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Jen málokterý kaktusář se může pochlubit, že má Sclerocactus parviflorus a
že viděl jeho nádherné květy karmínové barvy, mající ve středu početné, sytě žluté
prašníky a růžovou bliznu. Snímek dvou parádních exemplářů zdobí titulní stránku
tohoto čísla KuaS.
Manželé Lausserovi několik let vyjížděli na dovolenou do Mexika s cílem projít
a zdokumentovat lokality na nichž převážně rostou rody Turbinicactus a
Ariocarpus. Sledovali také v jakých půdách (vápenec, štěrk, jíl s vápencem, syrový
humus) rostou, zda nadmořská výška, teploty, nebo množství vodních srážek
ovlivňují vznik lokálních forem s mnohdy silně odlišnými těly, mamlemi i barvou
květů. Oblasti výskytu jednotlivých druhů ariokarpusů se svými okraji někde
překrývají, za významné považují jaké druhy hmyzu se podílí na opylování květů.
Ariocarpus kotschoubeyanus převážně roste na plošinách mexických hor, jejichž
půda je jílovitě hlinitá s příměsí vápna, ale bez sádrovce. Vegetace je zde řídká,
během období dešťů bývá část areálu zaplavena. Poddruh elephantidens Halda však
roste jen na místech, kde se půda skládá z hrubších kusů hnědého či šedého
vápence. Naleziště Ariocarpus retusus jsou hlavně na plochých, nízkých,
vápencových kopcích, půdu tvoří kaménky s pískem. V místech, kde oba druhy
rostou spolu, se vyskytují jejich přírodní hybridy. Např. Ariocarpus retusus s bílým
květem, s odlišným tvarem mamlí, s chybějící rýhou areoly, s krátkými mamlemi a
rýhou po celé délce mamlí, s vidlicovitě zakončenými hroty mamlí, kristátní formy atd.
Našli také hybridu Ariocarpus retusus x Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii a to
v místě, kde oba druhy náhodně rostly blízko sebe. Podmínkou vzniku hybridy je, aby
oba druhy kvetly současně a na jejich sprášení se podíleli společní opylovači.
V přírodě často nebývají tyto požadavky splněny. Odlišná doba květu souvisí s dešti
na poměrně malých územích. Opylovači, včetně divokých včel, vosiček a některých
brouků, jsou zpravidla přitahováni květy stejné barvy a stejně vonícím nektarem
květů. Autoři uveřejňují 18 snímků ariokarpusů, jejich přírodních hybrid a krajiny ve
které rostou. Fotografie velmi výmluvně dokumentují jejich pozorování.
Lavranos a McCoy popisují nový druh aloe endemicky rostoucí na
křemencových skaliscích madagaskarské provincie Fianarantsoa. Tato Aloe
saronarae má krátký kmínek a růžici 12-18 listů se zpětně zahnutými špičkami a s
tvrdými, ostrými zoubky na okrajích. Květní stonek je až 75 cm vysoký, rourkovité
květy o délce 22 mm jsou červenooranžové se žlutými špičkami srostlých korunních
plátků. Od blízce příbuzné Aloe itremensis se liší více vzpřímenými listy, zpravidla
nerozvětveným květním stonkem a delšími květy (8 snímků).
Coryphantha retusa (= komolá) byla prvně popsána roku 1836 Salm-Dyckem
jako Melocactus mammillariaeformis. Neodnožující tělo je kulaté s plochým
temenem, s tmavě zelenou pokožkou a s bohatou bílou vlnou mezi kuželovitými
mamlemi. Má 10-14 krajních, silnějších trnů lehce přihnutých k tělu, světle žluté barvy
s tmavou špičkou, někdy má také jeden střední trn dlouhý asi 18 mm. Žluté květy
rostou z temene, jejich průměr a délka je 4 cm, mají růžové prašníkové nitky a
krémově zbarvenou čnělku a bliznu. Roste v mexických státech Pueblo a Oaxaca
v trávnících na zvětralé lávě. Pěstování je snadné, semenáčky dobře rostou. V létě
mají mít dostatek slunce a občas i vydatnou zálivku, v zimě musí být v suchu a
chladnu (2 snímky).
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Pilosocereus albisummus (= nejbělejší), popsán Braunem a Estevesem roku
1987. Sloupovité, až 2,8 m vysoké tělo, od báze odnožuje, výhony o Ø až 9 cm kryje
světle až trávově zelená pokožka. Na zřetelných 7-12 žebrech jsou malé areoly,
nesoucí dlouhé, stříbřitě bílé vlasy. Pseudocefalium kryjící všechna žebra prorůstají
konce výhonů, mající na areolách chomáče až 22 mm dlouhé bílé vaty, prostoupené
bílými trny. Křehké, jehlovité trny jsou šedožluté, červenohnědé až hnědé,
v pseudocefaliu dosahují délky 4 cm. Poupata v noci se otevírajících květů jsou
načervenalá, trychtýřovité bílé květy o délce 4 cm páchnou. Roste na dvou
ohraničených místech brazilského státu Minas Gerais na zvětralých vápencích.
Atraktivní vzhled vede k zájmu o tento pomalu rostoucí druh, který již při výšce 30 cm
tvoří pseudocefalium a začíná kvést. Nesnáší delší zamokření kořenů, v zimě bez
problémů přežívá při 10°C (2 barevné snímky).
Jonas Lüthy píše o putování za čilskými kopiapoemi. Na jihovýchodě regionu
Antofagasta našel na planině z hrubé, červené suti a písku prvé polštáře Copiapoa
desertorum. Bývá velice hledaná pro údajně červené květy. Ukázalo se však, že
barva květů je dosti proměnlivá a většina rostlin má květy zevně červené, ale uvnitř
žluté. Podle dřívějších návštěvníků této lokality měla být zdejší flóra na pokraji
vyhynutí. Našel však krásně zelené trsy kopiapoí v plném růstu, s novými, silnými a
černými trny, nesoucí plody. Mimo mladých rostlin byly zde prastaré exempláře
s více než 400 hlavami (foto). V křemičitém písku vedle venkovského fotbalového
plácku se skrývaly hlavičky Copiapoa taltalensis, jejichž tenký krček končil mohutným
řepovitým kořenem. Na skaliscích okolních hor rostly velké koule Eriosyce
rodentiophila, na pokračující cestě našel Thelocaphala (Copiapoa) esmeraldana i
velkou populaci Copiapoa laui. V rozlehlém údolí Quebrada la Cachina objevil a
vyfotografoval hromadný výskyt (snad několika tisíců) Copiapoa columna-alba, blízce
příbuzné Copiapoa cinerea. Zprávu uzavírá konstatováním, že tam rostou dva zcela
odlišné typy kaktusů. Kopiapoe přežívají díky své velikosti a odolnosti, staré kusy
mají v sobě zásobu vody a ostny s tuhou pokožkou je chrání před nepříznivými vlivy
prostředí. Thelocefaly využívají malého těla ukrytého v půdě, která je chrání a
umožňuje jim přežití i extrémních podmínek (11 snímků).
Sbírky opuncií jsou v Evropě výjimkou. Tvrzení, že vyžadují mnohem více
prostoru, než jiné druhy kaktusů, lze jednoduše vyvrátit jejich každoročním
seřezáváním do rozumných rozměrů. M. Most píše o své úspěšné kultuře pěti druhů
opuncií v německém lázeňském městě Bad Frankenhausen. Začal s pěstováním
darovaných řízků dvou cylindropuncií, které dosud nikdy nekvetly. Zasadil je do
třílitrových kontejnerů, obsahujících substrát z kamínků a hlíny. Růstový rytmus
opuncií se liší od jiných kaktusů tím, že vyžadují na počátku růstu velký přísun
dusíku. Co dva týdny přidává do zálivky hnojivo obsahující živiny N, P, K v poměru
20-5-10-(+2). Koncem podzimu užívá hnojivo s vyšším obsahem fosforu 8-16-24(+4). Během vegetace nemá být delší období sucha. Od listopadu jsou přes zimu na
suchém, světlém místě u nejchladnější stěny skleníku, kde snesou teploty i mírně
pod nulou. Nejpozději v půlce dubna, kdy nehrozí větší noční mrazy, je důkladně
zalije a když denní teploty setrvávají nad 5-10°C v ystaví je ven na místo chráněné
před dešti. Je to i doba, kdy je možné nadbytečné články uříznout. Řízky vyspěly ve
statné, bohatě kvetoucí rostliny Cylindropuntia rosea a Cylindropuntia fulgida.
Jejich nádherné květy ještě podtrhují krásu bílých, nebo žlutohnědých silných trnů na
válcovitých článcích.
Zimování ve skleníku vyžadují také Pterocactus australis a Pterocactus
araucanus z jihu Patagonie. V naprostém suchu jim prospívá i nevelký mráz, pro
úspěšný vývoj hlízovitých kořenů jsou nezbytné zvláště hluboké květináče. Minerální
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substrát tvoří hrubý písek s minimální příměsí humusu. V únoru začíná se zálivkou,
při známkách růstu začne co 2 týdny přihnojovat. Pominou-li noční mrazy přemístí
pterokaktusy ven na před dešti chráněné místo. Přes léto je nezalévá, teprve v září
dostanou podle počasí 2-3 hnojivé zálivky. Při prvých nočních mrazech je opět dá do
skleníku. Nádherné květy pterokaktusů se objevují koncem růstového období.
Maihueniopsis darwinii lze u nás celoročně pěstovat venku na místě chráněném
před deštěm. Každoročně bohatě kvete, ač odnože stejné rostliny, uchovávané přes
zimu ve skleníku, kvetou zřídka. V suchu snáší beze škod i –15°C (4 snímky
kvetoucích rostlin).
Bělokvěté hybridy epifyl jsou vzácné. Autor popisuje zkušenosti s pěstováním
hybridy mezi Selenicereus grandiflorus a Knebelovým křížencem fylokaktusu
„Wodan“, jejíž řízek získal od starého zahradníka pod jménem „Weißer von
Lauscha“. Růst byl pomalý, hybrida je choulostivá na suché prostředí, daří se
zavěšena pod stromem na zahradě, v zimě na balkoně v polostínu. Po 11 letech
poprvé zakvetla. Zelenožluté poupě, dlouhé asi 15 cm, se při večerním setmění
rozvilo do trychtýře o průměru 15 cm. Vnější okvětní plátky byly úzké se špičkou,
červenohnědé až krémové. Vnitřní tvořily dva kruhy čistě bílých plátků, květ sladce
voněl, vydržel nejvýše tři dny (2 snímky).
Seriál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny o těchto druzích:
Echinocereus polyacanthus subsp. polyacanthus (jak jméno uvádí, jsou články
hustě obaleny 8-12 krajními trny, mají početné a nápadné šarlatově červené, až 3 cm
široké květy. Snáší plné výsluní a je-li v propustném minerálním substrátu může být
od jara do podzimu venku. Zimovat v suchu při 5°C); Crassula rupestris subsp.
marnieriana (drobný sukulent z Jižní Afriky, nápadný srůstem dvojic vstřícných list
kolem stonku. Roste v písčitých substrátech, na výsluní, v létě může být na
chráněném místě venku. Zimovat chladně při velmi slabé zálivce, množí se odřezky);
Hatiora x graeseri ´Sirius´ (oblíbený Velikonoční kaktus vznikl u norimberských
šlechtitelů, bratří Gräserů, zkřížením Hatiora gaertneri s H. rosea. Na rozdíl od
převážně červeně kvetoucích kříženců má tyto hybrida květy čistě bílé. Vyžaduje
polostín a písčito-humózní substrát, v létě nejlépe venku pod stromem. Květy
podporuje chladné zimování a letní přihnojení. Množí se odřezky časně z jara).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Filatelisté mezi kaktusáři mají šanci získat sadu pěti známek Peru s motivy
kaktusů. Obrazově nepříliš zdařilá série z roku 1989 představuje druhy rostoucí
v Peru: Matucana cereoides, Haageocereus clavispinus, Trichocereus peruvianus,
Loxanthocereus acanthurus a Corryocactus huincoensis. V roce 1992 byla série ještě
doplněna o tři známky se stejnými obrázky trichocereusu, loxantocereusu a
matukány, ale za novou měnu. Dřívější inflační měnu „inti“ nahradila nová „sol“.
♣
Každý rok německá kaktusářská společnost uveřejňuje seznam jmen těch,
jejichž členství trvá nepřetržitě 50, 40, nebo 25 let. Švýcarská společnost navíc posílá
gratulaci těm, kteří jsou jejími členy déle než 50 let, pak 50, 40, 30 a 25 let. Je to
drobná pozornost a současně důkaz, jak si váží osob trvale spojených s kaktusy a s
kaktusářstvím. Není to námět i pro nás ?
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♣
Podnikaví lidé se ve světě neztratí. U nás se těžce rozvíjí agroturistika, při níž
mohou paďouři z města okusit slasti života na nepříliš zmodernizovaném venkově,
od života bez televize (někdy i bez elektřiny), přes práci na poli, až po dojení kozy a
kravek, kdy za odměnu se mohou napít čerstvého mléka. V KuaSu nechybí inzeráty
zvoucí k rekreačnímu pobytu, jakési dovolené mezi kaktusy. Inzerent se
jménem nepochybně českého původu „Dosedal“, zve na příjemný prázdninový pobyt
(pro nekuřáky !) v kaktusovém ráji. Má v něm na ploše přes 200 m 2 tisíce kaktusů,
převážně z Mexika. Sídlí v Rhauderfehnu (to jistě není český název) v jižní části
Východního Fríska.
♣
Jako přípravu na zavedení cen v Euro berte inzerát firmy Kakteenland
Steinfeld, která pod heslem „Klasika do každé sbírky“ nabízí Cephalocereus senilis
(výška 55 cm za € 60, Ferocactus rectispinus (Ø 20 cm, € 30), Fer. latispinus,
flavispinus (Ø 15 cm, € 12,50), Fer. glaucescens (Ø 15 cm, € 12,50), Fer. histrix (Ø
25 cm, € 30), Carnegia gigantea (výška 35 cm, € 40) a Mammillaria parkinsonii (Ø 20
cm, € 12,50).
♣
Pohádkově zní vyprávění z dob, kdy byly do Evropy dovezeny prvé kusy
Anhalonium prismaticum, obrovské rarity, dnes známé jako Ariocarpus retusus. Bez
výjimky všechny importy v Evropě rychle uhynuly. Většina se ocitla na kompostu,
část se dostala do herbářů. V herbáři berlínského znalce a sběratele kaktusů, Dr.
Poselgera, zjistili při prohlídce materiálu uloženého minimálně před 60 lety, že mumie
jednoho „anhalonia“ obsahuje dvě semínka. Po výsevu jedno vzešlo, semenáček
naroubovali a vyrostl z něj nový ariokarpus. Je to zázrak, že i po 60-70 letech se
uchovala klíčivost semene. Rekord v délce trvání klíčivosti však mají semena
indického lotusu. Údajně klíčí ještě o po tisíci letech. Ale kdo z nás se může o tom
přesvědčit ?
♣
Je nebezpečné dráždit lva, strkat hlavu do tlamy tygra, ale nejhorší je
zamilovat se do lofofór. Důkazem je příhoda západoněmeckého kaktusáře, jehož
sbírku navštívila policie, když na internetu inzeroval nabídku lofofor. Všichni sousedé
škodolibě pozorovali, jak mu zabavili celou sbírku. Vyhledal a musel dobře zaplatit
advokátku aby mu sepsala stížnost na postup policie a získal sbírku zpět. Po
několika týdnech handrkování o majetek si rostliny mohl na vlastní náklady odvézt
domů jako by se nic nestalo. Ale stalo se. Zaplatil honorář advokátce a přepravu
sbírky, přišel o 8 největších lofofor, které byly rozřezány a vyšetřeny na obsah
narkotik. Jediný pozitivní výsledek tohoto „honu na čarodějnice“ je zjištění, že
v lofoforách u nás pěstovaných, není hledaný meskalin.
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 20.
V sedmdesátých letech 20. století se začala větší měrou prosazovat metoda
pěstování rostlin v hydroponických roztocích. V lednovém čísle Věstníku SČK roku
1958 byl uveřejněn článek „Kaktusy a hydroponie“ od našeho člena př. Jiřího Gibla.
Největším propagátorem a experimentátorem hydroponické kultury kaktusů byl další
náš bývalý člen, později i předseda (1965) naší organizace, přítel Ing. Jaroslav
Sklenka. Pracoval jako vedoucí chemik některého úseku tehdejších Moravských
chemických závodů. Jeho vzdělání a pracovní zaměření bylo pro vypracování
metodiky hydroponického pěstování kaktusů velkou výhodou, násobenou ještě
elánem a houževnatostí, s jakou čelil změnám ve svém životě.
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Po tom, co se v roce 1966 odstěhoval z Ostravy a jeho novým domovem se
staly Doksy, ještě dlouho se zajímal o činnost ostravské organizace, setkával se při
služebních cestách do Ostravy s některými našimi členy a udržoval s nimi i písemný
kontakt. Pan Úředníček mi zapůjčil několik dopisů, které od Ing. Sklenky dostal.
Vybral jsem z nich informace, které jistě zaujmou i současné pěstitele kaktusů.
V dopise ze 30.3.1967 Ing. Sklenka píše: „Škoda, že situace s časopisem
Kaktusy je tak svízelná (jistě jste informováni, že prvé číslo snad vyjde až v dubnu),
měl byste všechny potřebné informace o hydroponickém pěstování v březnovém
čísle. Měl tam vyjít můj další článek „Hydroponie v praxi“…. a tak Vám milerád sdělím
vše potřebné. Vždyť těchto rad jsem už poslal do všech koutů republiky a už se mi
zase scházejí souhlasy s mými zkušenostmi, které jsem sdělil. Takže Vám skutečně
vřele doporučuji tuto metodu si ověřit. Věřím, že ji nejen nezavrhnete, ale stanete se
jejím vyznavačem. Nejen pro klidnější pěstitelskou pohodu, pokud se týká
kořenového balu a jeho zdraví, ale i jednoduchost problematiky substrátu proti půdě.
Nu, a teď trochu těch mých zkušeností a rad pro počáteční úspěch.
Nejprve prostředí - zásadně doporučuji substrát a ne roztok, a to ze dvou
důvodů: za prvé – práce se substrátem (myslím technika sázení a zálivka) je shodná
s půdním pěstováním – nádoby mohou být úplně shodné, i když doporučuji vždy
plechové misky (pozinkovaný plech), zálivka může býti též shodná, buď vrchní
prolévání substrátu, nebo spodní nasakování a substrát může být co nejjednodušší.
Za druhé – v roztoku je třeba při pěstování zvládnout techniku upevňování rostlin ve
speciálních nádobách, jejich „zakostření“, aby mohl býti doplňován roztok a
problematika vzduchování není též ještě úplně vyjasněna. Tedy začít se substrátem,
a to s nejjednodušším - cihlovou drtí promísenou pískem (říčním), velikost zrn asi 23 mm, poměr 60 % drti a 40 % písku. Cihlovou drť možno vylehčovat umělými
hmotami, nebo úplně jimi nahradit, ale nutno předpokládat někdy komplikace (u
perlitu vyplavování, u polystyrenu větší boj s řasou apod.) – každý prostředek má své
specifičnosti, které se zvládnou sice praxí, ale pro začátečníka je nejlepší
komplikacím se vyhnout. Substrát před použitím dobře proprat (zbavit prachových
podílů) a to je vše. Pro větší rostliny není zapotřebí žádné sterility, jakou vyžaduje
výsevní substrát.
Pokud se týká rostlin – nerozhoduje ani stáří a až na astrophyta, ani rody. A
také ne to, jak byly rostliny dříve pěstovány. Nejlépe je, když ty rostliny, které se
rozhodnete začít pěstovat hydroponicky, suše přezimujete a hned z jara přivykáte
hydroponii. Rostliny si totiž vytváří jiný kořenový bal, než-li je bal půdní. To
samozřejmě ale neznamená, že nemůžete přímo přejít z půdy na substrát.
Potřebujete pouze kořenový bal zbavit půdy (nechá se vyschnout a půda se vydrolí),
kořeny se asi o 10 – 20 % zkrátí, dobře vyperou a buď se počká na vytvoření
„čekacích kořenů“, nebo se přímo sází do substrátu a čeká se na normální probuzení
„otevřením hlavy“. Rostlina si totiž musí vytvořit nové sací kořínky pro hydroponickou
výživu, tedy živení začít až rostlina projeví „život“ otevřením „hlavy“. Mnozí pěstitelé
ztrácí trpělivost když rostlina v tomto přechodu tzv. sedí – tvoří nový kořenový bal – a
myslí, že došlo k poruše. Ale jsou velmi překvapeni pozdějším růstem a projevem
života, kdy rostlina neporovnatelně proti půdní kultuře, roste.
Pokud se týká živení – opět velmi jednoduchá záležitost. Po všech zkouškách
a pokusech se známými živnými roztoky, i s vlastními sestavami, zůstává
tabletované zahradní hnojivo Sfinx, velmi levné a dostupné v každé drogerii, plně
vyhovující pro převážnou většinu rodů. Tento problém jsem ujasnil v loňském
časopisu, myslím v dubnovém čísle Kaktusy 66 a další pokusy potvrdily uvedené
závěry. Jsou zde samozřejmě ještě některé problémy, ale ty jsou hodně specifické a
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budou vyžadovat ověření než bude možno prohlásit, že např. mamilárie musí míti
v živinách více nebo méně toho kterého prvku. Prozatím se všem ve Sfinxu dařilo,
což mi též potvrdil již i Dr. Schütz, který dříve používal Hortusu.
Vidíte tedy, že hydroponie je vskutku velmi jednoduchá a zbývá jen
vypozorovat potřebnou dobu živení (zálivku). Závisí totiž na prostředí, v kterém
rostliny pěstujeme – předokenní skleníček, pařeniště, skleník apod. – tedy rozhoduje
relativní vlhkost prostředí a tím vysušování substrátu. Živin totiž v substrátu zůstává
vždy přebytek, rostlina se tzv. nepřeživí, jak nám říká zákon maxima, nýbrž jí mohou
škodit jen špatné poměry živin ve výživě (N: P 2 O 5: K 2O a event. chybějící prvky).
Z praxe – předokenní skleníček vyžaduje cca 14ti denní zálivku při plné vegetaci
(zálivkový roztok je 1 g na 1 l dest., nebo dešťové, nebo vodovodní vody, tedy ne
tvrdé vody). Ale to se lehko vypozoruje, protože přebytečný roztok odteče spodními
otvory, a vlastní substrát ve vrchních vrstvách má býti vlhký (ne mokrý). A ještě jedna
poznámka – trochu kontroly pro vhodnou kyselost, pro pH. Má býti kolem 6,5 a občas
je nutno toto pH zkontrolovat indikačním papírkem. Nu a to je vše co potřebujete
vědět pro úspěšný začátek“.
Ukázalo se však, že začátek hydroponické kultury nebyl tak úspěšný. V dopise
ze 6.11. 1967, který Ing. Sklenka poslal p. Úředníčkovi, stojí: „Napsal jste, že jste se
svým prvým pokusem neuspěl. Nevím, zda-li jsem Vám psal a pro začátek doporučil,
tak jak jsem to udělal v článcích, substrátovou metodu a tvrdé vody, ale to Vás nesmí
odradit. Totiž jak jste mi to popsal, nemohl pokus ani jinak skončit, zvláště u
mamilarie, která je nejchoulostivější na kořenový krček, pokud se týká vlhkosti.
Kdybyste nenapsal, že přijedete do Doks, všechno bych nakreslil a vypsal, ale takhle
myslím, že když se sejdeme, bude to povídání lepší….“ O tom, jakých rad se p.
Úředníčkovi při návštěvě dostalo, žádný písemný záznam nemám.
Tak jsem nelenil a vyhledal jsem dubnové číslo časopisu Kaktusy 66, kde na
stranách 50-53 je Sklenkův článek „Nebojte se hydroponie“. Obsahuje více údajů
podporujících užití hydroponie i dosti opovážlivý nesouhlas s negativním názorem dr.
Schütze na propagaci „pěstování bez půdy“. Slouží ke cti dr. Schützovi, že přes tento
nesouhlas doplnil Sklenkův článek užitečnými údaji o umělých substrátech, vhodných
pro metodu hydroponie. Stručně charakterizoval Perlit, Keramzit a Expandit, jejichž
hlavní složkou je směs kysličníků (dnes oxidů) křemičitého a hlinitého. Perlit je až
příliš lehký, schopný nasáknout velké množství vody a má menší obsah oxidu
vápenatého. Keramzit obsahuje téměř 13 % páleného vápna, Expandit jen cca 1,5
%. Oba materiály málo sají vodu a jsou jen v hrubším zrnění. Ing. Sklenka upozornil,
že „problematika vzduchování není ještě dořešena“. Dnes jsme o kousek dále dík
dokonalejšímu aeroponickému pěstování (viz Kapsář č. 13 v Ostníku z května 2008).
Jen připomenu, že 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 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. To je pro sukulentní rostliny, uchycené kořeny po
dlouhou dobu v suché a vzduchem prostoupené, hrubší půdě, mnohem přirozenější,
než jejich ponoření do sebedokonalejších živných roztoků. Jak si pamatuji Ing.
Sklenku, nejspíš by dnes montoval nějaké aparatury, kde by byly kaktusy vsazeny do
plastové mříže a jejich visící kořeny by skrápěly jemné kapky živného roztoku,
produkovaného nějakým větrníkem. Ale on by to asi vymyslel ještě lépe.
MUDr. Vladimír Plesník
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Coryphantha sulcolanata
(Lemaire 1838) Lemaire, Cact. 35, 1868.
Mammillaria sulcolanata Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 2, 1838.
Echinocactus sulcolanatus Poselger, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. 102, 1853.
Mammillaria conimamma A.Linke, in Koch, Allg. Gartenz. xxv. 239, 1857.
Cactus sulcolanatus Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 261. 1891
Coryphantha conimamma (Linke) A.Berger, Kakteen 272, 1929.

Další známou a oblíbenou rostlinou rodu Coryphantha je C. sulcolanata.
Popsaná byla podle rostlin sbíraných v Mexických státech Hidalgo, Vera Cruz, a
Oaxaca. Jedná se o rostlinu všeobecně známou a běžně pěstovanou rostlinu u které
nje jediným výrazným problémem její taxonomické zařazení. Již léta se odborníci
přou o pojmenování, či uznat C. sulcolanata jako samostatný druh, nebo se přiklonit
k názoru dnešních specialistů kteří staví tuto rostlinu na úroveň poddruhu
Coryphantha elephantidens. On okruh podobných rostlin je poměrně širší. To máte
více, či méně uznané druhy, například Coryphantha elephantidens (Lemaire 1838)
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Lemaire 1868 Coryphantha sulcolanata (Lemaire 1838) Lemaire 1868,
Coryphantha recurvispina (De Vriese 1839) Bremer 1976, Coryphantha
bumamma (Ehrenberg 1849) Britton & Rose 1923, Coryphantha greenwoodii
Bravo 1970 and Coryphantha garessii Bremer 1980. Některé rostliny distribuované
pod různými jmény jsou si tak podobné, že pochybujeme o správném druhovém
zařazení. Opravdu podobná je jí Coryphantha andreae, která se odlišuje především
tvarem rostliny a velikostí. Její květy mívají často červený jícen.
Nejprve se pokusím o stručný popis, kdy vycházím jen z vlastního pozorování a ze
stručných popisů pocházejících z různých publikací.
Rostlina je kulovitá, až krátce sloupkovitá v dospělosti bohatě odnožující.
Opravdu letité rostliny jsou veliké kupy drobných hlaviček, z nichž kvetou jen ty
největší a nejstarší. Průměr jednotlivých těl je kolem 6 cm. Pokožka je lesklá, barva
je tmavě zelená. Bradavky jsou břichaté, oválné s výraznou brázdou navrchu. Z
oválných areol vyrůstá 5 až 15 žlutohnědých až světle hnědých okrajových trnů,
délky až 20 mm, z nich spodní jsou delší a robustnější. Středové trny chybí, přestože
část okrajových působí jako středové. Je to tím, že okrajové rostou ve dvou řadách
vnější řada - 5 až 7 trnů je výrazně silnějších, lehce odstátých od těla a jsou lehce
odlišitelné od druhé řady šídlovitých, rovných, tenkých téměř bílých trnů přitisklých
k tělu. Květy jsou široké cca 60 mm, široce otevřené, okvětní lístky čistě žluté,
přičemž středem vnějších prochází růžový proužek. Temeno rostliny, jakož i areoly a
paždí bradavek, chrání hustá bělavá vlna. Tato je oproti jiným koryfantám poměrně
trvanlivá. Plod je široký 8 mm a dlouhý až 25 mm olivově zelený se znatelnými
světlými proužky. Semena hnědá podlouhlá asi 2mm velká.

V kultuře se jedná snad o nesmrtelnou rostlinu. Mluvím ze své vlastní
zkušenosti. Byla to snad první koryfanta kterou jsem ve své sbírce měl. Za tu dobu u
mne zkusily téměř všechno a jediné, co je bezpečně zabíjí, je mráz. Neublíží jim
humóznější substrát, ani nepřiměřená zálivka. Namíchejte si lehkou humusovitou
směs s výrazným podílem hlinité složky, kytku umístěte na dobře větraném lehce
přistíněném místě a v období růstu hojně zalévejte a hnojte a uvidíte!!! . Porostou i
v chudé půdě, venku i ve skleníku, prostě kytka i pro úplné začátečníky. To jí
v žádném případě neubírá osobní kouzlo. Dobře pěstovaná rostlina je hustě
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vytrněná, bohatě kvete a zvláště ve vyšším věku je dominantní. Již dříve jsem se
zmínil o mých pokusech roubování na koryfanty a právě C. sulcolanata se mi
osvědčila nejlépe. Samozřejmě není univerzální, protože některé rostliny na ní sice
narůstají rychle, ale na úkor tvaru a vytrnění.
Ostravský Ota

Výzva všem pěstitelům
Pokud vím, tak většina kaktusářů provádí výsev semen kaktusů. Někdy jsou
tyto výsevy úspěšné, někdy ne. Někdo vysévá do toho a někdo do něčeho jiného.
Výsledky jsou proto různé a semena podle toho klíčí. Za posledních asi 35 let se
vysévalo do různých substrátů, různými metodami, přes Fleischerovou metodu do
zavařovacích sklenic, pod zářivky až po různé nám neznáme metody, ale každý
kaktusář nikdy nepřiznal své neúspěchy, ale pouze to jak mu semenáčky na 100%
skvělé klíčily. Všichni ovšem z vlastní zkušenosti víme, že si nalháváme do vlastní
kapsy a tak tomu doopravdy není.
Proto bych chtěl, aby se staří kaktusáři nejen věkem, ale i zkušenostmi
vyjádřili svými příspěvky k výsevům, které provádějí. Myslím si, že p. Luboš Polášek
ze Staré Vsi n./O., by mohl svým příspěvkem o výsevu obohatit náš časopis Ostník a
vyvrátit různé fámy, které kolem jeho výsevů a pěstování rostlin kolovaly.
Také si myslím, že by své zkušenosti mohli předat p. Válek, Sýkora, MUDr.
Plesník, ale i ostatní. Také vím, že ne všichni členové kaktusáři nevysévali a sbírku
asi rozšiřovali koupi kaktusů na burze, kterou pořádal kaktusářský kroužek - spolek.
Závěrem bych chtěl jenom podotknout, že tak jako některým kaktusářům se
dařilo roubovat rostliny kaktusů, tak některým to bylo proti srsti, protože zdůrazňovali,
že to je proti přírodě (asi budoucí a nynější Strana zelených, která je proti všemu a
všem) a někteří to prostě neuměli, protože jak vyšla před mnoha léty příručka od p.
Gibla, tak pak se nic nedělo a ani p. Zavadil nikdy něco podobného nevydal pokud
vím, takže noví členové nebyli dostatečně informování o tom, co roubování obnáší.
Toto vše se bylo možno dočíst v knihách, které pro kaktusáře vycházely velmi
sporadicky, ale knihy nenahradily v žádném případě praktickou ukázku. Proto si
myslím, že zde byli někteří kaktusáři odrazení od pěstování a ti kteří to nezvládli to
prostě vzdali. Zde si myslím, že kontakt byl přerušen a následná doba po roku 1989,
taktéž vykonala své, protože ti, co pěstování kaktusů se věnovali pouze okrajově,
přestali mít o kaktusy zájem, začali se věnovat soukromému podnikání, ubyl značně
počet členů nejen kaktusářů, ale i ostatních organizací.
Přál bych si, tak jako možná většina členů, aby i mladí lidé se opět zapojili do
různých zájmových kroužků, klubů apod. a nejen získávat zprávy z Internetu apod.
Přeji všem, kteří až tady dočetli, příjemný den a hlavně nezapomeňte napsat svůj
názor nebo článek do Ostníku. Redaktor čeká pouze na Vaše příspěvky. Telefon a
adresu i e-majlovou redaktora Ostníku najdete v každém čísle Ostníku, který vychází
každý měsíc mimo prázdnin a informuje o akcích Klubu kaktusářů Ostrava nebo se
můžete dočíst o přednáškách kaktusářů a kde se scházejí, v měsíčníku PROGRAM,
který vychází vždy začátkem měsíce a přináší přehled o přednáškách a výstavách
kaktusářů v Ostravě. Na Vaší účast, případně Vaše členství s časopisem Kaktusy na
křídovém papíře, který vychází 6x do roka + Speciály v počtu 1 – 2 za rok, které se
nikde jinde ani v trafice nedají koupit se těší Klub kaktusářů v Ostravě.
Tůma Milan
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Piriapolis a A. V. Frič
Piriapolis je příjemné lázeňské středisko na atlantském pobřeží jižní
Uruguaye. Do kaktusářského podvědomí se toto městečko dostalo díky publikaci
„Uruguayské notokaktusy a wigginsie A. V. Friče“ (Fričiana č. 50, 1975). Autoři
publikace, Dr. Schütz a Zd. Fleischer, vycházeli z článku A. V. Friče z roku 1922
„Objevy nových druhů kaktusů“, který uveřejnil Arnošt Dadák ve svém časopise
„Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva“ (Milovice nad Bečvou).
Městečko založil don Francisco Píria na konci 19 století a Frič ho navštívil
prokazatelně dvakrát. Poprvé někdy v roce 1903 a podruhé na přelomu let 1919 a
1920.

Piriapolis - pohled na město z Cerro San Antonio, v pozadí Pan de Azúcar, vpravo část Cerro del Toro

Při naší návštěvě Piriapolis, v únoru letošního roku, jsme tak více méně šli po
stopách A. V. Friče. V současnosti je město poměrně rozsáhlé a tak jsme pátrali po
původním centru, což se nám podařilo a skutečnost odpovídá tomu, co Frič ve svém
článku popisuje. V těsné blízkosti města se nacházejí tři kopce: Cerro del Toro (ve
Fričově překladu „Pohoří býčí“), Cerro San Antonio (v mém překladu „Hora svatého
Antonína“) a třetí kopec je zřejmě bezejmenný. Pátrali jsme i v mapách, které jsme
dostali v místním turistickém informačním středisku, ale jména kopce jsme se
nedopátrali. Kopec není z pohledu od pobřeží nikterak výrazný a z dálky je vidět, že
je porostlý trnitou xerofytní vegetací, stejně jako sousední Cerro San Antonio.
A právě na úpatí bezejmenného kopce a Cerro San Antonio jsme našli zástavbu
z přelomu 19 a 20 století. Dokonce jsme našli zdevastovaný hotel Suizo, jehož
architektonický vzhled spadá do této doby. A protože Frič píše, že se ubytoval
v hotelu a vyšel si na blízkou „horu Kristovu“ mohl být tento hotel tím, ve kterém se
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Frič ubytoval. Současně se ale nabízí otázka, co myslel Frič „horou Kristovou“. Moji
němečtí přátelé lokalizují tuto horu (v jejich označení jako „Cerro Christi“) asi 4 km od
Piriapolis. To ale považuji, vzhledem k Fričovým informacím, za mylné. Jak jsem již
napsal, v těsné blízkosti města se nacházejí tři kopce, z nichž dva jméno mají a
jeden je bezejmenný.

Piriapolis - zdevastovaný hotel Suizo – zde mohl bydlet A.V. Frič

Co tedy Frič nazýval „horou Kristovou“? Cerro del Toro v článku pojmenoval,
o Cerro San Antonio se vůbec nezmiňuje. Prakticky ale vycházka na Cerro San
Antonio je i dnes slušný turistický výkon. Obvykle, z důvodu náročnosti, se tam jezdí
autem nebo lanovkou.
A z Fričova článku je patrné, že žádnou větší vycházku nepodnikl. Může být
tedy bezejmenný kopec „horou Kristovou“? Po návštěvě tohoto kopce a nálezech
kaktusů jsem přesvědčen, že právě ten bezejmenný kopec je Fričovou „horou
Kristovou“. Z Piriapolis jsme se ke kopci dostali po cestě Talcahuano, ze které jsme
odbočili ke kapličce a křížům, které jsou hodně frekventovaným místem místních
věřících. V blízkosti kapličky jsme, k našemu velkému překvapení, našli v trávě
Wigginsia aff. sellowii, Notocactus mammulosus, Notocactus ottonis a Frailea dadakii
(?) Je až s podivem, jak úspěšně přežívají sešlapání návštěvníky tohoto místa.
Vrchol kopce nad kapličkou a kříži je hustě porostlý křovinami mezi kterými se
nachází několik skalnatých polí. Bohužel, čas nám nedovolil vystoupit až na vrchol a
tak jsme prozkoumali jen okolí kapličky.
Příjemným překvapením byl průzkum východní strany tohoto kopce. Řídké
křoviny a častá kamenitá pole jsou unikátním nalezištěm s poměrně hustým
výskytem kaktusů. Z wigginsií jsme zde našli rostliny, které vzhledově připomínaly
původní Fričův „Malacocarpus kovařikii“. Tato rostlina nemá nic společného
s rostlinou, která byla Havlíčkem (neplatně) popsána jako „Notocactus
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neoarechavaletai var. kovarikii“, což je jen světlá forma druhu. Další z wigginsií svým
charakterem otrnění připomínala Wigginsia fricii Arech. Ve vyšších partiích kopce
jsme nalezli krásné exempláře Notocactus scopa a Notocactus ottonis.

Piriapolis - pohled z Cerro San Antonio na „Cerro Christi“

Piriapolis - kaplička a kříže na „Cerro Christi“
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Poslední „záhadu“ tj. existenci „horských potoků“ o kterých píše Frič
v souvislosti s nálezem Malacocarpus arechavaletai na tomto nalezišti jsme rozluštili
celkem rychle. Zbytky vody v prohlubních na úpatí východní strany kopce a vymletá
mělká koryta jsou dokladem toho, že Fričem zmiňované „potoky“ jsou jen sezónní
záležitostí. Frič zde pobýval na přelomu let 1919 / 1920. Toto období je v Piriapolis
obdobím dešťů a tak mohl tyto potoky vidět. My jsme toto štěstí neměli, protože
v době naší návštěvy bylo léto v plném proudu. Bohužel, až na vrchol kopce se nám
nepodařilo dostat ani z východní strany a tak otázka, zda pod vrcholem ještě
společně rostou Fričem nalezené Malacocarpus kovařikii a Malacocarpus
arechavaletai zůstává nezodpovězena.

Východní strana „Cerro Christi“ a pohled na Piriapolis

Z pohledu kaktusáře, zejména pěstitele notokaktusů je okolí Piriapolis velmi
zajímavé a přitažlivé. Bohužel jsme si na návštěvu vyčlenili jen málo času.
Nevystoupili jsme ani na Cerro del Toro, přestože jsme téměř na jeho úpatí bydleli.
Na velké části Cerro del Toro byly patrné stopy po rozsáhlém požáru a tak jsme
nechtěli riskovat neúspěch. Z Cerro San Antonio jsme prozkoumali jen vrchol, kde
jsme našli Wigginsia aff. sellowii, Frailea dadakii (?) a Notocactus ottonis. Mezi
Piriapolis a Punta Ballena jsme především hledali Fričův „Malacocarpus fricii“. Na
tomto území jsou dnes patrné značné zásahy člověka a tak naděje, že ho nalezneme
byla malá. A jak jsme dopadli? O tom někdy příště.
Pozn. autora: Vzhledem k taxonomickým a nomenklatorickým změnám, kterými
prošly rostliny samostatného rodu Wigginsia Porter jsou pro historickou přesnost
v textu použita dřívější autorská pojmenování Malacocarpus, Notocactus příp.
Wigginsia, přestože se jedná o příslušníky stejného rodu.
Jaroslav Vích
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Fotoalbum našich členů – IV.

Jaroslav Vích

Jaromír Vavrouch

Václav Zdrálek

Miroslav Vilášek

Emil Zavadil

Jiří Gibl

Petr Adamčík

Josef Achrer

Jaroslav Dědoch

Miroslav Dřímal

Petr Frgál

Horst Černík
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Z naší činnosti
Dne 6.4.2009 přijel na naši schůzku vzácný host, dlouholetý kamarád, pan Jiří
Grund z České Třebové, aby nám povykládal své zážitky z jeho první cesty do Chile
2008. Dojmy z první cesty jsou vždy nezapomenutelné a když se doplní veselými
historkami a pěknými obrázky, je úspěch zaručen. Bylo tomu tak i v tomto případě,
kdy nás přednášející příjemně pobavil, ale i ukázal skvělé obrázky. Chile, to je oblast
kopiapoí. Viděli jsme velké trsy, rostoucí v nádherné krajině, kde zvláště vynikaly
Copiapoa cinerea. Samozřejmě jsme viděli i jiné druhy kaktusů. Děkujeme
přednášejícímu za skvělý zážitek. V závěru schůzky bylo mezi přítomné slosováno
několik rostlin.

Informace
-------

15. - 17. 5. 2009 – 15. ročník Bratislavského sympózia KAKTUSÁRSKA JAR 2009
22. - 24. 5. 2009 – Otevírání kaktusové sezóny 2009 ve Dvoře Králové n. L.
28. - 31. 5. – Klub kaktusářů při Městském kulturním středisku Havířov pořádá výstavu
kaktusů a sukulentů ve Společenském domě - Reneta. Otevřeno 28. až 30. 5. (9-18 hod.), 31.
5. (8-12 hod.)
--5. - 7. 6. 2009 – Výstava Klubu kaktusářů Ostrava se koná v Ostravě-Porubě ve Stanici
přírodovědců Střediska volného času Korunka. Najdete nás na Čkalovově ulici u zimního
stadionu asi 500 m směrem od hlavní porubské pošty naproti supermarketu Hruška. Otevřeno
bude v pátek a soboru od 9-17 hod. v neděli od 9-15 hod.
--30. - 31.5. 2009 zájezd do sbírek na Moravě, odjezd v sobotu z tradičního místa DK v 7.hodin.
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17.15 hodin, 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 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

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
Ostravský Ota, e-mail: Otas.O@seznam.cz
Tůma Milan, e-mail: tuma.poruba@seznam.cz
Vích Jaroslav, e-mail: info@hortinfos.cz
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