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Acanthocalycium glaucum F. Ritter - Taxon 13: 143, 1964.

Z naší činnosti
Asi to nemáme v dnešní koronavirové době lehké, říjnová schůzka dne 5. 10.
2020 byla opět zrušena. Přišla druhá vlna koronaviru, jak bude trvat dlouho, to nikdo
neví. Zrušeno bylo i avizované Zavírání v Chrudimi, sympozium v Brně a další akce.
Dokonce vláda vyhlásila nouzový stav. Během října se stav nakažených rapidně
navýšil, takže zrušena je listopadová i prosincová schůzka 2020, jak to tak
vypadá, neuvidíme se do konce roku a možná i po novém roce. Sledujte aktuální
informace na našich internetových stránkách. Co bude v následujícím roce, je psáno
jen ve hvězdách.

Pro začínající kaktusáře - 3. část
Do čeho kaktusy sadit? Dnes se dostane běžně v květinářství koupit substrát
na pěstování kaktusů, jestli je vhodný, musíte posoudit sami. Já jsem ze staré školy,
kdy jsme si substráty míchali zhruba 1:3. To je jeden díl zeminy, jeden díl kompostu
nebo rašeliny a jeden díl písku. Takový substrát by měl být sypký, kdy se v ruce
rozpadne a kdy by voda po zálivce měla pomalu protéct, neměla by na povrchu stát.
Během let jsem zkoušel různé materiály, dnes si povíme o pár základních.
Dr. Schütz uvádí ve své knize, že kaktusy sadí do antuky bez jakýchkoliv
dalších příměsí. Byla to vlastně tzv. hydroponie, kdy kořeny byly stále ve vlhku a
rostliny dobře rostly. Rostliny měly bohatý kořenový systém, který hledal výživu
k růstu stonku. Zde se muselo občas dobře pohnojit. Někdo dává antuku jen na
povrch substrátu, protože antuka brzy vyschne a chrání tak krčky rostlin, navíc to
vypadá celkem pěkně. Dnes přidávám antuku do míchaného substrátu místo písku.
Žlutý písek, nejlépe hrubší (bračický) je skvělý do všech příměsí. Vhodný je
také na výsevy, kdy semenáčky velmi dobře rostou. Zkoušel jsem i bílý štěrk, který je
nejlepší při míchání směsí. Na zakořeňování odnoží či výsevy je vhodný agroperlit.
Velmi dobré zkušenosti jsem měl s přimícháním kokosové drtě. Ta se dá ještě
dnes koupit v květinářství ve formě slisované kostky, která se namočí a kokos
nabobtná až do deseti litrů. Kokos je bez výživy, takže i zde se musí občas při zálivce
pohnojit. Tato drť je vhodná namíchat i pro výsevy semen.
Svého času se vozil červený tuf ze sopek na opavsku a bruntálsku. Ten se
rozdrtil a pak sloužil ke skvělým pěstitelským úspěchům. Bohužel dnes jsou tyto
lokality chráněny a nesmí se těžit. Další tuf se vozil ze Slovenska, používali ho
především skalničkáři.
Před pár lety bylo módní pěstování v zeolitu. Bohužel v čistém zeolitu rostliny
nějak dobře nerostly, ale pokud se zeolit přimíchal do substrátu s jinými přísadami,
byly výsledky dobré. Pro vytvoření iluze kaktusářské skalky, se do větší misky
používají placaté čedičové šifry, zasypané drobnou drtí, do které se sadí kaktusky.
podobně se dá použít opuka, která se rovněž rozpadá do plochých desek.
Svým způsobem se kaktusy dají pěstovat prakticky ve všem možném,
dokonce jsem viděl pěstovat kaktusy v malých plastových kuličkách. Vždy se však
musí hlídat vlhkost substrátu a kytičky se musí občas přihnojit, zvláště když některé
materiály nemají potřebné živiny. Přeji všem pěstitelům hodně úspěchů, ať už pěstují
kytky v čemkoliv.

Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox
(Labour. ex Rümpler) Papsch - Gymnocalycium 9: 201, 1996.
Syn.: Echinocactus gibbosus var. ferox Labouret ex Rümpler, 1896.

O kaktusech východního pobřeží Argentiny jsem už v Ostníku psal celkem
podrobně v roce 2014 a 2015. Jedná se především o nádherné, dost variabilní
Gymnocalycium gibbosum, které poprvé popsal už v roce 1812 Haworth jako Cactus
gibbosus. V roce 1845 přeřadil Pfeiffer tuto rostlinu do rodu Gymnocalycium. Území
rozšíření Gymnocalycium gibbosum je poměrně velké, na severu je lze nalézt od
provincie Rio Negro (Sierra Chata). V oblastech blízkých pobřeží nad Cabo Roso,
Camarones až k Bahia Bustamante, kde se nachází nejjižnější výskyt gymen. Proto
se objevuje hned několik jeho variet, subsp. nebo forem: brachypetalum, celsianus,
cerebriforme, ferox, hyptiacanthum, chubutense, leonense, leucacanthum, nigrum,
nobile, schlumbergeri.
Dnes si krátce připomeneme snad nejkrásnější ssp. ferox, který v roce 1996
překombinoval Paspsch jako Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox. Znám tři lokality,
které jsem navštívil: Digue Florentino Ameghino, Cabo dos Bahias, est. San Miguel,
kde se mi nejvíce líbili u est. San Miquel.

červeně označené jsou navštívené lokality
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Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox, lokalita San Miquel, Chubut, 232 m

Mezi Camarones a Bahia Bustamante podél řečiště, u estancie San Miquel
můžeme najít G. gibbosum var. ferox poměrně veliké, skoro jako kopací míče, se
silným, odstávajícím, pometlovým otrněním, Trny mohou být až černé, na druhé
straně zářivě bílé. Většina rostlin na této lokalitě vykazuje světlejší otrnění, které
připomínají mexické grusoni. Viděl jsem zde i několik velkých kristátních rostlin, které
hned upoutají pozornost. Společně zde u San Miquel rostou např. Austrocactus
bertinii či Maihueniopsis darwinii. Jen o pár kilometrů jižněji u Bahia Bustamante jsem
viděl pravděpodobně nejjižnější výskyt Gymnocalycium chubutense.
Od tohoto stanoviště východně, rostou nedaleko u Cabo dos Bahias menší,
tmavě otrněné tzv. „čedičové“ formy Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox. Weber je
uvádí také pod jmény schlumbergeri nebo celsianus. Viděl jsem jen několik rostlin.
Severně u přehrady Digue Florentino Ameghino roste rovněž krásná forma
Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox. Rostliny jsou podobné těm u est. San Miquel,
ale jsou o něco menší, přesto nádherně vytrněné.
Na svých cestách jsem byl několikrát s Martinem Tvrdíkem, dokonce jsme se
jeli podívat i na patagonské gymna. Mě spíše zajímaly jiné kytičky jako
austrokaktusy, pterokaktusy či maihuenie, ale o gymna se také zajímám, především
o kytičkách rostoucí na východním pobřeží. Přivezl jsem semínka, vysel, kytičky
pěkně rostly. Bohužel jsem musel přejít na pěstování chladnomilných kaktusů a
zajímavé rostliny z Mexika či Jižní Ameriky jsem postupně dával pryč. Nevyhnula se
tomu ani kolekce gymnokalycií. Nakonec jsem zcela přešel na patagonské kaktusy.
Po několika sezónách, kdy jsem ve skleníku netopil jsem zjistil, že v koutě zůstaly
dvě zapomenuté bedýnky s gymnami. Rozhodl jsem se, že opět zkusím pěstovat pár
gymen z Patagonie. Zeptal jsem se Martina Tvrdíka jestli má nějaké semenáčky
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z této oblasti, a měl jsem štěstí. Na příští sympozium už Martin přivezl nádherné
semenáčky. Rostlinky jsem po příjezdu domů hned zasadil a po pár dnech zalil.
Začínalo jaro a rostliny rostly jako z vody, do podzimu už měly kolem 5 cm
v průměru. Druhým rokem dokonce některé začaly kvést. Letos už vykvetla většina
těchto semenáčků, bohužel ferox od est. San Miquel zatím nekvetl. Na závěr alespoň
malá ukázka kvetoucích feroxů z dalších uvedených lokalit. Tak se kochejte.

vlevo: Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox MT 14-608, Digue Florentino Ameghino, Chubut, 212 m
vpravo: Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox MT 14-605, Cabo dos Bahias, Chubut, 20 m

Za wigginsiemi v Uruguayi
cesta ze Santa Clara de Olimar do José Batlle y Ordóñez
V minulém čísle Ostníku jsem napsal, že jsme opustili městečko Santa Clara
de Olimar. Směřovali jsme po silnici R7 k jihu a čekala nás tento den dlouhá cesta,
většinou po stanovištích rostlin, které patří k druhu Wigginsia arechavaletae. Tento
druh mě zajímá již od dob mých kaktusářských začátků. Jednak proto, že o něm
velmi poutavě psal A. V. Frič a jednak proto, že o něm napsal pěkný článek také
Zdeněk Fleischer v předválečném časopisu Kaktusář. Z. Fleischer ovlivnil můj (a
nejen můj) názor na tento druh, když napsal, že má „černé středové trny“. V dobách,
kdy ve sbírkách nebylo mnoho těchto rostlin, to ani nevzbuzovalo pochybnosti.
Skutečnost byla ale jiná. Ve sbírce p. Lexy v Táboře jsem našel přímé potomky
importů A.V. Friče s označením Wigginsia arechavaletae. Byly to rostliny se světlými
středovými trny, které byly v jiných sbírkách označovány a šířeny jako Wigginsia
kovarikii. To mě trochu překvapilo a začal jsem obě rostliny porovnávat. Rozhodně se
mi nezdálo, že by to mohly být dva druhy. A tak jsem pátral dál.
Ve zkratce: Fričův „kovařikii“ je zcela jiná rostlina, která patří spíše k rostlinám,
které označujeme jako Wigginsia corynodes. To potvrzuje i popis A. Bergera z r.
1929 a Fričova fotografie, kterou zveřejnili Fleischer se Schützem ve Fričinana 50
(1975). Bohužel to, co ve stejné publikaci oba renomovaní autoři publikovali, ovlivnilo
nahlížení na druh „arechavaletae“. Mnoho kaktusářů považuje W. arechavaletae se
světlými trny za W. kovarikii. Rostliny, které Frič označil jako „kovařikii“ nejprve našel
W. Rausch a o mnoho let později i já. Černé středové trny u Wigginsia arechavaletae
nejsou dominantním znakem, podle kterého by bylo možno tento druh odlišit, jak se
Fleischer se Schützem domnívali.
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Wigginsia arechavaletae se světlými trny u městečka José Batlle y Ordóñez

Wigginsia aff. erinacea

Populace druhu Wigginsia arechavaletae je rozšířena z jihu Uruguaye směrem
k severu a zasahuje i na území brazilského státu Rio Grande do Sul (Pinheiro
Machado). Na silnici R7 ze Santa Clara de Olimar k jihu jsme se nejprve zastavili za
vesnicí Cerro Chato. Zde jsme našli opět notokaktus, který jsme našli již předchozí
den. Označili jsme ho provizorně jako Notocactus aff. concinnus „zapicanensis“
s velkým otazníkem. Byly to opravdu zvláštní rostliny, které mi trochu připomínaly
kytky, které byly v našich sbírkách šířeny jako Notocactus concinnus var. durispinus.
Na stejném stanovišti jsme našli také silně otrněné wigginsie, které však k druhu
Wigginsia arechavaletae nepatřily. Jedná se pravděpodobně o rostliny příbuzné
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k Wigginsia sellowii. Wigginsií s tak impozantním otrněním není ve sbírkách mnoho.
Snad by je bylo možno připodobnit ke sbírkovým rostlinám s označením DV 29a
nebo k mému sběru severně od hraničního městečka Quarai v Rio Grande do Sul,
které mají moje číslo JV 49.
Městečko José Batlle y Ordóñez leží asi 60 km jižně od Santa Clara de
Olimar, na hranicích dptm. Lavalleja s dptm. Florida. Jméno dostalo podle
uruguayského politika José Batlle y Ordóñeze (1856 - 1929), který v letech 1903 1907 a 1911 - 1915 zastával funkci uruguayského prezidenta a byl autorem mnoha
významných reforem v uruguayské společnosti. Podle map Google, asi 4 km před
městečkem, jsme zjistili menší skalnatou oblast. Vedla k ní samostatná cesta asi 1
km dlouhá, souběžná se silnicí R7. Náš tip byl dobrý. Roztroušené skály
nepřevyšovaly výšku 2 metrů a nalezli jsme zde poměrně hodně rostlin Wigginsia
arechavaletae a Wigginsia aff. erinacea. Za plotem, mezi plotem a silnicí R7 jsme
objevili dlouho nepoužívanou železniční trať a u plotu několik rostlinek Frailea
pygmaea, neurčená stanovištní forma.
Žádná z pozorovaných rostlin Wigginsia arechavaletae na tomto stanovišti
neměla černé středové trny. Přesto je evidentní že pozorované rostliny k Wigginsia
arechavaletae patří. Podle zkušeností které mám, je černá barva středových trnů u
těchto rostlin spíše výjimkou. Je evidentní, že v populaci Wigginsia arechavaletae
převažují rostliny se světlými středovými trny. Při bližším pozorování zjistíte, že na
jednotlivých stanovištích lze nalézt drobné odchylky ve znacích, způsobené zřejmě
vlivem působení prostředí na rostliny na jednotlivých stanovištích. Nicméně si
myslím, že označovat rostliny se světlými středovými trny jako varietu druhu (zde
„kovarikii“) je více než diskutabilní. Myšlenka, že světlé trny u těchto rostlin jsou
dostatečně významným znakem byla přijata na základě zjednodušených argumentů,
ať již u původců této myšlenky, tak i u pozdějších adaptátorů.
Závěrem bych rád představil ještě jedno stanoviště Wigginsia arechavaletae
z této oblasti. Leží asi 60 km západně vzdušnou čarou od José Batlle y Ordóñez,
poblíž José Pedro Varela. Rostliny z tohoto stanoviště mají světlé středové trny a asi
v průměru dvoucentimetrové semenáče vypadají jako bílé kuličky. O bílých kuličkách
psal i A. V. Frič když chtěl odlišit Wigginsia (tehdy Malacocarpus) arechavaletae od
svého nálezu Wigginsia (tehdy Malacocarpus) kovarikii. To stačilo Norbertu
Gerloffovi, aby rostliny z tohoto stanoviště nazval Wigginsia arechavaletae var.
kovarikii. Aniž by blíže zkoumal podrobnosti, historické dokumenty a geografickou
polohu, resp. vzdálenostní bariéry. Je škoda, že Norbert zemřel dříve (7. 3. 2019),
než jsme si mohli tyto taxonomicko-nomenklaturní rozpory vysvětlit.
Jaroslav Vích

Podzim mezi kaktusy
V kaktusářském v kalendáři jsou dvě zásadní zlomová období. Prvním je
radostné jarní probouzení sbírky k novému životnímu vegetačnímu cyklu, druhým
možná trochu nostalgické podzimní období ukládání sbírky k zimnímu odpočinku. A
právě tomuto tématu se chci věnovat. Příprava sbírky na zimní období je rozdílná
podle toho, kde zimování probíhá. Majitel vytápěného skleníku je vystaven podstatně
menší fyzické zátěži a stresu. Nemusí vynakládat své síly pro stěhování rostlin do
bezmrazých prostor ani nemá stres z toho, že najednou nastane prudký zlom počasí,
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který znamená potřebu ochránit rostliny jejich přestěhováním do tepla, jak tomu je u
majitele nevytápěného skleníku. Autor článku patří do druhé zmiňované skupiny
pěstitelů, proto bude vycházet ze svých mnohaletých zkušeností s tímto způsobem
pěstování. I na nutnosti přestěhovat rostliny najdeme své výhody. Pozitivem je to, že
uvolněné pěstební prostory můžeme dobře uklidit, můžeme umýt zpřístupněné vnitřní
plochy oken, aniž bychom měli obavy z pocákání rostlin, případně můžeme provést i
dezinfekci prostor. Další výhodu vidím v tom, že většinu pěstebních květináčů a
misek přemísťuji do přepravek a mohou si prohlédnout jejich spodní stranu, kde by
mohly být zahlédnuty záludné potvůrky kořenovky. Lépe si také povšimnu, že nějaká
rostlina není v pořádku. Nemluvě o úsporách za energii na vytápění a pro zdraví
prospěšném cvičení s třicetikilovým gruzonem.
Otázka poslední zálivky nemá jasnou odpověď. Termín velmi závisí na
podmínkách pěstování a průběhu počasí. Letos jsem zalil sbírku (míněno kaktusy)
naposledy na konci srpna. Úvahy o ještě jedné zálivce v září utnula proměna
letošního počasí ve velmi chladné deštivé období. Není však důvod, aby v srpnu
napité rostliny s proschlými kořeny nepřežily 5 až 6 měsíců bez vody. Využít
říjnového babího léta k zálivce nedoporučuji, substrát již není schopen proschnout. A
zimovat by se měly rostliny opravdu se suchým substrátem. Mnohdy se doporučuje
pro podporu jarního kvetení a vyzrávání pletiv přidat k poslední zálivce hnojivo se
zvýšeným relativním obsahem fosforu a draslíku oproti dusíku (např. Kristalon plod a
květ v poloviční koncentraci). Pokud během sezóny došlo k hnojivým zálivkám,
nepovažuji to za nezbytné. Někteří kaktusáři do poslední zálivky přidávají z
preventivních důvodů insekticid. Jako prevence je to však dosti drahá záležitost (v
mém případě spotřeba minimálně 150 litrů roztoku na prolití všech květináčků).
Navíc, vhodné insekticidy jsou na trhu stále hůře dostupné a ve stále menších
baleních, tak si je šetřeme na dobu, kdy je bude opravdu potřeba. Asi bych tuto
insekticidní zálivku doporučil pouze u rostlin z cizích zdrojů, u nichž není jistota, že
nějakého škůdce neskrývají.
Je doporučeníhodné provést na podzim preventivní postřik proti svilušce a
zabránit tím jejímu možnému zimnímu rozmnožení. Rovněž bych doporučil provést
postřik fungicidem jako prevencí proti houbovým chorobám. V období zkracujících se
dnů je vhodné volit dobu postřiku na ranní hodiny v čase slunného dne, aby rostliny
rychleji oschly. Míchat různé prostředky do jednoho postřiku není vhodné, neboť by
smíchané látky mohly spolu reagovat a ztratit nebo negativně ovlivnit své účinky.
Provést to smíme, jen pokud je možnost smíchání v návodu vysloveně
uvedena. Celou sbírku neuklízíme najednou, zvláště pokud máme pestré zastoupení
rodů a druhů. V takto rozmanité sbírce máme obvykle rostliny původem z různých
zeměpisných šířek a nadmořských výšek. Mají-li spadnout teploty na delší dobu pod
10 stupňů Celsia musí do tepla nejprve rody Melocactus, Discocactus, Uebelmannia.
To se stává běžně již v průběhu druhé půlky září. Tyto rostliny mi tak často uniknou
výše uvedeným postřikům. Koncem září ze skleníku mizí i nekaktusové sukulenty. V
té době již mám okna v domě a police v zimní zahradě připravené pro jejich umístění.
Mnohé ze sukulentů lze také zimovat ve tmě. Jde o různé kaudexy, pachykauly,
hlíznaté rostliny, jimž na zimu opadají listy (Pterodiscus, Kedrostis, Sinningia a
mnoho dalších). Do šera postavím i mnohé Euphorbie. Olistěné rostliny umístím na
připravené police u oken zimní zahrady, ve které je přes zimu kolem 15 - 18 °C. Tam
a na parapety oken přijdou i další rostliny, např. rodů Haworthia, Aloe, Adenium,
Pachypodium. V chladnější místnosti najdou své místo rostliny Lithops, Anacamseros
aj. Domů jdou i „vánoční“ kaktusy, které zareagují během prvních týdnů násadou
poupat a na Vánoce nečekají.
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část nekaktusových sukulentů je zimována na světle

Uvolněné místo ve skleníku dobře využiji pro přepravky, do nichž postupně
překládám kaktusy. Při tom dávám pozor, aby každá přepravka dostala lísteček s
označením původního umístění rostlin, což na jaře velmi ulehčí jejich rozmísťování.
Většina kaktusů je připravena na stěhování v posledních říjnových dnech. V té době
mám do skleníku přeneseny i vybrané rostliny z venkovních pařenišť.
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část rostlin připravená na stěhování

zimoviště kaktusů v garáži

říjnové květy u Turbinicarpus jauernigii

pupeny u Ferocactus latispinus

říjnové květy u Ariocarpus retusus var. scafarostroides a Ariocarpus kotschoubeyanus
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Když nastane den hlavního stěhování, pak přepravky stohuji na sebe na
valníček a odtahám do garáže, kde je rozmístím podél stěn. Je toho dost, ale místo
pro auto zůstane. Jen se musím při vystupování z auta dostatečně vydechnout.
Garáž je součástí domu, ale není v ní topení. Teploty zde v zimě jsou kolem 10 °C,
při zemi a blíže garážovým vratům i níže. Mrazuvzdorné kaktusy přes zimu zůstanou
ve skleníku nebo krytých pařeništích, chráněných před srážkami. Do skleníku dám i
nádoby s Delospermami, některé z nich snáší jen slabší mráz. Do pařenišť pak misky
s netřesky a levisiemi, také aby nebyly vystaveny zbytečnému nadbytku vlhkosti.
V říjnu ještě řada kaktusů kvete. Pro Astrophytum, Turbinicarpus, Escobaria a
některé další rody je typické kvetení po celou vegetační sezónu. Dokvétání probíhá
ještě nyní. Rostliny rodu Ariocarpus dokonce začínají kvést až v září a řada druhů
kvete teprve v říjnu. Pro tento rod je doporučeno nepřenášet kvetoucí a odkvetlé
rostliny do chladného zimoviště, ale ponechat je v teple, dokud květy zcela
nezaschnou. Zabráníme tak riziku hniloby těchto vzácných rostlin, která by mohla
v chladu začít právě od ne zcela zaschlého květu. Pak tu máme rostliny z rodu
Ferocactus. Řada jeho druhů, například Ferocactus latispinus, teprve nasazuje
poupata. Já se květu zpravidla nedočkám, ale je to možné, když přeneseme rostliny
na jižní okno nebo pod umělé osvětlení. Zde bych doporučil LED osvětlení vlnových
délek určených pro kvetení.
Teplota zimování musí být nastavena podle již zmiňovaného zeměpisného
původu rostlin. Brazilské kaktusy dám doma na skříně, případě na okna, jestli tam
sukulenty nějaké místo ponechaly. Některé rostliny v přílišném chladu chytají
nevzhledné fleky na epidermis. typickým příkladem je Ferocactus latispinus.
Přepravky s rostlinami rodu Ferocactus jdou na teplejší místo ve sklepě.
Nepříjemné může být to, když třeba v průběhu a zejména koncem zimy přijde
výrazně teplá vlna. V garáži pak vzroste teplota, což může probudit rostliny, trvá-li to
delší dobu. Zejména pozor na ty umístěné v nastohovaných přepravkách u stropu,
teplý vzduch je nahoře. K předčasnému růstu jsou náchylné třeba Lobivie, loni mi tak
zareagovaly malé semenáče Ancistrocactus pinkavanus, rád to rozjede třeba
Turbinicarpus valdezianus. Tady nezbývá než doporučit rostliny pravidelně sledovat
a při zjištění světlání vrcholu rostlinu okamžitě přestěhovat na světlo. Proto už na
podzim je dobré vážit, které přepravky dát naspod do nejchladnějšího vzduchu a
které výše.
Co se sloupky a vysokými rostlinami? Se stárnutím sbírky stále více rostlin
čouhá z přepravek, a tím pádem je při stohování musíme umístit úplně nahoru.
Pokud nevyřešíme jejich výšku radikálně – seřezáním rostlin. Podzim může být
dobou, kdy se rozhodneme vylepšit řezem rostliny vytáhlé, u krčku nevzhledné nebo
příliš vysoké. Rostliny jsou schopny po seříznutí a zkosení hran přes zimu pustit
čekací kořeny. Je třeba řeznou plochu ponechat v teple oschnout a ošetřit proti
hnilobě nebo zabránit přístupu patogenů například štěpařským voskem. Rozhodně
řez neodkládejme na jaro, kdy jsou rostliny po zimě zesláblé. Někdy to vyjde, ale také
se můžeme místo kořenů dočkat i suché kaktusové mumie.
Příprava na budoucí přesazování – to je bod, který mi časově v podzimních
pracích většinou nevychází. Jistě by bylo výhodné takovou rostlinu vyklepnout z
květináče, zbavit substrátu a dát volně do prázdného květináče. Takovéto rostliny si
ponechat stranou a věnovat se jejich sázení za dlouhých zimních večerů.
Ještě před ukládáním kaktusů sbíráme poslední plody, chceme-li se později
těšit z výsevů svých vlastních semen. Starší plody (např. Gymnocalycium) mívají
seschlou dužninu a semena lze snáze vydrolit. Můžeme zkusit u druhů rostlin
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Mammillaria, které netlačí plody, najít na těle místo, z něhož opatrně semínka
vydlabeme pomocí hrotu pinzety.
A nezapomeňme si na podzim připravit složky kaktusového substrátu.
Používáme-li jako složku zahradní zeminu, musíme si pohlídat sušší období na její
prosetí a následné tepelné ošetření. Na podzim vychází spousta nabídkových
katalogů, nic nám nebrání plánovat, čím dalším pro příští rok sbírku obohatit.
Jak je vidět, kaktusář na podzim nezahálí. Přeji všem úspěšné zvládnutí
kaktusářského podzimu.
Pavel Klouda

Recenze
Vychází nová knížka Karel Čapek a kaktusy
Karel Čapek a kaktusy, tak se
bude jmenovat nová knížka Terezy
Petřek Todorové, na kterou se mohou
těšit nejen milovníci díla Karla Čapka,
ale tentokrát i kaktusáři. Kniha nabízí
dvě části. V první části představí
autorka historii kaktusářství na našem
území a poskytne pohled na jeden
z Čapkových koníčků. Odpoví také na
otázku, jak vážně tento svůj koníček
Čapek bral a jaké kontakty mezi
kaktusáři navázal. Pěstoval kaktusy
nebo je jen kupoval? Chodil na
výstavy? A byl vůbec členem některého
spolku? Na tyto a mnohé další otázky
přináší kniha zajímavé odpovědi.
V knize se objevují i další známá jména
jako A. V. Frič, J. Perla nebo O. Smrž.
Chybět nebudou ani fotografie, které
laskavě zapůjčily kaktusářské spolky,
ale také soukromé archivy.
Druhá část knihy se pak snaží poskytnout co nejúplnější pohled do Čapkova
díla, které se dotýká kaktusů, kaktusářství nebo kaktusářů – povídky, články,
korespondence – to vše na jednom místě. Čtenář si tak bude moci propojit to, co
zazní v první části knihy v kontextu doby s kompletním pohledem do Čapkova díla.
Možná vás překvapí, kolik toho Čapek o kaktusech napsal, a věděli jste, že kaktusy
také fotografoval a kreslil? Vše, co jste kdy chtěli vědět o vztahu Karla Čapka ke
kaktusům se nyní můžete dozvědět na jednom místě – v nové knize Karel Čapek a
kaktusy. Kniha vyjde do konce roku 2020. Více informací o termínu vydání, ceně a
možnosti objednání získáte na adrese todorova.tereza@seznam.cz, kde si můžete
knihu také objednat.
Informaci zaslal: Jaroslav Vích
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Odešel Ing. Gabriel Vereš
Dne 14. 10. 2020 před půlnocí, nás opustil vynikající pěstitel zimovzdorných
kaktusů Ing. Gabriel Vereš ze Sliače. O den později 15.10. by se Gabo dožil 80 let.
Kaktusy začal pěstovat v roce 1965 v Nitře. Vždy chtěl pěstovat kaktusy ve volné
kultuře jako zimovzdorné eskobarie, echinocereusy, apod. Bohužel vysokohorské
kaktusy z Jižní Ameriky nedokázaly naplnit jeho představu, to se povedlo až
s patagonskými kaktusy. V roce 1980 se přestěhoval do Zvolena, kde nebyly
připravené podmínky na přestěhování kaktusů. Přišel o část sbírky, což jej prakticky
přivedlo k pěstování mrazuvzdorných kaktusů Severní Ameriky. Po přestěhování
do Sliače vybudoval jednu z největších sbírek mrazu a zimovzdorných kaktusů i
sukulentů ve střední Evropě.

Zlatý Alberto 2015 - Ing. Gabriel Vereš ze Sliače (uprostřed, foto J.Boháček), 26.9.2015

Několikrát jsme jeho sbírku navštívili z celým zájezdem. Gabo své pěstitelské
zkušenosti předváděl po celé republice formou kvalitních přednášek, nechyběl ani na
Pobeskydí. V roce 2003 zúročil své zkušenosti v knize Mrazuvzdorné kaktusy
Severnej Ameriky. Později přidal další knihy o zimovzdorných kaktusech. V roce
2015 byl za celoživotní práci s kaktusy oceněn plaketou Zlatý Alberto. Zemřel náš
dlouholetý kamarád, kaktusář a vynikající odborník na zimovzdorné kaktusy, československé kaktusářství ztrácí jednu vynikající legendu.
Čest jeho památce !
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Ing. Gabriel Vereš, ve vlaku a u prodeje semen, Horní Počaply zimovzdorné kaktusy, 24 2.2018

Ing. Gabriel Vereš nabízel svou novou knihu, sympozium Trnava, 5.9.2015
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Informace
-----

Prosincová schůzka 2020 – zrušena
Redaktor Ostníku se omlouvá všem čtenářům, že v záhlaví ročníku 2020 byl omylem od
března do října uveden rok vydání 2019, správně má být 2020.

---

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17.hod., ve Středisku přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, 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
Acanthocalycium glaucum F. Ritter - Taxon 13: 143, 1964.
Na titulní straně je poměrně malá rostlina, kvetoucí ve sbírce Lumíra Krále. Je velice
atraktivně zbarvená, více světle šedá až namodralá než zelená, má poměrně krátké a silné trny.
Naprosto typický stonek je jednotlivý, někdy až 15 cm vysoký a 7 cm silný, epidermis šedozelená až
šedomodrá, má krátký řepovitý kořen, žeber 8 - 14, areoly 16 - 20 mm od sebe vzdálené, květ žlutý.
Naleziště je mezi Belen a Hualfin, Argentina.

Obrázky k článku „Za wigginsiemi v Uruguayi“
Všechny snímečky pořídil na cestě po Uruguai Ing. Jaroslav Vích
Frailea pygmaea forma
Notocactus aff. concinnus „zapicanensis“ (?)
semenáče - bílé kuličky Wigginsia arechavaletae u José Pedro Varela
dospělé rostliny Wigginsia arechavaletae u José Pedro Varela
Wigginsia aff. sellowii, stanoviště u Cerro Chato, R7

Adresy autorů:
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Frailea pygmaea forma

Notocactus aff. concinnus „zapicanensis“ (?)

semenáče - bílé kuličky Wigginsia arechavaletae u José Pedro Varela

vlevo: dospělé rostliny Wigginsia arechavaletae u José Pedro Varela
vpravo: Wigginsia aff. sellowii, stanoviště u Cerro Chato, R7

