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Acharagma roseana (Boedeker) E. F. Anderson, 1999 



Z naší činnosti 
Dne 4.2.2019 se konala naše výroční schůze Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s., která 

byla poznamenaná zvýšením nájmu za přednáškovou místnost. Místo 300.-Kč měsíčně, 
chtějí vybírat 30.-Kč za každou osobu, která na schůzku přijde, což je pro náš neziskový 
Klub prakticky likvidační. Kdyby přišlo 20 osob, tak zaplatíme 600.-Kč, kdyby přišlo 30 osob, 
už je to 900.-Kč. Kdybychom zvýšili členský příspěvek, tak by asi naši důchodci přestali na 
schůzky docházet. Nyní záleží, jak se domluvíme na nájmu pro příští období. Následovalo 
přečtení výročních zpráv a jejich odhlasovaní. Hlavní program zajistil Lumír Král, který 
představil přednášku: Jižní Amerikou po stopách Hanzelky & Zikmunda. Přednáška byla 
vytvořena na počest našich cestovatelů a připomenuto významné výročí pana Miroslava 
Zikmunda, který se v únoru dožívá 100 let. Vydali jsme se po cestách, kde naši slavní 
cestovatelé projeli a kde se v jejich stopách projel po nalezištích kaktusů Lumír Král. 
Kaktusáři si tak připomínají naše cestovatelské legendy. Viděli jsme některé srovnávací 
obrázky, jak je nafotili H & Z, a po letech také náš přednášející. Projeli jsme Brazílii, 
Argentinu, Bolivii a Peru, kde jsme si ukázali také lokality kaktusů. Pan Miroslav Zikmund 
prohlásil v jednom rozhovoru, že by se rád dožil 111 let, tak nám nezbývá než mu popřát do 
dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody.  
 
 
 

U S N E S E N Í 
výroční členské schůze Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s., konané dne 4.2.2019 
 

1. Dořešit měsíční nájem za přednáškovou místnost. 
 

2. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2018. Rovněž 
schvaluje pokladní zprávu o revizi účtů. 
 

3. Ukládá výboru, aby se v roce 2019 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly 
přítomným předneseny a jimi schváleny. 
 

4. Ukládá zabezpečit a zorganizovat sympozium „Kaktusy v Pobeskydí 2019“.  
 

5. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek na jižní Moravu. 
 

6. Schvaluje vydávat 60 kusů výtisků Ostníku. 
 

7. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2018 takto: 
- časopis Kaktusy  300,-Kč+poštovné 

       - Ostník  150,-Kč 
       - členský příspěvek 150,-Kč 
         celkem  600,-Kč 
 

8. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém 
Ostníku. 
 

Schůze se zúčastnilo 24 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je 
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
 

Ostrava, 4. února 2019 
Za správnost předseda: Lumír Král 
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Intimní život rostlin 
3. část  
 

Bude užitečné připomenout si základní procesy, které jsou nezbytné k 
úspěšnému opylování, oplození, tvorbě plodů a semen, jejich dozrávání, správné 
sklizni, uskladnění a úspěšným výsevům. 

Rostliny se až na výjimky rozmnožují pohlavně. Produkují samčí a samičí 
buňky, jejichž splynutím – oplozením vzniká zárodek nového jedince. Součástí květů 
rostlin jsou tedy pohlavní orgány. Samčí pohlavní aparát tvoří pylová zrna, vznikající 
v prašnících a pylové láčky, vznikající po vyklíčení pylových zrn na blizně. Semeníky 
s vaječnými buňkami představují hlavní samičí pohlavní aparát. 
 

 
 

Euphorbia horrida se samčím květenstvím (foto A. Tomandl) 
 
 

Samčí pylové zrno je obyčejně jednobuněčný útvar, vysoce charakteristické 
pro každý druh. Některé rostliny, například orchideje nebo zástupci podčeledi 
Asclepiadoideae (klejichovité) – Caralluma, Ceropegia, Hoya, Huernia, Trichocaulon 
aj. mívají obsah celého pylového váčku srostlý do jediného útvaru hrudky, tzv. brylky. 
Ta je v případě orchidejí často opatřena stopečkou a lepkavým štítkem, kterým se 
celá brylka přilepí na opylující hmyz nebo nástroj používaný k opylování pěstitelem.  
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Welwitschia mirabilis patří mezi dvoudomé rostliny, na snímku jsou naše rostliny vypěstované ze 
semen staré 12 a 18 let. Starší je květuschopná. (foto Jan Gratias) 

vlevo: Welwitschia mirabilis se samičím květenstvím. (foto Adolf Tomandl) 
 

 
Výzkum pylových zrn je velmi důležitý pro hledání vývojových a příbuzenských 

souvislostí mezi rostlinami. Bývá využíván nejen v biologii a botanice, ale také v 
paleontologii, archeologii, geologii a jiných oborech. Umožňuje poznávat některé 
vztahy mezi kontinenty, ostrovy (Afrika - Madagaskar - Réunion, Indonésie – 
Austrálie apod.) i datovat začátky vývoje čeledí. Například první zástupci čeledi 
Apocynaceae, do níž patří i rody Adenium a Pachypodium, oleandry aj., se poprvé 
objevily ve druhohorách v období křídy. 

Opylením se rozumí přenesení pylu na zralou bliznu. Mnoho rostlin k tomu 
využívá vítr, například četné stromy. Botanikové je označují jako větrosnubné. Přežily 
by i v případě vymizení všech živočichů, pokud je nepotřebují k rozšiřování plodů či 
semen. Vítr je však nestálý a nespolehlivý. Nízká pravděpodobnost opylení musí být 
zvýšena ohromnou nadprodukcí pylu (alergici o tom ví své) a semen. Takové rostliny 
často rostou blízko sebe nebo v souvislých plochách (lesy, louky, pole). 

Dlouhodobý společný vývoj rostlin a živočichů pochopitelně vedl k tomu, že se 
mnozí z nich do opylování zapojili - ptáci, netopýři, motýli, můry, včely a jiný hmyz. V 
květech hledají pyl, nektar, popřípadě oboje. Jsou důmyslně až lstivě přitahováni. 
Svým opylovačům vycházejí rostliny vstříc například tvarem květů, jejich barvou nebo 
charakteristickou vůní, denní dobou otevírání či délkou kvetení. Pyl si rostliny chrání 
postavením pylových tyčinek, formou květu, za mlhavého, deštivého či větrného 
počasí se květy obvykle neotevřou. Rowley tvrdí, že většina sukulentních rostlin je při 
přenášení pylu na živočiších závislá. 

Podle stavby květu, jeho barvy, kresby, vůně, prostorového tvaru, doby 
otevření, umístění na rostlině i jiných vlastností je možné předpovědět případné 
opylovače. Někdy je vzájemný vztah rostliny a opylovače tak těsný, že jde o 
souvislost typu zámek - klíč. Opylení se může podařit jen zcela určitému živočišnému 
druhu, na němž je rostlina závislá. Vyhynutí takového opylovače může vést až 
k zániku rostlinného druhu. Velmi specifické jsou z tohoto hlediska například květy 
orchidejí nebo zástupců podčeledi Asclepiadoideae, ale také fíkusy (různé vosičky), 
květy adenií, pachypodia, některých druhů rodu Uncarina či jiných sukulentů (motýli, 
můry, lišajové apod.). Tyto vztahy je dobré znát, pokud se pokoušíme o umělé 
opylení a získání semen u sbírkových rostlin.  
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Většina rostlin je cizosprašná a k opylení může dojít pouze pylem z květu 
jedince stejného druhu, který vyrostl z jiného semene. Některé rostliny jsou 
samosprašné (autogamní) a opylují se vlastním pylem. Zvláštním případem 
samosprašnosti je vytváření tzv. kleistogamických květů. Semena vznikají bez jejich 
předchozího otevření (rod Frailea nebo většina druhů rodu Avonia). Obecně platí, že 
na blizně lépe klíčí pyl cizí, než pyl z květu vlastního. Opylení vlastním pylem se 
mnohé rostliny brání například rozdílným časovým dozráváním blizen a prašníků. U 
květů některých rodů můžete často pozorovat nápadně protáhlé čnělky a krátké nitky 
prašníků nebo naopak. Tím se rovněž snižuje pravděpodobnost samoopylení. 
 

    
 

 
 

Avonia quinaria ssp. alstonii není na rozdíl od většiny jiných příslušníků rodu samosprašná. Při 
opylování musí být zralý pyl i blizna, přesto se i některých jedinců opylování někdy nezdaří. V tobolce 

bývá nemnoho semen, která je vhodné včas sklízet. (3x foto J. Tomandl) 
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Klíčivost a klíčení pylových zrn 
Pyl různých rodů a druhů rostlin má klíčivost závisející na vnějších 

podmínkách, jako je např. teplota a vzdušná vlhkost před kvetením a v době otevření 
květů. Důležité jsou také individuální vlastnosti rostliny, její stáří, výživa, zdravotní 
stav, rodová a druhová příslušnost. Zralý pyl většinou vypadá jako suchý žlutavý 
prášek, dobře ulpívající na štětečku. Velmi brzy, během několika dnů, ztrácí klíčivost 
pyl většiny trav. Pyl mnoha cibulovin, například tulipánů, si udržuje klíčivost až týdny 
a pyl jehličnanů podle údajů v literatuře i 150 dnů. Klíčivost pylu většiny sukulentních 
rostlin trvá dny i týdny, závisí na způsobu jeho skladování v domácích podmínkách. 
Spolehlivé údaje nemáme k dispozici a dosud zřejmě chybí. 

Také klíčení pylu na blizně vyžaduje příznivé okolnosti. Například suché a 
teplé počasí, zralost pylu a blizny. Zralá blizna má obvykle rozevřené laloky a mírně 
lepkavý povrch, obsahující enzymatické i jiné látky podporující tento proces. V naší 
sbírce, pokud je to časově možné, provádíme sprašování během kvetení opakovaně. 
U každého květu, na kterém nám záleží, alespoň dvakrát. Například květy druhu 
Avonia quinaria, otevírající se na jediné odpoledne, opylujeme znovu po 2 hodinách. 
Květy mnoha dalších sukulentů i druhý nebo třetí den po prvním pokusu o sprášení. 
Pravděpodobnost úspěšného opylení závisí i na ročním období, a teplotě ve 
skleníku. Např. u květů adenií a pachypodií je v dubnu a květnu nižší než v dalších 
měsících, od října opět výrazně klesá. Pozorovali jsme u nich však na podzim 
vzácně, zejména u mladých rostlin (cca 3 r.) vytváření plodů i bez opylení květů. 
Plody však bývají drobné, s nízkým počtem malých a špatně klíčivých semen. Nikdy 
jsme však nemohli vyloučit působení vlivu nějakého opylovače, např. lišaje.   

Protože řada rostlin, které chceme sprášit, vykvétá v nestejnou dobu, lze se i v 
domácích podmínkách pokusit o uchování pylu, nejlépe na chladnějším a suchém 
místě a ve tmě, např. v ledničce. Osvědčilo se nám uskladňovat v suchých a čistých 
lékovkách smotky vaty na sirce či špejli se stopami pylu, prašníky nebo pyl samotný 
zabalený v tenké hliníkové folii. V praxi jsme tento způsob úspěšně využili při 
opylování různých sukulentů vč. kaktusů (Avonia quinaria, Adenium, Haworthia, 
Euphorbia, Jatropha, Obregonia aj.). Také podle zkušeností jiných pěstitelů 
sukulentů vydrží takto uložený pyl několik dnů, možná i týdnů. Výhodou nepochybně 
je, že si jej můžeme přinést z jiné sbírky. Botanické zahrady, uchovávající ve 
speciálních nádobách pyl vzácných rostlin, např. cykasů, si jej někdy mezi sebou 
někdy posílají poštou. 

U cizosprašných rostlin, např. některých kaktusů, se často podaří získat 
semena po předchozí stimulaci blizny pylem nepříbuzného druhu. Kaktusáři 
nejčastěji používají pyl Astrophytum asterias, Mammillaria wildii nebo Ferocactus 
(Hamatocactus) setispinus. Mnohé rostliny jsou dvoudomé, kdy na jedné rostlině jsou 
pouze květy samčí nebo samičí. K opylení je tedy nutné mít dva jedince stejného 
druhu a různého pohlaví.  

Procesy opylení a oplození jsou časově i prostorově oddáleny. Pylové zrno za 
vhodných podmínek na blizně začíná klíčit a nabobtná. Jeho vnější buněčná stěna 
praská a vnitřní buněčná stěna vytvoří tzv. pylovou láčku, do níž se obsah pylového 
zrna přelévá. Láčka prorůstá pletivem čnělky mezi laloky blizny až k základům 
semene - vaječným buňkám, které jsou uloženy v semeníku. Klovým otvorem vajíčka 
se pak dostávají dovnitř a dochází k oplození. V pylové láčce se vytvářejí dvě buňky. 
Jádro první z nich splyne s jádrem vaječné buňky, vznikne zárodek, embryo jako 
základ budoucí rostliny. Druhé jádro se spojí s jádrem zárodečného vaku a vznikne 
endosperm - buněčné pletivo, obsahující výživné látky, sloužící v počátečních fázích 
klíčení semene a vývoje semenáčku.  
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Přeměňují se i vaječné obaly, z nichž vzniká vnější ochranná vrstva semene, 
tzv. osemení. Známe je jako pevný obal různé barvy, tloušťky a povrchové struktury. 
Právě mechanické vlastnosti osemení mohou částečně omezovat propustnost vody a 
plynů do semene a tím prodlužovat dobu potřebnou k jeho klíčení. 

Pokud se opylení a oplození podařilo, splnil květ svůj účel, okvětní lístky 
obvykle nápadně rychle vadnou e a současně s vývojem semen se mění i ostatní 
části květu, zejména semeník. Ten tvoří další ochranný obal semen, nazývaný 
oplodí. Mnohé rostliny své plody vytvářejí až za delší dobu po oplození, často skrytě 
uvnitř svého těla (Myrmecodia, Melocactus aj.), a vytlačují je až v době zralosti. 
 

     
 

vlevo: rostliny rodů Hydnophytum a Myrmecodia své zralé žluté, oranžové a podobně nápadně 
zbarvené plody vytlačují ze svého těla. (foto J. Žahourek) 
vpravo: Melocactus canecensis s plody (foto Lumír Král) 

 
 
Plody a semena 
Plod je botanicky rozmnožovací orgán vyšších rostlin, obsahující větší či menší 
množství semen. Jak známe každý z běžného života, mívají plody a semena různou 
velikost, tvar, chuť, stavbu i způsoby šíření. Ale to už je jiná kapitola. 
 

Jana a Adolf Tomandlovi  
(autoři děkují za laskavou korekturu textu Ing. Pavlu Hanáčkovi) 
Pokračování příště 
 
 

Víte, že … 
o krutých zimách se můžeme dočíst už ve starých kronikách od roku 800. Meteorologická 

pozorování se však začínají měřit až v Klementinu v polovině 18. století. Systematicky jsou 
zaznamenávána od roku 1775. Naši prarodiče si mohou ještě pamatovat nejstudenější zimu ve 20. 
století, kdy 11. 2. 1929 byla ve Stecherově mlýně u Litvínovic naměřena dosud nejnižší oficiálně 
potvrzená teplota na území České republiky: - 42,2 °C. Já si z dětství pamatuji velmi studené zimy 
v letech 1962/1963, 1969/1970, a následně už z Ostravy 1978/1979, 1986/1987, kdy mi 2x zmrzla 
téměř celá sbírka. Další studená zima byla 1995/1996, kdy skoro půl roku nesvítilo ani sluníčko. 
V posledních letech jsou zimní teploty mírnější, i když mohou krátkodobě klesnout k 10 - 15 °C. 
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Kaktusářské začátky na Ostravsku 
poznámky k 65 letům Klubu kaktusářů v Ostravě 
 
 

Je známo, že Kroužek kaktusářů v Ostravě byl založen 16. 1. 1954, takže 
letos slavíme 65 výročí. Chybělo však málo a mohli jsme slavit již 95 let. Dne 24. 3. 
1924 byla založena v Ostravě pobočka společnosti kaktusářů v Praze. Ostravská 
pobočka však neměla schopného organizátora, který by vedl její činnost a brzy 
zanikla.  

Co předcházelo vzniku kaktusářské pobočky v Ostravě? Hlavní podíl na 
vzniku měl zahradník z Opavy - Kateřinek, pan Franz Kukol. Franz si z 1. světové 
války si přivezl ženu z Makedonie, která byla rovněž zahradnice. Velice se ji líbila 
exotická krása kaktusů, pan Kukol nelenil a nechal si přivést z Mexika dva vagony 
plné kaktusů. V tuto dobu to byla největší sbírka na Moravě. V roce 1922 se pořádala 
v Opavě velká zahradnická výstava, kde pan Kukol vystavoval své kaktusy (viz foto 
z výstavy). K této příležitosti byl vydán katalog vystavovatelů, kde je Franz Kukol 
uveden (osmý řádek shora). Zajímavé je též, že na čtvrtém řádku v katalogu je 
uváděn další vystavovatel Emanuel Král z Opavy. Na výstavu se přišli podívat 
zájemci ze širokého okolí, mezi nimi byli i pěstitelé kaktusů. Do Ostravy přijel 
přednášet o kaktusech pan A. V. Frič, který dal další podnět, aby zde vzniklo 
organizované kaktusářství. Bohužel, jak jsem uvedl, pobočka brzy zanikla. 
 

     
 

                     Katalog ze zahradnické výstavy v Opavě 7. - 11. září 1922 
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výstavní kolekce kaktusů Franze Kukola na zahradnické výstavě v Opavě 1922 
 
 

Franz Kukol si přivezl z války zranění, ve čtyřicátých letech se jeho zdravotní 
stav postupně zhoršoval, při jedné operaci ochrnul a od té doby jezdil na vozíku. Do 
zahradnictví chodil jeho kamarád Vilém Kitler, kterému se kaktusy velmi líbily, takže 
zde docházel pomáhat. Později Franz Kukol na následky nemoci před koncem 2. 
světové války v roce 1945 umírá. Aby nebyla manželka Franze Kukola jako cizinka 
po válce odsunuta, bere si ji Vilém Kitler za manželku, najednou se stává 
spolumajitelem zahradnictví. Po založení kroužku kaktusářů v Ostravě 1954 se stává 
brzy jeho členem. Kitlerovy rostliny se objevují na našich prvních výstavách. 
 

     
 

Vilém Kitler (1910-1992) a pohled do části jeho skleníku 1986 
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Koncem padesátých let, po jedné úspěšné výstavě v Opavě, navrhl ředitel 
Květeny pan Kaňak, Kitlerovi odkoupení části jeho sbírky. Květena zakládala 
kaktusářskou sbírku, která se velmi rychle rozrostla do velkých rozměrů, proto ji 
Vilém Kitler prodal větší část své sbírky (asi 2/3). Zbytek sbírky měl pan Kitler až do 
konce osumdesátých let, kdy ze zdravotních důvodů musel prodat dům i s kaktusy. 

Poprvé jsem navštívil sbírku pana Kitlera po úmrtí jeho ženy. Během dalších 
let jsem za nim dojížděl častěji. Jeho sbírka byla už jen v půlce jednoho skleníku (viz 
foto), který byl přehrazen kvůli vytápění. V desetimetrovém skleníku se nacházely 
vzrostlé rostliny, které by mu nejeden kaktusář záviděl. Byly zde ještě importy ze 
zásilek z Mexika, o kterých jsem se zmínil, také zde rostlo mnoho jihoamerických 
druhů, ale i jiných sukulentů. U pana Viléma Kitlera jsem nakoupil pěkné kaktusy, ale 
získal jsem i bohatou, starou kaktusářskou literaturu. 
 
 
 

Přednáška ve Zlíně 
 

Letos v únoru se dožívá 100 let náš legendární cestovatel Miroslav Zikmund, který bydlí ve 
Zlíně. Při psaní článku do Ostníku o Rutě 40 jsem si vzpomněl na reportáže Hanzelky a Zikmunda 
z jejich cest. Při shlédnutí mapy, kudy po Jižní Americe cestovali jsem si promítnul mapu, kde mám 
zakreslené své cesty za kaktusami. Hned mi bylo jasné, že by bylo dobré udělat přednášku na počest 
slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda Ideální je porovnání několika obrázků 
z jejich cest s mými fotografiemi ze současné doby. Přednášku jsem nazval: Jižní Amerikou po 
stopách Hanzelky a Zikmunda. Je to průřez cest po Brazílii, Argentině, Bolivii a Peru. Teď už stačilo, 
aby premiéra proběhla ve Zlíně, s čímž kaktusáři ve Zlíně souhlasili. Bylo to milé setkání s přáteli, 
kterým se povídání z cest asi líbilo. Kaktusáři si tak zavzpomínali na naše legendární cestovatele, kteří 
naši zemi tenkrát ve světě proslavili. Pan Miroslav Zikmund prohlásil v jednom rozhovoru, že by se rád 
dožil 111 let, tak nám nezbývá než mu popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu na 
zpracování materiálů do další knihy. 
 

 
 

na přednášku ve Zlíně přijel i MUDr. Petr Antálek, který bydlí nedaleko, 30.1.2019 (foto Lad. Bačůvka) 
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3. setkání mrazuvzdorných kaktusářů 
 

Ing. Zdeněk Červinka využil situace, že budu mít přednášku v Horních Počaplech a pozval 
mě, abych udělal přednášku i v Čelákovicích. Vybral si prezentaci na aktuální téma: Jižní Amerikou 
po stopách Hanzelky a Zikmunda. Náš legendární cestovatel pan Miroslav Zikmund totiž před týdnem 
oslavil 100. narozeniny. Sešlo se přes 20 účastníků, ale mohlo být i více, bohužel ve stejný termín 
proběhla schůze i v Praze. Schůzka proběhla v prostorách muzea, které se mi velice líbily. Díky za 
skvělou atmosféru v kruhu známých kamarádů. 
 

 
 

před zahájením přednášky na dvoře muzea v Čelákovicích 21. 2. 2019 (foto Jan Boháček) 
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Poslední víkend v únoru 22. - 24. 2. 2019 proběhlo 3. setkání mrazuvzdorných 
kaktusářů v Horních Počaplech. Ubytování tradičně ve Sportovním areálu, skvělá 
kuchyně a hlavně dobří kamarádi, které jsme od podzimu neviděli. Už v pátek se 
sjížděli přátelé ze vzdálenějších míst. Sobotní program přednášek proběhl 
v Kulturním domě, kde byl dostatek místa pro všechny zájemce.  

Dopoledne se představili tři přednášející: 
S. Matějka - Krásná kaktusová skalka 
H. Hadrava - Celoroční pěstování na stolech 
Z. Vaško - Nejen echinocereusy vydrží mráz 
Po obědě pokračovali s prezentacemi: 
Z. Jára - Skarifikace semen a výsevy 
H. Müller - Neúspěšná/úspěšná? stavba skleníku 
L. Král - Mrazuvzdorné kaktusy z Patagonie 
V. Zavadil - Mrazuvzdorné kaktusy nejsevernějšího severu 

 

     
 

zleva: hlavní organizátor akce Honza Müller, S. Matějka, Zdeněk Jára v kruhu diskutujících přátel 
 

     
 

zleva: Vítek Zavadil, H. Hadrava, Jirka Musil a Martin Tvrdík 
 
 

Sešlo se 134 platících účastníků a několik dalších, kteří se nenápadně vyhnuli 
přispět na zdárnou akci. Setkání si získává stále větší obliby a každým rokem přibývá 
počet zúčastněných osob. Je to prostě skvělá kaktusářská akce, Honzo díky. 
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Variabilita rodu Pterocactus - 4. 
 

          
 

Pterocactus hickenii, Puerto Deseado, 9 m, KL13-048 
Pterocactus hickenii, Caňadon Seco, 182 m, KL13-047 
Pterocactus hickenii, Caňadon Seco, 182 m, KL13-047 
 

 
 

hustě vytrněný pobřežní typ Pterocactus hickenii, Puerto Deseado, 9 m, KL13-048 
 
 

Na závěr seriálu si ukážeme variabilitu u Pterocactus hickenii. Když se 
podíváme do historie, tak už Britton & Rose, uvádí několik nesrovnalostí. Popis 
nového druhu Pterocactus hickenii byl v The Cactaceae dil 1. 1919, podle rostliny 
z kolekce Cristóbala Hickena z roku 1914, kde typovou lokalitu uvedli u Comodoro 
Rivadavia. Rostlina je hustě vytrněná s nažloutlými trny až 3 cm dlouhými, barva trnů 
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může být i hnědá až černá. Rozšíření je kolem pobřeží až k Puerto Deseado. Avšak 
již v roce 1916 popsali Opuntia skottsbergii Britton & Rose, Kungl. Svenska 
Vetenskapsakad. Handl. 56(5): 268, 1916, s kratšími trny a typovou lokalitou u Lago 
Buenos Aires, Rio Fenix. Rostliny přivezl Skottsberg, šéf švédské expedice v letech 
1907 - 1909. I když byl Pterocactus skottsbergii s kratšími trny popsaný dříve, je dnes 
zařazený jako synonymum pod Pterocactus hickenii. 

Jestliže pobřežní typ má delší trny, tak směrem do vnitrozemí se trny zkracují. 
Kolem hor směrem na sever, tak můžeme vidět kratší vytrnění, až nakonec jsou 
články téměř beztrnné (Castellanos je popsal jako Pterocactus araucanus). Není to 
však vždy pravidlem. Květy u všech forem jsou bronzově žluté, květní lístky tmavší, 
někdy do oranžové nebo až nahnědlé barvy. Tento příspěvek je krátký, ale měl by 
posloužit alespoň trochu k rozeznání mezi jednotlivými druhy. Přeji pěstitelům 
pterokaktusů hodně úspěchů. 
 

              
 

Pterocactus hickenii, 49 km z Perito Moreno, 513 m, KL13-069 
Pterocactus hickenii, R40, 23 km před Gobernador Gregores, KL13-064 
Pterocactus hickenii, Rio Senquer, u mostu, 426 m, 182 m, KL13-071 
 

       
 

Pterocactus hickenii, 5 km z Perito Moreno na Rio Mayo, 625 m, KL10-028 
Pterocactus hickenii, CH 1566-035, u Facundo 
Pterocactus hickenii, Perito Moreno, R43, 424 m, KL13-027 
 

dokončení, Lumír Král 



Informace 
 
--- přednáška 1. 4. 2019 – PhDr. Adolf Tomandl: pěstování sukulentů 
--- přednáška 6. 5. 2019 – Roman Štarha: téma doplněno později 
 
---- 30. 3. 2019 – tradiční 33. jarní sympozium v Praze, velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň 
--- 3 .- 5. 5. 2019 – jarní setkání polských kaktusářů, Ustroň 

místo konání jako loni: Dom Wczasowy "GLOBUS" v Ustroň - Jaszowiec, ul. Turystyczna 6. 
 Přihlášky zasílejte na adresu organizátora  Andrzeje Wandzika: 
andrzej.wandzik@atwdb.pl , nebo telefonicky:  +48 601 407 806. 

  
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají 

každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců 
v Ostravě-Porubě (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     

--- Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko 
--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz 
--- Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho 
 kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Acharagma roseana (Boedeker) E. F. Anderson, 1999 
Rostliny jsem pěstoval pod rodovým názvem Escobaria, avšak k obtížně zařaditelným 
charakteristickým znakům, prošel tento druh dalšími rody: Echinocactus, Neolloydia, Thelocactus, 
Coryphantha, Gymnocactus. Typová rostlina roste v horách severně od města Saltillo, Coahuila, 
Mexiko. Roste na pískovcových skalách v nadmořských výškách okolo 1100 - 2000 m. Variabilita 
taxonu se projevuje především ve zbarvení květů, trnů a ve velikosti jednotlivých stonků. Pěstování 
není problematické, pokud se dodržují základní pěstitelské pokyny. 
 
Na zadní straně: pestrost květů zástupců podčeledi Asclepiadoideae (klejichovitých) na posteru Pavla 
Hanáčka (foto Adolf Tomandl), obrázek k článku „Intimní život rostlin“. 
 
 
 
Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz  
PhDr. Tomandl Adolf, e-mail: ATomandl@seznam.cz 
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(foto A. Tomandl), obrázek k článku „Intimní život rostlin“ 
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