
OSTNÍK – duben 2013 ………................         ………………………………………….. 
 

57 

Další rody mají semena podstatně menší, většinou v průměru kolem jednoho 
milimetru, můžeme zde zařadit zástupců rodů Lobivia, Notocactus, Gymnocalycium, 
Thelocactus, Mammillaria a spoustu dalších, ale i zde mohou být značné rozdíly mezi 
různými skupinami. Na závěr bych připomenul prachová semena parodií, aztekií, 
blossfeldií a dalších, která jsem nefotil. 
 

   
 

   
Čtyři ukázky různého stáří výsevů a velikosti semenáčků pořízené ve sbírce Jaromíra Wilka 

 
 

Povídání o substrátech by mohlo být na několik stran, zde však shrneme vše 
do několika vět. Do čeho vysévat bývá často tajemstvím pěstitelů, kteří si svůj 
způsob výsevu přísně střeží, na tož pak napsat něco na papír. Přesto je známo 
několik osvědčených substrátů, které zaručují s dalšími podmínkami dobrý úspěch 
vyklíčení a následné dopěstování do potřebné velikosti. Starý recept navrhuje 
namíchat substrát ze tří dílů, jeden díl písku, jeden díl rašeliny a jeden díl jílu, vše 
prosít přes jemné síto a sterilizovat nebo přepařit. Namíchání substrátu s další 
složkou je kaktusářská alchymie, používá se prakticky kde co. Někdo používá 
antuku, perlit, zeolit, kokosovou drť apod., kdy s přidáním hnojiva pěstujeme 
semenáčky zpočátku jako hydroponie.  

Zpočátku je dobré mít výsevy přikryté nebo uzavřené, aby vyšší vzdušná 
vlhkost podpořila klíčivost semen. Když semena vyklíčí, doporučuje se odkrýt víčka 
nebo sklo, aby se malé semenáčky nespálily. O to víc by se měly rostlinky mlžit, 
občas s přídavkem hnojiva. Doporučuje se mít výsevy pod parapetem ve stínu, kde 
se nespálí. Následně vše pikýrujeme do větší misky či květináče a dopřejeme jim co 
nejvíce slunce. Další složkou je teplo, které se zvyšuje s přibývajícími slunečnými 
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dny. Vyklíčené semenáčky pak rostou jako z vody a nevytahují se. Vše pečlivě 
dokumentujeme, aby se semenáčky dobře identifikovaly. 
 Vyklíčené, na husto vyseté semenáčky vytvářejí malé pichlavé kuličky, které 
později vytvářejí kopečky, tyto je nutno přepikýrovat do větších misek. Některé druhy 
rostou poměrně rychle a je třeba pikýrovat častěji. Jiné rostou pomalu, pro urychlení 
růstu někteří pěstitelé už malé semenáčky roubují, to už je však jiná kapitola. Na 
závěr přesadíme semenáčky do květináčů a vybereme nejhezčí do sbírky. 
 
 
 

Některá zajímavá hybridní gymnokalycia 
 

Hybridní gymnokalycia nemám zrovna v oblibě, ale asi před 12ti léty jsem na 
výstavě kaktusů koupil Gymnocalycium paraguayense var. roseiflorum. Zvědavost co 
zní vyroste zvítězila nad  mou nelibostí k takovým rostlinám a po těch několika létech 
mě dokonce potěšila. Svou krásou se vyrovná G. denudatum CV Jan Šuba a to jak 
květem, tak i tělem. Jen si nejsem zcela jistý, zda je to ta původní rostlina popsaná  
jako Echinocactus denudatus Link & Otto var. roseiflorus Hildm. in K. Schum. ex K. 
Schum., Gesamtbeschr. Kakt. 414, 1898, kterou Dr. Schütz  přeřadil pod Gymn. 
paraguayense var. roseiflorum (Hildm.) Schütz comb. nova. Fričiana řada VI. č. 40, 
1966. Později  ve své Monografii rodu Gymnocalycium  ruší var. roseiflorum s tím, že 
se jedná o formu v rámci variability. Jenže p. Emil Lukašík ve své Synonymií ji uvádí 
jako Gymn. paraguayense var. roseiflorum (Hildm.) Schütz. 
 

 
 

Gymnocalycium paraguayense var. roseiflorum 
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Gymnocalycium nataliae STO526 
 
 

Nevím jestli ji uznal jako dobrou varietu a nebo si její Schützovo zrušení 
nevšiml. Co se o této rostlině píše dále nevím, jelikož má knihovnička tuze ouzká 
jest, ale je jisté že se ve sbírkách tu a tam poskrovnu vyskytuje. Ne že by o ní nebyl 
zájem, ale po samoopylení dává jen velmi málo semínek (4 - 12) a tak téměř není co 
vysévat. V 80tých letech jsem měl těchto rostlinek 3 kusy a chovaly se naprosto 
stejně, nečekal jsem až dorostou a daroval jsem je mladým začínajícím kaktusářům. 
Tentokrát si tu jedinou ponechám, ať se o ní dovím více, vždyť pozorovat vzrůst 
kaktusů a jejich změn je pro mne skutečně potěšením. Proto že je samosprašná, 
považuji tuto rostlinu jako hybrid a měla by nést jméno Gymnocalycium 
paraguayense CV roseiflorum. 

Mnohem zajímavější rostlinkou je Gymnocalycium nataliae Neuhuber - 
Gymnocalycium 18(3): 635 (-638; photos), 8-2005. Jednu jedinou rostlinku jsem 
koupil v roce 2006 od p. Lukašíka pod jménem Gymnocalycium berchtii STO 526. 
Gymnofilové ji vedou buďto samostatně jako Gymn. nataliae anebo ji řadí jako var. 
pod Gymn. berchtii. Myslím že je to zatím nepodstatné, rostlina je rovněž 
samosprašná a zřejmě je přírodní hybrid. Sprašoval jsem ji už vícekrát a semínek 
v plodech bývá 1 - 8. Jaké bylo mé překvapení, když jsem z poměrně velkého plodu 
vydoloval jen jedno semínko! Zajímá mne, kolik mají semínek, pokud se opylí více 
rostlin vzájemně. Tak jestli máte s těmito gymnokalycií zkušenosti, tak buďte tak 
laskaví a dejte prosím alespoň něco k dobru. 
 
Vladislav Žyla    
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Z kapsá ře starého kaktusá ře – 34. 
 

       Je vhodné a potřebné uvést několik vzpomínek např. Stanislava Tajduše, 
předsedu a později i čestného člena porubského kroužku kaktusářů (PKK). Při 
našem prvém setkání na schůzi kroužku působil na mne svou přirozenou autoritou, 
danou jak věkem (68 let, byl z nás nejstarší), tak nepochybným organizačním 
talentem. I v důchodu měl široký okruh zájmů. Věnoval se sbírání zápalkových 
nálepek a byl aktivním členem spolku filumenistů v Ostravě. Jeho dalším 
sběratelským oborem byla numismatika. To jsem zjistil čirou náhodou. Koupil jsem si 
v květinářství dva kaktusy a požádal jsem př. Tajduše na schůzi o jejich určení podle 
mého značně primitivního popisu. Ani nad ním dlouze nepřemýšlel. Řekl ať mu ty 
kaktusy raději donesu ukázat, že  bude k večeru doma. Bydlel na Kopeckého ulici, 
kousek od porubského Domu kultury. Když jsem donesené kaktusy opatrně vybalil 
nasadil si brýle a po chvíli přemýšlení mi řekl, že jsem zřejmě se štěstím dobře koupil 
už květu schopný Notocactus ottonis a Hamatocactus setispinus. Po krátkém 
povídání se pochlubil několika šuplíky, které byly vystlány červeným sametem. V 
sametových kapsičkách byly zasunuty staré mince. Sbírku jsem mu obohatil o 
několik mincí starého Rakouska, které schovával náš staříček.  
       Největší jeho láskou však byly kaktusy. Jednou na jaře jsem jel s dcerkou 
v kočárku na procházku. Náhodou jsem potkal př. Tajduše, který na dvoukoláku 
stěhoval několik beden s kaktusy do skleníku. Nabídl jsem mu pomoc a skončilo to 
tak, že on vezl kočárek, já káru s bednami. Skleník byl a ještě je, ale už značně 
zchátralý, u Svinovských mostů. Dnešní Opavská byla tehdy snad jen v plánech, 
takže cesta z bydliště př. Tajduše do skleníku nebyla žádná procházka růžovým 
sadem. Na vzniku skleníku měl prý velkou zásluhu př. Pakr, který byl v té době 
zaměstnán v nedaleké třebovické elektrárně. Údajně jí skleník zpočátku patřil, 
náklady na elektrický proud snižovala zaměstnanecká režie. O tom se však moc 
nemluvilo a raději jsem podrobnější informace nehledal. Pro představu podoby 
skleníku aspoň uvedu odhad jeho rozměrů: délka 6 m, šířka 3 m, výška cihlové 
podezdívky asi 50 cm, krov z kovových téček byl ve špici vysoký asi 2,5 m a zasklený 
tabulovým sklem. Hned za festovními vstupními dveřmi byla malá „přípravna“ 
opatřená pultem a policemi. Sloužila k přípravě substrátů, k uskladnění různých 
přípravků, k roubování, ale i jako šatna. Přípravna byla od prostoru skleníku 
oddělena slabou příčkou mající uprostřed další dveře. Uspořádání prostoru skleníku 
bylo typické: uprostřed ulička, po stranách a v čele parapety s rostlinami. Zvláštností 
byla pec pod parapetem v čele skleníku, napojená na zděný komín, který se 
zachoval dodnes. Myslím, že se v peci nikdy netopilo. Byla to snad pojistka pro 
nejhorší časy, nebo kamufláž pro elektrárnu. Nevím o tom, že by tam někdy kaktusy 
zůstaly i přes zimu. 
       Při mé prvé návštěvě skleníku roku 1963 měli v něm své kaktusy př. Tajduš, 
Polanský a Grošová. Tajdušova sbírka byla největší, zabírala asi polovinu parapetů. 
Nemohu uvést jaké druhy sbírky tehdy obsahovaly, kaktusy jsem se teprve učil 
poznávat. Později si však př. Tajduš velmi považoval svých notokaktusů, rebucií 
s aylosterami a rarit v podobě několika stenokaktusů, astrofyt, reicheokaktusu, nebo 
neurčených „novinek“. Nechyběly různě vytrněné echinopsisy, nebo opuncie. Sbírka 
paní Grošové obsahovala převážně zelené mamilárie, mezi kterými jako skvost zářila 
Mammillaria plumosa. Byla však následkem nedalekých komínů elektrárny více šedá, 
než bílá. Př. Polanský měl „všehochuť“, z níž mi padly do oka hlavně květy lobivií. 
Jeho sbírku jsem později odkoupil a stala se základem rostlin v mém skleníku. 
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       V předcházejícím Kapsáři jsem se již zmínil o roce 1965 a o krádeži kaktusů 
ve skleníku př. Tajduše. Poškozený zámek dveří, které však zlodějům odolaly, 
rozbitá skla po obou stranách skleníku, odcizené největší a kvetoucí rostliny, 
pošlapané kaktusy na parapetech, rozbité květináče a rostliny poházené po zemi. 
Takto podle líčení paní Grošové vypadal skleník při zjištění krádeže. Příslušníci SNB, 
kteří krádež vyšetřovali, pachatele nezjistili a případ jako 99,99 % jiných krádeží 
kaktusů odložili. Katastrofálními následky se však krádež podepsala na zdraví př. 
Tajduše. Stihla jej mozková mrtvice, či jak se lidově říká „trefil ho z toho šlak“. Dlouho 
se musel léčit, následků v podobě poškození řeči a omezené pohyblivosti se do smrti 
nezbavil. Skleník přenechal paní Grošové, která jej s pomocí dalších přátel opravila a 
ještě pár let užívala. Ponechal si jen malou sbírku ve skleníčku na balkoně. Na 
schůze už prakticky nechodil, jenom převzal diplom s jmenováním „Čestný člen 
PKK“. Zemřel roku 1969 ve věku 72 let. 
       Také život v PKK scházel na úbytě. I když papírový stav členů byl 61, na 
schůze jich zpravidla nepřišlo víc jak 25. Na výroční schůzi roku 1966 bylo vedení 
svěřeno rozšířenému výboru a bylo konstatováno, že činnost kroužku pro malou 
aktivitu většiny členů není dobrá.. Bylo rozhodnuto brát za skutečné členy pouze ty 
přátele, kteří si řádně plní své členské povinnosti. Pokles počtu členů na 26 byl 
přičítán nedostatku finančních prostředků pro zajištění kvalitních přednášek, nákup 
rostlin a semen pro členy. Řada přátel tak přešla do sousedního většího kroužku 
v Ostravě, jehož činnost je pestřejší.  
       Skutečnost však byla ještě horší než je popisována v kronice. Př. Tajduš pro 
následky mrtvice na schůze nechodil a činnost kroužku více neovlivňoval. 
Místopředseda př. Janota měl problémy na pracovišti a pokud přišel, tak jen „na 
skok“. Ing. Kotala se trápil s narůstající ochablostí a s bolestmi levé paže, navíc 
rozšiřoval skleník v bydlišti rodičů a mladší bratr, který mu pomáhal, musel narukovat 
na vojnu. Spolehnout jsem se mohl jen na distributora časopisu a zapisovatelku. 
Nemalý počet našich členů chodil na schůze a burzy ostravského kroužku kaktusářů. 
Nepřekvapí proto, že na březnové schůzi 1966 jsem navrhl zrušit kroužek kaktusářů 
v Porubě a připojit se k větší sousední organizaci v Ostravě. Většinou ze 25 
přítomných členů byl však tento návrh zamítnut. Byli přesvědčeni, že pro začínající 
kaktusáře je menší kroužek výhodnější. Umluvili mne slibem větší podpory a 
rozdělením úkolů (např. při jednání s vedením Domu kultury, při propagační práci 
v podobě přípravy výstavy a zřízení skřínky s informacemi o PKK, podílení se na 
přednáškách, poskytnutí přebytku rostlin a semen). Ale sliby – chyby.  
       V červenci  1996 jela delegace KPP (Kotala, Plesník, Poratzký, Vaněk) na IX. 
sjezd kaktusářů ČSSR do Liberce. Mimo odborného programu, zajištěného také 
hosty ze zahraničí, bylo dohodnuto založení centrální diatéky a sbírky semen. 
Objevily se varovné signály o snaze začlenit příliš svobodomyslné kaktusáře do 
celostátního Svazu ovocnářů a zahrádkářů. Naše výprava byla obohacena 
návštěvami sbírky parodií př. Jelínka (k mému překvapení byla v poměrně malém 
skleníku) a mnohem větší sbírky v libereckém komunálním zahradnictví, vedené 
starým (70 let) panem Venclů (byly to rostliny jeho znárodněné zahradnické firmy). 
Po cestě jsme ještě navštívili známou sbírku gymnokalycií u př. Ferdinanda Plesníka 
v Olomouci, v Milovicích u Prahy sbírku př. Rektoříka, který uchovával asi nejvíce 
z původní Fričovy sbírky rebucií, hymeno- a digitorebucií, lobivií a dalších v té době 
málo ceněných druhů. V Pardubicích jsem užasl nad mohutnými a krásnými kaktusy 
ve sklenících př. Vojty, který měl v té době u nás asi nejhezčí a nejhodnotnější sbírku 
kaktusů. Toto téměř třídenní pojíždění bylo nejen pro řidiče dosti únavné. Radim 
Kotala si mi stále častěji stěžoval na bolesti, slabost i neobratnost levé ruky. 
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Naléhavě jsem mu doporučil vyšetření u neurologa a domluvil mu návštěvu u 
jednoho z nejlepších v Ostravě - MUDr. Boschettyho. Ale vyšetření odkládal, stále 
„neměl čas“. 
       Bylo velmi těžké zajistit činnost kroužku. Burzy se nekonaly protože nebyla 
žádná nabídka rostlin a kvalitních semen, chyběli přednášející i diapozitivy pro 
náhradní program schůzí. Chodilo na ně už jen 18 - 22 členů, kteří  si vzali časopis a 
pasivně čekali co se bude dít. Nepodařilo se ani sehnat rostliny pro Mikulášskou 
burzu, poprvé tak došlo jen k prodeji několika semenáčků (cena 2 – 10 Kčs) 
vypěstovaných manžely Valečkovými. Není divu, že za takového stavu jsem 
opakoval návrh na sloučení s ostravským kroužkem kaktusářů a vzdal se funkce ve 
výboru. Přesto na schůzi v lednu 1967 odpovědělo na tento návrh ze 17 přítomných 
třináct členů, že KK v Porubě má zůstat samostatný. Pod vedením nového výboru 
(předseda př. Janota, jednatel L. Žalman, hospodář M. Vavrečka aj.) se v květnu 
uskutečnil zájezd do opavské Květeny za účelem nákupu rostlin. Koncem roku 1967 
měl PKK 24 členů a nejistou budoucnost před sebou. 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 

Jarní sympozium v Praze 
V sobotu dne 23. 3. 2013 proběhlo tradiční sympozium v Praze, kde se po 

dlouhém zimním období sešli staří známí kamarádi, aby kuli pikle na následující 
sezónu a poslechli si pěkné přednášky. Tentokrát přednášeli, Staník, Pavelka, Kunte, 
Bušek, Matulová a Maule. Z našeho Klubu se setkání v Praze zúčastnili tři kaktusáři: 
Král Lumír, Štarha Roman a Vích Jaroslav. Dobrá akce na začátek sezóny. 

 

 
Roman Štarha a Petr Pavelka na sympozium v Praze 23. 3. 2013 



Flora trhy Ostrava 
Jako loni, tak i letos proběhnou v prostorách Autoburzy Jeremenko na ul. Místecká 95, 

v Ostravě od 8.00 do 12.00 hodin pravidelné Flora trhy v Ostravě. Přijďte i vy nabídnout své 
pěstitelské přebytky, všichni jsou zváni. V případě zájmu o prodejní místo kontaktujte organizátory: 
Tel: 608 631 361, 777 073 390. 
Plánované termíny:  
20.4., 18.5., 22.6., 20.7., 17.8., 21.9., 26.10., 23.11.2013 
 
 

Informace 
--- Ostravští skalni čkáři Adonis se přestěhovali do prostorů, kde má schůzky i náš KK 

v Ostravě, do Stanice mladých přírodovědců v O-Porubě Čkalovova 1881. V areálu Stanice 
proběhne během jara hned několik jejich výstav, kterých se můžete také zúčastnit: 
25. - 26. 4. 2013 - hlavní výstava 
10. - 11.5. 2013 - květnová výstava 

--- 25. – 28. 4. 2013 – jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy Flora Olomouc  
--- 27. 4. 2013 – Jarní otvírání sezóny  ve Zvoleni , Arboretum Borová hora. Začátek v 9. hodin. 

Informace: Ján Baran, e-mail: jbpectinatus@gmail.com  
--- 1. 5. 2013 – Prvomájové otevírání skleník ů v Chrudimi , v 10. hodin se sejdeme na náměstí 

u kašny, následně v městském muzeu připravena přednáška s diapozitivy. Informace: Pavel 
Pavlíček, e-mail: pavlicek@chrudim.cz.  

--- 6. 5. 2013 schůzka s promítáním nových obrázků Ing. Vít ězslava Langera  z dovolené na 
ostrově květů - Madeira 2011. 

--- 3. 6. 2013 – pěstitelská ukázka: Ota Potyka - výsevy, roubování, substráty, přípravky, hnojiva 
--- 25. – 26. 5. 2013 – zájezd na jižní Moravu 
--- 3. 6. 2013 – pravidelná schůzka s přednáškou 
--- 4. 6. 2013 – instalace výstavy v úterý 
--- 5. – 7. 6. 2013 - výstava kaktus ů 
--- 28. – 30. 6. 2013 – 20. setkání kaktusářů POBESKYDÍ  ve Frýdlantu n.O. – Nová Ves, 

restaurace Budoucnost 
--- 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. 

--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz     
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