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Gymnocalycium schroederianum Osten - Anales Mus. Nac. Montevideo ser. 2, 5: 60, 1941. 
Arg., Entre Rios, Ruta 42, 14 km od PI, Gualoguaychu, 21 m (S32 51.319 W58 24.850), KL07-173 
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První popis Gymnocalycium schroederianum byl poměrně stručný, později byl 
rozšířený, uvádím jen krátký popis, více najdete na internetu: Stonek polokulovitý o 
průměru asi 15 cm a výšky 5 - 7 cm, epidermis popelavě šedě zelená, s 
prohloubeným temenem, 15 - 24 žeber je členěno v šestiboké hrbolce. Areoly jsou 
podlouhlé, v mládí s bílou vlnou, 2 cm od sebe vzdálené. 5 - 7 okrajových trnů je 
přitlačeno k tělu, v mládí jsou žluté, na bázi purpurově červené, šupinaté, později 
šednoucí. Střední trn není nebo se objeví jen občas. Květy zelenavě bílé, dlouhé 7 
cm o průměru 5 - 6 cm. Semeník holý a cylindrický. Domovina: Uruguay, department 
Rio Negro, na březích řeky Rio Uruguay, v blízkosti Nueva Mehlem.  

Rakouský gymnofil Wolfgang Papsch převedl roku 2001 v rakouském 
časopisu Gymnocalycium druh Gymnocalycium schroederianum jako subspecies ke 
Gymnocalycium hyptiacanthum, které popsal Lemaire už v roce 1839. Kombinace je 
však neplatná a proto zůstává Gymnocalycium schroederianum jako platný název. 
 

       
 

Gymnoc. schroederianum ssp. boessii, Arg., Santa Fe, 13 km sv. od Vera, 58 m, KL07-169, řez květu 
 
 

Nejblíže od hlavního města Buenos Aires je asi 200 km severně v provincii 
Entre Rios navštívená lokalita severně od Gualoguaychu. Prakticky je toto naleziště 
vzdálené něco málo přes 30 km vzdušnou čarou od typové lokality v Uruguayi u 
Nueva Mehlem. Je pravda, že Kiesling popsal tento druh od Gualoguaychu jako 
Gymnocalycium schroederianum var. gualeguaychu, ale popis lze považovat jen jako 
synonymum pro typové Gymnocalycium schroederianum. Podobná situace je i u 
variety Gymnocalycium  schroederianum var. entrerios, kterou rovněž popsal Kiesling 
a lze ji taktéž považovat jako synonymum. I když jsme projížděli provincií Corrientes, 
na lokalitu Gymnocalycium schroederianum var. paucicostatum, kterou rovněž 
popsal Kiesling, jsme se nezajeli podívat a nemohu k tomu podat komentář. 

Nejdále od Buenos Aires směrem na sever se nachází v provincii Santa Fe, 
nedaleko městečka Vera Gymnocalycium schroederianum subsp. boessii, kterou 
popsali v KuaSu roku 2002 Kiesling, Marchesi & Ferrari. Ve stejném roce, ale o dva 
měsíce později vyšel pro stejné rostliny popis Gymnocalycium erolesii, který provedli 
Bercht & Neuhuber v rakouském časopise Gymnocalycium, proto je považován tento 
název jako synonymum. Kolem městečka Vera jsme navštívili čtyři naleziště, 
vzdálené od prvního po poslední v délce asi 55 km, uprostřed sledování byly lokality 
poměrně bohatě zastoupené.       
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Gymnocalycium schroederianum ssp. boessii Kiessl., Marchesi, Ferrari - KuaS 53(9): 226, 2002.  
Arg., Santa Fe, 13 km severovýchodně od Vera, 58 m, (S29 24.561 W60 05.824), KL07-169 
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Gymnocalycium schroederianum ssp. boessii Kiessl., Marchesi, Ferrari - KuaS 53(9): 226, 2002.  
Arg., Santa Fe, 29 km severovýchodně Vera, patník 748, 54 m (S29 20.977 W59 56.881), KL07-170 
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Gymnocalycium schroederianum subsp. bayense R.Kiesling - Cact.Succ.J. US, 59 (2): 48, 1987. 
Arg., BA, La China, estancia 500 m, 25 km od Olavaria, 231 m (S36 46.938 W60 34.160), KL10-002 
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Zcela na opačné straně od Buenos Aires, asi 300 km směrem na jih, kolem 
městečka Olavaria se nachází další varieta popsaná Kieslingem, Gymnocalycium 
schroederianum var. bayense. Ještě před městečkem je odbočka z hlavní cesty směr 
Sierra Bayas, kde nad vesnicí roste typová rostlina (viz obr. zadní strana). Roste zde 
společně s dalšími druhy Notocactus submammulosus a Wigginsia sessiliflora. 
Stejnou varietu jsme navštívili u estancie La China, která se nachází asi 25 km za 
Olavaria. Rostliny na obou lokalitách vykazují stejné znaky, od typu se liší menším 
vzrůstem. Každopádně návštěvu všech lokalit lze jen doporučit.   KL 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

V půli ledna oslaví náš dlouholetý člen RNDr. Petr Červenka  významné 
jubileum 65 let. Vzpomínám, že Petr docházel mezi Ostravské i Porubské kaktusáře 
už v sedmdesátých letech. Dokonce jsme měli na soukromé zahradě v Pustkovci, u 
Lva, kolem hlavní cesty na Opavu, společně s Milošem Poratzkým a dalšími 
zahrádky, které nám zařídil nedaleko bydlící pěstitel a místní zahrádkář Milan Pavel. 
Vedle našich zahrádek bydlel další Porubský kaktusář Antonín Franek, u kterého měl 
náš jubilant Petr v pařeništi kaktusy, které zimoval u zmíněného ve sklepě. 
 

   
 

   
 

Na chatě RNDr. Červenky v Beskydech je pěkné posezení, pařeniště a skleník na pěstování kaktusů. 



Když nám tyto zahrádky zrušili, hledali jsme nová místa, kde kaktusy pěstovat. 
Já si našel místo u Koliby, Petr si pořídil chatu v Beskydech. Zimování kaktusů na 
chatě bylo problematické a tak i počet rostlin byl omezený. Z pracovních důvodů 
přestal docházet na naše kaktusářské schůzky. Dlouhé roky pracoval na Hygienické 
stanici v Ostravě, odkud se znal s MUDr. Plesníkem. Když ze zdravotních důvodů 
odchází do důchodu, vrací se zpět k pěstování kaktusů, ale i navštěvování našich 
sbírek a akcí (schůze, výstavy, Pobeskydí atd.). Zabývá se pěstováním především 
gymnokalycií či jiných jihoamerických kaktusů, ale také drobných mesemb. Kaktusy 
na chatě pěstoval dlouho v pařeništi, ale v roce 2011 si postavil pro milované kytičky 
polykarbonátový skleník. Proč ne, když na čerstvém vzduchu tráví většinu volného 
času. Ostravští kaktusáři děkují našemu dnešnímu jubilantovi RNDr. Petru 
Červenkovi za vše co pro náš Klub udělal a nadále dělá. Chtěli bychom mu popřát do 
dalšího života hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radostí nad svými 
kaktuskami a pěknou zahradou. 
 
 
 

Informace 
 

--- přednáška 4. 2. 2013 – Roman Štarha - Etiopie 2012 
--- schůzka 4. 3. 2013 s promítáním vlastních obrázků, doneste a ukažte své 

obrázky z loňska 
 

--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a 
přednáškou se konají každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 
17. hodin, ve Stanici p řírodov ědců v Ostrav ě-Porub ě (Čkalovova ulice, u 
zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 

--- Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: 
www.pavko.cz/kko  

--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: 
klouda@iol.cz  

--- Nové osobní stránky: www.lumirkral.webnode.cz  
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do 

Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz     
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Gymnocalycium schroederianum  subsp. bayense R.Kiesling - Cact.Succ.J. US, 59 (2): 48, 1987. 
Arg., Buenos Aires, Sierra Bayas, za vesnicí, 251 m, (S36 56.209 W60 09.065) KL08-002 
 

         
 

         
 

         
 

         


