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Turbinicarpus viereckii (Werderm.) John & Riha (foto Lumír Král)

Z naší činnosti
Loňský rok 2020 byl pro nás asi ten nejhorší za celou dobu naší klubové
činnosti od založení v roce 1954. Zatím to nevidím dobře ani v letošním roce 2021,
kdy se zpřísňují vládní opatření. Bohužel i příští schůzka 1. února 2021 musí být
zrušena. Nevím kde je ten zakopaný PES, ale jednou to musí skončit. Jedna moje
známá kartářka předpověděla, že roušky budeme nosit ještě v září 2021, potom by to
už mělo být lepší. Španělská chřipka trápila lidstvo zhruba tři roky, přál bych si, aby
koronavirus byl kratší a už brzy skončil. Měli bychom být zodpovědní a vydržet,
jednou tu koronu musíme překonat.

Obrázky našich členů
Turbinicarpus viereckii (Werderm.) John & Riha - Kaktusy, 19(1): 22, 1983.
Mexická raritka roste většinou jednotlivě, stonek je kulovitý nebo jen málo protáhlý, asi 5 - 7 cm v
průměru, matně zelený až namodrale zelený. Temeno zahaleno do bělavé vlny, z níž vyčnívají trny.
Žeber 15 - 18, úplně rozložených na bradavky, které jsou v horní části rostliny až 6 mm vysoké.
Okrajových trnů asi 20, až 10 mm dlouhých, středové trny 4, rozložené do kříže, až 20 mm dlouhé.
Květ asi 2 cm dlouhý, jemně růžově fialový, často s tmavším středním proužkem. Pěstování středně
obtížné, je nutné dopřát rostlinám dostatek slunce a čerstvého vzduchu. Chladné a suché zimování
zaručuje pravidelnou násadu květů.
foto L. Král

Lobivia ancistrophora, Quebrada del Toro, 1700 m, JO 346
Rostlina pochází ze semen, která sbíral Ing. Josef Odehnal v Quebrada del Toro pod názvem Lobivia.
Dnes je však uváděná pod názvem.Echinopsis ancistrophora Speg. - Anales Mus. Nac. Buenos Aires
ser. 3, 4: 492, 1905. Poměrně malý stonek vyrazil ve sbírce Františka Frýdla tři dlouhé a velké květy
bílé barvy. Tyto „obyčejné“ kytičky když zakvetou, jsou velkou parádou ve sbírce. Pěstování není
náročné, takže je zvládnou všichni pěstitelé.
foto F. Frýdl

Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. - Illustr. Hortic. vii. 67, 1860.
Pochází z Mexika, z hor u Metztitlanu. Epifytní rostlina s převislými šlahounovitými stonky, asi 1 cm v
průměru, až přes 1 m dlouhé. U báze se bohatě rozvětvují a tvoří husté trsy. Žeber 10 - 14, nízká,
přímá, areoly 3 - 7 mm od sebe vzdálené. Okrajových trnů 8 - 12, jehlovité, tenké, 5 - 7 mm dlouhé,
rezavé, tmavožluté, červenohnědé až tmavohnědé, středové trny 3 - 4, obtížně odlišitelné od
okrajových. Květy zygomorfní, 8 - 10 cm dlouhé, karmínové až tmavě růžové. Plod kulovitý, 12 - 15
mm velký, červený, porostlý štětinami. Semena kulovitá, 0,6 mm velká, černá. Aporocactus.
flagelliformis je uniformní druh a nebyla popsána žádná varieta. Existuje však mnoho kříženců.
Pěstování je bez problémů.
foto L. Král

Na úvod nového roku 2021
V letošním roce 2021 vyjde už 50. ročník Ostníku a v květnu 2021 by mělo vyjít dokonce 500.
číslo. To vše díky MUDr. Plesníkovi, který psal a vydával Ostník prvních 10 let. V následujících letech
stálo za vydáváním Ostníku mnoho dalších přátel, o kterých se už při různých příležitostech v Ostníku
psalo, všem patří velký dík, že Ostník vydržel až do dnešní doby. MUDr. Plesník však přispíval články
celý čas, než odešel do kaktusářského nebe. Chtěl bych všechny kaktusáře požádat, aby se vyjádřili
svými názory a přispěli tak do mimořádného 500. čísla Ostníku.
V koronavirové době plné zákazů, paradoxně začíná stoupat zájem o koničkaření. Lidé se
začínají znovu zajímat o sbírání známek, bankovek, mincí, autiček apod. Jestli se zvýší zájem i o
pěstování kaktusů, to bychom mohli zjistit na jaře, až začne nová pěstitelská sezóna. Je to moje
zbožné přání, aby počet našich členů opět narostl. Nepředpokládám, že budeme mít znovu tři sta
členů, jak tomu bylo na přelomu 70. a 80. let minulého století, ale každá nová tvář se počítá.

Do nového roku 2021
Vážení přátelé, kolegové a kolegyně, příznivci a milovníci kaktusů a sukulentů.
Máme za sebou rok, jehož podobu nikdo z nás v minulosti neprožil a ani
nepředpokládal, že by mohlo dojít k situaci, kdy se ve velmi krátké době změní běžný
život v něco nenormálního. Běžné lidské starosti se změnily a společnost ovládl
strach z budoucnosti. Tisk, rozhlas, televize a především internet, to všechno jsou
zdroje rozporuplných informací, ve kterých se obyčejný člověk jen velmi těžko
orientuje. Někteří tvrdí, že jsme ve válečném stavu a válka se zde vede
nestandardními prostředky, které slouží k zániku evropské kultury a hodnot, které
jsme dosud vyznávali. Komu slouží vyvolávání emocí prostřednictvím dezinformací,
které vypadají jako pravdivé? To je něco, čemu většina z nás nerozumí, ale není
ochotna se tohoto „adrenalinu“ vzdát.
Určitě nám není lhostejné násilí, které se, nejen ve sdělovacích prostředcích,
velmi často objevuje. Není to ale problém, který by vznikl v loňském roce. Již před
lety zjistili odborníci, že se chování lidí dá ovlivňovat působením dráždivých faktorů,
které zvyšují hladinu adrenalinu v krvi. V našich genech máme zakódovánu
informaci, kterou, ve stresové situaci, náš mozek vyhodnocuje a pudově reaguje
způsobem útěk nebo útok. Tato vrozená vlastnost vlastně umožnila přežití lidské
populace, ale v kultivované lidské společnosti bychom měli své negativní emoce
spíše ovládat a nešířit je dále. Zamysleme se, co v nás vzbuzují prezentovaná
negativa! U mě to nejsou příjemné pocity a u většiny z vás asi také ne. Může to být
strach z budoucnosti, strach z onemocnění, strach o svou existenci, strach o děti!
Zmatek, který máme v hlavě otevírá naši mysl dalším negativním vjemům. Tak to
prostě je! Jsme na rozcestí! Buď dopustíme, aby nás strach plně ovládnul, nebo my
musíme plně ovládnout strach. Proto bych byl rád, abychom v novém roce dokázali
zapudit vše, co nás negativně ovlivňuje. Je třeba se vrátit k příjemným vzpomínkám
z minulosti a nebrat příliš vážně všechny předpovědi odborníků. Rovněž různě
ventilované negativní emoce, které obsahují komentáře a vyjádření politiků je třeba
brát s velkou rezervou. Boj o moc probíhá nepřetržitě, bez ohledu na to, jak dlouhá
doba zbývá do voleb. Možná jste si všimli, že se opoziční politici chovají už 30 let
pořád stejně, bez ohledu na to, kdo je právě u moci.
Nový rok 2021 nemusí být stejný jako rok předchozí. Možná se ještě nějakou
dobu nebudeme potkávat, ale můžeme tuto dobu využít i jinak. Stále vychází náš
časopis Kaktusy, jehož úroveň oceňují především zahraniční předplatitelé. Doma
málokdo bývá prorokem! Když si najdeme čas a vrátíme se k dříve vydaným sešitům.
možná objevíme nové nebo pozapomenuté informace nebo najdeme novou inspiraci
a obohatíme náš kaktusářský život. To samé platí pro náš klubový zpravodaj Ostník.
Nebude trvat dlouho a v květnu 2021 vyjde už jeho pětisté číslo, což znamená, že
vychází již padesát let! Chceme, aby číslo 500 bylo důstojnou připomínkou naší
dlouhé historie. Chtěl bych proto požádat všechny o příspěvek do tohoto čísla. Máme
mezi sebou pamětníky i zkušené pěstitele, kteří mohou pomoci s tvorbou Ostníku
nejen pro jubilejní pětisté číslo. Věřte, že pravidelnost, se kterou Ostník vychází není
nic samozřejmého a vyžaduje především od redaktora mnoho invence.
Přeji vám všem v novém roce dostatek nadhledu a pokory v nelehké
společenské situaci. Ať vás i vaše rodiny po celý rok 2021 provází pevné zdraví,
lidské štěstí a přátelství lidí kolem vás.
Jaroslav Vích, místopředseda Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s.
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. z. s.
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Několik informací k rostlinolékařským
pasům (Plant pasport)
Koncem roku 2019 byly publikovány informace o nových ochranných
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které vzešly z nám neznámých
pohnutek úředníků EU.
Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin stanoví mj. formální
náležitosti tzv. rostlinolékařského pasu (Plant pasport) pro přemísťování rostlin na
území EU a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v
rámci této zóny. Prováděcí nařízení jsou vydána na základě nařízení (EU) 2016/2031
a upravují např. seznamy škodlivých organismů a rostlin nebo náležitosti a podobu
rostlinolékařských pasů.
K povinnosti, vystavovat rostlinolékařské pasy pro distribuované rostliny, jsme
obdrželi z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vyjádření, ze
kterého vyjímáme to podstatné: Nový fytosanitární režim a povinnosti stanovené
nařízením (EU) 2016/2031 se především vztahují na podnikající fyzické a
právnické osoby (tzv. profesionální provozovatele), kteří se profesionálně zabývají
některou z činností souvisejících s rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými
předměty, jak je uvádí nařízení a mají regulovat dovoz a přemisťování rostlin,
rostlinných produktů nebo jiných předmětů (zejména ve smyslu uvádění na trh) při
činnosti těchto profesionálních provozovatelů.
Rostlinolékařské pasy mohou být vydávány profesionálními provozovateli,
kteří jsou registrováni a oprávněni pro vydávání rostlinolékařský pasů nebo
příslušným orgánem, kterým je pro Českou republiku Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Oprávnění provozovatelé mohou vydávat
rostlinolékařské pasy pouze pro rostliny, za něž jsou odpovědní.
Pokud tedy nejste profesionálním provozovatelem ve smyslu nařízení
(EU) 2016/2031, můžete přemisťovat příslušné rostliny, rostlinné produkty a
jiné předměty, bez rostlinolékařských pasů.
Důležité upozornění: Při vývozu kaktusů a sukulentů mimo území EU a
dovozu kaktusů a sukulentů ze zemí mimo území EU, stále platí předpisy, kterými je
mezinárodní obchod regulován a vyvážené a dovážené rostliny musí být vždy
vybaveny vývozním nebo dovozním dokladem CITES.
Jaroslav Vích

Wigginsie na pokračování II.
Na den nálezu wigginsie, kterou vám dnes představuji si vzpomínám velmi
dobře. Byl poslední den našeho pobytu ve městě Piriapolis v Uruguayi v roce 2009.
Jeli jsme z Piriapolis východním směrem k Punta Ballena, kde jsme odbočili k severu
na silnici č. R 12. Na několika zastávkách u této silnici jsme našli několik stanovišť
Notocactus mammulosus. Na jednom z těchto stanovišť jsme našli rostliny
s dlouhými, vzhůru ohnutými trny (JV 119). Na první pohled byly velmi podobné
rostlinám na fotografii A. V. Friče. Frič je označoval jako „submammulosus var.
longispinus“.
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Wigginsia sp. JV 122 na stanovišti v roce 2009

skalka na stanovišti Wigginsia sp. JV 122 (= JV 506), JV 123 (=JV 507) a JV 508 v roce 2019

Wigginsia sp. JV 122 (=JV 506) na stanovišti v roce 2019
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Wigginsia aff. corynodes sp. JV 123 na stanovišti v roce 2009

Na jiném stanovišti jsme našli u skupiny balvanů wigginsie o průměru 10 - 15
cm, které jsme přiřadili do příbuzenstva Wigginsia sellowii (JV 121). O několik
kilometrů dále jsme zastavili na malém plácku u silnice. Mezi plotem blízkého
pozemku a silnicí rostlo několik velkých keřů Pyracantha coccinea (Hlohyně
šarlatová) se zralými žlutými a sytě červenými plody. Nikde kolem nebyl v dohledu
žádný „kaktusový terén“, tak jsem se vydal podél lesa a plotu, po kraji pastviny dál od
silnice R 12. Asi po 200 - 250 metrech jsem uviděl na pastvině menší skalku, ke které
jsem zamířil. Když jsem skalku obešel ze všech stran, bylo jasné, že jsem tu našel
dvě tvarově zcela odlišné wigginsie. Rostlin tu bylo málo, ale ty dospělé byly
impozantní. Jeden typ byly velké mnohožeberné rostliny, o průměru asi 12 - 15 cm,
které jsem zařadil do příbuzenstva Wigginsia corynodes (JV 123). Druhý typ byl pro
mě vzhledově zcela neznámá wigginsie (JV 122), s výraznými středovými trny, jejíž
žebra byla tvořena stlačenými hrboly, na jejichž vrcholu byly areoly s trny. Pořídil
jsem několik fotografií a sebral z temene rostlin trochu semen. Po návratu do Evropy
jsem fotku této wigginsie poslal Norbertu Gerloffovi. Rostlina na fotografii ho zaujala
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s tím, že neví, o co se jedná. Shodli jsme se, že by se, podle středových trnů, mohlo
jednat o rostlinu z příbuzenstva Wigginsia arechavaletae, snad o nějakou světlou
formu, která je rozšířena jako Wigginsia maldonadensis nebo kovarikii. Norbert měl
v Uruguayi známého, který jezdil po stanovištích kaktusů a Norbert chtěl o rostlině
zjistit více. Proto jsem mu poslal GPSku místa nálezu. A tím to asi skončilo. Nevím,
zda se někdo z kaktusářů na toto stanoviště dostal. Norbert zemřel a pokud nějaké
informace dostal, odešly s ním. Neurčitým závěrem, že by se mohlo jednat
o světlou formu Wigginsia arechavaletae, si ale již delší dobu nejsem jistý.

tyto rostliny vypadaly jako přechod mezi Wigginsia sp. JV 122 (JV 506) a Wigginsia arechavaletae
JV 508, foto 2019

rostliny Wigginsia arechavaletae JV 508 jsou stejné jako rostliny Wigginsia arechavaletae sp. JV 102
od Pan de Azúcar v Uruguay, foto 2019

V roce 2019 jsem se do této oblasti znovu dostal se svými přáteli Vláďou
Haníkem z Havířova a Karlem Sladkým z Plzně. Návštěva stanoviště Wigginsia sp.
JV 122 z roku 2009 byla v plánu. Chtěli jsme se k tomuto stanovišti dostat z jiné
strany, v domnění, že to bude jednodušší. Bohužel nebylo. Protože jsme se v terénu
nedokázali dobře orientovat, vrátili jsme se k silnici R 9, ze které jsme odbočili na R
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12 směrem k Punta Ballena. Místo, odkud jsem vycházel v roce 2009 jsem našel bez
problémů. Keře hlohyně byly ještě na místě, ale všechno ostatní bylo jiné. Les a plot
podél kterého jsem tehdy šel, tady nebyly. Jít se ale dalo. Po kratší chůzi jsme
dorazili ke skalce, ale i tady se terén změnil. Skalka, která tehdy vypadala jako
nedílná součást pastviny, byla obnažena a terén kolem ní měl stopy po nějakém, asi
zemědělském stroji. Velké rostliny z doby před 10 lety tady už nebyly. Oproti roku
2009 se ale počet rostlin na stanovišti zvýšil a musím přiznat, že mě to příjemně
překvapilo. Také se ukázalo, že pozorování, která jsem udělal v roce 2009, jsem po
deseti letech mohl doplnit o další poznatky. Bohužel, tyto poznatky přinesly více
otázek než odpovědí. Na stanovišti jsme našli potomky rostlin, které jsem tu našel
v roce 2009, tzn. ty, které jsem označil jako JV 122 a JV 123. Nyní jsem jim dal
studijní značky JV 506 (=JV 122) a JV 507 (=JV 123). Mimo tyto celkem dobře
rozeznatelné rostliny jsme tu navíc našli také Wigginsia arechavaletae JV 508. Tyto
rostliny měly stejné znaky jako rostliny od Pan de Azúcar v Uruguayi, které jsem
našel v roce 2009 a které jsou ve sbírkách rozšířeny pod studijním číslem JV 102.
Stanoviště Wigginsia arechavaletae JV 102 a Wigginsia arechavaletae JV 508 jsou
od sebe vzdušnou čarou vzdálena necelých 10 km.

Wigginsia aff. corynodes JV 123 (= JV 507) na stanovišti v roce 2019

Když jsem v roce 2009 z tohoto stanoviště poblíž R 12 odcházel měl jsem ke
studiu dva, celkem dobře odlišitelné tvarové typy wigginsií. Po návratu na toto
stanoviště v roce 2019 jsme zde našli už tři tvarově různé wigginsie a další jeden
neurčitý typ, který se mi zdá být jakýmsi přechodem mezi tvarovým typem, který
představují rostliny pod značkou JV 122 (= JV 506) a zde nalezenými rostlinami
Wigginsia arechavaletae JV 508.
Čtenář obvykle očekává nějaký závěr k publikovaným pozorováním. Tady
opravdu nevím. Kytky označené jako JV 122 z roku 2009, po desetileté kultivaci,
neukazují ve sbírce podobnost s Wigginsia arechavaletae JV 102 od Pan de Azúcar.
Takže nás čeká další zkoumání, co jsem vlastně v roce 2009 našel a označil jako JV
122.
Jaroslav Vích
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Kaktusy - zajímavosti
Možná i vy jste dostali otázku, k čemu vlastně kaktusy slouží. Asi nejdůležitější
jejich užitnou vlastností je, podle mě, jejich chemické složení. Bohužel zkoumání
těchto látek je spíše ojedinělé, poněvadž originální rostlinný materiál je chráněn
úmluvou CITES. Z českých vědců se rostlinnými alkaloidy zabýval plzeňský
Doc.MUDr. Vlastimil Habermann, CSc., který zkoumal jejich využití při léčení
duševních chorob. Závěry byly publikovány v ruských odborných časopisech, ale
konkrétní výsledky neznám. Spolu se zesnulým Rudou Grymem jsme od Doc.
Habermanna dostali několik jeho, v ruštině psaných prací, ale ani jeden z nás nebyl
natolik fundovaný, aby výsledkům porozuměl.

Po tomto úvodu se ale budu věnovat i jinému využití kaktusů. Průkopníkem
využití opuncií byl americký výzkumník Luther Burbank (1849 - 1926), který se
věnoval šlechtění beztrnné opuncie (Opuntia ficus indica) pro spásání porostů
opuncií dobytkem, jako náhradu za běžně používané pícniny. S plody Opuntia ficus
indica, pod různými názvy, se můžeme setkat na tržištích v Mexiku, jihoamerických
zemích i Africe. Plody opuncií jsem viděl i na našich pultech. Využití opuncií je velmi
široké:

Plody opuncie se konzumují syrové nebo různě upravované v podobě džusů;
alkoholických nápojů, džemů (melcocha, queso de tuna, miel de tuna) a přidávají se
do různých cukrovinek, čajových směsí nebo se z nich vyrábí tekuté sladidlo.

Mladé stonkové články se používají dosti často i jako zelenina.

Stonkové články nebo celé rostliny se odtrňují a používají jako krmivo. V
některých oblastech WANA regionu (Západní Asie/Severní Afrika) nebo v Jihoafrické
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republice se dobytek pase na beztrnných opunciích nebo předem plamenometem
opálených stonkových článcích

Na opunciích se také produkuje červené barvivo (karmín neboli košenila),
které se získává z červce nopálového (Dactylopius coccus), který parazituje stoncích.
Barvivo se hodně používalo v textilním průmyslu nebo potravinářství. Dnes se
používají spíše syntetická barviva,

Získávání energie z kaktusů, především formou bioplynu nebo etanolu, příp.
spalování k ohřevu bylo mnohokrát ověřováno studijně, ale zatím se ve větším
rozsahu nevyužívá.

V rezortu zemědělství jsou opuncie využívány jako meziplodiny k získání
organického materiálu, stejně jako v zemědělsko-lesnických systémech v Bolivii
(Santa Cruz, La Paz)

Opuncie se také využívají jako ploty, větrolamy a antierozní rostliny

Z rozemletých sušených stonkových článků opuncie se získává mouka, ze
které se peče nopálový chleba, vhodný při dietách. Nabídku takového chleba jsem
zaznamenal i v ČR

V menším rozsahu se využívá lisovaný olej ze semen v kosmetických
produktech a farmaceutických výrobcích. Ze stonkových článků je známa technologie
výroby papíru.

Nesmíme také zapomínat na využití opuncií jako okrasných rostlin.

Tvary kaktusů inspirují architekty, stavitele a designéry.

Některá výzkumná pracoviště textilního průmyslu se také zabývají výzkumem
rostlinných vláken. V roce 2018 byla na Technické universitě v Liberci, fakulta textilní
publikovaná bakalářská práce autora Aleše Podobského Kaktusová vlákna a jejich
možné využití v textilním průmyslu. Vedoucí BP shledala obsah práce jako nový a
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zajímavý, ale přiklonila se k názoru, že práce byla pojata víc z pohledu botanického
než textilního marketingu.

Ovšem asi nejzajímavější je zpráva z Mexika, kde byla vyvinuta na přírodní
bázi dobře použitelná veganská kůže vyrobená ze stonkových článků opuncie pod
názvem Desserto. Tento výrobek se vyznačuje příjemnou měkkostí na dotek.
Zároveň nabízí mnoho možností pro širokou škálu aplikací. Zároveň splňuje
nejpřísnější normy kvality a životního prostředí. Tato veganská kůže, byla vyvinuta
dvěma Mexičany, kteří pracovali v automobilovém a módním průmyslu. Tady jim,
v obou odvětvích, nebyly lhostejné dopady výroby na životní prostředí. Proto si dali
za cíl najít alternativu kůže, vyrobené bez toxických chemikálií, ftalátů a PVC.
Desserto veganská kůže je částečně biologicky odbouratelná, má technické
parametry požadované módy, výroby koženého zboží, nábytku a dokonce je
použitelná v automobilovém průmyslu. Tato náhrada kůže znamená menší potřebu
zvířecích kůží, minimální spotřebu vody a absorpci oxidu uhličitého. Výsledkem je
organická a odolná veganská kůže, která vydrží až deset let, je flexibilní, prodyšná a
nezanechává stopy na přírodním prostředí.
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Výroba se nachází se v mexickém státě Zacatecas. Farma, která pěstuje a
zpracovává opuncie je příkladem toho, jak lze inovace zodpovědně rozvíjet a
používat. Proces sklizně respektuje životní cyklus opuncie. Přibližně každých 6 až 8
měsíců se vybírají a ořezávají pouze zralé články rostliny. Nepoužívají se žádné
zavlažovací systémy. Opuncie rostou s využitím dešťové vody a minerálů které se
nalézají v pěstebním podloží. Odříznuté zralé články se suší na slunci, dokud není
dosaženo požadované úrovně vlhkosti hmoty. Organická surovina se potom
zpracovává a mísí s netoxickými látkami a poté se tvaruje do požadovaného tvaru a
barvy. Farma je plně organická, proto se v tomto procesu nepoužívají žádné
herbicidy ani pesticidy. Zbývající nepoužitý organický kaktusový materiál se exportuje
a prodává na vnitrostátní úrovni do potravinářského průmyslu. Desserto veganská
kůže vyrobená z opuncie byla zařazena mezi 30 finalistů ceny společnosti LVMH
Innovation Award 2020.
https://www.designboom.com/design/desserto-cactus-vegan-leather-06-26-2020/
Jaroslav Vích

Mexiko jako naše kolonie
Nadpis je přehnaný a zavádějící, ale jeden čas jsme se tak mohli cítit. Než
vznikla první republika, byli jsme do r. 1918 součástí Rakousko-uherské monarchie.
Císař Františkem Josefem I. neměl s bratrem Maxmiliánem nejlepší vztahy, neboť se
mu nelíbila jeho liberální politika, kterou Maxmilián uplatňoval v Itálii.
Maxmiliánův titul od narození zněl Jeho císařská a královská výsost Ferdinand
Maxmilián Josef, císařský princ a arcivévoda rakouský, korunní princ uherský a
český. (6. července 1832 Vídeň - 19. června 1867 Santiago de Querétaro, Mexiko).
Jako chlapec byl Maxmilián mimořádně inteligentní, měl i umělecké nadání a zajímal
se o vědu, zvláště pak botaniku. Později vstoupil s hodností poručíka do námořnictva
a díky svému úsilí rychle postupoval ve velitelských hodnostech až na tu nejvyšší admirála a velitele rakouského válečného námořnictva.

vlevo: manželé Maxmilián Habsburský a Charlotta Belgická, vpravo: císař Maxmilián I. Mexický
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Mexiko se v tuto dobu zmítalo mnoha revolucemi a válkami. V roce 1859 se
na Maxmiliána poprvé obrátili mexičtí konzervativci vedení yucatánským právníkem
José Mariou Gutiérrezem, kteří po své porážce v občanské válce v Mexiku roku 1860
žili v evropském exilu, s návrhem, aby se stal mexickým vládcem. Jejich nabídku
nejprve nepřijal a jeho rodina jej od mexické koruny zrazovala. Nicméně po
francouzské intervenci do Mexika armáda Napoleona III. pod velením generála
Elieho Foreye dobyla Ciudad de México a vyhlásila císařství, Maxmilián nakonec
roku 1863 korunu přijal. Dne 10. dubna 1864 byl prohlášen mexickým císařem Maxmilián I. Mexický. Mnoho zahraničních vlád odmítlo uznat jeho vládu, zejména
sousední Spojené státy americké.
Maxmilián vystoupil z fregaty Novara na americkou půdu v mexickém
Veracruzu dne 28. května 1864. S sebou přivezl dobrovolnickou armádu složenou ze
žoldnéřů všech možných národností včetně Čechů. Od počátku čelil pokračující válce
mezi francouzským expedičním sborem a republikánskými povstalci vedenými
Benitem Juárezem, kteří odmítli uznat Maxmiliánovu vládu. Císařský pár si za své
sídelní město zvolil Ciudad de México.
Zpočátku měl císař v úmyslu Juáreze amnestovat, pokud mu republikánský
vůdce odpřisáhne věrnost, tohle však Benito Juárez odmítl. V říjnu 1865 vydal
Maxmilián tzv. „černý zákon“, kterým nařídil všechny Mexičany věrné Juárezovi
zastřelit, v reakci na praktiky povstalců, kteří zabíjeli royalisty věrné císaři. Za dobu
platnosti tohoto zákona bylo popraveno na dvacet tisíc lidí, což ještě více rozbouřilo
proticísařskou opozici a znechutilo některé konzervativní Maxmiliánovy stoupence.
Roku 1866 Napoleon III. vzhledem k odporu Mexičanů i americkému tlaku pod
vlivem Monroeovy doktríny stáhnul francouzský expediční sbor, ale pravý důvod
stažení francouzského kontingentu z Ameriky bylo posílení armády v Evropě v
nastávajícím konfliktu s Bismarckovým Německem. Ačkoliv ke stažení z Mexika byl
Napoleon III. donucen, jeho ústup znamenal těžkou ránu pro Mexické císařství.
Maxmilián byl donucen se svými stoupenci uprchnout z Ciudad de México, aby si
zachránil alespoň život. 19. ledna 1867 obsadil město Santiago de Querétaro a
opevnil se v klášteře de la Cruz. Po obléhání kláštera byl nakonec Maxmilián zajat a
postaven před válečný soud. Ten císaře, spolu s oběma jeho generály Miramónem a
Mejíou, odsoudil k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 19. června 1867 v Cerro de las
Campanas. Maxmiliánovým posledním přáním bylo poslechnout si ještě jednou
melodii La Palomy, kterou si zamiloval během námořní služby v mládí.
Jeho poslední slova byla:
„Mexicanos! Muero por la causa de México. No dejen que nadie pise sus ideales, ni
sus derechos más sagrados. Espero que la sangre de este mexicano sea la última
que se derrame. Viva México!“
Český překlad: „Mexičané! Umírám pro Mexiko. Nedopusťte, aby někdo pošlapal
vaše ideály a vaše nejsvětější práva. Doufám, že tato krev bude poslední, která byla
prolita. Ať žije Mexiko!“
Maxmiliánovo tělo bylo v Mexiku nabalzámováno, aby ho v listopadu 1867 na
lodi Novara převezl admirál Wilhelm von Tegetthoff do Rakouska, kde byl pohřben ve
vídeňské Císařské hrobce.
Před odjezdem Maxmiliána do Mexika otiskly Pražské Národní listy inzerát, ve
kterém rakouské ministerstvo války hledá pro dobrovolnický vojenský sbor
Österreichisches Freiwilligen Corps do Mexika „osoby dobrého chování, neženaté,
které nemají výše čtyřiceti let, jsou silného těla a křesťanského náboženství“. Zájem
je obrovský, verbíři by klidně získali mnohem víc než požadovaných 6000 mužů a
300 námořníků.
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Edouard Manet: Poprava císaře Maxmiliána, vedle generál Miramón (po levé ruce císaře) a Mejía

Nové vojsko, v jehož čele stojí hrabě František Thun-Hohenstein (1826 1888), je pestrou směsicí lidí z různých koutů rakouského císařství. Nechybí v něm
ani 628 dobrovolníků z Čech a 320 z Moravy. Dobrovolníci se upisují k šestileté
vojenské službě. Nadchne je povýšení, vysoký žold a slib, že když se budou chtít v
Mexiku usadit, získají zdarma půdu.
Dobrovolnický sbor do Mexika najímá za výhodných finančních podmínek i
hudebníky do dvou plukovních kapel. „Každý, kdož řádně znalý jest hudby na nějaký
nástroj, obdrží 100 zlatých na ruku, a sice 60 zlatých hned, jakmile byl naverbován a
40 zlatých při zařazení do armády,“ píší Národní listy. Mezi hudebníky jsou např.
čeští klarinetisté František Vacek z Cítova, Jan Pavlík z Dolních Beřkovic a Antonín
Pištora z Předonína u Roudnice.
Čeští vojáci bojují hlavně v Tezuitlánu, pevnosti střežící cestu z Veracruzu do
hlavního města Mexika, později i v severomexickém Zacatlanu. Bohužel boje končí
Maxmiliánovým neúspěchem. Císař 6. prosince 1866 vojsko rozpouští. Většina
bojovníků se vrací zpátky domů. Císař je dopaden a odsouzen k trestu smrti
zastřelením. Čeští hudebníci dlouho tvrdili, že La Paloma je česká píseň, která se
dostala do Mexika a upozorňovali na její podobnost s písní Hřbitove, hřbitove,
zahrado zelená. Píseň La Paloma ale složil Španěl Sebastián Iradier, když v roce
1861 navštívil Kubu. La Palomu si císař přál před smrtí zahrát. Čeští vojáci, kteří se v
roce 1867 vrací domů, dostávají nabídku sloužit v rakouské armádě. Osud těch, kteří
zůstali v Mexiku není známý, snad se stali učiteli hudby, neboť dechové nástroje zní
v mexické hudbě dodnes.
Na své cestě po Mexiku poznal císař Maxmilián i kaktusy, bohužel neměl čas
aby se jim jako botanik věnoval. Moc a sláva byla silnější, trvala však krátce.
Císařem v Mexiku byl Maximiliám asi tři roky. I když jsou popsány např. Mammillaria
či Lobivia maximiliana, bohužel to není po císaři, ale po jiném pěstiteli kaktusů.
Kdyby se věnoval studii kaktusů, nemusel by dopadnout tak špatně.
KL
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Informace
-------

1. 2. 2021 - výroční schůze, přednáška - ZRUŠENO
schůzka 1. 3. 2021 - ???
schůzka 5. 4. 2021 - ???

---

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 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
I. N. Cact.cz - internetové noviny o kaktusech a sukulentech: www.cact.cz/noviny
Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz

Jak trávit čas v době koronaviru
Koronavirus nás tak trochu uvěznil doma. Kaktusáři se však nemusí nudit, je hned několik
možností, jak využít čas strávený s kaktusy. Kdo má teplejší skleník nebo pracovnu, může vysévat,
přesazovat semenáčky apod. Další možností, je studium literatury své knihovny nebo na internetu.
Kdo se chce spíše pobavit, může sledovat živé přednášky na internetu nebo různá videa o kaktusech.
Přeji vám hodně úspěchů v surfování po internetu, pro začátek nabízím alespoň dvě zajímavé adresy.
---

kaktusářská literatura na internetu:
www.cactuspro.com/biblio/:en:accueil

---

videa o kaktusech:
https://www.youtube.com/results?search_query=Mediolobivia+%2C+Rebutia+%2C+kaktusy+
%231

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Echinopsis ancistrophora Speg. - Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 492, 1905. (foto F. Frýdl)

Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. - Illustr. Hortic. vii. 67, 1860. (foto L. Král)

