvozeno od praktické stránky 
věci, protože vytápět přes zimu trochu větší kaktusový skleník obnáší v dnešní době částku 
několika desítek tisíc korun. Takže mnozí pravověrní kaktusáři již přešli, nebo postupně 
přecházejí na pěstování těchto rostlin v našich přírodních, trochu upravených podmínkách. 
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Základem pěstitelského úspěchu je především dobrá drenáž a mírná ochrana před zimním 
vlhkem. 

Kaktusy jsme však nechtěli „lípat“ ve skalce mezi ostatní rostliny, a tak jsme si pro 
ně postavili samostatnou část. Naše malé Llano Estacado (asi každý kluk četl Májovky a tykal 
si s Oldou Šetrným).  

Přibližně rok jsme "bádali", jak má prostředí vypadat, aby vše bylo alespoň trochu přirozené 
a  zároveň jak tuto partii oddělit od ostatní zahrady, aby to zase nebylo mezi sebou ve při. 

 
Předlohou byla mexická polopoušť. 

 
Takto naše "poušť" dopadla in natura – stav před osázením. 
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Řešení se našlo, "Llano Estacado" z dálky, za zdí, vypadá tak trochu jako rozpadlá citadela 
a má samostatný vstup. Na "poušť" jsme použili kromě jiného asi pětadvacet tun pískovce, 
deset tun písku a deset tun kamenné suti pro drenážní podloží. Zatím se tam všemu již druhým 
rokem poměrně daří. 

 
Draby v suťovišti 

Suťoviště je ve skalce spíše raritou a využije se hlavně při přechodu jedné partie skalky 
do druhé. Ovšem některé suťovištní rostliny jsou krásné. Mělo by být na úpatí skalky, nejlépe 
pod nějakou stěnou. Jak je patrno z názvu, tvoří jej suť a rostliny umisťujeme do jeho spodní 
části. Z rostlin se pěstují ty, co se buď samy vysemeňují (například draby), nebo v něm 
vysazujeme skalničky s mohutným vlásečnicovým kořenovým systémem. Suťoviště má být 
asi tak od jedné čtvrtiny své výšky až nahoru holé. V horách se jedná o nestabilní prostředí, 
ve kterém je neustálý pohyb celé té vlhké štěrkovité hmoty. Musí být pro něj vybrány pěkné 
ostrohranné kamínky, nikoliv kačírek (oblázky). Ten by působil jako pěst na oko. Suťoviště 
můžeme doplnit jedním či dvěma většími kameny, a je dobré, když jsou ostrohranné, jakoby 
čerstvě vylomené z mateřské skály.  
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O suchých zídkách se zmíním dále. 

Nějak jsme se nepokusili o založení loučky. Nenašli jsme tu správnou odvahu, a tak 
se nemůžeme podělit o své zkušenosti. To však neznamená, že vám se to nemůže podařit. 

Skalničkový box, respektive skalky malé až mrňavé 

Jako poslední pikantérie, do které jsme se zatím pustili, byla stavba skalničkového boxu, 
na zkoušku zatím jen o rozměrech tři čtvrtě krát tři a půl metru. Bylo to asi tak ve stejné době, 
kdy vznikalo "Llano Estacado".  

Ne každý z nás je obdařen latifundiemi, na kterých může s dostatečným rozeběhem 
provozovat svoje agrobotanické záměry. Tady vím, o čem hovořím. U domu sice máme 
pozemek skoro čtvrthektarový, ale má jednu zásadní nevýhodu. Je malý. Bodejť by ne, když 
jenom skalka zabírá plochu přes deset arů (a takový velkostatkář tu chce psát něco o malých 
skalkách).  

Nouze to byla, co nás naučila pracovat se skalničkami na malém prostoru. Ony totiž naše 
půdně klimatické podmínky nám nedovolují pěstovat mnohé krásky, po kterých jsme 
dlouhodobě toužili, ale které by se bez poskytnuté pomocné ruky z naší skalky záhy vytratily. 
Na neštěstí jsme se zhlédli v porophyllech a lewisiích, a tak jsme museli nalézt vhodné 
náhradní prostory pro jejich pěstování. Tyto krásné skalničky u nás nesnášejí hned několik 
rozmarů přírodních podmínek najednou. Porophylla těžkou, jílovitou, spíše kyselou půdu, 
podzimní a zimní vlhko se střídáním mrazových dnů s oblevami a především jim vyloženě 
nedělají dobře letní úpaly podpořené tmavším zbarvením našeho buližníku. Zatím drtivá 
většina vysazených porophyll nás po několika málo letech opustila i přesto, že jsme se jim 
v lokálních podmínkách snažili zavděčit (zasazení do lehké půdy s vápencovo cihlovou drtí, 
zimní zakrytí sklem atp.), ale letní úpal byl pro ně nakonec vždy smrtelný. Lewisiím zase 
nejdou příliš k duhu naše vlhké zimy. Zároveň jsme se však nechtěli smířit s jejich pouhou 
hrnkovou kulturou. Tyto opravdové princezny mezi skalničkami si zaslouží, aby rostly 
ve stejně pěkném prostředí, jako jsou ony.  

Šli jsme, tak jako již před tím mnohokrát, postupně metodou: literatura, pokus, omyl, až jsme 
skončili u skalničkového boxu. Angličané se svým deštivým počasím vymysleli pro pěstování 
porophyll skalničkový skleník s možností dokonale řízeného režimu zálivky. Ale na ostrovech 
zase nehrozí taková letní vedra, která jsou příčinou toho, že u nás ve skalničkovém skleníku 
porophylla přežívají jen obtížně. Takže skleník bez dalších úprav mohl být pouhou nápovědou 
při řešení problému.  

Druhou možností byla stavba pěnovcové skalky, na které se v Čechách porophylla úspěšně 
pěstují. Po úvaze jsme nakonec zavrhli i tuto možnost. Předně, pěnovec by byl již třetím 
stavebním materiálem, který by se na naší skalce objevil. To se nám nezdálo příliš ideální. 
Hlavně nás však odradily možné způsoby jeho získání. Ve středních Čechách sice naleziště 
pěnovce jsou. Dobře o nich víme. Dokonce jsme je za účelem kochání se přírodou několikrát 
navštívili, ale nacházejí se jen v přísně chráněných oblastech. Tím se tato místa pro nás stala 
nepřijatelným zdrojem stavebního kamene. V úvahu připadala možnost jeho nákupu, ale 
i to začíná být problém i u specializovaných firem. Abychom mohli vytvořit srovnatelnou 
samostatnou pěnovcovou partii v naší skalce, musela by mít plochu minimálně deset metrů 
čtverečních, spíše však větší. Uvedené ploše by odpovídalo zakoupení asi tak tuny pěnovce. 
V současné době se jeho cena pohybuje okolo pětadvaceti až třiceti korun za kilogram a není 
k sehnání. Sem tam narazíte v prodejnách na zásoby v desítkách kilogramů a to ještě čirou 
náhodou. To znamená, že i s dovozem bychom se dostali na částku přes třicet tisíc korun, ale 
hlavně těch potřebných tisíc kilo bychom dávali dohromady po několik let. 
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Třetím důvodem, zřejmě nejdůležitějším, pro vznik skalničkového boxu byla možnost 
pěstování i choulostivých vápnostřežných rostlin, například lewisií, což silně zásaditý 
pěnovec neumožňuje. Pro společné pěstování vápnostřežných a vápnomilných rostlin stačí 
box rozdělit do samostatných sekcí a v každé namíchat příslušný pěstební substrát a doplnit 
odpovídající kameny. Vedle sebe zde mohou koexistovat i rostliny vyžadující zcela odlišné 
chemické složení půdy. Tak jsme se rozhodli zabít dvě mouchy jednou ranou. Proto byla 
varianta stavby pěnovcové skalky zavržena, ale další skleník se nám na zahradě také příliš 
stavět nechtělo. Tak problém vyřešil skalničkový box, pochopitelně upravený, aby nám 
vyhovovalo jeho provedení. 

Co to vlastně takový skalničkový box je? Box je ve své podstatě jakési do země zapuštěné 
studené "pařeniště" s možností zakrytí sklem, pod kterým lze trvale udržovat potřebný vodní 
režim s přiměřenou teplotou. V něm získáme prostor vhodný pro pěstování rozmazlených 
druhů skalniček. Při nepatrné velikosti porophyllových růžic jsme považovali za vhodné 
vyzdvihnout rovinu pěstovaných kytiček. Milé "pařeniště" bylo na podezdívce pěkně 
vytaženo asi půl metru nad zem, aby mrňavé rostlinky byly lépe vidět. Box má nyní rozměry 
tři čtvrtě krát tři a půl metru a dnes si v něm již čtyři roky pohodlně lebedí asi čtyři desítky 
různých kultivarů porophyll a sedm druhů lewisií, včetně nejchoulostivějších lewisie tweedyi.  

Vnitřek boxu je totiž rozdělen "štorckou" a odizolován, aby v každé části mohl být zachován 
speciální chemismus půdního substrátu a nemohlo dojít ke vzájemnému mísení zálivkové 
vody. V jedné třetině jsou dnes lewisie a v té větší části zase lomikámeny ze sekce 
porophyllum. Na zimu vše zakrýváme polykarbonátovými deskami. Lewisie již od počátku 
srpna a porophylla od listopadu. Nemusím snad zdůrazňovat, že kytičky v boxu pěstujeme 
mezi krásnými kameny v podobě malé samostatné skalky. 

Nyní opět trošku zeširoka. Pokud sáhneme do literatury, tak pod pojmem miniskalka jsou 
většinou uváděna jen různě osázená koryta a to podle nás není ten nejsprávnější příklad. 
Koryto sice pěkně vypadá, ale až na výjimky, nedokáže rostlinkám dát ty správné podmínky 
pro jejich růst. Problémem je, že koryto je úzké a když není z větší části zapuštěno do země, 
tak se v parných dnech hodně zahřívá a vysušuje, což porophyllům zcela evidentně 
neprospívá. Naopak v zimě koryto zase intenzivněji promrzá. Pískovcová koryta navíc jen 
obtížně udrží přijatelný vodní režim, neboť celou svojí plochou (včetně boků a dna) vodu 
v horkých dnech intenzivně odpařují. Proto propagátoři koryt jedním dechem dodávají, 
že rostliny v nich pěstujeme především v pěnovci. Jak jsem již uvedl výše, ten u nás v přírodě 
sehnat nelze (pokud nejste doslova ekologickými barbary) a s jeho dovozem začínají mít již 
problémy i specializované firmy.  

Podle našeho názoru, by ta nejmenší skalka (aby se skutečná jako skalka chovala) měla mít 
plochu tak necelý metr na metr s tloušťkou stěn alespoň deset, lépe však patnáct centimetrů. 
To platí v případě, že tato miniskalka tvoří samostatnou stavbu. Když je přistavěna k nějaké 
jiné stěně, pak jednu tloušťku cihly ušetříme. Je to kvůli stabilitě vnitřního vodního 
a tepelného režimu, kdy zdivo působí jako potřebný setrvačníkový faktor. O žádný prostor 
nepřijdeme. Těch deset až patnáct centimetrů tloušťky stěny lze shora zakrýt kamínčím, 
ve kterém uvelebíme rostlinku a kořeny jí nasměrujeme do vnitřní části boxu s půdním 
substrátem (případně můžeme cihly v poslední řadě kónicky seříznout diamantovým 
kotoučem úhlové brusky). Důležité je, aby aktivní výška pěstebního prostředí byla alespoň 
třicet centimetrů, ale čím více, tím lépe. To u koryta nikdy nedosáhneme a na takto malém 
prostoru již lze plasticky přívětivě vytvarovat terén do podoby skalky. Nám se po několika 
nezdarech osvědčilo mít stěny boxu postavené z betonových mrazuvzdorných cihel, 
o klasických rozměrech. Tyto cihly zaručují potřebnou tepelnou setrvačnost, jsou nasákavé, 
odolávají mrazu a udrží i potřebnou vlhkost, a když se vypantlují spáry, celek působí 
i vzhledně. Dno jsme neřešili, neboť box nebyl postaven na nosné konstrukci, ale byl spojen 
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se zemním podkladem. V případě, že box chceme postavit na konstrukci, lze jednoduché 
technické řešení snadno nalézt i pro laika, ale nesmíme zapomenout na vytvoření odtoku 
přebytečné vody, nejlépe z boku asi tak tři centimetry nade dnem. Dno boxu proto 
odizolujeme a přebytečnou vodu ze zálivky odvedeme přepadem pryč. Miniskalka má 
tu výhodu, že do ní lze snadno a celkem levně opatřit potřebné množství krásných kamenů, 
pochopitelně podle druhu pěstovaných rostlin. Ne naopak. 

Náplň miniskalky a půdní substrát: Na dně skalky by měla být vrstva materiálu zadržující 
vodu (asi pět až deset centimetrů jílovité zeminy), aby si pěstované rostliny mohly svými 
kořeny pro potřebnou vláhu "sáhnout". Například i taková paličatá suchomilka jakou 
je lewisie tweedyi, která pro svůj život potřebuje mít po většinu roku velmi suché prostředí, 
si dovede pro potřebnou vláhu svým kořenovým systémem dojít i několik metrů daleko. Pak 
by měla následovat vrstva propustného materiálu s větším podílem štěrku a nakonec vlastní 
pěstební substrát (který může být podle druhu pěstovaných rostlin ve vrstvě od dvaceti do pěti 
centimetrů). Pro větší efekt můžeme horní plochu skalky zamulčovat, nejlépe hrubší drtí 
ze stejných kamenů z jakých jsme miniskalku postavili. Aby drť nepadala, je možné nahoře 
udělat dřevěný ozdobný rámeček asi tak z coulových lajsniček a pak již můžeme jen 
obdivovat pěstované krasavice.  

Takovou miniskalku si můžeme udělat i na balkónu, nebo na dvorku velkém jako pětník. 
Pro ty šťastnější z nás, kteří mohou obhospodařovat trochu vetší pozemek, pak může 
miniskalka sloužit, k pěstování vybíravých, ale krásných kytiček.   

 

Skalničkový box (v levé třetině jsou lewisie a v pravých dvou třetinách porophylla).  
Za boxem je přední bílá stěna kompostu a před ním vřesoviště s rašeliništěm a nahnědlým jezírkem. 

Skalničkvý box nám oproti skleníku pomohl vyřešit i letní úpaly, na které jsou porophylla 
háklivá. V létě, od poloviny června do poloviny srpna, kdy teploty přesahují 30o C, je nad 
nimi na konstrukci natažena stará bílá silonová záclona, která celé místo zastiňuje. Záclona 
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je pravidelně kropena. Pod ní vzniká nejen toulavý stín, ale vlivem odparu vody i o trochu 
přijatelnější, chladnější a vlhčí mikroprostředí.  

Zkušenosti jsou tak napůl. Lewisiím se neskutečně daří. Zatím za čtyři roky odešly pouze dvě. 
V boxu jich máme celkem sedm druhů a všechny rostou a nádherně kvetou. Metodu můžeme 
pro lewisie vřele doporučit. S porophyllama to bylo zpočátku o něco horší. První rok vydržela 
všechna. Po druhém létě jich asi pětina odešla zcela a u některých dalších zasychala část 
růžic. Chyba nastala v tom, že jsme v pěstebním substrátu přehnali množství nenasákavého 
vápencového štěrku (více než 60% a s nulovým podílem jílovité složky). Směs tak v létě 
neudržela potřebnou vlhkost.  

Výrazně jsme proto zmenšili podíl vápencového štěrku, do substrátu jsme naopak přidali 
ostrohrannou drť z arkózového pískovce a drcených cihel (oba materiály jsou přijatelně mírně 
nasákavé), přidali jsme půdu z krtinců, malinko (opravdu malinko) kompostu a špetku říčního 
písku. Prozatím to pomohlo a po dva roky odešla na podpaření pouze jedna rostlinka 
porophyl. Ale jak to bude skutečně dlouhodobě fungovat, ukáže teprve budoucnost. V záloze 
máme ještě možnost doplnit substrát nasekaným rašeliníkem. Uvidíme. Teoreticky to máme 
docela zmáknuté. Prakticky to vyřeší zase jen čas, takže jsme stále v roli snaživých žáčků 
a platí pro nás ono známé konstatování jakéhosi Vladimíra o  učení.  

 

Lewiskám to v boxu prostě sluší 
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Teplé tmavší kameny v části s lewisiemi neustále lákají naší kočku ke spánku. Hodně jsme 
si ji proto znepřátelili, neboť skalničkový box je jediné místo na celé naší zahradě, odkud 
ji bez milosti vyháníme.  

 
Porophylla v boxu. Dnes jim tu začíná být snad zase příjemno. 

 

Pan ´Karel Čapek´ v našem boxu  
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Stavby, stavbičky a skalka  

Skalka by měla být přirozenou součástí zahrady a musí se smířit s tím, že tam nebude jakýmsi 
imperátorem, kolem něhož se vše točí a jemuž je podřízen život rodiny. Pokud máme skalku 
a malá děcka, určitě se proti ničemu neprotivíme, když do jejího sousedství umístíme 
pískoviště, či dětský koutek s hračkami. Na své zahrádce si většina lidí udělá posezení 
se zahradním krbem, nebo ohništěm a zase se nejedná o protivenství. To je přece normální 
a skalku nebudeme od takových partií pohledově oddělovat. Naopak! Na skalku musí být 
vidět, protože i z větší dálky má své kouzlo. Taková kakofonii barev, kterou nám zjara nabízí 
směs rostlin k pohledu, se moc vymyslet nedá. 

 
Nám se ty barvičky docela líbí.  

Vše, co na zahradě konáme, by mělo mít svoji harmonii a řád. Na nás je, abychom k tomu 
přidali jen trochu toho přirozeného vkusu a pokory v sobě. Jde hlavně o výběr materiálů. 
Skalka by měla být přirozenou součástí přírody, takže předem bych z jejího dosahu vyloučil 
přítomnost všech umělohmotných tfujtajblů. Různá ta PVC, polyetyleny, polystyreny a jiné 
ohavnosti by u skalky asi opravdu být neměly. „Decentně“ bílý plastový zahradní nábytek 
snad dnes již nepropaguje ani náš bulvár (i když tady si tak jistý úplně nejsem). Docela 
urážlivě také působí solitérní betonové monstrum, které se vydává za zahradní krb. A to ani 
nemusí být v okolí skalka. Ta ten výkřik šíleného vechtra jen umocňuje. Tentýž betonový 
zahradní krb, vhodně a nenásilně zapojený do celého zákoutí, však může být i ozdobou celé 
zahrady, když je z pohledových stran skryt zrakům příchozích dřevěnou zástěnou, nebo 
plůtkem, opatřen přírodním obložením, či popínavkou na konstrukci.   

Naopak skalka z Vás zase nesmí učinit sektáře, kterému jest od ďábla počato vše, co jen 
trochu zavání výdobytky civilizace. Jde jen a pouze o trochu toho přirozeného vidění svého 
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okolí. Nakonec, při troše dobré vůle, můžeme vzít na milost i zmiňovaná bílá plastová 
křesílka, když je hned po použití ukládáme do kolny, kde po většinu času nejsou nikomu 
na očích.   

Zahradu bychom neměli nikdy celou naráz přehlédnout jedním pohledem. Pravidlo lze 
uplatnit u každé skalky. Otevřu vrátka, udělám dva tři kroky, kouknu, a vidím všechno 
najednou. Nic nového mne tu už nečeká, nic nového již nespatřím. To není dobré. I plochu 
deset krát deset metrů můžeme zajímavě zkomponovat a zajímavě rozčlenit. Na zahradě 
bychom měli jako návštěvníci neustále něco nového objevovat, stále by nás mělo cosi 
překvapovat (tím nemyslím zrovna manželku se sousedem). K tomu nám skalka se svým 
členěním terénu dává opravdu netušené možnosti.  

U nás máme skalku doplňovanou různými stavbičkami.  

Tak za prvé to jsou zdi a zídky vedoucí od nikud nikam, nemající jiný účel než rozčlenění 
terénu. I na menší zahrádce lze vybudovat, a to i na naprosté rovině, skupinu teras či terásek, 
na kterých lépe uvidíme třeba naši malou sbírku obtus či jiných čarověníků a z druhé strany 
terasových stupňů může vzniknout suchá zídka se spoustou suchomilek.  

 
Zídka je vlevo mimo fotografii zakončena dřevěnými vrátky, jen tak, pro nic, za nic. Z této zastíněné 

severní strany je vřesoviště s rododendrony a z druhé, jižní, je zase místo pro netřesky. 

Zjistili jsme, že docela hezky působí, když se taková terasová zídka v jednom nebo ve dvou 
místech rozkopne a vyvalené kameny, ty původní, které byly v zídce a na kterých je ještě 
ulpělá malta, se osází rostlinkami. Celý kout tak hned dostane nádech stářím rozpadlé stavby. 
Zkuste si projít louky a terásky u krkonošských chalup a námět máte jako na dlani. 

Pod částí skalky máme sklípek na ovoce, brambory a jiné kompoty. Mimochodem, stavbu 
komentoval můj synek takto: "Víš, tati, děláš to dobře! Až tady nebudeš, nacpeme sklep 
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dynamitem a skalku budou mít pro změnu zase sousedi." No řekněte sami, nepotěší vás 
takové dětičky? Jak říká moje paní: "Co jsme si vychovali, to máme, nikde jinde lepší 
nehledej."  

 

A druhá strana zídky s netřesky na jižním úpalu. Bez zídky by tu byla jen nudná rovina. 

Do skalky a jejího okolí patří lavičky a různé sedánky. Jsou i tací fajnšmekři, kteří u skalky 
mají včelín. Ptačí budky a krmítka by měly být samozřejmostí a povinností. Jak jinak 
se chcete zavděčit vašemu kocourovi. O kompostu se zmiňuji na jiném místě, ale co rovněž 
nejde odbýt mávnutím ruky, je kolna na nářadí. Nemusí být postavena zrovna v ústraní u zdi. 
Když je hezky provedená, může navazovat na zahradní altánek a v jejím stínu pěstovat třeba 
rododendrony.  

Skleník a pařeniště mohou být využity buď na množení skalniček a nebo k pěstování 
zeleniny. Časem přijdete na to, že na doma pěstované zelenině sice nikdy neušetříte ani 
korunu, spíše naopak, ale poznali jste někdy rozdíl mezi čerstvě utrženým a třeba i nemytým 
rajčetem, oproti tomu s neidentifikovatelnou  polystyrénovou chutí, které kupujete ve vašem 
supermarketu? Nebo obyčejný salát utržený asi pět minut před tím než jde na stůl? Takovou 
pochoutku tím řízkem, ke kterému má být podáván, jenom zkazíte, a to si dovoluji tvrdit 
z pozice velkého masožravce. Napadlo vás, že i v tom nejmenším skleníku můžete mít jednu, 
nebo dvě sazenice vinné révy? To má hned několik výhod najednou. Keř vinné révy se svým 
růstem až do konce května nespěchá a skleník máte v té době plně k dispozici pro své 
mičurinské záměry. Od počátku června, kdy již dovede sluníčko udělat ve skleníku pěknou 
paseku, a skleník by se musel různě zastiňovat nebo natírat vápnem, tuto práci za vás udělá 
keř vinné révy sám od sebe, svými výhonky a olistěním. Navíc asi tak od konce prázdnin 
začnete jeho hrozny ochutnávat a budete se divit, že v té době najdou cestu na zahradu i vaše 
děti. 
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Významnou část oplocení pozemku jsme pojali jako suchou zídku. Zvýšila se celková 
pohledová niveleta zahrady o více jak jeden metr a takto pojatý plot má i jiné výhody. 
Nerezaví, nehnije, je stále jiný, a když jsme na vrchní hranu zasadili opuncie, tak se k nám 
na pozemek nikdo ani nesnaží přelézt.  

Dále sem patří pergoly, různá loubí a konstrukce na popínavky, které mohou oddělovat dílčí 
zahradní partie. Se šikovným nápadem se můžeme potkat v botanické zahradě v Liberci. Mají 
tam praktické, jednoduché, velice zvláštní a při tom vzhledné konstrukce v kombinaci dřeva 
a provázků pro pěstování plaménků (Clematis). Jeďte se podívat a nechte se překvapit. Vřele 
doporučuji k vidění.  

Žádné fantazii se meze nekladou. Pan Janouš, kromě jiných vychytávek, si na zahradě 
postavil věrnou kopii dřevěné slovenské zvoničky, umístil na ní několik malých zvonků 
a jeden asi čtyřicetikilový. Protože v Doksech (u Kladna) neměli a doposud nemají kostel ani 
kapličku, tak každou neděli pravidelně zvonil poledne. Získal si tím za minulého režimu 
u tehdejších mocných ohromnou oblibu. Jelikož byl prozíravý, tak měl na zvoničku stavební 
povolení a nikdo mu ji nemohl nechat zbourat, čímž je naštval ještě víc. 

V Zahradě obětem zla v Plzni je zase mezi zelení zakomponována Křížová cesta. Sochy 
působí velmi zajímavě a meditačně. Nemusí to být pro nás ateisty zrovna vzor k následování, 
ale taková hezká plastika dá zahradě zase úplně jinou, vyšší dimenzi.  

 
I oplocení může být hezké. 

 V popředí, je suchá zídka nahrazující plot a navazující na klasický plůtek. 
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Suchá zídka (plůtek) z opačného pohledu. 

Vůbec nejjednodušším a hezkým doplněním zahrady jsou stará kamenná koryta, nebo 
keramické (nikoli umělohmotné či betonové) nádoby, třeba na pěstování begonií, petúnií 
a různých letniček.  Však si s tím každý již nějak poradí sám. 

 

Popínavé růže nám oddělují skalku od "trávníku". 



 

 44 

 

Druhá strana téhož. Tvar konstrukce je nepravidelné "U" (napravo u růží kvete plamének). 

Plevel ve skalce 

Dříve to byla noční můra každého skalničkáře. Ve všech publikacích je věnována významná 
kapitola odplevelování budoucí skalky a doporučuje se k ní přikročit rok či dva ještě před tím, 
než se začne s její výstavbou. Dnes nám vlivem příznivé a účinné chemie mohou tyto starosti 
částečně odpadnout. 

Ve skalce jsou snad nejhoršími ty plevely, které koření mělce, asi do hloubky třiceti 
centimetrů a odnožují. Například pýr, kozí noha, nebo kopřivy. S těmi je třeba co nejrázněji 
zatočit, nejlépe ještě před založením skalky. Pokud se nám objeví v již hotovém díle, tak 
musíme být nemilosrdní a odstranit je, a to i za cenu rozbourání a přerovnání části 
již hotového díla, nebo si doma vysloužit od zbytku rodiny přezdívku "táta Spolana".  

Tady je nutno připomenout jednu roztomilou vlastnost nízkých bambusů. Chovají se hůře než 
pýr. Mají tvrdé, dřevité, vše prorůstající oddenky, které jsou schopny proniknout přes 
překážky i několik metrů pod zemí od místa svého stanoviště. Jak se dostanou mezi kameny, 
neodstraní je ze zahrady ani semtex. Potom zbývá již jen krumpáč, lopata, motyka a část 
skalky znovu přestavět a odbambusovat.  

My doma žijeme s ostatními plevely v jakési symbióze. Tak jako v přírodě, neboť plevel 
je její součástí. Osobně neznám nic krásnějšího, než rozkvetlou pampeliškovou louku. Něco 
pampelišek vždy ve skalce máme, stejně jako pár bodláků. Na milost, i když ne moc, bereme 
někdy svlačec. Prostě vše, co neodnožuje. Mladé pampelišky snadno z kamenné mulče 
vybereme a když se nám chce nějaký vzrostlý jedinec plevele vymknout kontrole, tak 
to nakonec vždy spraví roundup. Horší je, tak jako u nás, když se soused rozhodl mít na svém 
pozemku kopřivové a bodlákové plantáže. Nic s tím sice nenaděláte, ale Vy si alespoň 
udržujete okolo svého pozemku pěkný vysoký plot. Ale zcela účinná ochrana to však není. 
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Má snad někdo něco proti pampeliškám? 

Zahradník má mít tvrdé srdce a ostrou pilu  

Ať chceme nebo ne, stává se skalka postupně sbírkou. Rostliny, především dřevíčka, 
a to i ta nejmenší, nabírají na objemu a snaží se ostatní konkurenci likvidovat. Dnes je to opět 
mnohem jednodušší než tomu bylo dříve. Známe spoustu čarověníků, které se vejdou 
po deseti letech růstu do dlaně. Jsou však jiné, které se tak ze začátku pouze tváří 
a na to, že by měly být nějakými drobničkami, rychle zapomínají. Dříve byla jedinou 
výjimkou, co se vzrůstu týká, mrňous "šmidka" (Pinus leucodermis ´Schmidtii´). U ostatních 
dřevin ve skalce a v jejím okolí jsme museli jejich výšku upravovat. Řezem, nebo u borovic 
zaštipováním. Dnes je již tato metoda zaštipování výhonků pro svoji pracnost na vymření, ale 
u nás doma, z jakési piety, v ní u několika málo stromů stále pokračujeme.  

To se během první poloviny června všechny nové výrůstky u borovic zaštípnou na třetinu 
až čtvrtinu své délky, aby zbylá část výrůstku nebyla delší než tři centimetry. Správně 
se má zaštipovat nehty (ale na dlouho o ně přijdete). Jen tak zaštípneme nový, ještě křehký 
větvičkový výrůstek a nepřeštípneme nové jehličí. Jestliže k tomu samému použijeme nůžky 
a máme špatné oko, nebo těžkou ruku, pak borovice vypadá jako po nájezdu škůdců. 
Po létech si moje dcera a paní osvojily v zaštipování jistou zručnost, ale práce to rozhodně 
příjemná není. Výsledek je mimořádný a dvě kleče, které tak obě dámy upravují již více 
než pětadvacet let, za trochu té námahy opravdu stojí.   

Na své zahradě budete mít určitě i nějaké objemnější okrasné stromy (když to není nějaká 
opravdu pidizahrátka). No a jejich tvar musíme stále upravovat, nejlépe řezem. Proto tvrdím, 
že s dřevinami ve skalce to je stejné jako s dětmi. Pokud z nich chceme něco mít, musí 
se řezat, řezat a zase jen řezat. Tím není myšleno vedení řezu asi tak deset centimetrů nad 
zemí napříč kmenem, ale tvarovat jejich celkový vzhled. 
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Ty dva zajímavé husté bobky jsou úplně obyčejné, ale 25 let zaštipované kleče.  

Někdo si bere příklad v japonských zahradách, jiný k témuž přistupuje z pozice sochaře 
samouka, ale stále to je lepší, než nechat skalku zplanět tak, že po deseti či dvaceti letech 
v ní přežije nejvýše pět až deset nejodolnějších, různě propletených velkých jedinců. To samé 
platí i o popínavkách. Stěna porostlá břečťanem je nádherná. Zkuste ji však nechat pět let 
svému osudu a nepoznáte ji. Zelené chuchvalce se na vás odevšad začínají valit a stěna je vše, 
jen ne estetickým zákoutím. Takže asi tak od konce října do konce února prochází skalničkář 
svojí skalku a zahradu s ostrým řezným nástrojem v ruce a tváří a počíná si jako lovec 
na Yukonu, pouze místo dravě zvěře loví dravé dřeviny. Moje děti to komentují: „Táta zase 
dělá ze zahrady Krušné hory." Rok dva by to mohlo být lepší, pak to jemně doroste a zahrada 
je zase na několik málo let pěkná a dále se vše opakuje se železnou pravidelností. Útěchou 
nám může být skutečnost, že když v řezu náhodou něco přeženeme (a to skoro pokaždé), tak 
si s tím mocná příroda poradí a stromek kupodivu dostane znovu krásný, obvykle však 
k nepoznání jiný tvar. Nakonec, chceme mít doma skalku a nikoliv Boubínský prales.  

Život ve skalce, domácí mazlíčci a dětičky 

Aby skalka měla smysl, musí být zapojena do běžného života rodiny a být každodenně 
využívána. Čistě inertní výtvor, do kterého nemá nikdo z přítomných povolený přístup a který 
se vytváří jen pro účely výstav či snobského ohromování návštěv, je evidentní hloupostí 
a dokonalým mrhání času a peněz. Na to je život příliš krátký a krásný, než abychom 
dobrovolně dělali takové hlouposti.  
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Kamenů k posezení se najde spoustu – tady je to i se stolečkem.  

Jinak stačí skalkou denně jen projít. Neznám nic příjemnějšího, než když navečer přijedu 
z práce domů a pouhých deset, dvacet minut si ji jen tak, bez cíle procházím. Tu vytrhnu 
kousek plevele, tam zase objevím nově vykvetlou skalničku a mám vyčištěnou hlavu.  

Moje paní, narkomanka, která se bez několika kafí denně neobejde, si je chodí vždy vypít 
do zahrady. Má tam vytipováno pár kamenných sedánků, střídá je podle nálady, nebo podle 
toho, co v tu chvíli je k pozorování nejkrásnější.   

Skalka ale není jen idylou pro své okolí a jistý řád je nutné v ní nastolit. Nejhůře jsou na tom 
ti, kteří se rozhodli mít skalku a zároveň chovat svého psího miláčka. Tyto dvě záliby 
se vzájemně a bez předběžných opatření příliš nesnášejí. Pes, jakkoli může být inteligence 
sama, nepozná, kde na zahradě běhat smí a kde je to vysloveně nežádoucí. Takový vlčák 
se párkrát proběhne přes skalku a s rostlinkami je amen. Všade jsem doposud viděl, že když 
jsou doma pes a skalka, musí být od sebe odděleni alespoň plůtkem. Nakonec, domácí pes 
si na jistá omezení časem zvykne, ale před čím důrazně varuji, aby si návštěva vzala 
na prohlídku skalky svého pejska. Oni nepochopí, proč se po celou dobu jejich prohlídky 
tváříte neštvaně a zbytečně u nich budete řazen mezi antoušky, rasy, kaťouráky a jiné úhlavní 
psí nepřátele. Proto je dobré každému, kdo by chtěl na vaši skalku vstoupit se psem, předem 
slušně, ale o to důrazněji vysvětlit, proč to není možné, k čemu by mohlo dojít a požádat, aby 
byl pejsek uvázán na bezpečném místě a nebo byl po dobu prohlídky uskladněn doma 
ve vašem bytě. Platí to i pro malé pejsky. I ti své nové okolí značkují, jsou schopni se ve všem 
vyválet a v případě, že uvidí kočku, tak vychování nevychování, skoro vždy to končí útokem. 

S kočkami je to o něco lepší. Jejich přístupu na skalku stejně nezabráníte. Těm od sousedů 
zvláště a ta vaše jenom dostane větší prostor na to, aby Vám neustále dokazovala, kdože 
je doma vlastně pánem. 
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 Když jsme na ní hodní, tak nás ta naše pouští dokonce i domů. 

Nejhorší je, když se v noci stane vaše skalka místem kočičích námluv. Na to si však musíte 
vymyslet svoji účinnou metodu jak nejlépe zaujmout obranné pozice. Jedno důležité 
upozornění. Kočka ve skalce znamená, že tam nebudete mít ještěrky. Bohužel je spolehlivě 
vychytá. Naopak kočka je výborná k tomu, pokud to není takový lempl jako ta naše, že ptáci 
se přeci jenom nebudou na vaší zahradě chovat, jako když ji mají od vás propachtovanou. 
To platí především pro kosy, bestie, kteří bez jakéhokoli důvodu a potřeby rozhrabávají, 
roztrhávají a neomylně ničí všechny trsy kytiček bez výjimky. 

V případě, že chcete mít společně se skalkou doma jiného živoucího miláčka, je nutno 
si uvědomit, zda jsme pro obě kategorie schopni stanovit, vytvořit a hlavně dodržovat jakýsi 
modus vivendi ve fungující podobě.  

Ve skalce se usídlí i jiní návštěvníci. Užovky, žáby a pulci v jezírkách, v jejich okolí 
nejrůznější vážky, skalka se stane domovem motýlů, zvláště poté, co si do ní nebo poblíž 
zasadíte komuli Davidovu (Buddlea Davidii) jinak zvanou též motýlí keř.  

Z jezírek se stanou ptačí pítka a koupelny a vrcholem krásy a elegance je, když zjara či v létě 
se v něm za letu začnou napájet vlaštovky. Jejich nálety nás nikdy nepřestanou bavit. 
Na zahradu se také nastěhují slepýši a ježci. Často se nám do skalky zatoulá veverka, potvora, 
která si na podzim zahrabává ořechy, jenž napřesrok vyklíčí, a to byste nevěřili, jakým 
hluboce kořenícím plevelem může být ořechová sazenice, zvláště když ji hned neobjevíte.  

Samostatnou kapitolou jsou dětičky asi tak do deseti let věku. Těm, které patří do užší rodiny, 
nebo k vám chodí častěji na návštěvu, jistý řád do hlavy natlučete. Starší vám do skalky 
naopak ani nepáchnou. Pro ně každá návštěva skalky již zavání prací, a je-li dítě jenom trochu 
normální, tak se práce hned od mlada přirozeně štítí. Ty, které přichází s nepravidelnými 
návštěvami, jisté nebezpečí představují a musíte je prostě uhlídat a být neustále v pohotovosti 
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a předvídat, co udělají. Nesmí se z vás najednou stát Herodesův potomek, když se pokusí 
utrhnout nějakou vzácnost a dát mamince kytičku. Určitě bych je nenechával bez dozoru 
u jezírka, kde plavou tak krásné červené rybičky. Prostě s dětmi musíme být vždy ve střehu, 
ale to platí pro tento druh havěti obecně, nejen ve skalce.   

 
Květ Buddlei Davidii. Jednou jsme na keříku napočítali najednou 37 nejrůznějších motýlů. 

Okolí skalky  

Většina knih o skalkách nás nabádá k tomu, aby okolí skalky s ní bylo esteticky 
harmonizované, skalka byla od ostatní části zahrady oddělena, nejlépe plochou vysokých 
jehličnanů a když to není možné, tak alespoň vyšším živým plotem. Rady to jsou pěkné, 
ale dnes v podstatě k ničemu. Při současných cenách pozemků jsou u drtivé většiny domků 
zahrádky opravdu malinkaté a prakticky je již dále nejde dělit na jednotlivé sekce a již vůbec 
ne skupinami vzrostlých, stálezelených dřevin, jak je požadováno. Musíme si dát však pozor 
na to, aby v pozadí skalky byly pouze příjemné pohledy. Upravená fasáda, hezký plot, pěkné 
zákoutí pro odpočinek a grilování či nudistická pláž. Tam, kde máme o estetice navazujících 
staveb jisté pochybnosti, zcela jistě pomohou popínavky.  

Skoro na všech zahradách, které jsem měl možnost navštívit, bylo jedno společné a nehezké 
místo - kompost. Ano, na zahradě být musí, ale je většinou zdrojem nepořádku a plevelů. 
Zdálky vypadá upraveně asi tak stejně jako balkánská vesnice po zemětřesení a z blízka 
je to ještě horší. Kompost se musí někam ukrýt! Poznáte sami, že nabízené umělohmotné 
kompostéry věc moc neřeší. Jednak takový kus plastu nepůsobí na zahradě příliš valným 
dojmem, a pak je i kolem něj obtížné udržet jakýs takýs pořádek. V kompostu se neustále 
během roku vrtáte, šťouráte, kropíte, cosi přendáváte, prosíváte, proléváte, přidáváte další 
a další vrstvy a na to musíte mít patřičné místo a rozeběh. My to vyřešili tak, že ke kolně jsme 
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přistavěli nezastřešený prostor, o ploše asi tři a půl krát dva a půl metru (aby do něj mohlo 
pršet). Zdi sahají do stejné výšky jako kolna (asi 2,5 m) a nahoře jsou ukončeny taškovým 
lemováním. Do kompostu vedou dvoje dřevěná laťová vrátka, protože je uvnitř rozdělen 
na dvě části. Dva roky naplňujeme část prvou a po další dva roky část druhou. Mezitím 
se v první sekci vše rozloží a máme vynikající hnojivo, hlavně pro skleník. Jen je nutné 
vnitřní stěny dobře izolovat proti vlhkosti (asi do výše 1,5 m). Jak kompost vypadá, je možno 
vidět na fotce se skalničkovým boxem.   

Pro poznání, zda je skalka obklopena hezkým prostředím, není nic jednoduššího, než 
si ji z různých stran vyfotografovat. Fotografie je nesmlouvavým arbitrem elegance 
a informace předá dost natvrdo. Ukáže všechny esteticky nevhodná místa a plochy. Skalku, 
ale ostatně i celou zahradu, si zkuste jen tak pro sebe vyfotit a uvidíte, jak nevhodně působí 
například natažená hadice, které si v reálu nikdo ani nevšimne, kabel od sekačky či v koutě 
opřený žebřík. Dnes, v době, kdy digitální fotograf a počítač snížily náklady na fotku 
na zanedbatelné minimum, to není žádný problém. Čas od času si můžeme zjistit, zda nám 
na zahradě nevyrostla nějaká šerednost, kterou nejsme jinak schopni postřehnout. Uvidíte 
nevídané a sami budete překvapeni, jak je metoda účinná.  

Skalničky měnící se v plevel a původnost druhů 

Tato část povídání by měla přímo navazovat na kapitolu Plevel ve skalce, ale vzhledem 
k tomu, že se bude jednat o skalničky, které se za určitých okolností mohou jako plevel teprve 
začít chovat, jsem oba texty od sebe více oddělil. Sami jste jistě postřehli, že se na vaší 
zahradě některým ušlechtilým rostlinám daří více a některým méně, aniž byste se o to sami 
přičinili. To, co váš kamarád, pěstitel ze sousední vesnice opečovává a hýčká, aby to vůbec 
rostlo, najednou u vás dostalo křídla a snaží se všechno ostatní udusit.  My máme takovou 
zkušenost s koniklecem. V našem podání se jedná o daleko úpornější plevel, než jsou 
například pampelišky. Sám a velice rychle se rozmnožuje samovýsevem, a pokud se nových 
sazenic nezbavíme hned zamlada, bývá jejich pozdější odstraňování obtížné. O několik vesnic 
dále je již koniklec zase tou disciplinovanou a ukázněnou skalničkou, která si pro svůj zdárný 
růst nárokuje určitou péči.  

Mojí mamce se na skalce samy, a to tak že velmi, zase množily bramboříky. Již o necelých 
deset kilometrů vzdušnou čarou vedle, na naší skalce, řadíme bramboříky mezi zarputilé 
nerosty. Každý časem pozná, co u něj jde samo a co naopak jen s obtížemi a to by mělo 
výrazně ovlivnit pěstitelský sortiment, neboť některé tvrdohlavosti přírody prostě musíme brát 
na zřetel. 

Potom existuje celá řada na první pohled hezkých kytiček, které jsou zřejmě toho názoru, 
že každou zahradu musí v co nejkratším čase kolonizovat, dobýt a obsadit. Nejnebezpečnější 
jsou ty, které mají křehké a lámavé oddenky. Něžný zvonek, který se Vám tolik zalíbil 
například vysoko ve zdech hradu Trosky, dovede na zahradě ukázat svoji opravdovou sílu 
a vy pak ještě dlouho proklínáte den, kdy jste si ho proti všem skalničkářským pravidlům 
přinesli z volné přírody domů. Takovým plevelem se může stát obyčejná brusinka, kterou 
si zasadíte do rašeliniště, nebo vřesoviště. Ona se velmi obtížně ujímá, je krásná, ale když 
už se jednou ujme, má se setsakra a hodně k životu a svými oddenky se rychle dostává 
i do velkých vzdáleností.  

O nízkých bambusech jsem se již zmínil. Na první i druhý pohled jsou celkem pěkné, rok, dva 
se u vás zabydlují a chovají se mravně. Potom dostanou sílu a kopnou do vrtule. Z ničeho nic 
je objevíte třeba o několik metrů jinde. Pokud vám prorostou do skalky, musíte okamžitě začít 
jednat, skalku doslova obrátit naruby, jinak je se vším živým konec.  
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Je tak nádherný, ale u nás patří mezi velké potížisty. 

Obecně jsem u všech novinek velmi podezíravý na rostliny, které mají trsovitý či oddenkovitý 
kořenový systém. Nadít se od nich můžeme i přes chlácholení a ujišťování zahradníka 
opravdu všeho. Když přesně neznáme jejich růstové sklony, je dobré si na to založit takzvané 
karanténní záhonky a na nich se nejprve přesvědčit, koho že jsme si to vlastně pozvali 
do baráku.  

Další nebezpečí pro skalku představují rostliny, které jsou schopny se množit samovýsevem. 
Jsou hezké, dokonce bych řekl, že někdy i krásné, ale opět je jich všude hned plno. Takovou 
je například Poděnka (Tradescantie). Je asi třicet centimetrů vysoká, kvete dlouhodobě 
(krásné něžně modré kvítky) a kvete jako jedna z mála přes celé léto (to všechno člověk 
přivítá s otevřenou náručí). Má však jeden malý neduh, sype ze sebe velmi dobře klíčící 
semena jako kombajn obilí.  
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Dalším podobným zlem je většina Kniphofií (Mnohokvět, někdy se hloupě nazývá i jako 
Kleopatřina jehla).  

 
No řekněte sami, není ta potvora kniphofie krásná?  

To dole, těsně pod květem, to se již připravují škodit tvořící se semena. 

Stejné nebezpečí představuje ořešák a veverky. V hrozné bejlí se určitě na každé zahradě 
přemění dymnivka (Corydalis cava). Zvláště pak ta žlutá. Zprvu se tváří něžně a subtilně, ale 
již za pár měsíců dá o sobě pořádně vědět. Bohužel, i po jejím dokonalém odstranění mají 
ještě po mnoha letech semena dostatečnou klíčivost, o čemž se vás znovu a znovu budou 
snažit přesvědčit. Do této kategorie musím zařadit i Badil (Sisyrinchium L.). K němu též 
nepotřebujete návod na pěstování, i když je to jen takový krásný, něžný malý a roztomilý 
„kosateček“. 

Jelikož jsme o některé z těchto rostlin nechtěli přijít a ve skalce pro ně místo již není, nazvali 
jsme je jako celek „Zaplotěnky“. Vím, Carl Linné takovou třídu nezná, ale druhově je u nás 
celkem obsazená. Za plotem jsme pro ně vyhradili prostor a tam si spokojeně žijí. Musíme ale 
dávat pozor, aby se nedostaly do volné přírody. Byl by to stejný a možná i větší průšvih, než 
když se trhají a sbírají rostliny v zakázaných územích. Bolševník velkolepý (Heracleum 
mantegazzianum) se do našich končin rovněž rozšířil před více než sto padesáti lety jako 
uniklá vzácná sbírková rostlina a co již napáchal zla. U Mariánských Lázní by mohli 
vyprávět. V Českém středohoří se zase uchytila, ovšem bez nějaké velké úpornosti zplaněla 
a úspěšně roste opuncie. Takže v kraji pod Milešovkou máme v naší přírodě volně k dispozici 
i kaktusy. 

Ono s tou původností druhů je to vůbec na pováženou. Co je dnes v České kotlině z květin 
a stromů původní. Na toto téma by se dalo hovořit dlouze a chce to mít jen trochu zdravého 
rozumu, neboť nelze vyhánět ďábla belzebubem. 
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Například v jednom z nejkouzelnějších koutů naší vlasti, v Císařské rokli u Kody, ještě před 
rokem 1989, parta „zelených nadšenců“ prošla územím a vykácela všechny nepůvodní akáty. 
Nic proti ničemu. Bohužel, kácet je jednodušší než sázet a udržovat. A tak volná místa 
po "cizorodých", ale vzdušných akátech poměrně rychle obsadil sice původní, avšak vysoce 
nepříjemný a agresivní černý bez, který v tmavém patře pod sebou záhy vytlačil vše živé 
(kromě myší a pavouků). S vrcholem fundamentalistické hlouposti jsem se na své skalce 
setkal, když se na ni přišlo podívat pár zblblých ekologistů a zcela vážně a dost nepříjemně 
nás začali přesvědčovat, abychom všechny rostliny ve skalce zlikvidovali a skalku nechali 
volné přírodě. Tenkrát jsem byl silnější a mé pádné argumenty zvítězily. 

Jistě, všude by měla být respektována jistá přirozenost. Ke gotické kapličce či baroknímu 
kostelu na starobylé vesnické návsi může navrhnout výsadbu cypřišků, tújí, cedrů, či jiných 
výstředností pouze prostoduchý ignorant. Na druhou stranu zámecký park, okrasnou zahradu 
či skalku si bez nich dovedu představit obtížně. Jde o to se při prosazování těch svých pravd 
vzájemně nepoprat a nesežrat. Ale to je již zase jiný příběh, jak by asi řekl pan Rudiard 
Kipling.  

Čtvero ročních období, mísení barev a o schopnosti zahradníka předvídat 

Skalka je největším klenotem naší zahrádky zjara. Přesněji řečeno v období asi tak od počátku 
března, do poloviny června. V té době jsou na ní schopny rozkvést snad i hrábě. 
To je všeobecně známá věc. Jak je to ale s její pestrostí ve zbylém čase? Pokusím se alespoň 
trochu rozbít představu, že po ostatní část roku se jedná k uzoufání nudnou část zahrady, 
na které různě pelichají odkvetlá květenství, v létě na ní vše podléhá úsušku, mšice spolu 
s nejrůznějšími krtky se přičiňují o její pustou vizáž a podzim společně se zimou udělají 
ze skalky spíše šibeniční vrch než luzný kousek našeho domova.  

Nechci vyjmenovávat a popisovat všechny známé kultivary květin s dobou jejich květenství 
jen proto, aby celé dílko nabylo na objemu a dostalo se mu zdání odbornosti pouhým výpisem 
několika stovek latinských názvů rostlin uspořádaných v tabulkách. Časem si chápavý 
skalničkář jistě dovede sám s problémem poradit a sám si také osází skalku takovým 
sortimentem trvalek, aby na ní po celý rok cosi kvetlo. Chci spíše obecně zmínit některé 
možnosti pro celoroční zatraktivnění vzhledu skalky, které doma využíváme. 

Předně, hezký kámen je ozdobou zahrady sám od sebe, nehledě na roční období. Mnohé 
japonské zahrady jsou toho důkazem. Známou červencovou a srpnovou periodu chybějících 
květů trvalek lze doplnit vhodným výběrem hezkých drobných a nenáročných letniček, které 
jsou většinou schopny se na svém stanovišti pravidelně vysemeňovat bez toho, aniž 
by se z nich stal nevítaný plevel. Je to jen o zkušenostech každého z nás a ty se časem 
většinou dostaví.  

V letních a podzimních měsících vzhled každé skalky oživí nejrůznější trávy. Kdo jednou 
uviděl v květu pampovou trávu (Cortaderia selloana), má o nevídaný zážitek na dlouho 
postaráno. Je sice robustnější postavy, avšak u paty skalky své místo s přehledem obhájí. Jen 
pozor na to, že přes zimu chce mít své kořeny v úplném suchu.  

Problém různorodé barevnosti celku vždy úspěšně pomáhají řešit dřeviny s tak zvaně 
panašovaným olistěním. Jedná se o kultivary, které ve svém názvu mají slůvko "variegata" 
(se zlatě, nebo stříbřitě skvrnitými listy). Takových dřevin známe spoustu. Počínaje buxusem 
a konče javory. Mimochodem javor ve skalce, a k tomu ještě na podzim v době jeho 
přebarvování a padání listů, je tak úžasný, že ho v barvičkách nepřetrumfne ani firma UNITED 
COLORS OF BENETTON. Totéž platí o obyčejném psím vínu, neboli přísavníku či loubinci 
(Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata). Právě kvůli podzimní nádheře 
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máme rádi ve skalce, nebo v jejím blízkém okolí listnaté stromky i za cenu, že uklízení 
spadaného listí dá něco práce navíc.  

 
Podzim kouzlí se sluníčkem, stíny a se spadaným javorovým listím. 

Velkou parádu kdekoli na zahradě udělají zlaté formy listnatých dřevin s jejich 
nekorunovaným králem holandským jilmem (Ulmus hollandica ´Wredei´). Ten je v prostoru 
prostě nepřehlédnutelný. Pro nás je výjimečný i tím, že oproti většině jiných kultivarů jilmů 
netrpí zhoubnými houbovitými chorobami. 

Pět chválu na vodu ve skalce by bylo nošením dříví do lesa a sov do Athén. Jezírka jsou toho 
nejlepším důkazem a lekníny v nich jsou schopny vydat svoji záplavu květů od poloviny 
června skoro až do zámrazu. A nejen ty klasicky velké. To samé dokáží i trpasličí 
lekníny (Nymphaea Ṕygmaea Helvolá, Nymphaea ´Pygmaea Rubra’), k jejichž pěstování 
postačí obyčejný lavór nebo škopík umístěný přímo ve středu skalky, zamaskovaný jako 
studánka. 

Co se barevnosti jehličnanů týče, těžko lze pouhým písmem zaznamenat spoustu odstínů 
zeleně, se kterou se u nich můžeme setkat. Od bílo zelených jako by plstnatých jehlic jedlí, 
přes zlatavé jehličí kultivarů s označením "aurea", po sytou zeleň základních druhů konifer 
a konče jakoby modrozelenou barvou všech těch, které mají ve svém jménu slůvko "glauca". 
A nejen to. Ony dovedou měnit svoji barevnost i několikrát v průběhu roku. Tak například 
zlatá kleč (Pinus mugo Ćarstens Wintergold´), jak již její samotné pojmenování napovídá, 
má v zimním období výrazně nazlátlý vzhled. Zjara při rašení má jehlice světle zelené, 
v parném létě a na podzim jejich zeleň postupně nabývá na sytosti, aby na přelomu podzimu 
a zimy se staly s prvním mrazem krásně zlatými. Nejhezčí je ovšem od konce prosince 
do počátku dubna. To má jehličí temně zlaté, až bronzové. Taková je to kejklířka.  
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Barevně zajímavými je rovněž několik čarověníků klečí i vzrůstných borovic s označením 
"Sunshine" ve jméně. První kultivar kleče (Pinus mugo Śunshiné) byl uveden do kultury 
počátkem devadesátých let minulého století v Holandsku. Společným znakem všech kultivarů 
je barva jehličí. Je zvláštní jakoby příčně melírované v kombinaci zelené a zářivě světle žluté 
barvy. Tady ale musíme dát pozor na vzrůstnost, neboť v této skupině jsou obsaženy jak 
prcci, tak i macci (i několik desítek metrů vysoké borovice).    

Obecně lze říci, že nejvíce barevných druhů mezi jehličnany najdeme především u jalovců, 
cypřišků a tújí. U jejich kultivarů je však nutné si nejdříve ověřit způsob jejich pěstování 
a celkový habitus, aby nedošlo k nemilému překvapení. 

  
Zlatý jilm dovede zahradu doslova rozsvítit. 

Představte si prostor bez té zlaté nádhery a fotka najednou může dostat název "hřbitovní kvítí". 
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Zrzečka či Zlatovláska Pinus mugo ´Carstens Wintergold´ 

Zima ve skalce má i své další krásky. V létě si keře takzvaně „kroucené lísky“ (Corylus 
avellana Ćontorta´) ani nevšimneme a můžeme u něj zaslechnout, s ohledem na jeho zvláštně 
vrásčitě svinuté listy, takovéto ohodnocení opravdového znalce: 

"Ten keřík vám šéfe ňák klempíruje. To spraví už jen motyka." 
"No, on tak má vypadat, ve svém jméně má totiž slůvko contorta, to jako že je pokroucený."  
"Kon - co? Křivej von teda je. A jak je scvrklej. Že si sem nedáte něco pořádnýho." 

Půvabně dramatická změna nastává v okamžiku, kdy s podzimkem odhalí své větve. 
V tu chvíli se nám ukáže jeho nádherně bizardní tvar. Každá větvička představuje spousty 
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roztodivných, někdy i spolu srostlých meandrů, jejichž tmavá kůra s rodícími se pupeny 
a jehnědy vypadá velmi přitažlivě. A co teprve když se do hry zapojí dešťové kapky, sníh 
nebo mráz. Společně využívají celou škálu možností. Rosou, krůpějemi deště či jinovatkou 
počínaje a zasněženými větvemi konče, to vše v přímém kontrastu s drsnou černí 
až neskutečně tvarovaných větví. To se u něj naopak návštěvy vyjadřují většinou jen 
v obdivných citoslovcích. Na podzim a v zimě nám obyčejný lískový keř dokáže přeměnit 
skalku v uměleckou galerii té nejvyšší třídy. 

 
Kráska bez listí. To je Corylus avellana Ćontorta ́(zde v předjaří), 
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 ale v létě nás moc nezaujme.  

 
Kouzlo zimy. 
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Když hovoříme o osazování pozemku, lze suše konstatovat. Správný zahradník musí mít 
kromě jiného představivost a předvídavost výrazně větší než řidič motorového 
či nemotorového vozidla podle současně platného zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Časem by měl odhadnout již z pouhého vzezření sazenice, jak bude dospělá 
rostlinka vypadat, a tak s ní pří výsadbě zacházet.  

"Tak co, pane zahradníku, vy jste zase nepředvídal? Podívejte se, jaká obluda se vám 
tu urodila. Jak to chcete napravit?  Porazit! Nic jiného s tím již udělat nejde. To ale pokuta, 
ani pár bodíků nespraví, Vy dopadnete daleko hůř. Musíme vám odečíst několik roků ze stáří 
vaší skalky." Safraportsky mastná cena. Takový silniční pirát se oproti vám v rukách policie 
musí cítit jak po prezidentské amnestii. Jemu stačí zaplatit pokutu, otřepe se a vše je pro něj 
vyřízeno. Kdybychom my tak mohli na zahradě odčinit všechny svoje předchozí hříchy jen 
v penězích a nikoli ve ztracených létech. To by se to navrhovalo, sázelo a kácelo. Bohužel, 
my kromě těch peněz platíme cenou po životě nejvyšší: zbytečně prošlým časem.  

Pro ty z nás, kteří potřebné zkušenosti nemáme, je dobré mít po ruce místo předvídavosti 
latinské názvosloví (viz text o několik kapitol níže). Vždy musíme počítat s tím, že zahradník 
je především obchodník a chce své zboží prodat. Bohužel, nejsou jen ti féroví, jimž 
je stavovská čest nadevše. Jsou i tací (především na trzích), kteří jsou schopni a ochotni 
z jednoho záhonu, z jedné bedny, nejprve prodat sazeničku jako skalkový nerost, aby hned 
poté, jinému zákazníkovi tu samou nabídli jako dekorativně vzrůstný solitér (byl jsem toho 
mnohokrát očitým svědkem). 

 
Na první pohled velmi nesourodé prostředí zase tak špatně nevypadá.  

"Pokusy" mojí paní s petunkami mezi rododendrony. 

Tady nás od špatného nákupu může ochránit pouze přesné druhové označení. A když 
ne od nákupu, neboť málo kdo sebou do zahradnictví nosí atlas listnatých a jehličnatých 
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dřevin, tak alespoň od toho, že zakoupenou novinku zasadíme na zcela nevhodné místo 
a časem ji budeme muset porazit. Například Cupressocyparis leylandii, jehož roční přírůstky 
dosahují jeden až dva metry, ve skalce jako miniaturu žádným řezem neudržíme. Již 
po několika málo letech ho nelze ani přesadit a přitom jako deseticentimetrová sazenička, 
když jsme si ho tenkrát kupovali, vypadal krásně, hebce, svěže - řečeno textem jedné z písní 
pana Suchého. Byl přímo k zulíbání, a tak se nám nakonec vybarvil, bazilišek jeden (teda ten 
stromeček, pan Suchý je pořád jednička).  

Rozdíl mezi skalkou a parkem je především v prostorové dimenzi. Skalka je jakýmsi 
komprimovaným prostředím parku. To, co zahradní architekt v parku vypovídá skrze soubory 
různě pojatých dřevin, záhonů květin, luk a průhledů, nám skalka podává prostřednictvím 
jednotlivých rostlin. V parku, nebo zámecké zahradě si s námi architekt rozpráví především 
způsobem navržených uskupení stromů a ztvárněním prostoru. Ve skalce musí tutéž roli 
zvládnout samotný jedinec. Kupodivu je tak naše role skalničkáře snadnější. Celkem bez 
nadsázky lze ve vztahu k barevnosti skalky říci: "Sázejme vše, jak to pod ruku přijde." Hlavně 
je nutné mezi sebou míchat barvy. Jak květenství kytiček, tak barevný habitus dřevíček. Při 
této metodě málokdy dojde k omylu. Přihlédnout však musíme k době květenství a k budoucí 
velikosti sázených rostlin.  

 
Při sázení to chce hlavně vzájemně míchat barvičky (u všeho). 

Neradujme se předčasně. Byli jste se někdy podívat do spojitých zahrad u kostela svatého 
Jana Nepomuckého Na Skalce, ve kterých má již po dlouhou dobu klub pražských 
skalničkářů své nezapomenutelné výstavy? Drtivá většina vystavených exponátů oprávněně 
udiví každého svou krásou. Zlaté medaile i nejrůznější ocenění jsou jistě udělovány 
po zásluze. Díky detailu, pod dojmem vystavených křehkých krasavic, mnohý z nás 
je schopen přehlédnout podstatu celého prostoru. Tu vytváří především několik vysokých 
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a vzdušných listnatých stromů, pod kterými je ta nádhera prezentována. Teprve ony dávají 
celé scenérii tu pravou podobu. Bez nich by každá z výstav nebyla ani poloviční.  

A tak je tomu i na naší skalce. Pár vysokých stromů prostě do skalky patří. Musíme ztvárnit 
nejen vlastní reliéf terénu, ale i prostor nad ním. Je to velmi obtížný rébus, protože při jeho 
řešení se mezi sebou spolu perou požadavky architekta a zahradníka. Oko architekta chce dát 
prostoru objem, kontrast a dominanty. Zahradník při tom trvá na zachování prostředí 
vhodného pro růst všech rostlin, protože pod takovým padesátiletým smrkem, který nebyl 
po celou dobu svého žití náležitě upravován, kromě václavek a holubinek již nic jiného 
nenajdeme. Jakže to zaznělo v Pyšné princezně?: „Tady je každá rada drahá, co, milý 
rádcové.“ Takže nám nezbývá než řezat, řezat …. 

Skalka musí mít své dominanty. Bez nich by sotva nalézala svoji duši (pokud vůbec). Výběr 
vhodných jedinců, nebo přijatelná úprava jejich habitu však musí bezpodmínečně umožnit 
nižším rostlinkám život pod nimi. O to je zase práce skalničkáře obtížnější oproti tvůrcům 
parků.  

Udělátka a postřehy 

Časem jsme pro pěstování rostlinek vymysleli nejrůznější drobnosti. Pár jich uvádím v pořadí. 

Jedněmi z nejkrásnějších kultivarů dřevíček jsou ty s inverzní či penduloidní (převislou) 
formou. Většinu jich nemůžeme ponechat po zasazení svému osudu. Vytvořily by jakousi 
nevzhlednou zelenou hroudu. Ony dostanou ten správný tvar teprve po létech, když je hlavní 
kmínek od mlada vyvazován k tyčce, roste vertikálně a všechny jeho postraní větvičky pak 
spadají, ba přímo tečou dolů. Vyvazování kmínku doporučujeme zkusit především 
u inversního smrku (Picea abies Ínversá) a ve výšce více než dvou metrů, v místě 
rozvětvení (čím výše, tím lépe) potom uříznout terminál. Uvidíte, jaké pak bude mít nádherné 
sukýnky. 

 

 
Picea abies ´Inversa´. Detail spadajících větviček  
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Dotvořeno! Hůlky jsou již odstraněny a větvičky doslova tečou po kamenech. 

Vzadu je vidět hůlka zase již u jiného dřevíčka. 

Totéž platí i o penduloidních cedrech, čimišníku, modřínu, buku a jiných. Má to jeden háček. 
Ke stromečku dvacet centimetrů vysokému jsme nechtěli hned dávat třímetrovou podpěru 
a naopak přijatelně nízký kolík zase každoročně měnit za vyšší. Znovu a znovu ho zabodávat 
mezi kořeny dřevíčka se nám jevilo vůči rostlince jako dost neurvalý způsob vzájemného 
soužití. Problém se podařilo celkem elegantně vyřešit. Po vysazení nového dřevíčka k němu 
zabodneme sjezdařskou lyžařskou duralovou hůlku tak, aby vyčnívala asi šedesát centimetrů 
nad zem. Hůlka je pochopitelně bez madla a řemínku. Sjezdařská (nikoliv běžkařská) hůlka 
má asi do třetiny kónický tvar a hůlky lze bez omezení nastavovat pouze tím, že až nastane 
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potřeba, do té spodní prostě zasuneme další. Dvě duralové trubky zasazené v sobě vytvoří 
pevný třecí spoj, který lze i po letech zrušit pouhým poklepem, až podpěru u stromku 
nebudeme potřebovat. Stromeček si růstem zpevní terminál a spodní hůlky již mají naopak 
oporu ve kmínku. Pro vertikální vedení rostliny tak slouží již jen ta poslední (možná trochu 
i předposlední) a stromek tak můžeme vyvazovat do pěti i více metrů. Potřebné hůlky lze bez 
problémů po zimě získat buď zadarmo, nebo za symbolickou cenu v každé půjčovně lyží, kde 
se jich vždy něco vyhazuje a oni jsou rádi, že se zbaví odpadu.  

 
První zabodnutá hůlka u zlaté jedle ojíněné (Abies concolor ´Aurea´). 

Ta sice není penduloidní, ale asi pět i více let pomocí hůlek školíme její terminál. 



 

 64 

Když jsme se rozhodli pro značení rostlin jmenovkami, měli jsme od počátku problémy s tím, 
jaké značky použít.  Různé ty nadepsané ceduličky z obchodů a zahradnictví vydrží ve skalce 
nejvýše dva roky a pak je jejich nápis jednou pro vždy k nepřečtení. Problém pomohla vyřešit 
drobná investice do raznic s abecedou a číslicemi. Jména rostlinek razíme do hliníkového 
plechu o tloušťce necelého milimetru. Plech lze sehnat u pokrývačů jako odpad, protože právě 
v této době se nahrazuje dříve tolik oblíbená alukrytová krytina střech za přijatelnější materiál 
a jedna deska vám stačí na několik let značení.  

O trávníku a našem vztahu k němu se poměrně kriticky zmiňuji jinde, ale jeden problém jsme 
potřebovali rozlousknout. Bylo to jeho ukončení a přechod do jiného prostředí (záhonky, 
cestičky a podobně), zvláště když na něj navazuje plocha s mulčovací kůrou. Autority 
doporučují obrývání. Je to hodně nepraktická rada. Díky uragánu Kyril, který u sousedů 
vyvrátil starý smrk, jsme dostali na spálení v krbu jeho postraní větve. Při rozřezávání jsem 
si všiml, jak husté mají letorosty a o jak kompaktní a tvrdé dřevo se jedná. Z větví jsem 
nařezal kolíky asi pětadvacet centimetrů dlouhé, dole zašpičatil a trávník jsme jimi 
na potřebných místech olemovali. Nejen že to vypadá daleko lépe, ale řada těsně vedle sebe 
zatlučených kolíků plní svoji funkci spolehlivě dodnes a sekačka nerozhazuje mulčovací kůru 
do okolí. Zajímavé je, že hned napoprvé jsme se trefili do toho správného materiálu. Smrkové 
větve jsou pro tento účel nejlepší a dají se získat na každé čerstvé pasece ještě před tím, než 
je lesní dělníci spálí. Metodu jsme vylepšili. Z větví předem odstraníme kůru a kolíky 
namáčíme do impregnace. Potom vydrží víc než američtí filmoví hrdinové. 

 
Kolíky oddělují kůru od trávy a dá se tak použít strunová sekačka namísto zdlouhavého ručního 

vyžínání okrajů. 

Jezírka se dnes dělají především z fólií. A je tu opět problémeček. Fólie se musí položit 
na upravený povrch zeminy tak, aby z ní nevyčnívaly žádné, ani ty nejdrobnější kamínky. 
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Jinak by vlivem tlaku vody hrozilo její bodové protržení. Malá dírka stačí k tomu, abychom 
museli jezírko neustále doplňovat vodou. Nejde ani tak o trochu té vody jako o to, že tím 
pádem si jezírko nestačí vytvořit svůj biotop a je stále zelené. Za tímto účelem se pod fólii 
vkládá jedna, lépe však více vrstev netkané textilie. Z vlastní zkušenosti vím, že daleko 
lepším podkladovým materiálem je starý koberec (na bázi kovralu, nebo jekoru). Je vhodnější 
podkladovou vrstvou než textilie. Lze ho získat zadarmo při každém svozu objemového 
odpadu. Pouze jsme se museli smířit s tím, že se o nás začala šířit fáma, že vybíráme 
popelnice. Líto nám to nebylo! Okolo popelnic se motá vždy jen ta nejvybranější společnost. 
Koberec je nezastupitelný a žádná textilie ho nenahradí, když si v jezírku chceme udělat 
ostrůvek. To se dělá tak, že na dno jezírka, tentokrát na fólii (pod kterou již koberec je), dáme 
další vrstvu koberce, na něj lino a do velice hubeného betonu začneme ukládat materiál tvořící 
ostrůvek. Potom stavba folii neprotrhne a nehne s ní ani působení mrazů, protože koberec 
může po folii klouzat.  

V této pasáži se chci podrobněji zmínit o mulčování borovou kůrou. Mulčovat totiž můžeme 
čímkoli. Kamínčím, dřevěnými štěpky, kůrou a pokud jsem estetický ignorant, tak lze použít 
k témuž i piliny. Ve skalce si však vybíráme. Jednou z možností čím mulčovat je drcená, 
nejlépe borová kůra. Jedná se o nezbytnost, ke které se můžeme postavit buď jako k nutnému 
zlu, jehož krása nás pramálo zajímá, protože nemá bezprostřední vliv na pěstované rostlinky 
(což asi může být i trochu pravda), a nebo se i tady najdou hračičkové, kteří na své skalce 
nechtějí mít žádný eklhaft a nehodlají se smířit jen tak s nějakým šuntem. Trochu patříme do 
té druhé kategorie. Takže, jak to u nás chodí? 

Mulčování je na některých doprovodných skalkových partií nezbytností a k tomu se hodně 
používá "borová kůra". Proč ty uvozovky. Proto, že kupovaná mulčovací kůra většinou nemá 
s borovicí pranic společného. V tom lepším případě ji kolem borovic akorát tak převáželi 
na autě v pytlích. Nezřídka se jedná o nevábnou směs rozcupovaných drtin kůry 
neidentifikovatelného druhu stromů, lýka, roztrhaných dřevěných smotků, a když je výrobce 
opravdu čuně, tak dokonce i dalších odpadů z pil vzniklých při zpracování dřeva, včetně 
olejového sajrajtu uniklého ze strojů. Jen málokterá pila totiž výrobu pravé borové mulčovací 
kůry pojímá jako plnohodnotný produkt, na jehož výrobu má stanoven technologický postup, 
který trvale dodržuje. To znamená, že borovou kůru oloupe bez lýkového podkladu, 
vyselektuje ji a rozdrtí na stejnoměrnou a přijatelnou velikost. S takovou mulčovací kůrou 
jsem měl tu čest se v zahradnictví potkat asi tak dvakrát za život, ale vždy za cenu, která byla 
vyšší než malá a pro mě tudíž nepřijatelná.   

 Takže jsme to začali řešit. Bylo potřeba nejprve získat zdroj borové kůry a poté nalézt 
i způsob jejího drcení či řezání na potřebnou velikost. Obojí trvalo dost dlouho, než jsme 
si mohli říci hotovo. Nejprve jsme se vydali na pily a chtěli jsme se domluvit na koupi hrubé, 
stržené borky a zjistili jsme, že tak ji sehnat nelze. Borové kmeny se totiž na katru často řežou 
i s kůrou a ta zůstává na tzv. krajinkách a odtud již není k mání. Pokud se stromy na pile 
odkorují, provádí to mechanizace a u toho být, je zase dost nebezpečné. Ke stroji nemůžete 
a po směně je již borová kůra smíchaná se vším co v ten den na pile řezali. S lesníky v lese 
byste se snad domluvili, ale odloupat borku z čerstvě poraženého stromu ručně, nebylo 
proveditelné ani pro takového blázna jakým jsem já. Pomohla nám náhoda při sběru hub. 
Jednou jsme se totiž dostali na paseku asi tak tři, čtyři roky po těžbě a uviděli jsme borové 
pařezy, ze kterých se již borka sama začala odlupovat od dřeva, bez lýčí, jen jí sebrat a nadrtit. 
Takže zdroj by tu byl. Při konzultaci s hajným jsme nenalezli konflikt ani s lesním zákonem. 
Dohodli jsme se, že pokud budeme kůru sbírat ohleduplně, tak aby po nás na pasece nezbyla 
spoušť jak po černé či lidské zvěři, tak neshledá důvod, proč by na nás měl být zlý. Jeho 
podmínky jsme rádi splnili. Paseka v té době ještě většinou není osázená novou výsadbou, 
a když, tak se můžeme malým stromečkům, které jsou dobře vidět, bez problémů vyhnout 
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a nic nepoškodit. V kůře se rovněž doposud neubytovali žádní mrňaví lesní obyvatelé z rodu 
brouků a jiných drobných potvor. Sebranou kůru doma naházíme na hromadu a čas od času 
ji proléváme vodou a ona na hromadě ještě maloučko natleje a hlavně změkne. Další rok, přes 
zimu, ji potom zpracováváme.  

Nejdříve jsme použili malé drtiče větví, ale zle jsme narazili. Výstupem byl jakýsi 
nepoužitelný mix hnědé hmoty. Stejně jako veliký mistr Jára da Cimrman jsme tak spolehlivě 
zjistili, kudy cesta nevede. Zkusili jsme ještě několik dalších možností, abychom se vyhnuli 
práci. Pořád jsme totiž z povzdálí slyšeli slova loupežníka Lotranda, který svého synka ještě 
na smrtelném loži varoval "a synku hlavně v životě nepracuj". Bohužel se to nepovedlo a tak 
přišly na řadu pákové nůžky. Kůru jimi stříháme na malé pravidelné kousky. Jedno stříhnutí, 
jeden kousek kůry. Práce je to velmi inspirující, vhodná tak pro chovance nápravných 
zařízení. Když to však pojmete jako tělocvik, ušetříte za fitko. Výsledkem je nádherná, 
opravdu borová mulčovací kůra, která kromě své užitné hodnoty přispívá i ke zkrášlení okolí 
skalky.  

 
Výroba borové kůry sice dá něco práce, ale je určitě hezčí než ta kupovaná. 

Borová kůra, myslím tím opravdovou borovou kůru, má ještě několik dalších dobrých 
vlastností. Velice pomalu se rozkládá, přimísena v půdě je schopna ji vylehčovat a zadržovat 
vodu a příliš si nerozumí s plísněmi. Dalo by se říci s jistou dávkou nadsázky, že se chová 
obdobně jako rašeliník, jenže s menším nasákavým efektem.  Možná že jste si všimli, že když 
v lese přijdete k borovému pařezu po dvaceti i více letech od pokácení stromu, pařez většinou 
již zmizel, vyhnil, ale stále je tu patrný límec křehké borky. Ona má ohromnou výdrž a právě 
tato stará, křehká borka se nám osvědčila jako příměs do půdy ve vřesovištích, nebo 
u rododendronů. Není tolik kyselá a rostlinám se v její přítomnosti evidentně líbí. Asi v 20% 
podílu jsme jí přidali i do substrátu k lewisiím a ani jim to není proti mysli. Pro pěstování 
lewisií se nám osvědčila tato půdní směs: 
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20 - 25% na jemno drcené staré borové kůry (musí jít lehce rozmělnit a rozlámat v ruce), 
20% neutrálního, nebo raději kyselého drobného nenasákavého kamínčí, 20% drobného 
kamínčí z arkózy a zbytek doplněný lehkou písčitou půdou z Polabí. V této směsi lewisie 
na zimu ani nezakrýváme a celkem dobře přežívají a daří se jim. Pochopitelně, že mají rovněž 
dobrou povrchovou štěrkovou drenáž.  Tato směs je pro vodu propustná, ale úplnému 
proschnutí brání právě podíl borové kůry a drobných arkózových kamínků. Jak naše 
mulčovací kůra vypadá je vidět na obrázku. Na borovou kůru u nás doma prostě nedáme 
dopustit. 

Také se nám podařilo vypěstovat jeden zajímavý kultivar jalovce obecného. Nikdy nebude 
uváděn v žádné odborné literatuře. Má zcela specifický, přísně sloupovitý habitus 
a je předmětem zájmu většiny návštěv. Pracovně dostal název Jalovec obecný, trubko-
vodovodní (Juniperus communis ´Aqua sipho´). Každý si ho doma může vypěstovat.  

 
Tak to je on,  

asi měsíc po vyvázání, ještě je na něm patrná omotávka.  
 

Návod ve stylu Magdaleny Dobromily Rettigové je tento:  

Vezmi jednu mladou sazenici jalovce obecného a vraž ji do země. Nech ji beze vší péče 
a úprav vyrůst asi do výše dvou metrů. V půli dubna, v době kdy čeká největší přírůstky, 
co nejblíže středu rostliny, zatluč do země pozinkovanou vodovodní "tříčtvrtku" tak, aby byla 
asi o deset centimetrů nižší než chudák jalovec, ale zároveň byla zaražena alespoň půl metru 
hluboko v zemi. Trubka musí být zatlučena kolmo k zemi, jinak by poté vznikla velmi 
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výstřední rostlina, která by nacházela uplatnění obtížně, i u značně vyspělého pěstitele1. 
Potom uchop do pravé ruky silon, ten kdo je levák pak do ruky levé. Z hlediska politického 
názoru je to však úplně jedno. Silonem, nejlépe strunou na vyplétání tenisových raket, 
je nutné milý jalovec kolem trubky poměrně brutálně, odspodu až nahoru, v pravidelných 
spirálách vyvázat. Fest! Nejdříve směrem nahoru a potom zase dolů a nebo v obráceném 
pořadí. Jak je ctěná libost. Trubka musí být úplně schovaná, Vyvázané jehličí musí být 
na omak pevné. Přebytečné přečnívající větvičky odstřihneme. 

Bezprostředně po zákroku stromek vůbec nevypadá hezky. Má vizáž jako kdysi pánové 
Polívka a Bobek v Manéži se svým hyzdičem obličeje, kdy si vzájemně namotávali provázek 
přes své tváře, aby prý nebyli tak hezcí. Za dva měsíce jalovec obroste, silon se schová 
a my najednou máme krásný, dva metry vysoký, úzce sloupovitý jalovec (průměr stromku 
je pouhých 15 – 20 cm), který se nehne v žádném větru a na který nepůsobí žádný sníh a který 
stojí za ohlédnutí. Asi tak v cyklu dvou let vezmeme do ruky ostrý srp (prosím bez kladiva) 
a dlouhými tahy ho pěkně odspodu po celé výšce seštucujeme na původní průměr dvaceti 
centimetrů.  

Jak prosté, drahý Watsone. 

 

 
... a hotové dílo.  

Našeho ´Aqua Sipho´ máme rádi. Snad raději než jiné rostlinky. Je totiž základem srandy, 
kterou si s chutí, čas od času uděláme z některých nabubřelých a především protivných 
návštěv, takových těch: všechno znám, všechno umím, všade jsem byl a to nejméně dvakrát. 
Po pravdě musím ale přiznat, že mezi opravdovými skalničkáři a dřevíčkáři jsme 
se s takovými exempláři ještě nesetkali. Takže já, huba nevymáchaná, musím umě navést řeč 

                                                 
1 Pánové Vodňanský a Skoumal snad prominou jistou parafrázi z textu úvahy "Neteř", z desky "S úsměvem 
idiota". 
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na rozmnožování jehličnanů a především na obtížnost získávání řízků těch nejhodnotnějších 
dřevin. Poté návštěvě milostivě dovolíme, aby si jich vzala několik málo, ale doopravdy málo 
(to kvůli té vzácnosti) domů. Děláme to sice naoko neradi, ale potom u krbu všichni řveme 
smíchy. 

P.S. Pro návštěvníky je velmi působivé, když do jalovce při prohlídce jen tak mimochodem 
strčíme a milý "endemit" si delší dobu kmitá v rytmu vnitřní rozhoupané trubky. Doufám, 
že po této instruktáži se bude Juniperus communis ´Aqua Sipho´ v některých našich 
zahrádkách úspěšně rozmnožovat. 

Další povídání asi přivede k zuřivosti pravověrné bonsaisty. Protože jsem od přírody hračička 
a dostala se mi do ruky asi šedesátikilová čočka pískovce s nejvyšším bodem k základně asi 
pětadvacet centimetrů, napadlo mi ji provrtat. Tedy, provrtat přím ne, ale trochu bokem, 
v mocnosti kamene pod dvacet centimetrů, jsem do něj skrz na skrz prorazil díru, o průměru 
asi osm centimetrů. Kámen jsem natrvalo umístil u domovních dveří a do díry zasadil Pinus 
mugo ´Mops´. Kořeny borovičky prorostly až do podloží, kterým je klasická zahradní zemina 
a stromek již roste sám, bez jakékoli péče, a věřte, že v kameni vypadá stejně přirozeně, jako 
jeho kolegové uchycení v pískovcových skalách. Čas od času mu udělám plastický sestřih. 
Má jen jednu nevýhodu, nemůžeme ho přinést na žádnou výstavu, ale to nás zase tolik 
netrápí. Nápad jde realizovat i u žuly a ostatních tvrdých materiálů. Existují firmy, které mají 
diamantové vrtací soupravy a tak lze provrtat každý běžný kámen. Jen jim ho musíme přivézt 
do areálu a cena za provrtání většinou nepřesáhne tisícovku, spíše však méně.  

Podobných zhůvěřilostí člověk vymyslí během času na zahradě spoustu. Uvádím zde jen 
některé. Je dobré se zajímat o zkušenosti jiných, abychom nevymýšleli vymyšlené. S dobrými 
nápady je možné se setkat hlavně na internetových adresách klubů skalničkářů 
a specializovaných pěstitelů či při návštěvách jiných zahrad. Méně již při různých televizních 
pořadech s pochybnou úrovní. 

Názvosloví 

Když začnete s pěstováním kytiček a dřevíček, tak vás z počátku názvosloví asi moc zajímat 
nebude. V těch několika málo rostlinkách se vyznáte a botanické sekci naší Akademie věd 
zcela zřejmě konkurovat nechcete. Nač tedy nějaká latina. V tomto názoru vás utvrdí i mnozí 
trhovci, jejichž přístup k pojmenování rostlin je mnohdy svérázný. Jednou mě u takového 
„specialisty“ zaujala sazenice jakéhosi malého sloupovitého jalovce a já se opatrně optal, zda 
se náhodou nejedná o nějaký z kultivarů Juniperus communis (Jalovec obecný) a dostalo 
se mi převelice kvalifikované odpovědi, že on přece žádné komunisty nepěstuje. Jako vtip 
bych to bral všema deseti, ale on to myslel zcela vážně a stejně upřímně, jako kdysi jeden náš 
bývalý, mladý a zapomenutelný předseda vlády. Rovněž v krásném světle se u nás na skalce 
předvedla jakási dáma, která nám hned od svého vstupu na zahradu dávala jasně najevo svojí 
odbornou převahu a zeptala se, jaký že je přesný, ale opravdu přesný název pro tento smrček. 
Odpověď ji asi nepotěšila, neboť jsem ji sdělil, že tento smrček se jmenuje přesně, ale 
opravdu přesně Ostrolistec čínský (Cunninghamia lanceolata).  

Nechci zde dělat nějakého přemoudřelého učence, ale jakmile začnete s pěstováním kytiček 
a zejména dřevíček v rozsahu alespoň v desítkách kusů (což není vůbec nic nereálného 
a mimořádného), tak vám vedení latinského názvosloví ušetří pěkných pár stokorun, případně 
tisíců peněz. Tady opět vím, o čem mluvím, neboť z počátku jsem také názvosloví bohorovně 
přehlížel, ale když jsem si již potřetí nevědomky koupil stejný kultivar jednoho cypřišku 
tupolistého v ceně čtyř stovek, tak u nás bylo vzato názvosloví na milost a dobře jsme udělali. 
Dnes na nákupy nových rostlinek bez podrobného seznamu nechodíme. Při množství 
kultivarů v zahradnictvích a obchodech, ale především u nadšených specialistů, bez latinských 
označení rostlinek opravdu nakupovat nejde. Je to i proto, že většina trochu odbornější 
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literatury pracuje zejména, ale spíše pouze s latinskými názvy a my se jinak ani nedozvíme, 
jaké podmínky k pěstování a k přežití ta která rostlina potřebuje. Doporučuji jako poznání 
odvozené z mých chyb: vezměte hned od počátku latinské názvosloví na vědomí a udělejte 
si váš seznam pěstovaných rostlin a hlavně ho udržujete v aktuálním stavu.  

 
Ostrolistec čínský jako smrček moc nevypadá (dnes je již o dobré tři metry vyšší). 

Tady jsou vidět ona vrátka ve zdi vedoucí od nikud nikam, pouze opticky dělící zahradu.   

V normální řeči používejme krásných českých názvů pro ty rostliny, které je již od nepaměti 
mají a jsou původní. Mluvit běžně o pampelišce jako o Taraxacum officinale, či o konvalince 
jako o Convallarii majalis může jen výrazně nevyrovnaný jedinec se sklony k excentrismu 
(prosím čtěte jako blb). 

Naproti tomu u některých nepůvodních a dodatečně a uměle vytvořených českých názvů 
rostlin to máte těžký. Pan Nepil v krásné knížce „Jak se dělá chalupa“ si dokonce dovolil 
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podezírat pány Jaroslavy Haška a Štercla, že chudákům zahrádkářům podstrčili pro jejich 
výpěstky pár svých názvů. Jména jablek „Mazánkův zázrak“, nebo „Hladíkovo přeúrodné“ 
k takovému podezření opravdu svádí. U některých českých pojmenování skalniček bych 
podobné záškodnictví očekával zase od pánů Polívky a Náhlovského. Jinak si výrazy 
božskokvět, mlékosed či okecek vysvětlit nedovedu (Dodecantheon, Plimbago, Bocconia). 
U jmen kolotočník (Telekia) nebo velbloudník (Corispermum) si připadám jako velbloud 
na kolotoči. Krásná rašeliništní dřevina Kalmia ze Severní Ameriky, dostala ke svému úžasu 
české jméno mamota. Co mělo v češtině znamenat, si nedovolím ani odhadnout, spíše bych to 
typoval na autorovo menší delirium tremens. Naštěstí si s jeho vyhledáním dnes těžko poradí 
i Google a při tom není zase tak staré a v literatuře se s ním můžete tu a tam ještě setkat (mám 
na mysli mamota, nikoli delirium tremens). Je jen dobře, že se po takových výtvorech pomalu 
slehává zem. Pro naši pusu by tedy obzvlášť mělo platit: "Co božího jest bohu, co císařovo 
císaři." Jinak si asi poklábosíme přes plot se sousedem a jinak zase budeme hledat vhodné 
odborné termíny na specializovaném semináři klubu pražských skalničkářů.   

Stará literatura  

Jak šla léta, začal jsem se zajímat o skalku a skalničky hlouběji a napadlo mě, abych si jen 
tak, pro úplnost a ze zvědavosti sehnal z antikvariátů nějakou starší literaturu, přibližně 
z doby, kdy pan Karel Čapek se svojí skalkou teprve začínal. Chtěl jsem si udělat představu 
o tom, jak za tu dobu pěstování skalniček postoupilo a o co je naše generace na tom lépe. 
Začal jsem shánět. Celkem bez problémů a poměrně lacino jsem získal několik ceníků 
tehdejších zahradnictví. Čím více jsem jich sehnal a přečetl, tím více jsem byl z toho 
porovnávání s dneškem trochu bezradný, akýsi zmätený, by řekl major Těrazky. Každý 
takový ceník z té doby je vlastním uměleckým dílem a máte z něj oprávněný dojem, 
že zahradník vás považuje za váženého zákazníka. Oproti dnešku staré ceníky sice nehýří 
tolika barvami, ale na druhou stranu jsem se po přečtení těch zažloutlých stránek okamžitě 
zbavil dojmu, že si ze mě chce někdo dělat dobrý den, nebo mě že má za onu nádobu 
u kamen, do které se dává uhlí. Obou posledně uvedených dojmů se totiž při čtení dnešních 
ceníků a jiných reklamních poutačů zbavuji jen zvolna, obtížně a málokdy se mi to podaří 
zcela. Žasnul jsem, jaký ohromný sortiment okrasných rostlin byl již v této době nabízen 
k prodeji. Až mnohem později jsem se dozvěděl, jakým způsobem první, ale především druhá 
světová válka zdecimovaly druhový sortiment pěstovaných rostlin (v evropském měřítku). 
Naše země byly této pohromy ušetřeny, ale stejnou měrou jsme se bohužel vydováděli zase 
po únoru osmačtyřicátém minulého století, kdy poctivé živnosti byly zlikvidovány 
a velkopěstírny se nějakými okrasnými květinkami příliš nezabývaly, protože výdobytky 
socialismu byly opřeny o zcela jiné základy. Jednou provždy bylo ztraceno nepřeberné 
množství vzácných kultivarů okrasných rostlin. Například genofond lomikámenů ze sekce 
Porophyllum (dříve Kabschia) se podařilo druhově i co do počtu vyrovnat teprve až ke konci 
dvacátého století. Nebo třeba tací pěstitelé leknínů by mohli vyprávět. Legendární 
francouzský pěstitel Latour – Marliac vypěstoval na přelomu 19. a 20. století sám asi 
sto nových hybridů leknínů, zatímco všichni ostatní pěstitelé až do dnešní doby pouhou 
polovinu. A to pan Marliac neznal tu naši DNA, o DNB a DNC ani nemluvě.  

Nejsem žádný staromilec, nebo člen klubu Za starou Prahu, ale z tisků tam těch časů nějak 
cítím opravdovost a stavovskou čest poctivého živnostníka a nikoli rychlokvašený soubor 
ještě horších nápadů, kterými se to jen hemží na našich televizních stanicích a v některých 
časopisech a jejich přílohách. Nabyl jsem dojmu, že dříve byl rovněž na prvním místě zisk 
zahradníka, ale nikoli za každou cenu (viz počáteční slova obdivu k panu Zuckersteinovi). 
Z publikací té doby na člověka dýchne především jakési baťovské zaujetí pro věc a hrdost 
řemeslníka nad výsledky své práce.     
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Stejné to je i s dobovými publikacemi. Těm dřívějším autorům věříme, že měli častěji 
umazané ruce od kompostu než od inkoustu. Těm dnešním moc ne. Pan Zdeněk Jirotka 
to ve svém Saturninovi již skoro před sedmdesáti lety ústy doktora Vlacha říká zcela přesně, 
že pro truhláře je nejlepší reklamou dobře udělaná almara a nikoli název firmy „Spojené 
truhlárny“. Vývoj někdy bohužel zastavit nelze. Dnes je reklama daleko propracovanějším 
fenoménem a daleko více jí podléháme. Tak přicházejí na svět rychlostí světla zapomínaná 
„díla“ jako je například soubor knížek na téma "Všechno o ….“. Na nějakých osmdesáti 
stránkách knihy, z níž více než 70 % tvoří fotografie (často nepůvodní a převzaté) se dozvíme 
vše například o jehličnanech nebo vše o něčem úplně jiném. Cítíte onu barnumskou reklamu, 
která vyvěrá již ze samého názvu knihy? Čtenář, který reklamě podlehne, má potom iluzorní 
dojem, že po letmém prolistování takového výtisku ví o věci opravdu vše. Pro věc samu, 
a jedno jakou, jsou totiž nejnebezpečnější polovzdělaní odborníci. Trochu moudrý laik se rád 
nechá poučit. Odborník ví o věci své, má na ni svůj názor a pochybuje hlavně o sobě a svých 
znalostech. Naopak rychlokvašený týpek (třeba i v roli poslance) pochybuje o všem možném, 
jen ne o sobě. Promiňte mi tento úkrok trochu stranou od tématu skalky, ale stará 
skalničkářská literatura mi k této úvaze silně evokovala. Proto si važme zahradníků a autorů, 
jakými byli pánové Martin Fulín, Karel Stivín, Jaroslav Nauman – Horný, oba Antoníni 
Vejtasové, Čestmír Böm, Jaroslav Doubek a mnozí další. Oni svoje téma znali dobře 
a ve svém oboru byli jedineční. Všichni totiž psali o tom, co sami postavili, pěstovali 
a prožili. Jen tak mimochodem, knížka Skalky a skalničky od pana Jaroslava Naumana – 
Horného je snad to nejlepší, co u nás na téma skalničky a skalky kdy vzniklo.  

Podívejte se, co pan Nauman napsal již před osmdesáti lety o zakládání skalky. Podávám 
i s tou půvabnou, dnes již trochu archaickou češtinou:  

„Nevěřte, že Vám zůstane ta skalka, kterou si první postavíte! Nejdřív ji naplníte, pak 
ji začnete rozšiřovat. A poněvadž nové části budou mnohem pěknější – nakonec jim svůj první 
výtvor přizpůsobíte, tj. skalku jednotně přestavíte nebo alespoň upravíte. Zkušeno jest! 
Jakékoli měnění hotové věci je však horší než tvorba nová. A proto nikdo, kdo má v sobě 
trpělivosti a začíná od abecedy, věru neprohloupí, hledí-li získat zkušenosti, ať stavební nebo 
pěstitelské na provisorní skalce. Pozná, jak za rok se bude umět zcela jinak podívat na kámen, 
jak jej bude umět položit nebo postavit a jak se zdůvěrní s rostlinami, které měl sice 
od prvopočátku rád, ale s nimiž si celkem nevěděl rady. A poznat dobře na vlastní skalce 
třicet, čtyřicet různých skalniček, to znamená umět zacházet téměř se všemi.“. Ten chlapík 
prostě skalky sám stavěl, nějakou zahradu osobně viděl a kytičky s dřevíčky pěstoval. To mi 
nikdo nevymluví. Tohle nemohl napsat žádný poradce, žádný tajemník, žádný asistent, ani 
manažer.  

Uvedu ještě jeden odstavec z úvodu stejné knížky o návratu k přírodě: 

„ Dědek stiskal snad ještě kleče pluhu, tatík byl naplněn falešnou hrdostí, že se zbavil hnoje na 
botách – ale synovo srdce ve chvílích pravé upřímnosti kvílí po vůni země. Lány rozvoněné 
ornice s rovnými brázdami jsou v nenávratnu. Ale rozvonit na jaře půdu, ucítit drolečky země 
mezi prsty, to lze i na zahrádce o několika čtverečních metrech.“.  Jazyk nám snad může být 
trochu k smíchu. Obsah ale v žádném případě. 

Při té příležitosti bych chtěl vyslovit své jedno drobné přání, směřované ke klubu pražských 
skalničkářů. V zahradě u Fausta, v této Mekkce českých skalkařů, by mělo být někde 
do kamene vytesáno, že s ercčesky libozvučnými slovy „skalnička“ a „trvalka“ první mezi nás 
přišel v Jaroměřicích nad Rokytou pan Antonín Vejtasa starší (pravděpodobně vymyslel 
i slůvko skalka, ale to jsem si nikde nemohl ověřit). 

Je třeba rovněž vidět, že tenkrát ty publikace byly korunovými položkami. Žádnou 
specializovanou vědeckou literaturou, ale pouhými osvětovými díly určenými široké 
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veřejnosti. Vím, že i dnes umíme vydávat krásné knihy. Například úchvatná je Encyklopedie 
listnatých stromů od pana Petra Horáčka, ale její cena je hodně přes tisíc korun. Tedy abych 
to nějak shrnul. Ve vztahu k našim předkům je pro nás dobrá známka asi tak dobrá a ještě 
k tomu mínus a to dnešní době docela fandím. 

Od koho a jak nakupovat 

Založit si zahradu či skalku můžeme dvěma způsoby. Za prvé, nechat si ji od základů postavit 
odbornou firmou. Kdo přijme za svou tuto cestu, cosi získá a zároveň také cosi ztratí. Získá 
čas. To může být pro někoho opravdu hodně. Ztratí však pocit objevitele se spoustou 
drobných radostí a zklamání ze svých úspěchů a neúspěchů, kdy většinou metodou pokus 
omyl kráčí ke svému cíli ti, kteří se rozhodnou pro druhou cestu, vše postavit sami. Pokud oba 
typy v nastolené pouti dále pokračují, většinou se spolu sejdou. Začnou svoji zahradu, svoji 
skalku, postupně měnit, kultivovat, doplňovat... a jsou ztraceni.  

Po více než třiceti letech skalničkaření, hodnoceno čistě z finančního hlediska, jsme dali více 
peněz za položky, které již nemáme, než za ty, které ve skalce ke dnešku zůstaly. Čeká to asi 
každého, ale tak, pouze přes peníze, se na věc nemůžeme dívat. Především některé skalničky 
jsou náchylné k tomu, aby od nás tiše a bez předchozího varování zmizely. Jsou to totiž živí 
tvorové a smrt patří neodmyslitelně ke každé živoucí bytosti. Dále je třeba vzít v úvahu, 
že než se naučíme pěstovat některé náročnější rostliny, tak se ztrátám prostě nevyhneme. 
Potom existuje celá řada zavilých nepřátel, jako jsou plži, mšice, svilušky, různé choroby 
a nejhorší škodná ve skalce vůbec, kosové. Těm rovněž cosi padne za oběť. Za socialismu 
se říkalo, že největšími nepřáteli našich zemědělců jsou jaro, léto, podzim a zima. I na tom 
bude na naší skalce něco málo pravdy. Dešti a větru zaplaťpámbu neporučíme. 

Jak jsem již dříve řekl, u nás doma je přístup ke skalce takový, že se s množením a prodejem 
rostlin nezabýváme. Takový ten obyčejný „plevel“ množit nechceme a na skutečné rarity zase 
nemáme čas a doposud jsme se to ani nenaučili. Proto chodíme za nákupy, což pro 
nepoučeného může přinášet jistý druh napětí, zábavy, ale bohužel, i nebezpečí.  

Většina lidí, kteří se skalkou začínají, několik prvních desítek druhů rostlin většinou obdrží 
od souseda či od známého. Jako počinek je to dobrý krok a někdo u něj končí. Kdo chce více, 
musí k prodejcům. Tak podle jakých pravidel nakupovat? Předně musíme alespoň v hlavních 
rysech znát svoji zahradu (skalku). Co v ní pěstovat lze a co nikoli. Na berounských 
vápencích bude zázrak a nepředstavitelná dřina pěstovat vápnostřežné rostliny. Proto se zde 
předem rozloučíme s krásou většiny rododendronů, vřesovišť, lewisií a jiných rostlin 
nesnášejících vápník. V krámě vás budou přesvědčovat, že vše vyřeší záhon s hlubokou 
výstelkou rašeliny. Na několik málo roků to možná zafunguje, i když rostliny stejně po celou 
dobu než zahynou, klempírují. Kamenem úrazu tu je studniční voda, kterou se zde zalévá. 
Obsahuje totiž rozpuštěný vápník a ten z ní nedostaneme. Dále může být limitujícím prvkem 
nadmořská výška. Na našich horách těžko udržíme cedry (hlavně zlaté kultivary) a v polabské 
nížině jsou zase špatné podmínky pro pěstování lomikámenů horského původu, porophyll. 
To jsou faktory, které neovlivníme a musíme je brát na zřetel. 

Naopak většinu dalších požadavků našich zelených kamarádů je možno splnit. Jejich nároky 
na vydatnost zálivky, oslunění, jakost půdního substrátu, propustnost půdy a tak vůbec. Takže 
by se zdálo, že lépe je na tom ten, kdo si jde do zahradnictví pro konkrétní vyhlédnutou 
rostlinku. Mohu Vás ubezpečit, že tak to nefunguje. Na vlastní kůži jsem poznal, že když 
se do skalky úpěnlivě sháněl nějaký konkrétní kultivar, trvalo to většinou několik let, než byl 
objeven a zakoupen. Pak se jako na potvoru stalo, že zafungoval jediný zákon, který je u nás 
spolehlivě a trvale v praxi aplikován. Tím je zákon o svinstvu v přírodě a jeho vlivem 
se pracně sehnaný miláček neujal.  
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Většina z nás vybírá především očima. To znamená, že nakupujeme, co vidíme a co nás 
u prodejce zaujme. Je důležité, abychom kupovali pouze přesně označené rostliny, u kterých 
se z odborné literatury následně dočteme, jaké podmínky potřebují ke svému životu. Jen tak 
se kolonka ztrát na vaší skalce bude plnit o poznání pomaleji. To, že rostlina má mít dobrý 
kořenový bal, má vypadat na první pohled k světu a nemají to být jakési zelené nítě by mělo 
být samozřejmostí. Jsou však i další záludnosti, na které přijdete později a jejich postupné 
objevování by vás mohl stát poměrně významný peníz.   

Snad nejdůležitějším kritériem je původnost stanoviště. Zda se k nám rostlina dostala z ciziny, 
či naopak má poctivý český původ. Dovozy, například z Holandska, se totiž vyznačují tím, 
že kytičky tam jsou převážnou část svého života pěstovány v  živných roztocích a jejich 
přechod na normální stanoviště je obtížnější a ztráty jsou u nás obvykle větší než malé. Navíc 
v této části Evropy panují zcela jiné klimatické podmínky a jejich sazeničky nejsou pro naše 
vnitrozemské podnebí dostatečně otužilé.  

My nakupujeme v poctivých zahradnictvích a u specializovaných pěstitelů. Do různých těch 
cinknutých hobby marketů zásadně nechodíme. Ani všechna zahradnictví nejsou obecně 
zárukou kvality. Opravdu nejsou všechna stejná a my si mezi nimi hóódně vybíráme. Než 
se staneme zákazníky, tak si zahradnictví prověříme a to hlavně, zda má svoje pěstitelské 
zázemí a zda má svůj genofond pro množení rostlin. To dává záruku, že prodávající 
je skutečný zahradník a nikoli pouhý směnárník peněz za cosi zeleného, na čem chce 
momentálně, nejlépe ihned, vydělat a trhnout. Zahradnictví bez pěstitelského zázemí 
je pouhým překupnictvím a to není nic pro nás. Vím, že dnes ani to sebevětší zahradnictví 
nemůže pěstovat vše a svůj prodejní sortiment si doplňuje nákupem. Zárukou je ale znalost 
a odbornost pěstitele. Zkušený zahradník si do svého podniku přece nekoupí nějaký šunt, 
který mu v krátké době zvadne na krámě a on ztratí nejen svoji investici, ale i zákazníka.  

Také cena je, proč to neříci, důležitým kritériem. Pozor, aby nebyla kritériem jediným.  Raději 
koupíme dražší, ale ve vynikající kondici prodávanou rostlinu, než něco za polovic, něco, 
co spíše připomíná oschlý smuteční věnec než skalničku.  

Chceme-li ušetřit a to především na dřevíčkách, doporučuji kupovat jedno nebo dvouleté 
roubovance přímo u vysoce specializovaných pěstitelů. Drtivá většina zahradnictví 
se množením čarověníků nezabývá a nakupuje je jako tří a víceleté jedince. Tam může být 
rozdíl v ceně i mnohonásobný. Zatím co jednoletý roubovanec přímo u zdroje stojí většinou 
něco mezi sto až sto padesáti korunami, může stejný kultivar, jako třeba šestiletý stromek stát 
tisíc i více korunek českých, nelehko vydělaných. U jednoletých či dvouletých roubovanců 
je zase vyšší pravděpodobnost ztrát. Těm můžeme poměrně jednoduše zabránit. Nám 
se osvědčilo takový nový přírůstek bezprostředně po koupi zasadit hned na konečné 
stanoviště, do dobré půdy, trvale mu zajistit přiměřenou zálivku, povrch zamulčovat kůrou 
či štěrkem a  od června do září mu při letních úpalech dát stín. Potom jsme měli ztráty skoro 
nulové. S tímto postupem máme daleko lepší zkušenosti, než když se naše novicka nejdříve 
začne vypiplávat a rozmazlovat v pařeništi či ve skleníku. 

Rovněž je třeba si dát pozor na módnost. Jsou kultivary rostlin, které se objeví a jejich cena 
je opravdu vysoká. Většinou když rok či dva počkáme, cena násobně klesne. Také se často 
prokáže, že nabízená novinka se do našich podmínek moc nehodí. Typickým příkladem 
je v současnosti propagovaný Blahočet čilský (Araucaria araucana). Je zajímavé, 
že se udrží v hornatém Švýcarsku (tam je pro něj asi blahodárná vysoká vrstva sněhu 
a výrazně jižnější poloha), v Holandsku či Anglii, ale naší vnitrokontinentální zimu přežívá 
s velkými obtížemi a to i v případě, kdy se řádně zazimuje.  
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Šup s těmi prcky rovnou do skalky. Líbí se jim to a rostou. 

 Tady jim jsou 2 roky a s úspěchem přečkali svoji první zimu. 

Ale co vám mám povídat. Stejně si koupíte to, co se vám líbí, co vám učaruje a to je dobře. 
Protože pokud v sobě máte alespoň trochu zodpovědný základ, budete se snažit nové rostlince 
na přivítanou vyhovět v jejích nárocích, vytvořit jí potřebné podmínky a tím vlastně uděláte 
zase další z celé řady nekončících kroků, které vedou na váš skalničkářský Olymp.  
 
Výstavy skalniček a prodejní trhy buďtež pochváleny 

Tak jako všade si na naší skalce některé rostlinky doslova libují a jiné, třeba i méně náročné, 
se stávají zavilými nerosty či z ní opakovaně mizí (to jsem již řekl dříve). To asi poznal každý 
skalničkář. 
Naše skalka je doslova požehnáním pro koniklece. Nejenže nám tu rostou a úžasně kvetou, 
ale ty potvory zneužívají naší dobrotu a dostávají se až do kategorie úporných plevelů. Jejich 
počet potom musíme regulovat, často i za použití hrubého násilí a tak vlastně máme 
s konikleci, řečeno ústy tety Kateřiny, koláče bez práce. Jelikož ctíme přirozenost výběru 
druhů, tak naši sbírku konikleců postupně rozšiřujeme. Daří se tu kromě těch běžných 
i Pulsatilla zimmermanii, Pulsatilla slavica, chlupatému Pulsatilla alpina, Pulsatilla albana 
a dalším. Za doposud nejvzácnější jsme u nás považovali žlutý Pulsatilla patens subsp. 
flavescens. Trochu sentimentu pro nás představuje bílý hybrid s jemným růžovým nádechem, 
který máme již mnoho let přímo od nestora našich skalničkářů, pana Zuckersteina. To abych 
jmenoval některé. Proto při všech prodejních akcích hledáme u nabízených kytiček slůvko 
Pulsatilla v názvu. 
Asi před sedmi lety jsme jako každý rok navštívili Velkou jarní výstavu pražských 
skalničkářů a pochopitelně jsme zašli koupit i něco novinek. Nákup proběhl normálně. 
To znamená, že tak jako vždy došlo k samozřejmé kontroverzi mezi naším srdíčkem 
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a peněženkou. Když jsme se již vraceli k pokladně, zaujala nás jedna skalnička, jejíž listy 
silně připomínaly kopr. K našemu překvapení se z ní vyklubal podle jmenovky pro nás zcela 
neznámý druh koniklece (Pulsatilla kostyczewii).  
  

 
Pulsatilla kostyczewii v přírodě 

Protože rostlinka měla snad jen dva nebo tři subtilní lístky a celkově vypadala, že do švestek 
nevydrží, tak jsme porušili zažité pravidlo a koupili jsme pouze jeden exemplář (dodnes toho 
lituji). Paní u pultu nám poskytla něco obecných informací, něco málo jsem nastudoval 
z literatury sám a nový koniklec jsem zasadil a označil jmenovkou. Naštěstí. Asi tak 
v polovině září zatáhl a zmizel nám z očí a já považoval věc za vyřízenou. Prostě nákup 
se nezdařil. Shodou dobrých náhod zůstalo označení na místě až do jara, protože jsem do této 
partie nic nového nesázel. Příští rok, k našemu velkému překvapení, kopr vzešel znovu. Byl 
trošičku větší, ale že by to měl být koniklec, tak to ani náhodou. Tento rok vyrostl do velikosti 
pěti centimetrů, pobyl mezi námi o trochu déle a rozloučil se s námi asi v polovině října. 
Přiznám se, že příští jaro jsme na něj již čekali. Na světlo boží se podíval až v době, kdy 
ostatní koniklece již kvetly. Listů již bylo asi pět a začaly kudrnatět a "mohutnět". Stal 
se z něj skoro osmicentimetrový habán. Po květech opět ani památky. Prostě lenoch. Abych 
Vás dlouho nenapínal, tak to vše zopakoval ještě dvakrát. Potom se stal ten zázrak. Nasadil 
dvě poupata, která vydržela a vykvetla a začaly dohady. Žádný koniklec, mák to je (květ s pěti 
okvětními plátky byl růžovo karmínový a vzpřímený). Asi za týden jsem se utvrdil v tom, 
že to je opravdu lenoch. Pohodlně svěsil květy a mimikry začaly pro změnu ukazovat na 
zvonek. Byl však krásný a tak ho dcera nafotila a známým jsem se tím naším dorostencem 
pochlubil. To již rostlinka nasadila semena a stal se z ní opravdový koniklec a já začal být 
pyšný, jakýže fešák se to u nás zabydlel. Znáte to: čím hloupější sedlák, tím větší brambory, 
respektive tím hezčí koniklec.  
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Další rok opět nic a letos se zase pochlapil třemi nádhernými květy. Hned poprvé jsem sebral 
semena a rozdal je mezi okolní skalničkáře, ale nic se z toho bohužel neurodilo. Letos jsem 
rovněž sebral něco semen a opět s nimi chci podělit pár známých. Snad budeme mít větší 
štěstí. 
 

 
a ten náš hezounek 

Nakonec, v jakém prostředí u nás Pulsatilla kostyczewii pěstujeme. Povrchově sušší spára 
mezi velkými kameny, ve které se drží přirozené vlhko (nikoli mokro). Spára je zamulčovaná 
kamennou drtí s neutrální chemickou reakcí. Skalkové kameny (poctivý buližník) jsou 
uloženy na vrstvě asi 10 cm vylehčené zahradní, původně kyselejší jílovité půdy. Pod tím 
je drenážované podloží z neutrálního materiálu (zlomky střešních pálených tašek) velmi 
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jemně smíšené s půdou a bazicitu upravuje cosi drobných otluků ze stavby (drobné části cihel 
a malty, nikoli však omítky). Buližníci (buližníkové, buližníky, buližnice...., sakra jak 
je to správně česky?) mají tmavý povrch a tak kolem sebe v létě tvoří teplejší a sušší 
mikroklima, avšak s vlhkem ve spáře. Na zimu koniklec ničím nezakrýváme. Pokud 
si vzpomínám, tak již od druhého roku jsme zálivku nechali plně na matičce přírodě. 
Z Pulsatilla kostyczewii se těšíme pouze díky nákupu spjatého s výstavou. Jinak bychom 
se k něčemu tak vzácnému a krásnému nedostali a nutno podotknout, že není sám, který 
se zásluhou "Velké jarní" u nás usadil. A to je vlastně podstata této kapitoly, protože příběh, 
jak se k nám na skalku dostal kostyčevův koniklec může vyprávět skoro každý pokročilejší 
skalničkář o některém svém krasavci. V obchodech a zahradnictvích na žádné takové rarity 
(a jak říkají pravověrní dřevíčkáří "špeky") nenarazíte. S těmi se můžete setkat pouze 
na prodejních výstavách hodně dobrých skalničkářských klubů a nebo u specializovaných 
fandů, kteří jsou ochotni prodat něco málo ze svých zajímavých přebytků. Takže jde spíše 
o naznačení cesty, jak si můžeme některými skvosty obohatit naši zahrádku. 
V tomto případě, pražané díky Vám. 
 
Skalka jako součást hezké zahrady, nebo sbírka specialit 

Možné je pochopitelně obojí pojetí, ale pochybuji, že vyložení specialisté budou číst tyto 
řádky. Sběratel, který jezdí pravidelně na několikaměsíční výpravy za kytičkami po celém 
světě, je ve své zálibě a odbornosti opravdu někde jinde než my, více či méně poučení laici.  
On si většinou žije ve svém soukromém časoprostoru a mnohdy skalku ke svému bytí ani 
nepotřebuje. Například vysoce specializovaní pěstitelé porophyll, jejichž nejvýznačnějším 
představitelem je dnes pan Lang z Křížatek u Berouna, kteří mají doma i několik tisíc 
kultivarů, je pěstují již jen jako hrnkovou kulturu ve sklenících a v upravených boxech. 
V takovém prostředí mohou rostlinkám poskytnout nejlepší péči, mohou jim zajistit přesně 
ty správné podmínky pro růst a rozmnožování, které jejich rozmazlené kytičky vyžadují. 
S hrnkovou kulturou se rovněž lépe manipuluje při experimentech a šlechtění nových 
kultivarů a především při prezentování výpěstků na výstavách a předváděcích akcích. Skoro 
každý vyhraněný specialista vlastně na pěstování něčeho jiného kromě svých zázraků 
a k tomu ještě na skalce, nemá prostě čas.  

Jiní specialisté, například ti na rostliny středního a blízkého východu, jižní Afriky či zemí 
Oceánie si možná skalky zakládají, ale tak, aby co nejvíce připomínaly stanoviště původních 
druhů a vlastní estetické ztvárnění pro ně nehraje až tak důležitou roli. Ne že by skalky 
takových specialistů nebyly hezké, ale rostlinky a zajištění podmínek pro jejich pěstování jsou 
pro ně vždy na prvém místě.  

Zahrady pravověrných dřevíčkářů zase nejvíce připomínají pěkně upravenou lesní školku 
a pokud mají vlastní skalku, tak jen jako jakýsi doplněk své zahrady. Není nic neobvyklého, 
že u specialistů na čarověníky můžeme spatřit několik tisíc kultivarů a tak i pro ně by byla 
péče o opravdovou skalku přítěží.  

Z toho asi většinu z nás hlava bolet nemusí. Takových náruživců je u nás opravdu jen pár. 
Klobouk dolů před nimi, protože oni vlastně pro nás vyšlapávají cestu a skutečně metodou 
pokus omyl (ovšem podloženou nesmírnými znalostmi a zkušenostmi), jsou schopni přivést 
do kultury nové nádherné skalničky a dřevíčka, a hlavně: jsou pro ně schopni objevit 
a definovat podmínky pro jejich zdárný růst a pěstování v zahradní kultuře. Proto zasluhují 
náš obdiv.  

My, kteří kopeme nějakou tu nižší ligu, máme na své skalce také cosi pěkných specialit, 
o které se staráme, které cílevědomě doplňujeme, poznáváme jejich potřeby a kterými se čas 
od času i pochlubíme. Své oblíbence na skalce má skoro každý, a když vám nějaký začátečník 
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s nadšením představí třeba obyčejnou, ale krásnou smolničkou (Lychnis viscaria), nehaňte mu 
jí. Pro něj to je jeho sedmý div světa, který mu pomůže se časem dostat do vyšších pater své 
záliby. Pro většinu z nás, a tím mám na mysli i převážnou část řadových členů 
specializovaných klubů skalničkářů, kteří máme svoji skalku především pro radost a nikoli 
jako své celoživotní a jediné poslání, je skalka součástí běžné zahrady. Je to logické, protože 
ať chceme nebo ne, má většina z nás své možnosti determinovány mnoha faktory, z nichž 
finanční možnosti, starost o rodinu, o své zaměstnání, o děti, ohled na jiné záliby než 
je skalka, nepatří k zanedbatelným. Přiznejme si, že málokdo je ochoten se natrvalo vzdá 
svých dalších aktivit pouze ve prospěch té jedné jediné a osobně si myslím, že je to tak dobře.  

Specialistů si važme. Setkání s nimi pro nás většinou představuje pokropení živou vodou 
z hluboké studnice jejich moudrostí. Ještě jsem nepotkal u skalniček odborníka, který by své 
poznatky tajil a nechtěl se o ně podělit. Potíž je jen v tom, že když se dotyčný trochu 
rozpovídá, přestáváme mu rozumět. Chyba je pochopitelně na naší straně a lze jí napravit 
například prostým přiznáním, že tak daleko ještě nejsme a jestli by nám mohl problém 
vysvětlit znovu, trochu obecněji, prostě trochu více pro "blbý". Většinou to funguje. 

Naše skalka bude proto asi jen jedním ze zákoutí celé zahrady. Snažme se, aby byla koutem 
luzným, líbivým, a pokud zároveň bude i podnětem k zamyšlení a k našemu vzdělávání 
se, tím lépe pro nás i pro ni. 

O skalce se říká, že je to zahrada pro "líného intelektuála". Myslím tím tu opravdu dobře 
založenu skalku, která již potřebuje minimum údržby, kde vše již jaksi samo roste, novinky 
se pouze doplňují a skalka je určena hlavně pro kochání.  Abych se však vrátil k názvu 
kapitoly. Ono je v podstatě jedno jak skalku chápeme, jakým účelům má sloužit, pokud nám 
přináší radost. A to by mělo být jejím hlavním posláním! 

Čeho jsme se vzdali, na co jsme si netroufli a co si děláme po svém  

Asi tak po prvních pěti letech jsme začali ve spojení se skalkou pošilhávat po jiných 
aktivitách. Především se nám zalíbilo pěstování bonsají. V té době se s čarověníky u nás 
teprve začínalo a nám se krása ukázněných a drobných dřevíček zalíbila. Již jsme nebyli 
do všeho tak hrr, jako v době při zakládání skalky a s problematikou jejich pěstování jsme 
se začali hlouběji seznamovat ještě před tím, než jsme si nějaký ten stromeček zasadili 
a začali ho jako bonsaj pěstovat.  

Základní a zároveň nutnou podmínkou je, aby daný stromek byl pěstován v nádobě. Strom 
v nádobě je také jedním z volných překladů slova bonsaj. Čistě teoreticky by se mohla stát 
bonsají každá pokojovka pěstovaná v květináči. Bonsaj ale dělá bonsají teprve filosofie 
a způsob pěstování takto vybraných rostlin. Záměrně nepíši pouze dřevin, neboť jako bonsaje 
se pěstují i některé druhy bylin. Pár let jsme v této činnosti našli zalíbení, ale zjistili jsme, 
že nás nepřijatelně omezuje v našich dalších aktivitách, hlavně v čase, kdy si nazouváme boty 
z kůže toulavého telete.  

Pěstování bonsají v sobě skrývá totiž jedno velké nebezpečí. Takto pěstované rostliny jsou 
schopny během několika málo dní či dokonce hodin uhynout, nezajistíte-li jim trvale 
přijatelné podmínky k jejich životu. Stačí pár extrémně teplých letních dnů a mnohaletá práce 
pěstitele přijde vniveč, takže v létě v podstatě musel jeden člen rodiny vždy zůstat doma, aby 
se o bonsaje staral. Šlo o zálivku. Čím je rostlinka menší a je pěstována v menším množství 
substrátu, tím je nebezpečí uhynutí větší a tím musí být i větší péče o ni. Některé druhy 
bonsají se musí zavlažovat i několikrát denně. Trochu jsme si pomohli, když jsem se naučil 
vybrušovat bonsajové nádoby z velvarského pískovce. Nádoba to byla pěkná, celá 
z přírodního materiálu a hlavně byla schopna do sebe nasáknout vodu. Vždy, když jsme 
odjížděli na několik dní z domova, tak všechny naše bonsaje byly uloženy do volné půdy pod 
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stínící pergolu a nádoby byly zasypány zemí, kterou jsme důkladně prolili vodou. Pískovec 
byl schopný vodu ze svého okolí nasáknout a předat ji stromkům. Tím měla pěstovaná bonsaj 
po nějaký čas zajištěno přiměřeně vlhké prostředí. Přesto jim to zcela nesvědčilo, a tak když 
koncem minulého století začala éra malých čarověníků, jsme všechny bonsaje rozdali. 
Chodíme je obdivovat ke známým, po výstavách, ale na naše vlastní jsme rezignovali. 

 
Dvě z našich bonsají, než jsme je všechny rozdali (v současnosti tu je rašeliniště s vřesovištěm). 

S horskou loučkou jsme ani nezačali. Ne že by se nám nelíbila, ale loučka o ploše pár metrů 
čtverečních není jaksi to pravé ořechové, a i když má naše zahrada s domem a s pronajatými 
pozemky plochu skoro čtvrt hektaru, tak jsme na ní přiměřeně velké a vhodně situované místo 
pro loučku nenašli. Dělat něco jen pro to, abychom mohli říci "My to máme taky" je pro nás 
jaksi chucpe. Když budu hovořit o loukách, těch nejkrásnějších, tak stejně všechnu jejich 
nádheru neobsáhnu. Skoro na čtvrt hodiny jsme tenkrát slezli z kola a bez jediného slůvka, 
v němém úžasu jsme pozorovali v ponurém deštivém červnovém dni nakvetlou lesní louku 
na stezce mezi Tepelským klášterem a Mariánskými Lázněmi. Rozkvetlá krkonošská louka 
s hořci, s borůvčím, dělená prastarými kamennými zídkami, tu doma nevytvoříte, i kdybyste 
se na hlavu stavěli. Polostepní louka na Jižní Moravě je opět úplně jiná, ale stejně 
dechberoucí, zrovna tak jako obyčejná louka u kravína blízko autokempu v Příhrazech, pokud 
se s ní setkáte v době kvetoucích ocúnů. Přiznali jsme si, že na to, abychom si doma vytvořili 
horskou loučku, prostě nemáme. 

Samostatným fenoménem je "anglický trávník". Nám se ze srdce nelíbí. Nejenže hned 
po betonu je to prostředí s nejmenší ekologickou hodnotou, ve kterém nenaleznete skoro 
žádné jiné známky života než travní hmotu, při jejímž udržování se stáváte její neplacenou 
námezdní silou. Jaksi nám nepřipadá úměrné dát za tak málo co takový trávník nabízí tak 
mnoho z naší práce a času. Bydlíme na vesnici. České vesnici! Tak náš trávník je takový, jaký 
na vesnici má být. Se sametovým jetýlkem, mateřídouškou, husími packami, sedmikráskami, 
pampeliškami, jitrocelem a hebkou travičkou. Pochopitelně, že ho celkem pravidelně sekáme. 
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Původně pískovcové bonsajové nádoby dnes používáme jako květníky na kytičky. 

Pravověrnému Angličanovi by se náš vesnický trávník nelíbil, my ho však máme rádi takový, jaký je. 

V našem pojetí má trávník kromě mnoha jiných funkcí i povahu celoročního kalendáře. Jiný 
je po zimě v předjaří. Jeho jarní květnová zeleň je nádherná. Svoje kouzlo má i jako vyprahlá 
polostep v parném létě. V září, při květu mateřídoušky a sedmikrásek se nám ta krása ani 
nechce sekat a koncem podzimu přijdeme na chuť i té troše mechu, který se v něm najednou 
objeví. Je to opět věcí úhlu pohledu a nastavených priorit.  

 
Úzkolistá pivoňka (Paeonia tenuifolia) u nás do skalky patří. 

 Na fotografii je již značně odkvetlá, ale po odkvětu dovede zdobit zahradu i svým zvláštním olistěním. 
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Pro jiného může být trávník, nádherně střižený, bez jediné snítky plevele, pravidelně pečlivě  
sekaný a kropený, vrcholem snažení a obdivu. Pro nás je to opačně. Náš názor nikomu 
nevnucujeme, ale zase si do něj od nikoho nenecháme kibicovat. 

Letničky, růže a jiná květena versus skalka. Podle odborníků jsou tyto fenomény 
ve vzájemném rozporu. Názor bereme za své tak napůl. Přímo ve skalce máme stěnu 
z popínavých růží (viz foto o hodně výše), několik růží máme i ve skalce a na záhonu 
s čarověníky, kam přináší chybějící barvy. V těsné blízkosti jezírka kvete a především voní 
kalina. Kosmatec necháváme při cestičkách volně růst a vysemeňovat a ve skalce je pěkný.  
Středem obdivu návštěv se vždy stane úzkolistá či chcete-li koprolistá pivoňka (Paeonia 
tenuifolia). Navzájem se to ještě spolu se skalkou nepopralo. Letničky ke květu a k řezu 
má však moje paní umístěny za živým plotem na samostatném záhonu. 

 

Snad nebude přísným kritikům vadit ani ta kalina u jezírka. 
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Širší souvislosti, zejména park u zámku Kozel  

Skalka ovlivnila náš rodinný život i jinak. Z původního a účelového pozorování Přírody jako 
konkurenčního podniku se stala celoživotní záliba. Zvláště nyní, když děti již dospěly, žijí 
svým vlastním životem a k nám domů se vracejí sice rády, ale pouze na návštěvu. Najednou 
máme na vše a hlavně na sebe navzájem více času, a tak jsme se ho naučili intenzivněji 
využívat. Především k toulkám po Čechách, Moravě a Slezsku. Za tím účelem jsme si koupili 
malý karavánek. Tak tři a půl krát dva metry životního prostoru, kde je nám fajn, s patřičným 
vybavením, topením a ledničkou, jak se na správné mastňáky sluší. Nazýváme ho bydlikem 
nebo domečkem. Pro moji paní jsem opatřil horské, respektive lesní či luční kolo (já jich mám 
doma pro sebe průběžně vždy několik k dispozici, takže tady nebyl problém). Potom jsme 
koupili dobré turistické (outdoorové po dnešku) vybavení, buzolu a podrobný mapový soubor 
celé naší vlasti v měřítku 1:50 000 a vyrážíme. První náš vandr se odehrává někdy v polovině 
března (podle počasí) a poslední mezi vánočními svátky (opět podle počasí). Vyjíždíme 
na prodloužené víkendy asi tak dvanáct až patnáctkrát do roka s tím, že jedna z potulek 
je týdenní. Jezdíme po arboretech, skalkách, zámeckých parcích, nebo jen tak do přírody 
za nákupy kytiček a dřevíček, vždy však s předem naplánovanou trasou vyjížděk a výšlapů. 
Pokud by se chtěl někdo přidat, je vítán, protože je u nás stále mnohem více míst, kde jsme 
ještě nebyli než těch, které jsme navštívili a ve více lidech je většinou i větší sranda.  

Pravidelně, asi tak po třech letech se vracíme do parku u zámku Kozel. Tedy do té jeho nové 
části. Ne, že by starý park nebyl krásný, ale jeho rozsáhlejší nová část je úžasnou učebnicí 
základů zahradní architektury. Čím nám tak učaroval? Budete se divit, ale svým vznikem 
a tím, že je. Čirou shodou mnoha dobrých náhod jsme byli účastni všech jeho proměn. 
Od vykácení prostoru a hrubých zahradnických prací, přes výsadbu a dnes již i přes jeho nově 
vznikající nádheru, kterou lze přirovnat k období, kdy se z nohaté a neohrabané holky stává 
krásná mladá slečna. 

Před více než pětadvaceti lety, když jsme prvně pohlédli na tu vykácenou holinu s haldami 
nahromaděného podloží a zeminy, kde údajně měl vzniknout park, jsem k autorům díla 
adresoval poměrně neslušné poznámky. Dnes, spolu s mistrem Janem hodnotím své tehdejší 
komentáře jeho posledními slovy z Kostnice: "O Sancta simplicitas". Ale ani touto mojí 
svatou prostotou není omluvitelná tehdejší míra mé indolence. To jsem začal poznávat 
postupně, jak park vyrůstal. Nejdříve z plenek, potom z dětských šatiček a dnes již má podobu 
skutečného parku. Tedy řekněme parčíku, hodnotíme-li ho podle vzrůstu stromového patra, 
ale skutečného parku, co se týče celkového uspořádání a koncepce. Na základě tohoto 
poznání, obrazně i ve skutečnosti, smekáme před všemi zahradnickými génii, kteří před 
několika staletími zakládali dnešní, již stářím prověřené a dodnes nádherné zámecké zahrady 
a parky. Úžasný park u sychrovského zámku byl také kdysi mladým a jeho dnešní mohutné 
duby byly pouhými proutky. To samé lze říci o konopišťském parku, třeboňském, 
buchlovickém, lánském a já nevím o jakém ještě. Vy staří zahradničtí mistři, vážíme si Vaší 
práce, obdivujeme Vaše umění a představivost, kdy jste bez možnosti zobrazení své vize 
našimi počítači byli schopni stvořit takovou nádheru, a ve své mysli jste uzřeli za oponu 
staletí.  

Neskromně si přejeme, aby i po nás zbylo alespoň něco málo hezkého. Možná se to úplně 
nepodaří, a tak společně se spisovatelem panem Janem Procházkou jsme si vědomi toho, 
že na rozdíl od takových generálů, prokurátorů, soudců či politiků, jsme po celou tu dobu 
utráceli jen svůj čas.  

Pozvání a vysvětlení namísto závěru 

Omlouváme se, že nikde není uvedena celková fotka naší skalky a zahrady. Žijeme sice 
na kraji vsi, ale na každém takovém fotu, které máme, je vidět buďto kravín, stožáry 
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elektrického vedení, sloupy veřejného osvětlení, či jiné, výrazně rušící výdobytky civilizace. 
Pro laskavého a vnímavého čtenáře nebude jistě obtížné si celek z uvedených fotografií 
sestavit a představit. Je rovněž možné, po předchozí domluvě, si celou naší skalku u nás ve 
Družci osobně prohlédnout. Vzhledem k tomu, že nic neprodáváme a nevybíráme žádné 
vstupné, sice se rádi napijeme něčeho dobrého, ale vždy za své, se nemůže ani trochu jednat 
o skrytou reklamu. Odměnou nám bude poklábosení si se stejně postiženými a ujetými lidmi, 
popřípadě na oplátku může zase následovat naše návštěva na vaší skalce a ve vašem kraji. 

Prostě: Přijďte pobejt. 

 

Pokud k nám již budete vážit cestu, dovolím si vás upozornit ještě na několik dalších 
zajímavostí v našem kraji, aby se váš výlet stal zajímavějším. 

Tak předně naše obec Družec.  

Naleznete ji kousek za Kladnem, pouze po malém úkroku ze silnice R6 Praha – Karlovy 
Vary, EXIT 16 a odtud je to k nám již jen tři kilásky cesty. 

Družec má svoji zajímavou historii. Dříve to bylo přirozené centrum okolních obcí, bohaté 
na tradice. Vždy byla, a doposud to je krásná a upravená středočeská vesnice s kostelem, 
farou, školou a poštou. Prvně je písemně připomínána již roku 1320. Hlavní památkou je 
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický, z první poloviny čtrnáctého století, 
později barokně přestavěný a zvětšený kolem roku 1690. Naši slavnou pouť tu máme vždy 
v následující neděli po druhém červenci.  

V současné době je dokončena (a musím říci, že povedeně) přestavba návsi a jejího okolí. 
U kostela stojí opřen u zdi štíhlý, přes dva metry vysoký pískovcový balvan, snad menhir, 
mezi místními zvaný Zkamenělec, k němuž se váže lidová pověst o zkamenělém 
křivopřísežníkovi. Tato metoda odplaty dnes již zcela evidentně nefunguje, neboť jinak 
bychom mohli mít všechny naše silnice lemovány pěkně hustou řadou nových kamenných 
patníků. V parčíku mezi kostelem a školou, hned vedle návsi, stojí sloup se sochou Panny 
Marie, vztyčený roku 1674, práce to Jiřího Grana ze sousedních kamenických Doks. 

Družec může hodně oslovit příchozího, který se rozhodl poznávat naši přírodu. Leží 
na pomezí křivoklátských lesů, v těsném sousedství biosférické rezervace CHKO Křivoklát.  
Je součástí Přírodního parku povodí Kačáku a přímo do obce zasahuje přírodní památka 
Veselov s výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) 
V trojmezí Družce, Doks a Velké Dobré byl v nivě Kačáku obnoven krásný velký rybník 
Hrázský, dnes ráj rybářů, cachtajících se dětiček a všech těch, kteří chtějí vidět něco pěkného 
a udělat si příjemnou procházku. Okolo celého rybníka vede totiž široká zpevněná mlatová 
cesta, a protože na východní straně byly vytvořeny i zajímavé mokřady, srdce botanika tu 
opět zaplesá. 

V obci můžeme vidět i několik dalších zajímavých zahrad.  

Ti z vás, kteří kombinují poznávání krás přírody s aktivním pohybem, především na kole, 
si u nás skutečně přijdou na své. Doporučuji, aby se Družec stala jakýmsi výchozím bodem 
vašich toulek. Jednak je zde možno dobře zaparkovat Vašeho plechového miláčka a potom 
tu jsou dvě hospody (v tom nejlepším slova smyslu), kde znavený poutník nalezne potřebný 
osvěžující elixír a něco na zub k doplnění umdlévajících sil a kde, pokud Vám těch sil ještě 
něco málo zbude, můžete využít i místní bohaté sportovní zázemí fotbalistů Sokola Družec. 
V okolí jsou místa se vzácně zachovalou přírodou a pěknými vesnicemi. Návštěvník 
se tu bude hned od počátku cítit jaksi podomácku. Nikde žádné velehory, veletoky, ale zato 
veltucty turistů, cyklistů, houbařů, rybářů, trampů, výletníků a dalších, přírodou a rekreačním 



 

 85 

sportem postižených lidiček. Ti, kteří k nám přijedou, a každoročně se jejich počet zvyšuje, 
jaksi nenápadně a úplně přirozeně splynou s našimi krásnými lesy, pohodlně a bez překážení 
se vejdou na všechny ty cesty, cestičky, úvozy, polňačky, cyklotrasy, louky, paseky, břehy 
rybníků a především do překrásného údolí Kačáku. Tento místní "Otec vod" je páteří celého 
území. V každé vesnici tu nejdete něco zajímavého, a když se vydáte kaňonem Kačák River 
přes Poteplý, Okrouhlík a Svatý Jan pod skalou až k jeho ústí do Berounky u Srbska, máte 
námět na několikadenní výlet, na který budete dlouho vzpomínat tím spíše, že právě 
ve Družci začíná jeho nezapomenutelné údolí.   

Výletních okruhů tu je celá řada a všechny jsou krásné (můžeme doporučit z vlastní 
zkušenosti). Například od nás jet šest kilometrů po okresních silničkách do Unhoště, odtud již 
cestou podle Černého potoka až na Okrouhlík (této části se říká cesta unhošťských mlýnů) 
a odtud zpět proti toku Kačáku do Družce. Či je libo návštěva Lánského zámku? není nic 
jednoduššího. Co to je deset kilometrů tam a zase zpátky. Po cestě krásnými lesy se můžete 
podívat na letní sídlo našich prezidentů. Mimochodem, "Lánský park" je svojí kompozicí 
snad nejkrásnějším parkem u nás a je návštěvníkům otevřen vždy v sobotu a v neděli 
odpoledne. Můžete navštívit lánský hřbitov s hrobem TGM a trochu zameditovat nad naší 
novodobou státností a potom se, jako bonus, vykoupat v pohádkově krásném lesním rybníčku 
u lánské obory, v takovém načinčaném, kterých u nás již mnoho nenajdete. Vedle, v sousední 
obci Velká Dobrá, je zase travnaté letiště Aeroklubu Kladno, kde se pořádají vyhlídkové lety 
a je možné se tu zblízka seznámit s leteckou technikou a zakoupit klasické "pívopárek", takže 
se výlet může stát zajímavým i pro pány kluky všeho věku. 

Je toho mnoho, s čím se ve Družci a jeho okolí můžete ještě setkat. Jako místní patrioti Vám 
rádi poradíme a ukážeme další zajímavosti a cesty k nim, zrovna tak, jako se rádi pochlubíme 
i s významnými osobnostmi, které ze Družce pochází či zde působily. Právě u nás začínal 
svojí učitelskou profesi pan učitel Bakule, který se později stal tak výraznou osobností 
Jedličkova ústavu v Praze. Na poli sportovním to zase byli hokejoví mistři ligy a vynikající 
fotbalisté. Ale co bych pořád meldoval. Jak již jsem jednou řekl, přijďte a sami uvidíte. 

 

 
Družec; a že je u nás pěkně! 
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Vysvětlivky (a nejen ty botanické) 
 
- arkóza (nezaměňovat s artrózou) 

je pojmenování pro určité druhy pevného, středně až hrubozrnného pískovce s vyšším 
obsahem živce a s příměsí barviv, například hematitu. V blízkosti Prahy se s arkózami 
můžeme setkat na Kladensku a Rakovnicku. Jedná se o druh pískovce, který má 
velkou pevnost a menší nasákavost než jemnozrnný pískovec, což se některým 
rostlinám zamlouvá (zvláště lewisiím). Arkóza v substrátu může být zdrojem vláhy, 
ale zároveň zabraňuje jeho přemokření.  Nadrcený arkózový pískovec je ostrohranný 
(nejlépe je do kusu kamene o velikosti pěsti mlátit palicí na pevném podkladu až se 
rozpadne a celé to přesypat na sítu). Právě jeho pevnost zaručuje, že arkózový štěrk 
svoji ostrohrannost časem neztratí. Je to u Prahy nejlépe dostupný, pevný, ale zároveň 
také trochu nasákavý materiál, většinou neutrálního chemického složení (to poslední 
je třeba si vždy předem ověřit; pojivo arkózy může být například i na bázi vápence 
a v tom případě to pochopitelně neplatí.). Pro zvídavější čtenáře doporučuji odkaz 
na Wikipedii či geologické učebnice“. 

 
- barevnost rostlin 

Barevnost rostliny, především u dřevin, lze poznat z jejího latinského názvu, kdy jeho 
součástí jsou níže uvedené výrazy.  Nejčastěji používané jsou:  

- argentea 
kultivar stříbrné barvy, obdobný význam mají i slova silver, či silber v názvu 
rostliny, 

- aurea 
kultivar zlaté barvy, obdobný význam má i slovo gold v názvu rostliny, 

- glauca 
kultivar modrozelené barvy, obdobný význam má i slovo blue v názvu rostliny, 

- variegata 
kultivary se zlatě, nebo stříbřitě skvrnitými listy (jehlicemi), 

Těchto výrazů je celá škála a záleží pouze na píli čtenáře, zda se donutí se s nimi 
seznámit z odborné literatury. 

 
- barnumská reklama 

Výraz pro dryáčnickou, nepravdivou a nátlakovou formu reklamy, nazvanou podle 
způsobu prezentace amerického cirkusu Barnum, která by ve svém původním 
provedení byla dnes pouhým jemným a decentním derivátem toho, čím nás obklopují 
současné mediální struktury. 

 
- biotop 

Vliv všech faktorů, které vytváří životní prostředí určitého souboru, určitého 
organismu, nebo určité lokality. Pojem biotop se vztahuje ke konkrétnímu druhu 
či společenstvu v konkrétní lokalitě.  

 
- čarověník 

Je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina (mutace) na stromech a keřích (většinou 
pouze na jedné hlavní větvi), která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami, často 
odlišného zabarvení, tvaru, uspořádání olistění či jehlic. Mutace může mít původ 
v genetické anomálii části rostliny, nebo může být vyvolána virózou nebo houbami. 
Pro uvedení do kultury mají význam pouze geneticky mutované čarověníky. 
Genetické mutace jsou dědičné a jednotlivé mutanty lze dále množit roubováním. 
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Někdy však dochází k malé radosti zahradníka ke zpětnému návratu mutace 
do podoby původního druhu. Proto musí být stálost čarověníku před jeho uvedením 
do kultury potvrzena několikerým roubováním potomstva.  

 
- DNA, DNB, DNC 

První zkratka je označením pro nejzákladnější stavební kámen genetiky. Další zkratky 
jsou prognostickým označením budoucích poznatků, kterých by se autor již nechtěl 
dožít. 

 
- forma, tvar či vzrůstnost rostliny 

Formu, tvar či vzrůstnost rostliny, především dřeviny lze poznat z jejího latinského 
názvu, kdy jeho součástí jsou níže uvedené výrazy.  Nejčastěji používané jsou:  

- compacta 
Dřeviny s označením compacta v názvu mají sevřený (kompaktní) tvar, 
většinou se vzhůru rostoucími nahloučenými větvemi. Strom ve svislém řezu 
připomíná rovnoramenný trojúhelník s výrazně kratší základnou a s velmi 
dlouhými odvěsnami. 

- contorta 
Pokroucená forma růstu dřevin. Jedná se o genetickou mutaci základního 
druhu. Mutace může být uložena pouze v listech (jehličí), nebo i ve dřevě 
a neprojevuje se v semenech (v drtivé většině). Nejznámějšími dřevinami 
s pokroucenými větvemi jsou líska, vrba či modřín (Corylus avellana 
'Contorta'), (Salix matsudana ´Tortuosa´), (Larix kaempferi 'Diana'). 

- cristata (crispa) 
Kristátní (hřebínková) forma. Zajímavá a vyhledávaná genetická anomálie 
růstu známá především u kaktusů, ale i u jiných bylin (např. rozchodníky, 
netřesky). Je vzácná u dřevin. Anomálie se vyznačuje vzájemným srůstáním 
částí rostliny, která dále pokračuje v neorganizovaném růstu. Z dřevin 
je nejznámějším kultivarem jírovec (Aesculus hippocastanum 'Cristata)́, 
někdy též (Aesculus hippocastanum 'Crispa'). U této dřeviny dochází 
ke vzájemnému srůstání jak větviček, tak i řapíků listů. Kultivar má velmi 
zajímavý, nepřehlédnutelný až monstrózní habitus s přírůstky pouhých 3 – 10 
cm za rok. 

- fastigiata 
Označení pro přísně sloupovité dřeviny (vzpřímené), z nichž nejznámější 
je Pinus silvestris ´Fastigiata´, na níž ale v pokročilejším věku nic fastigiátního 
není. Tento kultivar se vyznačuje kromě svého v mládí přísně vzpřímeného 
tvaru i tím, že vždy má na sobě šišky všech tří stádií.  
Podobný význam má i označení erektus či erekta. 

- horizontalis 
Označení pro velmi nízké kultivary. Nemusí být bezpodmínečně plazivé, 
dřevina však roste do šířky. Nejznámější je jalovec polehlý (Juniperus 
horizontalis) s výškou okolo 30 – 50 cm a průměrem dospělé dřeviny 5 a více 
metrů. 

- inversa, pendula 
Dřeviny s inversním označením v názvu nejsou schopny přirozeného 
vzpřímeného růstu, neboť ke zpevnění dřeva jejich větví a terminálu dojde 
až po několika letech růstu a bez opory jsou schopny pouze kopírovat tvar 
okolního terénu. U některých druhů penduloidních dřevin může být terminál 
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vzpřímený a teprve větve rostou směrem dolů, ale i zde vytvarování dřeviny 
hodně pomůže vyvázání terminálu. 

- laciniata 
Jedná se o genetickou mutaci dřevin vyznačující se hluboce dělenými 
dřípatými listy (často až k řapíku jako by roztrhanými). Někdy mohou zbýt 
z listu pouze řapík a žilnatina. Nejznámějšími jsou kultivary japonských 
javorů, jírovec, či černý bez (Acer palmatum ́Dissectum´), (Acer palmatum 
´Dissectum Atropurpureum´), (Aesculus hippocastanum 'Laciniata'), 
(Sambucus nigra ´Laciniata´).  

- nana, pygmea, minima, compressa 
Označení pro velmi malé, nevzrůstné dřeviny. Pozor však, vždy je dobré vidět 
víceletou matečnici, neboť i zde můžeme narazit na několikametrové habány.  

- pyramidalis 
stejné jako u hesla compacta, pouze svislý řez dřeviny netvoří rovnoramenný 
trojúhelník, ale rovnostranný trojúhelník (podoba pyramidy). 

Rovněž i těchto výrazů je celá škála a záleží opět a pouze na píli a zvídavosti čtenáře, 
zda se donutí se s nimi seznámit z odborné literatury. 

 
- habitus 

Vnější vzhled rostliny. Výraz se používá nejčastěji u dřevin. 
 
- hupcuk   

Podle ústavu pro jazyk český zvedák, naviják či kladkostroj. Ovšem těmto údajně 
správným novotvarům pořádný fachman nemůže nikdy rozumět (viz srovnatelné: 
fanka – naběračka, fartáč – hladítko, majzlík – sekáč, atp.). 

 
- jakéhosi Vladimíra o učení 

Výraz, jemuž naštěstí mohou rozumět již jen starší generace, které byly kdysi neustále 
obtěžovány rčením "učit se, učit se, učit se" tak dlouho a vytrvale, že z přirozeného 
odporu k němu bylo velkým divem, že se náš národ jako celek nestal nakonec zcela 
negramotným. 
 

- kadlub 
Jiný, obecnější terminus technicus pro tyglík2.  

 
- kounovské kamenné řady 

Důkaz, jak také může dopadnout, a jaké dohady může v letech příštích vyvolat 
neúspěšný pokus o založení pořádně velké skalky, když jednak přeceníme své 
možnosti a navíc nám uprostřed díla dojde zdroj kamení.  
 

- Llano Estacado 
Llano Estacado je španělský název pro oblast na jihozápadě Spojených států. Zahrnuje 
část Nového Mexika a Texasu. Oblast má povahu náhorní plošiny o rozloze 
cca 35 000 čtverečních mil. To je o něco více než rozloha celé České republiky. 
Na východě planina začíná ve výšce asi 800 m nad mořem a na své západní straně 
se postupně zvedá až do výše přibližně 2 500 m nad mořem. Při své rozloze je však 
pro pozorovatele změna výšky pouhým okem skoro nepostřehnutelná. Llano Estacado 
se vyznačuje suchým podnebím, (polopoušť a poušť) charakterizovaným dlouhými 

                                                 
2 tyglík – viz heslo kadlub 
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horkými léty a mrazivými, ale suchými zimami. Porost polopouště tvoří vysoká, 
po většinu roku suchá tráva s Jukami, kaktusy a dalšími polopouštními rostlinami. 
Aniž by toto území někdy navštívil, umístil do něj Karel May, snad pro jeho krásně 
znějící jméno, příběh jednoho svého dobrodružného románu pro mládež "Duch Llana 
Estacada", patřícího k vrcholu jeho tvorby. Vystupují v něm známí hlavní Mayovi 
hrdinové. Dílo patří ke klasice klukovské literatury a je velmi čtivé a i v dnešní 
přetechnizované době, má čtenáři co nabídnout. 
Llano Estacado lze také volně přeložit jako vytýčená (ohraničená) cesta (plocha). 
Jméno má svůj původ (snad) z ohraničení území buď okolními horami či z vyznačení 
bezpečné cesty průchodu územím. Druhou možností jméno vysvětluje i Karel May, 
ale mýlí se určitě v tom, že cesta byla vyznačena dřevěnými tyčemi (jako 
ve středoevropských horách), neboť v celém území stromy nerostou a nevyskytuje se 
zde ani příliš kamení. Pokud snad takové označení bylo, muselo být velmi řídké, spíš 
jako jednotlivé postupové body za použití (snad) místních prostředků (stromové části 
Juk, kostry zvířat atp.).   
 

- mění barvu své vody jako politik názory 
Autorův pokus o stručnou, obecnou a výstižnou definici velmi nestabilního prostředí, 
na jehož stálost se v žádném případě nedá spolehnout. 

 
- nahnědlá barva vody jako Vltava v Praze 

Autority tvrdí, že tato hnědá barva Vltavy je způsobena vodou pocházející z rašelinišť 
v horním povodí Vltavy a Lužnice, ale my, s našimi zkušenostmi, o tom víme svoje. 

 
- nudistická pláž 

Vymezená část pláže, kde výrazně zaostává skutečnost za očekáváním. 
 
- od ďábla počato vše, co zavání výdobytky civilizace 

Myšlenkový rezervoár nejzarytějších ekologistů, kteří razantně odmítají veškeré 
civilizační atributy a jsou proto schopni i konservu otevírat kamenem. 

 
- pěnovec 

Druh vápence. Porézní nevrstevnatý sediment, tvořený převážně vápencem (CaCO3 – 
uhličitan vápenatý, vápenec). Pěnovec je odrůda travertinu. Patří mezi sladkovodní 
vápence. Pravý travertin vzniká z minerálních pramenů, kdežto pěnovec vzniká ve 
vodních tocích. Pokud je takto vzniklý vápenec nezpevněný, nazývá se pěnovec. 
V pěnovci se mohou nacházet větvičky, listy, nebo jejich obtisky. 
Zdrojem výskytu pěnovce je podzemní voda s rozpuštěným kysličníkem uhličitým 
(CO2) a vápencem. CO2 tvoří s vodou kyselinu uhličitou (H2CO3), ve které se vápenec 
dobře rozpouští. U pramenů (vývěrů) CO2 z vody uniká, nebo je spotřebován 
rostlinami. Rozpustnost vápence v roztoku se tak výrazně snižuje, a tím dochází k jeho 
poměrně rychlému vysrážení. Nejmarkantnější je tento děj pozorován v těsné blízkosti 
vyvěraček. Čím dále od pramene, tím je i výskyt pěnovce menší. 
Pěnovec často tvoří hrázky a hráze, přes které voda přetéká v peřejích nebo 
vodopádech (čeření vody napomáhá k úniku CO2 z roztoku). Příkladem mohou být 
známá Plitvická jezera v Chorvatsku. U nás sice tak velké útvary nemáme, ale i tak 
stojí za pozornost. Skoro vždy to jsou místa s vysokou mírou ochrany přírody. 
Najdeme je tam, kde je v horninách dostatek vápnité složky, tedy hlavně v krasových 
územích.  
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Pěnovec je měkký, propustný a je schopen dlouho zadržovat a zpětně vydávat 
potřebné množství vláhy. Nezaměňovat s tvrdým travertinem, vřídlovcem, nebo 
krápníky. 

 
- porophyllum 

Nejznámější, nejžádanější, a podle názoru většiny pěstitelů i nejkrásnější sekce z rodu 
Saxifraga (saxum – skála, frangere – lámati). Dřívější název této sekce bylo Kabschia. 
Sekce zahrnuje okolo 100 botanických druhů, svým původem z vysokohorských 
oblastí. Vyšlechtěno však bylo již několik tisíc endemitů (některé autority tvrdí, že 
více než deset tisíc, ale já je nepočítal), jeden krásnější než druhý. Pyšně konstatuji, 
že výrazné místo mezi šlechtiteli porophyll zaujímají Češi. Porophylla patří mezi 
nejoblíbenější skalničky, neboť splňují většinu požadavků, které má skalnička mít. 
Po celý rok jsou zajímavá svým olistěním a časně z jara především svými květy, které 
jsou v porovnání s drobnými růžicemi až neúměrně veliké, s nekonečnou škálou barev 
a tvarů. Květy a habitus porophyll jsou tím nejkrásnějším, co může skalka nabídnout. 
Určitá potíž je s jejich pěstováním. Je to jakási vyšší dívčí každého skalničkáře.     

 
- potom vydrží víc než američtí filmoví hrdinové  

Silná nadsázka, neboť mnozí filmoví producenti nám předkládají k uvěření, 
že odolnost některých hollywoodských hrdinů je výrazně vyšší než azbest, teflon či přírodní 
kaučuk dohromady. 
 

- Pulsatilla kostyczewii  
Kostyčevův koniklec byl popsán nejdříve jako sasanka Anemone kostyczewii 
Korshinsky (1896), později, v roce 1937 (Flora URSS), zde máme latinské jméno 
(KORSH.) Juz. Popsaná rostlina byla nalezená ve Střední Asii v předhoří Zaalajského 
Hřbetu Pamiro Alaje. Koniklece nemají petaly, okvětní plátky se nazývají sepaly. 
Koniklece jich mají 5 nebo 6;  P. kostyczewii ze Střední Asie (Kyrgystán 
a Tadjikistán) mají 5 sepalů, Flora of China jich v popisu druhu uvádí 6. Druh se liší 
od ostatních konikleců, že mu schází v květu patyčinky (Staminodes). Typické 
pro druh jsou jen 5 mm úzké listové úkrojky. Středoasijské rostliny šířené Josefem 
Juráškem a Mojmírem Pavelkou rostou na sezónně zaplavovaných kamenitých dnech 
roklí a na skalách. Číňané uvádějí populace z travnatých strání Jižního Tian Shanu 
ve výšce 2700 - 2900m. 
Řapíkaté listy jsou trojdílné 2 - 3 x dělené, pokryté (stejně jako lodyhy a květy) 
hustými bílými vlásky. Kvetoucí rostlina je 15 - 20 cm vysoká, květy jsou vzpřímené, 
55-60 mm široké. Nachově červené sepaly, jsou 3 cm dlouhé a 2 cm široké, 
obvejčitého tvaru a na vrchu zakulacené. Nitky tyčinek a prašníky jsou rovněž 
nachové. Je zde zajímavá zpráva, že u ing. Josefa Plocara, v optimálních podmínkách 
skleníku, P. kostyczewii pod zemí odnožuje tak, jako to mají některé sasanky 
ve zvyku.  
Díky velkorysosti občana Nurdjena na Wikipedii můžeme obdivovat obrázek 
s populací tohoto sasankovitého koniklece, pořízený 7. května 2009.  
Zdroje:  celý text poznámky je z redakce časopisu pražských skalničkářů "Skalničky", 

foto z Wikipedie 
 

- rašeliniště 
Rašeliniště začala vznikat na přelomu poslední doby ledové a doby poledové (zhruba 
před 9 000 až 12 000 léty), kdy se velmi chladné a přitom suché podnebí poněkud 
oteplilo a bylo dostatečně vlhké. Z více typů rašelinišť je pro účely stavby rašeliniště 
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ve skalce nejlepším vzorem tzv. vrchovištní rašeliniště, jehož základem je mělké 
pánevní jezírko s nepropustným dnem, zarůstající kdysi nejdříve rákosem a různými 
ostřicemi. Odumřelé zbytky této vegetace, daly vzniknout nejspodnějším vrstvám 
rašeliny - ostřicorákosové slatině.  

 
Teprve později převládl ve vegetaci zarůstajících jezírek odolný a nenáročný rašeliník 
(Sphagnum), který nejrychleji přirůstá při volné hladině. Střed budoucího rašeliniště 
se tak nárůstem rašeliníku postupně zvedal nad okolí rychleji než jeho okraje. Takový 
typ rašeliniště je proto uprostřed vyšší než na okrajích a pro jeho tvar mu říkáme 
vrchoviště. Spojením více jezírek s rozrůstajícími se porosty rašeliníků vznikly velké, 
mnohdy několikasethektarové soustavy rašelinišť s mnoha jezírky uprostřed. Rašeliník 
má schopnost nasát neuvěřitelné množství vody. Komplex celého rašeliniště tvořeného 
především různými druhy rašeliníku je vlastně jakýmsi vodním rezervoárem a má tedy 
důležitou hydrologickou funkci. Příznivě ovlivňuje mikroklima a mezoklima 
nejbližšího okolí. Spodní vrstvy rašeliníku odumírají a sesedají se, směrem nahoru 
však rašeliník neustále přirůstá. Pomalým zuhelňováním odumřelých částí rostlin, za 
nepřístupu vzduchu, při nízké teplotě a v silně kyselém prostředí vzniká rašelina. 
Kromě rašeliníku se na tvorbě rašeliny podílejí i ostatní rašeliništní rostliny, hlavně 
suchopýr pochvatý a blanice bahenní.  
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Za uplynulá tisíciletí u nás vyrostla rašeliniště o mocnosti rašeliny i přes 7 m. Jen díky 
tomu, že tvorba rašeliny probíhá za nepřístupu vzduchu, uchovala se v určitých 
vrstvách rašeliny pylová zrnka těch rostlin (především dřevin), které v odpovídajících 
obdobích rostly na rašeliništích nebo jejich okolí a také samotné napadané kmeny 
a větve keřů a stromů. Především podle poměrného zastoupení pylu různých dřevin 
v jednotlivých vrstvách rašeliny je možno rekonstruovat předchozí lesní pokryvy. 
Rašeliniště jsou proto jakousi přírodní "konzervou a kronikou", ze které je možno 
vyčíst i průběh podnebních změn uplynulých tisíciletí.  
V určitých stádiích vývoje již nestačily vodní zdroje (spodní prameny a vodní srážky) 
sytit do výšky narůstající rašeliniště vodou. Vrchoviště začala odumírat, zmizela 
jezírka a objevily se zde porosty borovic, kleče, smrku, břízy a jiných dřevin se svými 
podrosty. Těchto stagnací a opětného nárůstu bývá ve vývoji vrchovišť více. Vždy 
když narůstající vrchol bultu (blönk) odroste přímému vlivu spodní vody, zastaví se 
jeho růst a posléze ho přerostou rašeliníky dosavadního šlenku (logg). Ten se tím 
přemění na nový "suchý" bult a z původního bultu se stává opět zavodněný šlenk. 
Tímto rytmickým střídáním bultů a šlenků narůstají živá rašeliniště. Přechod bultu 
v šlenk a naopak se však z časového hlediska nachází mimo možnosti pozorování 
lidského věku, takže v našem rašeliništi nás tyto změny trápit nemusí. Například 
jezírka vzniklá po těžbě rašeliny v Červeném Blatu doposud ani zdaleka nezarostla, 
jsou stále ve fázi šlenku a to se tu rašelina přestala těžit již počátkem 20. století, kdy 
v roce 1900 zanikla huť v Jiříkově Údolí, ve které se rašelinou topilo.  
Takže přechodová hrana našeho rašeliniště nahrazuje šlenk a suchá část rašeliniště 
je vlastně bultem a jezírko zůstává jezírkem. 
Rašeliniště se podle vyskytujících organismů, polohy, chemického složení a dalších 
kritérií dělí zhruba na: 
• rašeliniště vrchovištní  
• rašeliniště slatinné  
• rašeliniště přechodné  
Pro poznání vývoje a života rašelinišť je vhodné poznat další odborné podklady 
a studie, neboť i tato vysvětlivka je pouhým letmým dotykem s tímto krásným 
fenoménem. 

Zdroje:  výtah textu z brožury Šumavské pláně (vydalo v r. 1979 KSSPP a OP 
v Českých Budějovicích ve spolupráci s CHKO Šumava) a Wikipedie. 

- roundup 
Předražený chemický přípravek (herbicid), který dovede vyřešit v oblasti plevele 
drtivou většinu problémů spjatých s leností zahradníka. 

 
- Stonehenge 

První doložený pokus o založení pořádné skalky, který je bohužel dějepravci 
neprávem vydáván za jiné, avšak vědecky stejně nepodložené hodnoty. 

- špek 
V dřevíčkářském slangu se jedná o dlouze sháněnou a opečovávanou vzácnost, kterou 
nám ostatní závidí. Snahou každého pěstitele je, aby ve své sbírce měl co nejvíce 
špeků, na rozdíl od útvarů, které objevujeme při pohledové inventuře své postavy před 
zrcadlem. 
 

- uragán Kiril 
Eufemistické pojmenování projevů paní tchýně, či manželky (ale především jejich 
reakcí) při našich pozdnějších návratech ze setkání s kamarády. 
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Napsal:  Miroslav Tatíček ve spolupráci se svojí paní Janou Tatíčkovou, velmi tvrdým 
kritikem 

 
Foto:   Zahrada u Tatíčků  61x   Martina Tatíčková 
  2x     Kamil Kubiš 
  1x     Jana Tatíčková ml.   

 Mexická polopoušť   1x     Jan Kábrt 
 Pulsatilla kostyczewii 1x     zdroj Wikipedie         
 Družec celkový pohled  1x     Vladimír Drvota.  
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Co nám na zahradě časem přibylo, co se změnilo a co nám stojí za zaznamenání 
 
rok 2012 

• objevili jsme zdroj pěnovce z jedné opuštěné bouračky (kamení jsme nosili na zádech 
v krosně asi 800 m k autu, po takové kozí stezce – asi 1000 kg) a začali jsme pěstovat 
porophylla v novém prostředí, 

• v deštivém létu nás v rašeliništi z ničeho nic navštívilo 7 rostlinek rosnatky 
okrouhlolisté. Usadily se u nás a tváří se spokojeně. Potvrdily, že naše rašeliniště je 
vedeno správným směrem, 

• na bázi skalničkového boxu jsme postavili množárnu a začali jsme zkoušet 
rozmnožovat náročnější rostlinky, 


