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Aztekium ritteri Boed.

Z naší činnosti
Na říjnovou schůzku dne 4.10.2010 mezi nás zavítal skvělý vypravěč a pěstitel
kaktusů Ing. Miroslav Halfar z Frýdku-Místku, aby nám vyprávěl o rodu Discocactus.
Nejen že je vynikající pěstitel, ale i zdatný cestovatel, který podnikl za kaktusy už
spoustu studijních cest. V Brazílii se nachází většina zástupců rodu Discocactus,
takže jsme shlédli v průběhu několika jeho cest, průřez téměř celým rodem. Kromě
jiného nám přednášející sdělil v jakých podmínkách lze tyto rostliny hledat, v čem
vlastně rostou a další zajímavé postřehy. K odborným informacím o rostlinách, dodal
i pár pikantních zážitků ze života místních obyvatel. Děkujeme přednášejícímu za
skvělé podání jeho zážitků z cest a přejeme mu, aby se v brzké době na naleziště
kaktusů zajel znovu podívat.

Obrázky našich členů
Aztekium ritteri Boed.
Unikátní druh kulovitě stlačeného tvaru, asi 5 cm široký, často u báze odnožující do
kompaktních trsů. Žeber je 9 - 11, jsou asi 1 cm vysoká, 8 mm široká, olivově zelená. Areoly jsou
nepatrné, těsně u sebe, nahloučené, tvořící 1 - 4 ploché, papírovité, až 4 mm dlouhé trny, které brzy
opadávají. Květy vyrůstají ze středu nových areol, jsou bílé až růžové, 1 cm dlouhé a 8 mm široké. –
Vyžaduje plné slunce, propustnou minerální půdu, minimální teplota 10 °C. Mexiko (Nuevo León).

Sulcorebutia arenacea (Cardenas) F. Ritter
Stonky jednotlivé i odnožující, zploštěle kulovité, 20 - 35 mm vysoké a 25 - 50 mm široké,
žlutozelené s proláklým temenem. Žeber kolem 30, spirálovitě uspořádaných, rozložených do 3 mm
širokých hrbolů. Areoly podlouhlé, pokryté hustou žlutavě bílou plstí. Trny štětinovité a přitisknuté k
tělu, asi 5 mm dlouhé, částečně propletené, pískově žlutě zabarvené. Květy, 30 mm dlouhé a 30 mm
široké, zlatožluté. Vyžaduje v době vegetace dostatek slunce, čerstvého vzduchu a nárazová zálivka,
v době zimního klidu úplné sucho a teploty pod 10 °C.

Acanthocalycium violaceum (Werd.) Backebg.
Rostliny jednotlivého více méně kulovitého vzrůstu až 20 cm vysoké a 13 cm široké, matně
zelené barvy, většinou s 15 žebry. Areoly nesou 12 nebo více tenkých okrajových trnů a 3 - 4 trny
středové, které jsou o něco delší. Obdobím květu je léto. Květy vyrůstají blízko temene, otevírají se ve
dne. Jsou světle růžové barvy, asi 7 - 8 cm dlouhé a 6 cm široké. – Vyžaduje světlé a vzdušné
umístění, běžný substrát, minimální teplota okolo 7 °C. Argentina (Córdoba).

Důležité upozornění !!!
Stejně jako loni, proběhne tradiční „Mikulášská“ schůzka s bohatou tombolou
a občerstvením v pátek dne 10.12.2010 v restauraci Oaza ve Vřesině, už od 16.
hodin. Přednášku přislíbil známý pěstitel sukulentů z Bratislavy – pan Boris Vrškový.
Jeho osobitý humor, určitě rozveselí každého kaktusáře. Prosíme všechny pěstitele,
kteří chtějí potěšit své přátelé, aby opět připravili své přebytky do tomboly. Děkujeme.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 6 / 2008
Všechny echeverie pochází z Ameriky. Dnes je známo víc jak 150 druhů,
rozšířeny jsou téměř po celém světě. Většina má květy v barvách od růžové po sytě
purpurovou. Na titulním snímku je květenství žlutě kvetoucí Echeveria lutea.
Rod Crassula (tlustice) má asi 240 druhů, ale ani to není zřejmě dostatečný
počet pro ty, kteří si tento rod oblíbili. Svědčí o tom řada více-méně zdařilých hybrid.
Nejhezčí a proto nejhledanější jsou hybridy, u nichž jedním z rodičů je Crassula
falcata, nověji nazývaná Crassula perfoliata, s charakteristickým postavením listů.
Článek hovoří o hybridě „Morgan´s Beauty“, která vznikla křížením Crassula
mesembrianthemopsis s Crassula falcata. Vyniká velkým květenstvím růžových květů
a snadným pěstováním. Svědčí ji chladné zimování (5-15 °C), mírná zálivka a
celoroční slunné stanoviště. Množí se jen řízky. Nádherný tvar pagody má hybrida
„Buddhas Temple“ s bílými až růžovými úzkými květy. Ač roste pomalu doporučuje
se starší, do výšky vytáhlé kusy, rozříznout na několik řízků. Vznikla křížením Cr.
falcata s Cr. pyramidalis. Nepříliš pohledné tělo, ale za to nejhezčí a nejbohatší
růžové květenství má hybrida „Martins Pink“. Doba květu silně závisí na zimovací
teplotě. Při chladném zimování kvete koncem února sytě růžovými květy. Zimování
při 15 a více stupních vede ke květu kolem Nového roku, ale jejich barva je mnohem
bledší a rostliny vyžadují častější zálivku. Všechny tlustice mají velmi malá
(„prachová“) semena, která při teplotách nad 15-18 °C téměř neklíčí. (7 snímků).
Nevšedně vypadá beztrnná forma Parodia (Notocactus) scopa. Na areolách
má jen vločky bílé plsti, velmi zřídka jakýsi pozůstatek trnu. Z větších, oválných areol
v temeni vyrostla poupat, která se později rozvila do protáhlého kristátního květu, s
pro notokaktusy typickou červenou bliznou a sytě žlutými okvětními plátky. Ač u
návštěvníků sbírky vždy tato rostlina vyvolává velkou pozornost, je to více kuriozita
než paráda (4 snímky).
Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Mammillaria virginis (=
panenská, patří do okruhu M. spinosissima. Vyznačuje se hlavně hustým věnečkem
karmínových květů kolem temene. Nenáročná, daří se v minerálním substrátu na
slunném místě a při vydatné zálivce v létě. V zimě sucho a chladno, 6-8 °C);
Stenocactus crispatus (jako ostatní stenokaktusy má charakteristicky zprohýbaná,
úzká žebra. Kvete brzy z jara poměrně velkými růžovými květy s fialovými středními
pruhy. Minerální substrát, výsluní, zálivka v létě, ale nesmí delší dobu být v mokru.
V zimě sucho a 10-12 °C, množí se výsevem); Sulcorebutia menesesii (bývá
zaměňována s S. arenacea. Celý rod je oblíbený pro poměrně malé tělo, krásné trny
a velmi bohaté květy. Pochází z bolivijských velehor. Minerální substrát, slunce a
hodně čerstvého vzduchu, přednost má venkovní kultura s ochranou před déle
trvajícím deštěm. Zimovat při 6-8 °C, prvá zálivka po násadě prvých poupat);
Turbinicactus hoferi (pochází z mexického státu Nuevo León, nalezištěm jsou
strmé stěny skal z čistého sádrovce (gipsu). Vyžaduje minerální substrát, z jedné
třetiny tvořený sádrovcem, slunné místo těsně pod sklem, jen slabou zálivku. Zimovat
suše při 8-10 °C); Dioscorea elephantipes (dříve Testudinaria tvoří nadzemní
kaudex, z nějž vyrůstají větší, leskle zelené listy ledvinovitého tvaru na ovíjivých
výhoncích. Písčitý substrát s kaménky, v letní vegetaci bohatá zálivka a výsluní. Na
podzim omezit, v zimě úplně přestat zalévat, sucho a chladno okolo 10-12 °C,
výhony mají uschnout. Množí se výsevem); Aloe bakeri (drobný druh, rozrůstající se

do polštářů s červenavými listy. Roste na kopcích v Madagaskaru. Vyžaduje písčitou
směs a vydatnější zálivku mimo letní růstové přestávky. Chránit před vysokými
teplotami a úpalem v létě, v zimě jen velmi slabá zálivka a 8-10 °C. Množí se
výsevem).
V Brazílii byl nalezen nový druh euforbie – Euphorbia teres. Po Mexiku je
Brazílie zemí s největším počtem různých kaktusů, sukulentů je však méně. Xerofytní
euforbie rostou téměř výlučně ve státech Bahia, Minas Gerais a Goías. U bahijského
města Municipio Seabra byla nalezena euforbie, mající prutovité, na průřezu
okrouhlé, až 70 cm dlouhé, beztrnné výhony. Její zřetelně článkované, odspodu se
rozvětvující, vzpřímené i poléhavé větve tvoří husté keře. Na špičkách větví rostou
drobná samčí nebo samičí žlutá květenství (cyantie). Vyskytuje se ve štěrbinách,
nebo proláklinách pískovcových skalisek, kde se hromadí drobné kaménky a písek.
Mezi příbuzné v Brazílii rostoucí druhy patří Euphorbia appariciana a E. gymnoclada.
Článek provází 9 snímků těchto pryšců.
Arthrocereus odorus (= voňavý) má vzpřímené, sloupovité tělo až 1 m
vysoké o Ø 2 – 3 cm od báze odnožující. Na 9 - 12 žebrech, krytých zelenou
pokožkou, jsou kaštanově hnědé areoly. Z nich vyrůstá 20 - 25 tenkých, nahnědlých,
krátkých krajních trnů a 6 - 12 středních, některé až 6 cm dlouhé. V noci se otvírající
květ o Ø 11 cm má 12 cm dlouhou trubku, je bílý a silně voní. Roste v suchých
křoviscích na západním úbočí Sierra do Cipo (cca 1000 m/mořem) v brazilském státě
Minas Gerais. V zimě snáší pokles teplot na 5-10 °C, vyžaduje minerální substrát
s dobrou drenáží a polostín. Množí se výsevem a řízky hlavy. Příbuzný Arthrocereus
rondonianus se liší zlatožlutým otrněním a růžovými květy (2 snímky).
Sulcorebutia arenacea (= drsné trny vypadají jako by byly posypány jemným
pískem), má ploché, kulaté, zřídka odnožující tělo o Ø až 13 cm, s hnědou až
šedozelenou pokožkou a až 10 cm dlouhým, řepovitým kořenem. Na podélných
areolách má 14 - 16 hřebenovitě rozložených, tuhých krajních trnů, 4 – 20 mm
dlouhých, bělavé až hnědé barvy. Střední trny nemá. Poupata se objevují na
spodních, starších areolách, květ o Ø 4 cm je sytě žlutý, má výrazný plísňový pach.
Prašníky a blizna jsou žlutobílé. Roste na březích Rio Sancta Rosa v bolivijském
departamentu Cochabamba, ve výškách kolem 1800 metrů. Pěstování je náročnější,
nesnáší mráz, potřebuje velmi propustný minerální substrát s malou příměsí humusu,
vydatnou zálivku v době vegetace, naprosté sucho v zimě. Optimálně vytrněné jsou
jen rostliny ze slunného a dobře větraného stanoviště, ale nadměrné teploty a přímý
dopad slunce pod sklem vede k popálení (snímek kvetoucí rostliny). Varietami Scr.
arenacea jsou podle některých odborníků Scr. candiae a Scr. menesesii.
Ostrov Sokotra v Indickém oceánu, o rozloze cca 3600 km2, sloužil před
několika lety jako vojenská základna SSSR a byl z toho důvodu turistům „zapreščen“.
Teprve nyní je možné seznámit se s tamní flórou a faunou. Působivé jsou zvláště
veliké lahvovité kmeny Adenium socotranum. Na vápencovitém pobřeží a na
nevysokých (300 - 500 m) kopcích hojně roste mezi většími kameny a pod křovím
nádherně červeně kvetoucí Caralluma socotrana. Ve sbírkách je však vzácná,
import rostliny či semen není častý, pěstování je obtížné, protože je velmi náchylná
ke krčkové hnilobě. Na nalezištích má vlasové kořínky těsně pod kameny, mezi nimiž
je jinak volný krček uchycen. Jako řada dalších choulostivých druhů rodu Caralluma,
rostoucích na Arabském poloostrově a v Somálsku, potřebuje teplo. Osvědčilo se
postavit misky s karalumami na podušky s topným kabelem a jako substrát užít
jemnou pemzovou drť se štěrkem žuly. Zálivku opakovat až po vyschnutí substrátu (2
snímky).

Hlavní náplní tohoto čísla časopisu KuaS (14 stran !) je však zveřejnění
výsledků výzkumů, které uskutečnili Dr. Christiana Ritz a Rainer Mecklenburg. Je to
nový pohled na vývojové a příbuzenské vztahy mezi jihoamerickými kaktusy, který
„staví na hlavu“ dosavadní snahy a práci prakticky všech taxonomů, zabývajících se
názvoslovím kaktusů. Co má například společného drobná rebucie se stromovitou
Browningií ? Odpověď je obtížná, stejně jako pročítání jejich zprávy. Autoři se
zabývají systematikou rostlin na podkladě jejich molekulárně genetických znaků.
Tento moderní a nejpřesnější styl studia kaktusů užilo zatím na světě jen cca 10
badatelů. Současná klasifikace (třídění) kaktusů je založena na jejich morfologických
(tvarových) znacích, což vede k řadě nepřesností. Např. popisy jihoamerických čeledí
Cereae a Trichocereae jsou v podstatě shodné. Liší se jediným znakem, buď mají
oplodí opatřeno šupinami či chlupy, nebo většina má oplodí holé (u čeledi Cereae).
Autoři se zaměřili hlavně na kulovité a krátce válcovité kaktusy rodů
Gymnocalycium, Sulcorebutia a Weingartia. S přihlédnutím k tomu, zda květy
vyrůstají ze starších postraních areol, nebo z mladých areol při temeni, jsou dnes
rostliny řazeny ke gymnokalyciím nebo weigarciím, případně k rebuciím nebo
sulkorebuciím.
Určování jaderné kyseliny (DNA) v části genomu buňky zkoumané rostliny se
stalo základem molekulární genetiky, která radikálně mění dosavadní představy o
vývoji a příbuznosti rostlin. (Platí to však pro vývoj všech tvorů, lidi nevyjímaje).
Autoři sestavili jakýsi rodokmen genetické a vývojové příbuznosti dnešních rodů a
druhů jihoamerických kaktusů. Zatím nepočetné výsledky laboratorních nálezů
statisticky vyhodnotili a došli k závěru, že morfologické znaky jako tvar a velikost
těla, otrnění, tvar, velikost a barva květů, plodů či semen, nemají pro třídění
kaktusů žádnou cenu.
Nelze zde zacházet do větších výkladů. Představovaný rodokmen má několik
větví: (A) Kaktusy s cefáliem a s holým oplodím; (B) Trichocereusy mající oplodí
s chlupy; (C) Gymnocalycium; (D) Rebutia část 1; (E) Weingartia, Sulcorebutia,
Cintia, Rebutia část 2, Browningia. Zdá se mi však, že autoři činí na základě relativně
malého počtu vyšetření příliš dalekosáhlé závěry. Nepochybně však jde o práci, ve
které je třeba pokračovat, protože je základem objektivního poznání vývoje
sukulentních rostlin (13 snímků a dvě schémata rodokmenů jihoamerických kaktusů).
MUDr. Vladimír Plesník

Recenze
Paul T. Isley III: Tillandsia II, The World’s Most Unusual Airplants
Vydalo: Botanical Press, Redondo Beach, California USA, 2009, pevná vazba s
přebalem, 285 x 223 mm, anglicky, 288 stran, 396 barevných a 33 černobílých
fotografií, ISBN 9780981701011, cena 2090 Kč. Zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz
Dlouho očekávaný „druhý díl“ monografie o rodu Tillandsia vyšel s více než
dvacetiletým odstupem od „prvního dílu“, ovšem vzhledem k tomu, že první vydání
(Botanical Press, Gardena, California 1987) bylo rychle rozebráno a u nás je stejně
vzácné jako šafrán, bude publikace pro většinu čtenářů o naprostou novinkou.

V podstatě se jedná o doplněnou a zrevidovanou reedici prvního vydání: totožná
velikost, stejný temně zelený plátěný obal se zlatou ražbou textů, kdy odlišný je jen
titulní snímek rostliny na černém papírovém přebalu. Změna, která je patrná již
prvním pohledem, vyvstává v kvalitě zpracování celého díla a zejména jeho
fotografické části.
Kapitola 1 je složena ze stejných jedenácti podkapitol a textové změny jsou
pouze kosmetického charakteru. Druhá, asi 130 stránková, kapitola popisuje a
fotografiemi dokumentuje přírodní taxony. Jedná se o dokumentaci jednotlivých
druhů s mnoha snímky rostlin i jejich detailů z několika pohledů. Najdeme zde původ
jména, základní informace o rostlinách a u některých položek i výskyt. Chybí zde
ovšem detailní popis – diagnóza. Část fotografií, které by rovněž mohly náležet do
této popisné části najdeme v kapitole 4 – „Další fotografie“. Podle mého názoru,
vzhledem ke značnému množství nově poznaných a popsaných tilandsií oproti stavu
z osmdesátých let je celkový počet 61 představených taxonů nedostačující. Oproti
prvnímu vydání přibylo jen 5 položek, kdy navíc některé druhy byly vyměněny za jiné.
Samotný text se změnil nepatrně, změnily se fotografie a to výrazně k lepšímu, byť i
fotografie prvního vydání byly na svou dobu nesmírně kvalitní. Změna je také
v rozvržení a formátování textu, které odpovídá současnému modernímu vzhledu
populárně naučných publikací.
Novou kapitolou je přibližně třicetistránková oblast zabývající se hybridy. Tito
kříženci mají většinou uvedena jména rodičů a jsou kvalitně nasnímkováni. Kapitoly 6
a 7, pojednávající o nomenklatuře, taxonomii, evoluci a biologii, zůstaly proti vydání
z roku 1987 téměř beze změny. Jako velmi praktickou hodnotím přílohu „Color
Chart“, která jednoznačně ukazuje barevnou škálu a pojmenování odstínů.
Čtenář a současně knihomol jistě zaznamená tuto zkvalitněnou reedici prvního
vydání. Otázkou ovšem zůstává, zda je pro toho kdo již vlastní vydání první nezbytné
pořídit si i vydání druhé. Myslím si, že ano, neboť se objevila další překrásná a
hodnotná kniha, u které je těžké odolat pokušení. A pokud nemáte první vydání a
navíc jste obdivovatelé tilandsií, pak není vůbec nad čím uvažovat.
Roman Štarha

Kalendář kaktusáře na listopad
V tomto měsíci již velkou většinu kaktusů nezaléváme. Krátící se dny a
klesající teploty vedou k zástavě jejich růstu a další zálivka by jen podporovala
nepřirozené protahování těla se slabými trny a náchylnost k hnilobě.
Epifyticky rostoucí kaktusy, např. Disocactus, Epiphyllum, nebo Rhipsalis však
potřebují opakované malé dávky vody, aby nedocházelo k zaschnutí citlivých
kořínků. Totéž platí pro řadu sukulentů. Z čeledi tlusticovitých poskytneme lehkou
zálivku rodům Crassula, Echeveria, Sedum, z čeledi klejichovitrých např. rodu
Conophytum a dalším. V zimě mají růstové období také sukulentní pelargónie, jejichž
listy nemají uvadnout či předčasně opadat.
Nižší teploty v začínající zimě přispívají k vegetačnímu klidu většiny kaktusů a
sukulentů. Rody Echinocereus, Echinopsis, Lobivia, Rebutia a Sulcorebutia je možné
zimovat i při teplotách kolem bodu mrazu, za což se nám odmění mnohem bohatšími
květy. Ale podmínkou je zcela suchý substrát, v němž jsou zasazeny. Ve skleníku by
měly být na nejchladnějších místech, tedy u bočních stěn a štítu.
Rody kaktusů pocházejících z nížin (Melocactus, Pilosocereus), větší
echinokaktusy a ferokaktusy musíme zimovat mnohem tepleji – kolem +15 °C.
Proto je raději zimujeme ve vytápěných prostorách domu, nejčastěji přímo v bytě. Asi
jednou měsíčně je maličko zalijeme aby se příliš nescvrkly.
Už jen málo slunečných dnů využíváme k provětrání skleníku. Čerstvý vzduch
rostlinám prospívá, otužuje je a také napomáhá ke snížení vlhkosti ve skleníku. Ve
větším skleníku je radno použít k podpoře proudění vzduchu elektrického ventilátoru.
Ideální je, je-li připojen k automatu, který v patnáctiminutových intervalech uvádí
ventilátor v chod nebo jej vypíná. Je to hospodárnější a lépe napodobuje podmínky
v přírodě.
Je nejvyšší čas zajistit rostliny ve skleníku proti mrazům. Zejména skleníky se
skleněnými zdmi prochládají mnohem rychleji a více, než jsou-li stěny
z polykarbonátových desek, tzv. voštin. Jen velkým zahradnickým firmám se vyplatí
venkovní obložení skleníků rohožemi a jiným materiálem, což si ale vynutí umělé
osvětlení vnitřku. V menším měřítku dobře poslouží vevnitř skleníku polštářková fólie,
připevněná na konstrukci prodávanými úchyty.
Vyzkoušíme vytápění, dnes nejčastěji elektrickým proudem. Kdo má možnost
instalovat ve skleníku záložní systém topení (plyn, propan-butan, olej) získá jistotu,
že při delším výpadku dodávky elektřiny nepřijde o sbírku, ani o nervy. Neobejdeme
se bez měření a sledování teploty ve skleníku. Je účelné mít dva teploměry, jeden
k měření teploty substrátu na parapetech, druhý k zaznamenávání teploty vzduchu.
Zvláště vhodné je, aby aspoň jeden z nich ukazoval dosaženou nejvyšší a nejnižší
teplotu (tzv. maximo-minimální teploměr) za sledované období (obvykle za 24 hodin).
Mezi kaktusáři je nemálo technicky zdatných kutilů, kteří si skleník vybaví náročnými
čidly ke sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, nebo narušení skleníku
počasím a nezvanými návštěvníky. Více techniky však nenahradí péči a pozornost
majitele sbírky, která je potřebná k uchránění sbírky před nepřízní zimy.
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 21.
Musím potvrdit, že nová technika má kouzlo i pro starého kaktusáře.
Laskavostí pana Ing. Vícha se mi dostala do rukou k nahlédnutí disketa (CD),
obsahující v digitální podobě souhrn zajímavých kaktusářských archiválií. Disketa je
cenný výsledek jistě velmi náročné práce archivní sekce SČSPKS (poznali jste o
jakou organizaci jde ?), představované pány Stejskalem a Vochozkou. Jak píše p.
Jaroslav Stejskal je na této disketě jen část materiálu, který nashromáždili. Je zde
výtah z poměrně rozsáhlé korespondence Otakara Mareše s A. V. Fričem a dále
číslovaný seznam rostlin nabízených J. Šubou, opsaný z jeho původního sešitu.
Zajímavé jsou snímky z Fričova příručního fotoalba z r. 1917, zahrnující také
fotografie z výprav po Jižní a Severní Americe, nebo obrázky Spolkových zpráv
Astrophyta z roku 1927.
Z diskety s nápisem Jaroslav Stejskal „Kapitoly z kaktusářské historie“ jsem
pro dnešek vybral kapitolu, pojmenovanou „Seznam rostlin Jana Šuby“ (dále jen
Seznam). Chci aspoň několika větami přiblížit čtenářům Ostníku co naši předchůdci
pěstovali a připomenout dnes již legendární osobu jednoho z našich nejlepších
pěstitelů kaktusů. Pan Jan Šuba nebyl vědec teoretik, ale zkušený a velmi šikovný
praktik, zahradník-specialista na výsevy, roubování a péči o kaktusy. Ale ani
sukulenty nevyšly u něj naprázdno, i když dnešní rozsah sukulentů, pěstovaných
v našich sbírkách, je podstatně větší.

Na počátku Seznamu je jediný obrázek: zachycuje Jana Šubu sedícího na
obrubě velkého pařeniště, v němž lze vidět mocně vytrněné hlavy velkých kaktusů.
Poznávám ferokaktusy, echinokaktusy a snad brazilikaktusy. Za postavou pokračují

okna pařeniště natřená vápnem. Vedle pařeniště stojí nízký skleník s neklamnými
známkami své dlouhé existence.
Seznam pokračuje číslovanými jmény nabízených rostlin, celkem je v něm
3064 položek. Jen jejich sepsání je samo o sobě úctyhodný výkon. Nejde však o
3064 různých druhů, či variet rostlin, některé se v Seznamu opakují i několikrát pod
jinými čísly. Šuba si zpravidla psal u každé položky, od koho semena či mateční
rostlinu získal. Za dobu jeho práce byla těch „dodavatelů“ celá řada. Mnohem více
však bylo spokojených kaktusářů, kteří díky Šubovi získali do svých sbírek krásné,
zdravé a také levné kaktusy.
Bez nároku na přesnost podrobností spočítal jsem si, kolik nabízených rostlin
získal Šuba od v Seznamu uváděných dodavatelů. Daleko nejčastěji je uveden
Backeberg (310x), následují Wenzel-Venclů (141x), Sadovský (115x) a Winterová
(108). Ze zahraničních dodavatelů se opakovaně ještě objevují jména Blossfeld
(63x), Buining (45x), Schenkel (44x), Störmer (28x), Haage (12x) a Viereck (5).
Jména našich pěstitelů kaktusů, opakovaně obsažená v Seznamu, jsem seřadil
abecedně: Fleischer, Frič, Jajó, Karmazín, Kreutzinger, Lang, Mareš, Pažout,
Polanský, Ptáček, Valníček a Vojta. Ojediněle byli jmenováni další, u části položek
jména chybí, nebo jde o výpěstky ze sklizně semen vlastních rostlin.
Nejvíce jsem byl zvědavý, jaké rostliny p. Šuba nabízel. Pochopitelně při
nabídce více jak tří tisíc položek je už jen jejich přečtení dosti zdlouhavé, natož
kdybych je měl zde podrobněji vyjmenovat. Zejména prvá polovina číslovaných
položek má ještě názvy odpovídající prvorepublikovému názvosloví kaktusů. Některá
jména jsou jistě zkomolena. Pod pojmem Echinocactus byla většina kaktusů s tělem
kulatého tvaru, ostatní byli vedeni jako Cereus. Nabídka cereusů byla na dnešní
dobu nevídaně bohatá. Našel jsem v ní také „Cereus žižkianus“, který si pamatuji
podle snímku uveřejněného tuším ve starých Kaktusářských Listech. Byl to nádherně
vytrněný exemplář, připomínající husitský cep a přiznávám, že bych tuto rostlinu také
rád vlastnil. Mimo cereusů, které dnes považujeme za dobré podložky, jsou
v Seznamu častěji uvedeny pilosocereusy, oreocereusy, echinocereusy a
trichocereusy. Široká byla nabídka různých echinopsisů, z jejichž názvů vybírám
aspoň ten, který byl považován za nejkrásnější – Echinopsis triumphans, nebo unikát
- Echinopsis Oskar Smrž-modrý květ (!). Jaká škoda, že tyto rostliny již neexistují !
Neobvykle bohatá byla nabídka opuncií. Příliš se v nich nevyznám, jejich
jména mi moc neříkají. Jsou mezi nimi druhy dnes řazené mezi „zimovzdorné“,
cylindropuncie a později přibylo také tefrokaktusů. O velké oblibě svědčí početný
seznam hybridních, velkokvětých fylokaktusů-epifyl, často pojmenovávaných po
jejich „stvořitelích“, nebo podle tvaru a barvy květů. Zdá se mi, že opět můžeme jen
litovat jejich vymizení ze sbírek. Říká se sice, že dnešní hybridy jsou dokonalejší,
zdravější a vzrůstnější, mají větší, někdy až poloplné a několikabarevné květy, ale co
naplat, ani ty historické hybridy neztratily na zajímavosti a kráse.
V Seznamu obsažená nabídka kulovitých kaktusů s malým zpožděním, ale
jinak věrně, zachycuje tehdejší módní vlny pěstování určitých rodů. Éra astrofyt je
daleko nejdelší. Zásluhu na tom má nejen jejich obliba, ale i spolupráce se
Sadovským, zájem brněnských kaktusářů a později početný zástup hybridních
astrofyt. Možná, že jsem v té záplavě jmen přehlédl Astrophytum asterias, ale
rozhodně tento krásný a dříve velmi ceněný druh není v Seznamu uveden
opakovaně. Je to důsledek jakéhosi monopolu Sadovského, nebo Friče, na asterias?
Období obliby lobivií spadá podle jejich nabídky v Seznamu do konce prvé republiky
a doby Protektorátu. Mezi nabízenými je řada Fričem popsaných (podle dnešních
hledisek neplatně) lobivií, jako např. Lob. dragai, graulichii, klusačekii, kuehnrichii

nebo stafenii. Byť jsem je jednu dobu velmi sháněl, jejich zbytky pěstoval hlavně p.
Rektořík. Překvapilo mne, že v Seznamu není nikdy jako dodavatel lobivií zapsán
Frič. Novější druhy lobivií získával Šuba ze zahraničí (Backeberg, Haage, Schenkel).
Nabídka rebucií a parodií byla mnohem slabší než dnes. U mamilárií se v Seznamu
setkávám s neobvyklými názvy, ale při tak početné nabídce (cca 70 položek) jistě jde
o staré neplatné, nebo špatně zapsané (např. M. vildiana) názvy. Slušná byla také
nabídka koryfant a thelokaktusů, později značně přibývaly notokaktusy a
gymnokalycia. Mezi nimi opět Fričem importované a popsané druhy (např. G.
michoga), nebo víc jak 10 variet G. gibbosum. Parádní byla nabídka echinokaktusů
(např. E. horizonthalonius, corniger, ingens, pilosus), nechyběly ariokarpusy (např. A.
lloydii, furfuraceus, kotschubeyanus), melokaktusy, diskokaktusy (D. placentiformis),
ani pelecyfory, Aztekium ritteri, Obregonia denegrii Frič nebo Friesea umadeave Frič
a lofofory pod starším rodovým názvem Anhalonium. V položkách s vyššími čísly,
nabízených v pozdější době, jsou už horidokaktusy, matukány a kopiapoe.
Mezi nabízenými sukulenty jsou nejpočetnější euforbie (např. Euph.
transaralensis, multiceps, querichiana), pak aloe, agáve, gastérie a krasuly (např. Cr.
pyramidalis v. žižkiana, za Protektorátu se jméno Žižky těšilo velké oblibě). Nověji se
v nabídce objevil bohatý sortiment litopsů, ale jsou tam též haworcie, stapélie,
huernie atd.
Do rozpaků jsem se dostal s názvy pro mne zcela novými, jako Echireolepsis
rigaetifera, Harersa granboba, nebo Moquegua (3 druhy z Peru). Potěší mne najde-li
se mezi čtenáři Ostníku odborník, který pozná o jaké rostliny jde a svým příspěvkem
ukojí naši zvědavost.
Četba Šubova seznamu nabízených rostlin je docela napínavá ale i
namáhavá. Ze Seznamu se stal nyní důležitý dokument, který dokládá široké
spektrum u nás úspěšně pěstovaných a množených rostlin, svědčící o vynikajících
znalostech a zkušenostech našich „starých“ kaktusářů. A co zůstane po nás ?

Jan Šuba z Týnečku u Olomouce

Na závěr Kapsáře o J. Šubovi nechám „promluvit“ jeho samého tím, že uvedu
opis jeho dopisu neznámému adresátovi:
„Vážený pane,
Týneček, 20. 2. 1937
na Váš ctěný dotaz sděluji Vám, že můžete kdykoliv kdy je Vám možno přijeti
podívati se na kaktusy. Jen pro jistotu pošlete prosím lístek, v kterou dobu přijedete,
abych právě neodešel. Ceník nemám neboť návštěvníci zpravidla všechno
rozeberou, přijedou každoročně i z Čech. Prodávám totiž i novinky za tak nízkou
cenu, za jakou by je nikde nedostali. Semena nesbírám a neprodávám. Podložek,
hlavně echinopsisů, mám některý tisíc, bohužel nemohu na jaře letos nic odprodat,
poněvadž mám semen (většinou novinek) koupených asi za 2000 Kč a chci všechno
roubovat. Budu míti již přes 1300 druhů kaktusů.
Se vší úctou Jan Šuba“.
MUDr. Vladimír Plesník

Sympozium v Brně
V sobotu dne 16.10.2010 se uskutečnilo tradiční podzimní kaktusářské
sympozium, které pořádá KK Astrophytum Brno. Sešlo přes sto účastníků z celé
republiky, Slovenska a Polska, bohužel z Ostravy a okolí jsem se účastnil jako jediný.
Styl přednášek byl koncipován trochu jinak než na našem Pobeskydí, přednášky byli
dlouhé, odborně zaměřené na jediný rod. Proto jsme si vyslechli jen čtyři dlouhé
přednášky. Úvodní přednášku přednesl Grzegorz Matuszewski o rodu Coryphantha,
druhou přednášku o rodu Rebutia představil Václav Šeda. Po obědě se ujal slova
Ing. Pavel Heřtus, aby představil rod Tillandsia. Poslední přednášku převedl Ing. Jiří
Kolařík, který seznámil přítomné s opunciovitými kaktusy z Argentiny. Poslední
uvedenou přednášku budeme mít i v Ostravě. V úvodu a během přestávek proběhl
prodej rostlin. Dík patří i pořadatelům za příjemně strávený den mezi přáteli.

Předseda KK Astrophytum Brno - Ing. Stanislav Stuchlík a Ing. Viktor Talián uvádějí začátek sympozia

Poznámkový notes 2010 – 2.
KL deník z velkého vandru po Argentině 29. 12. 2009 – 12. 2. 2010
6. 1. 2010 – středa
Ráno sice fouká vítr, ale už není tak silný, ale jen nárazový. Teplota 10 °C i
když sluníčko trochu zahřívá naše těla, přesto studený vítr vítězí a celkem nás
prochlazuje. Musel jsem vytáhnout zimní bundu a dlouhé kalhoty. Vyjíždíme do
města a hned objevujeme infocentrum, kde nám ochotně slečna od počítače sdělila
všechny potřebné informace. V 9 hodin otevírají obchod, kde jdeme nakoupit další
jídlo a pití na cestu. Mezitím otevřeli muzeum. I když sluníčko mírně svítí, tak fouká
silnější studený vítr a je poměrně chladno. Už zdálky je vidět, že muzeum nic moc a
tak raději šetříme čas a jedeme na zkamenělý les – BOSQUE PETRIFICADO
SARMIENTO (bod 043). To už je jiné kafe, nádherná příroda, kde se povaluje
spousta zkamenělých kmenů. Některé jsou vidět na vrcholu, vyčnívajících přímo z
rozpadávajících se hornin. Na konci prohlídky všechny účastníky prohlížejí, jestli
něco neodnáší. Abychom nejeli stále po špatných prašných cestách, tak se vracíme
na asfaltku a jedeme na COMODORO RIVADAVIA zpět na hlavní Ruta 3. V okolí
SARMIENTO kvete nádherné fialově kvetoucí kvítko (bod 042). Po návratu se
konečně začíná oteplovat, ve 12 hodin je 14 °C. Kousek za rezervací jsme udělali
dvě průzkumné výpravy, kde se vyskytuje malá forma Maihuenia patagonica. Na
druhém místě dokonce Honza našel Pterocactus skottsbergii, který rostl v navátém
písku u keříku. Následoval dlouhý přesun ke CALETA OLIVIA, kde asi 12 km od
městečka je na Ruta 12 Jirkova lokalita, kde jsme našli na malém území
v přecivilizované oblasti hned několik nádherných druhů Maihueniopsis darwinii,
Maihuenia patagonica, Austrocactus bertinii a Pterocactus hickenii. Parádní lokalita,
která je však ohrožena, že bude zlikvidována. Je to uprostřed naftových polí a asi
zde rozšíří cestu v místech, kde se tyto kytičky nachází. Před městem jsme se stavili
na oběd, biftek a salata mixta bylo velmi dobré. Čas se schyluje k večeru a tak je
třeba hledat místo na spaní. Nacházíme malý kempink, ale ceny jsou neúměrně
vysoké, tak odjíždíme dále k moři. Přijedeme na pláž a všude jsou kolonie lachtanů
jižních – jak říkají místní – lobos marinos de un pelo. Spát se zde ale nedá, neboť
fouká silný vítr a stan se nedá postavit. O kousek dále je pěkné místečko v zákrytu
topolů a to už je vyhovující. Stavíme stany, sluníčko leze rychle za obzor a i teplota
jde pomalu dolů, je však podstatně tepleji než včera. Asi dáme po slivce a oslavíme
zdárný a úspěšný den. Bod spaní 9. noci – 049.
7. 1. 2010 – čtvrtek
Ráno je pod mrakem, mírný vítr, 13 °C, odjezd v 8.00 hodin. V noci však
foukal tak silný vítr, že nám málem chtělo odnést stany. Po cestě do PUERTO
DESEADO se projíždí prakticky stále rovinou, kde se často objevují lamy guanako
(Lama guanicoe) a sem tam i pštrosi nandu (Rhea pennata). V této rovině bez keřů,
jen s nízkou trávou se nedá udělat ani velká potřeba, neboť je vidět na několik
kilometrů. Víťa říkal, že by bylo dobré udělat bobka na bílou dělící čáru a v případě,
že by se objevilo auto, stačí se v klidu poutírat, obléct se a ještě by měl čas než auto
přijede. Auta potkáváme jen ojediněle. Na začátku města odbočujeme k přístavu a
vystupujeme na kopce, kde jsou velké skály. Hned u auta Víťa objevuje první
Pterocactus hickenii a kousek výše na skalních útvarech roste Austrocactus
patagonicus se silnými háčkovými trny, většinou černými, objevují se i
s hnědočervenými trny. Všechny jsou plné semen. Sjíždíme k řece a jedeme se

podívat po skalách a kolem ní. Na protějším ostrůvku je kolonie tučňáků, sem tam
poletují kormoráni a jiní vodní ptáci. Má zde hnízdit 5 druhů kormoránů a v ústí řeky
jsou hraví delfíni. Museli bychom zde však být podstatně déle, abychom byli úspěšní
a nějaké viděli. Vracíme se zpět, místní policajti doporučují cestu po asfaltce až na
Ruta 3, prašnou cestu Ruta 47 zcela vylučují. Dáváme jim za pravdu, bude to
podstatně rychlejší. Cestou vidíme opět hodně popásajících se stád lam. Po výjezdu
na Ruta 3 projíždíme nedaleko řeku RIO DESEADO, která zde je už zcela suchá, jak
říká Víťa „RIO SECO“. Asi uprostřed spojovací cesty na TRES CERROS
načepujeme benzín, trochu pojíme a já si koupil mapu SANTA CRUZ. Pak
pokračujeme v jízdě směrem na jih do PUERTO SAN JULIAN, vzdálené asi 130 km.
Po příjezdu do města, až na konci u moře byla replika staré lodi „VICTORIA“. Nafotili
jsme pár obrázků a šli hledat kempink. Ten byl nedaleko a celkem levný – všichni 25
peso i s autem. V okolí je spoustu zajímavostí, které by stály za podívanou. Stavíme
stany, neboť je 19.20 hodin, ale teplota je podstatně přijatelnější než včera, 23 °C.
Vítr fouká všude, tady to není výjimka, ale alespoň nemrzne. Bod spaní 055 – 10.
Noc.
8. 1. 2010 – pátek
Ráno je poměrně teplo 15 °C, jsou sice mraky, ale sem tam slunce vysvitne.
Vítr nebyl tak silný jako včera, bylo to tím, že v kempu byly nasazeny dělící řady
větších keřů. Hned za naší řadou keřů si postavili stan rodina s dětmi, které do
půlnoci skotačili, je zajímavé, že hned ráno vstávali v 6 hodin a vyjeli ještě dříve než
my v 7 hodin. My vyrážíme už v 7.30 hodin na okružní cestu po historických
zajímavostech označené jako CIRCUITO COSTERO. Už na prvních skalách jsou
vidět otisky lastur a jiných živočichů uložených v naplavené hornině v okolí TUMBA
SCHOLL. Projížďka kolem pobřeží byla nádherná, ale zvířata na pláži jsme neviděli.
Nafotili jsme jen letící kormorány. Vyjedeme na hlavní cestu Ruta 3 a vracíme se
zpět k PUERTU SAN JULIAN, kde nabíráme benzín. Teď můžeme vyrazit na další
velký přesun. Asi v půli cesty má být po pravé straně cesty velká proláklina GRAND
BAJO DE SAN JULIAN, která má být až 105 m pod hladinou moře. My však jedem
po Ruta 3, která se táhne v průměru ve výšce 160 m. nad mořem. Jen ve dvou
místech byl výhled do prolákliny. Až kolem řeky RIO CHICO se výška snižuje a
několik kilometrů se pohybuje kolem 13 – 11 m nad mořem. Když si vezmeme, že se
Ruta 3 dotýká prolákliny jen okrajem, tak je to už dost. Do prolákliny s největší
hloubkou bychom museli zajet do vnitrozemí asi 30 – 50 km. Časově to však
nevychází, navíc zde není nic zajímavého. Postupně se výška šplhá nahoru a po
chvíli přijíždíme nad městečko CMTE. LUIS PIEDRA BUENA, kde děláme pěkný
snímeček městečka s protékající řekou RIO SANTA CRUZ. Je 12.20 hodin teplota
22 °C, ale vítr je celkem chladný. Odbočujeme z Ruta 3 do rezervace MONTE LEON,
kde je na konci pěkná vyhlídka (bod 056). Po cestě jsme udělali několik nádherných
snímků krajiny. Na vyhlídce jsme se bavili se dvěma lidmi, jejichž předci pochází
z Německa a mají známé sousedy jmenující se Prochazka. Doporučili nám několik
tipů krásné krajiny. Je 14 hodin. Poměrně chladno, ale není velký vítr, 16 °C, začíná
pršet. Jedeme na hlavní cestu Ruta 3 a následně dále na jih směr RIO GALLEGOS
po krásné asfaltce. Po 12 km je odbočka na západ, směr EL CALAFATE po prašné
cestě 240 km. Vyrážíme ve 14.50 hodin. Kolem 18. hodiny si potřebuje Víťa jako řidič
odpočinout, tak s Honzou vyrážíme v silném studeném větru na protější kamenitý
kopec po levé straně. Jsou zde krásné kameny, ale nejvíce nás potěšilo objevení
kvetoucího kaktusu, který byl zcela zasypán jemným prachem až po temeno. Kdyby
nekvetl, tak bych ho nenašel. Po odhrabání okolní hlíny jsem narazil na velkou hlízu

5-6 cm v průměru a nešlo ji celou obnažit. Z vrchu vyrůstaly nové hlavičky, některé
pouštěly samostatné kořeny. Vedle byly další menší semenáčky. Po odpočinku
vyrážíme dále. Do dnešního cíle je ještě daleko. Z prašné cesty jsme dorazili na Ruta
40 po čtyřech hodinách (189 km). Blíží se kvapem večer, tak hledáme vhodné
nocování. Odbočujeme k estancii RIO BOTE, kde se ptáme správce, jestli můžeme u
řeky postavit stany. Dostáváme svolení a jdeme vařit polívečku. Bod spaní 058,
soutok řek RIO BOTE a RIO SANTA CRUZ.

Pterocactus hickenii (skottsbergii), Bosque Petrificado Sarmiento, 10 km od Národního parku

Austrocactus bertinii 15 km od Bahia Bustamante, Austrocactus patagonicus Puerto Deseado

Naši jubilanti
Začátkem listopadu oslaví významné kulaté výročí, sedmdesát let, náš bývalý člen pan Milan
Pavel, který se z Pustovce odstěhoval do Kujav. I když už mezi nás nechodí, stále na naše
kaktusářské akce vzpomíná a jsme v kontaktu. V době působení v Klubu, byl vždy skvělý pomocník při
všech výstavách, vystavoval také např. na Floře Olomouc, v Katovicích nebo bývalém NDR. Získal
několik ocenění, diplomů za nejlepší expozice apod.
Druhým jubilantem v listopadu je náš dlouholetý člen Ing. Miroslav Vilášek, který oslaví jen o
pět let méně než předcházející oslavenec. Dlouhá léta pracuje ve výboru našeho KK Ostrava jako
knihovník a díky jemu jsme dlouho schůzovali v místnostech ČD. Zúčastňuje se i dalších
kaktusářských akcí jako sympozia či zájezdy apod. Je vynikající pěstitel kaktusů, jehož přebytky
můžeme získat např. v našich tombolách. Přejeme našim jubilantům do dalších let hodně zdraví, štěstí
a pohodičky, aby jim kytičky dělali hodně radosti.

Informace
--v pátek 26.11.2010 v 16. hodin pořádají zahradkáři v Pustkovci, na Obecním
úřadu schůzi, kde přednese přednášku o svých cestách po Argentině Lumír Král.
--přednáška pátek dne 10.12.2010 v 16.hodin, v restauraci Oaza ve Vřesině –
Boris Vrškový z Bratislavy, specialista na sukulentní floru. Tradiční „Mikulášská“
tombola s občerstvením.
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a
přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17.
hodin, ve Stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního
stadionu). Přijďte mezi nás.
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do
Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
Štarha Roman, e-mail: starha@tiscali.cz
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nahoře: Sulcorebutia arenacea (Card.) F.Ritter, dole: Acanthocalycium violaceum (Werd.) Backebg.

