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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 6 / 2005 
  
       Na titulním snímku je stromovitá  Aloe pilansii  s mohutným kmenem a čtyřmi 
větvemi, které obalují  listy a žluté květy. 
       Manželé Lausserovi popisují svou návštěvu naleziště jedné z nejkrásnějších 
mamilárií, Mammillaria hernandezii. Od jejího prvého popisu (Glass a Foster, 1983) 
do jejich návštěvy lokality v mexickém státě Oaxaca uplynulo 20 let. Po té době se 
údajně tento druh tam již  nenachází. Naleziště je v téměř ploché krajině, jen tu a tam 
přecházející do nevysokých vápencových skalisek. Rostlinný porost je řídký, 
v podobě nevysoké trávy s ojedinělými keři a stromky. Několik let trvající velký 
nedostatek vláhy vedl k úplnému vyschnutí zeminy zakrývající spodní vrstvu skal. 
Zemina se postupně odlupuje od hladkého povrchu skály a je větrem, vzácně však i 
přílivovým deštěm, odváta a odplavena do struh (tzv. arroyos) v nižších polohách. 
Nahoře se udržují jen ostrůvky zeminy kolem skupin hlouběji kořenících rostlin, které 
však poškozují pasoucí se kozy a ovce. V níže položených terénních rýhách je vlhčeji 
a tam se také koncentruje sporý život. Našli tam nejen M. hernandezii ale i jiné 
kaktusy (Mammillaria multiseta, Ferocactus recurvus, Coryphantha pseudoradians, 
několik agáví). S ohledem na velké nebezpečí erose a totální zničení celé oblasti 
vyhlásil místní obecní úřad spolu s představiteli mexické univerzity UNAM opatření, 
které mají riziko zmírnit. Platí zákaz vstupu a vjezdu autem do oblasti bez povolení 
úřadu a bez jím určeného průvodce. Lokalita růstu M. hernandezii o rozměrech 100 x 
50 m byla oplocena elektrickým ohradníkem a bude dlouhodobě sledována, zda 
dochází k úpravě místních poměrů. Od návštěvníků se očekává „dobrovolný 
příspěvek“, který má sloužit k realizaci ochranných opatření (9 barevných snímků). 
       Melocactus braunii  našli roku 1993 Braun a Pereira na severovýchodě 
Brazílie v horách u Rio Salitre. Liší se od jiných melokaktusů jak menším vzrůstem, 
tak tmavě zelenou pokožkou a nápadně krátkými, silnými, k tělu přihnutými trny. Na 
stejné lokalitě rostou ještě tři příbuzné druhy melokaktusů, které provizorně označili 
sběratelskými čísly. Spolu s dalšími drobnějšími melokaktusy (Meloc. matanzanus 
z Kuby a M. concinnus z Bahia) je to ideální druh i pro amatérské sbírky, který brzo 
dospívá, nasazuje bílé cefálium s červenohnědými štětinami a ochotně kvete sytě 
růžovými květy. Na 10 snímcích je zachycen vzhled naleziště, popisovaný 
melokaktus v různých etapách vývoje a také další zde se vyskytující melokaktusy 
(Melocactus oreas subsp. cremnophilus, M. brederoaianus, M. zehntneri). 
       H. Stützel píše o několika návštěvách lokality v africkém Malém Karroo, kde 
na ploše asi  3000 m2 roste Euphorbia obesa.  Cílem bylo poznat růstové podmínky i 
tvarové odchylky této oblíbené euforbie, neodborníky zaměňované za Astrophytum 
asterias. Naleziště je součástí savany s nízkými keři, půdu představuje písek pokrytý 
částečně zetlelým listím na podzim opadávajících keřů. Jsou zde velké teplotní 
rozdíly, během jihoafrické zimy teplota může klesnout až k nule a někdy napadne i 
něco sněhu. Na jaře a v létě dosahují denní teploty až 50°C, v noci  je však je n 10°C. 
Euforbie roste přistíněná keři, na slunci po opadu listí dostává její zelená pokožka 
červeno hnědou barvu. Na nalezišti dosahuje maximálně 20 cm výšky při průměru až 
12 cm, nemá trnů, povrch je členěn několika žebry, mezi nimiž jsou četné, výrazné 
rýhy. Rostlina je dvoudomá, droboučké žluté květy jsou však nevzhledné. Zatím co 
v přírodě roste jen jedna přirozeně vzniklá hybrida s Euph ferox, v kultuře bylo 
získáno několik zajímavých kříženců s  Euph. valida, Euph. meloformis, Euph. 
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horrida, Euph. mammillaris a Euph. jansenvillensis. Množství mladých rostlin je na 
nalezišti malé, velké sucho nedává možnost přežít ani hmyzu, který by rostliny 
opyloval. Kultura v Evropě není obtížná pokud respektujeme aspoň základní 
požadavky. Vhodné je venkovní stanoviště v polostínu, kam euforbii nastěhujeme 
v květnu po Třech zmrzlých. Vyžaduje kryt před delším deštěm, písčito-humózní 
substrát a v létě asi dvojí lehké přihnojení. V zimě je nutné absolutní sucho, světlo a 
teplota asi 10°C. Pom ěrně často dochází k deformovanému růstu, kdy jinak 
pravidelně kulovité tělo se mění v hřebínkovitou, či hadovitou kristátu. Příčinou mají 
být růstové stresy (přílišný chlad, horko, dlouhé sucho s nárazovým přebytkem vody 
a podobně). (4 barevné snímky). 
       Apteranthes (Caralluma) joanis patří ke stapéliovitým. Sukulentní výhony 
jsou 20 až 150 cm dlouhé, o průměru 10-15 mm, rostou vzpřímeně až poléhavě, tvoří 
podpovrchové, až 70 cm dlouhé výhony. Nadzemní výhony jsou modrozelené, na 
slunci načervenalé, čtyřhranné, s kuželovitými zbytky listů. Inflorescence sestávají ze 
2-12 květů na krátkých stopkách. Masité, páchnoucí květy o průměru cca 2 cm mají 
široce rozevřenou korunu se špičatými korunními plátky, které nají zevně zelenou, 
uvnitř červenofialovou barvu. Plátky zdobí uvnitř kruhovitě uspořádané krémové až 
červené skvrny. Je to endemit z Maroka, roste již jen na malých lokalitách na 
jihozápadní straně pohoří Atlas. Pěstování je snadné, roste v běžných substrátech, 
nejlépe s přídavkem vápence. Často je napadán mšicemi, následně pak plísněmi, 
které rostlinu zahubí. Ve sbírkách je dnes více rostlin, než na lokalitách v Maroku (2 
snímky). 
       Arrojadoa dinae  (pojmenováno dle Diny - manželky Buininga, jednoho 
z autorů originálního popisu z roku 1973). Poměrně krátké tělo (do 30 cm) o průměru 
cca 2 cm, roste od báze trsovitě. Má světle zelenou pokožku a silnější, hlízám 
podobné kořeny. V temeni tvoří cefálium s bílou vlnou a až 2 cm dlouhými, hnědými 
štětinami. Cca 11 žeber nese poměrně velké areoly s šedobílou plstí a krátkými, 
lesklými vlásky, které na starších areolách chybí. Trny bílé s hnědou špičkou, 
trubkovité květy asi 3 cm dlouhé, o průměru 1 cm, mají červené sepály a žluté petály.  
Pochází z brazilského státu Bahia. Kultura není snadná, pravokořenné rostliny jsou 
velmi choulostivé na delší zamokření substrátu, zejména v době chladna. Úspěch lze 
očekávat při kultivaci v minerálním substrátu s malou příměsí jílu, na teplém a 
světlém stanovišti, ne však na pražícím slunci. Zimní teplota nesmí klesnout pod 
12°C. Množí se výsevem i řízky, které ale špatně zakořeňují (2 snímky). 
       Echinocactus horizonthalonius  patřil ve své domovině (Nové Mexiko, 
Arizona, Texas) k často rostoucím kaktusům na křovinatých a kamenitých  pustinách. 
Během dlouhého vývoje v rozdílných podmínkách obrovského areálu výskytu došlo 
ke vzniku mnoha forem tohoto druhu, které byly dříve považovány za odlišné variety 
(např. var. curvispinus, nicholii, moelleri). Od prvého popisu druhu (1839) bylo do 
Evropy dovezeno mnoho květu schopných exemplářů a některé lokality byly téměř 
vyrabovány. Přesto je tento nádherný kaktus jen zřídka nabízen jak pěstitelskými 
firmami, tak na burzách. Kvetoucí kusy nikdo neprodá a semenáčky jsou hodně 
drahé. Příčinou je pomalý růst a především špatná klíčivost importovaných semen. 
Pokusy o její zvýšení pomocí opakovaného přemrznutí a roztávání semen, nebo 
dlouhodobým vystavením slunečnímu záření, se neosvědčily. Obal semen všech 
echinokaktusů menšího růstu (E. parryi, E. polycephalus, E. xeranthemoides a E. 
horizonthalonius) je extrémně tvrdý. Nejprve je nutné jej narušit a pak se pokusit o 
klíčení semene. Podle Wanjury (2002) lze narušení testy nejspolehlivěji docílit 
vykoupáním semen v koncentrované kyselině sírové, což je však velmi nebezpečné. 
Růst semenáčků je pomalý a nesmí se urychlovat bohatší zálivkou, nebo 
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přihnojováním. Obojí semenáčky zničí tím, že podlehnou infekci plísněmi. Při 
pěkném letním počasí lze semenáčky rostoucí v silně propustném a vysýchavém 
substrátu důkladně zalít a asi 2-3 x ročně i lehce přihnojit. Autor užívá jako substrát 
směs písků z pemzy, žuly s antukou, s malým přídavkem jílu a dřevěného uhlí. Květy 
je možné čekat u 10-12letých, dobře pěstovaných pravokořenných rostlin. Z plsti 
v temeni postupně vyrážejí poupata rozvíjející se během několika hodin v nádherné 
květy. Jejich barvy zahrnují spektrum od  téměř bílé po karmínově červenou, navíc 
nádherně voní. Máme-li před sebou krásně formované tělo kaktusu s modrozelenou 
pokožkou, s pravidelnými žebry, na nich jsou velké plstnaté areoly s nádhernými 
silnými trny, pak i bez květu je to skutečný šperk ve sbírce (8 barevných snímků). 
       Vytrvalost slaví úspěchy nejen ve sportu, ale i v kaktusaření. Šťastný autor 
popisuje radost z kvetoucí Nolina recurvata , kterou zažil po 25 letech pěstování 
semenáčku tohoto sukulentu. Dorostl výšky 130 cm a s typicky láhvovitě ztloustlým 
kmenem dosáhl v obvodu 100 cm. Po mimořádně horkém létě roku 2003 vyrazil v 
dalším roce z temene mohutný květní stvol asi 90 cm vysoký s tisíci drobnými, sytě 
žlutými, intenzivně vonícími květy (3 snímky). 
       Seriál doporučovaných rostlin tentokrát obsahuje: Coryphantha pallida  
(relativně malý – 6 cm výšky, ale bohatě kvetoucí druh, u báze odnožující, typický je 
žlutý květ se sytě karmínovými prašníkovými nitkami. Pochází z mexických států 
Pueblo a Oaxaca. Daří se v minerálním substrátu s přísadou vápencové drtě, v teple 
na výsluní, pod sklem. V létě opakovaně zalít a občas přihnojit, zimovat při 10°C 
v naprostém suchu); Gymnocalycium nigriareolatum  fa. carmineum  (široce kulaté 
tělo o průměru až 15 cm se sametově zelenou pokožkou a 7-8 krajními, až 3 cm 
dlouhými trny. Kvete ochotně porcelánově bílými květy zvonovitého tvaru. Zvláštností 
je červeně kvetoucí forma. Dobře roste v každém minerálním substrátu s malou 
příměsí humusu. Světlé stanoviště s ochranou před poledním úpalem, opakovaná 
zálivka s občasným přídavkem plného hnojiva. Množí se výsevem); Ferocactus 
echidne  (zatím co většina ferokaktusů kvete až po dosažení 15 a více let, tento druh 
kvete čistě žlutými květy již ve velikosti lidské pěsti. Nenáročný druh dobře roste 
v každém písčitém substrátu při bohaté zálivce od jara do podzimu. Snáší hodně 
slunce a tepla, patří pod sklo, v zimě naprosté sucho a teplota kolem 10°C. Množí se 
výsevem); Mammillaria petrophila  (ve sbírkách je málo zastoupena, má kulovité 
tělo o výšce až 15 cm, později odnožuje. V axilách je bílá vlna, z níž vyčnívají silné a 
dlouhé trny. Kolem temene kvete věnečky žlutých květů. Teplomilný druh z Mexika a 
Baja California se u nás daří v čistě minerálním substrátu na slunném místě pod 
sklem. V létě žádá dostatečnou zálivku, v zimě sucho a teplotu neklesající pod 
10°C); Peperomia columnella  (sukulent z Peru, patří do čeledi pepřincovitých, má 
vzpřímený, až 10 cm vysoký stonek, zcela pokrytý masitými listy klínovitého tvaru. 
Daří se v propustném písčitém substrátu, v létě na výsluní pod sklem, bohatá zálivka. 
Zimovat při 10-12°C s minimální vláhou. Množí se zako řeňováním řízků stvolu ve 
směsi písku s rašelinou); Euphorbia pugniformis  (patří do skupiny medúzovitých 
pryšců, roste v příbřežních oblastech jihoafrického Kapska. Tělo tvoří k zemi 
přisedající hlava na krátkém kmínku, z níž do stran rostou hadovité, hrbolaté větve. 
Potřebuje minerální substrát s malou příměsí jílu, vlhčí, světlé stanoviště, ale ochranu 
před pražícím sluncem. V zimě 10°C a pom ěrně sucho. Množí se výsevem, 
zakořeněná ramena hlavu už nevytvoří).  
       Ozdobou sbírky ve větším skleníku jsou nepochybně kvetoucí haageocereusy. 
Bohužel na květ je třeba poměrně dlouho čekat. Nicméně parádní vytrnění ca 40 – 
120 cm vysokých cereusů je dostatečným důvodem pro jejich zařazení do sbírky (4 
snímky). 
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       Milovník a pěstitel lobivií si nesmí zoufat ze zmatků spojených s názvy a 
určováním druhů. Sám veliký Rausch, nepochybně největší znalec těchto rostlin, 
opakovaně měnil nejen jejich názvy, ale celé okruhy, včetně likvidace samostatných 
druhů, variet, forem a zdá se, že jedině pokrok vědy (molekulárně-genetická studia) 
poskytnou pravdivý obraz a řešení trvajícího stavu. Na snímku je kvetoucí 
Echinopsis ancistrophora subsp.  cardenasiana , dříve Lobivia cardenasiana. Po 
stranách temene vyrůstající květy mají až 10 cm dlouhou trubku a průměr při 
rozevření 6-7 cm. Květy vynikají těžko popsatelnou hrou barev měnící se od světle 
růžové po něžně fialovou, se zeleno bílým jícnem a fialovými prašníkovými nitkami. 
Pěstování většiny lobivií je poměrně snadné. V létě se spokojí s polostínem nejlépe 
volně v pařeništi, opakovaně kvetou od časného jara do poloviny léta, květ při 
chladnějším, deštivém počasí vydrží otevřený 2- 3 dny, slunko jej spálí za půlden. 
Musí se zimovat chladně (6-10°C), na suchu, výhodné je zimování na sv ětle, pak 
dříve a bohatěji kvetou (barevný snímek). 
  
MUDr. Vladimír Plesník 
  
 
 

Z kapsá ře starého kaktusá ře – 13. 
 
       Čas od času propadá národ zvláštnímu chování. Nejde jen o politické půtky, 
soutěže a televizní seriály, ale i o mnohem ušlechtilejší zájmy, jako třeba o neobvyklé 
pěstitelské postupy. 
       Hydroponie je zvláštní způsob pěstování rostlin v živných roztocích. Název 
vznikl ze složení řeckého slova „hydór“- voda a latinského „pono“- nosit, ukládat, 
kotvit. Mnoha rostlinám se tento způsob života líbí, některé (rýže, lekníny, lotos, 
papyrus aj.) se bez něj ani neobejdou. Ale kaktusy a hydroponie ??  No, proč ne, 
když ve vodních kulturách roste téměř vše, od průmyslově pěstované zeleniny, přes 
obilí, až po brambory.  
       Staří kaktusáři si snad ještě vzpomenou, že se v šedesátých letech minulého 
století objevila módní vlna experimentů s hydroponickým pěstováním kaktusů. 
Dovolím si připomenout málo známé výsledky úspěšného nakličování a klíčení 
semen frajleí ve vodě, se kterými nás seznamoval první předseda porubského 
kroužku, p. Tajduš. Ale nejobsáhlejší a dodnes velmi užitečné informace obsahuje 
článek Ing. Jaroslava Sklenky „Chemické minimum pro kaktusáře“, který byl 
publikován v našem Jubilejním sborníku prací o kaktusech (Ostrava 1968, str. 88 – 
95). Znovu jsem se do něj s chutí začetl. Čtenář pozná, že dobře srozumitelný výklad 
podává skutečný odborník – chemik, který navíc dobře zná úskalí pěstování kaktusů i 
znalosti a možnosti prostých smrtelníků. Propagační hesla typu „Není voda jako 
voda“, „Bez vody není života“, „Potopa horší ohně“, v článku nenajdete. Za to je tam 
mimo jiné základ poznatků o vodě a její kvalitě, o vodě vhodné pro pěstování kaktusů 
(tvrdost a pH vody, obsah živin, stopových prvků) a o přípravě jednoduchých živných 
roztoků. Aby zájemce neodradil ani výpočet potřeby jednotlivých složek k dosažení 
žádoucího množství a koncentrace roztoku, uvedl autor sedm příkladů a šest 
názorných tabulek. Ostatně prodávaly se i preparáty sloužící k jednoduché přípravě 
živných roztoků, jejichž tehdejší názvy snad mohu uvést bez obav, že budu nařknut 
z nekalé reklamy. V podobě koncentrovaného roztoku to byl HERBAPON, jako 
tablety pak HYDROPONIX. 
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       Nevím o tom, že by se dnes někdo více věnoval hydroponickému pěstování 
kaktusů. Blízko k němu má však kultura kaktusů v propraném křemičitém písku nebo 
v hrubší antuce, v keramzitu, či v perlitu. Všechno jsou to substráty téměř bez živin, 
které je třeba dodávat zálivkou živnými roztoky. Čertovo kopýtko takového postupu 
představuje delší přemokření kořenů, zvláště nebezpečné u všech sukulentních 
rostlin. Jiným rizikem je poranění kořínků o ostré hrany substrátu, s následnou 
zákeřnou hnilobou, která se navenek projeví až v době, kdy je na záchranu rostliny 
pozdě. Proto základním požadavkem tohoto způsobu pěstování kaktusů je možnost 
zálivky podmokem i s následným vypuštěním přebytečného roztoku. K tomu jsou 
vhodné misky mající na dně rošt a výpustný otvor. Pokrok se však nezastavil. 
       Aeroponie je zvláštní odvětví starší a známější hydroponie. Zatím co při 
hydroponii jsou rostliny uchyceny v netečném substrátu a spolu s ním jsou jejich 
kořeny ponořeny do nádoby s roztokem živin, je při aeroponii stonek rostlin uchycen- 
zavěšen tak, že jejich kořeny volně visí ve vzduchu. Živný roztok je do vzduchu pod 
rostlinou rozprašován soustavou trysek a ke kořenům se dostává jako aerosol. 
Hlavní výhodou aeroponie je možnost lepšího přístupu vzduchu ke kořenům rostlin. 
Takto pěstované rostliny se vyznačují rychlým růstem a zdravými kořeny. Postup je 
vhodný i pro pěstování rostlin v kosmických korábech, proto se jím zabývá i NASA. 
(VTM - únor 2008, s. 11). Kaktusy se v kosmu asi pěstovat nebudou, ale „nikdy 
neříkejte nikdy“. Možná, že právě jejich malá potřeba vody a odlišná látková výměna 
najde při meziplanetárních letech uplatnění. Možná, že právě nějaký kaktusář- 
výzkumník poradí kosmonautům „jak na věc“. Jedno vím jistě, starý kaktusář to už 
nebude. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Vliv zp ůsobu p ěstování na vzhled rostlin  
 
 Rád bych nastínil několik svých postřehů z pěstování kaktusů a vliv prostředí a 
kultivace na vzhled rostlin. V mém případě, asi nikoho nepřekvapí, že budu to 
demonstrovat právě na koryfantách. Nebudu sice hovořit o něčem převratném a 
neznámém, ale myslím že v našem časopise poněkud chybí články o poznatcích 
z pěstování. Kde už se to mají naši mladší a nezkušenější kaktusáři dozvědět, než 
z literatury. Snad se později vyvarují zbytečných ztrát a přehmatů.  
 Venkovní kultura vyžaduje poměrně více manuální práce, ale výsledek stojí za 
to. Je jistě mnohem pohodlnější mít rostliny stále na pevných stolech. Jednou si 
uděláte sbírku a ta vám dělá dlouhou dobu radost s minimem fyzické práce. Jsme i 
ochotni připlatit nějaký ten groš a přitápíme v zimě aby nám sbírky nezmrzly. Venku 
je ale venku. To mi jistě dá za pravdu každý kdo toto praktikuje.  
 Na každou rostlinu a tedy i kaktusy má velký vliv kde roste, jak je zalévána, jak 
hnojena, teplota kultury a v neposlední řadě nadmořská výška. Zrovna poslední 
položku nejsme příliš schopni ovlivnit, a tak tiše závidíme při návštěvách svých 
kolegů, jejich prostředí ke kultuře. Nadmořská výška a horské prostředí je spojena 
s čistým vzduchem, ničím nefiltrovaným slunečním zářením a častými ranními 
rosami, které rostlinám dělají opravdu dobře. Jistě jste již všichni navštívili alespoň 
nějakou sbírku kaktusáře, někde v horách. Samozřejmě nemám na mysli nějakou 
osmitisícovku, ale již nějaká stovka metrů nadmořské výšky se nesmazatelně 
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podepíše na vzhledu rostliny. Porovnával jsem průběžně vzhled rostlin svého bratra 
na Jesenicku a svých. Jednalo se většinou o rostliny ze stejného výsevu, které jsme 
si vzájemně vyměňovali a následně již pěstovali podle svého. Brácha je mohl klidně 
polévat ostošest hnojit, nikdy jeho rostlinky nepřerůstaly a nevytahovaly se. A 
vytrnění? O tom je skoro zbytečné hovořit. V člověku se skrytě probouzela závist. 
Jeho lobivie, telokaktusy, echinofossulokaktusy a další, byly jen změtí trnů, pevných 
a hustých. Rostliny veskrze zdravé, silné, dokonalých tvarů a i kvetení bylo vždy 
velmi dobré. Samozřejmě že jeho pěstitelské prostředí není univerzální. Našlo se 
několik kytek, které si v horském čerstvém prostředí nelibovaly. Jeho pokusy 
s oblíbenými „meláky“ a dalšími teplými druhy byly smutnější. Rostliny stagnovaly, 
nevyvíjely se právě nejlíp a následně šly do kaktusového nebe. No ale ať se vrátím 
k mým zkušenostem. Můj oblíbený rod Coryphantha a Escobaria je skupinou 
poměrně otužilých rostlin. Ze skupiny vybočuje jen několik nížinných druhů z okruhu 
elephantidens, nebo bumamma. To jsou typické skleníkové rostlinky. Já 
upřednostňuji pěstování rostlin pod širým nebem. Rostliny od výsevu, první dva, tři 
roky trošku rozmazluji ve skleníku, ale jakmile zesílí, šup s nimi ven. Venku mám 
pořízeny dvě pultová pařeniště a v těch se uvedeným rostlinám opravdu líbí. 
Vzhledem k zavedené praxi rychlého napěstování rostliny, můj způsob poněkud 
vybočuje z normálu. Rostlinky mám mnohem menší a dalo by se říci že zakrnělé. To 
co kytky nenaženou na velikosti, snaží se dohnat na vytrnění. Kvetení bývá o 
poznání slabší, ale to se dá snadno ovlivnit správným hnojením. V letním období 
naordinuji Kristalon – květ a výsledky se dostaví. Letos na jaře jsem se dostal 
k rostlinkám druhu Coryphantha ancistrophora pěstovaným u jiného pěstitele. Znám 
dobře tohoto pěstitele a vím že to s kytkami opravdu umí. Dokáže z jednoho semínka 
nasekat hromadu rostlin, ale trošičku s následky na pozdějším vzhledu.  
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Rostlinka vlevo je má, pátým rokem pěstovaná ve venkovní kultuře, plno 
vzduchu, plno rosy a ničím nefiltrované sluníčko. Druhá pochází od uvedeného, 
nejmenovaného pěstitele. V žádném případě nechci tímto snižovat kvality tohoto 
kaktusáře. Je jinak výborným pěstitelem s nespornými výsledky. Já jen demonstruji 
na těchto rostlinkách právě zmiňovaný vliv prostředí. Obě rostliny jsou pravokořenné, 
asi stejně staré, jen je na nich vidět vliv prostředí a způsob kultury. Podzemní část, 
kořen je ovšem naprosto stejný. Způsob pěstování tudíž neovlivňuje geneticky 
zakódované informace a kořen se vyvíjí stejně. U kolegovy rostliny jsou jen nepatrně 
silněji vyvinuty vlásečnicovité kořínky. Hlavní řepovitý kořen je bez rozdílu. Teprve 
letos v období od konce května do září budu porovnávat kvetení. Druh má sice 
trochu nevýrazný květ, ale vynahradí velikost častým a pravidelným kvetením.  
 Nic to nemění na věci že se jedná o hezkou rostlinu, zajímavou vzhledem a 
pěstováním. Je již delší dobu v nabídkových seznamech a tak si ji může pořídit 
každý. Je drobná odolná, jen co může někomu dělat problémy jsou háčkovité 
středové trny, ne nepodobné háčkům mammillarií. Ústy klasika, „Zkuste – uvidíte“.  
 
Ostravský Ota 
 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

V květnu (2.5.) slaví významné kulaté jubileum sedmi křížků, náš milý, 
dlouholetý člen, pan Radomír Janus . Pravidelně dochází na naše schůzky už přes 
čtyřicet let, stejně jako na všechny kaktusářské akce. Často se potkáváme i na jiných 
zahradnických výstavách. Je to nadšený pěstitel, který se rád podělí o své dlouholeté 
zkušenosti. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hodně zdraví, lásky a 
spokojenosti, s rostlinami nezapomenutelné zážitky, hodně úspěchů s nevšední 
exotickou krásou, která nás spojuje. 
 

   
 

Na našich schůzkách sedávají většinou vedle sebe přátelé Jan Spál a Radomír Janus 
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Pod Jižním k řížem – 13. 
poznámky z velkého vandru po Argentin ě (2.1.2007 – 14.2.2007) 
 
Poutní místo Se ňor de la Pe ňa 

Tento den 24.1. vyrážíme do další provincie, směr La Rioja, do pohoří Sierra 
Mazán a Sierra Velasco. Jedeme po asfaltové cestě a celou dobu máme po pravé 
straně pohoří Sierra Ambato, kde by měly růst např. Gymnocalycium carminanthum 
či ambatoense. Od rána je velké dusno, fouká poměrně silný vítr, postupně se trhají 
mraky, vylézá sluníčko a začíná být ještě větší vedro. Teploty se šplhají na 35°C ve 
stínu. Zastavujeme jižně od Carrizal, na první dnešní lokalitě, kde roste spoustu až 
20 cm velkých Gymnocalycium riojense. Společně se zde vyskytuje Gymnocalycium 
schickendantzii, Lobivia aurea var. falax, Parodia aff. microsperma, Stetsonia coryne, 
Echinopsis leucantha, Tephrocactus articulatus var. inermis a vše doplňují 
všudypřítomné opuncie, dyckie, ale také nádherná Jatropha macrocarpa. Rostlinky 
rostou na žulových skalách, drobících se na štěrk a vše je porostlé trnitou buší.  
 

 
Parodia aff. microsperma, jižně od Carrizal (24.1.2007) 

 
Jedeme dál, v krátkém úseku se rázem mění ráz celé krajiny, okolní skály se 

zbarvily do červena, místo Stetsonia coryne nahradily krásné scenérie sloupovitých 
Trichocereus terscheckii, které rostou jak na stráních, tak na rovině. Přesouváme se 
za Carrizzal směr Anillaco na lokalitu Gymnocalycium hossei. Doprovodná vegetace 
je podobná, nachází se zde Lobivia aurea var. falax, Parodia aff. microsperma, 
Tephrocactus articulatus var. inermis, ale také alexanderii, Gymnocalycium saglione, 
Trichocereus huascha, terscheckii, Echinopsis leucantha, Opuntia sulphurea.  
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Nahoře: Gymnocalycium nidulans, dole: Trichocereus terscheckii, lokalita Seňor de la Peňa 
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Řezy květů, vlevo: Trichocereus terscheckii asi 23 cm dlouhý, vpravo: Gymnocalycium nidulans 

 
Odbočujeme na krásné poutní místo, které je vidět už z daleka. Na úpatí 

Sierra Mazán je obrovský kámen, z jistého pohledu znázorňující obrysy indiánské 
hlavy, z názvem Seňor de la Peňa. Jsou zde zastřešené lavice s modlitebnou pro 
konání pobožností, záchodky apod. V době kdy jsme zde byli, bylo místo opuštěné a 
všude se povalovalo plno odpadků. Nás však zajímaly kaktusy, zde se totiž nachází 
lokalita Gymnocalycium nidulans. Rostliny jsou velmi variabilní, objevujeme trny 
rovné, zkroucené nahoru nebo trčící na všechny strany, tenké i silné, a to vše jen na 
malé ploše. Pohled na okolní krajinu umocňují kvetoucí Trichocereus terscheckii. 
Blíží se večer, zajíždíme do městečka Anillaco, nakoupíme drobné potraviny, pití a 
hledáme místo k nocování. Tradičně je to koupaliště (balnearium), které slouží 
většinou i jako tábořiště, nachází se hned kousek za posledními domky. Přichází 
správce a za mírný poplatek můžeme využít hygienické a sociální zařízení. Hned za 
potokem Tomáš ještě za šera objevuje Gymnocalycium kiesliengii  fa. castaneum, 
zatím co mě čeká vaření polévky. Prohlídku lokality nechávám na ráno, kdy bude 
více světla na focení. Ještě o půlnoci bylo stále 30°C a vypadalo to na no ční déšť. 
Pro jistotu jsme obhlédli v zařízení místo pro spaní, bohudík jsme to nepotřebovali, 
ráno už bylo nádherné počasí. Ještě večer jsme ukončili úspěšný den ochutnávkou 
argentinského vína a oliv (moravská slivovice už bohužel došla). Celou noc nás hlídal 
černý, přítulný perro (pes) a ráno nás doprovázel na prohlídce lokality. Při odjezdu se 
stále tlačil do auta, asi jsme mu byli sympatičtí, i nám se líbil, ale co se psem na 
cestách a pak při odletu domů. Kromě už zmíněných rostlin, zde rostly také bíle a 
fialově kvetoucí Nicotiniana tabacum. Teplota ráno klesla na příjemných 23°C. 
 Po sbalení věcí vyjíždíme 25.1. k horám, asi 5 km nad Anillaco. Cesta není 
dobrá a dál už to prostě neprojedeme. Kolem cesty je z hor svedený kanál, kterým 
teče pitná voda do městečka. Dál vyrážíme pěšky na kopce s hustou trnitou vegetací, 
která často nejde ani projít, jen s obtížemi hledáme schůdnou cestu. Z kaktusů zde 
nacházíme nádherné velké Gymnocalycium saglione, Trichocereus huascha, 
candicans, spoustu kvetoucích Trichocereus tescheckii nebo fantasticky vytrněné 
Opuntia sulphurea. Velmi se mi líbí nádherná okolní hornatá krajina. Vracíme se zpět 
a vyrážíme na další průzkum lokalit. Projíždíme pouští, rozkvetlou žlutě kvetoucími 
keři, všude roste Tephrocactus alexanderi, articulatus a Echinopsis leucantha. 
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Dnešní den je spíše průzkumní, často zastavujeme na místech, kde z gymen 
nic nenacházíme, za to se zde objevuje velké množství tefrokaktusů, což je moje 
parketa. Znovu musím konstatovat, že variabilita kaktusů na nalezištích je značná a 
to platí i pro tefrokaktusy. Na jednom místě můžeme najít vedle sebe rostliny s trny 
dlouhými, krátkými nebo dokonce bez trnů, silnými, tenkými, světlými, tmavými, 
rovnými, prohnutými či zcela pokroucenými, ani barva květů nebývá stejná. V těchto 
místech rostly především Tephrocactus alexanderi a articulatus v mnoha formách. 
Podobná variabilní situace je i s Opuntia sulphurea. Také Echinopsis leucantha je 
zde zvlášť vytrněný a kytky dorůstají až 80 cm výšky. Vyrážíme dále přes Quebrada 
de Mazan, na jedné zastávce objevuji Tomáš z Martinem Pyrrhocactus bulbocalyx, 
z gymen však nic. Celá oblast je totální poušť bez života, velké horko, suché keře, 
zdechlý pes apod. Ale i zde je život, nacházíme napůl rozbourané chatrče, kde žijí 
lidé, na střeše vždy vidíme televizní antény nebo satelity. Civilizace prostě dojde i do 
těch nezapadlejších a nehostinných míst. Zajíždíme na Thermas Santa Terezina, což 
by měli být lázně s termálními prameny, ale nacházíme jen pár rozbořených budov. 
Dokonce zde musela být i funkční železnice, ale dnes jsme viděli jen koleje přes 
most, který byl podemletý po deštích a koleje upadnuté z mostu dolů. V těch to 
místech by mělo růst Gymnocalycium ferrarii, bohužel jsme je zde nenašli. Štěstí 
jsme měli při zpáteční cestě, kde rostlo za vesnicí na suťových svazích na úpatí hor 
spolu s Pyrrhocactus bulbocalyx. Přejíždíme přes Aimogastu k Alpasinche, kde 
dokumentujeme Gymnocalycium glaucum, které roste na štěrkovitých vršcích pod 
keři. Poutače lákají na balnearium v Audolucas a poněvadž se blíží večer, tak tam 
zajíždíme. Koupaliště je poměrně rušné, ale majitel zařízení nás ujišťuje, že je zde 
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zcela bezpečno. Měl pravdu. Jarda zapomněl peněženku na betonovém stole a ráno 
ji našel na stejném místě. Večer bylo stále 33°C, dusno, takže rádi využíváme spr ch, 
abychom spláchli celodenní pot. Když se ptám jakou si dáme polévku, Tomáš ihned 
odpovídá gulášovku, asi jinou nezná. Krásný večer zakončíme velkou diskusí, kdy 
Jarda s Tomášem nastolili poprvé a naposled politické téma. Nedaleko nás tábořili 
nějací indoši a nádherně hráli na kytary a píšťaly, navíc pěkně zpívali. Dodali jsme si 
odvahy a přisedli jsme si k nim, poslouchali tu nádheru a sem tam něco prohodili, 
spíš ukazovali rukama. S hraním skončili v 1. hodinu ráno, kdy je pravděpodobně už 
zákaz hraní v kempech. 
 

  
Tephrocatus alexanderi, severozápadně od Udpinango, dole: řez květem (25.1.2007) 
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Fantastické kytky na indiánských ruinách Hualco 
 Ráno 26.1. při výjezdu z města navštěvujeme informační centrum, kde vždy 
získáme nějaké propagační materiály, nabízející zajímavé krásy blízkého okolí. Dle 
informací se zajíždíme podívat na indiánské ruiny Quebrada del Hualco. Cestu až na 
místo vyznačují ceresy, které jsou vysázené kolem cesty jako patníky. Při vstupu na 
památná místa po nás nikdo nic nechce, takže procházíme stezkou do kopců. 
Krásná krajina, červená rozpadající se skalnatá, žulovitá zem, ale co nás nejvíc 
upoutalo, byly gymna. Už po několika metrech nacházíme velké, fantasticky vytrněné 
Gymnocalycium polycephalum, s trny dlouhými až 15 cm. Společně se zde vyskytuje 
velké Gymnocalycium saglione, Echinopsis leucantha, Lobivia aurea var. falax, 
Tephrocactus articulatus, Trichocereus terscheckii a huascha. Stoupáme stále do 
kopce všude spoustu nádherných kytek. Martin je někde daleko před námi, obrázků 
nafocených dost, ještě pár pózujících snímků s kaktusy, vrchol v nedohlednu, tak se 
pomalu vracíme zpět k autu. Za chvíli přichází i Martin, vracíme se zpět na křižovatku 
a odbočujeme na Pituil, kde zastavujeme asi 2 km jižně. Je tu poměrně rovina, 
kamenitá náplavová zem s krásnými kameny, porostlá keřovitou buší. Nacházíme 
Gymnocalycium rhodantherum, schickendantzii, Echinopsis leucantha, Cereus 
aethiops, Tephrocactus articulatus a kvetoucí opuncie. Tomáš s Martinem se asi 
zbláznili, místo focení kaktusů, sbírali nádherné barevné kameny, ale jaké – kvádry 
jako prase, všude nachází vedle sebe sytě červené, brčálově zelené a další barvy. 
 

  
Vlevo: Gymnocalycium polycephalum, Quebrada del Hualco, vpravo: příjezdová cesta do Národního 

parku Hualco je ohraničena patníky z malých ceresů - Trichocereus terscheckii  (foto 26.1.2007) 
 
 

Auto bylo o pár kilo těžší do té doby, než se dostatečně nakochali pestrou 
paletou barev kamenů, kterých se později zbavili. Postupně prozkoumáváme další 
lokality Gymnocalycium rhodantherum, na každé lokalitě trochu odlišná forma. Všude 
kolem jsou po vydatných deštích vymletá suchá řečiště se spoustou naplavených 
kamenů a písku, často jsou vymleté i cesty. Přejíždíme do provincie Catamarca, 
směr Tinogasta. Jelikož se blíží bouřka, tak zajíždíme do Tinogasty. Jarda se 
konečně dočkal svého oblíbeného asáda, což jsou pečená hovězí žebra, prorostlá 
lojem. Na noc je to dost kalorická bomba, ale tady prostě začínají vařit až pozdě 
večer. Po večeři zjišťujeme, že bouření se přehnalo, aniž spadla jedna kapka. 
Vyjíždíme za město do buše a již za tmy stavíme stany. V noci bylo pod mrakem, 
velké horko a dusno, ještě ráno jsme naměřili 27°C.  
Lumír Král 



OSTNÍK – květen 2008 ………………....         …………………………………………….. 
 

79

Mammillaria moelleriana  Boed.  
 

Pěstování mamilárií většinou nečiní větších potíží, jednou z nich je krásná 
Mammillaria moelleriana (viz titulní strana). Jsou to opravdu vděčné kytičky, které 
kvetou už brzy z jara a opakovaně i během léta. Rostliny mám ve sbírce už přes 
patnáct let, kdy jsem je již velké, dospělé obdržel od pěstitele Ing. R.Gryma. Je to 
forma s tmavými středními trny a bílými květy. 

Rostlinu popsal Bödeker už v roce 1924 (v Z. Sukkde 1 : str. 213). Nápadný a 
krásný druh je řazen do řady Stylothelae, je příbuzný s M. bombycina a M. jaliscana, 
od nichž se liší principielně habitem, četnými háčkovitými středovými trny a menšími 
květy. Barva trnů, zvláště středních je dost variabilní od jasně žluté, po tmavě 
načervenalé až nahnědlé. Dnes se řadí k tomuto druhu jako synonymum i 
Mammillaria cowperae Shurly in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 21: 58, 1959. Jsou zde 
nepodstatné rozdíly v detailech otrnění a květů (některé z nich jsou obsaženy 
v závorkách popisu) a typová lokalita je podle Glasse a Fostera 100 km nebo více na 
severovýchodu od lokality M. moellerana, ale podobnosti v morfologii a habitu jsou 
zřejmé.  

Rostlina roste většinou jednotlivě, je stlačená až kulovitá, ve stáří sloupkovitá, 
mamily vejčité, kolem 8 mm dlouhé a široké, s vodnatou šťávou, axily nahé. 
Centrálních trnů 8-9 zřídka 10, (2-) 4 dolní háčkovité, až 20 (-30) mm dlouhé, horní 
poněkud kratší a přímé, hladké, na bázi ztloustlé, 7-9 mm dlouhé, sněhově bílé, 
lehce žluté na bázi, hladké, jehlovité. Květy 15 (20) mm dlouhé, 15 mm široké, více 
méně bledě růžové s tmavším středním pruhem shodným s barvou trnů. Plod 
kyjovitý, 15 mm dlouhý, zelenavě bílý, semena černá.  

Výskyt: Mexiko, Durango, Sierra de Santa Maria, většinou pod borovicemi. 
Popsána podle rostliny ve sbírce L. Gassera, Zurych, není známo, zda byla 
uchována. Typová lokalita byla znovu objevena přímo na východ od města Durango, 
kde ji sbírali roku 1969 Glass a Foster. Ti udávají, že M. moellerana se vyskytuje 
všude na skalnatých vrcholech pohoří alespoň až k Jerez i v Zacatecasu, ale nikoli 
na nížinách, kde roste M. sinistrohamata. Nověji je žlutotrnná forma M. cowperae 
uložena v Kew. herbarium a sběratelkou pí Jane Cowperovou, lokalizovaná poblíž 
Jerez.  
Král Lumír 
 
 
 

Z naší činnosti  
 

Dne 7.4.2008 přislíbil přednášku předseda frýdeckého Klubu Ing. Jaromír  
Chvastek o své cestě po Argentině 2007. Na tuto přednášku se všichni dlouho těšili, 
neboť Jaromír není jen dobrý fotograf, ale i vynikající vypravěč. Zpočátku se zdálo, 
že budou problémy s promítáním, protože soubory byly příliš velké, ale vše dopadlo 
dobře a bez problémů. Přednáška byla zaměřena především na gymna, neboť Jarda 
se stává v posledních letech velkým gymnofilem. Cesta byla zaměřena do oblastí, 
kde se gymna nejvíce vyskytují, prozkoumali především provincie Mendoza, San 
Luis, Cordoba, Catamarca a La Rioja. Většinou se přilétá do Buenos Aires, avšak 
tentokrát se rozhodli pro přílet a odlet nezvykle v Mendoze, vyhnuli se tím 
zdlouhavým průjezdem přes roviny. Viděli jsme spoustu krásných obrázků krajiny, ale 
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především kaktusů. Z gymen lze vzpomenout např. Gymnocalycium striglianum, 
schickendantzii, ochoterenai, borthii, berchtii, monvillei, lukasikii, bruchii, stellatum, 
baldianun, saglionis, riojense a mnoho dalších. Poutavé vyprávění upoutalo všechny 
přítomné. Děkujeme přednášejícímu za skvělý zážitek a přejeme mu ještě hodně 
cestovatelských zážitků. 

    

 
 

Informace 
 
--- Ze zdravotních důvodů prodám velmi levně sbírku kaktusů asi 300 ks. Zájemci se dozví bližší 
informace od pana Samka na mobilu: 725 709 825. 
--- Přednášku v pondělí 2. června bude mít pan Roman Štarha – Mexiko 2008 . 
--- 16.-18.5. pořádá firma UNIPOL ve svých prostorách zahradnictví ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
výstavu – jaro 2008. Součástí výstavy jsou různé ukázky, např. lidových řemesel, aranžování květin, 
tvarování bonsají, přednášky, odborné poradenství, nabídka zajímavých rostlin, mrazuvzdorné 
keramiky a další. Informace na: www.unipol-zk.com   
--- 7. - 10. června 2008 proběhne naše výstava kaktus ů a sukulent ů ve Stanici přírodovědců v 
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí 
vystavovat, aby si připravili své kolekce 
--- Botanická zahrada PřF OU v Ostravě, Slívova 32, pořádá 19.-20.6.2008 Dny otevřených 
dveří, od 9-17 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny skleníkové a venkovní expozice zajímavých 
rostlin, včetně odborného výkladu. Informace na: tomas.turecek@osu.cz 
--- 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/cz  
--- 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   
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 723 274 571, nové číslo mobilu 605058070 
MUDr. Plesník Vladimír, Nezvalovo nám. 846, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 596 910 790. 
Ostravský Ota, tel.: 731 153 579. 
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