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Z naší činnosti 
 

Ještě, že jsme kvůli Velikonočním svátkům přesunuli dubnovou schůzku o 
týden později. O velikonoční neděli totiž napadlo v Ostravě během 24 hodin 30 cm 
sněhu, v Beskydech dokonce 50 cm. Kalamita pokračovala i následující dny, avšak 
další pondělí 8. 4. 2013, kdy jsme se sešli, už bylo vše v normálu. Na přednášku 
Romana Štarhy o Somálsku, které navštívil po novém roce 2013, přišlo přes 30 členů 
a hostů. Po nedávné přednášce o Etiopii bylo povídání o Somálsku přirozeným 
pokračováním. Viděli jsme hodně nádherných rostlin jako Aloe, Caralluma, Huernia, 
Euphorbia a mnoho dalších. Zajímavé byly postřehy ze života místních lidí a historky 
s doprovodnou ochrankou. Povídání Romana Štarhy nemá nikdy chybu a dovede 
zaujmou svým osobitým způsobem všechny přítomné. Děkujeme přednášejícímu za 
skvěle strávený večer. 
 
  

Obrázky našich členů 
 

Maihueniopsis  darwinii  (Hensl.) F. Ritter 
Prakticky nejrozšířenější druh vyskytující se v Patagonii, dokonce jej zde můžeme najít v několika 
formách. Tvoří poměrně velké trsy, které když zakvetou velkými oranžovými květy upoutají pozornost 
už z dálky. Ve sbírkách roste dobře a bez problému, pokud chceme aby zakvetl, musíme nechat 
narůst několik článků, kvete až na 3 - 5 článku. Semena jsou velká a při výsevu dobře klíčí. 
Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus 
Slušnou kolekci jednoho druhu, si můžeme vytvořit z několika forem G. bruchii. Už Simon popsal 
několik variet a pokoušelo se o to i několik dalších autorů. Poměrně velkou kolekci „brucháčů“ sesbíral 
svého času pan Lukašík, a tak není divu, že se objevily i v moji sbírce. Jsou to jedny z prvních gymen, 
které brzy z jara zakvetou a jsou ozdobou každé gymnofilské sbírky. Pěstování nečiní větších 
problémů při dodržování základních pěstitelských pokynů. 
 
 

Informace 
 

--- 3. 6. 2013 – pravidelná schůzka s pěstitelskou ukázkou Oty  Potyky – roubování, výsevy, 
pěstitelské substráty, přípravky, hnojiva aj.  

--- 25. – 26. 5. 2013 – zájezd na jižní Moravu, odjezd tradičně od DK Vítkovic v sobotu ráno v 7. 
hodin. Přijďte všichni včas, ať nezmeškáme posezení ve sklípku, ale hlavně návštěvu mnoha 
pěkných sbírek na jižní Moravě. 

--- 4. 6. 2013 – instalace výstavy v úterý odpoledne 
--- 5. – 7. 6. 2013 - výstava kaktus ů a jiných sukulent ů našich členů v tradičních prostorách 

Stanice přírodovědců v Ostravě - Porubě, Čkalovova ul. 
--- 17. – 19. 5. 2013 - XVIII. Otevírání kaktusové sezóny 2013 ve Dvoře Králové nad Labem  
--- 31. 5. - 2. 6. 2013 – XIX. Bratislavské  sympózium Kaktusárska jar 
--- 30. 5. – 1. 6. Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Havířov  při Městském kulturním středisku 

Havířov pořádá výstavu kaktusů, která se bude konat ve Společenském domě (Reneta). 
--- 12. – 15. 6. KK Frýdek-Místek pořádá výstavu kaktusů v klubovně na náměstí ve Frýdku 
--- 15. 6. 2013 – VII. sympózium Kaktusárske Piešťany  2013 
--- 28. – 30. 6. 2013 – 20. setkání kaktusářů POBESKYDÍ  ve Frýdlantu n. O. – Nová Ves, 

restaurace Budoucnost. Na dvacáté setkání chystáme tradičně pestrý program a něco navíc. 
 

--- 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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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 7 / 2010 
 

Větvička Euphorbia phosphorea s hnědobílými květy, majícími po pěti 
podkovovitě utvářených uštech, je svou neobvyklostí přinejmenším zajímavá a 
pěstiteli se bude zdát krásná. Rozhodně je to originální námět na titulní snímek 
tohoto čísla časopisu. 
       Pod názvem „Ohňostroj květů hybrid  kaktusů“ je na 10 stránkách s 18 snímky 
dokumentována nádhera kvetoucích „bastardů“, kterými neprávem opovrhují zastánci 
tzv. ryzích, původních, čistých a nekřížených druhů kaktusů. Zapomínají, že všechny 
kulturní rostliny, např. obiloviny, ovocné stromy či zelenina a květiny jsou výsledkem 
dlouhého šlechtění a výběru jedinců, nejlépe vyhovujících našim potřebám. Křížení 
kaktusů má jako hlavní cíl získat rostliny bohatě kvetoucí velkými, trvalejšími, tvarově 
i barevně oku lahodícími květy. Navíc jde i o vzhled a velikost, či otrnění rostliny, její 
životaschopnost a odolnost vůči nemocem a pěstitelským přehmatům. Současní 
šlechtitelé kaktusů se zabývají především třemi okruhy hybrid: (1) Epikaktusů, k nimž 
patří všechny „listové“ a jim příbuzné druhy, včetně velikonočních a vánočních 
kaktusů (Epiphyllum, Aporocactus, Aporophyllum, Schlumbergera, Rhipsalis, 
Rhipsalidopsis). (2) Echinopsisů a příbuzných rodů (Echinopsis, Trichocereus, 
Lobivia, Pseudolobivia, Chamaecereus), také Hildewintera = nověji Winterocereus a 
Akersia.  (3) Chladuvzdorných kaktusů rodů Opuntia a Echinocereus. Největší zájem 
je o hybridy trichocereusů (TH) a echinopsisů (EH). Pod názvem „trichopsis“ jsou 
kříženci trichocereusu s echinopsisy. Vyznačují se robustním tělem a velkými květy o 
průměru 14 - 18 cm. Celokrajné i třepenité okvětní plátky hýří několikabarevnými 
přechody, květy s tmavším jícnem mají početné prašníkovém nitky a velkou bliznu. 
Nevýhodou je však velikost jejich těla (50 cm) a k dosažení květuschopnosti je třeba 
až pět i více let. Pro menší prostory jsou vhodné multihybridy, bohatě kvetoucí již při 
12 - 15 cm,  s květy o průměru 14 - 18 cm, některé až 20 cm. Neméně zajímavé jsou 
květy hybridních chamaecereusů a akersií. Parádní snímky mi připomínají mou 
dřívější sbírku, ale nikdy jsem neměl takovou krásu, jakou představují snímky 
provázející text. 
       V době neustálého zdražování přijde vhod každá možnost úspory. Tou může 
být přezimování  sbírky kaktusů a sukulentů v nevytáp ěném  pařeništi . Je řada 
těchto rostlin, která za sucha bez úhony přežije teploty -10 °C. Pa řeniště autora má 
konstrukci z hliníkových profilů a je zaskleno 3,8 mm silným sklem. Výhodná je větší 
plocha dna a malá výška pařeniště. Dno je před půdní vlhkostí chráněno folií, chybou 
by bylo klást na dno polystyren či jinou termoizolaci. Půda je totiž teplejší než 
venkovní vzduch a udržuje v pařeništi teploty asi o 10 °C vyšší než má okolí. Bo ční 
stěny pařeniště jsou obloženy plotnami polystyrenu, celé pařeniště je pečlivě 
zahaleno bublinkovou fólií. Podle hodnot maximo-minimálního teploměru byla 
v sezóně s venkovními teplotami -17 °C nejnižší teplota v p ařeništi -9 °C. Zimu 
v pařeništi dobře snášely pterokaktusy, tefrokaktusy, některé echinocereusy, 
maihueniopsis, ba i některé  austrocylindropuncie a korynopuncie. Ze sukulentů 
například  Delosperma spec. Beauford a spec. Sani-Pass a Echeveria prolifica. Čtyři 
průvodní snímky dokládají bohatou násadu květů u takto zimovaných rostlin. (Moje 
poznámka: využití této zkušenosti vyžaduje odvahu a výběr rostlin pocházejících 
z vysokohorských poloh ). 
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       Ferocactus johnstonianus, popsaný již v roce 1923, patří stále 
k nejkrásnějším druhům ferokaktusů. Má neodnožující, kulaté až krátce válcovité tělo 
o výšce až 100 cm při Ø 35 cm. Lehce hrbolatá žebra (24 - 31) nesou oválné areoly 
se zlatožlutými, až 6 cm dlouhými trny (22 - 25), které jsou jemně vroubkované a 
lehce vějířovitě přihnuté k tělu. Žluté, trychtýřovité květy jsou až 5 cm dlouhé a 3,5 
cm široké. Okraje květních plátků jsou poněkud zřasené s krátkou špičkou. Báze 
prašníkových nitek je žlutá, pod prašníky jsou nitky červené. Pochází z jediného 
naleziště, kterým je žulová skála na mexickém ostrově Angel de la Guardia při 
pobřeží Kalifornie. Ve sbírce vyžaduje slunné místo a v době vegetace mírnou 
zálivku. V zimě sucho a chladno, teplota nemá klesnout pod 8 °C. M noží se 
výsevem, semenáčky rostou pomalu a jsou choulostivé na vláhu, doporučuje se 
roubováni na robustní ferokaktusy (např. Fer. pottsii). Zejména mladé semenáčky 
mají tělo zcela zahalené spletí žlutobílých trnů. Blízce příbuzným druhem je 
Ferocactus acanthodes.  
       Ferocactus macrodiscus (= velký disk) má neodnožující ploché tělo o Ø 30 - 
40 cm a výšce jen 10 cm, obvykle zanořené do půdy. Ostrá žebra (15 - 35) jsou pod 
areolami plošší a širší. Řídce rozložené areoly nesou v mládí světlou, žlutohnědou 
plst a trny červené, žluté nebo rohovinové barvy. Střední (4) jsou rozloženy do kříže, 
krajní (6 - 8) bývají světlejší a přihnuté k tělu. Květ zvonovitého tvaru vyrůstá 
z temene, je fialový či tmavě červený, 3 - 4 cm dlouhý a široký s krátkou květní 
trubkou. Okvětní plátky mají světlejší okraje a tmavší pruh uprostřed. Prašníky jsou 
žluté, blizna tmavě červená. Pochází z vápencové vysočiny (1700 - 2500 m)  
mexických států Oaxaca a Pueblo, kde roste v trávě řídkých lesíků borovic a dubů. 
Snadné pěstování (v létě delší období sucha) a nezvyklý tvar těla je pro tento 
ferokaktus charakteristické. Co nejvíce čerstvého vzduchu, chladné noci a chladné 
zimování v suchu a na světle. Po dosažení průměru těla cca 7 cm a více kvete u nás 
v dubnu, snadno se kříží i s jinými kaktusy (např. Stenocactus coptonogonus). 
Varieta septentrionalis se liší silnějšími a méně zahnutými trny, čokoládově hnědým 
květem a zeleným plodem, kvete však jen výjimečně (3 snímky). 
       Mezi sukulenty vhodné pro začátečníky patří jistě některé echeverie . 
Pěstování je jednoduché, rostou v létě a lépe se daří ve výživnějším substrátu než 
jaký poskytujeme třeba lithopsům. Vhodný je substrát pro balkónové rostliny i 
občasné lehké přihnojení. Zimují se v suchu a chladnu (5 °C), krátk é působení nižší 
teploty jim většinou neuškodí. Řada druhů kvete již v březnu, proto koncem zimy při 
dostatku světla a příhodné teplotě jim dopřejeme trochu vody. Většině echeverií se 
nejlépe daří na vzduchu venku, bez ochrany před sluncem a deštěm. Jejich květy 
nejsou větší ozdobou, tou je tělo v podobě růžice masitých listů. Mohou mít povlak 
sněhobílý (E.laui), matně modrozelený (E. elegans) až téměř černý. Některé druhy a 
hybridy mají listy s  nafialovělým nádechem (E. metallica), s červenými okraji (E. 
derenbergii), nebo se zvlněnými okraji (E. crenulata). Pro dobré vybarvení listů je 
nutný dostatek světla. Většina druhů se snadno množí listy opatrně odlomenými 
nebo odpadlými od kmínku. Některé spontánně odnožují a tvoří krásné velké 
skupiny. Jediným nedostatkem echeverií  je jejich náchylnost k napadení vlnatkami, 
které mají spolehlivý úkryt v úžlabí listů. Mechanicky je nelze vyhubit, pomůže 
chemie – stačí obvyklé pesticidy. (17 snímků). 
       Cleistocactus icosagonus (= se 20 žebry) roste v oblasti jižního Ekvádoru a 
severní Peru. Následkem zemědělských prací se vyskytuje jen ostrůvkovitě na 
úbočích několika kopců. Autoři našli jednu takovou lokalitu s početným porostem 
Espostoa lanata a s větší skupinou hledaného kleistokaktusu. Na rozdíl od jiných má 
Cl. icosagonus poměrně silné (Ø 5 cm), málo poléhavé stonky až 60 cm dlouhé. 



OSTNÍK – květen 2013 ………...............         ………………………………………….... 
 

69 

Stonky mají nízká, hrbolatá žebra, s hustými areolami. Na nich vyrůstá mnoho (až 
60) poměrně tenkých, až 60 cm dlouhých, zlatožlutých trnů. Na květuschopných 
areolách (od 30 cm výše) je velký počet delších, jehlovitých trnů rezavé barvy. 
Trubkovité, až 8 cm dlouhé květy, jsou oranžové. Lokalita byla zarostlá vysokou 
trávou a řídkými keři, mezi nimiž našli mnoho variant kleistokaktusu: s trny vlasovými 
až jehlovitými, žluté až rezavé barvy, bez středních trnů až po kusy s velmi silnými 
trny a černou špičkou. Semenáčky z dovezených semen dobře rostly v substrátu 
obohaceném žulovou drtí a jílem a při respektování jejich potřeby vyšší teploty. 
Doporučuje se v době letní vegetace pravidelné přihnojování tyčinkami s guanem. U 
nás kvetou jen při mimořádně bohatém oslunění (5 snímků). 
       Doporučené kaktusy a sukulenty: Eriosyce napina (dříve Neochilenia – 
pochází z velmi suchých oblastí čilské pouště Atacama. Má silný řepovitý kořen, 
proto i na plném výsluní  ji stačí  jen trocha vody. Růst je velmi pomalý, neodnožuje. 
V naprostém suchu přežije mráz až -10 °C); Echinopsis thionantha subsp. glauca 
(dříve Acanthocalycium – roste v sz. Argentině vyžaduje minerální substrát a 
pěstování venku s ochranou před deštěm. V srpnu krátce zastavit zálivku, otužilé 
kusy lze zimovat až při -5 °C); Echinocereus fasciculatus subsp. boyce-
thompsonii (velmi silně vytrněný druh pochází z Arizony. Ve vegetaci vydatnější 
zálivka s přihnojením. Zimovat při teplotě kolem 5°C. Množí se semeny a řízky); 
Epiphyllum hybrida „Pegasus“  (má velké, zvláštně zbarvené květy. Květní plátky 
jsou na krajích světle fialové, uprostřed je jasně červený pruh. Pěstovat v humózním 
substrátu, pravidelně zalévat a hnojit. V zimě při 12 - 15 °C nesmí zcela zaschnout. 
Letnit venku v polostínu, chránit před dlouhotrvajícím deštěm. Množí se řízky 
odebranými po odkvětu); Sanseviera pinguicula (roste v africké Keni, celoročně 
potřebuje teplé a slunné stanoviště, zimovat při teplotách nad 15 °C. Pomalý r ůst, 
slabá zálivka, z podzemních stolonů rostou dceřiné rostliny. Množí se jejich 
odebráním když mají kořeny aspoň 3 cm dlouhé); Orbea wissmannii subsp. 
eremastrum (ze Saudské Arábie, příbuzná stapéliím, od nichž se rod Orbea liší 
kruhovým valem kolem jícnu koruny. Rychle roste a bohatě kvete při pěstování 
v minerálním substrátu. V létě přistínit, pravidelně zalévat a hnojit. V zimě sucho při 
cca 10 °C, od ledna p ři teplém, slunečném dnu dát trochu vody). 
       Mezi inzeráty mne v souvislosti s obsahem tohoto čísla zaujala nabídka více 
jak 200 různých hybridních echinopsisů, včetně pověstných hybrid mistra Gräsera. 
Firma Georg Schwarz z Norimberku nabízí také řadu echinocereusů s detailními 
údaji o nalezišti a mnoho mrazu a zimovzdorných kaktusů. Adresa je www.kakteen-
schwarz.de  
       Máte zájem o výpravu na naleziště kaktusů v Argentině, Čile, Brazílii nebo 
v Peru? Údajně komfortní služby „all inclusive“ s profesionálním průvodcem pro 
menší skupiny zajišťuje také německy hovořící Winnie Pfendbach: 
pfendbach@online.de . Bližší údaje jsou na adrese www.cactzsexpeditions.com.ar  a 
rivera@intervar.com.ar . Patnáctidenní výprava po severu Argentiny stála v prosinci 
2010 celkem 2850 USD, za 3250 USD nabízeli měsíční cestu po Čile a Argentině, do 
Peru (včetně návštěvy Cuzco) za 15 dnů 3550 USD a za 15denní výpravu do 
centrální Brazílie se platilo 3450 USD. Máte-li pořád ještě chuť na cestu, snažte se o 
výhru aspoň v  AZ-kvízu. 
 

MUDr. Vladimír Plesník 
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Pěstitelský kalendá ř na léto, 3. část  
 
Samy rostliny ukazují co je třeba dělat. Jsou již v plném růstu, dvakrát týdně 

jim dopřejeme zálivku plným hnojivem. 
Skleník necháváme stále otevřený, přes poledne ale kaktusy přistíníme. 

(Obávám se, že za dnešních dnů nechat skleník stále otevřený je dosti riskantní. I 
když zájem o jejich pěstování už není tak velký jako za našeho mládí, kdy většinu 
zlodějů vedla ke krádeži kaktusů jejich vzácnost a nedostupnost, dnes se krade vše 
co lze prodat, třeba i za pán šupů. A který bezdomovec odolá takové nabídce 
přenocování v suchu a teple, spolu s možností odnést si nějaký zpeněžitelný 
„suvenýr“?). Pokud nečekáme větší déšť zůstávají venkovní pařeniště nekrytá i přes 
noc. Krátká období deště kaktusům nevadí. Hrozí-li krupobití přetáhneme přes 
povrch pařeniště drátěnou síť. (Hustší drátěná síť je dnes málokdy k sehnání, ale 
stejnou službu udělá silnější plastové pletivo, natažené na dřevěném rámu o 
rozměrech horní plochy pařeniště. S rámem se snadněji manipuluje a vyjde také o 
dost levněji). Otevřené pařeniště nepotřebuje v létě přistínění. Je-li v létě počasí 
netypicky chladné, je možné zvýšit teplotu v pařeništi tak, že přes den je pootevřeno 
jen minimálně. Naopak na noc pařeniště odkryjeme aby se rostliny dobře orosily. 
Není to sice ideální postup, ale je tím možné docílit potřebného kolísání teplot. 
Pařeniště, které je místo skla přikryto sítem, si vždy udrží uvnitř vyšší teplotu než je 
venku a nemusíme spoléhat na oteplení sluníčkem. Spolehlivě nás o tom informuje 
teploměr vložený do pařeniště. 

Po dobu chladných nocí rostliny rosíme a zaléváme vždy ráno. Vzhledem k 
tomu, že sluneční paprsky mohou v místech s kapkami vody popálit pokožku kaktusů 
(efekt lupy !), až do odpaření kapek vody sbírku raději necháme přistíněnou. Jsou-li 
však noci teplé rosíme a zaléváme rostliny raději večer. Vlhkost vyvolaná rosením 
podporuje vsakování zálivkové vody. Stálá rovnoměrná vlhkost půdy zajišťuje 
pravidelný růst. Nic se však nestane, když na několik dnů rosení vynecháme. (Tady 
je jedna zvláštnost Buxbaumem doporučovaného „biologicky správného pěstování 
kaktusů“. Řada jiných odborníků doporučuje mnohem úspornější anebo periodickou 
zálivku kaktusů. Rady v podobě „zalévejte až po úplném vyschnutí půdy“, „nikdy 
nezalévejte v době vegetačního klidu během vrcholícího léta“, nebo „rosením či 
postřikem dojde ke slepování speřených trnů, ke vzniku ošklivých chuchvalců a ke 
ztrátě vlny na temeni a v axilách“ jsou značně odlišné. Opravdu si myslím, že není 
správné doporučovat jakousi univerzální pěstitelskou metodu pro všechny druhy-rody 
kaktusů). 

Listnaté kaktusy (tak Buxbaum souhrnně pojmenovává epifyticky rostoucí 
rody, např. Rhipsalis, Lepisminium, Epiphyllum, Zygocactus, Selenicereus a jiné) 
stavíme během léta do polostínu, nejlépe na místa pod stromy nebo na okenní 
parapet s přímým dopadem slunečních paprsků jen dopoledne. Postavené na zem v 
zahrádce jsou často vyhledávány a ožírány „šneky“, pozor na ně ! 

Nemáme-li zvláštní vytápěný výsevní box je také nejvyšší čas pro výsev 
semen kaktusů. Semenáčky však musí být stále přistíněny. (V menší, uzavřené 
prostoře – jako je třeba zavařovačka při výsevu podle Fleischera - slunce již během 
půlhodiny semenáčky „uvaří“ !) 

Zhruba před půl stoletím byla populární metoda výsevu kaktusových semen 
do vody. V Porubském kroužku byl jejím zastáncem sám předseda, pan Tajduš. 
Pochvaloval si, že mu takto konečně dobře klíčila semena tehdy „moderních“ frajleí. 
Jeho postup napodobilo několik našich kaktusářů, já také. Výsledky byly bídné. 
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Nezdary byly probírány v dlouhých diskuzích, příčina se hledala ve složení vody, její 
tvrdosti a teplotě, v chybění živin pro start klíčení a růstu, ale několik koumáků přišlo 
na přesvědčivé vysvětlení. Vyseli část porce semen do vody a zbytek do jimi běžně 
používaného výsevního substrátu. Ukázalo se, že dodávaná semena byla neklíčivá 
při všech zkoušených postupech.  

Pěstitelé tabáku v Bosně říkají: „Tabáková plantáž musí vidět svého pána 
každý den“. Totéž by mělo platit i pro kaktusy. Včas zjištěná přítomnost škůdců ve 
sbírce brání větším škodám a usnadní jejich likvidaci. Nedejte se připravit o radost z 
nálezu prvých poupat, květů, pozorování zdravého růstu a úspěchů své pěstitelské 
snahy. Kaktusy umí zřetelně ukázat jak se jim daří a také odmění dobrého kaktusáře. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Z kapsá ře starého kaktusá ře – 35. 
       
       Rok 1968 je památný jak děním v celé společnosti, tak mezi našimi kaktusáři. 
Na výroční schůzi Porubského kroužku kaktusářů (PKK) bylo oznámeno, že z 
činnosti ve výboru odstupují př. Janota, Ing. Kotala R., Dr. Plesník i př. Tajduš. 
Předsednictví se ujal př. L. Gela, jednatele př. L. Žalman, hospodáře M. Vavrečka. 
Rozloučil jsem se s kroužkem přednáškou s diapozitivy o mých pěstitelských 
problémech a zkušenostech, získaných během prvé sezóny pěstování sbírky ve 
skleníku v Třebovicích. Mým největším problémem byl nedostatek času, neboť jsem 
se připravoval na druhou kvalifikační atestaci, psal atestační práci, byl na školení 
v Praze a chystal se na zahájení dvou výzkumných úkolů. Proto jsem nebyl na 
jubilejním X. Sjezdu kaktusářů  ČSSR v Ostravě a myšlenky na kaktusy musely 
stranou. Nemohu však v této vzpomínce pominout mimořádnou událost, kterou 
představovalo ustavení Svazu českých kaktusářů (SČK) se sídlem v Brně. Stalo se 
tak na základě souhlasu ministerstva vnitra ze dne 8. února 1968. Ve Svazu byla 
sloučeny všechny kroužky kaktusářů v ČR s výjimkou Klubu kaktusářů Praha. 
Důvodem výjimky měla být tradice pražských kaktusářů, ale podíl měla i skrytá 
řevnivost mezi Prahou a Brnem. Předsedou SČK byl zvolen JUDr. B. Schütz  z Brna, 
velký znalec gymnokalycií. Místopředsedy byli E. Zavadil v Ostravy a MUDr. A. 
Janoušek ze Sokolova. Na práci výboru se měli podílet zástupci všech aktivních 
kroužků, mně svěřili nenamáhavou funkci předsedy Ústřední revizní komise SČK. 
       PKK měl ke  konci roku 1968 22 členů, z toho 8 bylo vlastníky skleníků, ostatní 
byli tzv. okýnkáři. Někteří měli dvojí členství – v porubském i ostravském kroužku, 
vlastně už v základních organizacích SČK. V září 1969 zemřel př. Tajduš, o kterém 
jsem psal v Kapsáři 34. Přihlásili se však noví členové, mezi nimi Emil Lukašík, Milan 
Pavel a Mirek Přerovský, počet členů stoupl na 26 kaktusářů. V zápisu  kroniky PKK 
o výroční schůzi 1970 stojí, že „činnost kroužku, stejně jako v roce minulém, 
stagnuje. Revizní komise, zvolená dle směrnic SČK, neplní svou funkci. Funkcionáři 
projevují malý zájem o spolkové dění. Zajišťování programu schůzek je čím dál těžší, 
většinou není připraven program žádný. Navíc došlo k poruše diaprojektoru (prasklý 
kondenzátor). Domu kultury se nepodařilo zajistit urychlenou opravu. Knihovna 
neexistuje. Vhodný prostor pro uložení knih stále není. Knihovnice př. Malíková 
nemůže stále přinášet na schůzky knihy v kufru. Stálým přenášením se knihy ničí. 
Celá činnost není dobrá.“ Došlo ke zhoršení zdravotního stavu Ing. R. Kotaly, který 
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v říjnu 1971 zemřel ve věku 36 let na zhoubné nádorové onemocnění. Radim se o 
svou sbírku pečlivě staral a stále ji rozšiřoval. Potřeba většího prostoru pro přibývající 
rostliny ho vedla ke stavbě většího, moderně pojatého skleníku u rodičů bydlících ve 
mlýně v Krásném Poli. Skleník stavěl společně s mladším bratrem Pavlem, který 
ještě studoval v Brně. Navzájem soupeřili, kdo bude mít víc a onačejších novinek. 
Pavel byl ve výhodě, protože mezi brněnskými kaktusáři měl větší možnosti, Radim 
vše doháněl svým pěstitelským umem a bohatými výsevy. Díky obětavosti Radima, 
který jezdil svým novým autem, mohli členové PKK navštívit různé sbírky a účastnit 
se sjezdů kaktusářů. Jeho oblíbeným rodem byly echinocereusy. Dobře si 
vzpomínám kolik radosti mu udělal bratr, když z Brna od paní Pohankové dovezl 
vzácný Echinocereus albolanatus a některé ještě neurčené importy. Byl prvým 
z trojice (R. Kotala, J. Svoboda, M. Brandejs) poměrně mladých kaktusářů z Ostravy, 
kteří opustili své sbírky následkem zákeřného onemocnění rakovinou 
       Výraznou postavou a funkcionářem v PKK byl př. Herbert Janota. V prvém 
roce po založení kroužku byl jeho předsedou, v dalších letech se uplatnil jako 
vynikající pěstitel a rádce. Kdykoli přišel mohl i spatra hovořit o pěstování kaktusů a 
sukulentů, velmi rozumně i vtipně zasahoval do diskuzí o pravosti druhů, byl 
odpůrcem roubování a křížení. Měl nevelký skleník (cca 5 m2) u svého domku 
v Kozmicích, který však později prodloužil na dvojnásobek, aby v něm mohla být i 
podstatná část sbírky př. Jana Svobody.  Myslím, že byl z nás všech nejlepší, ale i 
mimořádně zvláštní pěstitel kaktusů. Typické pro něj bylo, že jakmile rostliny dosáhly 
velikosti kolem 8 - 10 cm, nebo byly už květuschopné, celou sbírku prodal (do 
zahraničí) a začal budovat novou sbírku. Na jeho kytky byla radost se podívat. 
Krásně rostlé a vytrněné, bez poskvrnky, bez tehdy častých škůdců a s bohatou 
násadou poupat. Nezaměřoval se na určitý rod, vyséval vše s výjimkou cereusovitých 
rostlin. Měl rád menší oblé kaktusy, sloupovitě rostoucí druhy se mu nelíbily a proto 
je nepěstoval.  
       Vzpomínky na výrazné postavy kaktusářů z počátku činnosti Porubského 
kroužku kaktusářů doplním ještě o připomenutí manželů Valečkových, ale to zase až 
příště. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
       
 
 

Pár vzpomínek na mé za čátky  
a první cesty za kaktusy 
 

Jako malý, desetiletý kluk jsem se ve školní družině začetl do časopisu ABC 
mladých techniků a přírodovědců. Netrvalo dlouho a stal jsem se jeho odběratelem.  
Tam jsem se poprvé dočetl o řece Pilcomayo, Indiánech a Jižní Americe.Ty končiny 
se mi zdály tak vzdálené a nedostupné a přitom mě, něčím nedefinovatelným, 
přitahovaly. Ani si neuvědomuji, kdy jsem se poprvé cestou do školy zastavil u 
okénka nízkého domku u chodníku, ve kterém bylo několik kaktusů, snad osm nebo 
devět. Nevím, co to bylo za druhy, také dům je již dávno zbořený, ale pohled do okna 
na malou sbírečku a radost, když se v okně objevil nový přírůstek, si vybavuji   
dodnes. To byl asi ten pověstný, pomyslný háček kaktusového trnu, na který jsem se 
chytil, jako spousty jiných. Skutečným kaktusářem - sběratelem jsem se stal až o 
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několik let později. Povinnosti vojenské služby mě občas zavedly do Olomouce, 
města zahrádkářských výstav Flora. A tady jsem za výkladem květinářského 
obchodu viděl poprvé kaktusy kvést. V tu chvíli jsem netušil, že pohled do výkladu  
na rozkvetlé kaktusy ovlivní mé zájmy na dlouhá desetiletí. Už ani nevím, od koho 
jsem se dozvěděl, že pěstovat kaktusy není jen tak, že vyžadují trochu jinou péči než 
kytky, které pěstovala moje maminka za oknem nebo na zahradě. Když jsem 
v knihkupectví zahlédnul a posléze koupil 1. vydání Fleischerovy a Schützovy knihy 
Pěstování kaktusů, pohltil mě svět kaktusů. Celkem brzy jsem pochopil, že to, co 
jsem vyčetl z knihy nebude stačit k tomu, abych své kaktusy dokázal pojmenovat.  
 

 
skleníky na Hradecké ul. v Opavě (foto Jaroslav Vích 2013) 

 
 

Náhoda nebo osud tomu chtěly a já byl pracovně přeložen do Opavy. Dnes už 
Opava v kaktusářském světě přestala být pojmem, ale v sedmdesátých letech 
dvacátého století zde, mimo poměrně velký kaktusářský spolek, úspěšně působil 
zahradnický podnik Květena, jehož šéfové Ing. Jaroslav Prášek a Václav Pažout 
obhospodařovali na tehdejší dobu obdivuhodnou sbírku kaktusů. Sbírka byla 
umístěna v provozovně na Sadové ulici. Celá provozovna zanikla někdy 
v osmdesátých letech minulého století, kdy musela ustoupit průmyslové zástavbě a 
její další osud mi není znám. Květena, jako státní podnik, měla přístup ke zdrojům 
semen kaktusů ze zahraničí. Však také částečně sponzorovala, myslím, že to bylo 
v roce 1977, cestu Rudy Šubíka a Honzy Říhy do Mexika. To ale o několik let 
předbíhám. V Opavě jsem náhodně, myslím, že to bylo na jaře v r. 1971, navštívil 
zelinářský trh za kostelem u Horního náměstí. K mému údivu, zde stál stůl s mnoha, 
pro mě tehdy nedostupnými, druhy kaktusů. Prodával je starý hubený pán, zahradník 



OSTNÍK – květen 2013 ………...............         ………………………………………….... 
 

74 

Krejčiřík z Kateřinek, což je dnes opavská část. Před 2. světovou válkou to ale bylo 
samostatné město. U jeho prodejního stolu postával jiný starší pán, který se dal se 
mnou do řeči a já se nestačil divit jeho znalostem. Byl to pan Uherka, důchodce a 
bývalý strojvedoucí ČSD, který mě později seznámil i se svým synem Pavlem. Oba 
byli kaktusáři a moji první učitelé. Pavel byl můj vrstevník, pracovali jsme oba u 
Československých státních drah a hodně mě „nakazil“ svým nadšením pro kaktusy. 
Přivedl mě mezi členy kaktusářského kroužku při závodním klubu Ostroj  
v Opavě, naučil roubovat i systematicky vyhledávat informace z dostupné literatury. 
Jako k Bibli jsme přistupovali k Backebergovu Kakteenlexikonu a netrpělivě jsme 
čekali na každé další číslo časopisu Kaktusy. Pavel pronajímal půlku malého 
skleníku na Hradecké ulici v Opavě od Andělína Gletníka. Skleníky na Hradecké byl 
opavský fenomén. Byly vybudovány na dvoře jednoho z družstevních domů a své 
sbírky zde měli, mimo zmíněného A. Gletníka pánové Liščák, Bartoň, Kutscher a 
arch. Chvátal, resp. jeho paní. Když se Chvátalovi přestěhovali do rodinného domu a 
pan Liščák odešel pracovat na ropovod do Ruska, našlo se zde místo pro Pavla i pro 
mě. Skleník jsem zde pronajímal asi 4 - 5 let, do doby, než jsem vybudoval  foliák a 
později i skleník v Chuchelné. V době, kdy jsem přišel jako začátečník do opavského 
kaktusářského kroužku, byl jeho předsedou Leo Gaj, bývalý cyklistický reprezentant. 
Tehdy měl asi 30 let a kaktusy pěstoval ve velkém skleníku u rodinného domu na 
Valečkově ulici v Opavě – Kateřinkách. Leo byl „pan kaktusář“ v dobrém slova 
smyslu. Sbírka byla nabita perfektními rostlinami a také sem jsme s Pavlem chodili 
koukat, poznávat a obdivovat rostliny, které jsme znali jen z literatury. U Leoše byly 
pro nás vždy dveře otevřené a přátelství s ním přetrvalo dlouhých 40 let, až do jeho 
smrti koncem roku 2011. 

Nevím, čí to byl nápad, ale impulsem pro moji první zahraniční cestu za 
kaktusy, byl článek v 1. čísle  časopisu Kaktusy, někdy na jaře roku 1973. Tehdejší 
redaktor časopisu zde popsal svoji návštěvu ve sbírce předválečného kaktusáře a 
specialisty na parodie pana Richarda Matthese ve vesničce Streitfeld v dnes už 
bývalé Německé demokratické republice. Tam jsme mohli relativně lehce vycestovat. 
Jako zaměstnanci ČSD jsme měli také volné jízdenky po celé NDR, 
východoněmecká marka byla za 3 koruny, tak od impulsu k realizaci nebylo daleko.  
S odstupem let si uvědomuji na jak chabých organizačních základech se cesta 
uskutečnila. Kde leží vesnička Streitfield jsme nevěděli. Naplánovali jsme, že 
vystoupíme v Drážďanech (Dresden) a tam se zeptáme. A tak začátkem září roku 
1973, stáli tři čeští „dobrodruzi“, Pavel Uherka, nekaktusář Mirek Graca a já, 
bezradně v hale nádraží v Drážďanech a hledali záchytný bod. Ten se ale nekonal.  
Neměli jsme představu, kam se dát. Myslím, že to byla nějaká podoba jména, která 
nás vedla k tomu, že jsme sedli na rychlík do Berlína. Asi po hodině jízdy jsme 
vystoupili na nádraží, kde se to hemžilo ruskými vojáky. Ruština nám v tu dobu byla 
bližší než němčina, ale nic nám to nebylo platné. Nevím, zda jsem si zapamatoval 
správně název města, snad to byl Grossenhein. Vydali jsme se cestou od nádraží a 
ocitli jsme se na náměstí. Bylo kolem poledne, sluníčko svítilo a představa, že den 
z dovolené je pryč, my bloudíme a nikdo neví kde Streitfeld leží, byla skličující. Snad 
v zoufalství jsme vešli do úřadovny Volkspolizei na náměstí. Ani tam nic nevěděli. Již 
jsme byli na odchodu, když se objevil policista, který se ptal co hledáme. To byla pro 
nás výhra, protože si vzpomněl, že vesnička toho jména může být někde u Bautzenu 
(Budyšín) v Lužici. Na policejních mapách potom policisté vesničku našli. Poradili 
nám, že se musíme nejprve dostat do Bautzenu, odtud do Löbau a tam už se 
musíme doptat. Rada dobrá, ale jak se bez map a z cizího města do Bautzenu dostat 
jsme viděli jako problém. Naštěstí si naší bezradnosti všimnul jeden z policistů, který 
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věděl, že za malou chvíli odjíždí z města rychlíkový autobus, který směřuje do 
Bautzenu. A tak jsme se s policejním doprovodem ocitli na autobusovém nástupišti. 
Sto možná i více lidí bylo před námi a my jen doufali, že nejedou stejným směrem 
jako my. Poděkovali jsme policistům a postavili se spořádaně do čekajícího davu. 
Příjezd stařičkého autobusu zn. Ikarus nám vzal naději, že čekající lidé jedou jinam. 
Věděli jsme, že se musíme do autobusu dostat a také se nám to podařilo. Cestu jsme 
absolvovali ve stoje, namačkaní hůře než sardinky v konzervě. A to jsme se ještě 
zoufale drželi svých zavazadel, když autobus zastavil. Měl jen jedny dveře vpředu a 
proto především výstup cestujících na jednotlivých zastávkách byl doprovázen tlaky, 
které hrozily rozmačkáním. Nicméně při spatření hradeb historického města 
Bautzenu jsme si oddechli. Na autobusovém nádraží jsme hledali další spoj do 
Löbau. Bohužel, nejbližší autobus odjížděl až po dvaadvacáté hodině. Útočiště jsme 
našli v Srbské vinárně. Alespoň tak to bylo napsáno nad vchodem. Uvnitř seděli 
místní štamgasti, z nichž většina byla dříve narozená. Na porcelánových táccích měli 
čárky, podle vypitých piv. Ti co měli kolem deseti záznamů byli viditelně společensky 
unaveni, někteří se již čelem opírali o stůl. Nutno říci, že pivo se tam točilo 
v třetinkách a nebylo nic moc. Co ale s načatým večerem, když autobus odjížděl za 
více než čtyři hodiny. Unaveni po cestě jsme byli rádi, že sedíme. I nám začaly 
přibývat čárky na táccích a někteří z místních se nevěřícně chodili dívat jak nám pivo 
chutná. Nebylo to ale ani tak chutí, jako potřebou nějak protrpět čas do odjezdu 
autobusu. Autobus přijel včas a poloprázdný.  Když jsme se snažili řidiči vysvětlit kam 
jedeme, ozvala se ze sedadla za námi jadrná čeština. Čech, který se po válce 
v místě oženil a zůstal byl pro nás jako zjevení. Znal místní poměry, poradil nám, kde 
přečkat do rána i jak se do Streitfeldu dostaneme. Po příjezdu do Löbau jsme 
vyhledali podle rady noclehárnu Armády spásy. V tuto pozdní hodinu byla ale 
všechna lůžka obsazená a my jsme se odebrali na místní vlakové nádraží. Nádraží 
bývají útočištěm bezdomovců, kterými jsme se v tu dobu cítili. Jak jsme přečkali noc 
už ani nevím, ale jak se otevřela nádražní restaurace, byli jsme ten den prvními 
hosty.  

Protože se na návštěvy, a především ty neohlášené, nechodí brzy po ránu, 
kdy ještě může pan domácí spát, oddálili jsme odjezd taxíkem z Löbau a k panu 
Matthesovi jsme dorazili kolem desáté dopoledne. V paměti mám Streitfield jako 
maličkou vesničku, kde jsme skleníky pana Matthese lehce našli. Byly to dva 
souběžné skleníky plné parodií, které jsme většinou znali jen z Backebergova  
Kakteenlexikonu. Myslím, že také pěstoval orchideje, ale na ně si již moc nepamatuji. 
Ač neohlášené nás pan Matthes přátelsky přivítal a provedl po své sbírce. Naše 
nadšení ho nechávalo klidným. Ptali jsme se ho na spoustu věcí a on nejen trpělivě 
odpovídal, ale také se vyptával. Ukázali jsme mu článek o jeho sbírce, který vyšel 
v Kaktusech. Tady došlo k menšímu nedorozumění, když se domníval, že mu 
časopis posílá autor článku. To se nakonec vysvětlilo. Pan Matthes měl v době naší 
návštěvy již 70 let věku, ale stagnace sbírky nebyla vidět. Nějaká ta vlnatka ale ano. 
Základy své sbírky začal budovat ve dvacátých letech 20. století. Sbírku jsme 
zdokumentovali na diapozitivech, aby bylo co promítat na kaktusářských schůzích a 
také jsme něco nakoupili. Byli jsme trochu překvapeni, když se nám doporučil zajet 
se podívat do Jänkendorfu, vzdáleného snad 20 km, do sbírky místního 
zemědělského družstva, kterou spravoval Michael Haude. Tu sbírku jsme neznali ani 
neplánovali, ale byl to moc dobrý tip. Asi hodinu jsme čekali na příjezd taxíku, který 
nás odvezl do Jänkendorfu. Nevím jestli jsme byli první Češi ve sbírce, ale paní 
kterou Michael pověřil, aby se nám věnovala, byla z naší návštěvy dost překvapená. 
Tvářila se ale velmi mile a přátelsky, tak jsme ji obdarovali půllitrem vodky.  



OSTNÍK – květen 2013 ………...............         ………………………………………….... 
 

76 

 
 

Jaroslav Vích a Richard Matthes v Streitfieldu 
 

 
 

Michael Haude a Pavel Uherka v Jänkendorfu 
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Z prodejních skleníků jsme byli, mírně řečeno, šokováni. Všehochuť kaktusů, o 
kterých jsme si mohli dosud jen nechat zdát. Parodie, fraileje, sulcorebutie, 
notokaktusy, weingartie a dokonce i diskokaktusy. To bylo něco, co jsme ještě 
neviděli. Co si vybrat, když jsme mohli vzít jen to, co uneseme v příruční tašce. Naše 
průvodkyně, asi také díky dárku, nám nabalila i diskokaktusy, roubovance o průměru 
asi 1 - 2 cm, sice beze jmen, označené jen čísly, viditelné novinky. K naší smůle si 
toho při placení všimnul Michael, vyčinil naší průvodkyni a diskokaktusy putovaly zpět 
na parapet. Nicméně i tak byl nákup bohatý.  

Den se již chýlil ke konci, když jsme, opět taxíkem, dorazili zpět do Löbau. A 
opět byl před námi problém noclehu. V místním hotelu chtěli za nocleh 100 marek, 
což jsme si nemohli dovolit. Když jsme se poptávali po noclehu, dostali jsme tip na 
ubytovnu, kde byli ubytováni dělníci z Polska. Když jsme hledali cestu k ubytovně, 
oslovili jsme náhodně kolemjdoucí dívku, která byla ochotná nám pomoci. Uměla 
celkem dobře rusky, kde je ale ubytovna nevěděla, ale zeptala se. Ten člověk, 
kterého oslovila, byl asi dobře informovaný a varoval nás, abychom tuto ubytovnu 
nevyhledávali. Nájemníci ubytovny neměli dobrou pověst. To postrašilo nejen nás, 
ale i tu ochotnou dívku, myslím, že se jmenovala Aneta. Po chvíli přemýšlení si 
vzpomněla, že její kamarád má nedaleko za městem daču. Kdo rozumí rusky, 
pochopí, že to měla být chata. V očekávání jsme s Anetou a jejím kamarádem 
vyrazili za město. Počasí nevěstilo nic dobrého, bylo září. Když jsme dorazili k lesu, 
byl déšť na spadnutí. Ani ledová průtrž mračen by mě nezchladila tak, jako pohled na 
daču. To co jsme na lesní mýtině viděli byl odstavený dvoukolový přívěs. Měl sice 
střechu a okna a podél stěn úzké lavice a uprostřed stůl, ale vše bylo nakloněno. 
Přívěs stál šikmo, s ojí nahoru. Unavení a zdeptaní jsme rezignovali a nabízený 
nocleh přijali. Pavel odešel doprovodit naše dobrodince a já jsem ulehl na šikmou 
lavici a téměř okamžitě usnul. Probudil mě náraz a já ležel na lavici hlavou dolů a 
nohami nahoru. To se totiž vrátil Pavel a při hledání místa na spaní přešel do přední 
části přívěsu, který se převážil. To se za noc několikrát opakovalo, podle toho kdo si 
potřeboval odskočit. V ranním šeru mě probudila zima a dusot nohou, který se 
v intervalech blížil a vzdaloval. Poslouchal jsem ty zvuky a neměl jsem moc odvahy 
vyhlédnout ven. Když se dusot se vzdálil, vyhlédnul jsem ze dveří. I když mi po 
nočních přesunech a pádech nebylo do smíchu, to co jsem uviděl, mě rozesmálo a 
dalo zapomenout na protrpěnou noc. Říká se, že nic nepotěší víc, než cizí neštěstí. 
Kolem přívěsu ve větších či menších okruzích obíhal Pavel v trenýrkách. Prý aby se 
zahřál. Když totiž vyprovodil naše dobrodince, spustil se déšť, nohavice od kalhot 
promokly a boty brodící se bahnem začaly čvachtat. V tom se prostě spát nedalo.  
Nezbylo nám nic jiného než solidárně opustit daču a jít se ohřát na nádraží. Ještě 
nás čekala cesta vlakem do Drážďan, kde jsme si chtěli prohlédnout město.  

Prohlídka Drážďan byla kaktusářsky málo zajímavá, nicméně kaktusy o 
velikosti 8 - 10 cm v průměru za výkladem květinářství nás na chvíli zastavily. Po 
návratu domů vzbudila naše cesta zájem a do Jänkendorfu se po nás vypravili i další 
kaktusáři ze severní Moravy. Já už jsem si ale svojí první zahraniční cestu do 
Německa nikdy nezopakoval. Jen nostalgicky vzpomínám, že letos v září uplyne od 
naší cesty za kaktusy již 40 let. S bývalými spolucestujícími se potkáváme jen 
nahodile, Pavel Uherka přestal kaktusy pěstovat v roce 1976 a od té doby se naše 
zájmy rozešly. 

Drážďany jsem později ještě několikrát navštívil, naposledy v roce 1986. 
Tehdy jsem se vracel z Berlína, kde mimo služebních povinností v podniku WSS 
Berlín (nyní Siemens) jsem volné odpoledne věnoval návštěvě sbírky Klause 
Neumanna a jeho přátel. Klaus byl zaměstnancem tohoto podniku a toto setkání 
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mám mnoho vzpomínek. Cestou z Berlína jsem vystoupil v Drážďanech a zajel 
místní dopravou do Radebeulu s dvojím cílem: podívat se do indiánského musea 
Karla Maye a navštívit německého kaktusáře – notofila dr. Schäfera. S doktorem 
Schäferem jsem se znal jen z korespondence a byl jsem hodně zvědavý na jeho 
sbírku. Přijetí u Schäferů bylo velmi milé jak ze strany dr. Schäfera, tak i jeho paní. 
Na sbírku si už moc nevzpomínám, ale pár rostlin jsem si přivezl a jsou milou 
vzpomínkou na tohoto německého kaktusáře. Po nějaké době jsem dostal zprávu, že 
dr. Schäfer ze zdravotních důvodů předal sbírku nějaké botanické zahradě. Více 
zpráv o ní nemám. Návštěva indiánského muzea Karla Maye byla pro milovníka 
„májovek“ (tak se říkalo knihám K. Maye) zážitkem. I když člověk věděl, že knihy K. 
Maye jsou jen fikcí u které se krásně sní, budily srub i dekorace dojem opravdovosti. 
S odstupem čtvrtstoletí si vlastně uvědomuji, že to byla moje poslední návštěva 
Drážďan. Snad ještě někdy budu mít příležitost se do tohoto krásného města 
podívat. 

Osmdesátá léta dvacátého století byla pro mě především dobou čilé 
korespondence a výměny semen a rostlin. Měl jsem to štěstí, že jsem byl jedním 
z prvních oslovených při vzniku společnosti INTERNOTO. Nic ale nebylo bez 
problémů. Tzv. železná opona a devizové předpisy komplikovaly život všem z 
„východu“, kteří v té době byli členy mezinárodního spolku. Československou 
korunou se platit nedalo a tak jsem byl odkázán především na výměnu. Byla to ale 
doba, kdy jsem, přes všechna úskalí, dostal v semenech nebo rostlinách téměř vše, 
co bylo v rámci rodu Notocactus (sensu Buxbaum), nalezeno. Když ovšem hodnotím 
tyto komplikace s tím, co nám kaktusářům, přineslo přistoupení České republiky 
k mezinárodní úmluvě CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), musím konstatovat, že dnešní stav 
zákonné úpravy je méně svobodný a bohužel vůbec nepřispívá k ochraně 
ohrožených druhů kaktusů a deklarovaná regulace obchodu není tím, co ohrožené 
rostliny potřebují. 
 
Ing. Jaroslav Vích 
 
 
 
 

Naši jubilanti 
 
 

        Začátkem května oslavil významné životní jubileum 75 
let náš dlouholetý člen, pan Radomír Janus . Je to 
neuvěřitelné, jak ten čas letí, nedávno jsme v Ostníku 
vzpomínali oslavencovo kulaté jubileum a už je zde další. 
Radomír je pravidelným účastníkem všech našich schůzek i 
dalších kaktusářských akcí prakticky už téměř padesát let. 
Nadšený kaktusář tělem i duší navštěvuje i další zahradnické 
výstavy.  
        Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti, s rostlinami nezapomenutelné 
zážitky a hodně úspěchů s nevšední exotickou krásou. 
 

 

 
 



Vzhůru do nové sezóny 
 

Zima konečně skončila a začalo léto. Tak by se dal označit nástup do nové 
sezóny. Během zimního období bylo velmi málo slunečních dnů a jaro ne a ne přijít. 
Ke konci zimy byli už všichni nervózní a nemohli se oteplení se sluníčkem dočkat. 
Navíc se zima několikrát hlásila novými návaly sněhu, aby sníh za pár dnů rozrál a 
vše se následně opakovalo. Prakticky jsem musel ve skleníku stále topit až do půlky 
dubna a netroufal jsem si kaktusy přemístit na letní stanoviště. Teploty v noci stále 
klesaly kolem nuly nebo těsně do mínusu. Přesto celé zimní období nebylo zase tak 
chladné. Poznám to podle celkově spálených kilowathodin během zimy, kdy přitápím 
ve skleníku svým kaktusům. Letos jsem propálil o 20% méně elektřiny, než jiné roky 
a to jsem se stěhováním kaktusů na letní stanoviště začal o měsíc později než loni či 
předloni.  

Zahájení sezóny však začalo návštěvou několika kaktusářských akcí, už 
23.3.2013 proběhlo jarní sympozium v Praze. Po velikonocích jsme byli navštívit ve 
dnech 5.-7.4.2013 tradiční setkání gymnofilů v Eugendorfu, po cestě tam jsme se 
podívali do několika známých sbírek rakouských pěstitelů. Tentokrát jsme zavítali 
k Franz Kühaasovi, Franz Bergrovi a Helmutovi Amerhauserovi.  

Po chladných dnech v Rakousku se po příjezdu domů začalo konečně 
objevovat sluníčko a teploty stoupaly rychle nahoru. Během týdne jsme přešli ze zimy 
do léta, kdy teploty na teploměru vyšplhaly přes den na víc než 25 °C. Na r ůzných 
místech v republice padaly dlouholeté teplotní rekordy. Okamžitě nastala akce 
„kulový blesk“ a stěhování rostlin na letní stanoviště. Po přemístění všech kaktusů 
jsem je hned pozaléval a přivedl je do růstu. Během dvou dnů byly kytky 
k nepoznání, pěkně nacucané začaly tlačit pupeny a některé dokonce začaly kvést. 
Výsevy patagonských kaktusů, které jsem provedl v březnu do chladna, začaly po 
přechodu v teplých skleníkových teplotách rychle klíčit jako tráva. I příroda začala 
vystrkovat své růžky, po slezení sněhu jsme se stihli ještě podívat na rozkvetlé 
šafránové louky v Přírodní rezervaci Hořina, na procházce po lesích nafotit rozkvetlé 
fialově kvetoucí lýkovce apod. Ale vraťme se zpět ke kaktusům a kochejme se, nová 
pěstitelská sezóna právě začíná. 
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Takhle to vypadá, když na jaře zakvetou různé formy Gymnocalycium bruchii 




