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Prosopanche americana  (R.Br.) Baill. - Hist. Pl. (Baillon) 9: 27, 1886. 
1 km p řed Saladillo, 859 m n.m. (foto 11.1.2007)  
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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 5 / 2006  
 

Opravdu parádní snímek sytě fialových květů Echinocereus bonkerae  zdobí 
titulní stránku tohoto čísla. Květy vynikají korunními plátky ve dvou řadách, 
navozujícími dojem plnokvětosti, a velkou, smaragdově zelenou bliznou, kterou 
obklopují žluté prašníky. 

Stromovitě rostoucí akantocereusy o výšce až 7 metrů lze jen vzácně najít ve 
sbírkách i v botanických zahradách. Pracovnice z kubánské botanické zahrady 
v Havaně kriticky hodnotí písemné doklady o na Kubě rostoucích Acanthocereus 
tetragonus  a Acanthocereus baxanenis . Na základě výzkumu v terénu soudí, že 
na Kubě roste jen jediný druh, Acanthocereus tetragonus, druhý roste na mexickém 
pobřeží Atlantického oceánu (4 snímky). 

Poněkud poklesl zájem o jihoamerické kaktusy, včetně parodií, majících 
překrásné květy téměř všech možných barevných odstínů. Přiřazení notokaktusů k 
velkorodu Parodia  také nenašlo u amatérských pěstitelů velkou oblibu. Přesto, že se 
parodie vyznačují relativně snadným pěstováním, velkou potíží může být výsev 
drobnosemenných druhů. Rostou v Bolivii a v Argentině v nadmořských výškách od 
400 – 4000 metrů, většinou v polostínu, kryty okolním porostem a kameny. Některé 
však rostou v hustých lesích (P. microsperma, talaensis, heyderiana, macrancistra), 
nebo na výsluní (P. riojensis, sanagasta). Dosud bylo popsáno více než 100 druhů, 
ale přísná kritéria zredukovala jejich počet na 4-6 druhů. Téměř všechny 
drobnosemenné druhy byly přiřazeny k P. microsperma a P. gutekunstiana. Každé 
třídění rostlin, založené na vzhledu jejich těla, květů, nebo semen, je zatíženo 
velkými chybami. Silně je ovlivňuje stáří, složení půdy, obsah vody, intenzita 
slunečního záření atd. Konečné řešení nejspíše přinese až velmi nákladný a složitý 
rozbor obsažené genetické informace (DNA). Podle studia P. microsperma na 
nalezištích jsou rostliny na slunných stanovištích menší, pokožka bývá nahnědlá. 
V polostínu mají tělo větší s dlouhými trny, zakončenými háčkem. Barva květů je 
proměnlivá mezi žlutou a oranžovou, někdy až červenou. Substrát je hlinitý, bohatý 
živinami, nezřídka bývá zaplavován silnými lijáky. Pěstování této skupiny parodií je 
snadné pokud substrát obsahuje humus, je vodopropustný a rostliny, s výjimkou zimy 
(5-8°C), nep řeschnou. Pro všechny parodie platí, že jejich kořeny, zvláště v příliš 
humózním substrátu, rychle odumírají. Proto je žádoucí substrát s až 50 % příměsí 
pemzy. Okruh P. spegazziniana má převážně bílé krajní a typicky až černé střední 
trny, vícebarevné květy mají korunní plátky lemované na okrajích sytější barvou. 
Variabilita parodií je velká, vyplatí se uchovávat jejich označení podle naleziště, nebo 
čísla sběratele. Výsev druhů s většími semeny nevyžaduje žádné zvláštnosti. Malá 
semínka okruhu P. microsperma však pro úspěšné klíčení potřebují teplotu nejméně 
25°C, jemn ě zrnitý, vodopropustný substrát a vydatnější nepřímé osvětlení. Výsev 
má být dosti hustý, porce má obsahovat aspoň 100 semen. Vyklíčené rostlinky nikdy 
nesmí zaschnout, ale ani přemoknout. Pikýrovat až po dosažení velikosti 4-5 mm. 
Lépe klíčí starší semena (2-3letá), nevyklíčená není třeba hned likvidovat. Vyschlý 
substrát se po několika měsících znovu důkladně provlhčí a nezřídka vyklíčí další 
semena (7 snímků kvetoucích parodií). 

V rodu Peperomnia  (pepřincovité) je z několika tisíců na světě rostoucích a 
popsaných druhů také několik krásných sukuletních rostlin. Za svou oblibu vděčí 
hlavně listům, žlutozelené až nahnědlé květy nejsou příliš atraktivní, i když některé 
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sladce voní. Článek představuje např. Peperomnia caperata z Brazilie, s nápadně 
žebrovanými, panašovanými listy, P. rotundifolia s listy ve tvaru kruhu, nebo P. 
monticola z Mexika, tvořící 2-5 cm kaudex. Většina peperomnií je trvalkami, 
rostoucími jako malé epifytní keříky. Tvar listů napovídá, jaké prostředí potřebují ke 
svému životu. Druhy s masitými listy snesou suchý vzduch, kdežto jiné vyžadují vlhký 
skleník nebo vitrínu. Jsou-li listy panašované, nebo barevné, potřebuje rostlina 
světlejší stanoviště. Doporučuje se místo s teplotami kolem 18 stupňů C, ale otužilé 
rostliny lze přezimovat i při 7°C. Od jara do podzimu je dobrá zálivka s hnojiv em pro 
kaktusy, květináče spíše menší, protože kořenový systém bývá slabší. Většinu druhů 
lze množit listovými řízky, úspěch však není pravidlem (16 snímků různých druhů P.) 

Pilosocereus parvus  (= malý), snad nejmenší z cereusů, má sloupovité tělo 
od báze silně odnožující, většina článků je kratších než 10 cm, největší o Ø až 35 
mm může být až 35 cm vysoký. Areoly s bělavou plstí a sporými vlásky nesou rovné, 
jehlovité trny, krajních je 12-19, středních 6-8 o délce 1,5 - 5,0 cm. Barva trnů se 
mění od světle žluté do hnědočervené, ve stáří šedé. Noční květy vonící po jablkách 
jsou úzce trychtýřovité, 5-9 cm dlouhé, zeleno až narůžověle bílé, s dlouhou (8 cm) 
čnělkou a 7-9dílnou bílou bliznou. Pochází Brazílie, kde roste na skalnatých pohořích 
mezi křovinami a v řídkých lesích. Má choulostivý, měkký krček a v kultuře je často 
napadán hnilobami. Proto bývá roubován na pomalu rostoucí podložky. Vyžaduje 
teplejší (15°C zimování, ochranu p řed sviluškami (červený pavouček) a před přímými 
slunečními paprsky (2 snímky). 

Parodia obtusa  (= s tupými žebry) má tělo o Ø 8-17 cm, ve stáří dosahující 
výšky 50-80 cm a temeno kryté bílou vlnou. Trny žluté až světle hnědé barvy lze dělit 
na 6-9 krajních, 2-6 cm dlouhých a 1-3 střední, až 7 cm dlouhé. Často voňavý květ je 
cca 35 mm dlouhý, jeho báze je obalena bílou vatou. Korunní lístky jsou sírově až 
zlatě žluté, po okrajích světlejší. Pochází z bolivijské provincie Severní Chico, kde 
roste na drobivých břidlicových stěnách skalisek. Daří se na místech s vyšším 
podílem humusu a s nadbytkem vody a živin v době vegetace. Teplota v zimě nemá 
klesnout pod 7°C, pot řebuje sucho a hodně světla. V Evropě vypěstované 
semenáčky rostou lépe než dovezené importy (3 snímky). 

Rod Browningia  není častým objektem zájmu kaktusářů. Laici při tomto názvu 
spíše myslí na krátkou kulovou zbraň, nebo na kresby sloupovitých cereusů v pouštní 
scenérii. H. Wittner dokládá, že ani není jasné, které rostliny do tohoto rodu patří. 
Přijmeme-li argumentaci Ritterovu, že rody Echinopsis, Lobivia a Trichocereus musí 
být sjednoceny do rodu Echinopsis, pak mezi browningie patří také rody 
Azureocereus, Gymnathocereus a Gymnocereus. Autor uvádí 11 druhů browningií, 
rostoucích na území od jižního Ekvádoru po severní Čile. Celý rok tam panuje teplé a 
vlhké klima, ale při podobných podmínkách ve sbírkových sklenících střední Evropy 
rostliny brzy uhynou na hnilobu kořenů. Častou příčinou je třeba jen krátkodobý 
pokles teploty pod 15°C. Platí to i pro výsevy, aut or zkusil roubovat semenáčky na 
odolný Echinopsis schickendantzii. Výsledkem byly rychle rostoucí rostlinky 
s typickými barevnými trny, případně i s modře ojíněnou pokožkou (10 snímků). 

Na lobiviích se nejvíce cení jejich krásné trny a zářivě barevné květy. Jedna 
z nejhezčích je Lobivia, dnes Echinopsis cinnabarina, dříve Backebergem 
pojmenovaná jako L. acantho-phlegma. Má několik forem, např. s odnožujícím, 
menším tělem a hustšími trny, nebo s velkým, ploše kulovitým tělem a pravidelně 
rozloženými, silnějšími trny, zpočátku červené barvy, která je známá pod neplatným 
jménem var. oligotricha. Rausch našel a popsal i další variety (roseiflora s fialovými 
květy, pilosa s nápadně většími květy, majícími větší počet květních plátků aj.). Klima 
střední Evropy se však dosti liší od poměrů na nalezištích v Bolívii. Tam při 
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nadmořské výšce nad 3000 m klesá ranní teplota pod bod mrazu, ale přes den často 
stoupne na více než 30°C. Ráno bývá zna čná rosa, což lobivie milují. Kdo jim může 
ve sbírce připravit podobné podmínky, dočká se nádherně vytrněných a bohatě 
kvetoucích rostlin (6 snímků). 

Nejen na výstavách, ale i ve vlastní sbírce by měl mít kaktusář jmenovkami 
řádně označené rostliny. Paměť selže v nejméně vhodnou chvíli, navíc sotva  kdo si 
po delší dobu mimo názvu zapamatuje kdy a od koho rostlinu získal, nebo její 
naleziště a sběratelské číslo. Jmenovka má být hlavně trvanlivá a dobře čitelná, 
neměla by rušit pohled na sbírku a nesmí být drahá. Ideální jmenovka zatím nebyla 
vynalezena. Plechové (hliníkové) pásky jsou trvanlivé, ale vyjma pracného vyražení 
čísla nebo názvu je nelze jinak na delší dobu popsat. Umělé hmoty, dnes nejčastěji 
užívané, časem křehnou, lámou se, název napsaný tužkou se smývá, není 
popisovač, jehož písmo by ve skleníkových podmínkách poměrně brzo nevybledlo. 
Autor nabyl dobré zkušenosti se speciální samolepící UV-stabilizovanou folií, na 
kterou pomocí stolního počítače a laserové tiskárny vytiskne potřebné údaje a folii 
přilepí na umělohmotné jmenovky, zasunované do substrátu. Vypadá to pěkně, 
možná to dlouho vydrží, ale kdo má takové možnosti a výdrž ? 

Seriál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny o těchto druzích: 
Echinocereus viridiflorus subsp. cylindricus  (často je pěstován pod názvy 
chloranthus, vystihujícím zelenožluté květy objevující se od časného jara na menším, 
bohatě odnožujícím těle. Snadno roste v minerálních substrátech a na výsluní. Na 
jaře chránit před deštěm, ale během vegetace bohatě zalévat a opakovaně přihnojit. 
Zimovat suše a v mrazu); Mammillaria crassior  (popsána až r. 1987, nyní přiřazena 
k M. spinosissima. Pochází z mexického státu Morelos, brzy zjara ji zdobí věnec 
velkých karmínových květů kolem temene. Snáší hodně slunce a tepla, dobře roste 
v minerálním substrátu, v létě vyžaduje vydatnější zálivku. Zimovat naprosto suše, 
snese i chladno; Mammillaria sanches-mejoradae  (novinka popsaná 1992 na 
počest stejnojmenného mexického botanika, roste ve státě Nuevo León, Mexiko. 
Vyžaduje slunné místo pod sklem, čistě minerální substrát, opatrnou zálivku v létě, 
suché zimování při teplotách kolem 10°C); Sulcorebutia santiaginiensis  (menší 
tělo o Ø do 4 cm, o výšce do 3 cm, má až 12 cm dlouhý, řepovitý kořen a husté, 
navzájem propletené, k tělu přiléhající hnědé trny. Bohatě kvete z dolní poloviny těla 
velkými květy karmínové barvy. Minerální substrát, hluboký kořenáč, v létě dobře 
větrané pařeniště, v zimě sucho a teplota okolo 5°C); Aloe plicatilis  - dlouho známý 
(1768) druh, tvoří až 4 m vysoký kmen s protistojně nasazenými, až 30 cm dlouhými 
listy, obloukovitě směřujícími vzhůru. Kvetou jen starší rostliny, pochází z jižní Afriky 
(Kapsko). Vhodná pro větší skleníky, snáší hodně slunce a tepla, roste v písčitých 
substrátech. V létě vydatně zalévat, v zimě chladno a sucho); Crassula orbicularis  
(dříve C. rosularis, roste v podobě polokulovité růžice široce kopinatých, dužnatých 
listů, často na rubu purpurově zbarvených. Květní stonek s bílými květy je 25 cm 
vysoký, vyrůstá od zimy do poloviny léta. Vyžaduje písčitý substrát, v létě bohatší 
zálivku, chránit před výsluním. Zimovat chladně, občas mírně zavlažit. Množí se 
hlavně  četnými dceřinými růžicemi u báze rostliny). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
Přísloví:  

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, 
nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc 
z nesprávných výchozích informací.   ---   Bernard  
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Recenze 
 
Patricia Craven, Christine Marais: Damaraland Flora  (Spitzkoppe, Brandberg, 
Twyfelfontein) 
Vydalo: Gamsberg Macmillan Publisher, Namibia, 1992 reprint 2003, pevná vazba, 
127 stran,  rozměr 220x142, anglicky, ISBN 0-86848-782-1. Zdroj v ČR: 
www.palkowitschia.cz 
 

Teprve nedávno se mi dostala do rukou tato kuriózní knížka. Jedná se o 
publikaci zabývající se rostlinami mé oblíbené destinace, ovšem útlá knížka 
Damaraland Flora  je psána stylem určeným spíše mladším, nejpravděpodobněji 
středoškolským čtenářům. V knize jsou přiblíženy rostliny jednotlivých oblastí 
Namíbie, ale pokud vezmete v potaz rozlohu této země a množství zástupců tamní 
flóry, je jasné, že na stovce stran se jedná jen o velmi letmé připlížení. Texty jsou 
doplněny množstvím barevných kreseb, a to nejen citovaných rostlin, ale i zvířat a 
krajiny.  Kniha je sice zajímavá, a s čistým svědomím ji mohu doporučit pouze 
sběratelům publikací o sukulentech. 
 

 
 

Manning John: Field Guide To Wild Flowers Of South Africa 
Vydalo: Struik Publishers SA, 2009, měkká vazba, 480 stran, rozměr 210x148 mm, 
anglicky, ISBN 9781770077584.  
 

Jižní Afrika, společně s Lesothem a Swazijskem, je rozmanitá co do rázu 
krajiny, neboť zde nalezneme subtropické pralesy,  pásmo horské i pouštní. Není 
tedy divu, že je zde velmi pestrá flóra a je možné vydávat stále nové publikace. 
Vždyť ve zmiňovaném regionu roste více než 19000 keřů a rostlin, kdy valná většina 
z nich i překrásně kvete. Recenzovaná kniha čtenáře seznamuje s více než 
tisícovkou více či méně běžných taxonů. Rostliny jsou přesně identifikovány na 
úrovni rodů i druhů. Identifikace je čtenářům zpřístupněna velmi přehledným klíčem, 
který nás nasměruje k jednotlivým popisům rostlin tak, že výsledkem je jednoznačné 
určení dané rostliny či keře. Kniha je určitě užitečným pomocníkem pro všechny 
milovníky jihoafrické flóry. 
Roman Štarha 
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Z kapsá ře starého kaktusá ře – 21.  
 
       Musím potvrdit, že nová technika má kouzlo i pro starého kaktusáře. 
Laskavostí pana Ing. Vícha se mi dostala do rukou k nahlédnutí disketa (CD), 
obsahující v digitální podobě souhrn zajímavých kaktusářských archiválií. Disketa je 
cenný výsledek jistě velmi náročné práce archivní sekce SČSPKS (poznali jste o 
jakou organizaci jde ?), představované pány Stejskalem a Vochozkou. Jak píše  p. 
Jaroslav Stejskal je na této disketě jen část materiálu, který nashromáždili. Je zde 
výtah z poměrně rozsáhlé korespondence Otakara Mareše s A.V. Fričem a dále 
číslovaný seznam rostlin nabízených J. Šubou, opsaný z jeho původního sešitu. 
Zajímavé jsou snímky z Fričova příručního fotoalba z r. 1917, zahrnující také 
fotografie z výprav po Jižní a Severní Americe, nebo obrázky Spolkových zpráv 
Astrophyta z  roku 1927. 
       Z diskety s nápisem Jaroslav Stejskal „Kapitoly z kaktusářské historie“ jsem 
pro dnešek vybral kapitolu, pojmenovanou „Seznam rostlin Jana Šuby“ (dále jen 
Seznam). Chci aspoň několika větami přiblížit čtenářům Ostníku co naši předchůdci 
pěstovali a připomenout dnes již legendární osobu jednoho z našich nejlepších 
pěstitelů kaktusů. Pan Jan Šuba nebyl vědec teoretik, ale zkušený a velmi šikovný 
praktik, zahradník-specialista na výsevy, roubování a péči o kaktusy. Ale ani 
sukulenty nevyšly u něj naprázdno, i když dnešní rozsah sukulentů, pěstovaných 
v našich sbírkách, je podstatně větší. 
       Na počátku Seznamu je jediný obrázek: zachycuje J. Šubu sedícího na 
obrubě velkého pařeniště, v němž lze vidět mocně vytrněné hlavy velkých kaktusů. 
Poznávám ferokaktusy, echinokaktusy a snad brazilikaktusy. Za postavou pokračují 
okna pařeniště natřená vápnem. Vedle pařeniště stojí nízký skleník s neklamnými 
známkami své dlouhé existence. 
       Seznam pokračuje číslovanými jmény nabízených rostlin, celkem je v něm 
3064 položek. Jen jejich sepsání je samo o sobě úctyhodný výkon. Nejde však o 
3064 různých druhů, či variet rostlin, některé se v Seznamu opakují i několikrát pod 
jinými čísly. Šuba si zpravidla psal u každé položky, od koho semena či mateční 
rostlinu získal. Za dobu jeho práce byla těch „dodavatelů“ celá řada. Mnohem více 
však bylo spokojených kaktusářů, kteří díky Šubovi získali do svých sbírek krásné, 
zdravé a také levné kaktusy. 
     Bez nároku na přesnost podrobností  spočítal jsem si, kolik nabízených rostlin 
získal Šuba od v Seznamu uváděných dodavatelů. Daleko nejčastěji je uveden 
Backeberg (310x), následují Wenzel-Venclů (141x), Sadovský (115x) a Winterová 
(108). Ze zahraničních dodavatelů se opakovaně ještě objevují jména Blossfeld 
(63x), Buining (45x), Schenkel (44x), Störmer (28x), Haage (12x) a Viereck (5). 
Jména našich pěstitelů kaktusů, opakovaně obsažená v Seznamu, jsem seřadil 
abecedně: Fleischer, Frič, Jajó, Karmazín, Kreutzinger, Lang, Mareš, Pažout, 
Polanský, Ptáček, Valníček a Vojta. Ojediněle byli jmenováni další, u části položek 
jména chybí, nebo jde o výpěstky ze sklizně semen vlastních rostlin. 
       Nejvíce jsem byl zvědavý, jaké rostliny p. Šuba nabízel. Pochopitelně při 
nabídce více jak tří tisíc položek je už jen jejich přečtení dosti zdlouhavé, natož 
kdybych je měl zde podrobněji vyjmenovat. Zejména prvá polovina číslovaných 
položek má ještě názvy odpovídající prvorepublikovému názvosloví kaktusů. Některá 
jména jsou jistě zkomolena.  Pod pojmem Echinocactus byla většina kaktusů s tělem 
kulatého tvaru, ostatní byli vedeni jako Cereus. Nabídka cereusů byla na dnešní 
dobu nevídaně bohatá. Našel jsem v ní také „Cereus žižkianus“, který si pamatuji 
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podle snímku uveřejněného tuším ve starých Kaktusářských Listech. Byl to nádherně 
vytrněný exemplář, připomínající husitský cep a přiznávám, že bych tuto rostlinu také 
rád vlastnil. Mimo cereusů, které dnes považujeme za dobré podložky, jsou 
v Seznamu častěji uvedeny pilosocereusy, oreocereusy, echinocereusy a 
trichocereusy. Široká byla nabídka různých echinopsisů, z jejichž názvů vybírám 
aspoň ten, který byl považován za nejkrásnější – Echinopsis triumphans, nebo unikát 
- Echinopsis Oskar Smrž - modrý květ (!).  Jaká škoda, že tyto rostliny již neexistují !  
       Neobvykle bohatá byla nabídka opuncií. Příliš se v nich nevyznám, jejich 
jména mi moc neříkají. Jsou mezi nimi druhy dnes řazené mezi „zimovzdorné“, 
cylindropuncie a později přibylo také tefrokaktusů. O velké oblibě svědčí početný 
seznam hybridních, velkokvětých fylokaktusů-epifyl, často pojmenovávaných po 
jejich „stvořitelích“, nebo podle tvaru a barvy květů. Zdá se mi, že opět můžeme jen 
litovat jejich vymizení ze sbírek. Říká se sice, že dnešní hybridy jsou dokonalejší, 
zdravější a vzrůstnější, mají větší, někdy až poloplné a několikabarevné květy, ale co 
naplat, ani ty historické hybridy neztratily na zajímavosti a kráse.  
       V Seznamu obsažená nabídka kulovitých kaktusů s malým zpožděním, ale 
jinak věrně, zachycuje tehdejší módní vlny pěstování určitých rodů. Éra astrofyt je 
daleko nejdelší. Zásluhu na tom má nejen jejich obliba, ale i spolupráce se 
Sadovským, zájem brněnských kaktusářů a později početný zástup hybridních 
astrofyt. Možná, že jsem v té záplavě jmen přehlédl Astrophytum asterias, ale 
rozhodně tento krásný a dříve velmi ceněný druh není v Seznamu uveden 
opakovaně. Je to důsledek jakéhosi monopolu Sadovského, nebo Friče, na asterias?  
Období obliby lobivií spadá podle jejich nabídky v Seznamu do konce prvé republiky 
a doby Protektorátu. Mezi nabízenými je řada Fričem popsaných (podle dnešních 
hledisek neplatně) lobivií, jako např. L. dragai, graulichii, klusačekii, kuehnrichii nebo 
stafenii. Byť jsem je jednu dobu velmi sháněl, jejich zbytky pěstoval hlavně p. 
Rektořík. Překvapilo mne, že v Seznamu není nikdy jako dodavatel lobivií zapsán 
Frič. Novější druhy lobivií získával Šuba ze zahraničí (Backeberg, Haage, Schenkel). 
Nabídka rebucií a parodií byla mnohem slabší než dnes. U mamilárií se v Seznamu 
setkávám s neobvyklými názvy, ale při tak početné nabídce (cca 70 položek) jistě jde 
o staré neplatné, nebo špatně zapsané (např. M. vildiana) názvy. Slušná byla také 
nabídka koryfant a thelokaktusů, později značně přibývaly notokaktusy a 
gymnokalycia. Mezi nimi opět Fričem importované a popsané druhy (např. G. 
michoga), nebo víc jak 10 variet G. gibbosum. Parádní byla nabídka echinokaktusů 
(např. E. horizonthalonius, corniger, ingens, pilosus), nechyběly ariokarpusy (např. A. 
lloydii, furfuraceus, kotschubeyanus), melokaktusy, diskokaktusy (D. placentiformis), 
ani pelecyfory, Aztekium ritteri, Obregonia denegrii Frič nebo Friesea umadeave Frič 
a lofofory pod starším rodovým názvem Anhalonium. V položkách s vyššími čísly, 
nabízených v pozdější době, jsou už horidokaktusy, matukány a kopiapoe. 
       Mezi nabízenými sukulenty jsou nejpočetnější euforbie (např. Euphorbia 
transaralensis, multiceps, querichiana), pak aloe, agáve, gastérie a krasuly (např. Cr. 
pyramidalis v. žižkiana, za Protektorátu se jméno Žižky těšilo velké oblibě). Nověji se 
v nabídce objevil bohatý sortiment litopsů, ale jsou tam též haworcie, stapélie, 
huernie atd.  

Do rozpaků jsem se dostal s názvy pro mne zcela novými, jako Echireolepsis 
rigaetifera, Harersa granboba, nebo Moquegua (3 druhy z Peru). Potěší mne najde-li 
se mezi čtenáři Ostníku odborník, který pozná o jaké rostliny jde a svým příspěvkem 
ukojí naši zvědavost.  

Četba Šubova seznamu nabízených rostlin je docela napínavá ale i 
namáhavá. Ze Seznamu se stal nyní důležitý dokument, který dokládá široké 
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spektrum u nás úspěšně pěstovaných a množených rostlin, svědčící o vynikajících 
znalostech a zkušenostech našich „starých“ kaktusářů. A co zůstane po nás ? 
 

   
Vlevo: Jan Šuba (10.5.1883 - 26.2.1957 Týneček u Olomouce),  vpravo: Ostravští kaktusáři u pana  
Jana Šuby 1956 – nahoře zleva: Herbert Janota, Jelínek, Emil Zavadil, Zdeněk Adam 

 
 

       Na závěr Kapsáře o J. Šubovi nechám „promluvit“ jeho samého tím, že uvedu 
opis jeho dopisu neznámému adresátovi: 
 

„Vážený pane,                                                                               Týneček, 20. 2. 1937 
      na Váš ctěný dotaz sděluji Vám, že můžete kdokoliv kdy je Vám možno přijeti 
podívati se na kaktusy. Jen pro jistotu pošlete prosím lístek, v kterou dobu přijedete, 
abych právě neodešel. Ceník nemám neboť návštěvníci zpravidla všechno 
rozeberou, přijedou každoročně i z Čech. Prodávám totiž i novinky za tak nízkou 
cenu, za jakou by je nikde nedostali. Semena nesbírám a neprodávám. Podložek, 
hlavně echinopsisů, mám některý tisíc, bohužel nemohu na jaře letos nic odprodat, 
poněvadž mám semen (většinou novinek) koupených asi za 2000 Kč a chci všechno 
roubovat. Budu míti již přes 1300 druhů kaktusů. 
Se vší úctou Jan Šuba.“ 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Klub kaktusá řů „Nobilis“ Bratislava 
50 let od založení klubu 
 

Ve dnech 15 – 17.5 2005 se v Bratislavě uskutečnil odborný seminář k 50-
tému výročí založení klubu kaktusářů „Nobilis“. V množství pořádaných akcí 
podobného charakteru mi připadal trochu vyjímečný, zejména proto, že jeho ústřední 
myšlenka zdůrazňovala starou pravdu: „Pokud naše kaktusářské akce a naši činnost 
nezdokumentujeme, historie odchází v zapomnění spolu s posledním pamětníkem“.  
Organizátoři akce se právě s tímto problémem potýkali. Z doby začátků Nobilisu je 
málo písemných nebo fotografických materiálů, většina pamětníků buď již není mezi 
námi (Ing. Gewissler) nebo jejich zdravotní stav nedovolil semináře se zúčastnit (Ing. 
Gavenčiak). Přesto se organizátorům podařilo najít paní Idu Sámelovou která, jako 
vedoucí zájmových kaktusářských kroužků, přivedla ke kaktusaření řadu dnešních 
bratislavských kaktusářských osobností. Hlavní program semináře probíhal v sobotu 
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v prostorách univerzitní botanické zahrady a vysokoškolských kolejí Družba. Výstava 
kaktusů i sobotní prodejní burza v prostorách botanické zahrady ukázaly úspěchy  
a umění slovenských pěstitelů. Kvalita rostlin byla špičková, cena v eurech 
akceptovatelná. Z českých účastníků jsem na burze zaznamenal Petra Pavelku, 
Pavla Heřtuse a Ivo Žídka. Hlavní odpolední program začal slavnostním obědem a 
pokračoval sérií přednášek. Na úvod přednáškové části vzpomněli účastníci minutou 
ticha bratislavské kaktusáře, kteří se 50-tého výročí nedožili. Přednáškový blok 
zahájil př. Alojz Balogh, dlouholetý předseda Nobilisu a známý notofil. Ve své 
přednášce mapoval uplynulých 50 let, viděli jsme řadu historických fotografií a slyšeli 
řadu zajímavých vzpomínek. Sestavit takovou přednášku a vyhledat dostupné 
materiály dalo jistě mnoho práce, protože celá řada dokumentů zmizela během let  
a na některých fotografií se některé kaktusáře ani nepodařilo identifikovat    
 

 
Někteří předsedové KK Nobilis, zleva: Mgr. Igor Dráb, Ing. Miroslav Luňák, Alojz Balogh a současný 

předseda Ing. Albert Škrovan 
 
 

Další přednáškou a osobními vzpomínkami doplnil MUDr. Roman Staník 
předchozího přednášejícího. Byl to opět trochu jiný pohled do historie KK Nobilis. Při 
této příležitosti jsem jen zalitoval, že bratislavští přátelé nevydali sborník o historii 
klubu. Snad dojde naplnění příslib Alojze Balogha, že zpracuje část historie klubu, 
které je pamětníkem. 

Další dvě přednášky již byly v režii českých hostí. Petr Pavelka zaujal 
přednáškou o sukulentech jihoafrického Richtersveldu a Pavel Heřtus přednáškou 
z jeho cesty po Peru. Poněvadž jsem před čtrnácti dny viděl ve Wiegerskej Górce 
přednášku Jardy Chvastka ze stejné cesty, bylo zajímavé porovnávat pohled na Peru 
očima dvou účastníků expedice. Po přednáškách jsme si pochutnali na výborném 
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gulášku a potom jsme s několika přáteli odjeli do společné sbírky MUDr. Romana 
Staníka a RNDr. Alexandra Luxe. A věřte, bylo co obdivovat, zejména hybridy 
astrofyt byly kouzelné. Všem organizátorům, zejména pak předsedovi KK Nobilis Ing. 
Albertu Škrovanovi patří dík a uznání za bezvadnou organizaci této akce.  

 

 
Paní Ida Sámelová (vpravo) při slavnostním obědě 

 
 

Na závěr jen malou poznámku, proč jsem vlastně tento příspěvek napsal: 
Mnoho let sleduji a obdivuji mravenčí práci našeho předsedy Lumíra Krále, který 
shromažďuje a zpracovává historický materiál a s oblibou čtu kaktusářské vzpomínky 
MUDr. Plesníka. V Bratislavě jsem si uvědomil, že nebýt zaujetí a obětavosti lidí, 
kteří kaktusářskou historii mapují, byla by naše záliba o mnoho chudší. 
 

Ing. Jaroslav Vích 
 
 
 

Z naší činnosti  
 

Dne 4.5.2009 mezi nás opět zavítal předseda frýdeckého KK - Ing. Jaromír 
Chvastek, aby nám povykládal o své poslední cestě po Argentině před koncem roku 
2008. Byla to výprava zaměřená na gymna, tomu odpovídalo i složení osádky čtyř 
specialistů – gymnofilů: Jaromír Chvastek, Josef Odehnal, Rudolf Slaba, Vladimír 
Šorma. Vyslechli jsme zajímavé zážitky i odborný výklad k promítaným snímkům. 
Viděli jsme skvělé obrázky nádherných kytiček, přírody, místních obyvatel atd., 
prostě přednáška v podání Jaromíra je vždy vynikající. Děkujeme přednášejícímu za 
příjemně strávený večer. Závěr schůzky patřil tradičně tombole. 
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Naši jubilanti 
 

Letos slaví v červnu krásné kulaté jubileum náš dlouholetý člen Ing. Jaromír 
Dědoch . Členem našeho kaktusářského kroužku je už od šedesátých let, kdy 
docházel na schůzky ze svým bratrem Janem. Ještě dnes se zúčastňuje pravidelně 
našich schůzek, jeho kytky bývaly ozdobou všech našich výstav. Přejeme našemu 
oslavenci do dalšího života hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, skvělých pěstitelských 
úspěchů s těmi pichlavými krasavci. 
 

 
Výroční schůze 2009 - zleva: pan František Úředníček, MUDr. Vladimír Plesník, Ing. Jaromír Dědoch. 
 
 
 

Parazitická rostlina z Argentiny 
 

Když jsem v květnu roku 2003 napsal do Ostníku článek o parazitující rostlině 
Rafflesia Brown 1821, rostoucí v tropických lesích Sumatry, Javy nebo Bornea, 
netušil jsem, že se k tomuto tématu ještě jednou vrátím. Tentokrát to však bude 
rostlinka, jejíž květ se podobá slupkám oloupaného pomeranče s tučnými třemi listy 
pocházející z Argentiny, kde jsem ji v roce 2007 nafotil při své první cestě. Trvalo mi 
téměř dva roky než jsem zjistil její název. Jarda Procházka považoval původně 
rostlinu za houbu – hvězdovku, s čímž jsem nějak nesouhlasil. Hledal jsem 
v literatuře, na internetu a stále se mi nepodařilo rostlinu identifikovat. Neporadili mi 
ani známí naši botanikové. Teprve při své druhé cestě po Argentině koncem roku 
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2008, jsem si tam koupil zajímavé knihy o argentinských rostlinách, kde jsem název 
záhadné rostliny objevil i s vyobrazením. Hned bylo jasno, nebyla to totiž vůbec 
houba, ale rostlina parazitující na kořenech stromu Prosopis z čeledi Fabaceae 
Jedná se o parazitní rostlinu Prosopanche americana, patřící do čeledi Hydnoraceae. 
 

 
Výskyt čeledi Hydnoraceae: rod Prosopanche v Jižní Americe, rod Hydnora v Africe a Madagaskaru. 

 

 
 

Vývojová stádia Prosopanche americana, parazitující na stromech Proposis alba v přirozeném 
prostředí. Na povrch země vylézá jen masitý sukulentní květ, podobající se oloupanému pomeranči. 
(obrázky z internetu: Lytton John Muselman - Natural History of the Strangest Plants in the World) 
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Čeleď Hydnoraceae C.A.Agardh 1821 zahrnuje jen dva rody se 17 druhy, 
vyskytující se v tropických oblastech Afriky, Madagaskaru (rod Hydnora) a Jižní 
Ameriky (rod Prosopanche). V argentinských provinciích Cordoba a Catamarca se 
vyskytuje rostlina Prosopanche americana, její rozšíření však zasahuje až do Bolivie 
a Peru, dokonce byla nalezena v Kostarice a směrem na jih v provincii Santa Cruz. 
 

 
Prosopanche americana, 1 km od Saladillo, (foto autor 11.1.2007). 

 
 

Rostliny, které jsem nafotil při své první cestě pocházely 1 km od Saladillo, 
v nadmořské výšce 859 m. Rostly v keřovité buši, kde vynikaly především pichlavé 
druhy rodu Prosopis, dosahující výšky kolem dvou metrů, na větvích rostly malé 
Tillandsia bryoides a mezi keři řídký travnatý porost. Z kaktusů se zde vyskytovaly 
Gymnocalycium borthii, Gymnocalycium poeschlii, Trichocereus candicans, Cereus 
aethiops a Opuntia sulphurea. Prosopanche americana se vyskytuje mezi keři na 
holých kamenitých místech.  
 Všechny růstová vývojová stádia probíhají na kořenech hostující rostliny 
Prosopis pod zemí, proto se na stonku neobjevují žádné listy, až nakonec napovrch 
vylézá jediný masitý květ, podobající se oloupanému pomeranči, mírně zapáchající. 
Než květ vyrazí nad povrch, tak se pupen pod zemí vyvíjí alespoň jeden rok. 
Většinou se květy otevírají po předchozím dešti. Po opylení květu brouky, může plod 
zrát i dva roky, po dozrání plod pukne a obsahuje velký počet semen. Semena jsou 
malá s tvrdou slupkou. 
 Pěstování v našich sbírkách není možné, to bychom museli mít dospělé 
rostliny dvoumetrových keřů Prosopis a pokusit se „naočkovat“ semeno na kořen 
tohoto keře, což je asi nemožné. Nejlepší bude se na rostliny podívat na jejich 
přirozené místo výskytu.         KL 
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Fotoalbum našich členů – V. 

 

 

  Antonín Kupka               Josef Martiník                    Stanislav Musálek  

 Leopold Gela             Zdeněk Gross                       Pavel Klouda  

 

 Jind řich Pospíšil          Zdeněk Schlesinge r                        Jaroslav Wilk  

Jan Miketa                     Tomáš Gryger                  Kristýn Orszulík  
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Informace 
 
--- 5.-7.6.2009 Výstava Klubu kaktusá řů 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 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hod 
--- 26.-28.6.2009 setkání kaktusářů Pobeskydí 2009  v Čeladné-Podolánky, hotel Srdce Beskyd. 
--- 7.9.2009 – přednáška Ing. Jaroslav Vích  - Notokaktusy v Argentině, Brazílii, Uruguayi 2009 
 
 
--- 16.-19.6.2009 Praha – konference Spiny perspectives   
--- 18.-21.6.2009 KK Olomouc  - výstava kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea 
Olomouc, nám. Republiky 5. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. 
--- 1.-9.8.2009 KK Frailea Krom ěříž - Výstava kaktusů a sukulentů pořádaná ke 44. výročí 
založení Klubu kaktusářů Frailea Kroměříž. Prodej přebytků rostlin a literatury, poradenská služba. 
Výstava bude otevřena v Hrubém skleníku Květné zahrady (vstup vlevo od hlavního vchodu). 
Doporučujeme také návštěvu Květné zahrady, která byla zapsána do seznamu kulturních památek 
UNESCO. Otevřeno denně od 9 do 17 hod. 
 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17.15 hodin, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Z provozních důvodů se posouvá začátek 
schůzky o čtvrt hodinky později, za což se všem omlouváme. Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky Frýdeckého Klubu kaktusářů lze najít na adrese: www.kaktus.kuduk.cz 
--- Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik 
--- Internetový fotoalbum Lumíra Krále, kde jsou i kaktusy: www.kaktus.rajce.net   
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
Štarha Roman, starha@tiscali.cz 
Vích Jaroslav, e-mail: info@hortinfos.cz      
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Spole čné foto na výro ční sch ůzi 2.2.2009 ku p říležitosti 55 let Klubu kaktusá řů v Ostrav ě. 
Zleva nahoře: Adamčík Petr, Kupka Antonín, Dřímal Miroslav, Gela Leopold, Poratzký Miloš, Pospíšil Jindřich, Vilášek 
Miroslav, Frgál Petr,,Plesník Vladimír, Orszulík Kristýn, Dědoch Jaroslav, Úředníček František, Achrer Josef, Stanislav 

Musálek, Spál Jan, Glac Milan, Wilk Jaroslav, Miketa Jan, Gryger Tomáš, Král Lumír.  
Zleva dole: Martiník Josef, Lichý Bedřich, Zdrálek Václav, Ostravský Ota, Skoumal Vladimír, Klouda Pavel, Potyka Otakar, 

Schlesinger Zdeněk, Štarha Roman, Frýdl František, Gross Zdeněk. 


