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ukázka kvetoucích austrokaktusů rostoucích v Patagonii (foto KL) 



Z naší činnosti 
 

I po roce korona-zákazy stále pokračují, kaktusářská činnost žádná - bez komentáře. 
 
 
 

Začíná kaktusářská sezóna 
 

Po dlouhé zimě se konečně hlásí jaro. Letošní zima byla opravdu trochu delší a chladnější než 
předešlé roky, alespoň prověřila v jakém stavu máme zimní topení. Ještě v druhé půli března byly 
teploty v noci až - 8 °C a dne 21. 3. 2021 dokonce nestoupla teplota nad nulu ani přes den. Pranostika 
jasně říká – březen za kamna vlezem, duben ještě tam bude. Dne 25.3.2021 se už oteplilo, i v noci 
bylo + 2 °C, přes den teplota vystoupila na + 15 °C. Ve skleníku, kde se v zimě topilo, kaktusy už 
běžně kvetou a spousta má nasazené poupata. Rostlinky stále mlžíme, dokonce můžeme některé 
druhy bez problému zalít. Doporučuje se při druhé zálivce přidat hnojivo na květ. Kdo zimoval 
v tmavých, teplejších prostorách, měl by důkladně zkontrolovat kytičky, zda nemají vlnatku či jiné 
škůdce. Jarní cibuloviny (sněženky, bledule, krokusy apod.) už kvetou – hurá, je tu jaro. 

 
 
 

Co se psalo v Ostníku před 50 lety 
 

Před 50 lety vyšlo v březnu 1971, první číslo Ostníku. Na úvod redakce uvádí: 
„Milí přátelé, dostáváte dnes do rukou prvé číslo našeho Ostníku, který jak doufáme, bude nás 
spojovat i s těmi, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat naší činnosti. Chceme Vás tak informovat 
nejen o naší práci, ale i důležitých zprávách z činnosti SČK, některými pěstitelskými otázkami, 
nabídkami a oznámeními. Uveřejníme i Vaše poptávky či nabídky rostlin, semen a kaktusářských 
potřeb. Postupem doby nám Váš zájem ukáže, čemu dalšímu by měl být Ostník věnován.“ 
 A teď ještě alespoň pár pěstitelských rad z březnového ročníku 1971: 
Desinfekce semen  
Moření semen práškovým TMTD (Thiuram, Heryl) bylo pokrokem proti dřívějším způsobům desinfekce 
semen. V současné době je účinnějším postupem desinfekce kyselinou perostovou, kterou mají v 
lékárně pod názvem Persteril. Půl až 1 % roztoku Persterilu užijeme k desinfekci výsevních nádob, 
sklad, jmenovek, nářadí i semen. Ale koncentrovaný Persteril je nebezpečná žíravina, ředěný roztok 
(0,5 - 1 %) je málo trvanlivý (při skladování v temnu a při 4o C nejvýše 3 dny). Plného desinfekčního 
účinku dosáhneme již po 2 - 3 min. působení zředěného roztoku a naopak delší působení, či roztok o 
vyšší koncentraci usmrtí nejen nežádoucí mikroby, ale i semena. Osvědčilo se také do výsevní misky 
po výsevu těsně před jejím uzavřením nastříkat pomocí rozprašovače laku na vlasy jemnou mlhovinu 
1% Persterilu a ihned nádobu definitivně uzavřít. Tím se zničí i mikroby vniknuvši do nádoby během 
vysévání. 
Pro pěstitele  
Při volbě nebo přípravě substrátu k vysázení držte se zásady: čím hrubší kořeny, tím hrubší složení 
substrátu. Např. pro kaktusy s řepovitými kořeny je vhodný substrát z hrubého písku a větších 
kamínků nebo hrubě drcené cihly (průměr částic 1 - 3 cm). Kaktusy s vlasovými kořeny lépe rostou v 
substrátu bez větších kousků, ale dostatečně propustném.  
Plíseň na výsevech 
Objeví se občas i při nejúzkostlivější péči, zejména byla-li semena skladována ve vlhku a plísně 
prorostly dovnitř, kde již povrchně působící desinfekcí je nezničíme. Nejjednodušší a současně 
nejopatrnější postup je nechat výsevní nádobu otevřenou a jen opatrně doplňovat odpařenou vláhu 
0,25 - 0,5 promilovým roztokem chinosolu s převařenou vodou. Když však většina semen ještě 
nevyklíčila je tento způsob nevhodný, protože sníží klíčivost. V tomto případě po otevření výsevní 
misky opatrně odstraníme plísní zachvácené rostlinky včetně sousedních, zdánlivě zdravých a části 
výsevního substrátu. Postižené políčko pak ještě zaprášíme Herylem nebo pokapeme 0,5 % roztokem 
chinosolu a výsevní nádobu před opětovným uzavřením naplníme mlhovinou 0,5 % roztoku Persterilu 
(s výhodou použijeme rozprašovače laku na vlasy). 
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Patagonie v plamenech 
 

Požáry v Patagonii čas od času vznikají, podobně jako v jiných oblastech. 
Známé jsou např. téměř každoroční ohně v Kalifornii nebo v jižních státech Evropy. 
Mohu vzniknout samovznícením, vypalováním suché trávy, nepozorností turistů nebo 
úmyslným žhářstvím. Vzpomínám na případ dvou českých turistů, kteří neuhlídali 
ohniště v chilských  Andách a vznikly tak v Patagonii obrovské lesní požáry. Únor - 
březen je v Patagonii pozdní léto, kdy teploty přes den mohou stoupnout nad 30 °C. 
Navíc Patagonie je známá svými silnými větry, které oheň rychle rozšíří. Argentinci 
rádi grilují maso na betonových stolech, ale s ohništěm už si nedělají větší starosti. 
Jednou jsme spali u řeky, kde na jednom takovém místě byla velká grilovačka. Po 
odchodu z párty zůstalo neuhašené ohniště. Problém nastal, když se v noci zdvihnul 
silný vítr a začala bouřka. Žhavé uhlíky vítr roznášel po celém okolí, naštěstí se 
spustil silný déšť, který vše uhasil. 
 

 
rozšíření požárů kolem řeky Rio Chubut, nejvíce postižená byla Andská oblast (obrázek z internetu) 

 
 

V Andské oblasti provincií Neuquén, Chubut a dalších probíhají už několik let 
protesty a demonstrace místních obyvatel proti zahraničním těžařským firmám, které 
zde rabují drahé kovy. Demonstranti jsou vždy tvrdě potlačeni tvrdými zákroky 
policie. Nepříznivá situace se stále opakuje a násilí stupňuje. Vláda se k požadavkům 
indiánského kmene Mapuchů, ale i dalších místních obyvatel staví odmítavě, spíše 
podporují těžařské firmy. Jako všude, tak i v Argentině jsou politici úplatní. 
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Už v listopadu 2020 byly velké požáry na jihu Patagonie v oblasti Rio Turbio, 
které však už hasiči a dobrovolníci uhasili. Nyní začátkem března 2021 zachvátil 
velké území Patagonie, většinou v provincii Chubut nezvykle velký požár. Bohužel to 
nebyla náhoda. Oheň zapálili žháři v rozmezí tří hodin kolem 16. hodiny na sedmi 
místech v Comarca Andina dne 9. 3. 2021. Požár se rychle šířil do dalších míst El 
Hoyo, Las Golondrinas a El Bolsón ap. Obrovskou katastrofu, kde hořely lesy a 
domovy mnoha lidí navštívil ministr životního prostředí Juan Cabandié který uvedl, že 
od založení požárů zemřelo 15 lidí a další 38 je nezvěstných. Lidé přišli během 
několika minut o všechno. První zpráva říkala, že shořelo 250 obydlí, každým dnem 
však počet spálených domů vzrost během pár dnů na 500. Na likvidaci požárů přijelo 
přes stovku dobrovolníků z blízkého okolí i vzdálených míst např. z provincií 
Tucumán, Catamarca či Jujuy.  

Stát, neposlal žádné prostředky do postižených oblastí i když byli několikrát 
žádáni o hasící letadla a další pomoc. Cynismus politiků a médií, kteří obviňují z 
požárů lidi z kmene Mapuche. Avšak po pár dnech byli zadrženi údajní žháři, kteří 
pracovali pro těžařské firmy. Byl to pokus o vyhnání místních obyvatel, kde se chystá 
další plánovaná těžba. Naštěstí se po několika dnech spustil déšť, který některá 
spáleniště zlikvidoval.  
 

    
 

 
 

obrázky ukazují jak hoří lesy, domy, ale i celá městečka (foto převzato z internetu) 
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hořící Andská horská oblast (foto převzato z internetu) 
 
 

Teprve v sobotu 13. 3. 2021 se přijel do postižených oblastí podívat prezident 
Alberto Fernandez. Obyvatelé si myslí, že v záchraně bezpečí byly velké chyby a 
rozhněvaní zaútočili na auto, v němž se prezident pohyboval po boku svého 
doprovodu. Lidé házeli kameny a jeden zasáhl mluvčího Fernandeze, rozbili i sklo ve 
vozidle. Prezident Alberto Fernandez z rozbouřeného Chubutu uprchl. Vážné 
incidenty během návštěvy Alberta Fernandeze v Chubutu budou mít další následky.  

Patagonie nyní potřebuje pomoc. Odezva argentinského lidu je obrovská a 
solidarita občanů je neuvěřitelná. Ze všech oblastí Argentiny přijíždějí do nejvíce 
postižené patagonské oblasti kamiony s oblečením, stany, spacáky, potravinami, 
vody, léků apod. Přijíždějí dobrovolníci k dohašování ohňů, ale i s pomocí při stavbě 
nových domů. Přijíždějí doktoři, veterináři, aby pomohli léčit popáleniny, jak u lidí, tak 
u zvířat. Po týdnu jsou na internetu už obrázky z likvidace spálenišť a sousedská 
pomoc při opravách a stavění nových domů. Co neudělala pro záchranu vláda, to je 
nyní v rukou spoluobčanů. Můžeme si jen přát, aby se život v postižených místech 
dostal brzy do normálu. 

Bylo zničeno mnoho krásných míst, které jsme na svých cestách projeli, 
divoké krásné hory, přírodní lesy, křoviny, další flora, mezi mini i kaktusy. Nepřežilo i 
mnoho zvířat, které se neměly kde před ohněm schovat. Oheň řádil v oblastech, kde 
rostou kaktusy mého zájmu jako austrokaktusy, pterokaktusy, maihuenie, 
maihueniopsisy a další zajímavé rostliny. Rostou zde např. Austrocactus bertinii, 
patagonicus, coxii, colloncurensis, philippii, Pterocactus australis, fischeri, araucanus, 
hickenii, valentinii, Maihuenia patagonica, poeppigii, Maihueniopsis darwinii, hickenii, 
platyacanthus. Jedinečné jsou malé skalničky, které rostou jen v těchto oblastech, 
musím vzpomenout alespoň růžicovité violky, orchideje apod. Náprava spálené 
krajiny bude trvat několik let, ale příroda je mocná čarodějka a brzy bude vše jako 
dřív, hlavně aby se znovu obnovily naše milované kaktusy. Když jsme kdysi projížděli 
černou, spálenou krajinou, je to velmi smutný depresivní pohled. Jednou jsme už 
v noci hledali rovné místo na spaní. Ráno jsme zjistili, že jsme spali v místech 
postižené požárem, stan a všechny věci byly od popela černé. Spáleniště většinou 
dodá zemi nové živiny, které podpoří růst nových rostlin, které krajinu opět oživí.    KL  
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Wigginsie na pokračování IV 
 

V dnešním pokračování povídání o wigginsiích navštívíme hraniční oblast 
kolem měst Paso de los Libres (Argentina) a Uruguaiana (RGdS, Brazílie).  

Asi 40 km západně od města Paso de los Libres v Argentině, poblíž mostu 
přes řeku Rio Miriňay, na silnici č. 123 je území, na které se při vysokých průtocích 
vody v řece rozlévá voda, která zaplavuje plochy kolem řeky. Byl jsem zde již v únoru 
2009, kdy byla řeka téměř vyschlá. Také v roce 2019 jsme zde byli téměř ve stejný 
den a měsíc. Všechno bylo ale úplně jiné. Voda v řece dosahovala skoro pod 
mostovku a byla rozlita do širokého okolí. Mapa tady byla úplně k ničemu. Hledali 
jsme tedy jen tam, kam voda nedosahovala. I tak ale byl terén hodně podmáčený a 
prochodili jsme hodně stovek metrů, než jsme na Wigginsii calvescens JV 376 
narazili. Na stanovišti byla asi dvacítka rostlin. Věděli jsme, že by jich tady mělo být 
víc, ale scházel nám čas na hledání. Měli jsme ještě v plánu zajet se podívat na 
stanoviště Gymnocalycium mesopotamicum, které bylo o několik kilometrů dále. Sem 
jsme přijeli, když už slunce zapadalo. Šli jsme se nejprve zeptat majitele pozemku, 
zda můžeme vlézt na jeho pozemek a teprve potom jsme se dali do hledání. Již za 
šera jsme kytky našli, ale fotografování už bylo obtížné. Přespali jsme v Paso de los 
Libres a druhý den jsme překročili hranici do státu Rio Grande do Sul v Brazílii. 
 

 
 

Wigginsia calvescens JV 376 u Rio Miriňay (Argentina) 
 
 

Z města Uruguaiana jsme jeli po rozbité silnici č. 472 směrem k Barra do 
Guarai na stanoviště Wigginsia calvesvens, které jsem v roce 2009 také navštívil. Na 
území, kde se Wigginsia calvescens vyskytovala, byla mezitím zřízena rezervace 
Park Estadual do Espinilho za účelem hnízdění místních ptáků. Zároveň byla 
zakázána pastva dobytka. Již doma jsem vyřídil, že nás bude očekávat pracovník 
rezervace. Když jsme přijeli ke vchodu do rezervace u silnice č. 472, nikdo nás 
nečekal. Teprve později jsme zjistili, že hlídaný vchod do rezervace je na opačné 
straně. Cesta, kterou jsem našel na mapách Google, byla hustě zarostlá trávou a 
všude kolem bylo neprostupné křoví, které jsem znal z roku 2009. Došli jsme až do 
míst, kde jsem v roce 2009 našel Wigginsia calvescens JV 46 a Gymnocalycium 
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uruguayense. Všechno bylo podmáčené, zarostlé vysokou trávou a viděli jsme i 
bahenní rostliny. Wigginsia calvescens ani Gymnocalycium uruguayense jsme 
nenašli. Podle mě tady z důvodu trvalého podmáčení, už nerostou. Zákaz pastvy 
v rezervaci způsobil neregulovaný růst trav, rozšiřují se zde i nepůvodní druhy. 
Vypadalo to zde naprosto bezútěšně. Vrátili jsme se k autu, které jsme nechali u 
silnice. Dali jsme si trochu vody a odjeli zpět do Uruguaiana a odtud po silnici č. BR 
290 na východ.  
 

     
 

stanoviště Wigginsia calvescens u Rio Miriňay (Argentina) a Frailea pumila JV 377 u Rio Miriňay 
 
 

Za Uruguaianou jsme cca v km 699,5 odbočili směrem k fazendě Pedregulho. 
Fazenda Pedregulho byla pro mě velkou neznámou. Ač se název této lokality občas 
objevoval, o zdejších rostlinách jsem měl jen povrchní informace. Zajímala mě 
především wigginsie, která byla označována jako sp.n. Ještě doma jsem uvažoval, 
co by to mohlo být. Nedaleká oblast výskytu Wigginsia calvescens mně naznačovala, 
zda by tady nemohlo být stanoviště nějakých podobných rostlin. Zvědavost a touha 
fazendu navštívit byla velká, i když nám návštěva trochu narušovala časový plán. 
Naštěstí jsme celkem přesně věděli, kde fazendu hledat. Od silnice BR 290 to bylo 
asi 20 km, nejdůležitější bylo správně odbočit. To se nám podařilo a fazendu jsme, 
také podle ukazatelů, bez problémů našli. Cestou jsme se zastavili u skalky při cestě, 
kde jsme našli Notocactus mammulosus JV 379. Byly tady rostliny jak s dlouhými, tak 
kratšími středovými trny. Na fazendě jsme nejprve dojeli jsme téměř k domu, a já 
jsem se zašel zeptat, jestli můžeme v okolí fotit a pohybovat se. S úsměvem nám to 
bylo povoleno. Odjeli jsme asi 100 m. zpět a šli od cesty dolů. Tady jsme našli 
Notocactus mammulosus JV 382 a Gymnocalycium uruguayense JV 380. Asi o 50 
m. níže jsme našli Frailea pumila JV 381 a rovněž zde byly Notocactus mammulosus  
a Gymnocalycium uruguayense. Wigginsii jsme stále nemohli najít. Proto jsme vyjeli 
ze vstupního portálu fazendy a hledali jsme podél cesty, která vedla dozadu kolem 
oploceného pozemku. Prohledali jsme místa kolem cesty, ale výsledek byl 
neuspokojivý. Vraceli jsme se zpět, když jsem v zatáčce nedaleko vjezdu na fazendu, 
zahlédl malou vodní plochu a kamenité pole, které se k vodě svažovalo. Vylezl jsem 
z auta, přelezl drátěné oplocení a asi 20 metrů od cesty byla kamenitá plocha  
o rozměru asi 100 m² s mnoha rostlinami. Na první pohled jsem poznal, že ona 
hledaná Wigginsia sp. n. je Wigginsia langsdorfii. Bylo to nejzápadnější stanoviště 
tohoto druhu. Dost mě to překvapilo, poněvadž nejvýchodnější známé stanoviště  
u Itapuã (jihovýchodně od Porto Alegre) bylo odtud vzdáleno asi 600 km. Nález jsme 
zapili pivem a hlavně jsme fotili. Není mi známo, že by fotky této wigginsie byly někde 
publikovány. Takže fotky v Ostníku mají pravděpodobně světovou premiéru!  
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Wigginsia langsdorfii JV 383 a jeho stanoviště 
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vlevo: Gymnocalycium mesopotamicum JV 378 mezi Rio Miriňay a Mercedes (Argentina) 
vpravo: Wigginsia calvescens JV 46,  Barra do Quarai (RGdS, Brazílie) v roce 2009 
 

     
  

Gymnocalycium uruguayense JV 380 a Notocactus mammulosus JV 382 
 
 

Společně s Wigginsia langsdorfii JV 383 rostl na kamenité ploše také 
Notocactus mammulosus JV 382. Náš nález dostal označení JV 383. Zatím o něm 
nemohu mnoho napsat. Snad si uděláte představu na několika fotografiích.   

Druh byl popsán J. G. Lehmannem roku 1826 jako Cactus langsdorfii. O rok 
později popsali Link a Otto stejnou rostlinu jako Echinocactus polyacanthus. Seznam 
synonymních jmen je skutečně rozsáhlý a obsahuje přes dvacet položek. Wigginsia 
langsdorfii má, jako jiné wigginsie temeno pokryté hustými trichomy (vlnou), které 
připomínají cefálium. Proto se můžete setkat i s názvem pseudocefálium. Jak jsem 
měl možnost pozorovat, je druh ve stonku proměnlivý, takže na jednotlivých 
stanovištích můžete nalézt více či méně se odlišující se jedince. Druhové jméno bylo 
zvoleno podle německého přírodovědce a cestovatele Georga Heinricha svobodného 
pána von Langsdorff (1774 - 1852), který ve službách ruského cara působil jako 
ruský generální konzul v Rio de Janeiro v Brazílii a je známý pod jménem Grigorij 
Ivanovič Langsdorf.  

Podle popisu je stonek jednotlivý, na bázi občas odnožující, trávově zelený, 
v pozdějším věku je kyjovitý až obráceně vejčitý. Temeno mírně vpadlé a otrněné, 
pokryté trichomy (vlnou). Žeber 12 - 24 podle stáří rostliny. Žebra vysoká asi 5 - 15 
mm, hrany žeber většinou neostré, nebo jen málo ostré. Areoly na spodní straně 
žebrových hrbolů, kruhové a vlnaté, 3 - 5 mm široké, ve vzájemné vzdálenosti 5 - 12 
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mm (podle stáří rostliny). Trny nejprve hnědé s různou barevnou sytostí, později jsou 
šedé. Okrajové trny jehlovité, spodní až šídlovité v počtu 6 – 10, délka proměnlivá 10 
- 25 mm, rovné občas zakřivené, středové trny u mladých rostlin chybí, později jeden, 
obvykle jehlovitě přímý, 15 - 35 mm dlouhý. Květ je asi 30 - 35 mm dlouhý  
o stejném průměru, květní trubka nálevkovitá, asi 13 mm dlouhá, nahoře purpurová, 
dole světle žlutá, s úzkými zelenožlutými šupinkami, bíle vlnatá s červenohnědými 
štětinami. Čnělka bledě žlutá, blizna červenohnědá až tmavě červená asi se 6 laloky, 
nitky světle žluté, dole purpurové, 4 - 7 mm dlouhé, prašníky světle žluté. Okvětní 
lístky citronově žluté, 13 - 17 mm dlouhé, 2 - 3 mm široké, obráceně kopinaté. Plod je 
soudkovitý o průměru 5 - 6 mm, tmavě zelený, později se v trichomech protahuje  
a má červenou až červenofialovou barvu. Semena jsou černá, matná, zvonkovitá asi 
1 mm dlouhá i široká. 
 

     
 

Grigory Ivanovich Langsdorff, Baron von Langsdorff (1774.- 1852) a Frailea pumila (?) 
 
 

Při naší cestě v roce 2019 jsme viděli Wigginsii langsdorfii na dvaadvaceti 
stanovištích. Navštívili jsme i stanoviště, která jsou domovem rostlin, které byly dříve 
popsány jako samostatné druhy (W. longispina, W. infernensis, W. leprosora, W. 
prestlei). Pokud bude dostatek času pokusím se jednotlivá stanoviště a rostliny na 
nich podrobněji představit.  

Někde jsem četl, že pěstování tohoto druhu není obtížné. Zřejmě jak pro koho! 
Osobně bych tohle nikdy netvrdil. Oproti bezproblémovým „zeleným“ wigginsiím je 
Wigginsia langsdorfii druh mnohem náročnější a dopěstovat choulostivé semenáčky 
do dospělé velikosti vyžaduje přece jen víc zkušeností.  
 

Jaroslav Vích 
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50 let Ostníku 
Grafické a Tiskové studio L+L s.r.o. - část 2. 
e-mail: info@tiskostrava.cz 
internetové stránky: www.tiskostrava.cz  
Poštovní 153/18, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
 

V minulém čísle Ostníku jsem uvedl základní práce, které provádí firma 
Grafické a Tiskové studio L+L s.r.o. Jak už se píše v názvu firmy, tisknou jakékoliv 
materiály. Nás zajímá především vytištění Ostníku s barevnou obálkou. Vnitřní 
textová část Ostníku je tištěna černobíle. Kdo má zájem o digitální verzi, může si 
Ostník stáhnout i s barevnými obrázky v celém čísle. 

    
ukázka náhodných titulních stran Ostníku 

 
 

Pokud budete mít zájem o vytištění svých vzpomínek, pěstitelských poznámek 
apod., pracovníci firmy jsou velmi ochotni vše připravit dle vašich požadavků. Můžete 
si nechat zalaminovat obrázek, který pak vypadá jako lesklá fotografie a dá se umístit 
do rámečku na stěnu. Firma provádí různé typy vazby, klasické jsou např. vázané 
diplomky, které využívají studenti. Na vazbu si můžete nechat udělat nápis zlatou 
barvou nebo si na titulní stranu nalepit nějakou fotografii s kaktusem. Já jsem si 
z každé cesty sepsal deník pod názvem „Poznámkový blok“, kde kdykoliv rychle 
najdu co jsme v určitý den dělali. Tyto deníky mám svázané kroužkovou vazbou, 
která je prakticky nejlevnější. 
 

           
 

ukázka kroužkové vazby poznámek z cest a klasická knižní vazba časopisu kaktusy 
 
 

Vytisknout si můžete nechat vizitky, svatební oznámení, různé reklamní 
materiály nebo i velkoplošné obrazy, které si můžete pověsit na stěnu. 
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Opustil nás Ludwig Bercht 
(6.2.1945 - 2.3.2021) 
 

 
 

Profesí byl chemik a pracoval v laboratoři, své vysokoškolská studia ukončil 
získáním doktorátu na téma konopí. Poslední léta svého profesního života působil v 
nizozemském mlékárenském průmyslu. Služebně cestoval po mnoha zemích. Ještě 
před rokem 1989 (i později) byl několikrát na kontrole v Martinovských mlékárnách. 
Vždy se stavil na pokec o gymnech u Emila Lukašíka.  

První kaktusy v přírodě uviděl na nizozemském karibském ostrově Curaçao. 
Stále vyprávěl o této první cestě při našich společných setkáních. Během 26 cest do 
kaktusářských oblastí v Argentině, Brazílii, Bolívii, Paraguayi, Uruguayi a USA 
navštívil více než 6 000 stanovišť. 
 

   
Pobeskydí 2009 – přednáška Ludwig Bercht - rod Echinopsis na přírodních lokalitách, Roman Štarha 
Pobeskydí 2009 – přednáška Lumír Král - Patagonie 2008 a Ludwig Bercht 

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. 
Smutná zpráva, že umřel Ludwig Bercht 
z Holandska (Weerveg) se rychle rozšířila 
mezi kaktusáři po celé Evropě. Uznávaný 
odborník a specialista na rod 
Gymnocalycium jezdíval mezi české 
pěstitele velmi často. Já jsem se s ním 
seznámil už v devadesátých letech, když 
jsem jezdíval každý rok na setkání 
gymnofilů v Eugendorfu. Zde jsem jednou 
domluvil jeho přednášku u nás na setkání 
kaktusářů Pobeskydí. Poprvé přijel v roce 
2005 a velice se mu zde v horách líbilo, 
takže začal na Pobeskydí jezdil 
pravidelně. Využil jsem situace a domluvil 
vždy přednášku, prakticky zde byl 14 x. 
Byl velmi milý, ochotný kamarád, který 
problematice kaktusů dobře rozuměl a 
ještě lépe o nich hovořil. Napsal mnoho 
článků do různých časopisů. Objevil 
několik nových druhů, dokonce byly po 
něm některé popsány. 
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Pobeskydí 2011 - Ludwig Bercht (vlevo) představil jižní Weingartia, vpravo Tomáš Kulhánek 
Pobeskydí 2014 - Ludwig Bercht a Jaromír Chvastek 
 

   
Pobeskydí 2015 - Ludwig Bercht (NL) – NP USA, Hillmann Ralf (CH) – Bolivie 
Pobeskydí 2016 - Jaroslav Vích, Jiří Kolařík a Ludwig Bercht 
 
 

Napsal mnoho článků pro časopisy Succulenta, Gymnocalycium a Schütziana. 
Byl rovněž mnoho let aktivní v redakci Succulenta a Schütziana. Své rozsáhlé 
znalosti předával na nespočetných přednáškách po celé Evropě. Mnoho let 
organizoval konferenci gymnofilů v Nizozemsku. Později, když se místo konání 
přestěhovalo do Radebeulu, působil tam jako vynikající moderátor. Několik let byl 
předsedou německé pracovní skupiny Gymnocalycium DKG. 
 

   
Pobeskydí 2017 - Ludwig Bercht (NL) - přednáška rod Frailea, vpravo Lumír Král 
Pobeskydí 2018 - Ludwig Bercht (NL) - přednáška gymna jižní Bolivie, vpravo Stanislav Stuchlík  
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Pobeskydí 2019 - Ludwig Bercht (NL) - přednáška zahrady v Číně 2019, Lumír Král a Albert Škrovan 
 
 

Byl spoluautorem knihy Lobivia & Co., vydané DKG v roce 2015, do které 
přispěl svými rozsáhlými znalostmi. Ludwig mnoho let prodával semena kaktusů 
nejen ze svých kaktusů, ale také ze spolehlivých zdrojů. Rostliny s polním číslem LB 
se pěstují ve sklenících po celém světě. Jeho LB 2178 (G. friedrichii) se již stal 
legendou, zejména v Asii.  

Jeho dlouholetá kaktusářská činnost se projevila také při prvních popisech 
kaktusů. Podílel se na popisu následujících druhů:  
Micranthocereus uilianus Brederoo & C. A. L. Bercht 
Melocactus glauxianus Brederoo & C. A. L. Bercht 
Gymnocalycium baldianum var. albiflorum C. A. L. Bercht 
Gymnocalycium baldianum subsp. sanguiniflorum (Werderm.) C. A. L. Bercht 
Gymnocalycium erolesii Neuhuber & C. A. L. Bercht 
Gymnocalycium meregallii C. A. L. Bercht 
Gymnocalycium mendozaense C. A. L. Bercht & Schädlich 
Frailea piltzii C. A. L. Bercht & Schädlich 
Gymnocalycium cabreraense Schädlich, Bercht & Melojer 
Dva kaktusy nesou jeho jméno, Gymnocalycium berchtii a Gymnocalycium 
carolinense subsp. ludwigii. 

Jeho velkým koníčkem byly hudební pochody. Po celé Evropě navštěvoval 
významné události, na kterých hrály vojenské kapely. Odešel dobrý kamarád, který 
byl vždy velmi otevřený, inspirativní a milý.  
 

        Čest jeho památce ! 



Informace 
 

--- přednáška 3. 5. 2021 - zrušena 
--- přednáška 7. 6. 2021 - ??? 
--- 1 .- 2. 5. 2021 – jarní setkání polských kaktusářů, Ustroň - ??? 
--- 25. - 27. 6. 2021 – setkání kaktusářů Pobeskydí 2021 - ??? 
--- sledujte ON-LINE přednášky na: SPKS Praha, KKS Islaya Trnava, Chrudim, DKG a jiné. 
 

--- 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 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 
 

Austrokaktusy z hořící Patagonie 
Patagonie je nádherná zem, zmítající se nyní v těžké situaci. Přečtěte si příspěvek na následujících 
stránkách v článku „Patagonie v plamenech“. Na titulní straně je symbolický obrázek kvetoucích 
austrokaktusů rostoucích v postižené oblasti, v srdíčku. Prostě miluji Patagonii a přeji všem 
postiženým brzké uzdravení a vrácení života do normálu. 
Přání tříleté pravnučky Viktorky k mým březnovým narozeninám (foto KL) 
Otisk ruky upravené jako kaktus, z Bezručových „Slezských písní“, červený květ, nádhera. 
Echinocereus pulchellus ssp. sladkovskii (foto František Frýdl) 
Kulovitý stonek, patřící mezi nejmenší zástupce rodu, nedorůstá více než 4 cm šířky a 3 cm výšky. 
Květy jsou při plném otevření až 5 cm široké, nádherné fialovočervené a vyrůstají z bočních areol. 
Pochází z Mexika. Pěstování je obtížné, vhodný je hlubší květináč s propustným substrátem, 
doporučuje se roubování, rostliny pak dorůstají mnohem větších rozměrů a hodně odnožují Vyžaduje 
suché a chladné zimování a plné slunce v létě. 
 
 
 

Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz  
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Otisk ruky upravené jako kaktus, přání tříleté pravnučky Viktorky k mým březnovým narozeninám (KL) 
 

 
 

Echinocereus pulchellus ssp. sladkovskii (foto František Frýdl) 
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