
      
 
 

Číslo  508. 
Ročník  51. 
Březen  2022 
 
 

 
 

Turbinicarpus flaviflorus, (foto Lumír Král) 



Z naší činnosti 
 
Dne 7. 2. 2022 proběhla výroční členská schůze, kde se sešlo asi 25 členů a 

hostů (na presenční listině uvedeno 21 osob). Schůze se řídila zaběhnutým 
programem. Z diskuse vyplynulo zveřejnění čísla účtu na našich stránkách a v 
Ostníku. Jaromír Chvastek upozornil na to, že Roman Staník se zase někam chystá 
a nemusel by dubnovou přednášku stihnout. Jirka Číp se nabídl, že v tom případě si 
s ním přednášku může prohodit.  
 

Pavel Klouda  
 
 
 

USNESENÍ 
výroční členské schůze Klubu kaktusářů v Ostravě 
 
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 7. 2. 2022: 
 
1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2021. Rovněž 
schvaluje zprávu o revizi účtů. 
 
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2022 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly 
přítomným předneseny a jimi schváleny. 
 
3. Ukládá zabezpečit a zorganizovat sympozium „Kaktusy v Pobeskydí 2022“.  
 
4. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek. 
 
5. Schvaluje vydávat 60 kusů výtisků Ostníku. 
 
6. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2022 takto: 
      - členský příspěvek  150,-Kč 

- Ostník   150,-Kč 
- čas Kaktusy + poštovné 340,-Kč  
- sloven. Cactaceae etc.  410,-Kč 

      - celkem          1050,-Kč 
 
peníze můžete posílat na účet: 428354053/0800 
Do zprávy napište své jméno, příjmení a co chcete odebírat. 
 

7. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém 
Ostníku. 
 
Schůze se zúčastnilo 21 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je 
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
 
Ostrava, 7. února 2022 
Za správnost: Ing. Pavel Klouda 
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Maihuenia Phil. - in Gartenfl. 260, 1883. - 4. část 
 

V minulém díle jsme vyčerpali historickou část, i když zcela určitě by se dalo 
ještě uvést několik zajímavostí. Některé už byly uvedeny dříve v Ostníku, takže se 
nemá cenu opakovat. Variabilitu druhu lze sledovat na rostlinách z různých lokalit. 
Dnes si povíme spíše závěrečné pěstitelské povídání. 
 

 
 

 
 

semenáčky maihuenií rostou dobře v hlubokých kontejnerech a poměrně brzy začínají kvést 
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zakořeňování článků ve vodě, kořeny se objeví během několika dnů 
 

 
 

Maihuenia patagonica, Tecka, přechodová forma 



OSTNÍK – březen 2022 ………...............       .…………………………………………….. 
 

37

 
 

Maihuenia poeppigii, R23, 10 km za Alumine, La Gruta, KL13-082 
 
 

Maihuenie v našich podmínkách snáší v zimě celkem dobře nízké teploty, 
dokonce - 20 ºC a více. Rostou dobře v nevytápěných sklenících, skalničkáři je 
běžně pěstují na skalkách, nejlépe na jižní straně. Nevadí jim ani vlhko, rostliny ve 
skleníku by se měly v zimě jednou za čas mírně zalít. Vyžadují hluboký kontejner až 
20 cm, neboť mají dlouhé tenké kořeny. Substrát by měl být propustný, štěrkovitý, 
aby zálivka pomalu protekla. Naopak v parném létě maihuenie nesnášejí moc vody, 
kořínky mohou začít zahnívat. Rostlina změní vzhled do hněda a může odejít. Je 
dobré špatné kořeny odřezat a nechat rostlinu znovu zakořenit. Objeví se opět nové 
zelené palisty a rostlina začne normálně, dobře růst. Přesazování rostlin nechat na 
chladnější období. 

Rozmnožování provádíme dvěma způsoby. Výsevy ze semen, nedělají větší 
problémy. Po vyklíčení hlavního kořínku, tento buď přisypeme substrátem nebo 
opatrně přepikýrujeme do připravené jamky. Vhodné je přesazovat rostlinky do 
vlhkého substrátu. Je to docela odlišný způsob než u běžných kaktusů. 

Druhý způsob je množení odnožemi. Tato metoda je rychlejší a maihuenie po 
zakořenění rychle rostou. Odříznutý článek dobře pouští kořínky ve vodě, což je 
úplně jiná metoda, než u běžných kaktusů (viz obr.). Po objevení kořínků můžeme 
články zasadit do vlhkého substrátu. Je možné i odříznutý článek zapíchnout přímo 
do vlhkého substrátu, v teplejším prostředí začne článek brzy růst. 
 Maihuenie ve sbírce začínají poměrně brzy kvést. Zpočátku jedním květem, 
později hned několika květy na jediné rostlině. Aby rostliny bohatě kvetly, je vhodné 
je přihnojit. Tak jak na nalezištích, tak ve sbírkách mohou kvést maihuenie různými 
odstíny barev, od bílé, narůžovělé, nažloutlé apod. Podobně je i barva trnů různá, 
stejně i jejich délka trnů. Genetickou variabilitu si rostliny přinášejí z původních lokalit. 
 Ve sbírkách jsem viděl už poměrně velké trsy, čím jsou trsy větší, tím rychleji 
rostou. Už v roce 1982, když jsme byli v BZ Halle, měli před skleníkem vysazené 
obrovské trsy, které tam vysadil skvělý zahradník pan Klügling. Když jsme byli znovu 
v BZ Halle v roce 2011, tak tyto trsy maihuenií tam stále rostly. Nové vedení BZ už 
mělo z těchto trsů namnoženo spoustu rostlin, pro případné zájemce. Jak myslíte, že 
to dopadlo. Samozřejmě jsem si nějaké odvezl domů, kde dobře rostou a kvetou. Dá 
se říci, že jsou to vděčné, nenáročné kytky, které se hodí do chladných sbírek. 
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Maihuenia poeppigii, 5 km za Alumine, zničená lokalita v roce 2010 a rozšířené oplocení 2013 
 

 
 

Maihuenia patagonica, KL13-008, Meseta de Somoncura 
 
 

Bohužel jsou lokality, které jsou místními lidmi likvidovány. Důležitější je 
obživa rodiny, než vzácné rostliny. Možná ani neví, že jsou tak vzácné. Například u 
městečka Alumine jsme v roce 2008 objevili krásnou lokalitu Maihuenia poeppigii. 
Nádherné, velké trsy kvetly žlutými květy. Trsů zde bylo hned několik. O dva roky 
později, roku 2010 byla celá lokalita vybagrovaná, a povrchová zemina navezena až 
k potoku. V pozadí byl domek a část pozemku oplocen. Už zde měli něco nasazené 
a postřiky jely naplno. Když jsem tam byl znovu v roce 2013, tak pozemek byl už 
oplocený celý až k cestě. Kolem potoka na navezené zemině se občas nějaká odnož 
zachránila. Doufám, že zde zůstane alespoň tato malá náplast, která by mohla tuto 
lokalitu zachránit. Při poslední návštěvě jsme o několik kilometrů dále našli další 
lokalitu Maihuenia poeppigii. Je tak krásná, jak byla ta zničená. Můžeme se jen 
modlit, aby nedopadla jako předešlá a přežila následující dobu. 
 

Lumír Král 
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Kaktusy a biochemie - 1. část  
 

Kaktusy a další sukulenty jsou zelené rostliny a jako takové disponují složitým 
dějem látkové přeměny zvaným fotosyntéza. Vzniká vývoj fotosyntetizujících rostlin 
má zcela zásadní význam pro živou přírodu, jak ji známe. Mimochodem, bez ní by 
tady nebyly organizmy, které čerpají volný kyslík, a tudíž ani my kaktusáři, kteří se 
s takovým zalíbením věnujeme růstu, kvetení a rozmnožování více či méně 
pichlavých miláčků. 

Podívejme se na fotosyntézu nejdříve jako na úhrnný proces. Děj vyžaduje 
suroviny, což jsou oxid uhličitý a voda, energii pro pohon, jejímž zdrojem je energie 
viditelného světla, a potřebný aparát, v němž fotosyntéza probíhá, a ten se nachází v 
organelách rostlinných buněk zvaných chloroplasty. 

Chloroplast je velká organela, která má dokonce i vlastní genetický aparát. 
Proto se oprávněně předpokládá, že se chloroplasty vyvinuly z původních 
samostatných fotosyntetických bakterií (sinic), když se zabudovaly do buněk jako 
symbiotický mikroorganizmus a během evoluce se staly základní součástí rostlinných 
buněk.  

Tekutý obsah chloroplastu se nazývá stroma, ve stromatu se nacházejí váčky 
zvané tylakoidy, jejichž membrána je protkána enzymy nezbytnými pro fotosyntézu. 
Tylakoidy vytvářejí shluky (grana) a uvnitř nich je tekutina zvaná lumen. 

 

 
 

 
A nyní trochu detailněji. Voda H2O je ve fotosyntéze zdrojem vysoce 

energetických záporně nabitých elektronů, které jsou předávány dál pomocí různých 
přenašečů. Aby elektrony mohly být vodě odebrány, je požadována poměrně vysoká 
energie, a tu poskytuje právě světlo. Fotony světla jsou zachycovány pomocí 
rostlinných barviv. Jejich nejdůležitějším zástupcem je chlorofyl. Když se odeberou 
kyslíku ve dvou molekulách vody celkem čtyři záporně nabité elektrony, vytvoří se 
molekula kyslíku O2. To je vedlejší produkt fotosyntézy a jemu vděčíme za atmosféru 
Země, ve které se ho nachází 21 %. Vedle čtyř záporných elektronů, které jsou 
přenášeny dál, vzniknou ze dvou molekul vody také čtyři vodíkové kationty H+, které 
okyselují místo, v němž proces probíhá, a tím je lumen tylakoidů. Čím vyšší je 
koncentrace H+, tím je roztok kyselejší. Roli těchto elektronů a kyselosti si vysvětlíme 
později, nyní se zaměřme na pohlcované (absorbované) světlo. 



OSTNÍK – březen 2022 ………...............       .…………………………………………….. 
 

40

Pro kaktusáře tedy není důležitý jenom kyslík, který dýchá, ale i světlo, které 
kaktusy a další zelené rostliny potřebují k fotosyntéze a kaktusář také proto, aby je 
viděl. Viditelné světlo zasahuje jen malý interval z širokého spektra 
elektromagnetického záření. Jako vlnění je můžeme charakterizovat vlnovou délkou 
lambda (λ). Ta, vyjádřená v nanometrech (1 nm = 0,000 000 001 m), přiřazuje 
viditelné světlo do intervalu asi 400 - 780 nm. Interval začíná na straně nejkratších 
vlnových délek fialovou a modrou barvou a na straně nejvyšší viditelné vlnové délky 
končí barvou červenou. S rostoucí vlnovou délkou klesá energie záření. Záření 
kratších vlnových délek pod 400 nm patří do ultrafialové oblasti a pro svou vysokou 
energii je nebezpečné (na prudkém sluníčku se spálíme nejen my, ale mnohdy i 
kaktusy). Záření nad 800 nm je infračervené a vnímáme jeho tepelný účinek. 

Chlorofyl (dva hlavní typy a a b), který má za úkol záření absorbovat, 
nezachycuje všechny vlnové délky světla rovnoměrně, ale má absorpční maxima, 
která zpracovávají fotony světla nejúčinněji. To je dobré vědět při volbě vhodného 
světelného zdroje, pěstujeme-li rostliny pod umělým osvětlením. Nejhojnější chlorofyl 
a má dvě absorpční maxima - absorbuje výborně modré a červené světlo, ale 
propouští a odráží světlo zelené ve střední oblasti barevného spektra (to je důvodem 
pro zelenou barvu rostlin). Chlorofyl b má svá absorpční maxima posunutá blíže k 
sobě. Oranžové a žluté karotenoidy dále rozšiřují spektrum světla, které může být 
absorbováno pro fotosyntetické využití. Absorpci v závislosti na vlnové délce lambda 
λpro různá rostlinná barviva ukazují grafy na obrázku. 
 

 
 
 

Zatím jsme zkoumali spíše „odpadní“ produkt zpracování vody - kyslík. Co se 
ale stane s elektrony, které jsou přenášeny z vody? Molekuly chlorofylu jsou 
soustředěny do světlo sběrných antén zabudovaných do komplexů v membráně 
tylakoidů - tzv. fotosystémů. Chytají fotony a s jejich pomocí uvolňují z vody 
elektrony. Ty jsou přenášeny na další chemické látky a přitom je jejich energie zčásti 
využita k tomu, že se ze stromatu odbírají další vodíkové kationty a jsou uvolňovány 
do lumenu tylakoidů k dalšímu okyselení. Konečnou stanicí elektronů je jejich 
umístění do chemické látky NADPH. NADPH je produkován v chloroplastech na 
vnější straně membrány zmiňovaných tylakoidů a je uvolňován do stromatu. Tato 
látka zde poslouží jako silné redukční činidlo. Cesta jednoho elektronu z vody až do 
NADPH vyžaduje energii dvou fotonů a nazývá se necyklický elektronový tok. 
Některé elektrony opisují za spotřeby jednoho fotonu tzv. cyklický elektronový tok, 
jeho výsledkem je pouze další okyselení lumenu.  
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K čemu slouží přebytečné kyselé vodíkové kationty H+? Ty se snaží dostat 
difuzí do stromatu, kde jich je méně. Membrána tylakoidu je však nepropustí. Proudit 
mohou přes určité enzymy prostupující membránu tylakoidů. Při tomto průniku 
fungují jako voda protékající přes mlýnské kolo. Tím kolem jsou zmíněné enzymy, ale 
místo aby mlely zrno na mouku, využívají pohon k tvorbě molekul ATP 
(adenosintrifosfátu). ATP jsou takové „monočlánky“ pro pohon mnoha dějů. Tyto 
základní chemické „monočlánky“umí pohánět převážnou část biochemických procesů 
v organizmech, které vyžadují energii. 

Všechny výše uvedené děje jsou závislé na světle, proto se tato část 
fotosyntézy nazývá světlá (světelná) fáze fotosyntézy. Druhá fáze fotosyntézy 
využívá důsledků světlé fáze, ala sama již světlo nepotřebuje. Jde o temnou fázi 
fotosyntézy. Probíhá ve stromatu a spočívá ve zpracovávání oxidu uhličitého CO2 na 
cukry. Oxid uhličitý je nejdříve chemicky zafixován. Po té je v řadě kroků  redukován 
pomocí NADPH a za pohonu chemickými „monočlánky“ATP zpracováván, dokud 
nevznikne cukr. Je třeba zdůraznit, že oxid uhličitý je pro cukr zdrojem uhlíku. Jeho 
kyslík se uplatní v molekulách cukru také, ale kyslík z vody zpracované ve světlé fázi 
unikl do atmosféry. Tak tedy v molekulách cukru je nashromážděna energie, jejíž 
původcem je Slunce. Když je cukr pak jako zdroj energie využíván, postupně se mění 
zpátky na oxid uhličitý a vodu. A takový je i koloběh života. 
 

Pavel Klouda 
 
 
 

Odešel Jan Harašta  
(9.6.1931 - 10.2.2022)  
 

Najde se člen Astrophyta, kterému jméno Jan Harašta, nic neřekne? Asi 
těžko. Znám ho už asi padesát let a pamatuji si ho vždy jako velice aktivního člověka, 
zapáleného pro kaktusy. A takto ho znají všichni, kteří s ním přišli do styku. 
 

     
 

Jan Harašta, obrázky ze sympozia Brno 2010 a 2019 
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Zapálenost pro kaktusy ho neopustila ani s přibývajícími lety, pravidelně 
navštěvoval schůze Astrophyta, a kdyby nebylo coronaviru, který znemožnil 
přednáškovou činnost, určitě bychom se s ním na schůzích vídali dodnes.  

Poprvé jsem měl možnost se blíže seznámit s Honzou Haraštou, když jsem 
byl v roce 1975 zvolen do revizní komise Astrophyta. Ve výboru byl už několik let 
(možná i hodně let, kdybych se zeptal, určitě by mi to ještě i dnes řekl, paměť mu 
stále dobře sloužila), ale to není důležité. Důležité je, že fungoval prostě opravdu 
hodně dlouho ve výboru brněnského Astrophyta a to především jako člověk 
odpovědný za výstavy. Při jejich přípravě se s ním brněnští kaktusáři pravidelně 
setkávali dlouhou dobu - viz např. obrázek z roku 1999 ve Speciálu Azetu, vydaném 
v roce 2019, na kterém je zachycen při aranžování kaktusů. Výstavy - to byla jeho 
„parketa“, věnoval se jim od samotného začátku přípravných prací až po jejich 
konečnou fázi - aranžování, při kterém se jeho profese zahradníka nezapřela. Dokud 
to bylo možné, aranžoval, ale i když už se aranžování nemohl věnovat, pravidelně 
výstavy alespoň navštěvoval.  

Ovšem nejen při výstavách se projevovala jeho aktivita. V Astrophytum míval 
přednášky, při kterých mohl posluchačům sdělovat své bohaté zkušenosti 
s pěstováním kaktusů. Jeho favorizovanými rostlinami byly kaktusy rodů 
Echinocereus a Thelocactus, kterých měl krásnou kolekci. Ale kromě nich měl mnoho 
dalších kaktusů nejrůznějších rodů. Ať už byly kaktusy kteréhokoli rodu, jedno měly 
společné - krásný, zdravý vzhled. A tak není divu, že sbírka v Brně - Tuřanech byla 
častým cílem milovníků kaktusů. Na konec jeho sbírky si asi ještě vzpomenete. Jestli 
se dobře pamatuji, bylo to v roce 2011, kdy na podzim pozval brněnské členy, aby ho 
navštívili a odnesli si kaktusy. Nechal si jich na památku jenom malou část, ale sbírka 
nezanikla, protože po čase se do pěstování kaktusů pustili členové jeho rodiny. 

Dožít se vysokého věku nebývá souzeno každému, ale dožit se ho v relativně 
dobrém zdravotním stavu, to už je opravdu něco. Přičítám to jeho velké aktivitě, která 
mu prostě poněkud odsunula obvyklé problémy, spojené s věkem. Vzpomínám si, že 
před několika lety jsem ho byl navštívit, měl jsem s ním domluvenou schůzku, ale 
nebyl doma. Jeho paní mi řekla, že jel na pole. Netrvalo dlouho, otevřela se vrata, 
dovnitř vjel traktůrek a na něm trůnil Honza. I tato epizoda svědčí o jeho vitalitě, která 
ho doprovázela celý život. Pro brněnské kaktusáře Astrophytum, je to velká ztráta. 
Odešel milý kamarád, který vždy poradil a pomohl. Nikdy na Tebe Honzo, 
nezapomeneme a budeme stále vzpomínat na pěkné chvíle strávené s Tebou. 

        Čest jeho památce! 
 

Stanislav Stuchlík 
 
 
 

Rozhovor s Janem Haraštou, 8. prosinec 2022. 
 

Rozhovor se týkal notokaktusů, které jsem kdysi našel ve sbírce p. Jana 
Harašty v Brně Tuřanech, asi v  80-tých let 20-tého století. Byly mezi nimi mj. 
dospělé rostliny Notocactus uebelmannianus, o kterých mi p. Harašta říkal, že se do 
Evropy dostaly již na začátku 2. světové války. Tedy mnohem dříve, než byly 
Buiningem (KuaS, 1968, str. 175 - 176) popsány. Viděl jsem je také kvést tmavě 
fialovým květem. Dlouho jsem se chystal na to, abych se p. Harašty zeptal na historii 
těchto rostlin, ale vždy z toho nějak sešlo. Ve sbírce tehdy měl také velké rostliny 
Notocactus herteri, které měl označeny jako „světlý“. Tyto rostliny měly pocházet ze 
semen od K. Knížete. 
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sympozium Brno 2013 
 
 

Když jsem se koncem minulého roku rozhoupal a na toto téma zavedl se 
Standou Stuchlíkem hovor, dostal jsem od Standy telefonní číslo a zavolal. 
Překvapila mě vitalita p. Harašty a jeho neselhávající paměť. K dotazu, jestli si na 
rostliny Notocactus uebelmannianus a jejich původ vzpomíná, mi pan Harašta 
v rozhovoru sdělil: 

Pracoval jako vedoucí zahradnictví v nemocnici u sv. Anny v Brně a měl 
kolegu, také zahradníka, který vedl zahradnictví v nemocnici (dnes Dětská 
nemocnice) na Černých polích. Jméno toho zahradníka jsem si, bohužel, 
nezapamatoval, ale tento člověk měl zahradnické kontakty po Evropě. Po válce 
koupil a dovezl ze zahradnictví z jihu Francie (snad Nice) právě kaktusy, o které jsem 
se později zajímal. Zahradnictví na jihu Francie se jich po válce zbavovalo. Kaktusy 
pocházely z cest Harryho Blossfelda a Oreste Marsonera, kteří ve 30-tých letech 20-
tého století cestovali po jižní Americe. Vlastní sběry i nákupy od jiných sběračů 
posílali Robertu Blossfeldovi, otci Harryho. Zmínka o jejich cestě v Paraguayi je také 
ve Friciana IV, 3-19, 1964. Zásilky s kaktusy do Německa byly začátkem války 
zadrženy v neokupované části Francie a přes válku zůstaly v tomto, dnes už asi 
nezjistitelném, zahradnictví. J. Harašta získal některé z těchto rostlin do své sbírky 
od kolegy-zahradníka z Černých polí. Rostliny později předal Vilému Suchomelovi 
v Brně. Pan Suchomel ale zanedlouho přestal kaktusy pěstovat a J. Harašta o svých 
bývalých rostlinách ztratil přehled a o jejich dalším osudu nic neví. Bohužel jsem se 
nedozvěděl, kdo Notocactus uebelmannianus ve 30-tých letech minulého století 
v Guaritas (Rio Grande do Sul, Brazílie) sbíral. Zda to byli Blossfeld s Marsonerem 
se asi už nedozvíme. Buiningovu informaci, že nálezcem druhu je Leopoldo Horst, je 
třeba upřesnit v tom, že Leopoldo Horst sbíral typovou rostlinu pro popis, ale není 
prvním, kdo rostliny, později popsané jako Notocactus uebelmannianus, našel. 
(Přepsáno z rukou psaných poznámek 9. 2. 2022) 
 

Jaroslav Vích 



OSTNÍK – březen 2022 ………...............       .…………………………………………….. 
 

44

Rod Turbinicarpus Buxb. & Backeb. 1937 
 

Pokud chcete pěstovat kaktusy a máte málo místa, nejvhodnější jsou druhy 
rodu Turbinicarpus. Rostlinky jsou relativně malé, bohatě opakovaně kvetou během 
celé sezóny, jejich variabilita přináší pestrost druhů, takže lze mít malou, hodnotnou 
sbírečku na malém prostoru. Pochází z Mexika, kde se ještě dnes stále objevují nové 
druhy. (San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León a Guanajuato). 
 

 
 

ukázka druhů, které jsem pěstoval v sedmdesátých a osmdesátých létech 
 
 

Za posledních několik let došlo k přeřazení mezi rody k tolika změnám, že se v 
tom vyznají snad jen sami autoři. Viz např. rod Turbinicarpus. Před 20 lety bylo 
známo možná 15 odrůd a dnes? Hrůza. Stejné je to i s ostatními rody. Tu se slučuje, 
jinde přeřazuje a upravuje. Za pár let až vezmou k ruce genetiku a DNA zjistí, že 
všechny kaktusy patří do jednoho rodu, který se bude nazývat Cactus. Je v podstatě 
špatné mít doma rostlinku, která má 5 - 10 různých názvů. Pak se mezi sebou ani 
zkušení kaktusáři někdy nemohou dorozumět. Je jím i rod Turbinicarpus. I když v 
poslední době proběhly v rodu strašné taxonomické změny, je to stále vděčný rod na 
pěstování. Nevyžaduje zvláštní pěstitelské podmínky, které zvládnou všichni 
pěstitelé. Podívejme se, jak je dnes rod Turbinicarpus rozdělen a kolik zahrnuje 
druhů. Určitě se ještě o tomto rodu hodně uslyšíme. 
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Rod Turbinicarpus Buxb. & Backeb. 1937 
Synonyma rodu:  

Gymnocactus BACKEB.  
Rapicactus BUXB. & OEHME 
Normanbokea KLADIWA & BUXB. 
Gymnocactus V. JOHN & ŘÍHA 
Pseudosolisia Y.ITÔ 
Bravocactus DOWELD   
Kadenicarpus DOWELD 

 
Sekce: Gymnocactus (BACKEB.) LÜTHY 

Turbinicarpus alonsoi GLASS & S.ARIAS 
Turbinicarpus gielsdorfianus (WERDERM.) V. JOHN & ŘÍHA 
Turbinicarpus horripilus (LEM.) V. JOHN & ŘÍHA 
Turbinicarpus knuthianus (BOED.) V. JOHN & ŘÍHA 
Turbinicarpus laui GLASS & R. A. FOSTER 
Turbinicarpus saueri (BOED.) V. JOHN & ŘÍHA 
Turbinicarpus viereckii (WERDERM.) V. JOHN & ŘÍHA 

Turbinicarpus viereckii subsp. viereckii 
Turbinicarpus viereckii subsp. major (GLASS & R. A. FOSTER) GLASS 
Turbinicarpus viereckii subsp. neglectus D. DONATI & ZANOV  
Turbinicarpus viereckii subsp. reconditus LABHART 

Turbinicarpus ysabelae (SCHLANGE) V. JOHN & ŘÍHA 
Sekce: Turbinicarpus 

Turbinicarpus bonatzii GERHART FRANK 
Turbinicarpus graminispinus MATUSZ., MYŠÁK & JIRUŠE  
Turbinicarpus hoferi LÜTHY & A. B. LAU 
Turbinicarpus jauernigii GERHART FRANK 
Turbinicarpus lophophoroides (WERDERM.) BUXB. & BACKEB. 
Turbinicarpus pseudomacrochele (BACKEB.) BUXB. & BACKEB. 

Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele 
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus (GERHART FRANK) GLASS 
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. lausseri (DIERS & GERHART FRANK) GLASS 

Turbinicarpus pseudopectinatus (BACKEB.) GLASS & R. A. FOSTER 
Turbinicarpus rioverdensis GERHART FRANK 
Turbinicarpus schmiedickeanus (BOED.) BUXB. & BACKEB. 

Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schmiedickeanus 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. andersonii MOSCO 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. dickisoniae (GLASS & R.A.FOSTER) N.P.TAYLOR 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus (GERHART FRANK & A. B. LAU) GLASS 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. gracilis (GLASS & R. A. FOSTER) GLASS 
Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus (BACKEB. & JACOBSEN) N. P. TAYLOR 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. macrochele (WERDERM.) N. P. TAYLOR 
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii (SHURLY) N. P. TAYLOR 

Turbinicarpus swobodae DIERS 
Turbinicarpus valdezianus (H. MOELLER) GLASS & R. A. FOSTER 

Sekce: Rapicactus BUXB. & OEHME 
Turbinicarpus beguinii (N. P. TAYLOR) MOSCO & ZANOV. 

Turbinicarpus beguinii subsp. beguinii 
Turbinicarpus beguinii subsp. hintoniorum 

Turbinicarpus mandragora (FRIČ EX A. BERGER) A. D. ZIMMERMAN 
Turbinicarpus mandragora subsp. mandragora 
Turbinicarpus mandragora subsp. booleanus 
Turbinicarpus mandragora subsp. pailanus 
Turbinicarpus mandragora subsp. subterraneus 
Turbinicarpus mandragora subsp. zaragosae 

 
Přírodní hybrid mezi Turbinicarpus laui a Turbinicarpus pseudopectinatus 

Turbinicarpus ×mombergeri 
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     Turbinicarpus pseudomacrochele                                 Turbinicarpus klinkerianus 
 

    
 

Turbinicarpus schmiedickeanus v. macrochele 
 

     
 

                     Turbinicarpus alonsoi                                          Turbinicarpus roseiflorus 



Informace 
 
--- schůzka 4. 4. 2022 – Jiří Číp - novinky gymen, Argentina 2018 
--- schůzka 2. 5. 2022 – MUDr. Roman Staník – Brazílie 
--- schůzka 6. 6. 2022 – v jednání 
 
--- 26. 3. 2022 – sympozium Praha, Zenklova 43/8 – výstup z metra trasy B stanice Palmovka. 
--- 27. - 29. 5. 2022 – zájezd  
--- 1. - 3. 6. 2022 – výstava kaktusů 
--- 24. - 26. 6. 2022 – Pobeskydí 2022   
  
--- 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 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Turbinicarpus flaviflorus G.Frank & A.B.Lau - Kakteen Sukk. 30(1): 6 (-7), 1979. 
Na titulní straně je Turbinicarpus flaviflorus, který byl několikrát překombinován. Rostlinku objevil A. B. 
Lau (L 1185) nedaleko Santa Rita v San Luis Potosí. Pěstitelsky vděčná malá kytička. 
Rod Maihuenia Phil. - in Gartenfl. 260, 1883. 
Na zadní straně kvetoucí rostliny ve sbírce z různých lokalit. Obrázky k uvedenému článku. 
 
 
 
Adresy autorů: 
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz  
Ing. Stuchlík Stanislav, e-mail: stanislav@stuchlik.net 
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Maihuenia patagonica, Rincon Grande, KL13-009, Maihuenia patagonica, 31 km od Zapala, KL13-085 
 

     
 

vlevo: Maihuenia patagonica, est. La Amonieta, 25 km od Punta Tombo, 224 m, KL13-040 
vpravo: Maihuenia patagonica, Rio Senquer, KL13-071 

 

     
 

Maihuenia patagonica, BZ Halle, Maihuenia patagonica, Ranquil del Norte, JV24 (všechny foto L. Král) 


