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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 4 / 2005 
 
       Tělo obklopené mohutnými, hrozivě naježenými trny, korunované v temeni 
něžně žlutým květem, to je titulní snímek Opuntia invicta  (= nepřemožitelné) 
rostoucí na Baja California. 
       Specialisté na pěstování zimovzdorných kaktusů nejspíše znají, ale asi nemají 
dva druhy maihuénií, rostoucích v Patagonii, kaktusáři jen zřídka navštěvované  
Z deseti publikovaných druhů tohoto vzhledově velmi proměnlivého rodu se dnes 
jako platné uznávají jen dva druhy: Maihuenia poeppigii  a Maihuenia patagonica.  
Přes obtížně vyslovitelné názvy jsou to kaktusy rostoucí v nejtvrdších přírodních 
poměrech. Je značný rozdíl mezi exempláři rostoucími v přírodě, nebo ve sbírkách 
zpravidla Botanických zahrad, nebo specialistů. Výstižně je popsal sám objevitel 
Poeppig (1935): „zvláštní kaktus rostoucí na zcela suchých stanovištích v podobě 
světle zelených trsů, se stříbřitě šedými trny a nápadnými sírově žlutými květy, 
vyrůstajícími na krátkých, kuželovitých článcích“ a přičlenil jej k opunciím. Autoři 
článku F. Kümmel a K. Klügling se na 8 stranách rozepisují o poměrech a vzhledu 
rostlin na nalezištích, lišících se mezi sebou nejen vzdálenostmi, ale i velkými rozdíly 
nadmořské polohy (od 10 m do více než 1500 m). Rostou na zvětralých lávových 
polích a skalách, bez ochrany před sluncem či větrem. Udávají také zkušenosti 
s kulturou maihuénií v Botanické zahradě v Halle. Rostliny jsou celoročně vysazeny 
spolu s jinými zimovzdornými opunciemi v nekrytém pařeništi s dobrou drenáží. 
Kvést začaly šesti a víceleté semenáče, čím starší, tím více kvetou, nepodařilo se 
však získat od nich semena. Snadno se však  množí odlomenými články. Importní 
semena je záhodno nejprve uložit na delší dobu (60-100 dnů) do chladničky (při 5-
10°C), lépe pak, když p řijdou na světlo a do prostředí s teplotou kolem 20-24°C, klí čí. 
Článek uvádí jména neplatných druhů, srovnávací tabulku druhů M. poeppigii a M. 
patagonica, navíc také obsahuje 12 snímků rostlin a jejich nalezišť. Pohádkově 
barevná je velká, hadovitě stočená monstrózní forma, jejíž články mají zelenou, 
žlutou až červenou pokožku.  
       Mammillaria guerreronis  pochází z nejteplejší části Mexika v Zopilote-
Canyon ve státě Guerrero. W. Niestradt popisuje své více jak dvacetileté zkušenosti 
s pěstováním dvou rostlin z importních semen. Dorostly do vícehlavých skupin, 
jednotlivé hlavy byly 30-40 cm vysoké, ale nikdy nekvetly. Po přesazení do větších a 
hlubších mís jedna skupina během zimy zcela shnila, ze druhé se mu podařilo 
zachránit několik hlav. Uhynutí asi souviselo s tím, že v mísách substrát neproschl a 
při zimní teplotě 5-8°C rostliny napadla plíse ň. Jednu ze zachráněných hlav na sucho 
zakořenil a zasadil ji do normální, propustné zeminy pro kaktusy, ale do malé 
plastikové misky o průměru 14 cm a hloubce pouhé 4 cm (!). Postavil ji na jižní stranu 
skleníku těsně pod sklo, kde v létě teplota dosahovala 50°C. Od října do dubna 
nedostala ani kapku vody. Příští rok vykvetla celým věncem květů. Své zkušenosti 
s touto mamilárií shrnul tak, že sice dobře roste, ale obtížně nasazuje na květ. Musí 
se pěstovat v co nejmenších miskách, v létě dát na slunné, velmi teplé místo, v zimě 
držet v naprostém suchu. Pak i v Evropě vykvete (dva barevné snímky). 
       Článek s názvem „Mutace  kaktus ů po ozáření RTG-paprsky ?“ provází 6 
snímků roubovaných zrůd, kaktusům se příliš nepodobajících, s pokožkou červeno-
zeleno-hnědě skvrnitou, prakticky beztrnných. Historie těchto rostlin je zvláštní.  Asi 
před 20 lety se autor dohodl se svým zubařem, také kaktusářem, že se pokusí získat 
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mutace kaktusů pomocí jejich ozáření zubařským rtg přístrojem. Ozářili asi 10 
echinopsisů, ale k žádným změnám nedošlo. Po letech vysel za účelem získání 
podložek k roubování semena těchto echinopsisů. Semena dobře klíčila, semenáčky 
rychle rostly. Při pikýrování asi 1500 semenáčků si všiml, že některé mají odlišnou 
barvu. Obvyklá zelená pokožka byla u části rostlin červenohnědá a těmto 
semenáčkům nevyrostly žádné trny. Pět vybraných „rarit“ vysadil odděleně a sledoval 
jejich další růst. Tělo bylo již při velikosti třešně deformované, vznikaly kristáty a 
útvary podobné hromádce vykuchaných střev. Během tří let dosáhly velikosti 8 – 12 
cm, jedna rostlina vykvetla typickými bílými květy echinopsisů.  
       D. Doll popisuje své trampoty s vytáp ěním  skleníku  pomocí propan-
butanových (P-B) kamínek. Skleník je na pozemku bez možnosti připojení 
elektrického proudu  a bez návaznosti na jiné stavení, proto P-B byla jediná rozumná 
možnost. Nejprve mu firma doporučila otevřený krb, ale ukázalo se, že v dobře 
těsnící prostoře dochází ke spotřebování kyslíku s následným uhašením plamenů. 
Jiný typ kamen, s přívodem vzduchu zvenčí a samostatným odvodem spalin, zabíral 
mnoho cenného místa ve skleníku, proto v dalším roce umístil dvě P-B bomby 
s automatickým regulátorem přívodu plynu do venkovní šachtice. V zimě však zmrzlá 
kapka vody ucpala přívod. Přikoupil proto pro karavany vyráběný odstraňovač náledí 
„Eisex“ na baterie a regulátor zakryl krytem ze styroporu. Největší hrůzu však zažil, 
když na něm nečekaně vzplanul oděv, pod který se při utěsňování hadice dostal plyn 
, který ve směsi se vzduchem se vznítil. Přežil sám, i jeho sbírka, ale co všechno 
kaktusář pro svou sbírku nepřetrpí. 
       Cleistocactus smaragdiflorus  (= smaragdově zeleně kvetoucí) pochází 
z argentinských provincií Jujuy, Catamarca, La Rioja a z jižní Bolivie. Má trsovitý růst, 
od báze odnožuje, jednotlivé články jsou až 1 m dlouhé, mají průměr 2-3 cm, někdy 
poléhají. Nevysoká žebra pokrývá zelená pokožka, na hustě rozesetých areolách 
s krátkou světle hnědou vlnou bývá 4-6 nažloutlých až načervenalých středních trnů, 
rovných a tuhých, až 35 mm dlouhých, a až 14 jehlovitých krajních trnů o délce 10 
mm. Květy s úzkou až 6 cm dlouhou trubkou, hustě posetou šupinami, se jen málo 
rozevírají. Vyhovuje mu propustný, minerální substrát, výsluní, v době vegetace 
bohatší zálivka s přihnojením, v zimě nemá teplota klesnout po 5-10°C. Již u rostlin o 
výšce 25 cm se květy objevují několikrát do roka, je vhodný i pro začátečníky. Množí 
se výsevem i odnožemi (2 snímky). 
       Arrojadoa rhodantha  (= růžově kvetoucí), pochází z Brazílie (Caatinga, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais). Z počátku roste vzpřímeně, zejména má-li oporu 
může dosáhnout výšky 2-3,5 m, později je růst poléhavý, odnožuje. Tělo o průměru 
až 6 cm je v blízkosti cefália poněkud silnější, starší části dřevnatí. Epidermis je 
olivově zelená, na 8-14 žebrech jsou poměrně řídce rozloženy malé areoly, v mládí 
nesoucí řídké bělavé vlasy. Odstávající načervenalé či nažloutlé trny lze dělit na 4-5 
střední, až 5 mm dlouhé a 6-10 krajních, o délce jen 1 mm. U temene tvoří cefálium 
zaplněné vlnou a až 3 cm dlouhými žluto-, červeno- až hnědavými štětinami. 
Trubkovitý květ je 35 mm dlouhý, v průměru má jen 8-10 mm, petály jsou v různých 
odstínech růžové barvy. Kultivace je snadná, světlé stanoviště, převážně minerální 
substrát, přihnojování. Jako u všech jihobrazilských kaktusů nesmí teplota v zimě 
klesnout pod 12°C. Kvete n ěkolikrát do roka, od jara do podzimu. Množí se semeny a 
řízky. Otrnění i květ je variabilní, proto bylo popsáno několik variet (2 snímky). 
       Nový popis: Copiapoa aphanes , pochází z údolí Taltal v oblasti Antofagasta 
v Čile, kde roste řada kopiapoí. Název „aphanes“ v řečtině znamená „nehezký“. Má 
malé, poměrně tvrdé tělo (5-8 cm) se zřetelnými žebry, na nich jsou velmi malé 
areoly s krátkými, tenkými, odstávajícími trny, v temeni černými, směrem k bázi 
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hnědými až žlutými. Široce rozevřené květy jsou až 2,5 cm dlouhé, vnitřní plátky jsou 
stříbřitě bílé, zevní jsou červenohnědé s tmavším středním pruhem. Rostliny na 
nalezišti byly silně poškozeny dlouhým suchem a napadením plísněmi, semenáčky 
tam žádné nenašli, tento druh považují za velmi ohrožený. Článek doplňuje šest 
barevných snímků rostliny na nalezišti, makrofoto testy semen a zajímavá srovnávací 
tabulka čtyř skupin kopiapoí: (1) skup. MARGINATA, (2) skup. HUMILIS, (3) skup. 
REST-ostatních a (4) skup. CINEREA. Pro specialisty uvedu tabulku samostatně 
v Drobničkách. 
       Rhodiola rosea , sukulent z čeledi Tlusticovitých (Crassulaceae), se svým 
původem a rozšířením značně liší od běžných sbírkových sukulentů. Roste na 
rozsáhlém území od severního polárního kruhu až do střední Evropy, na americké 
pevnině až po Nové Mexiko. To také vysvětluje časté lokální odchylky, které byly 
popsány jako samostatné druhy, dosahující na severu velikosti jen 5 cm, ale na 
jižních stanovištích až 50 cm. Je to trvalka s dužnatými kořeny, masitými, 
zoubkovanými listy a žlutými květy, které jsou na samčích rostlinách větší než na 
samičích. Kvete v létě, oplodněné květy dostávají červenohnědou barvu. Rostlinu 
dobře znali i naši prapředkové, kteří ji dali název „růžový kořen“. Ne pro barvu, ale 
pro příjemnou vůni po růžích. Do dneška se jí užívá při výrobě kosmetických 
přípravků (např. vody na vlasy), při přípravě salátů, obloh, ale i jako léku. Čaj vzniklý 
povařením usušených kořenů, stonku nebo listů, slouží jako tonikum. Čaj 
s přídavkem mletého sobího paroží  se doporučuje mladým ženáčům, aby se ctí 
zvládali náročné manželské povinnosti. Soby asi u nás pěstovat nebudeme, ale 
„růžový kořen“ se pěstuje snadno, dnes dokonce na farmách pro průmyslovou výrobu 
tzv. potravinových doplňků, posilovacích léčiv pro sportovce, nebo nápoje sloužícího 
ke zlepšování fyzické i psychické kondice. Vyžaduje hlubší nádobu a hrubší substrát. 
Na podzim zasychá a odpadá nadzemní část rostliny, zůstávají jen kořeny s násadou 
pupenů. Ze Skandinávie turisty dovážená semena je vhodné před výsevem 
stratifikovat (uložit na 4-6 týdnů do prostředí o teplotě 2-4°C), nebo nechat vysetá 
semena přes zimu bez přikrytí venku (6 snímků). 
       Novátorským se jeví použití  bateriového  zubního  kartá čku  na čištění 
kaktus ů. Jeho do špičky sestavené štětiny dobře pronikají i mezi trny a při troše 
šikovnosti spolehlivě a bez poškození odstraní s pokožky a trnů přischlé nánosy 
sladké šťávy s prachem, usazeniny solí i hub, či jiné nečistoty. Autor píše i o 
úspěšném odstraňování vlnatky a dalších škůdců, či zbytků květů a semeníků.  
       V seriálu je doporučeno pěstování těchto rostlin: Echinocereus adustus  (ač 
byl popsán již 1848 je ve sbírkách zastoupen vzácně. Bohatě kvete karmínovými 
květy o průměru až 7 cm. Pochází z mexického státu Chihuahua, dobře roste 
v minerálních substrátech, přes léto v pařeništi s bohatší zálivkou a opakovaným 
přihnojením. V zimě naprosté sucho, světlé stanoviště, teplota kolem 10°C); 
Mammillaria ignota  (popsaná r. 1987 Reppenhagenem, podle Hunta jde však o 
subsp. oaxana M. albilanata. Roste v jižním Mexiku (průsmyk Tomellin), vyžaduje 
stanoviště pod sklem na výsluní, minerální substrát a opakovanou zálivku. Zimovat 
v suchu a chladnu. Množí se výsevem, někdy i odnožemi); Sulcorebutia rauschii  
(oblíbená pro hnědo- až fialovočervenou pokožku a nápadně velké, tmavě fialové 
květy. Pochází z okolí sídla Zudanez v Bolivii, kde roste na skalách v nadmořské 
výšce 2880 m. Minerální substrát, hodně čerstvého vzduchu, při volné kultuře nutno 
chránit před deštěm. Opakovaná zálivka s trochou hnojiva, zimovat na sucho při 5°C. 
Množí se zakořeňováním postranních odnoží, nebo výsevem); Crassula tecta 
(drobná rostlina se šedozelenými vejčitými lístky na krátkém stonku, tvořící malou 
růžici. Z ní vyrůstá asi v polovině naší zimy květní stvol s malými, žlutými květy. Jako 



OSTNÍK – březen 2008 ………………....        …………………………………………….. 
  

37

jiné jihoafrické sukulenty daří se v písčito- humózním substrátu s větší příměsí 
křemičitého písku. Pěstuje se pod sklem nebo v létě i volně na výsluní. Chladné 
přezimování se slabou zálivkou); Pereskia grandifolia  (kaktus s poměrně velkými 
listy na tenkých výhonech. V Brazílii dosahuje na stanovištích až pětimetrové výšky. 
Pěstuje se v písčitohumózním substrátu, v polostínu, kde je hodně tepla a v létě 
bohatší zálivka. V zimě sucho a teplota kolem 12-15°C. Slouží jako dobrá p odložka 
k roubování malých semenáčků nebo Vánočního kaktusu); Monadenium 
stapelioides  (rod Monadenium z čeledi Pryšců má asi 50 druhů, rostoucích ve 
Východní a Jižní Africe. Během letní vegetace potřebuje pravidelnou zálivku a místo 
na výsluní, minerální substrát. V zimě nastupuje vegetační přestávka, nezalévat, 
nechat při 12-15°C). 
  
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Drobni čky 
 
 ♣   Pěstitelé a milovníci kopiapoí uvítají srovnávací tabulku čtyř skupin podrodu 
Copiapoa.  (s. = skupina) 
 
Znak  s.MARGINATA s.  HUMILIS s. OSTATNÍ s. CINEREA 
Tělo tuhé dosti měkké tužší velmi tuhé 
Velikost t ěla velmi velké malé malé až velké malé až velké 
Ojínění pokožky chybí zpravidla chybí je i není většinou je 
Počet žeber zpravidla malý bez žeber střední až velký až velmi velký 
Hrboly malé až chybí místo žeber má 

vždy hrboly 
většinou málo 
hrbolaté 

téměř bez hrbolů 

Kořeny řepovité nebo 
vláknité 

řepovité řepovité vláknité 

Nalezišt ě Caldera-sever. od 
Paposo 

Huasco-Tocopilla Údolí Coquimbo Chanaral – sever. 
Paposo 

Druhy MAR,ECH, DEC, 
TAL 

HUM COQ,FIED,MEG, 
CAL, CIC HYP, 
GRA, MON, LAU, 
APH 

CIN,SER,LON, 
KRA,DEA,AHR 

Vysvětlivky zkratek: ECH=Copiapoa echinoides, MAR=marginata, DEC=decorticans, 
HUM=humilis, COQ=coquimbana, FIED=fiedleriana, MEG=megarhiza, 
CAL=calderana, CIC=cinerascens, HYP=hypogaea, GRA=grandiflora, 
MON=montana, TAL=taltalensis, APH=aphanes, CIN=cinerea, SER=serpentisulcata, 
LON=longistaminea, KRA=krainziana, DEA=dealbata, AHR=ahremephiana 
(Dle H. Walter a W. Mächler: KuaS, č. 4/2005, s. 100). 
  
♣   Kaktusy a sukulenty neokouzlují člověka jen svými tvary a květy, ale jsou pro 
něj i vítaným stavebním materiálem, potravinou, nebo lékem. Jistě vás napadá 
představa neprostupného plotu z opuncií, využití trámů ze zdřevnatělých kmenů 
cereusů, nabídka plodů a mladých článků opuncií k přípravě ovocných salátů, řízků, 
bonbonů, nebo krmiva pro dobytek. Nelze pominout využití některých agáví k výrobě 
vláken sisalu, nebo ohnivé vody zvané tequila. Odedávna byla řada sukulentů pro 
obsah omamně působících látek užívána k různým obřadům nebo k léčení. Dodnes 
se užívá např. Aloe vera hlavně k výrobě účinných kosmetických přípravků, nebo 
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extrakt z rostlin Hoodia k povzbuzení chuti k jídlu i k jiné aktivitě. Od svých předků 
převzali jihoameričtí indiáni zkušenost, že čaj připravený z květů Opuntia ficus-indica 
výrazně mírní prostatické potíže starých mužů. Není to další důvod pro pěstování 
kaktusů i ve vysokém věku  ?! 
  
♣  EpiFlora je název Evropské společnosti pěstitelů epifytických kaktusů a jejich 
hybrid, jako jsou epifylla, vánoční a velikonoční kaktusy. Společnost dvakrát ročně 
vydává svůj časopis EpiFlora se zajímavostmi o těchto rostlinách z celého světa. 
Bohatě barevnými fotografiemi ilustrovaný časopis, s texty v němčině a angličtině, 
začal vycházet v roce 2005. Členům německého, rakouského, nebo švýcarského 
spolku kaktusářů je poskytován bezplatně, ostatní zájemci se nejdřív musí stát členy 
Společnosti EPIFLORA Verein, Etudestraat 10, 6544 RS Nijmegen, Niederlande  (e-
mail: info@epi-flora.org 
  
 MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 
 

Recenze nových publikací 
 

Opět se na trhu objevily zajímavé publikace s botanickou tématikou. O 
rostlinách z oblasti kaktusů a sukulentů je toho pomálu, proto doufám, že vezmete za 
vděk jinými zajímavými rostlinami. Jelikož březnová přednáška našeho klubu bude 
zaměřena na rostliny Kolumbie a Ekvádoru, pak i některé recenzované publikace 
jsou výborným studijním materiálem právě k této problematice. 
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Miniature orchids 
Steven A. Frowine 
Timber Press, 2008, ISBN 978081928365, anglicky, 264 stran, formát 19,5x23,5 cm, 
tvrdá vazba, cena: 30 USD + poštovné 
 V enormně početné skupině orchidejí hrají mezi pěstiteli významnou roli právě 
miniatury, ovšem ani těch není zanedbatelný počet. Mezi miniatury řadíme rostliny se 
vzrůstem od 25 mm do 30 cm. Jejich vzrůst a zajímavost květu je ceněna zejména 
pěstiteli s omezeným prostorem. Autor v knize představil asi tři sta taxonů (o dalších 
asi 200 se zmiňuje v kontextu). Podává základní geografické a pěstitelské informace, 
informace o vzhledu a rozlišovacích znacích. Taxony jsou zdokumentovány na 348 
barevných fotografiích. Vzhledem k rostoucí popularitě orchideí i mezi kaktusáři 
předpokládám, že o knihu bude značný zájem. 
 
Tropical Slipper Orchids (Paphiopedilum and Phragmipedium Species and 
Hybrids) 
Harold Koopowitz  
Timber Press, 2008, ISBN: 9780881928648, anglicky, 412 stran, 364 bar. Foto, 
formát 18,5x26,5 cm, tvrdá vazba, cena: 60 USD + poštovné 
 I tato publikace je věnovaná orchidejím a to velmi zajímavým rodům 
Paphiopedilum a Phragmipedilum. Tuto orchideje jsou v zahradnictvích pěstovány 
téměř 200 let a to zejména pro vysoce dekorativní květy. Bohužel nejedná se o 
snadno pěstovatelné taxony a přinutit je ke květu může být ještě mnohem náročnější. 
Kniha čtenáře seznamuje jak s botanickými druhy tak i s kultivary. Můžeme se dočíst 
základní informace o historii taxonů, biologii, ekologii a ochraně. Jednotlivé rostliny 
jsou vyobrazeny na barevných fotografiích.  
 

Roman Štarha, e-mail: starha@tiscali.cz 
 
 
 

Z kapsá ře starého kaktusá ře – 11. 
 
       Ve filmu Postřižiny, reprízovaném o Vánocích, je řada průpovídek, které už 
zlidověly. Připomínám  aspoň jednu: „Vaše podlomené zdraví pivo upevní a spraví“. 
Vzpomněl jsem si na to při své „chřipce“, kterou zakrátko prožívala i manželka a 
vnoučata. Nemoc s námi pořádně cloumala 14 dnů, bolesti v celém těle, rýma, 
ukrutný kašel, ale horečky žádné. Každý rok se nechávám očkovat proti chřipce, 
zatím vždy jsem chřipkové epidemie přečkával bez problémů. Proto jsem si nechal 
nyní odebrat vzorek krve a vyšetřit protilátky proti u nás kolujícím původcům chřipce 
podobných onemocnění. A skutečně, nebyla to chřipka ale mykoplasmatická nákaza. 
       Názvem mykoplasmata se běžně označují bakterie bez pevné buněčné stěny. 
Je jich asi 100 druhů, které osídlují rostliny, hmyz i vyšší živočichy, včetně lidí. Řada 
z nich se u svých hostitelů pouze přiživuje, některé druhy však jim i škodí. Platí to 
zhruba pro 16 druhů žijících u lidí, z nichž nejznámější a asi i nejnebezpečnější je 
Mycoplasma pneumoniae. U starých, nebo nějak oslabených osob, může vyvolat 
těžký zápal plic. V půdě a v rostlinách jsou však častěji přítomna jiná mykoplasmata, 
která mohou být i původci nemocí rostlin. Platí to také pro mykoplasmatům příbuzný 
rod Acholeplasmatales, jehož představitelé se populárně označují jako fytoplazmata, 
méně správně jako fytoplasmy. 
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       O nich se v poslední době zmínil R. Votruba (Zahrádkář, prosinec 2007, s. 2-
3) v souvislosti s pěstováním Vánoční hvězdy - pryšce Euphorbia pulcherima. Uvádí, 
že fytoplazmy jsou polymorfní organismy, které nemají buněčnou stěnu a způsobují 
více než 300 chorob rostlin. Příznakem jejich přítomnosti v rostlině může být 
neobvyklé žlutavé, nebo načervenalé zbarvení listů, zmenšení čepelí, zkrácení 
internodií, zakrnělý růst, proliferace výhonů (vznik čarověníků), zelenání a sterilita 
květů, snížení výnosů a odumírání rostlin. Kaktusáře nejspíše napadne, zda u tzv. 
barevných mutant kaktusů, jako jsou „rubry mihanovičů“, „zlaté silvestříky“, nebo  
trpasličí či jinak deformovaná těla (kristáty ?) některých hledaných forem kaktusů, 
také nejde o nákazu fytoplasmaty. Přenos fytoplazmat na jinou rostlinu není snadný, 
nestačí k tomu přenos savým hmyzem, nebo společný růst v jedné misce. Ke 
spolehlivému přenosu je nutné dlouhodobě spojit nakaženou a zdravou rostlinu 
roubováním. 
       Kdo by si tedy chtěl zahrát na Tvůrce nějaké rarity, mohl by zkusit naroubovat 
na podnož, která zbyla po uhynulé rubře (ta stejně nemá dlouhý život), jiný kaktus. 
Ke stejnému účelu by nejspíš posloužila i podložka, na které žila jiná rostlina 
s neobvyklým růstem. Tak se  v devadesátých letech minulého století podařilo zjistit, 
že schopnost dobrého rozvětvování a nižšího růstu mají exempláře Vánoční hvězdy 
„nakažené“ fytoplazmaty. Je známo, že tento pryšec, vypěstovaný ze semen, nebo 
ozdravený od přítomných choroboplodných činitelů působením vysokých teplot 
(termoterapie), roste do výšky až tří metrů a nevětví se. 
       Pokud se vám zdá, že mne ještě drží nemoc a fantazíruji, mohu vás ujistit, že 
nikoliv. Na kaktusaření je krásné i to, jak lze přírodu přetvářet a pozorovat výsledky 
své práce. Nemusí  vždy jít jen o výsevy,  či o velikost skleníku … 
 

MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

U S N E S E N Í 
výro ční členské sch ůze Klubu kaktusá řů v Ostrav ě 
 
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 4.2.2008: 
1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2007. Rovněž schvaluje zprávy 
revizorů účtů. 
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2008 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly přítomným 
předneseny a jimi schváleny. 
3. Ukládá zabezpečit a spolupracovat s frýdeckým Klubem na zorganizování sympozia „Kaktusy 
v Pobeskydí 2008“ a  zájezdu do východních Čech. 
4. Souhlasí s pokračováním ve výběru 10.-Kč vstupného při členských schůzích na krytí nákladů při 
jejich zajišťování. 
5. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2008 takto: 

- časopis Kaktusy  240,-Kč 
       - Ostník   100,-Kč 
       - členský příspěvek   50,-Kč 
         celkem  390,-Kč 
 
6. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém Ostníku. 
 
Schůze se zúčastnilo … členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je usnesení výroční 
schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
 
Ostrava, 4.února 2008 
Za správnost: jednatel: Lumír Bunček 
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Pod Jižním k řížem – 11. 
poznámky z velkého vandru po Argentin ě (2.1.2007 – 14.2.2007) 
 
Jardův slavnostní den 

Dnes nás čeká severní okruh nad městem Dean Funes. Nejdůležitější 
zastávkou je průzkum lokality Gymnocalycium prochazkianum. Historie objevení 
tohoto druhu je dobře známá, Jarda Procházka tento druh našel už při své první 
cestě po Argentině v roce 1992. Slavnostní den začíná hned po probuzení, Jarda se 
dává do pucu, hladce se oholí, aby ho zmíněné kaktusy po létech poznaly. 
Doporučujeme, aby si vzal oblek s kravatou nebo aby si na tričko připnul alespoň 
motýlka, nakonec to vyřešil čistými bílými kraťasy. Jarda je z našich uštěpačných 
poznámek mírně nervózní, ale spíše má strach, že lokalitu po tolika letech nepozná. 
V posledních letech totiž několik výprav toto naleziště nenašlo i když měli GPSky. 
Vyjíždíme po krásné asfaltce směrem na Quilino. Hned ráno je už 22°C polojasno, 
spíše pod mrakem a postupně stále častěji vykukuje sluníčko. Zastavujeme asi 4 km 
jižně od Quilina a jdeme na to. Zpočátku se prodíráme asi 50 m hustou křovitou buší, 
přelézáme druhý plot a keře se trochu rozestupují. Postupujeme kolem plotu směrem 
nahoru do kopečka po kamenité zemi, tvořenou z kamenů šedofialové žuly. Roste 
zde spoustu zajímavých druhů kaktusů jako dominantní Stetsonia coryne, Cereus 
uruguayanus, Opuntia ficus-indica, ale i další druhy jako Cleistocactus baumannii, 
Lobivia aurea, Harrisia pomanensis, Opuntia cordobensis, Opuntia sulphurea, 
z gymen především Gymnocalycium robustum a sem tam také Gymnocalycium 
schickendantzii, všude kolem rostou trnité akáty a na nich asi tři druhy tilandsií. 
Gymnocalycium prochazkianum stále nikde, člověk by se z toho mohl po…. A tak 
podle známého hesla „nebuď nervózní, jdi se vy….“, jdou někteří vykonat mezi keře 
svoji denní potřebu. Situace se rázem mění, o něco lehčí dorážíme až nahoru, 
přecházíme až za vrchol a najednou jsou tady, typické svým ojíněním – 
Gymnocalycium prochazkianum. 
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nahoře: Gymnocalycium prochazkianum, dole: Gymnocalycium robustum, 4 km od Quilina (21.1.2007) 
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Jarda ukazuje na Gymnocalycium prochazkianum, na lokalitě rostly pěkné Stetsonia coryne  
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Při zpáteční cestě jsme šli dolů stále kolem plotu až na cestu a nemuseli jsme 
se prodírat hustými pichlavými keři. Vyšli jsme na hlavní cestě jen o 200 m dále od 
auta. Na prohlídku lokality jsme si vyčlenili prakticky celé dopoledne. Mise byla 
úspěšná a tak jsme šli vše oslavit do nedalekého městečka dobrým obědem.  
 

 
Gymnocalycium bicolor u Los Algarrobos s velkými řepovitými kořeny (21.1.2007) 

 
 
  Po dobrém jídle zastavujeme u Villa Quilino, abychom prozkoumali lokalitu 
Gymnocalycium obductum. Teplota vystoupila ve 14. hodin na 33°C, doprovod ná 
vegetace je všude téměř stejná jako dopoledne. Je to dáno asi tím, že se 
pochybujeme jakoby v kruhu. Dále zastavujeme severně u Los Algarrobos, zmapovat 
variabilitu Gymnocalycium bicolor. Aby tento druh přežil extrémní podmínky, vytváří 
poměrně velké řepovité kořeny. Vracíme se zpět, ale zastavujeme ještě u Orcosuni. 
Je to velmi zajímavá lokalita, kde rostou opět Gymnocalycium prochazkianum, G. 
bicolor, ale i jejich přechodové formy. Tato oblast by si zasloužila jistě důkladnější 
průzkum. Blíží se večer, zajíždíme se ubytovat na stejné místo jako včera – na 
koupaliště v Dean Funes, kde nechybí tradiční diskuse nad prožitým dnem. Za tmy 
se na nás přišla podívat velká ropucha, pravděpodobně Bufo marinus.  

Během cesty jsme viděli žab hned několik. Už v úvodu cesty asi po týdnu 
pobytu, se po cestě potulovala malá černá žabka se žlutými skvrnami. Po konzultaci 
s odborníky zařazena mezi ropuchovité, avšak druh si netroufali určit. Už toto 
nápadné zbarvení nám instinkt říkal, abychom na žabku raději nesahali. Jelikož 
nejsme žádní odborníci přes žáby, raději jsme této rady uposlechli, některé žáby by 
zde mohli být asi jedovaté. Ke konci cesty, v teplých oblastech Chaca, jsme zase 
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viděli malinkou žlutou žabku, která žije v růžicích bromélií. Já měl zelený stan a na 
noc jsme v tom horku zavírali jen síťovinu proti komárům, jinak byl stan otevřený. 
Srolované dveře vypadaly jako růžice bromélie a zde se usídlila malá žlutá žabka, 
zařazená mezi rosničkovité, rovněž bez určení druhu. 
 

       
 
 
Nevídaný nález 
 Ráno 22.1. vyrážíme směr San Pedro Norte, po cestě zastavujeme před Inca 
Huasy, krajina je zcela vypálená, kromě ohořelých píchavých křovin zde neroste nic 
mimořádného, jen Gymnocalycium monvillei. To roste i na další zastávce u Aqua 
Rodeo, kde by na skalních výchozech mělo růst Gymnocalycium bruchii subsp. 
pawlovskii. Zjišťujeme, že se od typického G. bruchii příliš neliší, údajně má mít větší 
květy, bohužel jsme je neviděli kvést, takže nemůžeme posoudit. Na druhé straně 
cesty se nachází ještě Gymnocalycium erinaceum a další nějaká nová forma gymna, 
které jsme zatím nikde nezařadili. Po návratu k autu Martin zjišťuje, že někde ztratil 
mobil. Vrací se zpět na lokalitu a má opravdu velké štěstí, za chvíli se vrací i 
s mobilem. Pokračujeme dále v cestě na sever, zastavujeme ještě jednou, asi 1 km 
před San Pedro Norte, nacházíme přechodovou formu mezi Gymnocalycium 
parvulum - leptanthum. Znovu se objevují krásné palmy rodu Copernicia, pod jednou 
z nich si Martin na chvíli usedá do stínu (je totiž poměrně horko - asi 32°C ve stínu) a 
rozjímá kolik zajímavých rostlin už jsme našli. Zanedlouho se zvedá a odcházíme 
k autu, projíždíme vesnici, zastavujeme asi 4 km severně od San Pedro Norte. 
 Právě tato zastávka se ukáže, jako jedna z nejzajímavějších, bohužel ne pro 
gymnofily, přesto se zde začínají objevovat krásné vytrněné Gymnocalycium bicolor 
nebo Gymnocalycium parvulum. Po zastavení jsme hned u cesty objevili ve větším 
množství Notocactus submammulosus a Wigginsia sellowii. Dnes jsou tyto rostliny 
řazeny do rodu Parodia, ale já si stále na tyto názvy nemohu nějak zvyknout. 
Wigginsie jsou v mládí často hodně variabilní a proto jsou často uváděny hned pod 
několika neplatnými jmény. Když rostliny dorostou do určité velikosti, vypadají 
nakonec všechny stejně. Proto můžete Wigginsia sellowii hledat v nabídkových 
katalozích pod různými jmény jako: Wigg. corynodes, courantii, fricii, leucocarpus, 
macracanthus, macrogonus, pauciareolatus, rubricostatus, sessiliflorus, stegmannii, 
tephracanthus, vorwerkianus.  

Nejzajímavější nález však objevil Tomáš, když na druhé straně cesty našel 
Frailea castanea 1935 (často uváděna pod synonymem F. asteroides 1937). I když 
jsme lokalitu prochodili celkem důkladně, druhou rostlinu jsme už nenašli. Ojedinělý 
nález je o to zajímavější, že se tady v severní Cordobě frailee nemají vůbec 
vyskytovat. Frailea castanea se totiž vyskytuje stovky kilometrů daleko v jižní Brazílii 
a může zasahovat do přilehlých států Uruguay nebo Paraguay. Když jsem naposledy 
mluvil s Jardou, informoval mě, že na této lokalitě, o kousek dále, už další parta našla 
těchto rostlin několik. Na tomto místě jsem našel starou podkovu, kterou jsem si 
nechal pro štěstí. Za chvíli našel druhou podkovu i Tomáš, prostě šťastný den. 
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nahoře: Frailea castanea (asteroides), dole: Wigginsia sellowii, 4 km severně od San Pedro Norte 
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Naši jubilanti 
 

Jsou výročí, které nemůžeme pominout bez povšimnutí, zvláště jedná-li se 
kulatiny. Dne 12.3. oslaví významné jubileum 80 let, náš dlouholetý člen - pan 
František Ú ředníček. Prakticky jej všichni známe z našich schůzek, na které 
pravidelně dochází. Ještě více si jej budou pamatovat starší členové, neboť dlouhá 
léta pracoval ve výboru Klubu jako pokladník. V době když jsem začal v první 
polovině sedmdesátých let docházet do Kroužku kaktusářů v Ostravě, už byl náš 
jubilant jeho pokladníkem. Vždy milý, usměvavý, pečlivě zapisoval záznamy do 
pokladní knihy pěkným úhledným písmem, které se mi velmi líbilo. Ještě před tím 
vykonával funkci knihovníka. Vždy ochotně vypomáhal při všech našich výstavách a 
dalších pořádaných akcích. Jeho oblíbenými kytičkami jsou jihoamerické kaktusy, 
především rebucie, aylostery, sulkorebucie a další. Kromě kaktusů se věnuje i 
skalničkám, které společně pěstuje na své chalupě. Přejeme našemu oslavenci do 
dalších let hodně zdraví, lásky, spokojenosti a radosti nad spoustou rozkvetlých 
milovaných rostlin. 
 

     
Archivní foto z výletu do Bruntálu, do sbírky př. Wernera - zleva: př. Úředníček, Plešingerová a 
Luňáček v roce 1983 a druhý snímek František Úředníček na zájezdě u Ing. Milta v roce 1992. 

 

     
Obrázky ze schůzovní místnosti na Hlavním nádraží, při příležitosti výroční schůze v roce 1994, 

vpravo s př. Achrerem. 
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Z naší činnosti  
 

V únoru probíhá tradičně naše výroční schůze, bylo tomu tak i letos, dne 4.2.2008. Členové 
výboru přednesli výroční zprávy za rok 2007, Plán práce na rok 2008 atd. Usnesení výroční schůze si 
můžete přečíst výše v tomto čísle Ostníku. Následně se ujal slova vzácný host z frýdeckého Klubu, 
pan Ivo Žídek, který loni na podzim navštívil opět ostrov Madagaskar. Vyslechli jsme si pěkné 
vyprávění zážitků z této cesty, viděli nádherné obrázky z přírody, místní domorodce, ale především 
spoustu rostlin. Madagaskar je země zaslíbená pro pěstitele sukulentů, můžeme je najít ve všech 
možných formách a spoustu druhů je endemitních, tzn., že rostou jen na tomto místě. Zajímavé jsou 
např. euphorbie, zvláště ty kaudexní, pachypodia, nádherné jsou i adansonie, ty se však do sbírek 
příliš nehodí neboť dorůstají značných velikostí (viz obr. na titulní straně). V druhé části přednášky nás 
zavedl přednášející do zahradnické firmy, která nabízí rostliny i s certifikáty, samozřejmě za patřičný 
poplatek. Majitel firmy pan Olaf dokonce nabízel Ivo Žídkovi práci v této firmě, nejméně však na rok, 
což z rodinných důvodů musel odmítnout. My děkujeme za skvělé zážitky, které nám představil a 
doufejme, že nás neodmítne, až se vrátí z další cestě za sukulenty.  
 
 

Informace 
--- Dne 7.4.2008 bude přednášet Ing. Jaromír Chvastek  o podzimní cestě po Argentině 2007. 
Jeho vyprávění přináší vždy skvělý zážitek. 
--- 25.4.-4.5. KK Astrophytum Brno  ve spolupráci s firmou Čtyřlístek pořádá „Kaktusářský 
jarmark“. Po celou dobu trvání výstavy skalniček v areálu zahradnictví ČTYŘLÍSTEK Brno-Bystrc 
(poblíž ZOO) je zajištěn i prodej kaktusů.   
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) po 17. hodině, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Z provozních důvodů se posouvá začátek 
schůzky o čtvrt hodinky později, za což se všem omlouváme. Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky Frýdeckého Klubu kaktusářů lze najít na adrese: www.kaktus.kuduk.cz 
--- Internetové stránky Pavla Kloudy z Poruby: www.pavko.cz/c  
--- Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik 
--- Internetový fotoalbum Lumíra Krále, kde jsou i kaktusy: www.kaktus.rajce.net   
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   
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