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Občasník pre členov Klubu pestovateľov rastlín 

VITAJTE V KPR! 
 

Milí členovia! Sme radi, že Vás 
činnosť Klubu pestovateľov rastlín zauja-

la a rozhodli ste sa rozšíriť rady našich 
členov. Dovoľte nám teda, aby sme Vám 
pogratulovali k Vášmu správnemu roz-

hodnutiu. Pevne veríme, že na konci roku 
pri obnove členstva na ďalší rok nebudete 
musieť dlho premýšľať. 

Aby ste si vedeli urobiť preh-

ľad, čo môžete od členstva v KPR oča-

kávať, v nasledovnom článku sa vrátime 
o rok spať a stručne zhodnotíme predošlú 
sezónu. 

 

Aký bol rok 2003? 
 
Rok 2003 sa začínal opäť 

Valentínom. Prostredníctvom Valentíns-

keho kuriéra http://www.kpr.sk ste mohli, 
hoci aj anonymne, obdarovať svoju 
záhradkársku lásku nejakým pekným 
valentínskym prekvapením. 

Začiatkom septembra sme boli 
na botanickej expedícii v Chorvátsku na 
ostrove Brač. Prínosom tejto expedície 
bolo predovšetkým rozšírenie zbierok 
v Semennej a rastlinnej banke KPR  
o stredomorské druhy. 

Koncom septembra sme 
spustili on-line verziu Semennej 
a rastlinnej banky KPR (SARB). Na 
stránke http://www.kpr.sk si môžete on-
line skontrolovať stav našich skladových 
zásob a ak hľadáte nejaký konkrétny 
druh, môžete si zistiť či ho vôbec vieme 
zohnať alebo nie. V súčasnosti (septem-

ber 2005) obsahuje SARB asi 6200 dru-
hov rastlín a pripravujeme spustiť jej 
vylepšenú novú verziu. 

 

Aký bol rok 2004? 
 
V júni sme boli na botanickej 

expedícii v Bulharsku, kde sme nazbierali 
rôzne zaujímavé druhy, ktoré obohatili 
nielen zbierky SARB ale i našu ponuku. 
Fotogalériu z expedície si môžete pozrieť 
na http://www.kpr.sk. 

V posledných rokoch zazname-
návame čoraz väčší záujem o semená do-

mácej európskej flóry nielen zo Sloven-

ska, ale aj z okolitých krajín. Práve tieto 
požiadavky boli pre nás impulzom pokú-

siť sa vybudovať kompletný ponukový 
zoznam európskej flóry po austrálskom 
vzore. Po 2 rokoch usilovnej práce sme 
ho dokončili v júli 2004. Momentálne ob-

sahuje viac než 4000 druhov rastlín z 12 
štátov Európy a to ho ešte stále rozširuje-

me! V júli tak dosiahol počet ponúkaných 
druhov úctyhodnú hranicu 6000 druhov, 
a toto číslo ešte stále rastie. 

Po 7 rokoch existencie KRP 
bola v Tanzánii v septembri oficiálne ot-
vorená naša v poradí už 6 pobočka. Jej 
zamestnanci nás však už od marca 2003 
pravidelne zásobujú semenami cykasu 
Encephalartos hildebrandtii a sukulentu 
Lobelia lukwangulensis. V novembri 
prišli z Tanzánie obrovské semená 
afrických paliem Borassus aethiopum a 
Hyphaene coriacea.  

V decembri sa naši thajskí 
kolegovia vypravili na expedíciu do hôr 
severného Thajska, kde nazbierali viaceré 
zaujímavé druhy. Pre zberateľov paliem 
je iste najzaujímavejšia palma Trachycar-

pus oreophilus, ktorá patrí medzi jedny z 
najmrazuvzdornejších druhov paliem 
(hneď po himalájskom T. takil). Je to en-

demický druh rastúci v horách severného 
Thajska v nadmorských výškach 1700-
2200 m n. m., kde v zimnom období nie 
je sneh a teploty pod 0 C žiadnou vzác-

nosťou. Zberateľov cykasov zase zaujmú 
nové cykasy ako napríklad Cycas 

simplicipinna alebo zatiaľ neurčené rôzne 
formy horských cykasov. 

Veríme, že aj v prebiehajúcom 
roku 2005 bude činnosť KPR minimálna 
tak plodná a úspešná ako v tej predošlej 
sezóne. 
 

 
 

Cycas litoralis – 3 ročný semenáčik 
zo semien z južného Thajska 

 

Prvé číslo vyšlo 

18. februára 2000 
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monotematická časť 

Cykasy 
 

Hoci sa cykasy na prvý pohľad 
veľmi podobajú palmám, v skutočnosti 
nie sú s nimi vôbec príbuzné. Patria me-
dzi nahosemenné rastliny, a z botanické-
ho hľadiska sú považované za dreviny. 

Cykasy v prehistorických do-
bách rástli na celom zemskom povrchu, 
čo nasvedčuje, že na našej planéte vtedy 
bolo teplá a vlhká klíma. Fosílne zbytky 
cykasov sa nachádzajú dokonca aj Arktí-
de a na Sibíri. 

Do dnešných čias prežilo 301 
druhov, ktorých výskyt je obmedzený len 
na tropické, prípadne teplejšie subtropic-
ké oblasti. Toto číslo, ale ešte stále nie je 
konečné, pretože ešte stále sú objavované 
nové druhy. V posledných rokoch bolo 
veľa nových druhov popísaných z Thaj-
ska (z našej ponuky je to napr. Cycas 

clivicola ssp. lutea, ktorý bol popísaný 
v roku 1999). Okrem toho, v mnohých 
ďalších krajinách (Uganda, Rwanda, 
Mjanmarsko [predtým Barma]) kvôli ob-
čianskej vojne alebo vojenskému režimu 
nemohol byť ešte uskutočnený botanický 
výskum, takže tieto oblasti na popis no-
vých druhov ešte len čakajú... 

Cykasy sú podobne ako palmy 
dvojdomé rastliny, čiže keby ste chceli si 
dopestovať vlastné semená, potrebovali 
by ste mať 2 jedince – samčieho a sami-
čieho. Mnohé druhy cykasov rastú veľmi 
pomaly, a aj keď už majú väčší vzrast, 
trvá to pekných pár rokov, než Vám zak-
vitnú (čiže vytvoria samčie alebo samičie 
„šišky“). Výnimkou sú napríklad americ-
ké cykasy rodu Zamia, u ktorých aj zo se-
mienka za 5-6 rokov môžete i v našich 
podmienkach dopestovať kvitnúcu rastli-
nu a pri trošku šťastia (ak Vám zakvitne 
samčia a samičia rastlina súčasne) môže-
te získať aj vlastné semená! Z našej po-
nuky pomerne rýchlo rastie aj cykas En-
cephalartos hildebrandtii – pri dobrých 
podmienkach zakvitne už za 8-10 rokov. 

Najjednoduchším spôsobom 
ako cykasy rozmnožiť je výsevom se-
mien. Semená sú pomerne veľké – od 
13 mm (Zamia pygmaea) až po 6 cm 
(Macrozamia macdonnellii, Cycas micro-
nesica). Semená sa nesadia hlboko do pô-
dy, ale sa iba z jednej polovice do pôdy 
zatlačia (aby ich horná polovica vyčnie-
vala von – viď foto v prílohe). Nad seme-
nom nechajte asi 3 cm medzeru a potom 
ich prikryte tabličkou skla, aby sa udržala 
vysoká vzdušná vlhkosť a aby ste zá-
roveň mohli kontrolovať ako sa semenám 
darí a či náhodou neplesnejú. Raz sa čas 
výsev na pár minút otvorte, aby sa trošku 
vyvetral. Keď sa vo výseve začnú obja-
vovať plesne, tak ich odstráňte. Ak sa 
pleseň usadí na povrchu semena, tak ho 
môžete vybrať (iba ak ešte nemá korie-
nok!) a omyte ho vo vode (môžete použiť 
aj malú kefku), prípadne vydezinfikujte. 

Zemina používaná na výsev 

  semien by mala byť vzdušná (dobrá je ra-
šelina). Po poliatí by sa v žiadnom prípa-
de nemal výsev premeniť na bahno! Ďalší 
postup pri pestovaní je obdobný ako pri 
pestovaní paliem (Botanix  1/2003). 

Semená na sadenie musia byť 
čerstvé. Korienok sa objaví (podľa druhu 
cykasu) za 1-6 mesiacov od výsevu.  Naj-
rýchlejšie klíčia semená zamie floridskej 
(Zamia floridiana) – už od 2-3 týždňov 
po výseve a ako mesačné už majú niekto-
ré rastliny prvý list. Rýchlosť rastu je 
častokrát veľmi rozdielna nielen u jedné-
ho druhu, ale aj u semien z jednej rastli-
ny. Napríklad u cykasu siamskeho (Cycas 

siamensis) mi prvé semená vyklíčili po 
mesiaci, a niektorí „lenivci“ až po 6 me-
siacoch. Vačšina semien druhov z našej 
ponuky klíči v rozmedzí 2-3 mesiacov.  

Semeno klíči tak, že po obvode 
pukne a začne z neho vyrastať kolovitý 
koreň smerujúci kolmo dolu. Kolovitý 
koreň rastie iba v mladom veku a potom 
sa už nepredlžuje. Preto je dôležité na vý-
sev používať hlboký črepník, aby sa mo-
hol voľne rozrásť. Neskôr začnú z hlav-
ného koreňa vyrastať bočné korene. Až 
do okamihu vyrastania bočných koreňov 
(ktoré slúžia na získavanie živín z pôdy) 
je mladá rastlinka vyživovaná zo semien-
ka, ktoré je bohatým zdrojom ľahko dos-
tupných živín. 

Po vytvorení dostatočne veľkej 
koreňovej sústavy začnú z hypokotylu 
(miesta na rozhraní medzi semenom a ko-
reňom) vyrastať listy. Po vytvorení prvé-
ho listu preberajú starostlivosť o výživu 
listy a koreň, a spojenie medzi semenom 
a rastlinou odumrie a zvyšok semena od-
padne. 

Výsev cykasov by mal byť pri-
krytý sklom až dovtedy kým nezačnú vy-
rastať listy. Potom treba sklo definitívne 
odstrániť. 

Teplota pri výseve semien závi-
sí od toho, odkiaľ cykas pochádza. Druhy 
z tropických oblastí potrebujú teplotu na 
klíčenie vyššiu, na druhej strane druhy 
z chladnejších oblastí (Cycas revoluta, C. 

pectinata) trošku nižšiu. Priemerná teplo-
ta na výsev by sa mala pohybovať okolo 
25 oC. Mnohé druhy bez problémov vy-
klíčia aj pri izbovej teplote okolo 20 oC, 
ale platí pravidlo, čím vyššia teplota pri 
klíčení, tým skôr zo semienka vyrastie 
rastlina. 

Na pestovanie rastlín stačí bež-
ná izbová teplota (okolo 20 oC). Mnohé 
druhy neznesú pokles teplôt pod 10 oC, 
ale existujú aj druhy, ktoré krátkodobo 
znesú aj slabší mráz (Cycas revoluta, 
C. panzhihuaensis, Macrozamia, Zamia 

floridiana, vysokohorské Encephalartos). 
V každom prípade, v našich podmien-
kach cykasy budú vždy len izbové, či 
skleníkové rastliny. Ich pestovanie v byte 
nie je náročné. 

Niektoré druhy vyžadujú plné 
svetlo (väčšinou druhy so šedými listami 
[napr. Dioon merolae, Encephalartos 

lanatus, E. middelburgensis] – šedé listy 

sa vyvinuli ako ochrana pred silným 
slnečným svetlom; patria sem ale aj dru-
hy so zelenými listami [napr. Cycas 

revoluta, C. siamensis, Dioon edule, 
Macrozamia riedlei, Zamia floridiana]). 

Na druhej strane existujú dru-
hy, ktorým vyhovuje skôr rozptýlené 
svetlo (Encephalartos hildebrandtii) ale-
bo dokonca tieň (tropické pralesné druhy 
rodu Zamia). 

Všetky bežné druhy cykasov 
však spoľahlivo budú rásť za žáluzím 
južne orientovaného okna, ktoré počas 
obedňajších hodín za silného slnečného 
svitu pritienite, aby slnečné lúče priamo 
nedopadali na listy cykasov, pretože by 
na nich mohli vypáliť skvrny a neskôr by 
mohlo dôjsť aj k úhynu celých listov, 
prípadne rastliny. 

Najčastejšia otázka pred kúpou 
cykasu je ako rýchlo rastie. Na túto otáz-
ku sa nedá jednoznačne odpovedať poč-
tom listov za rok, pretože rast cykasov je 
u každého jedinca individuálny a závisí 
od toho ako sa mu darí. Na ilustráciu by 
som uviedol prípad, keď som mal vysa-
dených niekoľko desiatok exemplárov 
cykasu indického pestované na rôznych 
miestach, a niekoľko exemplárov som 
rozdal známym a pravideľne som mal 
možnosť sa na všetky cykasy pozrieť. 
Všetky rastliny boli pestované v bytoch. 
Keď mali rastliny 2 roky vyhodnotil som 
rýchlosť ich rastu. Výsledky boli prekva-
pujúce. Po 2 rokoch stihli niektoré rastli-
ny vytvoriť až 6 listov (!), pričom ten naj-
väčší dosahoval priemeru nad 50 cm 
a žiaden list im ešte neodumrel. Vačšina 
rastlín mala 1-2 listy, pričom niektorým 
z nich medzičasom odumrel prvý list 
a nahradil ho nový. Našlo sa ale aj zopár 
rastlín, ktoré mali síce bohatý koreňový 
systém, ale nevytvorili ešte ani jeden list! 

Druhou najčastejšou otázkou 
začínajúceho pestovateľa je – ako často 
polievať? Ani tu neplatí univerzálne pra-
vidlo. Pri polievaní treba pamatať na to, 
že cykasy majú mohutný vodnatý koreň, 
takže sa správajú ako také polosukulenty. 
Ja ich polievam raz za týždeň, ale z času 
na čas na ne zabudnem a polejem ich raz 
za 2-3 týždne a zvládajú to bez problé-
mov. Platí tu pravidlo podobne ako 
u kaktusov, radšej raz zabudnúť poliať 
než poliať dvakrát. 

Ani s presádzaním cykasov to 
neni treba preháňať a opäť tu platí 
pravidlo, menej je niekedy viac. Cykasy 
majú totiž citlivé, veľmi krehké korene, 
ktoré sa pri presádzaní ľahko lámu. 
Polámané korienky môžu byť vstupnou 
bránou pre infekcie, ktoré môžu potom 
zahubiť celú rastlinu. Veľkosť nádoby 
a frekvencia presádzania závisí od veku 
a veľkosti rastliny. Mladej rastlinke po 
vyrastení koreňa stačí črepník vysoký 12 
cm a široký asi 7 cm. V takto veľkom 
črepníku ju možete pestovať aj niekoľko 
rokov. Keď rastlina bude mať 2-3 listy 
a bude vzhľadom k črepníku príliš veľká 
(v črepníku bude príliš vratká) alebo 
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začnú korene prerastať odtokovými 
dierkami, je vhodný čas na presadenie. 
Pri voľbe črepníka je dôležité voliť 
skôr hlbší ako širší a mal by byť o 5-6 
cm väčší od starého. V takomto črepní-
ku cykas možete pestovať ďalších nie-
koľko rokov, u malých druhov aj 
desaťročí. 

 
Súčasné geografické rozšírenie 

cykasov vo svete 
 
V zátvorke je uvedený počet opísaných dru-
hov. Ale toto číslo asi ešte stále nie je ko-
nečné, keď si uvedomíme, že v roku 1984 
bolo známych len asi 170 druhov. Za po-
sledných 20 rokov sa toto číslo takmer 
zdvojnásobilo. A botanický výskum ešte 
stále pokračuje, a na mnohých miestach ešte 
ani nezačal... 
 
Bowenia (2) Austrália 
Ceratozamia (18) Mexiko (väčšina 
druhov), Belize, Guatemala, Honduras 
Cycas (98) juhovýchodná Ázia, Čína, 
Japonsko, Austrália, Madagaskar 
Dioon (11) Mexiko, Honduras 
Encephalartos (68) Afrika 
Chigua (2) Kolumbia 
Lepidozamia (2) Austrália 
Macrozamia (38) Austrália 
Microcycas (1) Kuba 
Stangeria (1) Juhoafrická republika 
Zamia (60) Stredná a Južná Amerika 
 
Cykasovými magnátmi, čiže najviac druhov 
cykasov rastie v Austrálii (74 druhov), 
Mexiku (45) a Juhoafrickej republike (38), 
čiže viac než polovica všetkých druhov 
dnešných cykasov. 
 
Cycas circinalis – Cykas indický 

Rýchlorastúci druh s tmavo-
zelenými listami zo strednej Indie 
(z okolia mesta Mádras na východnom 
pobreží). Rastie v suchých monzúno-
vých lesoch. Zaujímavé je, že zatiaľ čo 
v prírode sú listy vzpriamené, v kultúre 
majú prevísajúci habitus. Predpokladá 
sa, že to súvisí s väčšou vlhkosťou, kto-
rá je rastlinám dožičená v kultúre. Dos-
pelé rastliny dosahujú výšku 4-7 met-
rov a listy majú dlhé 1,5-3 metre, takže 
dospelá rastlina môže byť krásnou do-
minantou bytu či zimnej záhrady. Listu 
sú špicato zakončené. Je to jeden z naj-
rozšírenejších druhov (hneď po Cycas 

revoluta), ktorému meno dal už zakla-
dateľ modernej botaniky Carl Linné 
v roku 1753. 
 
Cycas clivicola ssp. lutea 

Tento cykas bol opísaný len 
pred nedávnom – v roku 1999. Rastie 
v puklinách vápencových skál a na 
morských útesoch v južnom Thajsku, 
južnej Kambodži a v priľahlej oblasti 
Vietnamu. V miestach prirodzeného 
výskytu ho pre jeho dekoratívnosť po-
merne často pestujú miestny obyvatelia 
ako záhradnú rastlinu. Mimo Thajsko 
však tento druh nie je príliš rozšírený 
medzi pestovateľmi. Naše semená boli 

zbierané juhovýchodne od Bangkoku. 
V domovine má svetlo zelené (až slabo 
namodralé) 1-1,5 metre dlhé listy a do 
6 metrov vysoký žltkastý kmeň (od čoho 
je odvodený aj názov poddruhový názov 
lutea). V kultúre sú všeobecne rozmeny 
rastlín menšie než v prírode.  

 
Cycas elephantipes - Cykas sloní 

Pochádza zo stredného Thajska 
a bol opísaný len v roku 2002 ako nový 
druh cykasu. Vytvára nízky kmeň (max. 
1-3 metre, v kultúre vždy menej) a má 
šedozelené listy. 
 
Cycas chamaoensis 

Ďalší nový druh cykasu po 
prvýkrát v ponuke v roku 2005. Objave-
ný bol v roku 1994 a definitívne identifi-
kovaný ako nový druh v roku 1999. Po-
chádza z okolia Khao Chamao v juhový-
chodnom Thajsku, kde rastie na vyslne-
ných skalách. Kvôli likvidácii jeho pô-
vodných biotopov (klčovania pralesa) 
a malej oblasti prirodzeného výskytu 
(menej než 10 km2) je tento druh hodno-
tený ako kriticky ohrozený. Jeho súčasná 
populácia sa odhaduje na 2,5-10 tis. je-
dincov a je silno na ústupe. V prírode do-
rastá do výšky max. 10 metrov, má tma-
vozelené alebo šedozelené listy. 

 
Cycas litoralis 

Podobne ako predošlý druh, je 
aj tento novinkou v botanike. Opísaný 
bol až v roku 1999. Ako už jeho meno 
napovedá, rastie pozdĺž morského pobre-
žia na piesočnatých plážach alebo kame-
nitých substrátoch s plytkou kamenitou 
pôdou. Vyskytuje sa od južného Mjan-
marska (bývalá Barma), cez Thajsko, 
Kambodžu až do Vietnamu. Vďaka tomu, 
že rastie na miestach, ktoré nie sú atrak-
tívne pre poľnohospodárstvo, patrí tento 
druh stále medzi bežné druhy cykasov. 
Dorastá do výšky 3-10 metrov a vytvára 
sviežozelené listy v dospelosti dosahujú-
ce 1,5-2,5 metra.  
 
Cycas macrocarpa 

Stromovitý cykas dosahujúci až 
12 m výšky. Obýva husté nížinné tropic-
ké pralesy v južnom Thajsku a na Malaj-
skom poloostrove. Hoci vo svojej vlasti 
je to jeden z najbežnejších druhov, mimo 
Thajsko sa nachádza v zbierkach len vý-
nimočne. Podobne ako C. litoralis má 
veľké semená – asi 4,5 cm a krásne mo-
hutné tmavozelené, lesklé listy. 
 
Cycas pectinata 

Ďalší atraktívny, nenáročný 
druh cykasu rastúci v horách na úpätí 
východných Himalájov v Nepále, Indii, 
Mjanmarsku a Thajsku v nadmorskej 
výške okolo 600 m. Rastie v riedkych 
lesoch na výživných pôdach. Druh obýva 
rozsiahle územie, a preto je pomerne 
variabilný druh. Dorastá do 2-12 metrov 
a listy má dlhé 1,5-2,5 metra. Kmeň je 
žltkastý, listy sú tmavozelené až 
šedozelené. 

Cycas pranburiensis 
Hoci bol po prvýkrát objavený 

už v roku 1926, botanicky opísaný bol až 
v roku 1999. Pochádza z južného Thajska 
z okolia Pran Buri. Nevysoký cykas do-
sahujúci 60 cm až 3 metre, svetlozelené 
listy, štíhly kmienik. 
 
Cycas siamensis – Cycas siamsky 

Pochádza zo severnej polovice 
Thajska a priľahlých oblastí v susedných 
krajinách. Rastie v sezónnych suchých le-
soch, ktoré sú od júna do októbra vysta-
vené monzúnovým zrážkam a naopak od 
novembra do februára je tam sucho. Ako 
jediný druh cykasu je opadavý – čiže 
zhadzuje všetky listy počas obdobia su-
cha. Vytvára nízky kmeň do výšky 1 met-
ra a má sviežozelené listy. 

Na úrodných pôdach v podraste 
hustých lesov v provincii Kanjanaburi 
(západné Thajsko) pri hraniciach s Myan-
marskom rastie chlorotická forma ozna-
čovaná ako „Silver leaves“, ktorá má 
atraktívne striebristé listy a dorastá až do 
výšky 2,5 metra. 
 
Cycas simplicipinna 

Pochádza zo severného Thajska 
a priľahlých oblastí v Mjanmarsku, Laosu 
a Vietname. Rastie v hlbokom tieni vyso-
kých vždyzelených tropických lesov 
v nadmorskej výške 600-1300 m n. m. 
Popísaný bol v roku 1995. Vzrastom je to 
malý, nízky, bezkmenný cykas s tmavo-
zelenými listami. 
 
Cycas tansachana 

Rastie v okolí Sara Buri v juž-
nom Thajsku a podobne ako C. chama-

oensis patrí medzi kriticky ohrozené cy-
kasy, kedže rastie v úrodných nížinatých 
oblastiach s intenzívnym poľnohospo-
dárstvom. Je to 2-5 m vysoký stromovitý 
cykas s tmavozelenými listami. Opísaný 
bol v roku 1999. 

 
Z Thajska máme v ponuke aj 

niekoľko ďalších doposiaľ neurčených 
druhov označených podľa miesta zberu 
semien (C. lamnarai, lopburi, mountain). 
Informácie o týchto druhoch Vám prine-
sieme v niektorom budúcom čísle Botani-
xu, keď budú vedecky popísané, a bude 
o nich k dispozícii viac informácií. 
 
Encephalartos hildebrandtii 

Zberateľsky veľmi atraktívny 
a cenený druh afrického cykasu. Listy má 
svetlozelené, úzke, otŕnené. Je to rýchlo-
rastúci druh, ktorý v dobrých podmien-
kach do dospelosti dorastie už za 8-10 ro-
kov. V prírode rastie na piesčitom pobre-
ží Indického oceána v Keni a Tanzánii 
v nížinných vždyzelených krovinách. 
Dobre rastie aj na tienistých miestach. 
Dorastá do 6 metrov, listy má v dospelos-
ti dlhé 2-3 metre. 

Endosperm (biela škrobovitá 
látka vo vnútri) semien a škrobová dreň 
kmeňa sú niekedy používané na získanie P
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Od roku 1993 kedy táto kniha 
vyšla však ubehla už dlhá doba, 
a vzhľadom k množstvu novo opísa-
ných cykasov v posledných rokoch, 
stratilo toto dielo na aktuálnosti. Naj-
nojšou knihou v obore je kniha THE 

CYCADS od amerického dlhoročného 
pestovateľa cykasov Lorana M. White-
locka, ktorá vyšla v roku 2002. 

Pri každom druhu je uvedená 
zmienka z histórie jeho objavu a vys-
vetlené druhové meno (čo znamená 
v preklade). Potom nasleduje podrobný 
popis celej rastliny (kmeň, listy, samčie 
a samičie kvety), charakteristika bioto-
pu a prirodzené rozšírenie. Ďalej sú tu 
informácie o jeho prípadnom využití 
domorodým obyvateľstvom, rozlišova-
cie znaky od podobných druhov, jeho 
rozšírení v zbierkach pestovateľov vo 
svete, ohrození v prírode a vyhliadkach 
druhu na prežitie v prírode. 

Určitou nevýhodou knihy je, 
že je písaná na subtropické podmienky 
Kalifornie (kde autor býva a kde sa cy-
kasy dajú pestovať pod holým nebom 
po celý rok), a tak informácie o ich ná-
rokoch v kultúre musí brať slovenský 
čitateľ s rezervou a prispôsobiť ich na-
šim podmienkam. 

V súčasnosti to je najkom-
pletnejšie a najlepšie spracované dielo 
o týchto rastlinách, obsahujúce aj druhy 
popísané len v roku 2002 (Cycas pa-

chypoda a C. tropophylla z Vietamu; 
C. petraea  z Thajska) takže túto knihu 
možno odporučiť všetkým záujemcom 
o cykasy. Škoda, že sa do slovenčiny 
neprekladajú aj takéto kvalitné diela 
pre špecializovaných pestovateľov. 

Knihu si môžete zakúpiť na 

adrese http://www.kpr.sk  Cena 

publikácie (aj s poštovným na Slovensko) 

je asi 3000 Sk. 

 

Kniha o cykasoch 
 
Podobne ako pri palmách, aj pri 

cykasoch sa slovenský pestovateľ, ktorý 
by sa im chcel venovať vážnejšie, stretá-
va s problémom dostať sa k nejakej kva-
litnej literatúre. Na slovenskom trhu je sí-
ce dostupných viacero prekladových pub-
likácií, avšak ich kvalita je veľmi nízka 
a zmieňuje sa iba o hŕstke najčastejšie 
pestovaných cykasov (ako je napr. Cycas 

revoluta) a väčšinou je to iba súčasť 
nejakej všeobecnej knihy o izbových 
rastlinách. Špecializovanú knihu o cyka-
soch v slovenčine (a ani v češtine) bohu-
žiaľ doposiaľ nemáme. 

Dlhé roky používanou knihou 
bola Cycads of the world od austrálske-
ho odborníka na cykasy D. L. Jonesa. 

 

Na foto Encephalartos heenanii zo sever-
nej provincie Juhoafrickej republiky 

„múky“ z ktorej sa pečie chleba. Hoci sú všetky cykasy mierne jedovaté, pre chudobných 
ľudí z tretieho sveta (obzvlášť počas hladomoru) aj takáto strava je lepšia než žiadna. 

 
Macrozamia riedlei 

Pochádza z juhozápadnej Austrálie južne od mesta Perth, kde rastie v suchých 
lesoch v oblasti so suchými teplými letami a chladnými vlhkými zimami, s občasnými 
zimnými mrazíkmi. Bezkmenný druh, maximálne s nízkym 20 cm kmeňom. Listy sú tma-
vozelené 1-2 metre dlhé. 

6 mesačný semenáčik Zamia floridiana 
Zamia floridiana 

Ďalší bezkmenný, nízky druh cykasu tentokrát 
z Floridy. Patrí do komplexu ťažko rozlíšiteľných druhov z 
okruhu Zamia integrifolia. Naše rastliny pochádzajú zo 
strednej Floridy, juhovýchodne od mesta Orlando. 

Je to nenáročný druh, ktorý aj v našich 
podmienkach za 5-6 rokov dokáže dorásť do plodnej 
veľkosti a zakvitnúť. Ak máte to šťastie, že Vám súčasne 
zakvitne samčia i samičia rastlina, môžete si dopestovať 
vlastné semená. Tmavozelené listy sú dlhé 50-90 cm. 

 
V tomto čísle sme Vám predstavili cykasy z našej 

aktuálnej ponuky. V budúcich číslach časopisu Vám predsta-
víme ďalšie druhy a budeme Vás tiež informovať o ďalších 
novoobjavených druhoch. 

Ďalšie fotografie nájdete vo Fotoarchíve KPR na 
adrese http://www.kpr.sk   
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Najjužnejšia palma sveta 
 

Rhopalostylis sapida rastie na 
Novom Zélande a na Chatamových ostro-
voch (Chatham Islands), ktoré sa nachá-
dzajú 700 km juhovýchodne od južného 
cípu Severného ostrova. Je tak najjužnej-
šie rastúcou palmou na svete! Ďalej na 
juh od rovníka už prirodzene žiadna iná 
palma nerastie. 

Je to nenáročný druh palmy, 
ktorá má na rozdiel od iných paliem jed-
nu zvláštnosť – je chladomilná. Rastie vo 
vlhkých chladných lesoch neďaleko od 
oceánu. Vyžaduje preto nižšiu teplotu. 
Rozhodne jej neprospieva na juh oriento-
vané okno, kde svieti slnko po celý deň. 
Skôr jej prospieva na sever orientované 
okno alebo nejaká chladnejšia chodba. 
Prezimovanie pri nižšej teplote je taktiež 
prospešné. Vo svojej domovine dokonca 
toleruje slabší mráz, takže je to jeden 
z potenciálnych druhov pre celoročné 
pestovanie vonku v záhrade (aj keď na zi-
mu bude potrebovať protimrazovú ochra-
nu). Listy sú vzpriamené, perovito dele-
né. Vzhľadom k nižším teplotám na ktoré 
je adaptovaná, jej rast je v porovnaní 
s inými druhmi pomalší. 

 
Rastliny pochádzajúce z Chata-

mových ostrovov sú oproti rastlinám 
z kontinentu o niečo menšie a líšia sa aj 
niektorými morfologickými detailmi, pre-
to ich niektorí botanici považujú za sa-
mostatný druh. Na týchto lokalitách sa 
nachádza najjužnejšia lokalita výskytu 
tohto druhu. 

Príbuzným druhom je 
Rhopalostylis baueri z ostrovu Norfolk, 
ktorý sa nachádza asi 1400 km od vý-
chodného pobrežia Austrálie. Podobá sa 
na Rhopalostylis sapida, ale keďže rastie 
bližšie k rovníku je to skôr subtropický 
druh, ktorý môžete pestovať aj v teplej-
ších bytoch. Pochopiteľne nie je odolná 
voči mrazom. Var. cheesemanii rastie na 
Kermadecskom súostroví (Kermadec Is-
lands), ktoré sa nachádza asi 1000 km od 
Nového Zélandu a 1400 km od Norfolku. 
 


