
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Časopis Klubu kaktusá řů v Ostrav ě 

 
 
 
 

Číslo  385. 
Ročník 38. 
Prosinec  2009  
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Kakteen und andere Sukkulenten č. 9 / 2006 
 

Titulní snímek by byl tentokrát velkým oříškem v každé soutěži, která by 
požadovala určit co snímek představuje. Pouze malý nápis Hoya bilobata  prozradí, 
že je to okolík růžových poupat druhu příbuzného daleko známější a často pěstované 
voskovky (Hoya carnosa). 

Je publikován nový popis Parodia uhligiana , která byla sice W. Rauschem 
objevena již roku 1962 (WR 20) a po jejím shlédnutí ve skleníku firmy Uhlig ji r.1963 
Backeberg neplatně popsal, ale platného popisu se všemi náležitostmi se dočkala až 
roku 2006 od Dierse a Rausche. Má neodnožující válcovité tělo o průměru až 10 cm 
a výšce až 20 cm se zelenou pokožkou. Spirálovitě probíhající žebra se člení na 
kuželovité bradavky, nesoucí v mládí bílou vlnu. Celé tělo i s temenem je chráněno 
hustým „kožichem“ dlouhých trnů. Středních je 7-12, nejdelší má až 6 cm délky. 
Jejich hnědočerná až červenohnědá barva u starých trnů šedne, tmavé zůstávají jen 
špičky. Krajních trnů je 28-40, délka je 8-18 mm, jsou bílé, u temene až růžově 
světlohnědé. Květy vyrůstají v blízkosti temene mezi trny, při délce kolem 4 cm mají 
průměr 5-7 cm. Jejich barva varíruje od sytě červené do oranžově červené. Tento 
druh roste v řídkých trávnících, pokrývajících kamenitou půdu v argentinské provincii 
Salta asi ve 3400 metrech nadmořské výšky. Popis provází čtyři barevné snímky, 
nákres řezu květem a mikroskopické snímky (REM) testy semen. 

Nejzajímavější článek tohoto čísla popisuje roubování areol, které je podle A. 
Neumanna jednoduché a rychlé, k tomu překvapivě úspěšné. Roubování může být 
potřebné pro uchování rostlin bez chlorofylu a jiných velmi choulostivých druhů, ale i 
pro vegetativní množení rostlin, u nichž je nutné uchovat jejich typické vlastnosti a 
vzhled, nebo které nelze sprášit. Autor využívá toto roubování hlavně k uchování 
a množení historicky vzácných, či nejhezčích nových hybrid echinopsisů, které 
pozdě, nebo vůbec neodnožují. Roubovací postup a jeho výsledky dokumentuje 14 
barevných snímků. Základem úspěchu je dobře rostoucí podložka. Užívá hybridní 
selenicereusy, echinopsisy, jusberty, hylocereusy. Roub z mateční rostliny tvoří 
seříznutý, asi centimetrový kousek jejího žebra s jednou či dvěma areolami. Ideální je 
odběr roubu z jedno- až dvouleté části žebra. Případné delší trny na areolách zkrátí, 
roub nasadí na seříznutou podložku a zajistí gumičkou. Zhruba po 7 týdnech začnou 
z areol vyrůstat odnože. Na matečné rostlině je třeba poraněné žebro ošetřit, 
dezinfikovat. (Poznámka: přítel Gibl, blahé paměti, postupoval obdobně a jako 
podložku užíval také Opuntia tomentosa.) 

Echinopsis chacoana  má kulaté, později krátce válcovité, neodnožující tělo 
se světle zelenou pokožkou. Na 12-18ti ostrých žebrech jsou ve zhruba 2 
cm odstupech areoly se šedohnědou plstí, nesoucí 7-8 krajních trnů o délce 2 cm a 
jeden střední, až 7 cm dlouhý. Všechny jsou rovné a tuhé, z počátku světle hnědé 
s tmavší špičkou, později šedé. V noci se otevírající květ má 12-18 cm dlouhou 
trubku, čistě bílé petály a zelenkavou čnělku i bliznu, vyčnívající z květu. Plod o 
průměru 2-3 cm je čokoládově hnědý, v plné zralosti až červený, obsahuje matně 
černá semena o velikosti 1,5 mm. Pochází z Paraguaye (Chaco Boreal) a z Bolívie 
(Santa Cruz), kde roste mezi keři a stromy v hlinité, živinami bohaté půdě. V době 
dešťů snáší i několikadenní zaplavení vodou. Pěstování není složité, roste však 
pomalu. V létě teplejší stanoviště chráněné před přímým sluncem, zálivka závisí na 
substrátu, který by měl být hlinitý. Zimovat suše na světle při 8-10 °C, snese však i 



nižší teploty. Množí se semeny, neodnožuje. Co do délky trnů, velikosti květů, nebo 
zbarvení pulpy plodů je značně variabilní, popsána byla var. spinosior (s větším 
počtem trnů- až 9 krajních a 3-4 střední, až 10 cm dlouhé). Sluší se připomenout, že 
tento druh byl popsán roku 1949 v Kaktusářských Listech Dr. Schützem (3 barevné 
snímky). 

Dyckia braunii , xerofyt z čeledi broméliovitých, roste v podobě asi 9 cm 
vysoké růžice několika silně dužnatých listů, vyrůstajících z hlízovité báze. Listy mají 
na povrchu bílé šupiny a zřetelnou kresbu sítě vodivých cév, jejich okraje jsou 
prohnuté, špička končí tuhým hnědým trnem. Internodium (květní stonek) vyrůstá 
z boku růžice do výšky asi 50 cm, je lysý, červenohnědý a nese 8-12 řídce spirálovitě 
uspořádaných květů. Oranžové květy o délce 1 cm a šířce 5 mm nejsou zvláště 
zdobné, pěstuje se především pro krásu listů. Kultura je náročná, vyžaduje širší 
mísu, minerální, lehce kyselý, stále vlhký substrát, v létě může mísa stát ve vodě, 
zálivka jen spodem. Zimovat při 10-15 °C a mírné vlhkosti (2 barevné snímky). 

Na devíti stranách je nový popis Sulcorebutia azurduyensis , rostoucí 
v bolivijském departmánu Chuquisaca na mnoha místech provincie Azurduy. Lokality 
jsou vždy poměrně vlhké louky, nacházející se na kopcích ve 2500 – 3150 m 
nadmořské výšky. Zde se nachází také lokality s příbuznými Sulcorebutia crispata a 
Sulcorebutia tarabucensis, takže se mezi milovníky sulkorebucií často hovoří o 
„sulkách z Azurduy“. Tělo Scr. azurdayensis často odnožuje za vzniku velkých skupin 
světlezelených hlaviček o průměru  2 cm a výšce l cm. Na některých lokalitách bývají 
rostliny větší (až 4 cm), méně odnožují a mají tmavší pokožku.. Tělo vyrůstá ze 
silného, až 10 cm dlouhého, rozvětveného kořene. Spirálovitě probíhající žebra se 
rozpadají na hrboly. Na jejich horní ploše jsou areoly s trochou bělavé plsti a 15-21 
měkkých trnů, uspořádaných do protilehlých dvojic. Trny jsou bílé, nažloutlé i 
nahnědlé, s více méně zřetelnou rezavou bází. Květy vyrůstají ze spodních areol, 
jsou trychtýřovitého tvaru, cca 35 mm dlouhé a stejného průměru. U starších, dobře 
živených kusů může být průměr květů až 5 cm. Barva květní trubky je růžová, 
nažloutlá, světle zelená či nahnědlá. Sepály jsou žlutavé, oranžové až červené, se 
zřetelným tmavším středním pruhem, jejich špičky jsou vždy tmavší. Petály jsou 
nahoře červené, oranžové až žluté, ve spodu bílé. Variabilita ostnů a květů je 
zachycena na 15 snímcích, dalších 8 snímků ukazuje ráz naleziště, plody a semena. 

Momordica rostrata  z čeledi Tykvovitých zaujala milovníky zvláštností svým 
velkým, kulatým kaudexem, ač blízké příbuzné má mezi melouny, okurkami, 
cukinami a dalšími asi 120 jinými rody s cca 600-900 druhy. Zájemce o kaudiciformní 
rostliny ocení u M. rostrata tvorbu šedozeleného až hnědého kaudexu s hlubšími 
rýhami na povrchu. U mladých kusů je kaudex kulatý, u starých může být až 60 cm 
vysoký při průměru 20 cm. Na špičatém temeni vyrůstají ve vegetačním období tenké 
výhony s listy, které se ovíjí kolem rostlin a předmětů v okolí, např. ve skleníku kolem 
podpěr nebo napínacího drátu. Jejich růst je rychlý, za týden až 50 cm, potřebují 
však slunce a vydatnější přihnojení. Rostlina je dvojdomá, pohlaví se pozná až podle 
květu. Plody v podobě nepoživatelných oranžových „paprik“ jsou na konci vegetace 
hlavní ozdobou rostliny, přes zimu zůstane jen holý kaudex (6 snímků). 

Seriál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny pro pěstování těchto 
druhů: Mammillaria beiselii  (byla popsána 1979,  patří do skupiny M. karwinskiana, 
nápadné je dichotomické dělení těla u větších rostlin. Pochází z mexických států 
Colima a Michoacan, dobře roste v minerálním substrátu na výsluní. V létě bohatší 
zálivka, kvete na jaře věnečkem žlutozelených květů, často i na podzim. Zimovat při 
10-12 °C a v suchu); Sulcorebutia santiaginiensis  (drobný druh z bolivijské 
Cochabamby, rostoucí ve výšce kolem 2800 m. Má dlouhý řepovitý kořen, vyžaduje 



dobré větrání, stanoviště venku s ochranou před deštěm, ale opakovanou zálivku. 
Chladné zimování při 5 °C, pak bohat ě kvete červenofialovými, poměrně velkými 
květy); Euphorbia balsamifera  (keřovitý pryšec, rozšířený na Kanárských ostrovech, 
dobře roste v písčitých substrátech na plném slunci. V létě snese bohatou zálivku, na 
zimu shazuje všechno listí, musí být na bezmrazém místě pod sklem, nejlépe při 
teplotě kolem 10 °C  a tém ěř v suchu). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Rod Gasteria  Duval ( Aloaceae ) – 
kultivary a hybridy 
 

V návaznosti na nedávno publikovaný článek o gastériích by vůči čtenářům 
nebylo korektní zamlčet existenci hybridů. Je pravdou, že většina pěstitelů vyhledává 
právě barevně zbarvené kultivary, vnitrorodové či interrodové hybridy. Pokusím se 
tedy popsat alespoň základní běžně pěstované kultivary a jelikož černobílé tisky 
našeho periodika nejsou nejkvalitnější, zájemcům nezbývá než se podívat na 
elektronickou formu Ostníku na našich WEBových stránkách, kde jsou k dispozici 
fotografie barevné. 
 

   
                    Gasteria obtusa „Variegata“                                         Gasteria „Snow Storm“ 
 

Výčet začnu rostlinkami, které mám ve sbírce nejdéle: Gasteria obtusa 
„Variegata“ (totožné s G. „Fuji Yuki“) je s největší pravděpodobností forma 
pocházející od G. pillansii. Jedná se o běžně pěstované a rozšířené  rostliny. Přesto 
jsou tyto rostliny ve sbírkách velmi efektní a vždy upoutají návštěvníky. Velmi 
podobný, ale mnohem ozdobnější, je kultivar „Misuzu-no-fuji“, který je v našich 
sbírkách rovněž hojně pěstovaný. Z Japonska pochází také méně běžný kultivar G. 
„Sakura Fuji“, který je podkladovou barvou krémově žlutobílý s tmavou kresbou.  
Poslední z okruhu „typicky variegátních“ rostlin je G.  „Green Ice“, která má listy 
trojúhelníkovité a vztyčené vzhůru. 

Gasteria „Lime Warty“ je rovněž běžně pěstovaný kultivar, u kterého je 
zbarvení listů v odstínech zelené barvy, a kdy je podkladovým základem brčálově 
zelená na které vynikají světle zelené proužky a tečky. Tento kultivar je spíš 
drobnějšího růstu, ovšem kresbou je mu  velmi podobný kultivar „Isumitsuonishiki“, 



který má ovšem protáhlejší a delší listy (a je totožný s šířeným kultivarem s názvem 
G. „Little Warty“).  Gasteria „Pink Splash“ je dosti podobná G. pillansii, ovšem kresba 
je v odstínech bílorůžové až červenorůžové. Gasteria „Snow Storm“ má na tmavě 
zeleném podkladu výrazné a veliké, sněhově bílé, pravidelné tečky. Navíc tento 
kultivar existuje i jako „variegata“, což jej činí  ještě efektnějším. Jedná se o vysoce 
dekorativní kultivary. Gasteria „Blushing Star“ vyniká „hvězdicovitým“ růstem, ovšem 
zbarvení není výrazné. Podobný tvar rosety sledujeme i u G. „Galaxy“ , která má na 
trávově zeleném podkladu téměř v rovnoběžném uspořádání spousty drobných, 
světle zelenobílých, teček. Tato kresba je nejmarkantnější na mladých listech.  
Zajímavým hybridem je G. x „Ifu“, která má patrně jednoho z rodičů  G. vlokii, ale 
celkové zbarvení je světlejší a efektnější. Dle mého názoru je tomuto hybridu velmi 
podobný hybrid x „Marble Queen“. Pozoruhodným hybridem je G. x „LIngwenya“, 
která je na svrchní straně listu pokryta světlými a výraznými „bradavicemi“. Gasteria 
„Pearl“ - jak už název hybridu napovídá – je  opravdu perla mezi hybridy. Zelené, 
široké, trojúhelníkovité listy jsou dekorovány světle zbarvenými, pravidelně kruhovými 
a bílými „perličkami“. Jedná se opravdu o velmi efektní rostliny. G. „Zaria“ má široké, 
zakulacené listy velmi hustě pokryté bílými tečkami. Není běžně pěstovaná. 
 

    
                  Gasteria „Blushing Star“                                                  Gasteria „Zaria“ 
 

   
                     Gasteria „Misuzunofuji“                                                  Gasteria „Pearl“ 
 

U všech kultivarů gasterií platí mnohem více než u přírodních druhů 
obezřetnost při zálivce, neboť jsou nesmírně náchylné k houbovým onemocněním, 
zejména fusarióze. 
Roman Štarha  



Aloe 
 

Aloe jsou poměrně běžně pěstované sukulenty. Doposud bylo u těchto rostlin 
popsáno více než tisíc jmen, ovšem v současnosti je uznáváno asi 560 taxonů. 
Z tohoto množství je pouze asi 100 druhů běžně pěstováno milovníky sukulentních 
rostlin. V sérii článků se pokusím čtenáře seznámit asi s nejběžnějšími druhy, které 
lze spatřit ve středo a západoevropských sbírkách. Seznámení s rostlinami Nebude 
podle jednotlivých lokalit nebo nějakého dalšího dělení, ale podle mnou aktuálně 
zpracovávaných fotografií. V našich krajích je patrně jednou z nejznámějších aloí 
Aloe arborescens  a proto tímto taxonem začínám.... 

 
Aloe arborescens  Mill. (1768) 

POPIS: Rostliny vytvářejí veliké, bohatě rozvětvené keře nebo stromky, které 
jsou vysoké přibližně dva metry. Vrcholové růžice se skládají z šedozelených až 
zelených listů různé délky, která se v průměru  pohybuje mezi 50 a 60 centimetry. 
Jsou silně stočené dovnitř a doširoka rozevřené. Na okrajích mají pevné zoubkování, 
které má buď bílou  nebo stejnou barvu jako list. Květenství je zpravidla jednoduché 
až 60 (90) centimetrů vysoké. Převažují květenství jednoduchá, ale někdy se přece 
jen stane, že se rozvětví na dvě části. Hrozen květů je kuželovitý a je složen z 
šarlatových, oranžových, růžových kvítků, jejichž barva později přechází do žlutých 
odstínů. Kvete od února (v domovině) do června/července.  
Synonyma: Aloe arborea Medik. 1783, Aloe frutescens Salm-Dyck, Aloe fruticosa 
Lam, Aloe natalensis J.M.Wood & M.S.Evans, Aloe perfoliata var. arborescens  
Aiton, Aloe arborescens var. milleri A.Berger, Aloe arborescens var. natalensis 
Berger. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA, Zimbabwe, Malawi, Mozambik (+ introdukce do dalších zemí) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Snad by se dala zaměnit s A. angelica (ta má ovšem mnohem 
kratší květenství) nebo s A.  pluridens, která je ovšem štíhlejšího vzrůstu a tělní šťáva 
je mírně nažloutlá. Patrně nejpodobnější je A. mutabilis, která má širší listy a 
dvoubarevné květy.  
PĚSTOVÁNÍ: Téměř bezproblémová rostlina, snadno pěstovatelná a široce rozšířená 
jak mezi laiky, tak ve specializovaných sbírkách. 

 
Aloe volkensii  Engl. (1895) 

POPIS: Sukulentní keř, častěji stromovitého vzrůstu až do 6-9 m, zpravidla 
jednoduchý stonek, někdy odnožuje u báze, typické je ale množství suchých listů na 
„kmínku“. Listy v rosetě jsou vztyčené, později zkroucené. Zuby na listech jsou 
zřejmé, 2-4 mm velké. Barva listů je tmavě olivově zelená, někdy nažloutlá, při 
vysušení načervenalá. Květenství je cylindricko-kónické, až 50-60 cm dlouhé. Květy 
jsou oboupohlavní, pravidelné, pedicely 1-1,5 cm, 6 laloků je 12-17 mm dlouhých, 
červené se žlutavými tečkami. Plodem je vejčitá tobolka 3x1,5 cm. 
ROZŠÍŘENÍ: Kenya, Tanzánie, Uganda 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Semena  této aloe byly nezřídka dovezeny do Evropy, ovšem ne 
z důvodu sběratelského či cíleně pěstitelského, ale proto, že rostliny rostou např. ve 
známém Národním parku Maasai Mara. Navíc tato vzrůstná aloe bývá používána 
k léčitelským účelům. 
PĚSTOVÁNÍ: V našich podmínkách se z této krásné rostliny stává vytáhlé a 
nevzhledné  „chroští“. Důvod je jasný, rychlý růst a nedostatek světla. 



 
Nahoře: Aloe volkensii, dole: Aloe nyeriensis 

 



Aloe lateritia  Engl. (1895) 
 

POPIS: Poměrně hojně rozšířena. Je zpravidla přisedlá, až 50 cm velká. 
Zpravidla solitérní, někdy odnožuje a vytváří malé skupiny. V růžici je obyčejně 16-20 
listů, 25-50x5-10 cm, špička uťatá, okraje mají pevné, hnědé zuby cca 3-4 mm velké. 
povrch listů je zbarven jasně zeleně, je tečkovaný bílými tečkami v nepravidelných 
řadách. Květenství je 4-12x8 cm velké na asi metrovém stvolu. Květy jsou 
oboupohlavní, pedicel 2-3 cm dlouhý, 6 laloků 10-13 mm, oranžově červené, 
vyjímečně žluté. Plodem je tobolka až 28 mm velká, mdle hnědá s mnoha semeny. 
Semena jsou asi 5 mm velká 
Synonyma: Aloe amanensis, Aloe boehmii, Aloe campylosiphon 
ROZŠÍŘENÍ: Kenya, Tanzánie, Ethiopie 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: možná záměna se subsp. graminicola. 
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně snadné, vyžaduje více slunce. Dříve byla masově sbírána 
v keňské přírodě. Obsahuje totiž glykosidy anthronu, což vedlo k medicínskému a 
kosmetickému využití těchto rostlin. 
Aloe lateritia var. graminicola Carter. (1994) 
POPIS: Výrazně menší než typ a také kresba listů je výrazně efektnější. 
ROZŠÍŘENÍ: Kenya, Ethiopie 
 

   
      Aloe lateritia                      Aloe lateritia var. graminicola 

 
 
Aloe aageodonta  L.E.Newton (1993) 

POPIS: Zatím nepěstovaná. Tvoří křoviny a shluky jednotlivých rostlin až do 
průměru 3 m. Jednotlivé rostliny mohou být až 1-2 m dlouhé. Listy štíhlé, zkroucené, 
úzce kopinaté, až 50-60 cm dlouhé a 8-10 cm. U báze širší, tmavě šedozelené, při 
plné sluneční expozici načervenalé. Mladé listy mohou být tečkované. Na okrajích 
listů zřetelné až 3 mm zuby. Květenství je až 70 cm vysoké, rozvětvené na 6-10 
stvolů. Perianth žlutý, někdy červený, zeleně tečkovaný 27-30 mm velký, 7-8 mm 
v průměru. Tobolka vejčitá, 20-25x12 mm.   
ROZŠÍŘENÍ: E Kenya (Muvaroa Hill) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: A. nyeriensis 
PĚSTOVÁNÍ: Zatím bez zkušeností. 
 



Aloe nyeriensis  Christian (1952) 
POPIS: Zatím u nás málo pěstovaná. Tvoří křoviny a shluky jednotlivých 

rostlin až do délku 2-3 m. Listy štíhlé, úzce kopinaté, vzpřímené až 7 cm dlouhé. U 
báze širší, vlastní listy jsou jasně zelené. Mladé listy mohou být tečkované. Na 
okrajích listů zřetelné až 3 mm zuby a jsou v rozmezí 10-12 mm. Staré listy 
opadávají, stonek pak vypadá „holý“. Květenství je až 60-80 cm vysoké, větví se a 
každá větev nese 8-10 cm velkou latu. Květ je jasně šarlatový, červený. Vyhledává 
polostín až stín, roste zpravidla pod akáciemi v nadmořských výškách 1760-2100. 
Druh je keňským edemitem a roste ostrůvkovitě v oblasti Nyeri. Tato Aloe bývá 
využívána v léčitelství. 
Synonyma: Aloe ngobitensis 
ROZŠÍŘENÍ: Kenya  
MOŽNÉ ZÁMĚNY: tuto keňskou aloi můžeme zaměnit s A. confusa (ta ovšem roste 
jen na omezeném areálu okolo Lake Chala). V mládí rovněž možná záměna s A. 
aageodonta, ovšem i u tohoto taxonu je výskyt silně omezen. 
PĚSTOVÁNÍ: Nenáročná rostlina, ovšem v našich podmínkách nepatří mezi 
atraktivní druhy. 
Roman Štarha  
 
 
 

Ohlédnutí do nedávné minulosti – 2. 
 

Posledně jsme navštívili sbírku pana J. Krachta, který prakticky s kaktusy 
začínal zhruba asi před 25 léty. Na obrázcích jsme mohli vidět jakou sbírku má dnes. 
Vzpomínám si na tyto fotografie nebo diapozitivy jsou u p. Krále, kde měl na zahradě 
první skleníček malých rozměrů, zapuštěný do země a zasklen byl tmavým sklem 
„ornament“. Rostliny pod tímto sklem netrpěly popálením, ale také trpěly 
nedostatkem světla a proto výsledky nebyly při pěstování nijak valné. Teprve po 
nějaké době, když si vybudoval větší skleník s normálním sklem, což tehda bylo 
v bývalé NDR nad velmi lidské úsilí, protože nebyl písek (po 25 cm „ornice“ byl tam 
sám písek), byl problém sehnat cement a nadlidský problém byl sehnat sklo, které se 
tehda dodávalo na objednávku až  za několik měsíců nebo někdy to trvalo i několik 
lét. Musím podotknout, že pokud se vžijeme do role tehdejších kaktusářů v NDR, 
navíc když nebyli ani členy nějaké významné organizace, kterou tehdy přestavoval 
Berlín, můžeme jen konstatovat, že naše pomoc a rady, případně dovoz naších 
kaktusů a semen do tamních sbírek, byl počin na tehdejší dobu byl velký. 
 

  
vlevo: přátelé Brandejs a Chvastek uzavírají smlouvu o spolupráci s p. Krachtem a Pickertem 

vpravo: návštěva u nás p.Tůma a Kracht 



Ti, kdož kdysi stáli na začátku družby, ze strany „NDR“, jako předseda pan 
Pickert, Krumbeck a jejich manželky, dále p. Kracht, Rothe a další, bohužel se tohoto 
času nedožili a už nejsou mezi námi. Přátelství bylo přetrháno, jedním jednotlivcem a 
další přátelské vztahy jsou pouze mezi dvěma zástupci kaktusářů, s kterými do 
dnešních dnů je nějaká spolupráce. 

Když jsem dostal infarkt a moje další perspektiva s kaktusy byla velmi nejasná, 
vzhledem k tomu, že zdražila nafta, s kterou jsem skleník vytápěl a tehdy, pokud si 
pamětníci vzpomínají, stál Bencalor – jeden litr nafty – 0.90.-Kčs (slovy devadesát 
haléřů), nemohl jsem kaktusy stěhovat „někde“. Proto jsem se rozhodl, že sbírku 
rozprodám nebo nějak se ji zbavím. 

Jelikož mi bylo líto Astrophyt, které jsem dostal od p. Bahounka, Harašty, 
Fleischera a podobně. Protože se jednalo o starší rostliny a jejich zánik mi nebyl 
lhostejný, nakonec po dlouhé úvaze padlo rozhodnutí, tyto rostliny darovat panu J. 
Rothe, který v té době již nějaké Astrophyta měl a celkem se mu vedly. 

Po strastiplném vyřizováni „fyto osvědčení“ a podobně, nakonec p. Rothe si 
pro rostliny přijel, proběhlo důkladné zabalení na cestu, (zhruba 800 km), ale po 
příjezdu na hranice ČSSR-NDR, nastala komplikace pro převoz rostlin a nepomohly 
ani „papíry“. Zdržení zde bylo velmi nepříjemné a dlouhé asi 10 hodin. Nakonec 
všechno proběhlo dobře, celníci p. Rothe propustili a rostliny se dostaly do sbírky. 
Chtěl jsem Vám tuto sbírku představit dnes alespoň ve fotografiích, ale p. Rothe nám 
zaslal jiné rostliny a ne Astrophyta, které tak rád pěstuje a vysévá. Zde musím zmínit, 
že v minulém roce vyséval semena Astrophyt od p.Harašty z Brna a velmi si 
pochvaloval jak mu klíčily a pak semenáčky rostly.  

Proto Vám dnes představujeme pouze část sbírky, kde Astrophyta nejsou a 
jak je vidět, tak se daří i zde jiným druhům kaktusů. V dalším pokračování si řekneme 
něco více o spolupráci, která probíhala až do pádu Berlínské zdi. 
 
Milan Tůma 
 
 
 

55 let KK Ostrava 
 

Letos náš Klub Kaktusářů v Ostravě oslavil 55 výročí svého trvání, když byl 
založen na začátku roku 1954. MUDr. Plesník však už kdysi upozorňoval na to, že 
v Ostravě byla založena pobočka pražských kaktusářů na jaře roku 1924, to je o půl 
roku dříve než byl založen brněnský spolek Astrophytum. Odkázal mě na staré 
kaktusářské časopisy, ale já tuto zprávičku nikde nenašel, asi jsem nepátral v tom 
správném časopise.  

Na Zavírání sezóny v Chrudimi jsem se na toto téma opět mluvil s osobou 
nejpovolanější, odborníkem přes kaktusářskou historii – Vláďou Šedivým z Prahy. 
Hned druhý den mi přišel mejlík a v něm dva odkazy na literaturu, kde se o tom píše. 
Za rychlou odpověď mockrát děkuji. 

První pramen jsou Kaktusářské Listy 1932, str.12  v Jednatelské zprávě pro 
řádnou jubilejní valnou hromadu za rok 1931, ve které jsou shrnuty všechny 
podstatné události a usnesení prvních deseti let existence spolku (Josef Janda, 
jednatel píše:) - "na výborové sch ůzi dne 28. b řezna 1924 jest spolek  na podn ět 
p. redaktora Zindlera ú časten na založení odbo čky v Moravské Ostrav ě. 
Odbočka tato však nem ěla dlouhého trvání" 



Druhý pramen je novější, Kaktusy 2001/3, str. 76 od Stejskala: Z historie 
spolků - "Dne 18.3.1924 je ustavena pobo čka pražského SPK v Ostrav ě a podle 
Fričových údaj ů dosáhl po čet členů během toho roku kolem osmdesáti". Autor 
tohoto článku asi omylem uvedl špatný den založení, kdy 18. den, ale na podzim bylo 
založeno brněnské Astrophytum. 
 

   
katalog vystavovatelů na zahradnické výstavě v Opavě roku 1922 

 
 

Už v Jubilejním sborníku, který jsme vydali roku 1984 v Ostravě, jsem uvedl 
několik jmen kaktusářů z Ostravy a okolí, kteří byli členy tehdejší pobočky pražského 
Spolku. Dnes připomenu asi nejlépe zdokumentovanou sbírku meziválečných let – 
sbírku Franze Kukola z Opavy. Franz Kukol si z první světové války přivezl těžké 
zranění, ale také manželku z Albánie. V Opavě si založili zahradnictví, kde pěstovali 
zeleninu a spoustu květin. Manželce se velice líbili kaktusy a tak ji Franz nechal 
přivést z Mexika dva vagony importů, které stály dva týdny na nádraží v Opavě než je 
proclili. O kaktusy se starali zpočátku společně, ale kvůli zranění Franz Kukol 
přenechával práci své ženě a pracovníkům, které zaměstnával.  

V roce 1922 proběhla v Opavě (tehdy známá spíše jako Troppau) celonárodní 
zahradnická výstava, které se také Franz Kukol zúčastnil. Dokazuje to katalog 
vystavovatelů, který při této příležitosti vyšel a Franz je uveden na osmém řádku. 
Expozice kaktusů byla velmi vkusně uspořádána do podoby krajiny, která byla 
nakreslena v pozadí a umocňovala tak dobrý dojem. Této výstavy se zúčastnili i další 
kaktusáři z Ostravska. 



 
expozice kaktusů Franze Kukola z Opavy na zahradnické výstavě roku 1922 

 
 

Na staré kaktusářské materiály se dá ještě někdy náhodně narazit i v dnešní 
době. Je to však věc štěstí. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří už něco věnovali 
nebo zapůjčili, ale i všem, kteří ještě něco objeví a ozvou se. Děkuji  KL 
 
 
 

Závěr fotoalbumu našich členů 
 

Jubilejní rok našeho Klubu kaktusářů v Ostravě 2009 se pomalu blíží ke konci 
a ke konci se blíží i seriál Fotoalbum našich členů. Jestli jste se v něm nenašli nebo 
jste neviděli své známého kamaráda, je to tím, že v mém archívu tato fotografie není. 
Jestli máte staré, ale i nové fotografie našich členů nebo z kaktusářských akcí, 
můžete je prosím zapůjčit redaktorovi k okopírování. Jistě jste si všimli, že se 
v seriálu objevili i známí kaktusáři z jiných Klubů. Je to tím, že po několika letech 
činnosti kroužku v Ostravě, si naši vzdálenější kaktusáři zakládali nové kroužky 
v místě svého bydliště, takže v okolních městech vzniklo hned několik kaktusářských 
kroužků. Rovněž v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo podmíněno odebírání 
našeho zpravodaje Ostníku členstvím v naší kaktusářské organizaci. Děkuji všem 
přátelům, kteří mi zapůjčili fotografie nebo i diapozitivy, které se dají rovněž 
naskenovat. Jakmile bude dostatečný počet obrázků, může i nadále seriál vycházet, 
ale bude to stále obtížnější. Záleží jen na nás všech kolik obrázků ještě seženeme. 
V letošním roce jsme představili přes 130 ostravských členů (viz seznam níže). KL 



Seznam vyobrazených členů v Ostníku v roce 2009  
 

Adam Zdeněk 

Adamčík Petr 

Adámek Petr 

Achrer Josef 

Bárta Jaroslav 

Barták Jan 

Brada František 

Brandejs Vladimír 

Bunček Lumír 

Čečetka Alois 

Černík Horst 

Červinka Petr 

Dědoch Jaroslav 

Dostál Zdeněk 

Doubrava Jaroslav 

Dřímal Miroslav 

Dubielecka Božena 

Duda Lasislav 

Franek Antonín 

Frgál Petr 

Frýdl František 

Funiok Jaroslav 

Gaj Leoš 

Geisler Bohumil 

Gela Leopold 

Gibl Jiří 

Glac Milan 

Gross Zdeněk 

Gryger Tomáš 

Grym Rudolf 

Halfar Miroslav 

Hanas Michal 

Havlík Jiří 

Heinz Vladimír 

Hovězák Jiří 

Chmelová Eliška 

Chorobík Josef 

Chudárek Hynek 

Chvastek Jaromír 

Iház Erich 

Illík František 

Janota Herbert 

Janus Radomír 

Kabílka Jan 

Kania Adolf 

Kitler Vilém 

Klouda Pavel 

Knyspel Josef 

Kohout Miroslav 

Kolařík Jiří 

Kotala Radim 

Kousalík František 

Kozel Vilém 

Král Lumír 

Křístek Lubomír 

Kubita Oldřich 

Kučera Josef 

Kupka Antonín 

Lichý Bedřich 

Lichý Petr 

Lisník Pavel 

Litner Josef 

Lukašík Emil 

Luňáček Alois 

Maciáš Alois   

Macura Josef 

Majkus Rudolf 

Martiník Josef 

Masný Arnošt 

Miketa Jan 

Mikula Zdeněk 

Mikulík Petr 

Mikulík Zdeněk 

Mikušová Věra 

Minol Jindřich 

Musálek Stanislav 

Nedorost Zdeněk 

Nimrichter Jan 

Novák Jan 

Novák Zdeněk 

Orszulík Kristýn 

Ostravský Ota 

Otisk Lubomír 

Ožanka Milan 

Pakr Antonín 

Pavel Milan 

Plesník Vladimír 

Plešinger Václav 

Plešingerová Ludmila 

Polášek Lubomír 

Polášek ml. Milan 

Polášek st. Milan 

Polcer Antonín 

Poratzký Miloš 

Pospíšil Jindřich 

Potyka ml. Ota 

Potyka st. Otakar 

Přerovský Miroslav 

Ramik Tadeusz 

Revenda Ludvík 

Rüdrich Jiří 

Schlesinger Zdeněk 

Sklenka Jaroslav 

Skoumal Vladimír 

Sladčík Jaromír 

Slovák Stanislav 

Soukup Vlastimil  

Spál Jan 

Staník Roman 

Stříž Zdeněk 

Student Zdeněk 

Svoboda Jan 

Sýkora Walter 

Šeděnka Zbyněk 

Špok Václav 

Štarha Roman 

Štefek Lumír  

Tajduš Stanislav 

Tůma Milan 

Tvardek Miroslav 

Úředníček František 

Válek Josef 

Válek Pavel 

Vaněk Jaroslav 

Vavrouch Jaromír 

Vepřek Bohuš 

Vích Jaroslav 

Vilášek Miroslav 

Wajter Jaromír 

Wilk Jaroslav 

Zavadil Emil 

Zdrálek Václav 



Fotoalbum našich členů – VIII. 

 

 

 

 Ladislav Duda                                   Hynek Chudárek                                   Jaromír Slad čík 

 Zdeněk Mikula                                      Jind řich Minol                                        Josef Válek  

 

 Bohumil Geisler                                   Jaroslav Funiok                                   Josef Knyspel  

      Vilém Koziel                                     Zdeněk Student                                      Adolf Kania  



 
 

 

Opustil naše řady 
 

Když jsem v únorovém čísle Ostníku představil ve „Fotoalbumu našich členů“ 
dlouholetého člena Ing. Milana Glace, netušil jsem, že ve stejném roce budu 
potřebovat jeho fotografii ještě jednou. Bohužel při nejsmutnější zprávě, kterou jsem 
obdržel začátkem prosince, dne 1.12.2009 totiž opustil naše řady, ve věku 54 let, 
aniž by se s námi rozloučil. Ing. Milan Glac se narodil 17.10.1955 v Jablonném pod 
Ještědí a vystudoval vojenskou akademii v Liptovském Mikuláši. U vojáků zůstal 
prakticky celý zbytek života. Do našeho kaktusářského Klubu vstoupil hned po 
politické změně v devadesátých letech, když přišel za prací do Ostravy. Předtím byl 
už několik let členem v Náchodě. Na naše schůzky docházel pravidelně, zúčastňoval 
se našich kaktusářských akcí jako výstavy, zájezdy či setkání kaktusářů. 
Nezapomenutelné byly tzv. “výborovky“, na které s námi chodíval po pondělní 
schůzce, abychom prodiskutovali jak vylepšit dobrý chod klubové činnosti. Na 
listopadovou schůzku už nepřišel, asi po měsíci podlehl těžkému zranění. Jeho velká 
obětavost a smysl pro kvalitní práci si získala mezi kaktusáři značné ocenění. Odešel 
skromný, přátelský kamarád, který rád rozdával dobré rady, měl rád lidi a přírodu. 
Ostravští kaktusáři na něj nikdy nezapomenou.    Čest jeho památce ! 
 

   
vlevo: přátelé Milan Glac, Jaromír Wilk a Jan Spál na výroční schůzi 2.2.2009 
vpravo: Milan Glac ve skleníku v Hulíně u pana Hanáka, na zájezdu 30.5.2009 

 

 Petr Adámek                                     Mi roslav Halfar                                      Josef Ku čera  



Z naší činnosti  
 

Dne 2.11. mezi nás přijel vzácný host z Brna pan Jaroslav Procházka, aby 
přednesl své poslední poznatky o gymnech z cesty po Argentině v roce 2009. 
Tradičně kvalitní odborná přednáška upoutala všechny přítomné. Průběžně probral 
téměř všechny druhy gymen, vyskytující se v Argentině. Přidal doplňující komentář i 
několik obrázků z předcházejících cest, čímž zhodnotil prakticky výsledky všech cest, 
které za gymny podnikl. Nejvíce upoutaly naše členy obrázky silně otrněných rostlin 
Gymnocalycium mostii ssp. ferocior a hned by každý chtěl mít tyto fantastické rostliny 
ve své sbírce. Děkujeme přednášejícímu za skvělý, nevšední zážitek. 
 
 

PF  2010PF  2010PF  2010PF  2010    
 

Redaktor Ostníku přeje všem našim čtenářům a spolupracovníkům do Nového 
roku 2010 především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v rodinném kruhu, tak i 
mezi svými přáteli, zajímavé a poutavé články v Ostníku, ale především hodně 
radosti se svými pichlavými rostlinkami. 
 
 

Informace 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17.00 hodin, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   
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