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Na titulní straně je kvetoucí Agave vilmoriana , jejíž dlouhý, žlutý květní stvol 
se tyčí proti obloze zahalené bouřkovými mraky. 
       Ernst Kluge píše o „ohroženém ráji“, tedy o sukulentní flóře ostrova Sokotra . 
Popisuje a na 18 snímcích dokumentuje bohatství rostlin, rostoucích v údolích a na 
strmých skalních stráních. Všímá si zejména  stromovitých sukulentů (např. Adenium 
obesum subsp. socotranum, Dendrosicyos, Jatropha, Cissus, Sterculia africana, 
Dorstenia gigas), a jejich podrostu (např. Caralluma socotrana, Aloe, Croton). 
Poměrně malý počet obyvatel se ani zdaleka nevyrovná množství chovaných, nebo 
zdivočelých koz, které ožírají kde co. Nikoli turisté, ale kozy jsou ta hrozba další 
existenci „ráje“. Zmenšování kozích stád naráží na odpor domorodců, pro které jsou 
kozy hlavním zdrojem masa a mléka. Na ostrov se musí téměř vše dovážet, včetně 
obilnin, brambor, zeleniny, ovoce i nezávadné pitné vody. Zájem o ochranu přírody je 
na posledním místě. 
       Při návštěvě naleziště Mammillaria hernandezii  popisuje autor, jak potíže 
s dojetím na GPS udávané místo, tak cestou nalezené jiné pozoruhodné kaktusy. 
Mezi nimi byly odlišně vytrněné kusy Ferocactus latispinus, Mammillaria vaupelii, 
různé opuncie a echeverie. Hledaná M. hernandezii patří k nejhezčím s hřebínkovitě 
rozložené bílé trny a poměrně velké, většinou sytě fialově-karmínové (magenta) 
květy. Rostla v ostrůvcích humusu na rovinkách téměř bez jiného porostu (8 snímků). 
       Frailea castanea  (= podle kaštanově hnědé pokožky) byla popsána r. 1937 
Backebergem a jako většina frajlejí prošla řadou přejmenovávání a záměn  
(Fr. asterioides). Naposled v roce 1995 byla Braunem  a Estevesem nazvána Fr. 
castanea subsp. harmoniana. Tělo má tvar plochého disku s lehce zanořeným 
temenem o průměru až 4,5 cm a načervenalou až tmavě hnědou, někdy i 
šedozelenou pokožkou. Plochá žebra (9 - 15) oddělují kolmé rýhy. Na areolách má 
trochu bělavé plsti, 3 - 11 krajních, krátkých (0,5 - 1,5 mm) hnědých trnů, přilehlých 
k tělu. Jeden střední se od nich téměř neliší. Květy se často mění v plod i bez 
rozevření (kleistogamie), ale rozevřené jsou až 4 cm dlouhé, žluté. Roste na území 
spadajícím do Argentiny, Uruguaje a Brazílie, vyskytuje se na loukách, mezi křovím, 
většinou však na místech se skalním podložím a slabou vrstvou půdy. Doporučuje se 
pěstovat ji na přistíněném a vlhčím místě ve skleníku nebo pařeništi, v propustném 
substrátu s příměsí hlíny a humusu. V létě bohatší zálivka, nesmí být déle v suchu.  
Květy se otvírají obvykle až po zálivce při slunném, teplém počasí. Zimovat při 5 - 10 
°C a občas slabě zvlhčit. K úspěchu výsevu je třeba mít čerstvě sklizen semena. 
Frajleje rychle stárnou, proto je třeba výsevy opakovat asi každé 3 roky. Často je 
napadá „červený pavouček“ (2 snímky). 
       Gymnocalycium paraguayense  (= podle výskytu v Paraguay), bylo r. 1936  
Backebergem přejmenováno na G. fleischerianum. Má ploché až kulovité, později 
odnožující tělo o průměru až 12 cm se zelenou pokožkou. Žebra (5 - 13) dělí 
vodorovné rýhy na hrboly, nesoucí areoly se 3 - 9 nahnědlými, až 6 cm dlouhými 
trny. Květ je 46 cm dlouhý s bílými až narůžovělými okvětními plátky, u báze 
tmavšími. Čnělka bílá, blizna nažloutlá, prašníkové nitky růžové, při bázi tmavší.  
Kuželovitý plod je zelený, dozrálý je měkký. Malé skupiny rostou v departmánech 
Paraguari a Cordillera  při 150 - 300 m na skalnatých a písčitých substrátech, často 
ve vysychajících korytech potoků, v trávě a pod nízkými keři. Kultura je snadná, 



nesnáší však úpal a dlouhá horka. Vhodné je pařeniště nebo balkon, výživný 
substrát, bohatá zálivka v létě. V zimě chladno, světlo, sucho. Množí se odnožemi 
nebo semeny, roubování je zbytečné. Na nalezištích je následkem zemědělských a 
stavebních prací, ale i turisty a sběrateli silně ohroženo (2 snímky). 
       Nově objevený druh z Bolivie je Weingartia pucarensis  (= podle místa 
nálezu, pohoří Pucala). Diers a Jucker uvádí velmi podrobný popis a diskutují o 
příbuznosti novinky s již popsanými weingarciemi. Její specifickou vlastností je 
neobyčejně tmavá hnědočervená pokožka. Výsevy prokázali, že tato barva nesouvisí 
s intenzitou osvětlení, naopak je geneticky vrozená a projeví se během 3 - 4 dnů u 
semenáčků ve stáří 3 měsíců. Od podobné W. longigibba se liší menší velikostí, 
kratšími hrboly, nemá vlnu na aureolách s květy a sytě žluté květy mají velmi často 
karmínový střed květu. Připojeno je 14 obrázků naleziště, kvetoucí rostliny, 
semenáčků, řezu květy a rastrové snímky semen a jejich testy. Roste ve zvětralém 
pískovci na kamenitém podloží, ale i v humózní půdě ve stínu křoví. 
       Mammillaria yaqensis  vyniká poměrně velkými (2 - 3 cm v Ø) růžovými květy, 
které bohatě překrývají nevysoké, válcovité články rostliny, opatřené silným, hákovitě 
zahnutým středním trnem, tmavě hnědým až černým, s ostrou špičkou. Ta umožňuje 
snadné přichycení a oddělení článků od těla a umožňuje jejich zavlečení na novou 
lokalitu. Riziko pro pěstitele je v tom, že obvykle nevědomě a nechtěně si sám 
rostlinu „přestěhuje“ (snímek). 
       Yavia cryptocarpa  je zatím jediný známý druh nového rodu Yavia. Pěstování 
je obtížné, proto ve sbírkách přežívají jen roubované kusy. Autor popisuje zkušenosti 
se svou na Echinopsis naroubovanou yavií. Po několika letech čekání našel u její 
báze rychle rostoucí zduřeninu, z níž vzniklo klubko postupně se rozevírajících, 
růžových květů. Nadšen takovým nálezem píše o yavii „nadité spoustou květů“ 
(snímek). 
       Doporučované kaktusy a sukulenty: Coryphantha macromeris (vyskytuje se 
na velké rozloze od Texasu po severní Mexiko. Tvoří velké skupiny o Ø  až půl 
metru. Roste na písčitých naplaveninách, někdy pod keři v n. m. výšce 750 - 1000 m. 
Pěstovat v písčitém substrátu s mírnou zálivkou, na teplém a slunném místě. Zimovat 
suše a chladně); Mammillaria viereckii  (malého růstu s krémově bílými květy o Ø 12 
mm. Ozdobou jsou také červenohnědé plody s černými semeny. Propustný substrát, 
slunné a teplé místo, v zimě ± 8 °C a sucho); Opuntia platyacantha  (má až 5 cm 
dlouhé, ploché trny, květy žlutorůžové barvy jsou 5 - 6 cm velké. Zalít začátkem jara 
aby došlo ke zdárnému vývoji poupat. V létě je vhodné slunné, vzdušné místo a 
bohatší zálivka s přihnojením. Otužilé kusy je možné zimovat v nevytápěném 
skleníku); Yavia cryptocarpa  (popsána r. 2001, pochází ze severní části hranice 
Argentiny s Bolívií. Naleziště ve výšce ± 3700 m se vyznačuje nočními mrazy 
v kterékoli roční době. Silný řepovitý kořen umožňuje přežít dlouhé sucha. V kultuře 
je třeba vystříhat se bohatší zálivky a vyšších teplot.); Lithops optica 
´Rubra´ (pochází z Namibie, roste při pobřeží v písku, v úkrytu mezi kameny. Vodu 
získává hlavně z noční rosy. Na rozdíl od jiných lithopsů kvete u nás ve sbírkách jako 
prvý a v teplejších dnech vyžaduje trochu vody. Nesnese teploty pod 5 °C. Forma 
„rubra“ má načervenalou pokožku); Stapelia asterias  (popsána byla již  r. 1797. Její 
čtyřhranné, jemně ochlupené články jsou až 15 cm vysoké, u báze odnožují a tvoří 
větší trsy. Cca 11 cm velké pěticípé červenohnědé květy mají zřetelné příčné rýhy a 
krátké, bílé vlasy. Méně náročný druh,  v době vegetace pravidelná zálivka, v zimě co 
nejvíce světla při 8 - 10 °C a za slunných dnů trochu zvlhčit substrát).  
 
MUDr. Vladimír Plesník 



Výsevy austrokaktus ů 
 

V dubnu 2013 byl v Ostníku článek o výsevech kaktusů, je prostě jaro - čas 
výsevů nových semen. Tak si to zopakujeme a podíváme se na letošní výsevy. 
V listopadu loňského roku jsem byl na výletě po Patagonii s Frantou Frýdlem a Ing. 
Jiřím Kolaříkem, především nafotit kaktusy v květu. Bohužel, když rostliny kvetou 
nemají semena. Jen v závěru cesty se nám podařilo sebrat pár semen ze dvou míst, 
které jsem hned koncem února vysel. Máme však dobré kamarády, kteří jeli o dva 
měsíce později na semena a pár semínek ke studiu rodu Austrocactus, Maihuenia 
apod. jsem získal. Původně měl s námi na expedici jet ještě čtvrtý člen - Ing. Josef 
Bušek, ale nějakým nedopatřením k tomu nedošlo. Proto jel později v lednu 
s Elizabeth a Norbertem Sarnesovými. Po jeho návratu jsme si vyměňovali své 
zážitky a informace o navštívených lokalitách. Slovo dalo slovo a záhy jsem obdržel 
balíček ze semeny, abych provedl zkušební výsev. Mám celkem dobré zkušenosti 
z výsevy čerstvých semen austrokaktusů, jejichž testa ještě nazatvrdla. Pokud nejsou 
semena podtržená, nezralá, klíčí čerstvá bez problému. Všechny semínka jsem si 
nejdříve nafotil, pro pozdější porovnání. Franta Frýdl má skvělé úspěchy s výsevy, 
nabídl se, že semínka vyseje. Téměř všechny porce vyklíčily a semenáčky dobře 
rostou, prakticky by chtěly do měsíce přepikýrovat. Podíváme se jak vypadají 
semena austro ze sběru Josefa Buška, semena Austrocactus spiniflorus od Jiřího 
Kolaříka, následují naše dvě lokality a poslední semínka jsou od Jaromíra Chvastka: 
 

     
A.bertinii, jv. Puerto Deseado, RP 47,     A.bertinii, Lago Gardiel, est. Argentina, 1 km od jezera vpravo 
 

     
A.bertinii, Puerto Deseado, vyhlídka na přístav,    A.bertinii, Puerto San Julian – Gob. Gregores, RP 25 
 

     
A.bertinii, Puerto San Julian – Gobernador Gregores,  A.bertinii, RP25, 22 km za Gob. Gregores, malé 
 

     
A.coxii (gracilis), 5 km Canallo, tvrdé trny,             A.coxii (gracilis), Gobernador Costa II. – Paso Indios 



     
A.coxii (gracilis), jižně Gobernador Costa, na skalách,      A.coxii, Perito Moreno, 3 km kaplička, RP 43   
 

     
A.coxii, R 41, před Paso Robayo,                   A.coxii, RP21, Rio Senguer, 580 m, trsovité malé rostliny 
 

     
A.patagonicus bertinii, S.Cruz, RP 47, Tejer – Tres Lagos, 113 m,   A.sp., 1 km Los Tamariscos, RP20  
 

     
A.sp., 22 km za Gob. Gregores, RP 25, růžový květ,         A.sp., 50 km Sarmiento, RN26, malé rostliny 
 

     
A.sp., 60 km od Sarmiento, Rio Senguer, u mostu, A.sp., Puerto San Julian – Gober. Gregores, RP 25 
 

     
A.sp., R 38, Rio Senguer,                            A.sp., R 40, 12 km z Cueva de Los Manos – Perito Moreno 
 

     
A.sp., Rio Olmi, 30 m od mostu,                                                                                         A.sp., Ruta 31 



     
A.sp., z Gobernador Gregores na jih,                                       A.spiniflorus, JGK 461, Chile, Farellones 
 

     
A.dusenii, KL13-022, Telsen 2 km,               A.patagonicus, KL13-088, 5 km od kempu Villa El Chocon 
 

     
A.bertinii, CH 1573, Caňadon Seco,     A.bertinii, CH 1574, est. Las Mercedes, R28, směr Bustamante 
 

     
A.bertinii, CH 1575, před Bustamante,                                                   A.bertinii, CH 1576, Bustamante 
 

     
A.bertinii, CH 1579, směr z Bustamante na Camarones,       A.bertinii, CH 1580, za Camarones, na R3 
 

     
A.dusenii, CH 1586, R4, směr Telsen,        A.bertinii, CH 1587, u Playas Doradas, směr Sierra Grande 
 

     
A.bertinii, CH 1588, Sierra Grande, na Arroyo Ventana,         A.bertinii, CH 1590, směr Arroyo Ventana 



Semena jsou uvedena pod názvy, jaké sběratelé uvedli. Já bych asi některé 
názvy trochu poopravil. Např. semínka od Puerto Deseado nebo Gobernador 
Gregores, jsou o chloupek větší než ostatní, což odpovídá rovinatým rostlinám typu 
Austrocactus patagonicus, ale vše se vyjasní až rostlinky vyrostou. V průměru jsou 
semena velká 2,5 x 2 mm a hodně hrbolatá. Austrocactus spiniflorus má semena 
však poněkud větší až 3 x 2 mm a navíc s hladkou testou, tím se podstatně liší od 
všech ostatních austrokaktusů. Semena jsou jakoby stočená do rohlíčku, rovinaté 
typy Austrocactus bertinii či patagonicus, mají zahnutí menší, zatímco horské typy 
např. Austrocactus coxii, mají tzv. zobáček zúžený a více zahnutý. Pod ohybem se 
nachází malé hilum, které má vliv při klíčení semen. Pokud jsou semena čerstvá, je 
hilum ještě jakoby měkké a vláha se snadno dostává k embryu. U starších semen se 
doporučuje při výsevu hilum odstranit, aby se vláha dostala dovnitř a semena potom 
lépe klíčí. Starší semena po několika letech klidu, začínají rovněž dobře klíčit. 
 František provedl výsev v domácím prostředí, na okně, chráněné před 
prudkým sluncem, koncem března, hned po dodání semen. Časté mlžení výsevu, 
vytvářelo pod víčky kelímků vlhké klima, vhodné ke klíčení. Po třech týdnech už byla 
semínka venku a poměrně dobře rostou. Některá semena měla při výsevu nahnědlou 
barvu, což je známka, že ještě nebyla zcela zralá. Tyto semena vůbec neklíčily a 
začaly brzy plesnivět. V praxi to znamená, že nezralá semena nemá cenu sbírat 
neboť neklíčí. Zpočátku se malinké semenáčky povalují po zemi a kořínky hledají 
místečko, kudy se dostat do substrátu. Kořínky by neměly zaschnout a musí se držet 
ve vlhku, vhodné je mírně je zasypat pískem, který už dodá vlhkost i potřebné živiny. 
Pozor na poškození kořínků při následném pikýrování, aby semenáčky nezačaly 
zahnívat. Než vytvoří semenáčky dostatečný kořenový systém, rostou zpočátku 
celkem pomalu, ale v dalších letech vše doženou. 
 

 
 

Otevřené kelímky s klíčícími semenáčky (foto František Frýdl) 



    
 

Ukázka výsevů austrokaktusů po vyklíčení přibližně po měsíci (foto František Frýdl, 31. 3. 2014) 
 

 
 

Půlroční vytrněné semenáčky už vypadají jako kaktusy 
 
 

Po několika týdnech se na vytáhlých stoncích začnou tvořit malé trníky a 
hlavička se začíná zakulacovat. Po přesazení malé rostlinky dostanou nové živiny a 
dobře rostou. Občas přidáme trochu hnojiva a za 3 - 4 roky jsou kaktusy už pěkné 
jako na nalezištích. Rostlinám je třeba dopřát co nejvíce čerstvého vzduchu a spíše 
chladnější venkovní pěstování na tzv. stolech jen nadkryté, aby na ně nepršelo. 
Pokud je ve skleníku příliš teplo, tak se rostliny vytahují a nevypadají dobře. Nejlépe 
je omezit zálivku a zastavit růst a počkat až se ochladí. Podobně je tomu i při 
zimování, snížit co nejvíce teplotu, třeba až k nule. Nevadí ani krátkodobé poklesy 
teplot nad ránem pod bod mrazu, ale přes den by teploty měly být zase nad nulou. 
Oblast výskytu rodu Austrocactus je poměrně velká, proto i klimatické podmínky jsou 
různé. Rostliny na pobřeží mívají denní teploty podstatně vyšší než rostliny na 
horách. V Patagonii však fouká silný, studený vítr i v letním období, který sluneční 
záření ochlazuje. Povrch země je však teplý a kořeny jsou pěkně v teploučku. 



 
 

Semenáčky z výsevu v roce 2010 začínají pěkně vytrňovat a dostávají vzhled jako na nalezištích 

 
Ve sbírce mám větší rostliny ze semen, která přivezl v roce 1992 Jaroslav 

Procházka a nabízel je jako Austrocactus patagonicus. Dnes sám říká, že všechny to 
jsou Austrocactus bertinii. Odpovídá tomu na prvý pohled vzhled rostliny i květy, 
které se na temeni pravidelně objevují každý rok. Semena tenkrát úspěšně vyseli a 
do dospělosti přivedli u Kupčáků nebo je také namnožil Lumír Bunček. U Kupčáků je 
kolekce těchto rostlin dodnes, naproti tomu Lumír Bunček se pěstováním tohoto rodu 
už nezabývá. Množením „Procházkových“ rostlin se zabývalo jen několik pěstitelů, 
tenkrát o austráče nebyl valný zájem. Rostliny s označením JPR se například objevily 
v Olomouci, Vysokém Mýtě, Havlíčkově Brodě, Plzni, Písku a jinde. Dohledat jejich 
původ je po dvaceti letech celkem problém, pěstitelé si jejich čísla totiž nepamatují a 
potřebné záznamy se ztratily. Jen Jiří Kolařík se zmiňuje v Pěstitelských poznámkách 
na „Internetových novinách“ o třech JPR číslech, které má ve své sbírce (v seznamu 
označeny tučně). Vyhledal jsem ve starých seznamech, jaká semena Jarda přivezl: 
Jaroslav Procházka 1992 
JPR 29/71 - Austrocactus patagonicus, R. N., Ruta 61, před Arroyo de los Berros 
JPR 30/75 - Austrocactus patagonicus, R. N., Sierra Colorada Paileman, 430 m 
JPR 31/78 - Austrocactus patagonicus, R. N., Sierra de la Ventana, ruta 58, km 100, 400 - 500 m 
JPR 35/88 - Austrocactus patagonicus, R. N., Sierra Chancha, 250 m 
JPR 42/97 - Austrocactus patagonicus, Chub., Punta Loma, 30 m 
JPR 47/106 - Austrocactus patagonicus, Chub., Canthera Namunctura, 300 m 
JPR 48/109 - Austrocactus patagonicus, Chub., Cabo Raso, 100 m 
JPR 49/113 - Austrocactus patagonicus, Chub., před Camarones, 200 m 
JPR 53/120 - Austrocactus patagonicus, Chub., Ruta 1, před Bahia Bustamante, 80 m 
JPR 55/127 - Austrocactus patagonicus, Chub., za Bahia Bustamante, 4 km, 160 m 
JPR 56/129 - Austrocactus patagonicus, Chub., Ruta 28, směr Ruta 3, 210 m 
JPR 58/131 - Austrocactus patagonicus, Chub., Comodoro Rivadavia, 60 m 
JPR 60/138 - Austrocactus patagonicus , S. Cr., Puerto Deseado, 100 m 
JPR 66/151 - Austrocactus dusenii, Chub., Telsen, 550 m 
JPR 65/150 - Austrocactus dusenii,  žluté trny, Chub., Gan Gan, 970 m 
JPR 78/176 - Austrocactus patagonicus , L. Pa., 25 de Mayo Ruta 20, 380 m 
Jaroslav Procházka 1995 
JPR 071/299 - Austrocactus patagonicus, R. N., Choele Choel, 260 m 
JPR 120/308 - Austrocactus patagonicus, Neoq., Neoquen, 290 m 
JPR 122/311 - Austrocactus patagonicus, R. N., 6 km, před 25 de Mayo, jih, 350 m 



Od devadesátých let prakticky semena nebyla nabízena, neboť je nikdo 
nedovezl. Situace se změnila, když se naši cestovatelé nabažili mexických rostlin a 
obrátili své kroky do Jižní Ameriky, kde nejnavštěvovanější zemí je Argentina. Po 
prozkoumání severních oblastí, začínají kaktusáři objevovat v poslední době i 
nehostinné oblasti Patagonie. V roce 2012 byl popsaný nový druh Austrocactus 
ferrarii. Dnes po třech návštěvách lokalit patagonských kaktusů, mohu jistě říct, že 
nových nepopsaných druhů se v Patagonii nachází podstatně více, zatím jsou 
označeny provizorními názvy nebo čísly a čekají na zpracování nasbíraných 
informací. 
 

 
 

Pohled do části kolekce austrokaktusů ve sbírce 
 
 

Pěstování austrokaktusů není tak náročné, navíc rostliny v zimě snáší velmi 
dobře nízké teploty a není třeba tak moc vytápět skleník. Při letošní mírné zimě jsem 
měl topení puštěné, jen když teploty klesaly pod -5 °C a to bylo jen několik dnů. Už 
koncem února jsem provedl mlžení a mírnou zálivku, aby se malé rostliny trochu 
napily, ale aby nezačaly růst a vytahovat se. S prodlužováním dne jsem mlžení 
opakoval častěji. I na lokalitách je po studeném ránu na rostlinách rosa, někdy i 
namrzlá, ta však po vykouknutí sluníčka rychle mizí. Koncem dubna byly austráče už 
třikrát  pozalévané a začínají tlačit na temeni pupeny. Objevují se nejen na starých, 
velkých rostlinách, ale i na menších semenáčcích nebo namnožených odnožích. 
Kromě výsevů se dají austrokaktusy dobře množit i odnožemi. 



  
 

V současné době na konci dubna už austrokaktusy tlačí poupata 
 
 

V letních vedrech je vhodné zálivku omezit, aby rostliny neztratily kořeny a 
pokračovat znovu až se znovu v noci ochladí, někdy koncem srpna. Vhodné je 
zalévat v době dešťů, kdy se vždy ochladí, ale to je stará, známá, zahradnická praxe, 
kterou asi všichni znají. Přeji přátelům o Patagonské kaktusy hodně úspěchů 
s pěstováním austrokaktusů, ale i jiných rostlin. 
 
Lumír Král 
 
 
 

Rod Callisia  
extrémn ě odolné sukulenty z Mexika 
 

Na velmi suchých a slunci vystavených místech jsem se v Mexiku několikrát 
setkal s drobnými sukulentními keříčky, které mi svými lodyhami a lístky připomínaly 
tradeskancie z oken mojí maminky. Po návratu jsem začal pátrat v literatuře a našel 
něco málo o těchto extrémně odolných rostlinách, především o jejich taxonomii a 
nomenklatuře. Rod Callisia se liší od rodu Tradescantia klubíčkovitě staženými 
vrcholíky podpíranými jediným a sotva patrným listenem. Někteří autoři v minulosti 
řadili některé rostliny z dnešního rodu Callisia do rodu Tradescantia. Já jsem se 
v Mexiku setkal se dvěma typy rostlin, o nichž se domnívám, že jsou Callisia 
navicularis a Callisia micrantha. Callisia navicularis se mi zdála být drobnější 
s menšími sukulentními lístky, naopak Callisia micrantha byla nepatrně větší s lístky 
delšími a mohutnějšími. Callisia navicularis se občas vyskytuje pod starším jménem 
Tradescantia brachyphylla Greenm. Snažil jsem se zjistit, jak by se tyto dva druhy 
měly odlišovat. Ani původní popisy nedaly jasnou odpověď. Také vyobrazení, která 
doprovázejí původní popisy, ukazují výrazně podobné, ne-li shodné rostliny. Jejich 
areál rozšíření by měl být severní Mexiko a jih USA. Literatura uvádí také jako 
naleziště Peru, ale o nálezu této rostliny v posledních 100 letech není nikde zmínka.  



     
 

Callisia micrantha a Callisia navicularis původní obrázky k popisům 
 

 
 

Callisia  micrantha, El Nuněz, Mexiko (foto: Jaroslav Vích) 



 
 

Callisia navicularis, Aramberi, Mexiko (foto: Jaroslav Vích) 
 
 

Taxonomické i nomenklatorické uspořádání tribu Tradescantieae po bližším 
zkoumání ukazuje, že některé rody jsou pojaty dosti svérázně a nepřirozeně. Zřejmě 
se dočkáme dalších změn. Nic to ovšem nemění na tom, že obě jmenované rostliny 
snesou extrémní podmínky, stejně dobře jako mexické kaktusy, ale na rozdíl od nich 
snesou i začátečnické chyby v zálivce.  
 
Jaroslav Vích 
 
 
 

Naši jubilanti 
 
 

 
 

 

V květnu slaví malé kulaté jubileum naše dlouholetá 
členka paní Lýdie Kluzová. Znám ji hodně, hodně 
dlouho, nesluší se však hovořit o věku ženy. Pamatuji 
ještě když docházela jako mladá na kaktusářské 
schůzky se svým otcem Kristýnem Orszulíkem. Spolu 
docházeli pravidelně i na každou naši výstavu kaktusů. 
Po revoluci měla menší pauzu, ale nyní vše zase 
dohání a na schůzky dochází i po odchodu otce do 
kaktusového nebe. Přejeme naší jubilantce do dalších 
let hodně zdraví, štěstí, pohody, pěstitelských úspěchů 
a kvetoucí rostlinek. 



Z naší činnosti 
 

Dne 7. 4. 2014 mezi nás zavítal vzácný host, který zde již dlouho nebyl – pan 
Jaroslav Šnicer, aby ukázal obrázky z poslední cesty po Mexiku. Tradičně ojedinělý 
projev, který dokáže jen Jarda, zajímavé mexické novinky, které ukázal jen Jarda, 
svým vystoupením zaujme publikum, to dokáže jen Jarda. Viděli jsme špičkové 
obrázky mexických novinek i málo známých druhů, ale nejpůsobivější byla 
prezentace pod názvem: „Kaňonem k valdezku - když to nejde předem, musí to jít 
zadkem“. Uchvacující obrázky strastiplné cesty říčním kaňonem, završily fantastické 
snímky nově popsaného druhu Aztekium valdezii. Se svolením autora můžete 
mexickou novinku vidět na titulní straně tohoto čísla Ostníku. Děkujeme našemu 
přednášejícímu za skvělý zážitek, který nám připravil a snad se zase někdy brzy 
uvidíme. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Aztekium valdezii   Macías, Vázques, Montes 2013  
Když jsem začínal s pěstováním kaktusů, byl známý jediný druh rodu Aztekium. Sehnat před 
40 léty vyhlášené mexické rarity Aztekium ritteri byl nadmíru těžký úkol. Nakonec se během 
let můj sen mít Aztekium splnil. Rostlinky byly naroubované na jusbertu a jejich pěstování 
nečinilo potíží. Když jsem sehnal semínka, vysel jsem je fleischerovou metodou do sklenice, 
kde jako pravokořenné dobře rostly, sice pomalu, ale rostly. Na přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let přinesl Milan Polášek st. na burzu zajímavé formy aztekia s bílou vatou na 
žebrech, které jsem už později nikde jinde neviděl, samozřejmě jsem si dvě rostliny koupil. 
Odkud rostliny pocházely jsem se nedověděl a nyní už se to také nedovím. Když je u mě 
viděl Pepík Litner, tak za mnou chodil tak dlouho, až jsem mu je nakonec dal. V roce 1991 
byl objeven nový druh a o rok později popsán jako Aztekium hintonii. Tyto rostliny jsou 
náramně podobné Poláškovým aztekiím, ale souvislost mezi nimi už nezjistím. O to větší 
radost mi udělal objev nového druhu Aztekium valdezii, popsaného teprve v roce 2013. Ještě 
neoschl inkoust na popisu nového druhu a už přísně utajenou lokalitu objevili naši známí 
kaktusáři, prostě našim specialistům na mexické rarity nic neunikne. Strastiplnou cestu za 
novým druhem jsme si mohli vyslechnout na poslední přednášce Jardy Šnicera. Aztekium 
valdezii je prostě další zajímavý „špek“, o kterém ještě asi uslyšíme. (titulní foto: Jaroslav 
Šnicer). 
 
Gymnocalycium andreae  var. fechseri  H. Till 2000   
Malé rostliny vhodné do menších sbírek, kvetoucí už jako mladé. Před léty jsem měl tyto 
kytičky ve sbírce pod provizorním Piltzovým názvem Gymnocalycium doppianum. V temeni 
malých rostlin vyrůstají poměrně velké žluté květy, které rostlinu zcela zakryjí.  El Mirador, 
znamená v překladu vyhlídka, roste ve výšce 1931 m a je zde pěkný výhled na okolní kopce. 
Já rostliny nafotil už v roce 2008 (KL08-118) a následně v dalších letech. Pěstování nečiní 
problémy a brzy se rostlinky odvděčí nádhernými velkými květy. 
 
Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton & Rose 1922 
Roste společně na jedné lokalitě El Mirador s předcházejícím druhem. Gymnocal. monvillei 
je však podstatně větší rostlina s pěkným vytrněním. Tento druh je velmi variabilní a dá se 
z něj ve sbírce vytvořit celkem pestrá kolekce. Pěknou skupinu těchto rostlin jsem viděl např. 
ve sbírce Ing. Václava Jiránka z Prahy. Rostliny kvete velkými bělavými, narůžovělými květy 
a je nádherně vytrněná. Pěstování nečiní potíže při dodržení pěstitelských pokynů. 



Informace 
 

--- 2. 6. 2014 – přednáška: Ing. Jaromír Chvastek - ze své sbírky 
--- 16.-18.5.2014 – Otvírání sezóny ve Dvoře Královém n. L. 
--- 30.5. - 1.6.2014 – zájezd do sbírek na Plzeňsko 
--- 4. - 6.6.2014 – výstava kaktusů ve Stanici přírodovědců 
--- 27. - 29.6.2014 – Pobeskydí 2014 (21. mezinárodní setkání kaktusářů ve Frýdlantu) 
--- 29. - 31.8.2014 – Setkání gymnofilů 2014 v Havířově, hotel Rudolf 
--- 31.5. – 8.6.2014 – výstava kaktusů v Brně, Zahradní centrum Čtyřlístek, Brno - Bystrc (u 

mostu), od 9 do 18. hodin.  
--- 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     

 
 
 

Seznam členů v roce 2013  
 

Po dlouhé době uvádím opět seznam našich členů. Pokladník poslal seznam 57 osob, kteří 
v loňském roce zaplatili členský příspěvek. I když se občas zapíše do Klubu nový člen, ztráta starších 
členů však převyšuje. Ještě nedávno nás bylo přes 60, nyní je v seznamu jen 57 platících členů. Letos 
začátkem roku jsme ztratili další významné dlouholeté členy, tak nevím na jakém výsledném čísle se 
náš seznam zastaví koncem roku. Velmi bychom si přáli, aby se po výstavě náš stav navýšil, ale to už 
moc neovlivníme, ale co kdyby… 
 
Ing. Adamčík Petr, Achrer Josef, Brada František, Bunček Lumír, Číp Jiří, MUDr. Červenka Petr, Ing. 
Dědoch Jaroslav, Dobiáš Jan, Doubrava Jaroslav, Duksa Ondřej, Dřímal Miroslav, Frgál Petr, Frýdl 
František, Gela Leo, Grygar Tomáš, Ing. Grym Rudolf, Ing. Halfar Miroslav, Janus Radek, MUDr. 
Ječmínek Jan, Jandera Miloš, Ing. Klouda Pavel,  Kluzová Lýdie, Král Lumír, Kučera Josef, Kuchař 
Ladislav, Kupka Antonín, Lichý Bedřich, Litner Josef, Martiník Josef, Meloun Karel, Miketa Jan, 
Musálek Stanislav, Nitka Luděk, Novotný Jiří, Ostravský Ota, MUDr. Plesník Vladimír, Polášek Milan, 
Polášková Miloslava, Pospíšil Jindřich, Poratzký Miloslav, Potyka Otakar st., Potyka Otakar ml., Ing. 
Skoumal Vladimír, Soukup Vlastimil, Schlesinger Zdeněk, Dr. Štarha Roman, Tůma Milan, Úředníček 
František, Válek Pavel, Ing. Vilášek Miroslav, Vančo Jan, Ing. Vích Jaroslav, Ing. Vavrouch Jaromír, 
Wilk Jaroslav, Zálesný Jiří, Zdrálek Václav, Žyla Ladislav. 
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Ostravský Ota, e-mail: Otas.O@seznam.cz   
MUDr. Plesník Vladimír 
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Gymnocalycium andreae var. fechseri H. Till 2000, El Mirador, 1931 m (foto:  KL 4. 12. 2008) 

 

     
Gymnocalycium monvillei roste na lokalitě El Mirador společně s Gymnocalycium andreae v. fechseri 

 

     
2x Gymnocalycium andreae var. fechseri, z lokality El Mirador kvetoucí ve sbírce KL 2014 


