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Neolloydia conoidea – Mexiko, NL, Icamole (foto Roman Štarha) 



Zavírání sezóny u předsedy p. Krále 
 

Jak je někde obvyklým zvykem zavírání sezóny, tak se také po několikaletém 
odklad

dy na své zahrádce 
v zahr

 
několik

ro Ostník zpracoval: Milan Tůma 

.2009 byla přemístěna do restaurace Oáza na 
konečn

akcí, 
které 

věnovali rostliny do tomboly a potěšili svými obrázky své kamarády.  KL 

u stalo u předsedy ostravských kaktusářů v loňském roce a to na jeho „ranči“ 
v zahrádkářské osadě v Porubě, dne 7.10.2009. Tento den byl poslední, kdy teploty 
byly velmi vysoké a v následujících dnech se značně ochladilo.  

Posezení uspořádal př. Lumír Král po rekonstrukci veran
ádkářské osadě, kde prakticky od začátku léta trávil každou volnou chvíli. Tak 

šidil ve své péči kaktusy, které pěstuje. Díky pomoci některých přátel se nakonec 
podařilo dát vše do pořádku před příchodem podzimu i když akce byla plánovaná, že 
skončí až na jaře příštího roku. Nakonec vše zdárně proběhlo a tak se mohlo slavit. 

I když pozvání Lumír tlumočil na schůzi všem, nakonec se dostavilo pouze
 členů, kteří vytvořili velmi skvělou atmosféru a přátelské prostředí. Vedla se 

diskuze o pěstování, vzpomínalo se tak trochu s nostalgií na dobu uběhlou, na 
organizace v Ostravě a v Porubě a podobně. Nakonec jsme se dohodli, že má cenu 
pokračovat v pěstování kaktusů nejen zde v Ostravě, jednak pro radost, ale hlavně 
dnes, kdy je možno navštívit různé kaktusářské ráje v cizině a přesvědčit se o tom, 
jak tam tyto skvosty přírody rostou, v jakých podmínkách a následně tyto získané 
poznatky pak uplatnit zde. Nakonec mi dovolte, abych připojil několik snímků 
z fotoaparátu předsedy p.Krále. 
 
P
 
 
 

Z naší činnosti 
 

Poslední schůzka dne 11.12
é zastávce tramvaje Vřesinská (směr koupaliště). Tradiční „Mikulášská“ byla 

pojata slavnostněji než bývá zvykem, přátelé přinesli spoustu rostlin do tomboly a pro 
všechny přítomné byl zajištěn dobrý gulášek. Uvítali jsme mezi sebou vzácné hosty, 
mezi nimi Ing. Odehnal z Brna, který byl zrovna v tuto dobu v lázních Darkov. Začali 
jsme se scházet už před čtvrtou hodinou odpolední a po prodeji losů se přistoupilo ke 
krátkým přednáškám. V úvodu jsme vzpomenuli kaktusáře, kteří nás v poslední době 
opustili (Ing. Milan Glac a Jan Klikar z Příbrami). Následovala vzrušená diskuze 
ohledně nově schváleného drogového zákona, který řadí pěstitelé kaktusů mezi 
zločince, vše důkladně probral Ing. Vích a z chemického hlediska Dr. Štarha.  

V první části přednáškového bloku ukázal Lumír Král několik obrázků z 
proběhly v roce 2009, Ing. Jaroslav Vích promítnul obrázky z cesty po 

Argentině a Josef Martiník ukázal nádherné obrázky z cesty po USA, kde vynikly 
fantastické snímky z Gran Canyonu. V průběhu tomboly a občerstvení se promítaly 
obrázky kaktusů ze sbírky a Argentiny bez komentáře. Pak jsme pokračovali druhou 
částí přednášek. Pan Josef Achrer nás zavedl svými obrázky na Tenerife, Roman 
Štarha představil rod Aloe v nádherných obrázcích ze sbírky i z nalezišť. Promítání 
skončilo před devátou hodinou, kdy začali přátelé pomalu odcházet domů a to se 
ještě všichni nedostali k představení svých obrázků. Na příště můžeme počítat se 
snímky Ing. Skoumala, Žyly, Lichého a dalších. Děkujeme všem přátelům, kteří 
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Kakteen und andere Sukkulenten č. 10 / 2006 

Heliocereus. 
zpřímené, plazivé i šplhavé stonky o délce až 1 metr, převážně se čtyřmi žebry, 

řídce 

 Grande. Park byl vyhlášen roku 1944 na 
území

é sloupovité trichocereusy, veliké koule soehrensií, drobnější lobivie i 
„klasic

 
Jedny z nejkrásnějších květů kaktusů najdeme u rodu 

V
rozloženými areolami a štětinatými trny, nejčastěji nažloutlé barvy, nejsou 

zvláště atraktivní. Za to květy o průměru 10 – 15 cm v různých odstínech karmínové 
až červenofialové, výjimečně i bílé, barvy, s vyčnívající bělavou bliznou a svazkem 
prašníkových nitek ze zelenožluté spodiny květu, téměř nemají konkurenci. Na titulní 
straně je stonek Heliocereus speciosus se třemi květy. Karmínově červené korunní 
plátky s namodralým leskem na jejich vnitřní straně, nemají sice dlouhé trvání, ale 
zážitek z jejich spatření je na celý život. 

W. Illert píše o návštěvě texaského Národního parku Big Bend („Velká 
zákruta“), rozloženého kolem břehů Rio

 o ploše 2816 km², které se zvedá od hladiny řeky (cca 450 m n.m.) až po 
vrcholy hor (2300 m). Roste zde asi 70 druhů kaktusů z rodů Ancistrocactus, 
Ariocarpus, Coryphantha, Echinocactus, Echinocereus, Echinomastus, Epithelantha, 
Escobaria, Ferocactus, Mammillaria, Neolloydia, Opuntia a Thelocacus. Do parku 
zasahuje část pouště Chihuahua, zde je však rostlinstvo bohatší. Letní teplota stoupá 
nad 40 °C, v zimě jsou časté mrazíky a ve vyšších polohách sníh. Porost lze členit na 
několik pásem, v tom nejnižším činí roční úhrn vodních srážek 170 – 260 mm. Půda 
s více či méně zásaditou reakcí je tvořena vápencem, v prohlubeninách se 
nahromadil písek a jemná spraš. Ve výšce 900 – 1400 m n.m. je travnaté pásmo na 
něž na vhodných místech navazují porosty různých jalovců, borovic a listnáčů. Tamní 
půda je převážně vulkanického původu (čedič). Optimální dobou pro návštěvu parku 
Big Bend je počátek jara, kdy kvete mnoho rostlin, ale překrásná příroda okouzlí 
návštěvníky vždy. Potíže jsou však s pobytem v parku a s ubytováním, které je nutné 
zajistit si dlouho dopředu. Ani týden nestačí byť jen ke zběžné návštěvě vyhlášených 
lokalit. Na 14 snímcích autor ukazuje kvetoucí kaktusy na jejich domovských 
stanovištích. 

Je těžké smířit se s ustavením tzv. velkorodů, když pod názvem Echinopsis 
najdeme velk

ké“ echinopsisy. Ettelt a Riedel píší o jednom z klasických echinopsisů 
s názvem Echinopsis klingleriana. Byl nalezen 1963 rakouským knězem, páterem 
Elmarem Klinglerem (1905-1995), který jako františkánský misionář byl poslán do 
Jižní Ameriky. S původními obyvateli z kmene Ayore stavěl osadu Santa Teresita, 
peníze získával spolu s páterem Hammerschmidem za nasbírané kaktusy, posílané 
evropským zahradnickým firmám. V bolivijském vnitrozemí, provincii Santa Cruz, 
sbírali tento druh. Roste však také na mnoha místech v Bolivii a Paraguayi. Od jiných 
echinopsisů se liší jemnějšími kořeny, lesklou, sytě zelenou pokožkou se žlutavým 
třpytem, úzkými žebry s ostrou hranou, na nichž jsou velké areoly s nažloutlou plstí a 
5-7 tenkými, jehlovitými trny. Jeden střední trn je zahnutý, až 6 cm dlouhý, medové, 
později šedé barvy. Noční, silně po vanilce vonící květy, jsou bílé, jen zevní plátky 
mají růžový střední proužek. Tento druh by měl být pěstován v teple, v zimě za sucha 
však snese i 6 °C. Na jaře má být prvá zálivka velmi vydatná, pak následuje asi 
třítýdenní přestávka. U starších rostlin pak není vzácný větší počet květů, i 16 
najednou. Propustný substrát tvoří směs písčité zahradní půdy s hrubším kousky 
minerálů, doporučuje se přihnojování (6 snímků). 



Coryphantha longicornis (= s dlouhými trny) byla popsána již r. 1931 
Bödekerem. Má široce kulovité, později válcovité tělo o výšce přes 20 cm při průměru 
až 10 

je. Má šedozelenou pokožku a až 20 
cm dl

n ve státě Bahia v okolí Piatã. 
Od typ

co, Guerrero a 
Oaxac

cm. Pokožka je matně bledězelená, zanořené temeno kryje hojná bílá vlna. 
Mezi kuželovitými bradavkami je na axilách bílá vlna, na povrchu bradavek je 
výrazná rýha, v mládí rovněž krytá bílou vlnou. Areoly nesou 11-14 krajních, 
paprsčitě rozložených trnů,  nejdelší má 14 mm, jsou barvy rohoviny s tmavší 
špičkou,  později šednou. Nápadné jsou tři silné střední trny z nichž jeden je až 20 
mm dlouhý a je přihnutý k tělu. Střední trny jsou v mládí červenohnědé s tmavší 
špičkou, později jsou černé. Květ ve tvaru široké nálevky je 20mm dlouhý a 40 mm 
široký, žlutý, zevní korunní plátky mají zřetelný červený střední proužek. Čnělka, 
blizna i prašníky jsou světle žluté. Roste v mexickém státě Durango na kopcích a 
stěnách krytých lávovým štěrkem, často pod keři. Roste velmi pomalu, nesnáší 
rychlení růstu větší zálivkou či přihnojením. K hezkému vytrnění je třeba slunné a 
větrané stanoviště, minerální, dobře propustný substrát. Zimovat při 2 – 12 °C 
v naprostém suchu. Pod názvem Cor. grandis se skrývá jen větší forma Cor. 
longicornis (barevný snímek kvetoucí rostliny). 

Sulcorebutia camargoensis (= podle naleziště u obce Camargo). Kulovité 
tělo o ø 1-2 cm u starších rostlin bohatě odnožu

ouhý, silný řepovitý kořen, často rozdvojený. Čárkovité areoly na povrchu 
hrbolků jsou téměř lysé, z nich vyrůstá 9-11 krajních, (střední nemá), asi 2-3 mm 
dlouhých trnů, šídlovitého tvaru, u báze ztloustlých, špinavě bílých, hřebínkovitě 
postavených v protistojných dvojicích. Trny směřují dolů a jsou přitištěny k tělu. 
Široce nálevkovité květy žluté barvy o délce a šířce cca 25 mm, rostou ze spodních 
areol. Roste v bolivijské provincii Nor Cinti, asi 30 km od vesnice Camargo, ve výšce 
kolem 3600 metrů. Vyžaduje propustný, minerální substrát, ve vegetačním období 
jen mírnou zálivku, v době klidu naprosté sucho, světlo a chladno. Pro pěstitele je 
přitažlivá hlavně svým krásným otrněním (2 snímky). 

Micranthocereus hofackerianus byl původně roku 2002 popsán jako 
Arrojadoa multiflora subsp. hofackeriana a byl naleze

u A. multiflora se liší tmavší hnědou vlnou a tmavšími trny, později při bližším 
studiu se ukázalo, že netvoří pro arojadoe typické terminální cefálium, které každý 
rok prorůstá nový přírůstek. Byly shledány i další rozdíly, což vedlo k přeřazení 
tohoto cereusu do roku Micranthocereus. Na šesti stranách rozvádí Marlon 
Machadová z Ústavu systematické botaniky při Ženevské univerzitě morfologické a 
molekulární odlišnosti, které ukazují i odlišnosti od jiných mikrantocereusů, zejména 
tenké výhony a tvorbu podzemních hlízovitých kořenů (10 snímků). 

Matelea cyclophylla je tak vzácný a zvláštní sukulent, že o něm něco málo ví 
jen pár specialistů. Sporadicky roste v mexických státech Jalis

a, převážně v řídkých lesích, spolu s jinými kosmatcovitými sukulenty. Je to 
však rostlina původem z pradávných dob, roste na území od Afriky po Indii. Její 
nynější sběratelskou přitažlivost vyvolává velký kaudex, pokrytý silnou, rozpraskanou 
kůrou. Na nalezišti bývá kaudex ukrytý v zemi, z něhož v létě vyráží tenké ovíjivé 
výhony s listy srdčitého tvaru. V místech úponu listů na výhon vyrůstají také pěticípé 
květy, podobné květům známějších stapélií. Květy jsou však hezčí, zpravidla tmavě 
kaštanové barvy s jemným chmýřím na povrchu a mají v průměru 2,5 cm. Květ vydrží 
i několik týdnů. Po sprášení vznikne až 20 cm dlouhý plod, v němž jsou semena 
opatřená na konci štětkou jemných chlupů. Semena roznáší vítr, jako semena našich 
pampelišek. Pokud se podaří opatřit si semena, není pěstování nijak náročné. Ve 
vegetačním období pravidelně zalévat, v zimě zálivku značně omezit. Daří se ve 



výživné lehce propustné půdě na teplém stanovišti, ale s ochranou před přímými 
slunečními paprsky. Zimovat při 12 °C (5 snímků). 

Živorodost (viviparii) znají třeba akvaristé u některých rybiček, ale u kaktusů? 
A přec

iál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny pro pěstování těchto 
druhů:

UDr. Vladimír Plesník 

e J. Kumke píše o své zálibě ve fotografování různých plodů, včetně plodů 
kaktusů. Záměrně sprášil květy Epiphyllum phyllanthus jejich vlastním pylem a docílil 
tak vzniku typického červenofialového plodu. Během zimy se na jeho povrchu 
objevila světlá skvrna v místě, kde povrch zaschl a po několika dalších dnech pukl. 
Odtud se na světlo prodral klíček nejprve jeden, pak i několik a po uvolnění slupky 
plodu se ukázala celá skupina vyklíčených semen se dvěma klíčními listy i kořínkem. 
Po přepikýrování do zeminy klíčenci dále dorostli do typické podoby plochého listu 
epifyla. Běžně jsou v plodu přítomny látky brzdící až znemožňující klíčení semen, 
které je před výsevem nutné odstranit nebo počkat, až se samy rozloží. Je možné, že 
v plodu vzniklém po sprášení vlastním pylem, tyto látky (inhibitory klíčení) nebyly (4 
snímky). 

Ser
 Hylocereus undatus (rychle epifyticky rostoucí druh, jehož články slouží také 

při roubování jako dobrá teplá podložka. Výhony o průměru cca 7 cm bývají až metr 
dlouhé, většinou mají tři žebra, mladé jsou měkké, starší jsou dřevnaté. V noci se 
otevírající bílý květ má Ø 25 i více centimetrů. Do plné krásy doroste volně vysazený 
na parapetu skleníku, v humóznějším substrátu a polostínu. V létě potřebuje 
vydatnější zálivku a přihnojení, v zimě stačí 10 °C a sucho. Snadno se množí 
odřezky); Turbinicarpus jauernigii (poddruh T. lophophoroides, ale typicky kvete na 
podzim, proto povýšen na samostatný druh. Pochází z mexického San Luis Potosi. 
Dobře roste na minerálním substrátu s vápencem a malým přídavkem sádrovce. 
Místo na výsluní zajistí přirozené šedočervené zbarvení pokožky a ploché tělo. 
Zimovat zcela suše při 8-10 °C); Rebutia heliosa var. condorensis (pochází 
z bolivijských velehor v provincii Tarija, kde roste ve výšce 2600 m n.m. Tento druh je 
dosti variabilní, uvedená varieta je ze sběrů Laua s číslem Lau 401. Na rozdíl od typu 
nemá oranžové, ale sytě červené květy se žlutými prašníkovými nitkami. Pěstovat ve 
volné kultuře s ochranou před trvajícími dešti, v minerálním substrátu s malou 
příměsí humusu); Mammillaria tetrancistra (byla popsána již 1852 a ceněna jak pro 
nápadné otrnění s mohutnými háčkovitými středními trny, tak pro karmínové květy o 
průměru až 5 cm. Roste v teplých oblastech od Kalifornie a Arizony až po mexickou 
Sonoru. Vyžaduje čistě minerální, převážně křemičitý substrát, místo pod sklem na 
výsluní, opatrnou zálivku i v létě, v zimě naprosté sucho a chladno); Cheiridopsis 
denticulata (je zástupce malého rodu z čeledi Kosmatcovitých, který však vyniká 
tvarovou a barevnou pestrostí sukulentních listů. Roste v jižní Africe, jeho velké 
modrozelené listy mohou být dlouhé až 10 cm. Slámově žluté nebo růžové květy o 
průměru až 8 cm se objevují koncem podzimu a v zimě. Daří se v písčitém substrátu, 
nejlépe na výsluní. Zalévat jen málo, nesnese přemokření kořenů. Klidové vegetační 
období má od března do července, během něho minimální zálivka aby nedošlo 
k přílišnému sesýchání listů. Množí se výsevem a oddělky); Lithops aucampiae (rod 
Lithops má asi 35 druhů. Jeho obliba je dána hlavně květy objevujícími se na 
podzim. Pochází rovněž z Kapska v jižní Africe. Vyžaduje písčitý substrát a výsluní, 
vegetace začíná od května, končí v listopadu, v té době jen slabá zálivka, bez 
přihnojování, jinak ztrácí přirozený, kompaktní tvar a má jen málo žlutých květů. 
V zimě jen 8-10 °C a naprosté sucho). 
 
M



Drobničky 
 
♣  Zajímavý se mi zdá nápad zřídit telefonní pěstitelskou poradnu jak pro členy 
DKG, tak pro neorganizované zájemce o kaktusy a sukulenty. Jedno odpoledne 
v každém týdnu má mít na zvláštním čísle poradenskou službu pověřený (-ní) 
pracovník (-níci), který tazateli poskytne odbornou poradu nebo informaci, kde může 
získat další pomoc. Mimo této „pracovní doby“ má být možné zanechat dotaz 
v telefonní schránce, případně jej zaslat na uvedené e-mailové číslo. Bohužel 
dosavadní zkušenost svědčí o tom, že e-mailová adresa je stále častěji zneužívaná a 
přeplněná nežádoucími reklamami (spamy). Myslím však, že by u nás mohla mít 
taková telefonická poradna význam a příznivý ohlas veřejnosti, vedoucí také k růstu 
počtu členů v naší organizaci. Ale…. kdo  a za co se takového nápadu ujme ? 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Kalendář kaktusáře na leden  
 
       Většina kaktusů a řada sukulentů má v lednu období vegetačního klidu. 
Naštěstí, neboť za nedostatku světla v zimních měsících by došlo k nepřirozenému 
růstu, ztrátě přirozeného vzhledu a k omezení květuschopnosti v nastávajícím roce. 
Snažíme se proto o udržení teploty kolem 8-10 °C a velkou většinu kaktusů chováme  
v absolutním suchu. Poněkud vyšší teploty vyžadují v zimním období brazilské 
pilocereusy  a také melokaktusy.  
       Výjimku z absolutního sucha vyžadují epifytické kaktusy, které pochází 
z tropických dešťových pralesů. Kaktusy rodů Disocactus, Epiphyllum, Rhipsalis a 
Schlumbergera mají raději teplejší prostředí a občasnou slabou zálivku tak, aby 
nedošlo k úplnému zaschnutí kořenového balu. Některé druhy právě v zimním 
období kvetou, což je v zimě vítaným zpestřením sbírky. Ale i nemálo sukulentů, 
zvláště s charakteristickými masitými listy, např. Crassula, Echeveria, Sedum, 
potřebuje v zimě opakovanou velmi slabou zálivku, postačující k tomu, aby se jejich 
listy nesvrašťovaly, či dokonce zcela neuschly a neopadly.  
       Je nanejvýš potřebné najít čas na důkladnou prohlídku všech uložených 
rostlin. Na těch, které loni kvetly, mohou být zbytky květů. Ty je třeba opatrně 
vhodnou pinzetou odstranit. Zejména u mamilárií je riziko, že v temeni, mezi 
zaschlým věncem zbytků květů, se ukrývají někteří škůdci. Pokud jsme koncem 
podzimu sbírku proti nim preventivně nepostříkali můžeme se dočkat nepříjemného 
překvapení. Při včasném zjištění škůdců většinou stačí, když napadenou rostlinu 
důkladně ošetříme aerosolem vhodného insekticidu. Vlnatky se vyplatí nejprve 
štětečkem zbavit voskových vláken („vlny“), která je chrání a teprve pak postříkat. Za 
2-3 týdny je třeba postřik opakovat, takže pokud nemůžeme ošetřenou rostlinu 
izolovat na zvláštním místě, označíme si ji nějakým štítkem. Nález jemné pavučinky 
mezi trny či kaktusy bývá signálem přítomnosti svilušek, dříve velmi obávaného 
„červeného pavoučka“, který dokázal přes zimu trvale poškodit, ba zničit i velkou 
sbírku. Dnes již obchod nabízí drahé, leč spolehlivě účinné preparáty.  
       Za lednových tuhých mrazů má hlavně u skleníků velký význam jejich tepelná 
izolace. Malé okenní skleníčky někdy stačí zabalit do několika vrstev polštářkové 



fólie. Větší skleníky vyžadují speciální fólie zavěšené pod sklem a přiměřené 
vytápěni i větrání. Na to je třeba myslet v několika mrazuprostých dnech, kdy se 
teplota během slunečného poledne pohybuje kolem 10-12 °C. Skleník intenzivně 
větráme aspoň 2-3 hodiny, rostlinám to velice prospívá.  
       V lednu vrcholí příliv nabídek nových katalogů semen či rostlin kaktusů a 
sukulentů. Už jen pročítání těchto nabídek dokáže kaktusáře potěšit (někdy 
s pohlédnutím na ceny i rozčilit). Kdo nevysévá není pravým kaktusářem. 
Opravdovou radost lze prožít jen při sledování úspěšného výsevu, zdárného růstu 
semenáčků, vrcholem je jejich dopěstování do květuschopnosti. Takto lze přijít 
k raritám i k možnosti výběru elitních rostlin typického vzhledu a celého spektra 
růstových forem. Pěstitelé, mající s výsevy méně zkušeností, nebo nejsou vybaveni 
technikou (tzv. výsevní kombajny), by však se samotným vyséváním měli ještě 1-2 
měsíce počkat. Nedostatek světla v lednu nutí klíčence k vytáhlému růstu, jejich 
pletivo je řídké a brzy podléhají množárenským plísním.  
       Leden je také dobou, kdy semeníky rostlin, které v minulém roce kvetly a 
jejichž květy byly opyleny, jsou již řádně dozrálé. Plody bývají buď značně seschlé, 
nebo jejich povrch praskl a z trhliny se na světlo derou semínka. Opatrně semena i 
plody odstraníme a hned je vložíme nejlépe do papírového sáčku s přesným názvem, 
případně i s dalšími údaji o semenech. Během dlouhých večerů se najde čas na 
pečlivé čištění a vytřídění semen, i na pročtení starší literatury o výsevech a 
pěstování druhů, jejichž semena si chceme opatřit.  
   
MUDr. Vladimír Plesník       
       
 
 

Aloe II. 
 

Aloe striata  Haw. (1804) 
POPIS: Rostliny rostou přisedle, bez kmínku. Ve stáří může být nízký kmínek 

s uschlými listy. Listy jsou velké, ploché, modrozelené, mají nálevkovitý tvar. U 
subsp. striata jsou okraje listů bez zubů a mívají oranžový nádech. Květenství je 
jednoduché, zřídka se větví max . do 3 stvolů.  Květenství má hroznovitý tvar, květy 
mají rozšířenou bázi. Barva květu je růžově červená až oranžová, velmi vzácně i 
žlutá. Typová rostlina kvete od července (v domovině) do října.  
Synonyma: Aloe albocincta Haw.,  Aloe hanburyana Naudin, Aloe paniculata Jacq., 
Aloe rhodocincta hort. ex Baker, Aloe striata  var. oligospila Baker. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA – Západní a východní Kapsko, Namibie 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Částečně jednotlivé variety mezi sebou. Jinak nezaměnitelný 
taxon.  
PĚSTOVÁNÍ: Téměř bezproblémová rostlina, snadno pěstovatelná a široce rozšířená 
jak mezi laiky, tak ve specializovaných sbírkách. U nás středně vzrůstná, kvete až 
v pozdějším věku. 
Aloe striata var. karasbergensis Glen & D.S.Hardy (1987) 
POPIS: Roste v Severním Kapsku, od Prieska přes Namaqualand. Je podobná typu, 
okraje listů mají bělavé okraje a na povrchu listů má výrazné bělavé čáry.  
Aloe striata var. komaggasensis Glen & D.S.Hardy (1987) 
POPIS: Má silně omezený areál v okolí Komaggas v Namaqualandu. Okraje listů 
jsou bělavé, bělavé čáry na povrchu listů neznatelné nebo úplně chybí.  



      
    Aloe striata               Aloe vacillans 

      
 Aloe krapohliana           Aloe suprafoliata 

      
         Aloe grandidentata                  Aloe bowiea 

      
              Aloe peglerae               Aloe melanacantha var. erinacea 



Aloe vacillans Forssk. (1775) 
POPIS: Starší název A. audhalica označoval rostliny s krátkým červeno-

růžovým květenstvím, var. dhalensis má krátké žluté květenství a var. vacillans má 
dlouhé žluté květenství. 
Synonyma: Aloe audhalica Lavranos & D.S.Hardy 1965, Aloe dhalensis Lavranos 
1965 
ROZŠÍŘENÍ: Yemen, Saudská Arábie 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Na lokalitách v Yemenu nezaměnitelný taxon, byť se jedná o 
nejvíce variabilní jemenskou aloi. V kultuře v mládí blízká např. jihoafrické A. 
krapohliana.  
PĚSTOVÁNÍ: Téměř bezproblémová rostlina, snadno pěstovatelná. Pravidelně kvete 
a dává semena. Růžicí i květem velmi dekorativní. Jsou známí kříženci s A. 
tomentosa, a to jak v přírodě, tak i v kultuře.  

 
Aloe krapohliana Marloth (1908) 

POPIS: Tato menší aloe tvoří zpravidla jednoduchou růžici, která má 
maximálně 20 centimetrů v průměru, ale existuje také vysoce odnožující forma A. 
krapohliana, která vytváří husté shluky až 15 růžic. Kmínek chybí nebo je u velmi 
starých exemplářů nepatrný. Listy šedozelené, úzce protáhlé a až 20 centimetrů 
dlouhé a 6 centimetrů široké (u báze). Na listech najdeme šedohnědé proužky a po 
okrajích drobné zoubkování bílé barvy. Květenství je jednoduché nebo někdy dvakrát 
rozvětvené a z jedné růžice může vyrůstat až šest protáhlých, poměrně velkých  
hroznů až 15 cm dlouhých, mají matně červenou barvu a vrcholy květu přecházejí do 
zelenožluté.  Kvete od června do července. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA (Severní Kapsko) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Záměna velmi nepravděpodobná 
PĚSTOVÁNÍ: Citlivější k zálivce, středně těžko pěstovatelná, malá vzrůstem a proto 
oblíbená 

 
Aloe suprafoliata Pole-Evans (1916) 

POPIS: Rovněž roste jako solitéra a nemá kmínek. Růžice dospělých rostlin 
jsou nevýrazně spirálovitě natočené, podobně jako u Aloe pluridens. Spirálovitého 
uspořádání se projevuje až u starších rostlin, v mládí roste dvouřadě. Špičky listů 
mají nádech do červena. Z jedné růžice mohou vyrůstat až tři nerozvětvené růžovo-
červené květní hrozny současně.  
ROZŠÍŘENÍ: RSA (sever KwaZulu-Natal a Swazijsko) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Velmi podobná je A. pretoriensis, která je i v mládí zbarvena více 
do červena, listy jsou vzpřímenější a pruhované. V době květu má navíc A. 
pretoriensis delší květenství (zpravidla rozvětvené). 
PĚSTOVÁNÍ: Snadno pěstovatelný druh. 

 
Aloe grandidentata Salm-Dyck (1822) 

POPIS: Nemá kmínek, ale poměrně hodně odnožuje, čímž tvoří značné trsy. 
Listy krátce trojúhelníkovité uspořádané do růžice, jsou výrazně bíle skvrnité a to i na 
spodní straně listu. Skvrny jsou řazeny do proužků. Tvar květů kyjovitý, barva 
nevýrazně červená. 
ROZŠÍŘENÍ: Botswana, RSA (Severní Kapsko, Free State) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Je podobná A. zebrina (A transvaalensis). 
PĚSTOVÁNÍ: Snadno pěstovatelný druh. Snáší krátkodobý pokles teplot pod nulu. 



Aloe bowiea Schult (1829) 
POPIS: Tento druh dosahuje velmi malých rozměrů, na výšku totiž měří 

maximálně 14 cm. Shluky rostlin vytvářejí koberce, které mohou mít v průměru až půl 
metru v průměru. V bázi jsou listy široké a v těchto místech najdeme také drobné 
bělavé tečky, ale směrem k vrcholu se listy výrazně zužují. Barva je jednotně matně 
zelená. Květenství je dlouhé 25 centimetrů, květy jsou bledě šedozelené. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA (východní Kapská prov. – Port Elizabeth, Kariega). 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Snadno určitelná a nezaměnitelná Aloe. 
PĚSTOVÁNÍ: Snadno pěstovatelný druh, relativně málo atraktivní. 

 
Aloe melanacantha Berger (1905) 

POPIS: Základní varieta roste jak jednotlivě, tak tvoří i trsy. Kmínek je velmi 
krátký. Listy jsou trjúhelníkovité, do 20 cm, u báze 4 cm široké. Jsou vzpřímené 
vzhůru. Barva listů je zelenohnědá, zuby jsou zelené až černé. Květenství je 
jednoduché, až 1 m, barva květů je červená, stářím květy žloutnou. 
Varieta erinacea Rowley 1980 roste pouze v Namíbii a má výraznější černé zuby. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA, Namibia 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon 
PĚSTOVÁNÍ: Snadno pěstovatelný druh, ovšem kvete až ve vyšším věku. 

 
Aloe microstigma Salm-Dyck (1854) 

POPIS: Druh obvykle vytváří jednoduché růžice. Kmínky bývají většinou 
krátké, ale u starších rostlin mohou dosahovat délky až 50 cm. Dlouhé, poměrně 
úzké listy, dorůstají délky asi 30 cm a u báze jsou široké 6 cm. Převážně mají 
červenozelenou barvu, podél okrajů je rozmístěno ostré, trojúhelníkovité zoubkování 
červenohnědé barvy. Na spodní i vrchní straně listů nalezneme četné bílé tečky. 
Květenství je vždy jednoduché a dosahuje délky až 1 m. Z jedné růžice vyrůstají 
současně dvě až tři květenství. Květy jsou nejprve červené, postupně žloutnou.  
Synonyma: Aloe brunnthaleri A.Berger ex Cammerl. 1933, Aloe juttae Dinte r 1923 
ROZŠÍŘENÍ: RSA (Západní a východní Kapsko) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Tuto aloi můžeme od A. khamiensis a A. framesii rozpoznat podle 
menších, delších, užších hroznů a podle intenzivnějšího tečkování na listech. Aloe 
microstigma se podobá především A. gariepensis, ale její listy jsou u dospělých 
rostlin výrazněji tečkované a květní listeny o poznání kratší, nezakrývají totiž  
poupata. Další podobnou je A. pictifolia. 
PĚSTOVÁNÍ: Nenáročná rostlina.  

 
Aloe peglerae Schonland (1904) 

POPIS: Tato aloe obvykle vytváří jednoduchou růžici, vzácněji pak malé 
skupiny. Kmínky jsou buď velmi krátké nebo úplně chybí. Úzké listy, 
trojúhelníkovitého tvaru, se stáčejí dovnitř a jejich délka se pohybuje do 25 cm a u 
báze jsou široké až 8 cm.  Barva listů bývá šedozelená nebo zvláště pak v období 
sucha červenozelená. Zuby jsou až 5 mm, jsou hnědé barvy. Pozoruhodně krátké 
květenství je většinou jednoduché a nerozvětvené, tvoří jej mohutný, dvoubarevný 
hrozen. Květy jsou široce trubkovité a až 3 cm dlouhé, květ je ve stadiu poupěte 
matně červený, ale po otevření dostává bledě žlutozelenou barvu. 
ROZŠÍŘENÍ: RSA (Magaliensberg, Rustenburg, Krugersdorp) 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Podobná je snad A. aculeata. 
PĚSTOVÁNÍ: Snadno pěstovatelná. 



Aloe capitata Baker (1883) 
Aloe capitata var. cipolinicola H.Perrier 1926, var. gneissicola H.Perrier 1926, var. 
quartziticola H.Perrier 1926, var. silvicola H.Perrier 1926 

POPIS: Jedná se o polymorfní druh z Central Plateau. Typová varieta je 
poměrně veliká, přisedlá rostlina a bez kmínku (výjimečně s nízkým kmínkem). Listy 
jsou vzpřímené, modravě zelené (zejména v mládí), na plném slunci se zbarvují do 
červena. Květenství zpravidla jednoduché, někdy se větví, s množstvím žluto-
oranžových květů. Zvláštností je, že se nejdříve otevírají horní květy. Var. cipolinicola 
je nejpůsobivější varietou, roste (asi) pouze v okolí vesnice Itremo a dále u  
Ambositra. Tvoří hustou růžici až stovky listů, které jsou i 60 cm dlouhé. Markantní je 
také kmínek. Barva listů je jasně zelená až hnědozelená, lesklá. Květenství bývá 
zpravidla větvené, barva květů je žluto-oranžová. Var. gneissicola  se odlišuje od 
typové variety menšími listy s bílými okraji. Květy jsou jasně žluté. Tato varieta roste 
jižně od Mahatsinjo (Tsaratanana Mts.) v severním Madagaskaru. Var. quartziticola 
roste pouze v Itremu, listy jsou kratší než u typu (30 cm x10 cm), šedomodré 
s výraznými červenými zuby. Květenství zpravidla nevětvené, květy čistě žluté. Var. 
silvicola se od typu odlišuje úzkými listy a kratšími okrajovými zuby. Roste 
v severních oblastech (Montagne de Ambre). 
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar 
PĚSTOVÁNÍ: Tyto aloe nejsou snadno pěstovatelné, zejména var. cipolinicola je 
náročnější na složení půdy a také je citlivější k houbovým onemocněním. 

 
Aloe parvula Berger (1908) 

POPIS: Překrásná miniaturní aloe rostoucí na skalách v okolí Itrema. Hustá 
růžice má průměr do 10 cm, listy jsou napřímené, šedozelené až modrofialové, do 6 
cm délky a 8 mm šířky, zakončené  až 2 mm zuby. Květenství je solitérní, vzácně se 
větvící, až 35 cm vysoké, barva květů je červená. 
Synonyma: A. sempervivoides Perrier 
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar 
MOŽNÉ ZÁMĚNY:  Nezaměnitelný taxon. 
PĚSTOVÁNÍ: V kultuře není tak krásně zbarvená jako v přírodě, odstín listů je spíše 
šedý. Vyloženě teplomilný druh. 

 
Aloe haworthioides Berger (1886) 

POPIS: Překrásná miniaturní aloe z oblasti Central Plateau. Na první pohled 
připomíná spíš jihoafrickou Haworthia než Aloe. Hustá růžice má průměr do 10 cm, 
listů je až 100, jsou husté, max. 3-6 cm délky, zakončené  dlouhými bílými štětinami. 
Květenství je jednoduché, vzácně se větvící, 15 až 30 cm vysoké, se 7-30 oranžovo-
červenými kvítky barva květů je červená. Var. aurantiaca Perrier (1926) se od typové 
rostliny liší oranžovým zbarvením květů, nitky květů této variety jsou žluté (oproti 
oranžovým u typu).  Roste v severní části Andringitry. 
Synonyma: Aloinella haworthioides, Lemeea haworthioides 
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar 
MOŽNÉ ZÁMĚNY:  Nezaměnitelný taxon, snad jen jednotlivé variety mezi sebou. 
PĚSTOVÁNÍ: V létě velmi citlivá na zálivku, náchylná na houbová onemocnění. 
 
Roman Štarha 
 



Kaktusy na jihu Evropy 
 

    
 

Zajímavou informaci doplněnou o dvě fotografie mi poslal můj kamarád – 
nekaktusář Vladan Jurča ze Vsetína. V červenci letošního roku (2009) trávil 
dovolenou v černohorském Baru (Černá Hora – součást bývalé Jugoslavie). U 
domácích na zahradě se mu podařilo nafotit kvetoucí kaktus, podle fotografie by to 
mohl být Cereus peruvianus. Od paní domácí, mimochodem původem z Jablůnky u 
Vsetína, získal další podrobnosti. Paní domácí ho získala jako odnož od sousedky 
před 32 lety. Po zaschnutí jej zasadila do květináče a potom ho několik let pěstovala 
v asi 20-ti litrové nádobě. Protože se o kaktus každou chvíli někdo popíchal, chtěli ho 
vyhodit. Paní domácí ho ale zasadila do zahrady a byla přesvědčena, že kaktus zimu 
nepřežije. K překvapení domácích kaktus přežil a na zahradě už roste nějakých 25 
let a z fotografií je vidět, že mu černohorské podnebí svědčí. Dnes má výšku asi 5 m 
a váha se odhaduje na 1 tunu. Stal se pýchou domácích a byl dokonce v roce 2006 
oceněn jako nejstarší a nejhezčí kaktus Sukulente plaketou. Kvete jen v noci a letos 
měl nejbohatší násadu květů ve své historii. 
Jaroslav Vích 
 
 
 

Ohlédnutí do nedávné minulosti - 3. 
 

V minulých ohlédnutích do nedávné minulosti jsme si pověděli něco o 
"přátelské družbě" s kaktusáři v bývalé NDR, navštívili jsme sbírky p. Jurgena 
Krachta a p. Jurgena Rotheho. Dnes se ještě podíváme několika obrázky k třetímu 
dostupnému členovi bývalé kaktusářské organizace (tato organizace se po úmrtí 
předsedy Pickerta a změnám, které pak nastaly rozpadla), k p. Georgu Xonnovi, 
který bydlí na malé vesničce. Kaktusy zpočátku pěstoval v malém množství ve 
venkovním pařeništi, ale po zájezdech do Ostravy a zhlednutí sbírek zde v okolí se 
rozhodl postavit menší skleník a sbírku trochu zvětšit. Díky tomu, že ostravští 
kaktusáři tehdy nezištně pomohli této malé organizaci jednak tím, že jim věnovali 



semena, někteří také kaktusy a na naších výstavách, kde byli hosty se jim podařilo 
nashromáždit do svých sbírek celkem velmi levně u nás zakoupených běžných 
kaktusů, ale podle jejích mínění velmi vzácných. V té době stáli na okraji 
kaktusářského dění ve své vlasti. Rostliny a semena velmi těžce sháněli a tehdy byly 
v NDR i drahé. S p.Georgem Xonnou jsem měl velmi přátelské vztahy, často jsem ho 
navštěvoval, vozil semena i rostliny, což tehdy nebylo jednoduché (fytoosvědčení a 
podobně) a postupem času nejen ze semenáčků, které p. Georg Xonna ode mě 
dostal, ale i vlastní píli s výsevy si vybudoval pěknou sbírku, kterou měl umístěnou v 
novém skleníku. 

Po politických změnách které pak nastaly jsme se na nějaký čas odmlčeli,a v 
listopadu letošního roku jsem zkusil oprášit adresu a napsat p. G.Xonnovi. Jelikož už 
také překročil "šedesátku", byl ochoten na můj dopis odpovědět e-mailem. Volný 
překlad Vám nyní předkládám: 

Děkuji za oslovení a žádost o zaslání povídání pro Váš časopis Ostník. V zimě 
2008/2009 ve skleníku jedné noci, kdy byly silnější mrazy mi vypovědělo službu el. 
Topení a bohužel 2/3 kaktusů zmrzly. Byl jsem z toho nesmírně nešťastný. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl, že už sbírku nebudu rozšiřovat (věk, invalida, poznámka 
Tůma) a ponechám pouze ty rostliny, které přežily. Pokud budeš chtít, tak ještě v 
příštím roce nějaké foto kaktusů ze sbírky pošlu. A co Ty ještě pěstuješ kaktusy? Zde 
musím skromně pouze dodat, že mám pouze jeden, který mi daroval Lumír k mým 65 
narozeninám. (Na obr. níže Georg Xonna dnes a před dvaceti léty s M. Tůmou). 
 

   
 

Tolik trochu historie a ohlédnutí za ní. Nakonec bych jenom podotkl. Když 
jsme navázali družbu s NDR, členové byli postarší, bylo jich v organizaci asi kolem 
25, včetně manželek, několikrát navštívili výstavu v Ostravě a okolní sbírky. 
Postupně jak odcházeli do kaktusářského nebe a nastaly politické změny, organizace 
se rozpadla, někteří mladší členové se rozhodli odejít za práci na "západ", protože 
v oblasti, kde žili se těžilo hnědé uhlí, byla velká elektrárna, byl tam chemický 
průmysl, atd. Postupem času vše zaniklo, dnes se uhlí netěží, chemický průmysl byl 
zrušen, elektrárna kterou po roce 1945 postavili Sověti, byla zrušena a nastala velká 
nezaměstnanost. Bylo to přesně to, co nastalo zde na Ostravsku, kde se postupně 
zrušily doly, hutě a také ostatní podniky a "ocelové srdce republiky" se ocitlo ve srabu 
a bylo postaveno na okraj společnosti, kde se těžko vzpamatovává i v dnešních 
dnech. 
 

Milan Tůma 



Co všechno dokáží naši politici 
 

Tak nás, pěstitele kaktusů, zařadili naši zákonodárci mezi zločince. Ano ti 
politici, které jsme si zvolili a které si platíme. Asi si je platíme dost dobře, když se o 
nás tak dobře starají a mají zájem nás dostat za pět kaktusů s halucinogenními 
účinky za mříže. A nemusí to být jen Lophophora williamsii, mohou to být i jiné druhy 
s halucinogeny, o který běžný pěstitel kaktusů ani neví, že je pěstované druhy 
obsahují. V praxi to znamená, že všichni pěstitelé kaktusů jsou prakticky zločinci.  

Do podobné situace trestanců se dostává tisíce mírumilovných zahrádkářů 
nebo milovníků přírody. Téměř každá rostlina v přírodě má nějaké účinky, stačí si 
vybrat a upravit na patřičné účely. Poradí každá baba kořenářka. 

A co na to říkají majitelé lesů, kteří ani neví, že jim na několika hektarech lesa 
rostou lysohlávky. Jestliže jich však kontrola najde v lese 40 a více, je to trestní čin a 
už se majitel lesa řadí mezi těžké zločince. Jak se k tomu postaví lesáci, kteří 
obhospodařují stání lesy a stávají se tímto kriminálníky. A vůbec, jsou-li stání lesy 
státu, dostávají se vlastně i politici mezi zločince, neboť jsou všichni jako občané 
našeho státu držitelé většího množství než 40 kusů halucinogenní houbičky.  
 Tak uvažuji, jestli by se nemělo na politiky, kteří vymýšlejí a schvalují takovou 
blbost, podat trestní oznámení za rozšiřování drog. Vždyť se tímto jako my, také 
stávají zločinci a zločinci z vysoké politiky by měli všichni odejít. Bohužel v této době 
jsou neodvolatelní, ale čekají nás volby. Dáte jim svůj hlas?    KL 
 
 
 

Opustil naše řady 
 

  

 

Pár dnů před vánocemi nás ohromila další smutná zpráva. 
Dne 16.12.2009 opustil naše řady ve věku 50 let dobrý kamarád, 
vynikající znalec rostlin a skvělý pěstitel - pan Ladislav Soukup 
z Nového Jičína. Vystudoval zahradnickou školu, dlouhá léta pracoval 
v arboretu Kostelec u Prahy, po návratu zpět domů v muzeu v Novém 
Jičíně. Byl vynikajícím znalcem dřevin, jeho koníčkem bylo hledání a 
pěstování čarovějníků. Jako pěstitel kaktusů a sukulentů navštívil 
několik zemí, např. Jihoafrickou republiku, Mongolsko apod., z kterých 
nám následně předvedl nádherné přednášky. V létě 2009 jej postihly 
bleskové povodně, kdy byl vytopen a přišel téměř o celou sbírku 
kaktusů a sukulentů. Odešel skromný, přátelský kamarád, který měl 
rád lidi a přírodu, pro své známé se vždy našlo něco z jeho skvostů, 
ale hlavně vynikající byly jeho pěstitelské rady. Kaktusáři na 
Ostravsku na něj nikdy nezapomenou.    Čest jeho památce ! 
 

 
 

Informace 
--- přednáška dne 1.2.2010 – p. Zdeněk Vaško z Přerova – Mexiko  
--- přednáška dne 1.3.2010 – Lumír Král – něco z Patagonie 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají 
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) po 17. hodině, ve Stanici přírodovědců v 
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky našeho Klubu: www.gardening.cz/kko 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz  



Obrázky od našich členů 
 
Neolloydia conoidea (DC.) Br. et R. 

Na titulní straně je nenápadný, ale dost rozšířený druh z Mexika, Neolloydia conoidea, jehož 
výskyt zasahuje až do Texasu v USA. Obrázek nafotil při svých cestách po Mexiku pan Roman 
Štarha. Je to kulovitá až válcovitá rostlina, která ochotně odnožuje, stonky jsou 7-10 cm dlouhé a až 7 
cm tlusté s oválnými bradavkami a vlnatými axilami. Trny jsou bílé až šedavě černé, asi 16 je 
okrajových, asi 1 cm dlouhých, a 3-5 je středových, až 3 cm dlouhých. Kvete v letních dnech červeně 
fialovými asi až 6 cm širokými květy. Vyžaduje plné slunce, minerální vápenatý substrát, minimální 
teplota 10 °C.  
Notocactus kovarikii (Frič ex Berger) Krainz 

Na poslední straně jsou dva obrázky. První vyfotil Ing. Jaroslav Vích na své cestě po Uruguayi 
v roce 2009. Tuto rostlinku můžete též znát pod jinými názvy Wigginsia nebo Malacocarpus. N. 
kovarikii roste na suchých místech a jeho semenáčky jsou bílé. Stonek ploše kulovitý, tmavozelený, 16 
ostrých žeber. Areoly v zářezech s bílou vlnou. Trnů asi 10, načervenale hnědé, tři dolní mohutnější, 
střední trn 1, poněkud delší. Ve sbírkách je Notocactus kovarikii zastoupen poměrně hojně, rostliny 
jsou uniformní, vyžadují přímé světlo, běžný substrát, minimální teplotu 10ºC. 
Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb. 

Poslední snímek na zadní straně je Parodia stuemeri, kterou nafotil v roce 2007 Lumír Král na 
své prvé cestě po Argentině, v provincii Salta. Matně zelené, téměř kulovité rostliny asi 20 cm vysoké 
a 15 cm široké. Žeber mají 20 i více. Areoly nesou okolo 25 bělavých okrajových trnů až 2 cm 
dlouhých, obyčejně také 4 středové, hnědé a zahnuté, dlouhé až 2,5 cm. květy jsou žlutavě oranžové 
nebo také červené, 2-4 cm dlouhé a široké, vyrůstají koncem jara a v létě. Vyžaduje přímé světlo, 
běžný substrát, minimální teplota 10ºC.  
 

Pokud máte pěkné barevné obrázky svých rostlinek, nafocených ve své sbírce, u svých 
kamarádů apod. a myslíte si, že by se hodily na barevný přebal Ostníku, pošlete je s krátkou 
charakteristikou redaktorovi. Právě nyní je zde prostor, aby jste se pochlubili nádhernými snímky 
svých kvetoucích kaktusků. Děkuji.               KL 
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Notocactus (Wigginsia) kovarikii sensu Frič – Uruguay (foto Jaroslav Vích) 

 

 
Parodia stuemeri – Argentina, Salta, Carachi (foto Lumír Král) 


