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Semenná banka opět v plném 
provozu

Vážené kolegyně a kolegové pěstitelé, semenná 
banka si v době nedávno minulé prošla výměnou 
správce. Původní správce Miloš Šula z nedostatku 
času již nemohl vykonávat funkci správce 
semenné banky. Aby banka nebyla dlouho bez 
správce a neutrpěli tím pěstitelé chtiví semínek, 
chopil jsem se příležitosti a jal jsem se tuto funkci 
vykonávat sám.

Během uplynulých třech měsíců nám do SB 
přibyla tato semínka:

Musa velutina (zakrslý banán, BZ Teplice, Rostislav 
Kracík), Drosera capensis "white flower" (Jana 
Líbalová), Drosera capensis "broad leaf" (Jiří Vaněk), 
Drosera dielsiana (Jiří Vaněk), Drosera burmannii 
(Kateřina Braunová), Drosera binata 

Drosera indica 
Drosera puchella Urticularia 
firmula Urticularia livida 
yellow flower Drosera 
platystigma gemmy Drosera 
nitidula gemmy 

Těmto dárcům velice děkuji. Celkem v SB 
nakupovalo semínka 11 pěstitelů, z toho 9 členů 
„D“. Bylo odesláno celkem 60 balíčků semínek.

Na tomto místě bych chtěl ještě jednou poděkovat 
bývalému správci semenné banky za jeho činnost 
při správě SB a též za bezproblémovou a ochotnou 
spolupráci a pomoc při převodu banky na nového 
správce. Též je namístě poděkovat všem, jež 
nenechávají přebytečná semínka ztrácet klíčivost 
doma v šuplících, ale darují je semenné bance, aby 
se tak dostala mezi ostatní pěstitele. 

Zbyněk Elingr, správce semenné banky

(Kateřina 
Braunová), (Kateřina Braunová), 

(Kateřina Braunová), 
(Kateřina Braunová), 

(Kateřina Braunová), 
(Kateřina Braunová), 

(Kateřina Braunová)

MASOŽRAVÉ 
ROSTLINY

Miloslav Studnička

sborník článků pro časopis Živa
1980 – 2004

Jan Franta, Martin Spousta

Kniha je tu, přijďte ji pokřtít

kniha 
Masožravé rostliny – Sborník článků pro časopis 
Živa 1980–2004, jejíž autorem je RNDr. Miloslav 
Studnička CSc., je vytištěná! Členové Darwiniany 
mohou publikaci koupit prostřednictvím webové 
objednávky za členskou cenu. Ostatní zájemci 
knihu seženou v knihkupectvích Academia 
a v pokladně Botanické zahrady v Liberci za cenu 
trochu vyšší. Kniha vychází v bibliofilském 
limitovaném nákladu, takže slogan kdo dřív 
přijde...” je více než na místě. Křest knihy 
proběhne 10. ledna 2008 v Galerii a literární 
kavárně knihkupectví Academia (Václavské 
nám. 34, 1. patro) v Praze v 17.00 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni!

První publikační počin Darwiniany, 
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...každý jednou začínal...
hybridy za přijatelnou cenu. Žel, tou dobou již bylo 
pozdě, protože jsem peníze v průběhu onoho půl 
roku utratil za jiné MR. Asi v polovině léta jsem 
s jedním z kamarádů zavedl řeč na jeho Nepenthes 
gracilis, krásnou a docela velkou láčkovku. Nabízel Rád bych napsal malý úvod k tomu, kterak jsem se 
mi ji, protože u něho láčkovky nešly a potřeboval dostal k pěstování masožravých rostlin a jaké 
uvolnit místo. Tuto velkorysou nabídku jsem rád problémy mě na začátku provázely.
přijal i s několika trsy D. collinsiae, P. × Sethos‘; 
P. gracilis × Sethos‘ a P. × Aphrodite‘. Balík s nimi Někdy začátkem jara jsem brouzdal po internetu 
přišel hned následující den, substráty jsem a procházel stránky časopisů a sháněl odpovědi na 
namíchal podle druhů. Nepenthes gracilis se však otázky ohledně pěstování rostlin: jaký rod a druh, 
vůbec do tvoření listů nechtělo (o láčkách ani kde se dají pořídit, kolik stojí, jejich nároky 
nemluvě), přitom jsem jí zajišťoval podle mého a mnoho dalšího. Při tom jsem narazil na dosti 
názoru vše potřebné (měl jsem ji v 98% RVV, zajímavé rostliny, a to masožravky. Po nějaké době 
28–33 °C, dostatek světla…). Zkoušel jsem jsem objevil webové stránky pěstitelů těchto 
všechno – více osvětlení, vydatnější zálivku, kuriozit. Myšlenka zkusit je taky mě postupně 
větrání, ale nic. Gracilisce se stále do láček pohltila. Asi po měsíci hledání jsem narazil na 
nechtělo, na koncích listů se tvořila jen úponka, ale Darwinianu, kde jsem se skamarádil s některými 
po zárodku láčky ani stopa. Jednoho dne jsem po pokročilejšími až profesionálními masožravkáři.
obvyklém pročítání nových příspěvků na webu 

M Darwiniany narazil na zajímavý příspěvek „Plíseň oje první kousky byly spíše klasické „začáteč-
na substrátu‘‘, v němž si jeden začínající pěstitel nické“. Pořídil jsem je u Petra Bílka, kterému tímto 
koupil rosnatku kapskou a substrát, ve kterém byla ještě jednou děkuji. Od něho mám dodnes tyto 

Drosera capensis Dionaea muscipula zasazená, napadla plíseň (šedá?). rostliny: , 
a Utricularia alpina. Časem jsem na fóru výše 

Odpovědi byly rychlé jako obvykle a také jistě zmíněné společnosti oslovil ostatní kolegy, jestli 
užitečné – od starých dobrých bylinek, léčících by nepřistoupili k výměně, abych měl ve sbírce 
snad úplně všechno na světě, až po přesazení celé také něco vzácnějšího. Samozřejmě ale, že to, co 
rostliny do zcela nového substrátu. Proč však jsem mohl nabídnout, oni již měli. Byl jsem tedy 
o tomto problému píšu? Po podrobném pro-donucen přistoupit k nákupům. V krátké době se 
hlédnutí celé rostliny jsem totiž narazil na nemilý mi podařilo obohatit svou sbírku o další pěkné 
problém – na dřevnatém stonku rostliny jsem kousky. Zaměřoval jsem se hlavně na rosnatky 
našel šedou plíseň. Rostlinu jsem ošetřil a bublinatky, které se množí velmi dobře a dají se 
přípravkem proti plísním, houba byla opravdu skoro všude docela levně pořídit. Byl jsem dost 
zanedlouho pryč a brzy se udělaly 2 nové listy. rád, že jsem s pěstováním MR začal, navíc mi to 
Jenže situace se opakovala. Na substrátu se udělala docela šlo. Následně jsem si pořídil vitrínku a po 
další plíseň. Proč? Co dělám špatně? Nechtěl jsem pár měsících ji „vyzbrojil“ dalšími pomůckami. 
nic riskovat a rovnou jsem se rozhodl rostlinu Tím se mi naskytla možnost zkusit i ty nejhezčí 
přesadit. Zašel jsem do obchodu pro rašelinu a současně náročnější rostliny – láčkovky. 
a doma namíchal substrát: rašelina + perlit + 
rašeliník (živý) + rašeliník (sušený) + polystyrén Na internetu jsem si vyhledal veškeré dostupné 
+ dřevěné uhlí v poměru cca 2 : 1 : 2 : 1,5 : 2 : 1,5 informace. Na základě nich jsem došel k závěru, že 
a jako drenáž 3cm vrstvu keramzitu. Po vyjmutí nížinné sice upěstuji, ale na ty horské ještě 
rostliny jsem se ovšem zděsil.  Na kořenech byli nemám, přestože právě ty se mi líbily nejvíce. 
jacísi hlísti, kteří mi z původně velkých kořenů Zaujaly mě především jejich tvary a barevnost 
nenechali skoro ani kousíček. Ještě že jsem láček. Internet mne zavedl za láčkovkami do 
přesazení nijak neodkládal, protože to bych zahraničí, a to až k protinožcům do Austrálie na 
láčkovku mohl jistojistě rovnou vyhodit. Hlísty stránky profesionálních šlechtitelů z Exotica 
jsem z kořínků vyházel a zasadil ji do nového Plants. Také jsem od svých kamarádů z Darwiniany 
substrátu. Rostlina sice list udělala, ale zase ne zjistil, že mají opravdu špičkové a velmi kvalitní 
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s láčkou. Stále netuším, co s ní je, kde dělám 
chybu. Láčkovka dodnes neudělala ani jednu 
láčku, ale alespoň listy dělá, i když nepravidelně. 
V současnosti mám několik desítek druhů, mezi 
nimi i pár láčkovek a celkem tři vitrínky. Poslední, 
metr dlouhá a sedmdesát centimetrů široká, je 
zatím plná jen z poloviny, plánuji ji naplnit hlavně 
láčkovkami a heliamphorami.

Také dělám všelijaké pokusy, zkouším MR množit 
ve vodě, rašelině atd. Po čase bych chtěl zkusit 
osobně množení na agaru.

Ještě bych rád upozornil na menší výstavu Floria 
Věžky nedaleko Kroměříže. Je to skromná akce, ne 
zcela běžně dostupné MR tam má firma 
Lukscheiter, která zde prodává dokonce 
heliamphory nebo láčkovky. Já sám jsem si od nich 
letos na léto koupil S. leucophylla, D. paradoxa, 
N. tobaica a H. hispida. Poslední jmenovaná žel mi 
nepřežila, protože nebyla v příliš dobrém stavu 
(skoro všechny láčky byly skoro celé uschlé). 
Ostatní rostliny byly v dobré kondici, nyní bohatě 
odnožují a dělají mi radost. Počítám, že s takovou 
budu muset asi příští rok rozprodávat nebo 
povyměňovat.

Rád bych se podíval na setkání Valné hromady 
Darwiniany v Liberci a výstavu v Praze. Neslyšel 
jsem na adresu obou akcí jedinou negativní 
zmínku. Konkrétně na výstavu se moc těším už teď 
v říjnu, kdy píšu tento článek.

text a foto: Ondřej Zakopal

Jak již mnozí z vás zaznamenali, podařilo se 
v tomto roce zorganizovat společný výlet příznivců 
masožravých rostlin na mezinárodní výstavu EEE 
(European Carnivorous Plant Exchange and 
Exhibition), která se uskutečnila ve dnech 18.–19. 
srpna v malebném nizozemském městě Leiden.

Již v průběhu brzkého jara se množily dotazy 
zájemců o návštěvu Leidenu (nejen) na fóru 
Darwiniany, ukázalo se, že mnoho lidí se o tuto akci 
zajímá a rádo by se jí zúčastnilo, ozývaly se hlasy 
vyzývající k zorganizování hromadného „zájezdu“ 
pod hlavičkou Darwiniany. Rozhodly jsme se tedy 
společně s Holubicí alias Michaelou Holubovou 
prozkoumat možnosti uskutečnění takovéto akce, 
zejména nabídky dopravců, ubytování v Leidenu – 
to vše s ohledem na předpokládané účastníky 
cesty – naším cílem bylo najít co nejlevnější řešení 
(i za cenu omezeného komfortu), aby byl výlet 
cenově dostupný pro maximum zájemců, a to i těch 
z řad mladších členů společnosti. 18. května jsem 
tak mohla na Chramst!u zveřejnit potřebné 
informace o možném uskutečnění výpravy 
a vyzvala jsem zájemce (členy i nečleny D) 
k přihlašování. Během dalšího měsíce se s význam-
ným přispěním výletuchtivých členů podařilo 
sehnat 13 účastníků (8 členů a 5 nečlenů – 
rodinných příslušníků), tedy minimální počet lidí 
nutný k uskutečnění cesty. Celá akce se začala 
rýsovat v jasnějších barvách, mohla jsem provést 
závazné objednávky ubytování i dopravy a začít 
s přípravou. „Korábem“, který nás měl přepravit do 
Leidenu a zpět, se tak stal Ford Transit se dvěma 
řidiči v základní výbavě, opatřený navíc vozíkem 
určeným k přepravě zavazadel, nakoupených 
rostlin a jiných trofejí. Účastníci měli možnost 
nalodit se v Brně nebo v Praze. Pro přespání 
v Leidenu jsem zajistila chatky v příjemném kempu 
na okraji města.

V pátek 17. srpna v odpoledních hodinách jsme 
vyrazili z Brna a po nabrání zbytku osazenstva na 
místě srazu v Praze mohl naplněný mikrobus 
vyrazit vstříc novým zážitkům a zkušenostem. Po 
noci strávené na německých dálnicích nás 
v brzkých ranních hodinách přivítalo rovinaté 
Nizozemsko a posléze i ospalý, o víkendovém ránu 
vylidněný Leiden. Spletí uliček lemovaných kanály 
a stovkami zaparkovaných jízdních kol jsme se 
probloudili až k zadnímu vjezdu do botanické 
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zahrady a vyčkali příjezdu organizátorů, kteří nás V pondělí 20. 8. v brzkých ranních hodinách jsme 
srdečně přivítali a vpustili do zahrady. Mohli jsme dorazili zpět do České republiky. Všichni unavení 
tak vychutnat poslední chvíle před tím, než se po náročné cestě a dvou dnech plných podnětů 
prostory zaplnily návštěvníky, být mezi prvními, a dojmů (za sebe doufám, že veskrze pozitivních). 
kdo ocení nabídku prodejců. Většina účastníků si z Leidenu odvezla zajímavé 

přírůstky do svých sbírek, nově dovezené rostliny 
V deset hodin proběhlo oficiální zahájení EEE. snad tak časem obohatí např. díky výměnám sbírky 
Nejdříve nás přivítal dr. Paul Kessler jménem dalších nadšenců. 
Botanické zahrady, následoval stylový projev 
samotného Carla Linného (alias Hanse Luhrse). Po Z Leidenu jsme si dovezli také pozvání a materiály 
celé následující dva dny si mohli návštěvníci italských kolegů týkající se příštího ročníku EEE, 
vychutnat skvěle připravenou expozici masožra- které se bude konat právě v Itálii, nedaleko 
vých rostlin, dále nakoupit rostliny u přítomných Benátek. Doufejme tedy, že je možné se těšit na 
prodejců, načerpat nové informace při rozhovorech další výlet za masožravkami s Darwinianou. 
s odborníky a kolegy nebo na přednáškách. Své Závěrem bych ráda poděkovala účastníkům 
příspěvky a výzkumy prezentovali Vlastík Rybka, výpravy za příjemnou společnost, Holubici za 
Joachim Nerz, Jürg Steiger, Stewart McPherson, spoluorganizaci a mnohým dalším za podporu 
Mike King a Phil Wilson, takže v programu bylo tohoto projektu. Darwiniana přispěla k usku-
rozhodně z čeho vybírat. tečnění této akce částkou 5 000 Kč.

Expozice byla ve třech podlažích výstavního Stáňa Srbová
skleníku, plošně tedy odhaduji přibližně 2–3krát 
větší, než bývá výstava Darwiniany v Praze Na 
Slupi. Díky tomu, že prostor byl pojatý poměrně 
velkoryse, mohly dostatečně vyniknout jednotlivé 
vystavené rostliny. Doprovodné texty a informační 
materiály návštěvníkům poskytovaly informace Samotná výstavní expozice byla nainstalovaná 
o vystavených rodech. Stejně tak byli zájemcům v krásném, prostorově velkorysém a  členěním 
k dispozici organizátoři, kteří podávali fundovaný zajímavém skleníku. Přízemí bylo věnováno 
výklad. Někteří z nás si během oněch dvou dnů jednotlivým rodům v samostatných celcích, 
stačili podrobněji prohlédnout i celou botanickou nechyběly zde postery s popisy a fotografiemi. 
zahradu, jejíž exteriéry jsou zajímavě řešeny a po- Okolo jednotlivých instalací se pohybovali 
skytují návštěvníkům možnost poznání i relaxace. asistenti, oblečení do jednotných triček s emblémy 

výstavy a podávali vědomostíchtivým zájemcům 
Kromě výstavy masožravek měli zájemci možnost informace. Seshora byl tak prostor přízemí jakýmsi 
si prohlédnout i samotné město. Leiden dýchá hloučkovištěm. V mezipatře a na horní rampě pak
specifickou atmosférou Holandska, život kolem 
kanálů má na první pohled jiný rytmus a styl než 
u nás. Osvěžením pro návštěvníka je absence 
automobilů v centru města, ke koloritu centra patří 
jízdní kola parkující všude podél kanálů a desítky 
cyklistů mistrně se proplétajících mezi chodci. 
Přímo ve městě si člověk může zblízka prohlédnout 
několik větrných mlýnů nebo jen tak nakouknout 
a inspirovat se, jak se žije na hausbótu. V sobotu se 
navíc v centru konal trh, takže břehy kanálů ožily 
desítkami stánků s veškerým myslitelným zbožím, 
samozřejmě nejvíce nás zaujal prodej řezaných 
květin, které se na trhu dají pořídit skutečně ve 
skvělé kvalitě a za minimální ceny. Výběr byl 
obrovský. No a konečně ti z nás, kteří se zajímají 
spíše o kulturně-historické pamětihodnosti, si 
prohlédli místní architektonické památky, mezi 
nimiž „vévodila“ tvrz na nejvyšším (asi 15 metrů 
vysokém) kopci ve městě. V neděli po poledni jsme 
nakonec v kompletní sestavě, bohatší o zážitky 
a nové kontakty, vyrazili na zpáteční cestu. 
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byly k vidění různě uspořádané nádoby s jednotli- rostlinku. V Leidenu prostě ne! Výstava byla velká 
vými rostlinami už bez rozlišení rodů. Prostor a komplexní, zastoupeny byly téměř všechny 
ozvláštňovaly zavěšené velké fotografie rostlin. masožravé rody a to v nemalém druhovém složení. 
Skleníkem se nesly lidské hlasy jako hučení včel Z toho, co mě nejvíce zaujalo, nelze nevzpomenout 
v úlu, doplněné v pravidelných intervalech šumem láčkovky. Když jste v Leidenu potkali láčkovku, tak 
mlhovačů. V místnosti v mezipatře také probíhaly na 99 % se jednalo už o rostlinu ve fázi šplhavé 
přednášky o MR. lodyhy, mnohé z nich už několikametrové liány. 

Láčky úctyhodných rozměrů, v hojném počtu 
Součástí výstavního skleníku je malá kavárnička, a krásně vybarvené. Takto se člověk mohl pokochat 
prodej suvenýrů a sociální zařízení. Sousední kromě nemalého množství „holandských“ hybridů 
zděná přízemní budova, oddělená od výstavního obrovskou kvetoucí N. northiana s cca 30cm 

láčkami, vedle ní nenápadně se pnoucí, ovšem skleníku kanálem, byla po dobu konání výstavy 
velmi vzácnou šplhavou N. vogelii, chlupatým, centrem vzájemného setkávání pěstitelů a zároveň 
velkým pletencem několika N. veitchii, dospělou výměny a prodeje rostlin. Tady jsme také mohli 
N. spathulata, N. bongso, N. burbidgeae, krásnou, s našimi mladými spoluúčastníky potkat mezi-
velkou N. ephippiata a několikametrovou národní pěstitelské „celebrity“ v nebývalé koncen-
N. rafflesiana. Zároveň nelze nepovědět o lese traci. Před budovou byly mezi květinami 
heliamphor, co se v expozici nacházel hned vedle a dřevinami v kontejnerech rozmístěny lavičky 
láčkovek. Rostliny byly opravdu obrovské, snad a posezení se stoly – příjemné místo k odpočinku, 
všechny měly přes 20 cm a královnou byla opravdu ale i ke stylovému zahájení výstavy. 
krásná, téměř 30cm H. foliculata. Co dále stojí za 
zmínku je expozice temperárních tučnic, která Botanická zahrada v Leidenu se řadí sice 
zahrnovala opravdu snad všechny zástupce této k nejstarším na světě, ale rozhodně nepůsobí 
ekologické skupiny, včetně naší endemické dojmem „sešlosti“. Všude je vidět snaha o údržbu a 
P. bohemica a dále velké množství různých kříženců rekonstrukci historických prostor. Je také díky 
sarracenií. Bylo velmi zajímavé, že opravdu každý ohraničení říčními kanály ne právě velká co do 
z těchto hybridů byl něčím zvlášní a originální rozlohy, ale tento nedostatek je vyvážen zajímavým 
a téměř je nešlo srovnat například s hybridy, které rozčleněním a dokonalou zahradnickou úpravou. 
můžeme vidět na našem trhu. Genetika špirlic je Jsou zde skleníky se stálou expozicí i zásobní 
opravdu velký byznys. Další zřídka se vyskytující skleníky, vyvýšené záhony s popiskami a vyobra-
zajímavostí byla skupina roridul zahrnující oba ta-zeními pěstovaných rostlin, jezírko s vodními 
xony. To by nebylo tak zvláštní, kdyby neměly přes rostlinami (a loudícími vypasenými koi kapry) 
metr a nebyly opravdu velkým keřem.a přilehlou výsadbou masožravých rostlin, roman-

tická zákoutí s lavičkami zvoucími k posezení, 
A co víc pro pěstitele masožravek, člověk si tam úpravné cestičky okolo řeky, nabízející zajímavé 
mohl koupit téměř vše, včetně rostlin velmi pohledy přes dokonale udržované trávníky na větve 
obchodně omezených a vzácných. Takže, kdo chtěl, stromů sklánějící se k vodní hladině. K pohodové 
tak si mohl odnést – N. tenuis, N. hamata, N. spec. atmosféře patří i kočky se zvonečky na krku 
Nov. Sumatra, N. aristolochioides, N. macrophylla, a chechtání racků.
N. villosa, N. rajah, H. exapendiculata, H. foliculata, Michaela Holubová
H. chimantensis, H. elongata, H. glabra, D. muscipula 
„cup trapped – RED“, R. gorgonias, R. dentata, 
U. endresii, U. alpina × campbeliana, U. quelchii, 
S. purpurea var. montana, semena asi 40 láčkovek 
včetně nově světu představené zatím vědecky 
nepopsané N. spec. Nov. DA, dále mnoho ne tolik Z pohledu botanika, nebo alespoň masožravého 
častých terestrických bublinatek, genlisejí a nebo botanika, nešlo nad výstavou nic jiného než 
například D. intermedia lokalizovanou hned ze tří žasnout. Výstava byla doslova nabušená mnohými 
různých kontinentů. Měli-li bychom se snažit tuto špeky, se kterými se většina setkává pouze 
výstavu k něčemu přirovnat, asi bychom zvolili prostřednictvím databáze www.humboltd.edu. To, 
spojení chladného skleníku z Fata Morgany se co dávalo Leidenu něco navíc, bylo to, že všechny 
sbírku dr. Studničky v Liberci, ale nutno říct, že tato druhy zde vystavované, včetně vzácných rarit, byly 
výstava měla opravdu něco navíc a co se týče již květuschopné dospělé rostliny. Prostě i z mno-
botanického, masožravého sortimentu byla ve hých botanických zahrad (jedná-li se o vzácný, 
srovnání s jinými výstavami unikátní a osobitá. obtížněji pěstovatelný druh), nejen našich 

domácích akvárek a vitrín, jsme zvyklí koukat na 
Michal Portešštítkovku v květináči nebo jednu osamocenou 

3.
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Diskuzní fórum T4/07 Rok 2008 přináší navýšení 
a změny v členských 

Od vydání T3/04 a uzávěrky letošního posledního 
poplatcíchčísla, které máte právě v ruce, neuplynulo příliš 

času. Třetí číslo bylo zpožděné a vánoční naopak 
uspíšené, abyste je měli ve schránkách „pod 
stromeček“. Z tohoto důvodu bude svodka 
stručnější. Jak jsem již psal minule, poslední Na Valné hromadě společnosti Darwiniana, která 
dobou je v centru zájmu především Chlubírna. proběhla 9. 9. 2007, bylo odhlasováno zvýšení 
Jsem tomu rád a je to tak dobře. Najdete zde velké členských příspěvků pro rok 2008. Dosud byl 
množství velice kvalitních obrázků s mimořádně členský příspěvek pro mládež a důchodce 
vitálními a mnohdy i vzácnými masožravkami: (invalidní včetně) stanoven ve výši 150 Kč. Pro 
Utricularia purpurascens, petiolarisky, trpaslíci, nebo nový rok se částka zvyšuje na 200 Kč. A změna se 
výsev láčkovek či desítky malých „jen“ kapensisek rovněž týká horní věkové hranice pro mládež, která 
namnožených z kořenů.  A samozřejmě další se snižuje z 18 na 16 let. Ostatním členům se výše 
obrázky, nad kterými zaplesá srdce nejednoho příspěvků mění z 300 Kč na 400 Kč.
pěstitele.  

Co se týče odebírání vybrané verze Trifida, pro 
V sekci Technika toho moc nepřibylo, probíraly se členy, kteří mají zvoleny obě verze (papírovou i na 
zrcadlové fólie, zvlhčovače vzduchu a automati- CD), platí stejné poplatky, jaké jsou uvedeny výše, 
zace zalévání. Připomínám, že stále existuje tj. 200 Kč, resp. 400 Kč.      
vlákno s titulkem Sexuální turistka, které před 
takřka třemi lety založil Mirek Srba a už jsem je ve Příspěvky by měly být zaplaceny nejpozději do 
svodce jednou zmiňoval. Přispěvovatelé zde konce února. Pokud tak nebude učiněno, členství 
nabízí, případně poptávají pyl kvetoucích rostlin automaticky zanikne. Je možné si pak samozřejmě 
prakticky všech rodů. Toto téma je stále aktivní zažádat o členství kdykoliv během roku, ale těmto 
a aktuálně zřejmě nejrozsáhlejší na fóru vůbec. opozdilcům nemůžeme bohužel zaručit, že na ně 

zbyde tištěný Trifid.
Jelikož Spanilým jízdám aktuální roční období 
nepřeje, chopil se Michal Rubeš iniciativy a v sekci Po zkušenostech z minulých let doporučujeme, 
věnované společnosti navrhl zorganizovat abyste peníze posílali výhradně na účet 
pravidelná setkání v restauraci Thrakia (kousek od společnosti u eBanky – 1450250001/2400. Jako 
horního konce Václaváku) a tzv. „Měchýřkový variabilní symbol platby použijte svoje členské 
den“, jehož středobodem je studium měchýřků číslo, které najdete v příloze Trifida. Nejvhodnější 
bublinatek pod mikroskopem. Připravované akce způsob platby je převodem z účtu, nebo je možné 
se, alespoň podle množství pozitivních ohlasů, zajít přímo do eBanky, vložit částku hotově 
setkaly se zájmem členské základny. Snad to z pokladny a vyhnout se tak poplatkům za 
přispěje k dalšímu utužení kolektivu a navázání transakci. Poslední možností zůstává osobní 
nových přátelství, podaří-li se vše uspořádat podle předání peněz k rukám pokladníka Patrika Hudce 
představ. Možnost pravidelných srazů jsme po vzájemné domluvě (patrik_h@seznam.cz, tel. 
diskutovali již v počátcích otevření restaurace 724 715 717). Slovenské členy přislíbil v průběhu 
(a nejenom tady a tehdy), ostatně máme tam prosince oslovit ohledně placení správce tamní 
nainstalovanou vitrínu, která utěšeně zarůstá pokladny Štefan Puhalla (vrolok@post.sk). 
rostlinami ochotně darovanými členy Darwiniany, Ostatním způsobům platby se vyhýbáme, jejich 
ale v té době byl okruh lidí ještě příliš úzký. Nyní se nedostatkům se již obsáhle věnoval Michal Rubeš 
zdá, že se dostatečně rozrostl, aby takováto setkání v Trifidu 4/2006.  
byla realizovatelná a alespoň chvilku zdárně 
fungovala. Hitem v poptávce a nabídce se staly Potvrzení svého členství, a tedy jeho zaplacení, 
gemmy – a že se jich letos utvořilo opravdu hodně můžete získat na našich webových stránkách 
ze širokého spektra druhů. Jen tak dál! v účetní knize, případně v seznamu členů.

Přeji vám všem kouzelné svátky a úspěšné Rosťa Kracík
vykročení do nového roku.   

Patrik Hudec
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Konvence CITES zajišťuje prostřednictvím jsem propásnul např. jeden z úvodních příspěvků 
mezinárodně ratifikovaných norem kontrolu nad dr. Kučery, který jsem odezřel alespoň z ohlasů 
obchodem s chráněnými druhy rostlin a živočichů a též z abstraktu ve sborníku, který je k dispozici 
vč. výrobků z nich vyrobených. Činí tak s cílem v naší knihovně. Jsou v něm shrnuty stěžejní body 
zamezit likvidaci populací těchto druhů ve aplikace CITES v našich zemích vč. odkazy na 
prospěch lidských komerčních aktivit. příslušnou legislativu. Nicméně o to nejdůležitější 

jsem ochuzen nebyl, ale o tom až dále.
Zmíněná konvence, legislativa a exekutiva s ní 
spojená má však řadu problémů, které se projevují Dalším cenným příspěvkem byla přednáška dr. 
na straně jedné řadou komplikací při korektním Sekerky z Pražské BZ, který na několika případech 
nakládání s kontrolovanými druhy a na straně velmi pěkně dokumentoval jak CITES v součas-
druhé často žalostnými výsledky při ochraně ném stavu nepříjemně komplikuje činnost i tako-
těchto druhů. Obecně je to dáno tím, že konvence vým institucím jako jsou botanické zahrady, které 
je přímo šitá na míru určitým skupinám s prodejem rostlin nemají nic společného,věnují se 
organismů (plazi, ptáci apod.), zatímco stejná výzkumu mutací na příkladech uměle vyšlechtě-
pravidla se zejména v říši rostlin výrazně míjí ných kultivarů a přesto může být taková činnost 
účinkem a působí spíše jako nesmyslná železná kontrolována a tím komplikována aparátem 
koule na noze. CITES.

Naštěstí je možné pozorovat dobrou vůli Zajímavé byly též prezentace některých proble-
stanovená pravidla modifikovat v zájmu jejich matik, které spojují ochranu přírody v ČR a na 
vyšší efektivity. Tuto snahu lze pozorovat jak na Slovensku. Konference měla řadu účastníků též ze 
úrovni národní, tak mezinárodní. V této věci jsou Slovenska a zejména při diskusích (často velmi 
mimořádně důležité konference jako byla ta jíž živých) se ukazovalo jak výrazné rozdíly jsou 
jsem se zúčastnil, kdy se vzájemně setkávají v přístupu k ochraně přírody v našich zemích.     
jednak úředníci kontrolních orgánů, dále 
odborníci z řad biologů a v neposlední řadě Pravděpodobně asi ke všem konferencím patří to, 
„pašeráci“. („Pašeráci“ prominou, ale myslím, že že některá témata se poněkud vymknou tématice. 
lze tento termín s trochou nadsázky použít, A tak se několikrát stalo, že se rozhořela detailní 
protože neznám téměř žádného sběratele nebo diskuse na téma ochrany nějakého druhu a až 
chovatele, který by měl všechny své svěřence s delším časovým odstupem se kdosi ozval, že 
získané vč. příslušných dokumentů. Zkrátka daný druh vůbec nepodléhá kontrole CITES. To 
naprostá většina z nás má doma něco ne zcela však dokladuje povahu daného shromáždění, kdy 
v souladu s konvencí CITES.) Je proto velmi účastníkům skutečně nešlo o vytváření legislativy 
chvályhodné, že všechny tyto tři strany jsou popř. jejího obcházení ale všem šlo o nastavení 
schopny se sejít a vzájemně prezentovat své pravidel pro lepší ochranu divoce žijících druhů.
postřehy a připomínky ve prospěch dobré věci. 
Tou je nastavení přijatelných pravidel, kterých by Po příjezdu z konference jsem byl kromě sestavení 
bylo možno se držet a která by vedla k co této svodky pověřen analýzou předpisů, které by 
nejefektivnější ochraně druhů, kterým hrozím se mohly týkat naší semenné banky. Problematiku 
vyhubení mimo jiné kvůli obchodu s nimi. CITES sleduji již mnoho let, nicméně nejsem 

právník a tyto normy u nás prošly řadou změn 
Ze své pozice jsem byl proto na konferenci počínaje ratifikací (1995), přechodným obdobím 
v podstatě dvojím vyslancem. Má účast proto byla (1996),  plnému fungování (1997) a následně 
spolufinancována jednak z rodinného rozpočtu naším vstupem do EU (2004). Proto jsem se 
(cestovné, strava, ubytování) a dále z rozpočtu obrátil s prosbou o konzultaci přímo na toho 
Darwiniany (konferenční příspěvek: 800 Kč) nejpovolanějšího a sice dr. Kučeru z MŽP ČR. Pak 

doktor mi vyhověl a tak jsme mohli ústně probrat 
Na vlastní konferenci jsem bohužel přijel kvůli legislativní pozadí i praxi některých opatření při 
jiným povinnostem na PřF UK přijel pozdě, takže komerčním nakládání s materiálem CITES.

Zpráva z konference „Otazníky kolem CITES“ 
České Budějovice 15. – 16. 5. 2007
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Dosavadní problém byl v tom, že ačkoliv všechna vyvážet mimo hranice EU a zároveň cílová země 
semena v naší bance byla vypěstována na oknech požadovala potvrzení o tom, že máme příslušnou 
našich členů a byla rozesílána v podstatě jen za registraci. To je však spíše výjimkou (např. 
známky a obálky, jednalo se už o komerční Japonsko).
nakládání s druhy, které jsou v některých 
případech MR na seznamech CITES. A takové Závěrem bych chtěl podotknout, že tato má 
aktivity jsou mezinárodní konvencí obecně aktivita v souvislosti CITES neměla za cíl naučit 
zakázány, přičemž povolení může získat pouze všechny členy příslušným předpisům. Tento cíl 
registrovaná chovná stanice nebo pěstírna. neměla ani zmiňovaná konference, nejednalo se 
Zjišťoval jsem proto, co je potřeba udělat pro o legislativní kurz. Každý kdo bude potřebovat 
získání takové výjimky. Bylo mi vysvětleno, že EU postupovat v souladu s příslušnými předpisy by si 
svojí vnitřní směrnicí povoluje obchod s rostlin- je měl nastudovat samostatně, aby nehrozilo 
ným materiálem CITES za předpokladu že byl nebezpečí nejrůznějších dezinterpretací. Přísluš-
prokazatelně vypěstován uměle. né předpisy jsou veřejně přístupné, pro základní 

orientaci lze doporučit internetové stránky MŽP 
Pro SB Darwiniany z toho plyne doporučení, že ČR (www.env.cz) popřípadě též sborník z konfe-
všechna semena získaná od našich pěstitelů nebo rence který je možné zapůjčit z naší knihovny.
v rámci EU by měla být opatřená dokladem o koupi 
nebo alespoň údajem o tom kdo a jak je vypěstoval. Konečně bych chtěl též vyzdvihnout práci své 
Za předpokladu že se bude jednat o materiál kamarádky Mgr. Lenky Barčiové z Katedry biolo-
dovezený z „třetích zemí“ (mimo hranice EU), pak gických studií Zemědělské fakulty JČU, která 
tímto dokladem o umělé kultuře je dovozní doklad celou konferenci zařizovala. Koordinace celé akce 
CITES, kde je uvedena povaha materiálu (zda je se jí zdařila znamenitě a za přípravu konference jí 
z přírody nebo vypěstován uměle). Příslušnou proto patří můj dík.         
registraci výjimku nám může MŽP zprostřed-
kovat, nicméně bychom ji potřebovali pouze Mirek Srba
v případě, že bychom chtěli nějaký materiál 

Co nového si můžete přečíst 
na stránkách časopisu Živa

Zakládáme novou pravidelnou rubriku ve spolupráci 
s redakcí časopisu Živa. Budeme vás informovat o tom, co 
nového se děje ve světě biologie tak, jak jej Živa 
prezentuje. V čísle 5 by vám neměly uniknout následující 
články.

Studnička M.: Hřmící vodopády – stanoviště 
pro rostliny z čeledi nohonitcovitých
Setkání se zástupci čeledi nohonitcovitých 
(Podostemaceae) bývají vzácná, protože rostou 
v dravých a kolísavých vodách v obtížně 
přístupných oblastech tropů a subtropů, často 
přímo na skalních stěnách vodopádů. Specializace 
na tyto existenční podmínky podmínila i jejich 
zvláštní morfologii a anatomii.

Suda J., Sudová R.: Kapsko – botanický ráj. 
5. Cibuloviny na každém kroku
Kapská květenná oblast je proslulá jedinečnou 
diverzitou geofytů. Hostí více než 1 500 druhů 

cibulovin, z nichž většina neroste nikde jinde na 
světě. Druhově nejbohatší čeledí jsou kosatcovité 
(Iridaceae) s druhy kvetoucími převážně v zimě a na 
jaře. Na podzim, zejména po požárech, hojně 
kvetou rostliny z čel. Amaryllidaceae. Mnohé 
kapské cibuloviny se již dlouhá léta pěstují 
v zahradách a staly se oblíbenou dekorací.

Fiala K., Tůma I., Holub P.: Porosty trav na 
odlesněných plochách – nežádoucí buřeň?
Travinná vegetace na odlesněných plochách, 
lesníky často vnímaná jako nežádoucí buřeň, hraje 
na těchto stanovištích důležitou pozitivní roli. 
Porosty trav odebírají z prostředí značné množství 
dusíkatých látek přicházejících ve srážkách 
a hromadí je ve své biomase a nerozloženém 
opadu. Snižují tak kyselost půdních roztoků 
a vyplavování bazických kationů z půdy. Rychlá 
obnova vegetačního krytu po narušení stanovišť 
navíc směřuje ke snížení ztrát živin z ekosystému.
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