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Coryphantha werdermannii  Bödeker, El Mundido (foto Frýdl) 



Z naší činnosti 
 

Výroční schůze proběhla dne 2. února 2015. Po přečtení a odsouhlasení 
přednesených zpráv (viz Usnesení níže) se ujal slova náš vzácný host z Andrzej Wandzik 
z Polska. Na podzimním jednání polských kaktusářů byl zvolen jako nový prezident celé 
Společnosti. Jako dobrý organizátor se osvědčil už jako šéf kaktusářů Dolního Šlonska, což 
je prakticky hned za naší severní hranicí. Dlouhá léta stojí za organizováním setkání 
polských kaktusářů v Ustroňu, který leží kousek za hranicí v Českém Těšíně. Na setkání se 
hojně objevují i naši kaktusáři, aby si vyslechli pěkné přednášky a povykládali si s dobrými 
přáteli. Termín je vždy první víkend v květnu, letos sympozium proběhne ve dnech 1. - 3. 5. 
2015, kdy celodenní přednáškový den bude v sobotu 2. května 2015. 

Tentokrát nám Andrzej Wandzik představil průřez rodem Tephrocactus, od 
systematiky, ukázkami výskytu a jejich lokalit, pěstování atd. Následovalo promítnutí 
jednotlivých druhů v abecedním pořadí a ukázkou jejich variability. Rod Tephrocactus 
procházel častými změnami v taxonomii a různé revize rodu se dějí dodnes. Seznámili jsme 
se s několika rodovými názvy, pod kterými je můžeme nyní najít, např. Comulopuntia, 
Maihueniopsis, Tunilla, Airampoa, Puna, Cylindropuntia a další. Na snímcích porovnal své 
obrázky z Peru, ale i jiných cestovatelů s internetovými obrázky. Děkujeme přednášejícímu 
za ucelený přehled rodu, jeho pěstováním ve sbírkách a budeme se těšit na jeho další 
přednášku. 
 
 
 

USNESENÍ 
výro ční členské sch ůze Klubu kaktusá řů v Ostrav ě 
 
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 2. 2. 2015: 
 
1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2014. Rovněž 
schvaluje zprávu o revizi účtů. 
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2015 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly 
přítomným předneseny a jimi schváleny. 
3. Ukládá zabezpečit a spolupracovat s frýdeckým Klubem na zorganizování 
sympozia „Kaktusy v Pobeskydí 2015“.  
4. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek středních a jižních Čech. 
5. Schvaluje snížit počet výtisků Ostníku na 60 ks. 
6. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2015 takto: 

- časopis Kaktusy  290,-Kč+poštovné 
       - Ostník  150,-Kč 
       - členský příspěvek 150,-Kč 
         celkem  590,-Kč 
 
7. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém 
Ostníku. 
 
Schůze se zúčastnilo 28 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je 
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
 
Ostrava, 2. února 2015 
Za správnost předseda: Lumír Král 
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Gymna východního pob řeží Patagonie - 3. část 
 

Dnes se zaměříme na Gymnocalycium gibbosum var.  chubutense. Jak už 
bylo napsáno v minulém díle, rozšíření tohoto druhu je velmi rozsáhlé od města San 
Antonio Oeste až k městu Bahia Bustamante. V této velké oblasti je i velká variabilita, 
nejen na vzdálených místech od sebe, ale dokonce na jedné lokalitě. Následně 
uvidíte několik lokalit, pro posouzení i s více rostlinami, popřípadě s pohledem do 
krajiny, abychom si udělali úsudek, jak místo výskytu vypadá.  

 
Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-004, mezi Choele Choel a Velcheta 
 

      
 
G. gib. chubutense, KL13-014, 2 km od Arroyo los Berros, KL13-015, 5 km  od Arroyo los Berros 
 

       
 
Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-042, 2 km za Camarones 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-012, Playa Doradas, 1 km severn ě 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-013, Mina Gonzalito, 1 km od k řižovatky 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-017, R3, 26 km od Aguada Amarda 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-018, Puerto Madryn, severn ě 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-019, Puerto Madryn, jižn ě 
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Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-038, mezi Dolavon a Gaiman 
 

       
 

       
 
Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-011, R5, 5 km za Cona Niyeu 
 

       
 
 

Jak je vidět variabilita druhu je dost velká, dokonce i na jediné lokalitě v 
okruhu několika metrů, lze najít hned několik forem. To se pak nemůžeme divit, že 
okruh rostlin kolem Gymnocalycium gibbosum prošlo mnoha taxonomickými 
změnami. Popsáno bylo hned několik variet, popřípadě forem či subsp., mezi nimi se 
nachází i var. chubutense. Problém je se starými popisy, které jsou neúplné, bez 
udání bližší lokality, navíc spousta gymnofilů vůbec starou literaturu nezná. Slyšel 
jsem i názor, že nejlepší by bylo zrušit všechny staré popisy a vytvořit si popisy nové. 
V posledních letech bylo u gymnokalycií provedeny různé revize nebo popsáno 
několik nových druhů, subspecies, variet či forem. Někdy jsou popisy jasné a lze je 
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považovat za popisy dobré. Stále častěji se však objevují nové popisy už dávno 
popsaných druhů. Jestliže vynecháme staré rodové názvy jako Echinocactus, Cactus 
či Cereus, podíváme se na staré názvy rodu Gymnocalycium i s citacemi, které se ve 
sbírkách často vyskytují: 
 
Gymnocalycium gibbosum Pfeiff. ex L.Mittler -- Taschenb. Cactusliebhaber, 2: 124, (1844). 
Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. -- in Otto, AbbilL & Beschr. Bluh. Cact. ii. sub t. 1, (1845). 
Gymnocalycium gibbosum v. brachypetalum (Speg.) Papsch -- in Gymnocalycium, 9(4): 201, (1996). 
Gymnocalycium gibbosum f. cerebriforme (Speg.) W. Papsch -- in Gymnocalycium, 9(4): 201, (1996). 
Gymnocalycium gibbosum v. chubutense (Speg.) W. Papsch -- in Gymnocalycium, 9(4): 201, (1996). 
Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox (Lab. ex Rümpler) Papsch -- Gymnocalycium, 9(4): 201, (1996). 
Gymnocalycium gibbosum var. hyptiacanthum (Lem.) Y. Ito -- Cacti (Borg) 89, (1952). 
Gymnocalycium gibbosum var. leonense (Hildm. ex K.Schum.) Borg  
Gymnocalycium gibbosum var. leucacanthum (Rümpler) Borg  
Gymnocalycium gibbosum var. nigrum Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1755, (1959).  
Gymnocalycium gibbosum var. nobile (Haw.) Borg  
Gymnocalycium gibbosum var. schlumbergeri (Rümpler) Borg  
 
 

Zásluhou cestování po lokalitách, se dostaly ještě před zavedením úmluvy o 
dovozu rostlin do sbírek nové materiály. V následujících létech se dovážely alespoň 
z navštívených a neprobádaných míst semínky, která se u nás úspěšně namnožila. 
Při porovnání výsevů s nafocenými obrázky, vznikaly nové, někdy nic neříkající 
popisy. Jsou však i výjimky, kdy jsou popisy kvalitní a rostliny zcela unikátní. Nové 
popisy se objevily i v okruhu Gymnocalycium gibbosum. Podívejme se, jak na 
internetových stránkách KK Olomouc, rozdělil okruh Gymnocalycium gibbosum 
známý gymnofil Ing. Ivan Milt. Rostliny s novými názvy se často objevují ve sbírkách 
specialistů: 
 
Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiffer ex Mittler  

caespitosum Frič et Fleischer  
ssp. ferdinandii Halda, Malina & Milt 

var. fennellii nom. nud. 
var. ferox Backbg. 

ssp. gastonii Halda & Milt  
var. gerardii nom. nud.  
var. hyptiacanthum (Lem.) Br. & R.  
var. kozelskyanum nom. nud.  
var. leucodictyon  
var. leonense Y. Ito  
var. leucacanthum K. Schum.  
var. nigrum Backbg.  
var. nobile (Haw.) Y. Ito  
var. pseudonobile nom. nud.  
var. polygonum Y. Ito  

ssp. radekii Halda & Milt  
ssp. radovanii Halda & Milt  

var. reductum (Link) Pfeiffer ex Mittler  
var. rostratum nom. nud.  
var. schlumbergeri nom. nud.  
var. ventanicola nom. nud.  
var. kleiniamum Rausch nom. nud. 

Gymnocalycium chubutense (Speg.)Speg.  
Gymnocalycium brachypetalum Speg.  
Gymnocalycium dubniorum Halda & Milt  
Gymnocalycium platense (Speg.) Br. & R.  

var. ventanicola Kiesling  
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Nejrozšířenějším druhem či varietou je chubutense, které se nachází na 
rozsáhlém území, především v provincii Chubut. Na předcházejících stránkách 
můžete vidět variabilitu na jednotlivých lokalitách. Při pozorném prohlédnutí obrázků 
lze zjistit, že i na jediné lokalitě je několik odlišných forem, takže variabilita je dost 
velká. Jsou však i lokality s ustáleným vzhledem a rozdíly jsou jen nepatrné. Já 
navštívil a mapoval kaktusy východního pobřeží Argentiny již na třech cestách, 
směřující na jih do Patagonie, ale nedovolil bych si tvrdit, že musí být nutně popsány 
nové druhy, snad jen stanovištní formou. Hodnocení nechám případným odborníkům. 
 
 

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiffer ex Mittler - Taschenbuch für 
Kaktusliebhaber Bd. 2, str. 124, 1944. 
Cactus gibbosus Haw. - Syn.pl. succ. 173, 1812.  
Echinocact. gibbosus (Haw.)  D.C. - Prodr. 3: 461, 1828. 
Cereus gibbosus (Haw.) Pfeiff. - Enum. Diagn. Cact. 74, 1837.                                                                                                             
        

Stonek kulovitý, ve stáří poněkud protáhlý, až 20 cm vysoký a stejně široký, 
epidermis tmavozelené až modrozelené barvy. Temeno poněkud proláklé, většinou bez 
trnů, zpravidla silně pupkovité. Žeber (8) - 14 - (18), přímých, rozdělených do hrbolů, na 
bázi asi 30 mm širokých a 15 mm vysokých. Hrboly skoro šestihranné, pod areolou 
stlačené v silnou, často špičatě vytaženou bradu. Areoly asi 15 - 25 mm od sebe vzdálené, 
okrouhlé až oválné, 5 x 6 až 5 x 8 mm velké, lehce proláklé a s krátkou bílou až nažloutlou vlnou, 
ve stáří olysalé.    
          Okrajových trnů (5) - 7 – 9 - (10), 3 páry typicky do stran, 1 stojící dolů, 25 - 35 mm dlouhé, 
přímé, tuhé, černé, později šednoucí, zřídka lze nalézt exempláře se světlými trny, které pak mají 
černou bázi, všechny trny jsou u nově narostlých rohovitě zbarvené, často jsou ještě 2 kratší a 
slabší trny směřující nahoru. Střední trny (0) - 1 - (2), přímo dopředu odstávající, v délce a barvě 
jako okrajové trny. 
           Květy vznikají kolem temene z areol z předešlého roku, (60) - 70 – 80 - (85) mm dlouhé a 
[50] - 60 mm široké, někdy jsou vyvinuty jen samičí nebo jen samčí. Semeník štíhlý (20) - 25 – 30 
mm dlouhý a nahoře 15 mm široký, vně tmavozelený, pokrytý několika málo šupinami se světlým 
okrajem, tyto jsou polokulaté, 4 x 5 mm velké s načervenalou špičkou, pozvolna se stávají většími 
a přecházejí ve vnější okvětní lístky. Vnější okvětní lístky kopisťovité, až 25 mm dlouhé a 13 mm 
široké, zelené, se širokým, červenavě hnědým středním pruhem. Vnitřní okvětní lístky až 30 mm 
dlouhé a 14 mm široké, nejvnitřnější poněkud kratší a užší, všechny leskle bílé a s jemnou špičkou. 
Nitky tyčinek ve dvou řadách, vnitřní těsně přilehlé kolem pestíku, až 13 mm dlouhé, krémově 
zbarvené, vnější rozložené po celém perikarpelu, 12 - 16 mm dlouhé. Prašníky 1 x 0,8 mm velké, 
žluté. Čnělka až 20 mm dlouhá, na bázi 1,5 - 2 mm široká a jemně zelená, jinak krémově 
zbarvená. Nektarová komora 1 mm hluboká, načervenalá. 
            Plod vřetenovitý, až 35 mm dlouhý a 20 mm široký, leskle tmavozelený až modrozelený, s 
několika málo světle lemovanými šupinami, tyto uspořádány ve dvou spirálových řadách. Plod se ve 
zralosti podélně se otvírá.  
             Semena patří do skupiny Gymnocalycium, 1,2 - 1,3 mm dlouhé a 1,1 mm široké,  černé, 
hrbolovité, silně pokryté zbytky kutikuly. 

Lokalita: Arg., provincie Buenos Aires, Carmen de Patagones, pobřežní svahy Rio Negro. 
Další nález z provincie Buenos Aires,  u Guardia Mitre. Výskyt Gymnocalycium  gibbosum u Mar del 
Plata nevykazuje žádnou shodu s popisem ani případnými vyobrazeními a řadí se do jiného okruhu 
rostlin. 

 
 

Gymnocalycium gibbosum v. brachypetalum (Speg.) Papsch  - Gymnocalycium 
9(4): 189-202, 1996. 
Gymnocalycium brachypetalum Speg. - Nuevas Notas Cactológicas. Anales de la Sociedad Cientifica 
de Argentina 99: 135-137, 1925. 
Gymnocalycium gibbosum ssp. radekii J. J. Halda & Milt - Nové popisy a kombinace. Acta Mus. 
Richnoviensis. Sect. Natur. 9(1): 63-64, 3/2003.  



OSTNÍK – březen 2015 ………................        ...………………………………………….. 
 

44

Stonek kulovitý až válcovitý, 8 - 10 cm dlouhý, 6 - 7 cm široký, epidermis tmavě 
modrozelená, s 13 vlnitě hrbolatými žebry, oddělenými špičatými, sem a tam vyhnutými, 
dosti hlubokými výběžky s trojhrannými, obráceně vejčitými hrboly, které jsou vpředu skoro 
seříznutě zaokrouhlené, dole špičatě vyčnívají; areoly eliptické, ponořené, nepatrně šedě 
sametové, s 5 - 7 trny. Trny okrouhlé, zašpičatělé, jemné, tuhé, všechny více nebo méně 
paprskovitě odstávající, častěji slabě vzhůru zahnuté, středně velké, zpočátku nažloutlé a 
skoro šupinovitě ojíněné, později hnědošedé, skoro holé a téměř hranaté. 
       Květy skoro na okraji, dlouhé a úzké, nálevkovité, vně zelené až modrozelené, velmi řídce 
se šupinami, semeník z kulaté, téměř vřetenovité části se prodlužuje na stejně dlouhou okvětní 
trubku. Okvětní lístky zašpičatělé, široce vejčité, leskle bílé, tyčinky četné, ve dvou řadách, nitky bílé, 
prašníky nažloutle šedé, čnělka bílá, ve spodu nazelenalá, směrem nahoru řídce a tlustě papilózní, 
završená 12 stejně zbarvenými bliznovými laloky, které přesahují nejhořejší tyčinky. 

Lokalita: na svazích a v roklích Rio Negro, v okolí Carmen de Patagones. 
Výskyt v provincii Rio Negro, 30 km severně od San Antonio de Oeste, Barrancas de 
Gualichos. Ve spodní části údolí Rio Negro, populace z Boca de la Travesia a Guardia Mitre, 
nastává spojení se základní varietou (= G. gibbosum). V severních okrajových zónách se 
vytvářejí populace se silnějším a více odstávajícím otrněním (u Rio Colorado, kolem Sierra 
Lihuel Calel, provincie La Pampa). 
 
 
Gymnocalycium gibbosum var.  chubutense (Speg.) Papsch - Gymnofil č. 3 - 4., 
1998.   
Echinocactus gibbosus var. chubutensis Spegazzini - Nov. Add. Pl. Pat. 225, 1902. 
Echinocactus gibbosus var. leonensis Speg. - Cat. Plat. Tent. 504, 1905 
 

      Stonek jednotlivý, výjimečně odnožující nebo trsovitý, sotva ze země vyčnívající, podzemní 
část řepovitě kuželovitá, 5 - 10 cm dlouhá, bez trnů, vrásčitá, prodloužená v kořen 15 - 30 cm 
dlouhý, 5 - 10 mm široký. Temeno není nebo je málo proláklé, zcela holé, epidermis zelená až 
šedozelená. 12 - 13 tupých žeber, sotva zakřivené a neoddělené ostrými brázdami, bradavky na 
temeni nezřetelně vyvinuté a bez trnů, zbývající vně ležící řady pozvolna větší, plošší a při tom 
splývající, hrboly při tom silně zploštělé, nesoucí areoly a trny. Areoly kulovité až eliptické, 3 - 4 
mm velké, ponořené a šedě sametové. 

Okrajových trnů 5 - 6, odstávajících, často se vyskytuje jeden střední trn, všechny trny 
skoro okrouhlé, přímé, nejprve popelavě šedé se světle hnědou špičkou, silně vybledající, 5 - 
20 mm dlouhé, 0,6 - 1 mm široké, báze není nebo je sotva zesílená.  

Květy většinou jednotlivě z postranních areol, 85 mm vysoké, 40 mm v průměru, po 
rozřezání se uvnitř neukazuje žádné nebo jen nepatrné fialové zbarvení. Semeník skoro kyjovitý, 24 
mm dlouhý, 12 - 14 mm široký, s málo šupinami, vně hnědavě matně šedomodrý, šupiny asi 12 
mm od sebe vzdálené, uspořádáné přibližně v oblouku, polookrouhlé, s červenavě bílým okrajo-
vým lemem, sotva vypouklé, nejprve jsou tupě okrouhlé, potom se pozvolna stávají většími, 
prodlužují se a přecházejí v okvětní lístky. Okvětní lístky v 6 - 7 řadách, vně masově zbarvené se 
zelenočervenými středními proužky, nejvnitrnější kopisťovité, celokrajné nebo sotva pilovité a 
zašpičatělé, 45 mm dlouhé, 15 mm široké. Tyčinky nezřetelně dvouřadé, nitky 12 mm dlouhé, 
bílé až zelenavě bílé, prašníky okrové, čnělka okrouhlá, přímá, 25 mm dlouhá, 3 mm široká, bílá, 
na špičce asi 10 cípatých blizen, 5 - 6 mm dlouhých, hvězdicovitě rozprostřené. Plod neznámý. 
V roce 1925 povyšuje Spegazzini tento taxon na samostatný druh a doplňuje vše kresbou řezu 
květu. 

Lokalita: Hojné v suchých oblastech kolem řeky Rio Chubut. 
Rozšíření v suchých oblastech provincií Rio Negro, Chubut až Santa Cruz, na severu v úrovni 
Sierra Grande (provincie Rio Negro) a táhne se blízko pobřeží na jih až k Bahia Bustamante. 
Na západě jsou přírodní barierou horské oblasti Meseta de Montamayor, Somoncura či Pampa de 
Salamanca, kde gymna už nerostou. Výskyt druhu se nachází spíše podél atlantského pobřeží, kde 
může být pozorován až k mořským plážím. Je to velká oblast, kde můžeme najít několik 
zajímavých forem, viz obrázky z navštívených stanovišť. 
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Gymnocalycium gibbosum ssp. ferdinandii Halda, Malina & Milt - Acta musei 
Richnoviensis 9 (1), 2002.  
 

Blízké ssp. gibbosum, avšak stonek mnohem menší, světle zelený, kulovitý se 
zploštělým temenem, o průměru 30 - 50 (- 70) mm, s 8 - 12 krátce šídlovitými trny o 
délce do 10 mm. Květy ca 40 mm v průměru a 55 mm délky jsou mléčně bílé 
s nevýrazným hnědavým středním pruhem. Nejmenší taxon z okruhu Gymn. 
gibbosum nezvykle svěže zelené barvy stonku.  
Domovina: Argentina, provincie Buenos Aires, Sierra de la Ventana - Sierra Negra.  
Pojmenováno po Ferdinandu Plesníkovi, známém moravském pěstiteli gymnokalycií. 
 
 
Gymnocalycium gibbosum ssp.  gastonii J. J.  Halda & I. Milt  - Acta musei 
Richnoviensis 9 (1), 2002.  
 

Blízké ssp. gibbosum, avšak drobné, tmavozelené, se šídlovitými trny a 
velkými bílými květy. Rostliny jednotlivé, s kořenem víceméně řepovitým; stonek 
kulovitý s temenem zploštělým, 80 - 120 (- 150) mm v průměru, výrazně 
tmavozelený; areola s 9 - 12 šídlovitými trny do 30 mm délky. Květy do 55 mm 
v průměru, 60 mm dlouhé, uvnitř bílé s tmavším hnědavým středním proužkem.  

Domovina: Arg., provincie Buenos Aires, Cerro de la Ventana. Pojmenováno 
po jezevčíkovi Gastonovi. Kdo chce, může vzpomenout i na tuleně Gastona 
z pražské ZOO, který tragicky zahynul při povodni v roce 2002. Jde o velmi 
charakteristické rostliny, lišící se na první pohled od Gymn. gibbosum, zvláště pak při 
kvetení. Naleziště je velmi oddělené od ostatních zástupců této skupiny a při 
rakouských taxonomických měřítkách by mohlo být popsáno i jako nový druh. 
 
 
Gymnocalycium gibbosum ssp.  radekii Halda & Milt  - Acta musei 
Richnoviensis 9 (1), 2002.  
 

Podobné ssp. gibbosum a Gymn. striglianum, ale od obou se liší tvarem a 
barvou poupat, trubky květu (u subsp. gibbosum zelená nebo olivová, u subsp. 
radekii bělavě zelená) a šupin. Stonek jednotlivý, kulovitý, s vrcholem zploštělým, o 
průměru 60 – 100 (150)mm, zčásti podzemní, kořen víceméně řepovitý; bradavky do 
6 mm délky, naspodu až 10 mm široké, hranaté a mezi bradavkami kýlnaté, sivé až 
popelavé; areoly s krátkou bílou, později šedivou vlnou, se 4 - 6 trny, které jsou 
šídlovité a tuhé, až 35 mm dlouhé, sivé či hnědavé, nepravidelně zakřivené; květy až 
70 mm široké, 75 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky v počtu ca 20, do 15 mm šířky a 
40 mm délky jsou bílé, se středním bělavěhnědým pruhem a mukronátním vrcholem; 
vnější okvětní lístky šupinovité, olivově zelené, s okrajem bledým, 3 - 7 mm dlouhé a 
4 - 6 mm široké; perikarp do 25 mm délky a 11 mm v průměru, svrchu olivově zelený; 
vaječník do 7 mm v průměru a 22 mm délky; čnělka do 20 mm délky přečnívá 
prašníky o ca 5 mm, s bílými laloky; plod s uschlým zbytkem květu, vřetenovitý, 
narůžověle šedý, před dozráním růžově hnědofialový, s růžově lemovanými 
šupinami, do 30 mm délky a 15 mm v průměru je lysý, naspodu bělavý, otevírající se 
1 – 2 podélnými prasklinami; dřeň bílá; semeno 1 mm dlouhé, 0,8 mm vysoké, testa 
černohnědá, bradavičnatá, hilum vystouplé.  

Domovina: Argentina, provincie Rio Negro, Barranca de Gualicho.  
Pojmenováno po synovi Radkovi Miltovi. Velmi pěkné rostliny vynikají svým dlouhým, 
odstávajícím, tmavohnědým otrněním. 
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Gymnocalycium gibbosum ssp.  radovanii Halda & Milt - Acta musei 
Richnoviensis 13 (1), 2006. 

Jednohlavé, s víceméně řepovitým kořenem, stonek kulovitý se zploštělým temenem 
o průměru 60 - 80 mm, zčásti podzemní; žebra v počtu 12 - 14 jsou přitupělá, bradavky 8 - 
10 mm dlouhé, naspodu 10 mm široké, hranaté, sivé až popelavé; vlna areol bílá, později 
šediví; 8 - 10 tuhých šídlovitých trnů barvy šedivé či hnědé. Květy do 75 mm v průměru, 80 
mm dlouhé; vnitřní lístky okvětí v počtu cca 20, jejich šířka cca 15 mm, délka do 50 mm, 
barvy bělavé se středovým pruhem hnědorůžovým, na vrcholu přišpičatělé; vnější lístky 
okvětí šupinovité, žlutoolivové, s bledým okrajem, 3 - 7 mm dlouhé a 4 - 6 mm široké; 
perikarp do 25 mm délky a 11 mm v průměru, svrchu olivově zelený; ovarium do 7 mm 
v průměru, do 22 mm délky; čnělka do 35 mm délky vystupuje 10 mm nad prašníky; cípy 
blizny mléčně bílé. Plod vejčitý, hnědorůžový, do 30 mm délky a 15 mm v průměru, lysý, 
olivový či hnědopurpurový, otevírá se 1 - 2 podélnými prasklinami; semena 1,2 mm dlouhá, 
0,8 mm široká, testa černohnědá, bradavičnatá, hilum vystouplé.  

Taxon pojmenován na počest bratra - Radovana Milta in memoriam (*6.11.1957 - 
+11.4.1997). Podobné ssp. gibbosum, avšak ježkovité, šedozelené, s velkými mléčnými 
květy a většími semeny. Pozoruhodné svým krátkým, šídlovitým, odstávajícím otrněním. 
 
 
Gymnocalycium dubniorum Halda & Milt - Acta musei Richnovien. 13 (1), 2006 . 
 

Stonek jednoduchý, převážně ponořený v zemi; kořen řepovitý; šířka stonku 30 - 40 
mm; zploštělých žeber 8 - 12; bradavky do 10 mm délky, naspodu 8 mm široké hranaté a 
poněkud kýlnaté, sivé či popelavé; bílá vlna areol později šedně; 3 - 4 přitiskle pavoukovité 
tuhé trny do 8 mm délky jsou sivé až hnědavé; bílé květy do 70 mm průměru a 70 mm délky; 
vnitřní okvětní lístky v počtu ca 20 jsou do 15 mm šířky a 40 mm délky s bělavěhnědým 
středovým pruhem a přišpičatělými vrcholy; vnější okvětní lístky dole šupinovité, tmavě 
olivově zelené se světlým okrajem, 3 - 7 mm dlouhé a 4 - 6 mm široké se směrem nahoru 
prodlužují; perikarp do 25 mm délky a 10 mm průměru je svrchu tmavě červenofialový; 
ovarium do 7 mm průměru a 20 mm délky; čnělka do 20 mm délky vyčnívá nad prašníky o ca 
5 mm; laloky blizny mléčně bílé; plod švestkovitý, hnědofialový, do 30 mm délky a 15 mm 
v průměru, lysý, otevírající se 1 - 2 podélnými prasklinami; šupiny růžově lemované, 
chrupavka bělavá; semeno polokulovité, 1 mm dlouhé, testa černohnědá, bradavičnatě 
síťovaná; hilum vmačklé.  

Domovina: Argentina, Puerto Madryn přímo na pláži. Pojmenováno po Miloši a 
Tomáši Dubnových. JPR 68/154 Puerto Madryn, prov. Chubut. Roste bezprostředně u města 
Puerto Madryn na kamenité pláži s průměrem obroušených kamínků (oblázků) od 1 do 4 cm 
s procentně početnější jemně písčitou složkou několik cm pod povrchem. Temena rostlinek 
splývají s povrchem substrátu, po kterém jezdí motorová vozidla. Vzhledem k blízkosti 
lidských obydlí panuje obava o další osud tohoto krásného a charakteristického taxonu ve 
vzácně ojedinělé populaci.  

Při studiu přírodního stanoviště se dá předpokládat přizpůsobení se populace na 
slanou mořskou vodu. Vzhledem ke střídavým přírůstkům rostlin v kultuře, kdy jedinci jeden 
rok nerostou, druhým rokem zase rostou, mohou vyplývat jejich požadavky na snad 
jednoroční zálivku mírně slanou vodou. V některých nabídkách semen je tento taxon uváděn 
pod nesprávným jménem Gymn. kubesai nom. nud. Původ tohoto jména mi není znám. 

Gymn. chubutense var. dubniorum (Halda et Milt) Hans Till v rakouském 
Gymnocalycium Sonderausgabe 2008:815-838, další kombinace z dílny Hanse Tilla. Kdo 
chce mít více popsané cedulky, klidně ji může použít. Proti gustu žádný dišputát. Za chvíli 
nebude existovat jediný taxon v rodu Gymnocalycium bez jména Hans Till. 
 

Na olomouckých stránkách najdete kromě základních popisů, také novější 
popisy, uveřejněné v časopise Acta musei Richnoviensis, zde jsou pro případné 
porovnání uvedeny v plném znění. Na těchto stránkách jsou uvedeny i další variety, 
které se zde už nedostaly. V závěrečné části se zaměříme na G. ferox.   KL 



Informace 
 
--- 13.4.2015 – přednáška Albert Škrovan z Bratislavy: kaktusy Bolívie 
--- 4.5.2015 – přednáška Ing. Jaromír Chvastek: Chile 2014 
--- 1.6.2015 – Ing. Michal Rec: ze sbírek našich kaktusářů 
 
--- 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 (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 

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

 
---  Důležité upozorn ění !!! 

První pondělí v měsíci dubna (6. 4.) jsou Velikonoce, proto je schůzka přesunuta o týden 
později, na druhé pondělí 13. 4. 2015. Poznačte si, prosím změnu termínu do svých diářů.  

 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Coryphantha werdermannii  Bödeker, El Mundido (foto Frýdl) 
Domovinou rostlin, které byly podkladem pro popis, je Sierra de la Paila, Coahuila, Mexiko. Zde je v 
roce 1928 sbíral na vápencových pahorcích v okolí Saltilla F.Ritter. Dnes je známo několik lokalit. V 
přírodě jde o velmi vzácný druh, v roce 1983 prohlášen za rostlinu ohroženou a uvedena v dodatku 1 
CITES. Stonek až 80 mm vysoký, 60 mm široký, jednotlivý, zpočátku kulovitý, později vejčitý až 
válcovitý, šedozelené barvy; žebra rozdělena do čtyřhranných bradavek. Okrajových trnů 25-30, 
bílých, jehlovitých, až 20 mm dlouhých; horní jsou uspořádány do svazku, spodní rozloženy v areole 
pravidelněji, kratší a silnější než horní; středové trny 4, až 25 mm dlouhé, horní 3 vzpřímené, rovné 
nebo mírně zahnuté, jehlovité, silnější spodní odstává, všechny středové trny průsvitné hnědobílé, na 
špici tmavší, dole uzlovitě ztlustlé. Květ 50-60 mm velký, žlutý, vnější okvětní lístky žlutozelené s 
tmavším středním proužkem, čnělka žlutavá. Plod holý, vejčitý, šťavnatý, 30-40 mm dlouhý, 8-10 mm 
široký. Semena leskle hnědá, ledvinovitá, 1 mm velká. Obtížnost pěstování je charakteristickou 
vlastností pro mnoho koryfant, rostoucích v této oblasti státu Coahuila, ať se jedná o již zmíněnou C. 
difficilis, C. borwigii nebo C. posel-geriana. Důvodem jsou zřejmě extrémní podmínky klimatu této části 
Chihuahuašské pouště. Rostliny na titulní straně nafotil ve své sbírce František Frýdl. 
Gymnocalycium gibbosum  var. chubutense  
Obrázky na zadní straně z lokality, 2 km severně od Playa Union, KL13-039, patří k článku: Gymna 
východního pobřeží Patagonie, který najdete uvnitř tohoto Ostníku na straně 35. (foto Lumír Král) 
 
 
 
Adresy autor ů: 
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Gymnocalycium gibbosum  var. chubutense , KL13-039, Playa Union, 2 km severn ě 
 

       
 

       
 

       
 

       




