Číslo 509.
Ročník 51.
Duben 2022

Gymnocalycium striglianum ssp. aeneum, STO 1380, (foto Fr. Frýdl)

Z naší činnosti
Březnová schůzka dne 7. 3. 2022 měla na programu promítání obrázků našich
členů. Tentokráte se schůzka obzvlášť vydařila, členové přinesli nádherné obrázky.
První vystoupil Ing. Stanislav Slovák, který promítal kvetoucí kaktusy ze své sbírky, a
řekl nám něco o sobě. Po něm se ujal slova mladý nadějný kaktusář Radim Langer.
Představil nádherné snímečky zimovzdorných kaktusů, kterým se už věnuje delší
dobu. Prostě krásné kvetoucí eskobarie, pediokaktusy apod. František Frýdl ukázal
kvetoucí kaktusy ze své kolekce. Jeho obrázky můžete vidět často na barevné
obálce v Ostníku. Jako poslední hovořil o pěstování kaktusů doma i na chalupě Ing.
Vladimír Skoumal. Jak jinak nádherné kvetoucí rostlinky. Na závěr představil
v krátkosti své včelařské umění na zahradě. Jeho med z podhůří Jeseníků ochutnalo
již několik našich pěstitelů kaktusů. Děkujeme všem přátelům, kteří představili své
obrázky, a budeme se těšit na další várku pěkných obrázků. Začíná nová sezóna, tak
foťte, ať se máme na co podívat, a potěšit se úspěchy našich členů.

Obrázky našich členů
Gymnocalycium striglianum ssp. aeneum Meregalli & Guglielmone, Cactus &
Co. 10 (2): 74, 2006.
Vyskytuje se v oblasti v San Luis, Sierra de las Quijadas, my je viděli na několika lokalitách kolem San
Antonio nebo San Pedro. Rostliny Gymnocalicium striglianum jsou variabilní, je uváděno několik ssp.
jednou z nich je ssp. aeneum. Jednotlivý stonek je kulovitý, asi 10 cm velký, epidermis tmavě zelená
až bronzově zbarvená, matná s voskovým povlakem. Žebra 10 - 12, skoro plochá nebo slabě
vypouklá. Areoly malé, asi 2 mm dlouhé a 1 mm široké. 5 okrajových trnů, někdy i 7, rohově zbarvené,
asi 15 - 20 mm dlouhé, mírně ohnuté nahoru, silné, pevné, jeden směřující dolů. Střední trny chybí.
Květ 65 až 70 mm x 45 mm, bílý až narůžovělý. Plod kulatý, namodrale zelený 25 mm vysoký a 15
mm široký. Semeno kulaté. Pěstování ve sbírkách nedělá žádné problémy.

Gymnocalycium schroederianum ssp. bayense, R. Kiesling - Cact. Succ. J. US,
59 (2): 48, 1987.
Vyskytuje se v provincii Buenos Aires, kolem městečka Olavaria, kde jsou uvedeny asi tři lokality na
okolních kopcích. Varieta popsaná Kieslingem, Gymnocalycium schroederianum var. bayense. Ještě
před městečkem je odbočka z hlavní cesty směr Sierra Bayas, kde nad vesnicí roste typová rostlina.
Roste zde společně s dalšími druhy Notocactus submammulosus a Wigginsia sessiliflora. Stejnou
varietu jsme navštívili u estancie La China, která se nachází asi 25 km za Olavaria. Rostliny na obou
lokalitách vykazují stejné znaky, od typu se liší menším vzrůstem. Každopádně návštěvu všech lokalit
lze jen doporučit. Rostlina se liší od typu menším vzrůstem 7 - 10 cm v průměru, bledě šedou
epidermis, 5 až 7 okrajových trnů, příležitostně mívá jeden vzpřímený střední trn. Květy 4 - 5 cm
dlouhé, žluté barvy. Lokalitu Sierra Bayas jsem navštívil asi čtyřikrát, neboť je to po 200 km z hlavního
města Buenos Aires příjemný odpočinek mezi kaktusy. Při poslední návštěvě v roce 2013 byla celá
lokalita zničena, protože zde proběhla tvrdá zima, a všechny gymna vymrzly. Notokaktusy byly
namrzlé, ale přežily. Doufám, že po letech se lokalita znovu obnovila ze semen, která zapadla do
štěrku, asi by to chtělo znovu navštívit a zjistit jaká je situace nyní.

Gymnocalycium mazanense var. polycephalum Piltz n. n.
Rostlina pochází z provincie La Rioja, Sierra de Velasco, My jsme tyto kytičky viděli u Pituil nebo
Quebrada de Hualco. Velmi krásné jsou u indianských ruin Hualco, KL07-112, kde jsme zabili dvě
rány jednou ránou. Staré historické indiánské ruiny a několik druhů nádherných kaktusů.
Gymnocalycium polycephalum je nejčastěji řazeno jako varieta G. mazananse. Piltz je uvedl ve svém
katalogu jako P223, avšak dodnes nebylo toto gymno platně popsané. Jméno taxonu je odvozeno
z tvoření vícehlavých trsů v přírodě. Krásně vytrněné rostliny se žlutohnědými, silně odstávajícími,
rovnými a dlouhými trny. Epidermis světle zelená. Rostlina pěstitelsky nenáročná.

Ing. Petr Roszak - 80 let
Letos v půli dubna oslaví 80.
narozeniny dlouholetý kaktusář a přes
dvacet let předseda Klubu kaktusářů
„Opuntia“ Český Těšín, Ing. Petr
Roszak. Naši členové si ho budou
pamatovat, snad už jen ti pokročilejší
věkem. Vzpomínám na doby, kdy
k nám přijížděl s přednáškami. Znám
ho jako vynikajícího organizátora a
propagátora kaktusářství na Moravě,
ale i v sousedním Polsku. Pro přátele
z Polska zajišťoval zájezdy do českých
sbírek, sám potom do jejich sbírek
zajížděl. Nezapomenutelný zážitek byl
na
setkání
polských
kaktusářů
v Grzegorzewicích u Varšavy v roce
1996, kde si Petr sedl k pianinu a hrál
fantastické skladby, bavil tak celou
společnost. Petr má rád hudbu, zvláště
ho učaroval jazz. Kromě pěstování
kaktusů se nějakou dobu věnoval i
chovu plazů, aby se opět po letech
vrátil ke kaktusům. Kaktusy jsou prostě
jeho osud. Naposledy jsme si dobře povykládali na Pobeskydí, nebo na schůzi k 50.
výročí Klubu kaktusářů Český Těšín, ve sbírce Rosti Pavloska v Třinci, 17. 5. 2019.
Kovidová doba nás přinutila omezit kontakty na internet či telefonáty, to by se teď
mohlo změnit. Ostravští kaktusáři přejí našemu oslavenci do dalších let hlavně hodně
zdraví, štěstíčka, pohody a pěstitelských úspěchů, plné kvetoucích kaktusů.

Lumír Král a Petr Roszak, na schůzi k 50. výročí Klubu, ve sbírce Pavloska, 17. 5. 2019
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Kaktusy moje nerezavějící láska
Můj kamarád Lumír Král mně požádal, abych něco napsal k mému životnímu
jubileu, formou ohlednutí na dobu, od kdy jsem se začal věnovat kaktusům.
Je to už dost dlouhá doba - více než 60 let. Na střední škole v přírodovědní
třídě bylo pár kaktusů. Mezi kaktusy byl rovněž Echinopsis a měl několik odnoži. O
jednu jsem poprosil a profesor mně ji dal. A tak to začalo. Po maturitě v roce 1960
jsem začal studovat na Pedagogickém institutu v Ostravě (dnešní Pedagogická
fakulta) chemii a technickou výchovu pro základní školství. Denně jsem z Českého
Těšína dojížděl do Ostravy. Nevyužíval jsem koleje, jelikož jsem šermoval v klubu.
Také jsem se zajímal o jazzovou hudbu a hrál na klavír a bicí. Má budoucí manželka
mě seznámila s H. Koždoněm, který už tehda měl kousek za městem velký skleník,
a v něm několik stovek krásných kaktusů. Za krátkou dobu jsem s jeho pomoci měl
základ sbírky. V Českém Těšíně bylo zahradnictví u pana Valacha, který ve skleníku
a pařeništích měl spoustu kaktusů, a když měl dobrou náladu, tak mi občas nějaký
ten kaktus prodal i daroval. Problém ale byl v tom, kde je umístit. V bytě mé budoucí
manželky jsem využil okna a tak první kaktusy byly v oknech. Mezi prvními kaktusy
byla Lophophora williamsii, Mammillaria bocasana, Astrophytum ornatum a
myriostigma, Gymnocalycium baldianum. Kaktusů bylo stále více a více. Mezi tím
jsem ukončil studium a nastoupil jako učitel do školy, kterou jsem navštěvoval od
první třídy až do maturity. Po VŠ jsem tam nastoupil jako učitel a v 2003 roce
odcházel do důchodu.
Ještě před svatbou mně budoucí tchyně seznámila se známýma, kteří měli
vlastní domek s velkou zahradou. Po vzájemné domluvě, jsem v zahradě postavil
pařeniště, do kterého jsem kaktusy přestěhoval.
V roce 1965 jsem se oženil. Sbírka byla větší. O rok později nastal problém,
jelikož jsem v srpnu musel nastoupit základní vojenskou službu, jako absolvent
vojenské katedry. Naše dcerka měla 2 týdny a já musel z domu na rok. Bylo mi
z toho na nic. Kaktusy jsem odvezl ke kolegovi do jeho skleníku. Narukoval jsem do
Uherského Hradiště a za měsíc po přijímači odvelen do Hodonína na funkci velitel
čety. To byl můj kaktusářský začátek.
Vojna jako vojna musel jsem ten rok nějak přežit. Dobře, že posádka měla
kapelu, ve které jsem zakotvil a při vystoupeních jsem poznal krásny Hodonínska a
také jsem se naučil rozumět vinu.
Náhodou jsem se dozvěděl, že tamní spolek kaktusářů pořádá výstavu, a že
tam bude přednášet pán Jan Kolář z Brna. Byl to velice milý starší pán a přednášel o
rodu Turbinicarpus a mexických malých raritách. Přivezl také krásné kytky a já se do
turbiňáků zamiloval po uši. To byl pro mě velký zážitek. Na výstavě jsem se seznámil
s panem Dr. Ondrouchem, který mi ukázal skleník a daroval několik rebucek a také
spoustu semen. Po návratu z vojny kaktusy byly v pořádku a vrátili se zpět do
pařeniště. Při častých debatách s kolegou na jeho zahradě, přišla také řeč o
kaktusech. Domluvili jsme se na stavbě skleníku v jeho zahradě neboť i jeho
nejstarší syn, kterého jsem učil, o kaktusy měl zájem. V roce 1968 skleník v zahradě
stál. Mezi tím, jsem se stál členem spolku v Havířově. Seznámil jsem se tam také s
kaktusáři z okolí Českého Těšína. Nějak nám nesedělo dojíždění na schůzky.
Nastínil jsem, že by stalo za to, založit v Českém Těšíně kaktusový klub. Nebylo
námitek a tak v květnu 1969 spolu s kolegou Helmutem Koždoňem jsme s městem
podepsali smlouvu o založení kaktusového spolku. Na ustavující schůzi bylo 15
kaktusářů z Českého Těšína a okolí. Prvním předsedou byl zvolen H. Koždoň, který
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už tehda byl výborným kaktusářem. Setkávali jsme se pravidelně vždy druhé úterý
měsíce. Tato dlouholetá tradice byla přerušená v důsledku zblbnutím celého světa
pandemií.
Zavedl jsem rovněž tradici prosincových „Mikulášských setkání“ s rodinnými
příslušníky. Byla hudba, tanečky, tombola a soutěže. Hlavním bodem programu byly
však vždy přednášky vzácných hostů. Prvním hostem, který k nám přijel, byl učitel ze
Zahradnické školy z Ostravy pan Alois Luňáček. Přednášel o Mexiku a jeho floře. Z
tohoto místa si dovoluji připomenou jména těch, kteří v klubu přednášeli: E.Zavadil,
M. Přerovský, Vl. Habermann, J. Říha, R. Šubík, R. Grym, J. Žwak, A. Meixner, J.
Odehnal, z NSR Rudolf Bölderl, T. Ramik, P. Paszek. Na desáté výročí klubu přijal
pozvání B. Schütz. Několik přednášek jsem měl rovněž já.

výstava kaktusů v Českém Těšíně 1970, zadní řada z leva Zbigniew Rzeszut, Helmut Koždoň, Petr
Roszak, Josef Wróbel otec vpředu MUDr. Kokeš, Czesław Wróbel syn, Marschalek, Josef Přerovský

Klubu se dařilo dobře, brzy nás bylo 23 členů. Po roce existence jsme
uspořádali naši první „Výstavu kaktusů a jiných sukulentů“. V krásném prostředí
bývalého společenského střediska „Střelnice“, ze kterého tehdejší režim udělal Dům
pionýrů. Návštěva byla super, zhledlo ji 630 návštěvníků. Vystavovali jenom členové
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klubu K. Harátek, J. Přerovský, H. Koždoň, Dr. J.Kokeš, E. Sliwka, O. Konderla a
také já. V průběhu výstavy se do klubu přihlásil zajímavý kaktusář. Byl to
akademický malíř a kovový plastik z Třince, Rudolf Štafa. Kromě umění byl také
mistrem v pěstování jihoamerických kaktusů, které pěstoval na zahradě. Byly
překrásně vytrněné. Takové jsem nikdy jinde neviděl.
V létě 1970 jsme byli s rodinou u Baltického moře. Tam jsem se seznámil
s tehda největším pěstitelem v Polsku, Stanislavem Hinzem, který měl kaktusové
zahradnictví (v Polsku se komunistům nepovedlo znárodnit řemeslo ani soukromé
zahradnictví). Byly tam 3 obrovské skleníky vysoké asi pět metrů a 4 skleníky cca 10
metrové délky. Vidět pěti metrové cereusy, opuncie, kvetoucí gruzony byl pro mě
zážitek na celý život. Pěstoval tam, pro mne tehda neznáme rody, Ubellmania,
Copiapoa, Aztekium. S pánem Stanislavem a rodinou jsme se spřátelili. Po každé
návštěvě jsem si domu vždy přivezl další krásné rostliny.
V srpnu jsem byl delegátem klubu na XI. sjezdu Svazu českých kaktusářů
v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlínu) s číslem 0245. Byl to pro mne velký
zážitek, neboť jsem viděl a slyšel přednášky A. F. H. Buininga a Dr. B. Schütze a
pani Zofii Kabiesz.

výstava kaktusů v Českém Těšíně 1973, stojící z leva: Oto Konderla, .... , Josef Szucs, Josef Kluz, Karel
Haratek, sedící: Petr Roszak, Emil Śliwka, Helmut Koždoň

V dalším roce na výstavu přišel starší pán, který nám nabídl, že nám bude
vyprávět o A. V. Fričovi, kterého osobně velmi dobře znal a také o akademickém
malíři Stefanovi Seidlovi, kterého také velice dobře znal, a který maloval kytky a také
kaktusy. Jmenoval se Jan Lindler. Byl to rok, kdy jsem i já začal mou přednáškovou
činnost. Začátek byl nejdříve v našem klubu. Pak to byl Cieszyn (Polsko) hraniční
město z Českým Těšínem. Psal jsem rovněž články do místních novin a v Polsku
(znám dobře polštinu slovem i písmem).
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V prosinci 1971 jsem se na dlouhých 20 lét rozloučil se školstvím. Důvod?
Odpovím slovy Jana Wericha: „U nás se líp platí muzika než fysika“. Od nového roku
1972 začaly problémy se skleníkem v zahradě u známých. Rozhodnutí přišlo rychle.
Rozhodli jsme se s manželkou, že se dáme do stavby rodinného domu. V květnu
jsme začali stavět dům v řádové zástavbě. Do podzimu byla hrubá stavba hotová.
Pochopitelně také stavba skleníku byla plánována od samého začátku.
Klub pořádal v červnu další výstavu a také v červnu jsem byl již po druhé
delegátem na XII. sjezdu SČK v Praze. Poznal jsem nové lidi, navázal nové
známosti, které pak přerostly v přátelství – s R. Grymem, Dr. L. Nechvátalem, J.
Přerovským, O. Potykou, J. Říhou, J. Žwakem, Ing. J. Chvastkem, L. Králem.
Dlouholeté přátelství jsem navázal také s panem Otakarem Sadovským, které trvalo
až do roku 1990. Poznal jsem krásu rodu Astrophytum a zamiloval sem si je.
Rok 1972 pro mě velice důležitý. Byl jsem zvolen předsedou Klubu kaktusářů
v Českém Těšíně. Byla a je to moje satisfakce, neboť jsem byl předsedou Klubu
kaktusářů „Opuntia“ Český Těšín až do roku 1996 tzn. 25 let, kdy jsem na vlastní
žádost z funkce rezignoval.
S kaktusy a se vším kolem nich, jsem prožil překrásná léta života. Přednášel
jsem u nás a v dnešním Slovensku, a v zahraničí v Polsku. Několikrát v Ostravě i
Porubě, Olomouci, Frýdku - Místku, Zlíně, na Slovensku ve Vrůtkách. V Polsku jsem
přednášel ve Varšavě, v Lodži na mezinárodním sympoziu. Také jsem panu
Zavadilovi přeložil a polsky namluvil jeho přednášku, což bylo přijato velkým
aplausem. Přednášel jsem také v Katovicích na Mezinárodním sympoziu u
příležitosti XX. Výročí založení Kaktusového svazu v Polsku. U této příležitosti jsme
spolu s O. Potykou dovezli par desítek rostlin na výstavu kaktusů, která byla součásti
výročí. Měl jsem tu čest přednášet spolu s pany Falkenbergem, Haudem z Německá
(tehda NDR) a panem Kernem z Maďarska.
Polským kaktusářům z Varšavy a ze Slezska jsem 3 krát připravil a vedl
týdenní autobusové zájezdy po sbírkách kaktusářů naši republiky. Možná ti starší, u
kterých jsme byli, na to ještě pamatují. Byli jsme v Brně u Harašty, Kundeliusa,
Nechvátala, Odehnala. V Písku u obou Dvořáků, Českých Budějovicích u Malíka a
Vaněčka, Táboře u Lexy, u Hladkého v Dobřínsku, Praze u Běťáka. Byli jsme
s návštěvou v Čelakovicích u tehdejšího presidenta Svazu Zd. Červinky a také ve
sbírce jeho bratra. Nezapomenutelné bylo setkání u Jana Říhy. Pochopitelně zajeli
jsme také k našim okolním kaktusářům - Potykovi, Žwakovi, Přerovskému,
Chvastkovi a Kupčákovi.
Od roku 1972 roku jsem byl také členem The Cactus and Succulent Society of
Great Britain s číslem1069. Vedl jsem několik let korespondenci s odborníkem na rod
Frailea z K. H. Prestlem z Nizozemska.
Snad nejdůležitějším rokem pro mě a také rodinu byl rok 1974, kdy jsme
dokončili stavbu řádového domku, a s mým otcem jsme postavili vysněný skleník, do
kterého jsem pak nastěhoval kaktusy. Skleník měl rozměry: 8 x 4 x 3,5 m a měl tři
patra. Byl metr zapuštěný do země. Naplňoval jsem jej několik let.
Klub se rozrůstal jak početně, tak i kvalitou. Byl nás přes 50 členů. Několikrát
jsme byli spolu s rodinnými příslušníky na klubových zájezdech za kaktusy. Pořádali
jsme tradiční výstavy někdy i dvě v roce. Tu druhou vždy v Třinci, jelikož v klubu bylo
několik kaktusářů z Třince a jeho okolí. Na naších „mikulášovkách“ se vystřídali ti
nejerudovanější kaktusoví odborníci: Vl. Habermann, B. Schütz, J. Odehnal, J. Říha,
R. Šubík, L. Nechvátal, J. Žwak, Paszek, T. Ramík, E. Zavadil, R. Bölderl z Mnichova
(NSR), R. Grym, J. Chvastek a také já. V roce 1979 bylo 10. výročí založení klubu.
Pochopitelně byla výstava. U této příležitosti na výstavu přijela Česka televize
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z Ostravy. Byl jsem pořádán o rozhovor. Po rozhovoru bylo mi nabídnuto, zda jsem
ochoten zapůjčit kaktusy do televizního seriálu “TYBYS“. Byla to atraktivní nabídka,
neboť mé rostliny si „vydělaly“ a udělaly reklamu kaktusům.
Musím se ještě zmínit o přelomu, který nastal v naších dějinách a také
v kaktusářství. 17. února 1990 v Brně probíhal „Kulatý stůl“, kdy se rozhodovalo
jakou cestou se bude ubírat kaktusářství u nás. Mezi delegáty jsem byl také já.
Reprezentoval jsem Moravu a byl vybrán do pětičlenné návrhově komise, ve které
také byli Veverka za Prahu, Odehnal za Brno, Gratias za Čechy a Balogh za
Slovensko. Tehda jsme se usnesli, že bude jediná celostátní organizace a tím se
odstraní rivalita mezi kluby a také bylo odhlasováno 15 hlasy pražský návrh „vyčkat
až bude zveřejněn Spolčovací zákon“. Byl také vytvořen 18 členný přípravný výbor,
ve kterém byli 4 zástupci pro Moravu J. Chvastek, J. Milt, P. Roszak a B. Vepřek. 20.
února proběhlo Smírčí jednání Přípravného výboru a Klubu kaktusářů Brno, kterého
jsem se také zúčastnil. Byl přijat název – Společnost českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentu (SČSPKS). 6. 10. 1990 proběhla Valná hromada
SČSPKS v Olomouci. Na dva roky byl zvolen Výkonný výbor, do kterého jsem byl
také zvolen.
V té době, od 1. září, po 20 létech jsem začal opět působit jako učitel na
Základní škole v Českém Těšíně. 14. 11. 1992 na druhé Valné hromadě konané
v Brně jsem byl opětovně, spolu s J. Chvastkem, zvolen za člena výboru za Severní
Moravu.
V roce 1993 jsem byl i nadále předsedou KK Opuntia. Pravidelně
organizujeme výstavy kaktusů. V prosinci, už tradičně na Mikuláše, společenská
setkání, na které vždy pozýváme hosty. Přijel k nám z Ostravy s velice zajímavou
přednáškou o Indii a Poušti Gobi, Tadeáš Ramik. O rok později v květnu na 25.
výročí založení klubu přednášel J. Chvastek na téma „Moje cesty po Mexiku“.
V prosinci, na setkání s rodinami, jsme opět pozvali T. Ramika. Ukázal nám
„Tajuplná Sri Lankau (Cejlon)“. Zajímavou přednášku s krásnými obrázky v roce
1995 nám přednesl a ukázal P. Paszek, na téma „Krása mořských hlubin“. Byla to
fantazie. Potápěli jsme se spolu s ním v Červeném moři, byli u Filipín a Sumatry. O
rok později, jak jsem už uvedl, jsem skončil jako předseda klubu. Také jsme poprvé
měli výstavu u příležitosti „Svátku tři bratři“ ve velkém foliáku na náměstí v Českém
Těšíně. Do klubu se přihlásil můj kamarád z Polska Andrzej Piątek a v prosinci nám
ukázal snímky a přednesl zajímavostí z cesty po Nepálu. Jelikož se zajímám také o
známky s kaktusovou a sukulentní tématikou, tak jsem v roce 1998 měl o mé zálibě
přednášku „ Kaktusy na známkách“.
Do čela klubu byl na výroční schůzi zvolen Ladislav Vacek. Já se pouze
účastním v nově srpnových setkáních na zahrádkách našich členů. Rok 1999 je pro
klub jubilejní, neboť existuje už 30 let. Vzácným hostem byl Josef Odehnal
s perfektní přednáškou „Bolivijské cesty“. Na mikulášském večírku přednášel náš
člen J. Barčák o „Jižní Afrika - ráj sukulentů“. Ještě v říjnu 2000 mám přednášku
v klubu na téma „Krása sukulentů“. Mé kaktusové hobby šlo do útlumu. Hlavní
důvodem byla cena plynu (ve skleníku jsem topil plynem) a také pracovní vytížení ve
škole. Likvidace mého skleníku a kaktusů začala v roce 2004. Dům jsme předali dceři
a v říjnu 2007 začala přístavba poschodí, a byl zbourán skleník. Ještě jsem si nechal
moje milované Turbinicarpusy. Také později jsem se s tímto rodem kaktusů musel
rozloučit. Ještě v prosinci jsem byl pořádán, abych na prosincové mikulášské setkání
připravil klubovou soutěž.
Přeskočím do poslední části mých vzpomínek. Píše se rok 2016. Něco mi
chybí, jsem nervózní, mám potíže s chůzi a lepší to asi nebude. Manželka to všechno
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pozoruje a jednou u odpolední kávy se zeptala, zda mi v hlavě vrtají myšlenky o
nějaké činnosti doma, a zda to nejsou náhodou kaktusy? Byla to strefa do desítky.
Už dlouho jsem o tom uvažoval. Nevěděl jsem, jak bych to mohl realizovat. Spolu se
synem ji napadlo, udělat mi překvapení k narozeninám, aby mi koupili pařeniště. Bylo
dobře, že mně o tom informovali. Nesouhlasil jsem z důvodu problémů s mou chůzi.
Pak jsem na internetu našel stolní skleník. To bylo ono. Za dva dny byl už doma. Má
láska ke kaktusům se vrátila. V dubnu se synem a jeho rodinou jsme zajeli do Polska
do Ustronia-Jaszowca, podívat se na setkání polských kaktusářů. Byl tam také prodej
rostlin – prodávali pouze naší kaktusáři - Potyka junior, Šnicer, Heřtus. Už dříve jsem
se rozhodl, že to zkusím se zimovzdornými kaktusy, abych je mohl nechat i přes
zimu venku. Tak jsem si tam koupil několik echinocereusů. Už dříve mně obšťastnil
několika kaktusy původem z Patagonie Lumír Král. Také známi z Polska, kteří jsou
členy našeho klubu, mi dovezli také zimovzdorné kaktusy. Od našich kluků z klubu
mám zimovzdorné opuncie. V dalších letech jsem rozšířil sbírku o rod Mediolobivia.
Semenáčkům pana Kříže se daří a stolní skleník je plný. Pod okny jsme spolu
s kolegou sestavili předokenní stolové pařeniště a to je již plné kaktusy mého
milovaného rodu Frailea. Měl jsem velké štěstí, když jsem od pana Berky koupil
několik desítek těchto, krásných rostlin. Minulý rok jsem sehnal pár turbiňáků, vždyť
to byly jedny z prvních kaktusů v mé kaktusové „kariéře“.
Zdravím všechny kaktusáře a přejí vám, aby jste i vy měli tolik radosti
z pěstování těch překrásných zázraků přírody, jakými jsou kaktusy.
Český Těšín, leden 2022
Napsal Petr Roszak člen KK „Opuntia“

Kaktusy a biochemie - 2. část
V minulém článku jsme došli k závěru, že při fotosyntéze se z vody tvoří kyslík
a z oxidu uhličitého cukry. Přitom první děj je poháněn světlem a druhý na světle
nezávisí.
Rostliny mají tu výhodu, že si dokážou z anorganických látek tvořit organické.
Je jejich obrovskou předností, že z jednoduchých solí, obsahujících dusík, fosfor a
draslík, a ze vzdušného oxidu uhličitého umí vytvářet svou organickou hmotu. V
menších množstvích, mnohdy i zcela nepatrných jsou potřeba i další prvky, ale stále
jsou jejich zdrojem jednoduché anorganické sloučeniny. To my, živočichové, si v těle
organické látky z anorganických vyrobit neumíme. Bez rostlin, které nám organické
látky poskytují, se tudíž neobejdeme. Ať už přímo, jako býložravci (vegetariáni) nebo
zprostředkovaně, jako masožravci, kteří se býložravci živí.
Podle druhu výživy (trofiky) tedy rozlišujeme organismy autotrofní – nezávislé
na organických zdrojích – jakými jsou zelené rostliny, a heterotrofní – závislé na
organických zdrojích – kam patří živočichové.
Z uvedeného vyplývá, jak velký význam má tvorba organických látek
rostlinami. Jen pro připomenutí, organické látky jsou sloučeniny s uhlíkatou kostrou.
Tedy zachycení anorganického oxidu uhličitého a jeho převedení do organické
podoby je v živé přírodě zásadní děj. Na možné způsoby jeho zachycení a specifika
tohoto procesu u sukulentů se zaměřme.
Silné redukční činidlo NADPH a chemické „monočlánky“ ATP vytvořené ve
světelné fázi jsou v temné fázi využity k syntéze uhlíkových struktur. M. CALVIN a A.
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BENSON objevili způsob, jakým tato syntéza probíhá. Nazýváme jej Calvinův cyklus.
Při každé obrátce Calvinova cyklu je zachycena (asimilována) jedna molekula
atmosférického oxidu uhličitého a je zabudována do pětiuhlíkové organické
sloučeniny. Vzniklá látka se pak zpracovává a z cyklu se uvolňují produkty, z nichž
se pak tvoří molekuly cukru glukózy dalšími řízenými reakcemi. Jiné produkty
pokračují v Calvinově cyklu, aby daly znovu vzniknout výchozí látce pro opakování
cyklu. Při jedné obrátce Calvinova cyklu je tedy zabudován jeden oxid uhličitý, a tím
pádem jeho uhlík. K zabudování všech šesti uhlíků oxidu uhličitého do molekuly
glukosy je třeba šesti obrátek Calvinova cyklu. Jeden Calvinův cyklus má spotřebu
dvou redukčních činidel NADPH a tří chemických „monočlánků“ ATP. Na celou
molekulu glukózy je třeba šestinásobek, tedy 12 NADPH a 18 ATP. A jen pro
zajímavost: Pokud budeme v potravě využívat cukr, tak z něj v těle získáme při
úplném „spálení“ 30 ATP na molekulu glukózy (resp. 60 ATP na molekulu sacharózy,
jíž sladíme běžně, složené z glukózy a fruktózy).
Fixace oxidu uhličitého znamená převedení anorganického CO2 na organickou
redukovatelnou
formu.
Katalyzátorem
reakce
je
enzym
ribulóza-1,5bisfosfátkarboxyláza/oxygenáza, známý pod jednodušším zkráceným názvem
RuBisCO. Jeho aktivita je pro celou přírodu nenahraditelná, neboť váže z atmosféry
skleníkový plyn CO2. V historii Země se vytvořila vyvážená rovnováha mezi jeho
vázáním do rostlin (a dalšími způsoby zachycování, např. rozpouštěním ve vodě) a
jeho uvolňováním. Uvolňování však bohužel činností člověka v moderní historii stále
více převažuje a to, ve spojitosti s likvidací rostlinných ekosystémů, je velkou
hrozbou do budoucna. Ale zpět k enzymu RuBisCO. Tento enzym má jen malou
účinnost. Zatímco u většiny enzymů stačí jejich nepatrné množství, aby urychlovaly
děje, tady příroda nahradila kvalitu kvantitou. V chloroplastu RuBisCO tvoří
neuvěřitelných 16 % z přítomných bílkovin. Tím se stala tato látka nejhojnější
bílkovinou v biosféře.
Tak tedy obsah enzymu RuBisCO v rostlinách je tak velký z toho důvodu, že
jeho účinnost je malá. RuBisCO má ještě jednu slabost. Dokonce využívá jako druhý
substrát kyslík, který konkuruje CO2. Proces zpracování kyslíku tímto enzymem se
nazývá fotorespirace – světelné dýchání. Nezaměňujme však fotorespiraci
v chloroplastech s klasickým dýcháním, respirací (respirace dodává kyslík
mitochondriím a musí probíhat průběžně). Fotosyntéza a fotorespirace jsou
konkurenční děje. Za horkého počasí a sucha může fotosyntézou dojít v okolí
chloroplastu ke snížení koncentrace CO2 a zvýšení koncentrace O2, a v důsledku
toho k urychlení fotorespirace do té míry, že brání růstu rostliny. Tomu se mnohé
rostliny naučily bránit tím, že „krmí“ RuBisCO zprostředkovaně. V zásadě existují
z tohoto hlediska tři skupiny rostlin:

C3-rostliny. Většina rostlin mírného pásu fixuje volný vzdušný oxid uhličitý
enzymem RuBisCO přímo do Calvinova cyklu, kdy vzniká tříuhlíkový meziprodukt. U
těchto rostlin zůstává za horka problém s fotorespirací.

C4-rostliny. Mnohé tropické a subtropické druhy rostlin (cukrová třtina,
bambus, u nás kukuřice) se brání konkurenci fotorespirace za horkého počasí jinou
cestou fixace oxidu uhličitého ze vzduchu, kdy vzniká čtyřuhlíkový meziprodukt. V
listech těchto rostlin jsou jemné cévy obaleny vrstvou buněk, které tvoří pochvu
cévního svazku. Kolem ní je vrstva mezofylových buněk. Oxid uhličitý z atmosféry je
zachycován v těchto mezofylových buňkách a meziprodukt (oxalacetát) je redukován
(na malát – kyselinu jablečnou). Ta přechází do pochvy cévního svazku. Tady
dochází k uvolnění oxidu uhličitého, který vstupuje do Calvinova cyklu. Zatímco na
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rostliny 5 ATP, tedy tyto rostliny více plýtvají energií, a jsou proto v chladnějších
oblastech přes vyřešený problém fotorespirace v nevýhodě.

CAM-rostliny. Sukulentní rostliny (milované kaktusy a ostatní sukulenty) si
osvojily způsob metabolismu zvaný CAM (Crassulacean acid metabolism). Název
pochází od rodu sukulentních rostlin Crassula (tlustice), kde byl tento metabolismus
objeven. Tyto rostliny musí velmi šetřit vodou a současně se bránit fotorespiraci.
Oddělují hromadění oxidu uhličitého od jeho spotřeby v Calvinově cyklu. V noci CAMrostliny otevírají průduchy a pohlcují oxid uhličitý. Vážou jej syntézou kyseliny
jablečné jako C4-rostliny. Během horkého dne se póry CAM-rostlin uzavírají, čímž
brání transpiraci – odpařování vody. K fotosyntéze je využíván pouze oxid uhličitý
nashromážděný v noci, uvolňovaný postupným rozkladem malátu a vznikají cukry.
Růst těchto rostlin je proto pomalejší. Pokud tedy list tlustice v růstu rozřízneme ráno,
bude kyselý jablečnou kyselinou, v podvečer bude sladký glukózou.

Crassula ovata

Rostliny mohou při fotosyntéze využívat i další cesty, např. vyvolané
stresovými podmínkami. Dokonce jsou schopné přepnutí mezi způsoby fixace oxidu
uhličitého. Přepnutí z CAM na C3 je využíváno v mokré kultuře sukulentů. Ty pak
rostou rychle, jsou náchylné na houbové a další choroby a jejich návrat do
standardního pěstování končí často nezdarem. Sám se přimlouvám za to, aby
nekomerčně pěstované rostliny měly podmínky alespoň trochu blízké jejich domovině
a těšily nás svou přirozenou krásou.
Pavel Klouda
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Odešel Milan Ožana
(24. 6. 1940 - 22. 1. 2022) – 81 let
Na březnové schůzi jsem se dověděl další smutnou zprávu. Dne 22. 1. 2022
nás navždy opustil náš dlouholetý člen, pan Milan Ožana. Našim členem byl už od
začátku sedmdesátých let, od kdy mám záznamy ostravských členů. Mohl však
docházet do Ostravy ještě dříve, neboť jsem jej viděl na staré fotografii z X. sjezdu
kaktusářů v Ostravě roku 1968. Dle záznamu byl našim členem prakticky 37 let,
možná i více. Chodíval pravidelně na všechny naše schůzky a byl nápomocen při
každé naší výstavě kaktusů. Do Ostravského Klubu docházel asi 14 let také jeho
mladší bratr Jaromír. Bohužel, když jsme museli kvůli rekonstrukci odejít z ubytovny
v Sadu Boženy Němcové (roku 2007), na nové schůzovní místo ve Stanici
přírodovědců v Porubě, opustilo nás hned několik členů z Petřvaldu a okolí. Přešli do
bližšího Klubu v Orlové.

Milan Ožana

posezení na zahradě, 13. 10. 2017

Milan Ožana, ale i všichni kaktusáři z Petřvaldu k nám však pravidelně jezdili
každý rok na výstavu kaktusů. Kluci přijížděli také každý rok na setkání kaktusářů
Pobeskydí. Když jsem v roce 2017 obdržel ocenění Zlatý Alberto, přijela mi popřát na
zahradu také velká delegace Orlovských kaktusářů, mezi nimi nechyběl ani Milan.
Měli jsme spolu přátelský vztah a rádi si o kaktusech vždy povykládali. Byl to milý a
hodný kamarád, který se rád podělil o své pěstitelské úspěchy. Ostravským
kaktusářům bude Milan Ožana chybět, ale vzpomínky zůstanou, nikdy
nezapomeneme.
Čest jeho památce!
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Historie botaniky v obrazech - 18.
Karl Moritz Schumann (1851 - 1904)

Německý botanik, od roku 1880 do roku 1894 byl kurátorem Botanického musea
v Berlíně - Dahlemu. Založil 6. 11. 1892 Deutsche Kakteen Gesellschaft (DKG), kde
byl zvolen prvním předsedou. Napsal několik kaktusářských knih, podílel se i na
několika dílech s jinými botaniky. Nejznámější dílo Gesamtbeschreibung der
Kakteen, 1899, kde uvedl nové popisy kaktusů. S Max Gürkem vydávali například
Blühende Kakteen, s Martiusem spolupracoval na díle Flora Brasiliensis apod.
Robert Louis August Maximilian Gürke (1854 - 1911)
Německý botanik a specialista na kaktusy. Navštěvoval střední školu ve Zhořelci,
maturoval 1. 9. 1875. Poté studoval přírodní vědy v Berlíně. Působil jako učitel a v
roce 1886 nastoupil do Botanického muzea v Berlíně jako vědecký asistent. V roce
1892 získal doktorát v Göttingenu. Poté se stal v roce 1893 kustodem Berlínského
muzea. Jako uznání za jeho zásluhy mu byl udělen titul profesora. V letech 1905 až
1910 byl 4. předsedou Německé kaktusářské společnosti DKG.
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Curt Backeberg (1894 - 1966)
Když jsem začínal pěstovat kaktusy, tak celá naše
generace vyrostla na Backebergovi. Německý
cestovatel, kaktusář, nebyl sice profesionální botanik,
ale napsal o kaktusech několik knih s novými popisy
rostlin. Nejznámější je jeho šestidílné dílo Die
Cactaceae (1958 - 1962). Vydání Das Kakteenlexikon
v roce 1970, se už nedožil. Curt Backeberg se narodil
1894 v Lüneburgu, v letech 1901 - 11 zde chodil do
základní školy. Následující léta pracoval jako
obchodník. Roku 1927 přišel prvně do styku se
zakladatelem kaktusářské dynastie obchodníků v
Erfurtu - W. Haagem seniorem. Od tohoto roku je také
uváděno založení Backebergova obchodu s kaktusy.
V letech 1951 - 1955 se stal Backeberg vedoucím
soukromé botanické zahrady "Les Cedres" pana
Juliena Marniera - Lapostolleho v jižní Francii.
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Informace
---

schůzka 2. 5. 2022 - přednáška: MUDr. Roman Staník, Brazílie

---------

27. - 29. 5. 2022 - zájezd do sbírek na jižní Moravu
1. - 3. 6. 2022 - výstava kaktusů
24. - 26. 6. 2022 - setkání kaktusářů Pobeskydí 2022
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

---------

Sezóna začíná
Tak nám začalo jaro. Kaktusy začínají tlačit poupata, některé už dokonce
kvetou. Po dlouhé pauze, se budeme moci setkávat a zúčastnit se kaktusářských
akcí. Připravili jsme jich hned několik. Náš Klub se vrací k uspořádání zájezdu,
tentokrát na jižní Moravu. Nedílnou součástí naši činnosti byly výstavy kaktusů. I
letos bychom chtěli veřejnosti ukázat své rostliny. Připravte si už nyní, které rostliny
budete vystavovat, aby výstava byla jako vždy pěkná. Koncem června nás čeká
setkání kaktusářů Pobeskydí 2022, které se z důvodu koronaviru dva roky
neuskutečnilo. Tentokrát už by mělo vše dobře dopadnout a přípravy jsou v plném
proudu. Tradičně proběhne burza rostlin a celodenní přednáškový den.

Adresy autorů:
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Roszak Petr, e-mail: petrosz@centrum.cz
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Gymnocalycium schroederianum ssp. bayense, GN 289/971 (foto František Frýdl)

Gymnocalycium polycephalum, Hualco, KL07-112, (foto František Frýdl)

