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ukázka pestrobarevných květů hybrid rodu Chamaecereus (foto L. Král) 



Z naší činnosti 
 

Duben, ještě tam budem. Začátkem dubna se opět vrátila zima, nízké teploty 
přes den a v noci dost pod nulou. „Apríl“ přinesl bílý sněhový poprašek, je to však 
podstatně méně než 31. 3. 2013, kdy napadlo téměř 20 cm sněhu. Probuzení do 
zasněžené Ostravy nás neodradilo od toho, uspořádat dne 4. 4. 2022 další schůzku. 
Tentokrát představil svou přednášku pan Jiří Číp o novinkách gymnokalycií. Na cestu 
v roce 2018 se vypravil s dalšími kaktusáři – Tomášem Kulhánkem a Franz Bergrem 
z Rakouska. Všichni tři pěstují gymnokalycia, takže se Jirka dostal do společnosti 
skvělých odborníků na tento rod, aby získal co nejvíce zkušeností. Viděli jsme 
nádherné obrázky gymen, ale i jiných kaktusů jako Parodia, Cleistocactus apod. 
Přednášející se věnoval zvláště novým popisům gymen z poslední doby. Vyslechli 
jsme si úsměvné, zajímavé zážitky z cesty, kterých někdy bývá dost. Přednáška se 
mi líbila a můžeme jen panu Čípovi poděkovat za pěkný zážitek, doufám, že nebyl 
poslední a v budoucnu si znovu něco zajímavého vyslechneme. Díky. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Hybridy kaktusů 
Dnešní číslo Ostníku je tematicky zaměřené na křížení kaktusů. Na toto téma by se 
dalo napsat spoustu informací, bohužel zde všechno uvádět nebudu. Měla by to být 
malá vzpomínka na 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, který se 
zabýval křížením rostlin, což se okrajově dotýká i kaktusů či jiných sukulentů. Na 
titulní straně jsou vyobrazeny pestrobarevné hybridy rodu Chamaecereus, které jsem 
kdysi míval ve sbírce. Když jsem přecházel na pěstování zimovzdorných kaktusů, 
musel jsem se bohužel s těmito rostlinami s těžkým srdcem rozloučit. Dostaly se 
však do dobrých rukou a rostlinky u dvou kamarádů dobře rostou a pravidelně každý 
rok kvetou. Jsou to malé trsovité kaktusy pocházející ze severní Argentiny, v 
provinciích Salta či Tucuman. Jsou blízce příbuzné s lobiviemi či echinopsisy, 
s kterými byly často kříženy. Vytváření nových hybridů se věnoval také A.V. Frič, 
který při opylování kříženců používal k ozařování UV lampu, nebo radium. Zvláště 
krásné jsou hybridy, křížené s rodem Helianthocereus. Pěstitelsky nenáročné druh, 
s krásnými květy. Frič jim dával různá jména, asi nejznámější jsou jeho hybridy rodu 
Pragochamaecereus. Když jsem v sedmdesátých letech začínal znovu s pěstováním 
kaktusů, přinesl jsem si tyto hybridy od staršího pěstitele z Krnova, pana Krakory. 
Ten měl ještě původní rostliny od A.V. Friče. V tuto dobu jsem také získal od MUDr. 
Plesníka tzv. Reinholdovy hybridy, které jsem pěstoval na balkoně. To byla paráda, 
když zakvetly, dvou a tří barevnými květy s rozdílným středem květů (hymen). Byly to 
vlastně kříženci lobivií a hymenolobivií, dnes vedené pod názvem Echinopsis. To byl 
základ na tvorbu křížení s jinými, většinou velkokvětými rody, které použili i další 
pěstitelé. Dnes je známo mnoho těchto hybrid, např. Schickové hybridy apod.  

Na zadní straně jsou obrázky z přednášky na Pobeskydí 2011, od pana 
Hartmuta Kellnera z Německa. Přednáška byla skvělá, viděli jsme přes sto 
nádherných, kvetoucích kříženců rodu Echinopsis a příbuzných rodů. V Ostníku 
vidíme jen malý zlomek těchto hybrid, které byly promítnuté na Pobeskydí. Ale i tak je 
vidět jak jsou květy pestrobarevné. 
No není to nádhera?         KL 
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200 let od narození slavného rodáka 
Gregor Johann Mendel (20.7.1822 - 6.1.1884) 
 

 
 

  
 

výřez z rodné matriky 
 
 

V této době v Olomouci vyučoval přírodopis a polní hospodářství Johann Karl 
Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum 
šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším 
olomouckým profesorem, který jej ovlivnil, byl Bedřich Franz. Během studia se 
Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do 
semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém 
Brně a přijal řeholní jméno Gregor. V kněžském semináři u kostela sv. Michala 
absolvoval J. G. Mendel studia teologie a v kostele sv. Michala byl slavnostně 
vysvěcen na kněze a 15. srpna 1847 v něm sloužil svoji první mši. 

V letech 1851 - 1853 studoval Mendel ve Vídni matematiku, fyziku, chemii, 
botaniku, zoologii, a paleontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve 
Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské 
zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce 
v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. 
Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro 

V našem kraji se narodilo hned několik 
významných osobností, jedním z nich byl Johann 
Mendel, který se narodil před 200 lety a jehož 
jubileum letos slavíme. Narodil se 20. 7. 1822 v 
rodině německy mluvících drobných zemědělců 
v Hynčicích (německy Heinzendorf) v domě čp. 
58 (nyní čp. 69) Antonu Mendelovi a matce 
Rosině rozené Schwirtlich. Matka byla Němka, 
otec byl napůl Čech. Dnes jsou Hynčice část 
obce Vražné v okrese Nový Jičín. Rodný dům 
Mendela byl poměrně rozsáhlý rolnický statek, 
zapsaný v roce 1966 jako kulturní památka s 
funkcí muzea. Jeho mateřským jazykem 
byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že 
působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil 
plynně česky, a sám se cítil být „Moravanem 
německé řeči“. Po základní škole v Hynčicích 
navštěvoval piaristickou školu v Lipníku nad 
Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní 
zkouškou na gymnaziu v Opavě. V letech 1840 - 
1843 studoval na Filozofické fakultě v Olomouci. 
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vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. 
Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této 
funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství 
rakousko-uherském. K této vysoké funkci postupně přibíral další a byl nucen svou 
pokusnou činnost stále více zanedbávat. Posledních deset let života spotřeboval 
hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani 
z klášterního majetku. V roce 1883 vážně onemocněl a 6. ledna 1884 v klášteře 
zemřel. Byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. 
Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně Leoš Janáček. 
 
Zkoumání dědičnosti 

Po návratu do Brna se v letech 1856–1863 věnoval křížení hrachu a sledování 
potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve 
známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Později byla jeho experimentální data 
mnohokrát prověřována, protože se mnoha kritikům zdála až příliš přesná. Spíše než 
falšování dat ale lze Mendelovi vytýkat to, že ze svých mnoha tisícovek pokusů 
zveřejnil pouze ty, které nejlépe dokládaly jeho teorie. Tomuto závěru také napovídá 
to, že z mnoha znaků, které Mendel sledoval, nakonec popsal pouze ty, které jsou 
ovlivněny jediným genem a u kterých je dědičnost nejjednodušší. Dále je zřejmé, že 
aplikoval dnes nepřípustný postup, kdy pokusy, které nevyšly úplně přesně, 
nastavoval dalšími minipokusy tak dlouho, dokud nedostal přesně ten poměr, který 
chtěl. Faktem však je, že v tehdejší době, kdy statistika de facto neexistovala a 
Mendelova práce byla jedna z prvních, která aplikovala matematické metody na 
biologický výzkum, lze tento postup považovat za normální. Navíc se tím ani nijak 
zvláště netajil. 
 

 
 

Sedm charakteristik hrachu pozorovaných Mendelem a popsaných v práci „Pokusy s rostlinnými 
hybridy“ 

 
 

Své pokusy na rostlinách přednesl v roce 1865 na setkání Brněnského 
přírodovědeckého spolku a následně publikoval v práci „Pokusy s rostlinnými 
hybridy“ 1866, (německy Versuche über Pflanzen-Hybriden). 

V roce 1869 se mu dostalo jediné pocty za svého života v odborných 
přírodovědných kruzích: byl zvolen viceprezidentem Přírodovědeckého spolku v 
Brně. Téhož roku vyložil na půdě tohoto spolku výsledky své druhé práce v oboru 
křížení rostlin o jestřábnících. Jestřábníky byly ovšem nešťastnou volbou, vzhledem k 
jejich atypickému rozmnožování, které v té době nebylo známo. Mendel tak nabyl 
přesvědčení, že jím objasněné zákonitosti vlastně neplatí. 
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Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. 
století. Dílo a život Gregora Mendela od roku 2002 prezentuje Mendelovo muzeum 
Masarykovy univerzity umístěné v autentických prostorách starobrněnského opatství, 
ale i jinde. Rodný dům v Hynčicích je kulturní památkou a vedle expozice věnované 
Mendelově životu a dílu se v něm nacházejí i exponáty zobrazující venkovský život 
regionu Kravařsko. V roce 2007 - 2008 bylo muzeum zcela rekonstruováno. 

Jméno zakladatele genetiky nese ve svém názvu Mendelova univerzita v 
Brně. Byla po něm pojmenována planetka 3313 (Mendel). V roce 1976 o něm 
režisér Jiří Bělka natočil životopisný film Strom vědění dobrého s Karlem Högerem v 
hlavní roli. V průběhu června 2021 byly na brněnském ústředním hřbitově z 
augustiniánské hrobky exhumovány kosterní pozůstatky Gregora Johanna Mendela 
a tři měsíce zkoumány týmem vědců. Tento výzkum je součástí programu oslav 200. 
výročí Mendelova narození v roce 2022. Pokud budete mít čas na výlet, můžete 
navštívit muzeum ve Vražném.  
 

Převzato a mírně upraveno z internetové Wikipédie 
Lumír Král 
 
 
 

MUDr. Vladimír Plesník - Malá škola kaktusáře 
Článek MŠK na pokračování v Ostníku čísla 78. - 80. - říjen až prosinec 1979, str. 
370, 376, 386 – Dědičnost 
 

O křížení kaktusů se v Ostníku psalo několikrát. Musím vzpomenout alespoň 
na našeho bývalého předsedu a zakladatele Ostníku, MUDr. Vladimíra Plesníka. Ten 
uvedl krásné pojednání v článku na pokračování: Malá škola kaktusáře v roce 1979: 
 

Dědičnost – Ostník 1979, díl 1. 
Řada kaktusářů se zabývá křížením rostlin za účelem získání neobvyklých 

nebo lepších vlastností u hybrid. Řeřichovi Mendelovi (1882 – 1884) se prvně 
podařilo odhalit zákonitosti dědičnosti některých znaků a na jeho počest pak byly 
pojmenovány jako Mendelovy zákony. K jejich pochopení je třeba nejprve vysvětlit 
několik základních pojmů. 

Dominantní a recesivní znaky: jde o vlastnosti (např. barvu květu), který se 
může projevit různými znaky (červená – bílá). Jeden z nich – A (např. červená) však 
vždy převládá (dominuje), kdežto  druhý – B se v přítomnosti prvého neuplatňuje (je 
recesivní). Setkají - li se tyto dva znaky při křížení, projeví se navenek jen dominantní 
znak (červený květ) a přítomný recesivní znak je potlačen. Hovoříme o fenotypu 
(podle znaků, které se projevily) a o genotypu (soubor všech znaků – genů, 
přítomných v genetickém základu rostliny, ať se projevily, nebo jsou v něm přítomny 
ale jsou potlačeny). 

Má - li rostlina pouze jednu dvojici stejných genů (2 x A nebo 2 x B), 
nazýváme ji homozygotní. Jsou – li geny odlišné (A i B), hovoříme o heterozygotní 
rostlině. Při schematickém znázorňování pravidel křížení označuje se dominantní 
znak velkými písmeny a recesivní znak malými písmeny. 
V 1. Mendelově zákoně se praví že zkřížíme – li mezi sebou dva homozygotní 
jedince, lišící se mezi sebou jen jediným znakem, vznikne dceřinná generace – F1  (z 
latiny filia = dcera), obsahující naprosto stejné hybridy  Ve schématech  se pro 
rodičovské rostliny používá označení P1 ( z latiny parent = rodič). 
P1: čč x bb  Tyto znaky se rozštěpí na čč x bb 
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1. Schéma křížení  
 

                               ♂  i  ♀  
   ♂  i  ♀ 

 
č 

 
č 

 
b 

 
čb 

 
čb 

 
b 

 
čb 

 
čb 

            F1 

♂ = symbol pro dárce pylu (muž)    
♀ = symbol pro příjemce pylu (Ž)    
č = červená barva květu, recesivní znak      

b = bílá barva květu, recesivní znak    
čb = růžová barva, protože ani č, ani b nejsou dominantní znak 
 
Jiná situace však bude, je – li jeden znak dominantní: P1 : ČČ x bb 
2. Schéma křížení    
 
                              ♂  i  ♀ 
    ♂  i  ♀ 

 
Č 

 
Č 

 
b 

 
Čb 

 
Čb 

 
b 

 
Čb 

 
Čb 

            F1 

Č = dominantní červená barva    
b = recesivní bílá barva    
Čb = červená barva květu, protože červená převládá nad bílou. 
 

V prvém příkladě má dceřinná generace (F1) vždy růžovou barvu, která je 
kompromisem mezi geny pro červenou a bílou barvu. Nezáleží přitom zde jako dárce 
(příjemce) pylu použiji rostlinu se znakem č nebo b. Je – li však jeden znak 
dominantní. (viz příklad č. 2), je sice všechno potomstvo v prvé dceřinné generaci F1 

stejné, ale projeví se jen dominantní znak – červená barva květu. Fenotypicky  bude 
mít tedy dceřinná rostlina květ červené barvy. V jejím genetickém základu (genotypu) 
však bude uchován i znak – gen pro bílou barvu květu. To má význam pro formulaci 
druhého a třetího Mendelova zákona, o kterých bude pojednáno příště. 
 
Dědičnost – Ostník 1979, díl 2. 

Druhý Mendelův zákon nám umožňuje poznat a získat homozygotní 
rodičovské rostliny i tehdy, když neznáme opylovače. Praví se v něm, že zkříží – li se 
mezi sebou hybridy prvé dceřinné linie (F –1), vznikne druhá dceřinná linie (F – 2), 
v níž se sledované znaky projeví v poměru 1 : 2 : 1 (jsou – li oba dominantní nebo 
recesivní), nebo v poměru 3 : 1 (je – li jeden dominantní). 

Mají – li např. obě rodičovské rostliny z 1. dceřinné generace recesivní znaky 
(čili F-1 = čb x čb), pak platí toto schéma: 
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F-2 

 
Je - li však jeden znak dominantní povahy (Č), platí pro rodičovský pár prvé 

dceřinné generace (F-1 = Čb x Čb) že: 
 

4. Č b 

Č ČČ Čb 

b Čb bb 

     
 

Vždy je tedy možné, že ve 2. dceřinné generaci se objeví homozygotní 
rodičovský pár (ČČ nebo bb). Jak však najít v příkladu, zvedených 3 červenokvětých 
rostlin tu, která je homozygotní od zbylých dvou hybrid (ČČ od Čb+Čb)? Pomáháme 
si opět jejich křížením se zjištěnou rodičovskou rostlinou nesoucí recesivní znak 
bílého květu (bb). Je - li vybraná testovaná rostlina homozygotní, musí podle 1. 
Mendelova zákona vzniknout čtyři stejné rostliny kvetoucí červeně (viz schéma 2 
v MŠK 17). Nebude - li žádný znak dominantní, pokvetou všechny rostliny růžově 
(schéma 1.). Není - li však testovaná rostlina homozygotní, (F-2 = Čb x bb) nebo (F-2 
= x čb) dojde k: 

 
 

 
 
  = F-3 
 

V tomto případě se projeví hybridní původ testovaných rostlin tím, že pokvetou 
dvěma odlišnými barvami (Čb = červená a bb = bílá, nebo čb = růžová a bb = bílá). 
Tomuto druhu křížení, kterým lze zjistit, zda testovaná rostlina je kříženec, se říká 
zpětné křížení.  

Až dosud jsme se zabývali dědičností pouze jedné dvojice znaků. V životě se 
však s tak jednoduchými situacemi nesetkáváme. Jak je tomu při dědičnosti dvou 
párů znaků? 

Dědičnost je založena na předávání genů umístěných na chromozonech 
v jádře buňky. Geny jsou zde vždy uspořádány do skupin označovaných jako alély. 
Při vzniku pohlavních buněk se alély štěpí, takže zárodečné buňky obsahují geny 
pouze jednoho partnera, jsou tedy vždy homozygotní. 

Křížíme - li mezi sebou jedince, lišící se od sebe dvěma různými alélami, 
dochází ke vzniku hybrid s různou kombinací alél podle druhého Mendelova zákona. 
Příklad a dokončení tohoto tématu si uvedeme v příští MŠK. 
 
Dědičnost – Ostník 1979, díl 3. - dokončení 

Praktické využití dosavadních výkladů si můžeme osvětlit na příkladu: chceme 
zkřížit mezi sebou dva kaktusy, z nich jeden kvete červeně (Č = dominantní znak) a 

3. č b 

č čč čb 

b čb Bb 

                         Znaky:       čč  čb+čb      bb 
Výsledkem je    genotyp    1    :     2   :    1 
                    i     fenotyp    1    :     2     :    1 

                         Znaky:       ČČ  Čb+Čb      bb 
Výsledkem je     genotyp     1    :    2   :     1 
                ale     fenotyp     3          :           1 
neboť dominantní znak Č potlačí recesivní b. 

5. Č b 

b Čb bb 

b Čb bb 

6. č b 

b čb bb 

b čb bb 
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má dva krátké trny (o = recesivní znak), kdežto druhý kaktus kvete žlutě (ž = 
recesivní znak) a má dlouhé trny (O = dominantní znak). Rodičovské rostliny tedy 
mají tyto dvě dvojice genů: Ččoo x žžOO. Jejich pohlavní buňky (pyl a zárodek 
semene) obsahují Čo nebo žO. Podle prvého Mendelova zákona bude prvá dceřinná 
generace F- 1 vypadat takto: 
 

7. Čo Čo 
žO ČožO ČožO 
žO ČožO ČožO 

                  F – 1 
 

To znamená, že v prvé dceřiné generaci budou pouze červeně kvetoucí, 
dlouhotrnné hybridy. Alély se však mohou kombinovat zcela nezávisle na sobě, takže 
vznikají další kombinace genů: ČO, Čo, žO, žo. Křížení bude tedy ve skutečnosti 
vypadat takto: 
 

8. ČO Čo žO žo 
čO ČČOO ČČOo ČžOO ČžOo 
Čo ČČOo Ččoo ČžOo Čžoo 
žO ČčOO ČžOo žžOO žžOo 
žo ČžOo Čžoo žžOo žžoo 

                   F – 1 
 

Vznikne tedy 16 možných kombinací. Na úhlopříčce vedoucí z levého horního 
rohu do pravého dolního rodu jsou pouze homozygotní rostliny. Pro pokusníky 
vznikají tak zajímavé kombinace, lišící se podstatně od fenotypu mateřských rostlin, 
např. kaktusy s červenými květy a dlouhými trny, nebo žlutě kvetoucí hybridy mající 
krátké trny.  
      Výše uvedený příklad je vysvětlením 3. Mendelova zákona, který je 
označován také jako vznik nových kombinací genů. 
      Zastoupení čtyř možných fenotypů je zde v poměru 9 : 3 : 3 : 1. Ze schématu 
vyplývá, že 9 rostlin pokvete červeně a bude mít dlouhé trny, tři hybridy pokvetou 
červeně a budou mít krátké trny, jiné tři pokvetou žlutě a ponesou dlouhé trny a 
pouze jedna žlutě kvetoucí hybrida bude mít krátké trny.  
      Zpravidla ovšem vyséváme větší počet semen, v nichž jsou jedinci 
s příslušnou kombinací znaků zastoupeni ve výše uvedeném poměru. Menší 
odchylky od tohoto pravidla samozřejmě nevyvrací jeho obecnou platnost 
      Řada kaktusářů se zabývá křížením rostlin, velmi časté jsou hybridy astrofyt. 
Nabízena je celá paleta hybrid vzniklých náhodným křížením, podle zásady „co kvete 
– spráším“. Cílený výběr rodičů a ještě více žádaných hybrid umožňuje spolehlivěji a 
rychleji dospět k žádanému cíli – rostlině nových, lepších vlastností. Nezapomínejme, 
že A. V. Frič byl nejen velkým lovcem kaktusů, ale i velmi zdatným pokusníkem, 
z jehož rukou vyšla celá armáda hybrid. Věčná škoda, že se mnohé již nedochovaly. 
      Není hanbou ani chybou přispívat ke vzniku hybridy. Je však naprosto 
nezodpovědné, vydávat hybridu za „pravý“ nebo „nový“ druh a neuvést jména 
rodičovských rostlin. 
 
MUDr. Vladimír Plesník – Malá škola kaktusáře 1979 
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Pěstitelé kaktusových hybrid 
 

Hybridy kaktusů začaly být oblíbené už před válkou v třicátých letech minulého 
století, kdy se šlechtěním zabývalo hned několik německých pěstitelů. Po válce se v 
padesátých letech objevily nové červené „mihanoviče“. Ovšem velký bum nastal, 
když se rostliny namnožily a zaplavily prakticky všechny sbírky. Každý chtěl mít 
alespoň jednu červenou nebo žlutou formu. Rostliny musí být naroubované, neboť 
netvoří samy chlorofyl. U nás v Klubu se množením červených mihanovičů zabýval 
pan Lubomír Polášek, který jich měl namnožené na prodejní sezónu skoru půl 
skleníku. Byl to skvělý job, s kterým Luboš jezdíval po tržištích a výstavách. Tyto 
červené i žluté formy můžete sehnat i dnes u Pavla Heřtuse, který je dováží 
z Holandska. Barevnými hybridami se zabývají především v Asii (Japonsko, 
Kambodža, Thajsko apod.), kde v současné době mají velké úspěchy v pěstování 
pestrobarevných gymen. 

V osmdesátých letech jsme měli navázanou spolupráci s německými kaktusáři 
z bývalého NDR. Oni jezdívali do sbírek k nám a my na oplátku zase k nim. 
Spolupráce vznikla jak v Ostravském tak i Porubském Klubu. Já byl tenkrát v roce 
1982 na výstavě kaktusů v Zchornewitz, ale jeli jsme se také podívat na výstavu do 
Berlína, kde byl předseda pan Neumann. Ten potom přijel do Ostravy s přednáškou. 
Porubští kaktusáři spolupracovali s pěstiteli s Dessau, kde byl také mladý pan 
Kellner. Už tenkrát se zabýval křížením a množením hybrid echinopsisů a dalších 
rodů. Když jsme později v roce 2011 u něj byli, měl nádhernou kolekci těchto hybrid. 
 

 
 

před sbírkovým skleníkem pana Waltra Heidla, zleva: Lothar Blaue, Walter Heidl, Mikulík Petr, Vaněk 
Jaroslav, Hartmut Kellner, dole: Přerovský Miroslav, rok 1983 (obrázek z porubské kroniky) 
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Hartmut Kellner ve sbírce v Dessau, rok 2011 a návštěva v roce 1983, zleva: Blaue, Mikulík, Kellner 
 

 
 

uprostřed sedí Hartmut Kellner, který hovořil na Pobeskydí 2011 o hybridách rodu Echinopsis 
 
 

Slovo dalo slovo a v roce 2011 měl pan Hartmut Kellner přednášku na 
Pobeskydí, věnovanou právě hybridám rodu Echinopsis. Tolik nádherných byrevných 
květů jsme dlouho neviděli. Byla to prostě paráda hybridy mezi rody Lobivia, 
Trichocereus, Hildewinteria, Epiphyllum, Selenicereus a další, které byly uváděny 
pod rodem Echinopsis. Když jsme byli u Hartmuta na návštěvě, bylo září 2011 a 
květů už moc nebylo, přesto jsme něco nafotili. Musím říct, že i květy kříženců mají 
něco do sebe, v poslední době se jim věnuje stále více pěstitelů. 
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Andreas Wessner, výlet do německých sbírek, 11. 7. 2014 
 

 
 

Jaroslav Procházka ve sbírce Andreas Wessnera, 11. 7. 2014 
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V roce 2014 jsme podnikli okružní cestu po německých sbírkách. Jednou ze 
sbírek byla návštěva u pana Andreas Wessnera. Stará firma, ve které se křížením 
kaktusů zabýval už jeho otec. Obrovské skleníky, plné snad všemi rody kaktusů, 
jedna část však byla věnována hybridám. Spoustu rostlin zrovna kvetlo, takže bylo co 
obdivovat. Křížením vynikaly opět květy hybridních echinopsisů a příbuzných rodů. 
 

 
 

 

    
 

                               ASUKA                                                           OOMURASAKI 
 

 
 

hybridy rodu Haworthia: ASUKA, OOMURASAKI, VARIEGATION (foto Mário Snopka) 

V roce 2017 na Zavírání sezóny v Chrudimi, 
měl přednášku japonský šlechtitel kaktusů a 
sukulentů, pan M. Ushiyama, kterého nám představil 
Ali Lux z Bratislavy. Ten nám ukázal svoje křížence, 
některé se vůbec nepodobali kaktusům ani jiným 
sukulentům. Japonci si hodně potrpí na tvoření 
kříženců, známé jsou např. speciální hybridy 
astrophyt, které se hojně v našich sbírkách vyskytují. 
Ještě dávno před tím, se křížení astrophyt zabýval 
brněnský kaktusář pan Sadovský, dokonce o tom 
napsal útlou knížku pod názvem Kakteensterne, ale 
to už je hodně roků zpět. Dnes se podíváme na 
hybridy rodu Haworthia a Ariocarpus od pana M. 
Ushiyama a potom už jen vytvářet nové křížence. 
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                      ONIGASIMA-AOIBOTAN                                        SUGURI MONSTROUSA 
 

 
 

hybridy rodu Ariocarpus: ONIGASIMA-AOIBOTAN, SUGURI MONSTROUSA, Ar. fissuratus GOJIRA 
 
 

Naši jubilanti 
Ing. Adamčík Petr - 70 let 
 

 

Koncem května oslaví náš dlouholetý člen 
Ing. Petr Adamčík 70 let. Petr se pravidelně účastní 
našich kaktusářských akcí, jako výstavy kaktusů či 
Pobeskydí. Na naše schůzky dochází občas, jak mu 
to časově vychází. Petr je vynikající znalec nejen 
kaktusů, skalniček, dřevin, ale i mnoha jiných rostlin 
či živočichů. Je to prostě vše znalý přírodovědec, 
který rád poradí. Své rostlinky pěstuje na zahrádce 
v Krásném Poli. Před několika léty uvedl svůj 
seznam tvrdě pěstovaných zimovzdorných rostlin v 
Ostníku. Přejeme našemu jubilantu do dalších let 
hodně zdravíčka, štěstí a pěstitelských úspěchů.  
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Historie botaniky v obrazech - 19. 
 
Friedrich Bödeker (1867 - 1937)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohé z jeho popisů byly publikovány v časopisech „Monatsschrift der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft“ a „Zeitschriftfür Sukkulentenkunde“. Bödeker se 
poprvé jako autor objevil v roce 1906. V této oblasti ho pojilo celoživotní přátelství 
s Wilhelmem Weingartem. V roce 1904 se stal členem Německé kaktusářské 
společnosti, Oblíbil si zejména rod Mammillaria (Cactaceae), kde vydal v roce 1933 
útlou knížečku „Ein Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel“, která je stále jedním ze 
standardních děl v taxonomii Mammillaria. Na jeho počest bylo pojmenováno několik 
kaktusů. 
 

 
Wilhelm Weingart (1856 - 1936) 
 

                                                                               
 

 

Friedrich Bödeker (11. 9. 1867 - 9. 4. 1937) byl 
německý botanik, který se specializoval na studium 
kaktusů. Pocházel z mlynářské rodiny, která po staletí 
žila na úpatí Teutoburského lesa. Jeho rodištěm byl 
starý mlýn ve Wartentrup v Lippe. Ve skutečnosti byl 
řemeslným malířem a jako tovaryš procestoval 
značnou část kontinentu. V roce 1893 se usadil v 
Kolíně nad Rýnem a oženil se v roce 1896 s 
manželkou Gertrud, rozenou Schneiderovou. Z tohoto 
manželství se narodil syn a dcera. Bödekerovou 
velkou vášní byl výzkum kaktusů. Byl taxonomik, který 
popsal řady druhů z čeledi Cactaceae, ale také rody 
Aztekium a Porfiria.  

Wilhelm Weingart (4. 9. 1856 - 31. 8. 
1936) byl německý výrobce porcelánu a 
amatérský botanik. Narodil se jako syn výrobce 
porcelánu v Hildburghausenu. Jeho profesní 
kariéra směřovala k převzetí otcovy firmy, která 
byla v rodině od roku 1822. Tak se stal 
technikem. Botanika byla vždy jeho zvláštním 
zájmem od raného dětství. Obzvláště ho 
zaujaly kaktusy. Díky své finanční nezávislosti 
si brzy dokázal vybudovat velkou sbírku a jako 
odborník se proslavil i za hranicemi 
Německa. Tuto vášeň sdílel se svým 
celoživotním přítelem Friedrichem Bödekerem. 
Roku 1885 se oženil s Luci Friedou Panse z 
Hofsbergu. O rok později se mu narodil syn 
Wilhelm Reinholt Weingart. Roku 1894 vstoupil 
Wilhelm Weingart do Německé kaktusářské 
společnosti (DKG). Erich Werdermann na jeho 
počest popsal, rok po jeho smrti 
rod Weingartia.  Byly po něm pojmenovány 
i další druhy kaktusů. 



Informace 
 

--- přednáška 6. 6. 2022  
 
--- 14. 5. 2022 – Otevírání sezóny Dvůr Králové nad Labem 
--- 27. - 29. 5. 2022 – zájezd na jižní Moravu  
--- 31. 5. 2022 – instalace výstavy 
--- 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 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 

 
Setkání polských kaktusářů „Kaktusiada Ustroň“ neproběhne začátkem května, jak 
bylo zvykem, ale až ve dnech 9. - 11. září 2022. Informace najdete e-mailových 
adresách organizátorů: 
Wojciech Preidl - wpreidl@o2. pl 
Grzegorz Goldmann - greggold3@interie. pl 
Eugeniusz Skurowski - biuro@abcdruk. pl 
 
 
 

Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
+MUDr. Plesník Vladimír 
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BRIGITTES BEAUTY 
 

    
 

                                   DUETT                                                                  PAPAGEI 
 

     
 

               BUCHARA                                                                 UNIKUM 
 

obrázky hybrid z přednášky pana Kellnera, shora, zleva: BRIGITTES  BEAUTY, DUETT, 
PAPAGEI, BUCHARA, UNIKUM (foto Hartmut Kellner) 


