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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 7 / 2005 
  
       Titulní snímek dvojice divoce otrněné Copiapoa atacamensis už sám o sobě 
napovídá, co bude hlavním obsahem tohoto čísla, tedy povídání o kopiapoích, 
rostoucích v severních oblastech Čile. 
       Ale aby číslo nebylo jednotvárné začíná prvý článek devíti stránkovým 
popisem cest po Peru a zkušenostmi s pěstováním Austrocylindropuntia 
pachypus v evropských sbírkách. Vlastně asi v jediné sbírce, protože ani 
v botanických zahradách to není častěji pěstovaný kaktus. Celý rod 
austrocylindropuncií roste na rozsáhlém území peruánských hor a následkem 
pestrých růstových podmínek má i těžko odhadnutelný počet druhů a variet. Obvykle 
roste v podobě až metrových, vzpřímených, málo se větvících sloupů, se žebry 
rozpadlými na výrazné hrboly. Na nich jsou malé areoly nesoucí, obvykle k tělu 
přiléhající silné trny. Žluté nebo červené květy vyrůstají poblíž temene a podobají se 
zpočátku otrněnému ramenu, z jehož špičky trčí krátké okvětní plátky. Běžnému 
čtenáři, bez většího zájmu o tento rod, zcela postačí 14 výborných snímků a plánek 
míst, kde tento rod roste. 
       Parodia herteri (dříve Notocactus herteri) bývá nepominutelnou a oblíbenou 
rostlinou ve sbírce každého notofila. Patří k několika málo červeně kvetoucím 
notokaktusům, ale hlavně se od ostatních liší robustním tělem. Staré kusy jsou téměř 
metrové, při průměru cca 25 cm. Jejich vzhled je však pokažen u báze hnědočerným 
korkovatěním jinak světle zelené pokožky. Délka a barva trnů je proměnlivá, od kusů 
s několika milimetrovými, běložlutými trny, po téměř zcela opletený povrch silnými, až 
5 cm dlouhými, žlutohnědými trny. Ani barva květů není jednotná, některé klony mají 
karmínové květy s bílým jícnem a žlutou bliznou. Vyžaduje relativně humózní 
substrát a světlé stanoviště, chráněné před výsluním a delším zamokřením kořenů. 
A. Hofacker při cestách po nalezištích tohoto druhu na hranicích Brazílie a Uruguaye 
nalezl a dovezl několik forem N. herteri, které jsou ve sbírkách pěstovány pod jeho 
sběratelskými značkami AH 151 a AH 124. Typovou rostlinu našel a pojmenoval 
AVF, neplatně popsaný je N. rubriflorus i žlutě kvetoucí N. pseudoherteri, dovezený 
Buiningem. Výsev není obtížný, ale květu schopné jsou semenáče až po 7-8 letech 
(6 snímků). 
       Seriál doporučovaných rostlin pokračuje tentokrát těmito druhy: Sclerocactus 
(Toumeya) papyracanthus (byl popsán již 1849, roste v Novém Mexiku a na severu 
Arizony. Typické jsou jeho dlouhé, papírovité trny, napodobující stébla suché trávy. 
Doporučuje se kultura v minerálním substrátu s malou příměsí jílu, výsluní a opatrná 
zálivka. Kořeny jsou velmi citlivé na přemokření, proto se často roubuje. V zimě 
naprosté sucho a chladno. Množí se výsevem a roubovanými odnožemi); 
Sulcorebutia mentosa (jedna z mnoha sulkorebucií, rostoucích v bolivijských 
velehorách, vynikajících bohatostí květů. Polokulaté tělo zřídka odnožuje. Je 
obetkáno žlutými, jehlovitými trny. Kolem báze vyráží poupata  rychle se měnící ve 
věnec poměrně velkých květů zbarvených od fialové, přes šeříkovou, až po bílou 
barvu. Dobře roste v minerálním substrátu, nejlépe venku, na místě chráněném před 
deštěm, ale v době vegetace potřebuje opakovanou zálivku. Zimovat suše a velmi 
chladně); Ceropegia sandersonii (sukulentní liána z čeledi klejichovitých 
/Asclepiadaceae/, pochází z jižní Afriky. Má nápadné lampionovité květy až 7 cm 
dlouhé, vyrůstající na převislých větvích. Pěstuje se v propustném, humózním 
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substrátu buď v závěsném košíku, nebo vyvázaná na podpůrný kmínek. Vyžaduje 
pravidelnou zálivku s občasným přídavkem plného hnojiva. Zimovat teple, nutná je 
teplota aspoň 18-20°C. Množí se odřezky, řezná rána však musí několik dnů 
zasychat). 
       Cleistocactus roseiflorus, byl původně (1961) popsán Buiningem jako 
Akersia a v době módního pěstování kleistokaktusů byl velmi žádaný. Tato móda již 
pominula, ale celý rod nic neztratil na zajímavosti. Uvedený druh má vzpřímené, 
válcovité tělo o výšce až 1 metru, při průměru 4-5 cm, často od báze odnožuje. Žebra 
(15-20) se skládají z hrbolů, nesoucích areoly mající zpočátku bílou plst. Na nich 
vyrůstá 30-40 žlutobílých až žlutohnědých, centimetrových trnů. Květu schopné 
rostliny mají v temeni trny až 3,5 cm dlouhé, proložené jemnými žlutými štětinami. 
Zygomorfní květy jsou až 5 cm dlouhé a 3 cm široké, rozevírají se ve dne, mají 
fialově růžovou barvu a bělavé prašníky i bliznu. Kultura je jednoduchá, v zimě snese 
i velmi chladné prostředí, v létě je vhodné slunné stanoviště a hlavně substrát 
s poloviční příměsí humusu, pravidelnou zálivkou a hnojením. Množí se semeny i 
zakořeňováním řízků. Kvetou již dvaceticentimetrové kusy (barevný snímek květu). 
       Cleistocactus samaipatanus má tělo až 150 cm vysoké, o průměru až 4 cm, 
od báze odnožující, 14-16 nízkých žeber kryje trávově zelená pokožka. Z areol  roste 
12-20 až 3 cm dlouhých, odstávajících trnů. Jejich barva může být bílá, šedá, žlutá 
až hnědá. V blízkosti temene vyráží až 6 cm dlouhé, zygomorfní květy karmínové 
barvy, často několik najednou. Pochází z brazilské provincie Florida, kde roste ve 
větších skupinách mezi křovím a řídkými stromy. Daří se v propustném, humózním 
substrátu na slunném místě. V létě potřebuje bohatší zálivku a přihnojení, v zimě 
teplota nemá klesnout pod 10°C. Je vhodný i do závěsných košíků, ale i jako kontrast 
mezi kulovité kaktusy (barevný snímek). 
       Následuje desetistránkový článek o kopiapoích ze severu Čile, ale také o 
jiných tam rostoucích zajímavých rostlinách. Není jich však mnoho, na kamenité 
půdě, protkané balvany a skalisky různé velikosti, jsou jen na životu příhodných 
místech jakési oázy rostlin. Většinou se krajina podobá snímkům povrchu Marsu. Z 
kopiapoí je zde nejčastější Copiapoa solaris, rostoucí ve velkých polštářích, 
překrásná Cop. atacamensis, poléhavě rostoucí Cop. decorticans a Cop. 
ahremephiana, nedosahující velikosti předchozích. Na 18 připojených barevných 
snímcích jsou také kvetoucí Puya boliviensis, Cystanthe amaranthoides, 
Neoporteria taltalensis var. floccosa, Euphorbia lactiflua, Alstroemeria 
paupercula a rarita v podobě Tillandisa geissei.  Potěšitelný byl dobrý stav rostlin i 
když v dané oblasti jsou podmínky života skutečně velmi tvrdé. 
       Ortegocactus macdougallii má tak jedinečný vzhled, že  kaktusář si jej nikdy 
nesplete s jiným kaktusem. Ve sbírkách je však vzácný pro údajnou náročnost na 
pěstování a choulostivost. J. Ettelt popisuje své téměř desetileté zkušenosti 
s pěstováním ortegokaktusu, založené na zprávách o klimatických podmínkách na 
nalezišti a na vlastním pozorování. Domovinou kaktusu je mexický stát Oaxaca, kde 
roste na vápencových kopcích, porostlých travinami a agávemi. Malé (Ø 4 cm) 
kulovité tělo kryje světle zelená pokožka posetá drobnými tmavozelenými tečkami. 
Na oblých hrbolech jsou areoly s bílou vlnou, z níž vyčnívá 7-8 černých, hnědých, 
někdy i světlých trnů s hnědou špičkou, o déle cca 1 cm. Květy vyrůstají podobně 
jako u mamilárií z axil při bázi hrbolů poblíž temene rostliny. Žluté květy o Ø 25 mm 
mají žluté prašníkové nitky a čnělku, jen blizna je zelená. Podle autora vyžaduje tento 
druh místo na výsluní a dostatek tepla. V létě snesou i bohatou zálivku, sám jim 
každý týden při slunečném dnu důkladně prolije substrát, který však musí být 
dokonale propustný. Co 3-4 týdny přidává do zálivky hnojivo, střídavě plné nebo pro 
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kaktusy speciálně určené, doplněné o zákvas z kopřiv, nebo přesličky. Růst není 
překotný, už při Ø 3 cm začínají kvést a odnožovat (tři barevné snímky). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Drobničky 
 
♣  Vymýšlení neobvyklého dárku, který by měl jakousi souvislost s kaktusy, vedl 
redaktora KuaS k nápadu, že by to mohla být rtěnka. Barvivo vyráběné ze zaschlých 
samiček červce nopálového (košenila) se dříve užívalo v textilním a kosmetickém 
průmyslu. Byla po něm velká poptávka a bylo také velice drahé. Dnes je prakticky 
zcela vytlačeno chemickými náhražkami. Ve rtěnkách i proto, že každý polibek 
košenilovým barvivem se otiskl a mohl být nežádoucím důkazem pohoršlivého 
chování. Líbání třeba i na veřejnosti už dnes pohoršuje málokoho, pro košenilu se 
však otevřela nová odbytiště. Jsou jimi homeopatické lektvary (např. proti kašli),  
barvení jogurtů (jahodových !) nebo vín (campari).  
Tak  „Na zdraví   !“ 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
       

Z kapsáře starého kaktusáře – 14. 
 
       Není  většího a lepšího důkazu o životě organizace než veřejná prezentace 
její činnosti. Život naší organizace v posledních zhruba čtyřiceti letech zachycují 
zprávy uveřejňované v Ostníku. Ten se však dostává jen do rukou členů a 
náhodných zájemců. Pro širokou propagaci mají především význam výstavy kaktusů. 
Jejich horlivým zastáncem byl v Ostravě přítel Jan Svoboda, ředitel zvláštní školy 
v Hlučíně, který jako jednatel a v letech 1975-6 i jako předseda naší organizace měl 
velké zásluhy o jejich uskutečnění. Abych přiblížil dnešním čtenářům Ostníků 
tehdejší dobu, ocituji několik vět z mé zprávy o jedné z tehdejších výstav:  
       „V září 1973 se uskutečnila ve výstavní síni Domu kultury VŽKG naše 3. 
výstava kaktusů a sukulentů. Již samotné přípravy, vycházející ze zkušeností 
s předchozími výstavami, dávaly tušit, že výstava bude opět větší, bohatší a 
zajímavější. Zápisy v Knize návštěv a slova uznání od řady zkušených pěstitelů 
svědčí o tom, že zamýšlené rozšíření a zkvalitnění výstavy se podařilo. 
       Vystavováno bylo téměř 1500 rostlin od 12 amatérských pěstitelů z řad našich 
členů. Pozornost návštěvníků - nekaktusářů především poutala řada velkých 
Echinocactus grusonii, monstrózních cereusů a velké kolekce parodií a mamilárií. 
Lahůdkou i pro znalce byl například velký, rozkošatělý exemplář Hildewinteria 
aureispina s nasazenými poupaty, nebo vyrovnaná kolekce lofofor, ariokarpusů a 
jiných mexických rarit. Přes pokročilou roční dobu ještě na výstavě kvetly parodie, 
brasilikaktusy, některé mamilárie, Coryphantha elephantidens i Encephalocarpus 
strobiliformis a jiné. Stěny sálu byly vyzdobeny velkými černobílými fotografiemi 
kvetoucích rostlin a působivými snímky z nalezišť.“ 
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       Musím říct, že výstavní síň DK poskytovala výstavě kaktusů daleko nejlepší 
prostředí ze všech jiných výstavních prostor našich pozdějších výstav. Osvětlení sice 
nebylo úplně dokonalé, ale několikadenní pobyt na výstavě kaktusům neublížil. Kryt 
ze zavěšených velkých plexiglasových desek umožňoval pozorování vystavených 
rostlin zblízka a při tom je chránil před ohmatáváním, lámáním trnů, či nezákonnou 
změnou majitele. Velkou výhodou byla i menší místnost při výstavním sále, kde se 
směstnala burza rostlin se skladem přepravek a odloženými proprietami členů, kteří 
na výstavě působili jako informátoři, prodejci vstupenek i rostlin a proč to neříct, i jako 
„dozorci“.  
       Jednou z velice rozumných, žel obtížně a proto téměř nikdy nerealizovaných 
připomínek Honzy Svobody k výstavám byla výtka, že rostliny nejsou označeny 
svými jmény. Jeho učitelské povolání se ani v tom nezapřelo. Nejprve jsme se 
pokoušeli „vyrábět“ jmenovky při instalaci výstavy. Připravené kartony, fixy, nůžky a 
lepidlo nejlépe zvládal Vláďa Bahounek, který měl na rozdíl třeba od mne čitelný 
rukopis. Ale s rostoucím počtem přivážených rostlin „na poslední chvíli“, s narůstající 
únavou a s pokročilou dobou šel tento dobrý úmysl stranou. Neuskutečnil se ani další 
Svobodův nápad – nechat dopředu natisknout, či aspoň napsat velké jmenovky 
rostlin, určených předem pro výstavu. Jednak získat od potenciálních vystavovatelů 
seznam těchto rostlin bylo a je úkol nadlidský, jednak čitelné, tedy velké jmenovky 
působily mezi vystavenými rostlinami značně rušivě – kazily jejich vzhled.  To však 
nijak neumenšuje zásluhy Jana Svobody, který zemřel 1.4.1976 ve věku 44 let po 
krátké, ale zákeřné nemoci. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Výstava u Polášků  
 

Ve dnech 16.-18.5.2008 proběhla u Polášků (firma UNIPOL) ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí výstava rostlin s ukázkou starých ručních řemesel, přednáškami a dalším 
doprovodným programem. Dnes se firma zabývá nejen pěstováním kaktusů a 
sukulentů, ale i výrobou zahradnické a okrasné keramiky. Dále zde mají pěknou 
kolekci bonsají, prodej řezaných rostlin, ale i rostlin do zahrádek či na skalku. Během 
výstavy se konala celá řada přednášek, např. o vazbě kytic, řezu ovocných stromů, 
tvarování bonsají, ale i o kaktusech. Zaujala mě přednáška pana Jiřího Sanitera 
z Frýdlantu a následná diskuse o pěstování nových odrůd ovocných stromků. 
Výstavu navštívilo několik známých osobností, nejznámější byla návštěva dlouholeté 
učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě, paní Vlasty Luňáčkové, uznávané 
specialistky na bonsaje, aranžování květin apod. Kaktusáři znali spíše jejího 
manžela, rovněž učitele, pana Aloise Luňáčka, který byl našim členem a několik let 
pracoval i ve výboru Klubu kaktusářů v Ostravě. Při vzpomínání jsme zjistili jak ten 
čas letí, že už je to vlastně šest let co pan Luňáček opustil naše řady. Ale vraťme se 
zpět na výstavu, kterou navštívilo denně stovky návštěvníků. Ve sklenících, ve 
stodole i na dvoře bylo průběžně stále plno lidí, možná tomu přispělo i počasí, kdy 
bylo poměrně pěkně, teplo, sice pod mrakem, ale nepršelo. Akce byla dobře 
zorganizovaná a lze ji pro příště doporučit všem pěstitelům rostlin, neboť široký záběr 
výstavy s ukázkami ručních řemesel, uspokojí všechny zájemce.       
Král Lumír 
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Na výstavu k Poláškům (firma UNIPOL) se přišla odívat i paní Luňáčková, uznávaná aranžérka květin 
(zleva: p. Polášková Mirka, Luňáčková Vlasta, Král Lumír, Polášek Milan, Stará Ves n. O. 18.5.2008) 

 
 
 

Naši jubilanti 
Dne 11.6.1928 se narodil dlouholetý člen bývalé porubské organizace, pan Karel Měch, který 

oslaví v letošním roce 80 let. Byl známý svou aktivní činností, pomáhal při každé výstavě v Porubě, 
pracoval dlouze i ve výboru Klubu kaktusářů Poruba – Cereus. V posledních letech sedával při 
výstavách u pokladny. Dnes už ze zdravotních důvodů na schůzky nedochází, i když loni se přišel na 
naši výstavu kaktusů podívat (viz foto). Dlouze jsme vzpomínali na staré časy a diskutovali o 
kytičkách. Přejeme našemu jubilantu do dalších let ještě hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti 
s pichlavou krásou.  

 

 
Karel Měch a Bedřich Lichý na výstavě kaktusů v Porubě (Stanice přírodovědců 17.6.2007) 
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Pod Jižním křížem – 14. 
poznámky z velkého vandru po Argentině (2.1.2007 – 14.2.2007) 
 
Vzhůru za skvosty nad Fiambala 

Při probuzení 27.1. vidíme kolem dokola krásné hory, jak by napovídaly kam 
bude naše následující cesta směřovat. Už od rána svítí sluníčko, asi bude zase velký 
pařák. Nedá se nic dělat, vyrážíme za dalším dobrodružstvím. Ve Famatima 
odbočujeme na mezinárodní silnici ruta 60, která vede na Chilskou hranici. Ve 
Fiambala proběhla bez problému krátká silniční kontrola. Cesta začíná stoupat, 
nadmořská výška se zvyšuje, ještě že je to krásná asfaltová cesta. Okolí vypadá jak 
měsíční krajina, přesto zde rostou ty nejzajímavější kytičky. Možná, že pro mé 
spolucestovatele gymnofily tak zajímavé nejsou, ale tefráky to je moje. Zastavujeme 
na několika lokalitách zkoumáme Tephrocactus alexanderii, articulatus, ale dnešním 
zájmem je Lobivia famatimensis var. bonnieae, Puna bonnieae, Tephrocactus 
geometricus, Airampoa tilcarense, a další malé opuncie vyskytující se zde. 
 

       
Teprocactus geometricus s výraznými trny a téměř bez trnů na stejném svahu u Fiambala (27.1.2007) 

 

 
Lobivia famatimensis var. bonnieae u Fiambala 

OSTNÍK – červen 2008 ………………....         …………………………………………….. 
 

87



 
Divoce vytrněná, zajímavá forma Echinopsis leucantha u Fiambala (27.1.2007) 

 

     
Řez květem - Echinopsis leucantha  

 
Společně na kamenitých svazích roste až 80 cm velký, divoce vytrněný 

Echinopsis leucantha. Je to zajímavá forma, která by si jistě zasloužila větší 
pozornosti. Kamenité svahy mi dost připomínaly ostravské haldy, které byly 
navezeny za šachtou, kde jsem kdysi pracoval. Kameny stále pod nohama ujížděly a 
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celkem špatně se do kopce postupovalo. Navíc nadmořské výška byla téměř 3000 m 
a jakýkoliv rychlejší pohyb způsoboval špatné dýchání. V těchto místech se 
vyskytovalo větší množství pěkných ještěrek. Při přiblížení byly dost rychlé a špatně 
se fotily, přesto jsem jich několik stihnul vzít do záběru. Velkou variabilitu vykazoval 
Tephrocactus geometricus, kde se na jednom stanovišti vyskytoval ve všech 
formách. Rostly zde kytky bez trnů, s jemnými trny, hustě otrněné s tmavou i světlou 
barvou, kulaté články měly v průměru 3-4 cm, ale vyskytovaly se zde některé až 7 cm 
velké. Variabilita rostlin byla i u jiných druhů, např. Airampoa tilcarense, zde kvetly 
jak žlutě, tak červeně, s trny světle žlutými, některými zbarvené až dohněda. Na této 
lokalitě byla zajímavá forma, zvláštně vytrněného Tephrocactus (Maihueniopsis) 
mandragora, který má kvést údajně červeně, my jsme viděli bohužel jen velké 
načervenalé pupeny a pěkný Pterocactus s růžovým květem. Tyto druhy by chtělo 
určitě ještě jednou trochu více prostudovat, stejně jako Puna bonnieae, kterou jsme 
dlouho hledali než jsme ji našli. 

Z doprovodné vegetace zde rostlo i spoustu zajímavých sukulentních rostlin a 
cibulovin. V Argentině se vyskytuje několik sukulentních rodů z čeledi Portulacaceae. 
Na těchto svazích rostly zástupci rodu Calandrinia Kunth. V záplavě jmen je dnes 
uznáváno asi devět argentinských druhů, zde se vyskytovala malá rostlinka 
s fialovými květy Calandrinia acaulis. Podobná situace je se zástupci čeledi 
Crassulaceae, která zahrnuje několik rodů, jedním z nich je Sedum L. V Argentině se 
vyskytují asi tři druhy, v Catamarce roste jen jediný druh Sedum cymatopetalum.  

I když bylo slunečné, jasné počasí, tak foukal příjemný chladivý vítr, teplota se 
pohybovaly kolem 22°C. Krajina vytváří fantastické horské scenérie různobarevných 
hornin. Každou chvíli stojíme a fotografujeme tuto nádheru. Pomalu se vracíme zpět 
do Fiambala, na skalách fotíme ještě velké Soehrensia formosa a na stráních 
Maihueniopsis glomeratus. Po cestě z hor se na rozlehlých pláních zvedal písečný 
prach a bylo vidět malé tornáda na vyprahlé poušti, už poměrně blízko u Fiambala. 
Ve městě se snažíme nakoupit jídlo, ale je siesta a nějak se nám to nedaří. 
 

 
Malé hlavičky Puna bonnieae na kopcích u Fiambala (27.1.2007) 
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Čeká nás velký přesun na Belén, zastavujeme ještě na jedné lokalitě a opět 
vyrážíme vpřed. Asi v polovině cesty se vytvořil opar a následně přes mlhu nebylo 
hory vůbec vidět. Jedeme ve výšce asi 1000 – 1200 m, v Londres muselo pršet, 
neboť jsou všude mokré cesty. Po příjezdu do Belénu už prší, tak hledáme ubytování 
někde v hotelu. Všude mají plno, neboť zde mají nějaké slavnosti, nakonec 
objevujeme v boční uličce malý hotel s názvem Doňa Pilar a tak jsme rádi, že na nás 
nebude pršet. Hotel nic moc, ale jak se později ukázalo, bylo to horší než se původně 
zdálo. Do jedné místnosti nebyly klíče, všude zatuchlý vzduch nevětraných místností, 
dusno, přízemní okna do rušné ulice, kde se bavili až do rána, elektřina propojena  
dráty, na které jsme raději ani nesahali, na záchodě vévodil nádherný šváb asi 12 cm 
velký, ve společenské místnosti byla televize přikrytá igelitem aby na ni nepršelo 
apod. Večer jsme šli nakoupit do nedalekého obchůdku, u vchodu hotelu sedělo 
několik žen všech generací, jakoby nás hlídali. Na spaní jsme si vzali preventivně své 
spacáky. Celou noc pršelo, ale nad ránem se to vybralo a bylo nádherné slunečné 
počasí. Ráno jsme zjistili, že to byl asi hodinový hotel, takže na nás za noclehy dost 
vydělali, když jsme tam spali celou noc, ale jejich služeb jsme raději nevyužili. 

Vyrážíme velmi brzy na další cestu směr Andalgalá, fotíme ještě kostelík na 
náměstí a velkou bílou sochu Krista nad městem. Po chvíli jízdy zastavujeme hned 
za městem, podívat se na Gymnocalycium catamarcense var. belense. Společně zde 
rostou z kaktusů Parodia catamarcensis a Trichocereus terscheckii, na skalách 
spoustu dyckií nebo zajímavé tilandsie. Teploty před polednem dosahují třicítky a je 
poměrně dusno, nadmořská výška kolem tisíce metrů. 

Pak už vyrážíme přes hory na „spegoše“. Původně jsme měli jet objížďkou 
jinudy, neboť kluci už přejezd přes hory Questa Mina Capillitas viděli, prý je 
nádherný. Nakonec se rozhodli, že mi udělají radost a pojedeme do hor. Nevím čím 
jsem si to zasloužil, ale myslím, že i oni se chtěli opět pokochat fantastickými pohledy 
na hory. Stoupáme stále výše a výše, teplota úměrně klesá s nadmořskou výškou. 
Co chvíli zastavujeme, fotíme horské scenérie a pohledy do údolí, prostě nádhera. 
Zastavujeme těsně před vrcholem, na rozhraní oblačnosti, je to zajímavá situace. 
Pod námi pěkné pohledy do údolí, nad námi rovné mraky, visící nad krajinou jako 
poklička, prostě skvělé. Vjíždíme do mraků, citelně se ochlazuje a musíme se 
přiobléct. Přes mlhu není téměř vidět, přesto pokračujeme úzkou horskou cestou až 
do výšky 3118 metrů, teplota klesla až na 11,5°C. Nad tři tisíci metry se začala opět 
objevovat na skalách Soehrensia formosa. Přejíždíme sedlo a začínáme klesat dolů. 
Kolem cest se občas pasou krávy, které před námi skáčou do propastí, alespoň to 
tak vypadá, nakonec jsme zjistili, že je tam vždy nějaká stezka, kde se schovají.  

Zastavujeme až nad hornickou osadou Minas Capillitas, kde rostou zajímavé 
rostliny Echinopsis thionantha, dříve vedený jako Acanthocalycium thionanthum var.  
aurantiacum, Denmosa rhodacantha, Soehrensia formosa, Airampoa sp. a objevují 
se první Gymnocalycium spegazzinii. Ráz krajiny se zcela změnil, jestliže předtím 
dominoval v krajině Trichocereus terscheckii, tak na druhé straně hor už roste 
Trichocereus pasacana a fantasticky vytrněné, velmi variabilní Opuntia sulphurea. 
Popojíždíme asi 4 km dále, kde je „spegošů“ už podstatně více, důkladně lokalitu 
prozkoumáváme a stále se nemůžeme nabažit těchto vytrněných skvostů. Ale čas je 
neúprosný a vydáváme se dále na cestu, zjišťujeme, že to nebude tak jednoduché. 

Cesta začíná být po deštích celkem neprůjezdná. Vymleté propadliny jsme se 
pokoušeli zpočátku vypodložit kameny, ale když seskoky byly víc jak metrové, tak už 
to prostě nešlo. Vrátit se zpět přes hory bychom už do tmy asi nestihly, to by byla 
sebevražda. Najednou jsme viděli vdáli projíždět nějaké auto, které odbočilo přes 
poušť. Při návratu jsme zde viděli ceduli, které jsme si předtím nevšimli – objížďka. 
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Dva pohledy na krásu hor, vlevo: jasně zřetelná „poklička“ z mraků na vrcholcích hor   

 

      
Vlevo: Echinopsis thionantha (Acanthocalycium thionantum var. aurantiacum), Minas Capillitas 

Vpravo: Denmosa rhodocantha, lokalita Minas Capillitas (28.1.2007) 
 
 

Vydáváme se touto cestou, vždyť musí někam vést, když zde projelo jedno 
auto, musíme projet také. Slunce začíná pomalu zapadat za obzor, ale z druhé 
strany začíná vítr zvedat písečný prach. Zpočátku cesta vypadá dobře, ale pak se 
mění ve vyschlé vodní brody. Stopy od aut naznačují, že se zde opravdu jezdí. Ve 
strachu před písečnou bouří ujíždíme říčním korytem, které nahradilo zmíněnou 
cestu. Kdyby začalo pršet, asi by nás to pěkně vytopilo. Za jízdy fotím vířící se písek, 
sluneční paprsky zapadajícího slunce, pohled na krajinu jen umocňují, dokonce 
začíná vdáli blýskat. Už za tmy vidíme v dáli nějaká světla, takže tam musí být 
civilizace. Jedeme, jedeme, světla se stáčejí doleva a cesta stále nechce končit, 
dokonce jsme jednou zapadli do písku a museli do auta trochu potlačit. Najednou se 
před námi objevuje vyvýšenina, malý násep, když na ni vyjedeme, zjišťujeme, že 
jsme na pěkné nové asfaltové cestě. Po chvíli přijíždíme na křižovatku, kde je 
odbočka od Capillitas, odkud jsme měli původně přijet. Vítr se utišil a po dešti ani 
památka, nespadla ani kapka. Zajíždíme bokem od hlavní cesty, stavíme stany, 
krátká noční diskuse a jdeme na kutě, už toho máme dnes za celou cestu dost.  
 V noci bylo poměrně chladno, avšak ráno svítí slunce a rychle se otepluje, v 9 
hodin je už 24°C, je nádherně, na vrcholcích okolních hor je vidět sníh. V písku a 
štěrku tady roste několik zajímavých cibulovin, Portulaca grandiflora, Ipomea carnea, 
Jatropha macrocarpa, malé iriskovité rostlinky s modrými květy Tigridia pavonia a 
zajímavá forma Pterocactus tuberosus (někdy uváděný kuntzei) s velkými hlíznatými 
kořeny, roste jich zde poměrně hodně, avšak nad zem vystrkují jen malou část. 
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Když jsem skládal stan, tak jsem zjistil, že jsme na jedné malé rostlince spali. 
V noci jsme si vůbec nevšimli, že tam ten malý „pteráček" roste. Mohla by to být 
nepříjemná věc, kdyby nějaký zatoulaný trn propíchnul samonafukovací karimatku. 
Ještě že před stavěním stanu dáváme na zem silnější igelit, který by měl zabránit 
propíchnutí ostrým předmětem. Před stavěním stanu vždy důkladně prohlédneme 
zem, nejhorší jsou totiž trny z akátů, které jsou tvrdé, dlouhé a kontakt s nimi by 
určitě znamenal propíchnutí karimatky. Malé trny pterokaktusu by přes igelit 
karimatce asi neublížil. Samonafukovací karimatka je nejdůležitější věc na spaní a 
vyplatí se před cestou do ní investovat. Po sbalení nezabírá moc místa, je lehká a po 
rozbalení se na ni příjemně spí, nechladí od země a netlačí.   
      

 

 
 
 
Zkoumání variability Gymnocalycium spegazzinii 

Hlavním úkolem dnešního (29.1.) a následujících dnů je zmapovat nádherný, 
dost variabilní druh Gymnocalycium spegazzinii. Vracíme se na asfaltku a vyrážíme 
směr Cafayate, první zastávku děláme Punto de Balasto. V kamenité zemi s řídkou 
buší roste až 25 cm velké Gymnocalycium spegazzinii, Echinopsis leucantha, 
Trichocereus pasacana a Opuntia sulphurea. Podobná vegetace roste i na další 
lokalitě u El Desmonte, přibývají však další dva druhy Tephrocactus weberi a Cereus 
aethiops, Gymnocalycium spegazzinii jsou zde poněkud menší. Nadmořská výška se 
pohybuje stále nad 2000 metrů.  
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Vlevo: malá Tillandsia bryoides,   vpravo: na skalách rostoucí Soehrensia formosa  

        
Vlevo: Pterocactus tuberosus (kuntzei) s řepovitým kořenem, vpravo: irisovitá rostlina Tigridia pavonia  
 

Na oběd jsme se stavili v Santa Maria, dal jsem si velmi dobrý biftek 
s hranolkama a rajčatový salát. Přežral jsem se! Mezitím se udělalo odpoledne velmi 
horko, ve 14 hodin je 33°C, na slunci podstatně více. Při výjezdu z města na vedlejší 
cestu jsme zapadli do bahna a nemohli jsme vyjet. Podkládali jsme pod kola kameny, 
větve a vše co jsme nalezli, avšak stále více jsme zajížděli do bahna. Nedá se nic 
dělat, nakonec šli Tomáš s Martinem hledat pomoc na vyproštění. Na rovince k další 
vesnici se zvedá silný vítr, který víří písek, podobně jako včera. Dokonce se tvoří 
malá tornáda, vítr stále sílí a obloha se zatahuje mraky. Po chvíli přišli s klukama čtyři 
chlapíci, někteří dokonce mírně podnapilý. Nadhodili předek auta na pevnou zem, 
potlačili do auta a byli jsme venku. Jak jednoduché, podobně jsme na šachtě 
nahazovali vykolejené důlní vozíky, bohužel jsem si neuvědomil, že by to mohlo 
fungovat u zapadlého auta v bahně. Vyprošťování trvalo celkem tři hodiny, dnešní 
plány se celkem zhatily. Děkujeme a dáváme našim pomocníkům pár peso na pivo.  

OSTNÍK – červen 2008 ………………....         …………………………………………….. 
 

93



      
 

      
Variabilita Opuntia sulphurea je poměrně velká, na obr. je vidět rozdíly v barvě, délce trnů i řezu květů 

Rostliny z provincie Catamarca, vlevo: za El Desmonte, vpravo: severně od Puerte Quemado. 
Dole: další stanovištní forma severně od Puerte Quemado s bělavým květem a světlými trny. 
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Z naší činnosti  
 

Dne 5.5.2008 mezi nás zavítal milý host z Polska, pan Andrzej Wandzik, 
kterého dobře známe z kaktusářských akcí, konaných na Ostravsku. Bydlí totiž pár 
kilometrů za hranicemi a dojíždí dokonce na schůzky do v Klubu kaktusářů v Českém 
Těšíně. Začátkem roku 2008 navštívil s dalšími kaktusáři z Polska a Česka naleziště 
kaktusů v Peru. Tato exotická země je známá několika botanicky odlišnými zónami, 
nádhernou krajinou a inckou historií. Na fotografiích bylo vidět, že slunečných dnů 
během pobytu asi neměli, neboť často byly rostliny foceny v mlze nebo v dešti. Viděli 
jsme zajímavé kaktusy, které se vyskytují jen v Peru jako matukány, islaje, oroje, 
arequipy, peruánské melokaktusy, tefrokaktusy, cereusovité kaktusy a mnoho dalších 
exotických rostlin. Peru bylo centrum říše Inků, takže nás přednášející zavedl svými 
obrázky podívat se na obrazce Nasca nebo ztracené město v horách Machu Pichu. 
Nelze ani popsat všechny nádhery, které jsme viděli. Musím vzpomenout návštěvu 
expedice u českého kaktusáře žijícího v Limě – pana Karla Knížete, který byl rád, že 
si může zase na chvíli povykládat česky. Přednášející nám věnoval CD s obrázky ze 
sbírky KK, které si příležitostně promítneme na některé naší schůzce. I když 
přednáška byla v polštině, myslím, že všichni dobře rozuměli, neboť přednášející 
mluvil pomalu a srozumitelně. Děkujeme za zajímavé zážitky a nádherné obrázky. 

 

 
Král Lumír (CZ), Breckenridge (USA), Andrzej Wandzik (PL), Botan. zahr. Gliwice (29.5.2005). 

 
 
Informace 
--- 7. - 10. června 2008 proběhne naše výstava kaktusů a sukulentů ve Stanici přírodovědců v 
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí 
vystavovat, aby si připravili své kolekce 
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--- 7. – 15.6.2008 KK Břeclav pořádá tradiční výstavu kaktusů v Lednici na Moravě (9-17. hodin). 
--- 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
--- 7. – 22.6.2008 se konají v Praze dvě výstavy, jedna v Botanické zahradě přírodovědné fakulty 
Univerzity Karlovy Na Slupi, druhá v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji. Ve Fata 
Morgáně budou každý víkend přednášky předních našich i zahraničních pěstitelů. 
--- 27. – 29.6.2008 již 15. mezinárodní sympozium Kaktusy v Pobeskydí 2008 na Čeladné – 
Podolánky, hotel Srdce Beskyd s bohatým programem. Srdečně všechny zveme.  
--- 30. srpna 2008 se koná v Brně setkání gymnofilů. 
--- Ve dnech 19.září až 21.září 2008 se koná na výstavišti Černá louka již šestý ročník Krajské výstavy 
pod názvem "Život na zahradě". Máte-li zájem vystavovat své vzorky v rámci zahrádkářské výstavy v 
Ostravské části kontaktujte se na telefon číslo 732 167 357 - Novotný Zdeněk. Vzorky se sváží ve středu a 
čtvrtek před konáním výstavy a v neděli 21.9. po 17.00 hodině se odebírají. Za umístění vzorků se neplatí. 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) po 17. hodině, ve Stanici přírodovědců v 
Ostravě-Porubě (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  
 

 
 
Adresy autorů: 
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. 
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