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Z naší činnosti 
 

V úvodu naší schůzky dne 3.5.2010 jsme projednali organizační záležitosti 
nadcházejících dnů, týkající se zájezdu, výstavy, pravidelné schůzky či setkání 
kaktusářů Pobeskydí 2010. Přednášku tentokrát představil vzácný host z Brna – Rudi 
Krajča, kterého jsme u nás už měli. Loni opět navštívil Brazílii, kde jezdil po lokalitách 
jeho oblíbeného rodu Uebelmannia. Postupně nám ukázal všechny známé druhy 
tohoto rodu, některé jsme už viděli při předcházející jeho přednášce. Závěr 
přednášky patřil fantastické, nově objevené rostlince s hustými žlutými trny, která 
bude v brzké době popsána. Opravdu pěkná raritka. Na závěr schůzky proběhla 
tradiční tombola.  
 
 
 

Otevírání sezóny ve Dvoře Králové n.L. 
 

Ve dnech 14.-16.5.2010 proběhlo ve Dvoře Králové n.L. tradiční Otevírání 
sezony, tentokrát v nových prostorách odpočinkového komplexu restaurace a hotelu 
„Za vodou“. Vše pod jednou střechou od ubytování, stravu až po celodenní program: 
sobotní dopolední velký prodej rostlin, odpolední přednášky. Oba večery hrála 
přítomným příjemná místní hudba. Akce se zúčastnilo hned několik našich členů, ať 
už přišli prodávat své přebytky nebo spíše ti druzí – nakupovat a doplnit svou sbírku. 
Celá akce na novém místě se všem velmi líbila. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Notocactus leninghausii (Haage Jr.) A. Berger 
 Válcovitá rostlina, u báze odnožující se šikmým vlnatým temenem. Stonek je 
až 1 m dlouhý, 10 cm tlustý a má asi 30 ostrých žeber. Malé bílé areoly nesou okolo 
15 světle žlutých okrajových trnů a 3 - 4 tmavší, sytě žlutohnědé trny, až 4 cm 
dlouhé. Kvete během dne v létě jasně sytě žlutými, asi 4 cm dlouhými a 5 cm 
širokými lesklými květy. Vyžaduje hodně slunce, běžný substrát, minimální teplota 
10°C. Jižní Brazílie. 
Ferocactus schwarzii G.E.Linds. 

 Vysoká jednotlivá rostlina až 80 cm dlouhá a 50 cm široká, jablkově zelené 
barvy. Žeber je 13 - 19 a jsou až 5 cm vysoká. Protáhlé hnědošedé areoly nesou 3 - 
5 okrajových trnů a 1 - 3 trny středové, všechny žluté a dlouhé 1,2 - 5 cm. zlatožluté 
květy se otevírají v letních dnech, jsou asi 5 cm dlouhé a 4 cm široké. Vyžaduje plné 
slunce, minimální teplota 13 °C. Mexiko (Sinaloa). 
Echinocereus fendleri (Engelm.) Ruempl. 

           Stonky jsou 10 - 15 cm dlouhé a 5 - 6 cm široké, matně hnědozelené, s 
9 - 12 žebry. Areoly jsou 1 - 1,5 cm od sebe vzdálené a nesou asi 8 hnědavých 1 - 2 
cm dlouhých okrajových trnů a jediný mnohem delší středový. Purpurově fialové 
květy jsou asi 8 cm dlouhé, okvětí je na konci zubaté. Květy vyrůstají v letních dnech. 
Vyžaduje plné slunce, běžný substrát s přídavkem vápence, minimální teplota 10 °C. 
USA (Arizona, Nové Mexiko), Mexiko (Sonora, Chihuahua). 



Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 3 / 2008 
 
       Nový a velmi hezký druh Sulcorebutia heliosoides popsal P. Lechner spolu 
s A. Draxlerem. Našli jej v bolivijské provincii Chuquisaca na ploše asi 3 x 5 km 
v kopcovitém terénu severně od Sopachuy. Název „heliosoides“ volili na základě 
podobnosti otrnění s Aylostera heliosa. Tělo se zelenou pokožkou odnožuje jen 
zřídka, hlava o průměru až 4 cm je zakončena řepovitým, až 8 cm dlouhým kořenem. 
Drobné hrbolky, nepřevyšující 1 mm, jsou uspořádány do řad 13:21. Trny (cca 25) na 
úzkých aureolách jsou velmi jemné, krátké (až 1,5 mm), hřebenovitě uspořádané, 
přilehlé k tělu, bělavé, zřídka nažloutlé a vzácně hnědé, u báze vždy tmavohnědé.  
Květ o Ø 3 - 4 cm má 25 - 40 korunních plátků, rostoucích ve 2 - 3 spirálovitých 
závitech. Neobyčejně plný květ je sytě, zřídka světle žlutý. Zevní plátky jsou v horní 
polovině na zevní straně oranžově červené, vzácně čistě žluté, prašníkové nitky a 
čnělka jsou žluté. Plod hruškovitého tvaru je bílý, malý (5 x 8 mm), obsahuje drobná 
(1 mm) semena s výraznou mikropyle. V domovině roste na zvětralém silikátovém 
pískovci, spolu se Sulcorebutia aff. crispata (18 snímků !). 
       Zastáncům tvrdého pěstováni kaktusů je určen článek o volné kultuře 
eskobarií. W. Graber ze švýcarského Mühlethalu, v cca 500 m nadmořské výšky, má 
sbírku asi 1000 kaktusů, z nichž část zůstává venku po celý rok. Ostatní ukládá do 
světlého sklepa s teplotou kolem 10 °C. Zimovzdorné eskobarie (např. Escobaria 
organensis, Esc. needii, Esc. minima) potřebují ke zdravému růstu a k bohaté 
násadě květů hodně chladna a časnou zálivku. Zůstávají v květináčích na 
venkovních parapetech, kryty jen průsvitnou stříškou, boky jsou volné pro vítr, déšť i 
sníh. Snesou mrazy až  -15 °C, jejich trny jsou pokryty jíním a ledem, pokud málo 
sněží, pěstitel na ně přihazuje sesbíraný sníh lopatou. Od jara do pozdního podzimu 
stojí na nejvíce osluněném místě sbírky.  Šestnáct snímků dokládá pravdivost popisu 
způsobu pěstování i nádherné vytrnění a květy pěstovaných eskobarií. Kdo by chtěl 
postupovat stejně musí, jako on sám, počítat s určitými ztrátami. Bohatě odnožující a 
rychle rostoucí rostliny tyto ztráty brzy nahradí. 
       Nový popis: Sulcorebutia gemmae (= podle křestního jména Gemma 
manželky jednoho z autorů popisu). Má kulovité, zřídka odnožující tělo o Ø 2,5 - 3,5 
cm, tmavě zelenou pokožku s purpurovým nádechem u báze hrbolů. Silný kořen 
v podobě řepy. 13 - 16 žeber spirálovitě ovíjí tělo, hrboly na nich o Ø 3 - 5 mm jsou 
kulaté, nesou úzké, plstnaté areoly. Trny: krajní (18 - 20) přiléhají k tělu, 2 - 3 mm 
dlouhé,většinou směřují dolů, žlutobílé barvy s hnědou patou, jsou obklopeny hustou 
bělavou vlnou. Jeden střední (ale také 0 - 5) je 1 - 4 mm dlouhý. Květ je asi 4 cm 
dlouhý a široký, se zelenou trubkou a purpurovými květními plátky, má růžovou 
čnělku a světle zelnou bliznu. Kulatý plod zelenohnědé barvy obsahuje semena o Ø 
cca 1 mm. Roste v Bolivii, v okolí haciendy El Rodeo a v oblastech kolem Mojocoya a 
Redención Pampa, ve výškách 2300 - 2600 m. Daří se v propustném, minerálním 
substrátu, během vegetace snáší vydatný přísun vody, v zimě může zůstat 
v naprostém suchu. Na výsluní jsou rostliny malé, kompaktní, mají bělavé až 
jantarové trny, vyžadují však dobré větrání. Snadno se množí semeny i odnožemi. 
Některé populace tohoto druhu jsou slaběji vytrněné a mají pokožku nahnědlou, 
výjimečně mají žluté květy. Typický pro všechny je výskyt ve skupinách, které mohou 
pokrývat plochu 0,1 - 0,2 m2. (2 barevné snímky). 



       Sulcorebutia tarabucoensis (= podle naleziště) byla popsána Rauschem 
roku 1964. Často odnožující kulaté tělo o Ø až 3 cm, kryté tmavě zelenou, místy 
červenohnědou pokožkou, přechází do tenkého, několikrát se větvícího kořene o 
délce i přes 20 cm. Na úzkých aureolách jsou hřebenovitě uspořádané, přiléhavé trny 
(4 - 16), někdy se kroutí a proplétají, světlé až tmavě hnědé barvy. Střední trny 
nemá. Květ je až 45 mm dlouhý, má Ø až 5 cm. Zevní korunní plátky jsou červené, 
na zevní straně dole až olivově zelené. Vnitřní plátky jsou červené, cihlově červené 
nebo oranžové, vevnitř předchází do žluta, zatím co špičky mohou být nafialovělé. 
Mimo rostlin s jednobarevným květem lze najít kusy s až trojbarevnými květy. Čnělka 
je nažloutlá, blizna bílá. Červenohnědý plod, velký cca 5 mm, obsahuje semena až 
1,4 mm dlouhá a 1,2 mm široká. Pochází z bolivijského departamentu Chuquisaca, 
provincie Yamparaez, kde roste ve výšce kolem 3600 m na kopcích u Tarabuco. 
Vyžaduje maximum slunečního svitu na důkladně větraném místě, jinak se její 
drobné, kulaté tělo ošklivě vytahuje do tenkých sloupků. Nutný je dostatečně 
prostorný a hluboký kořenáč se silně propustným, minerálním substrátem. V zimě 
naprosté sucho, v době vegetace opatrná zálivka, Množí se početnými odnožemi, 
nebo semeny. Patří do velkého okruhu příbuzných rostlin, jejichž odlišení je 
vzhledem k variabilitě téměř nemožné. (3 barevné snímky).  
       Namáhavé a časově velmi náročné muselo být pátráni po záhadách 
provázejících Mammillaria coahuilensis. Pro české kaktusáře je zajímavé, že tato 
rostlina byla nalezena a r. 1925 popsána A. V. Fričem v časopise „Život v přírodě“ 
pod názvem Haagea schwartzii, podle Dr. Schwartze. To je začátek názvoslovné 
odyseje trvající dodnes. Řada autorů se podílela na přejmenování této kytky do 
několika podrodů a rodů (Neomammillaria, Ariocarpus, Porfiria) ji na jejím novém 
druhovém jménu (kotschubeyoides, schwarzii, shurlyi, hyederi), nebo  ji řadila 
k jinému druhu mamilárií. Autor H. Rudzinski zvládl tuto detektivku mistrně, takže 
jinak nezáživný text je čtivý a dokonce srozumitelný i tomu, kdo nepatří mezi 
milovníky mamilárií (těch je však málo!) (5 snímků, ale jen jeden, černobílý, 
zobrazuje M. coahuilensis). 
       Výprava za kaktusy do Brazílie přináší různá překvapení. Na jídelním lístku 
jedné známé restaurace v Minas Gerais mají řadu jídel s exotickými názvy, např. 
kuřátko s Ora-pro-nobis, paštiku a guláš s Ora-pro-nobis, džus a další jídla s Ora-pro-
nobis. Chutnají výborně, příloha se trochu podobá špenátu, ale má jinou, mnohem 
příjemnější chuť. Tato místní specialita jsou jemně rozsekané listy Pereskia aculeata, 
kaktusu rostoucího téměř po celé Brazílii i v některých zemích centrální, střední a 
jižní Ameriky. Listům se také říká „maso chudých“ protože obsahují až 25,4 % 
cenných bílkovin, vitamíny A, B a C, navíc vápník, fosfor a železo. Tuto pereskii lze 
pěstovat v našich sklenících, pravidelné otrhání listů zabrání nadměrnému růstu a 
obohacuje kuchyni o velmi kvalitní „zeleninu“.(3 snímky). 
       Téměř pro celý stát Wyoming jsou charakteristické rozlehlé stepi, 
převážně porostlé šalvějí (Artemisia tridentata), na nichž se pasou obrovská stáda 
dobytka. Skupina turistů se vydala na autobusový zájezd po místních 
pamětihodnostech a přírodních rezervacích. Autor zdůrazňuje přednosti takové 
výpravy (pevně daná trasa se zajištěným ubytováním, stravou, zkušeným 
průvodcem, znalým také místní flóry a fauny, bezpečnost a zdravotní zajištění) před 
trmácením se po vlastní ose jen podle mapy a GPS. Devět snímků dokazuje, že 
kaktusář najde též při autobusovém zájezdu řadu krásných rostlin, v tomto případě 
opuncií a juk. 
       Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Echinocereus parkeri subsp.  
gonzalezii  (na rozdíl od typového druhu neroste v kompaktních skupinách a jeho 



žebra jsou jen slabě hrbolatá. Květ má bílý proti fialovému květu typu. Roste 
v Mexiku na minerálních substrátech a na výsluní. Ve vegetaci pravidelně zalévat, 
ale nepřelít. Zimovat při 6-8 °C v naprostém suchu); Mammillaria saboae subsp. 
haudeana (v r. 1978 hledaná novinka jako M. haudeana. Zvláštností je velký počet 
(až 45) jemných, krajních trnů na aureolách s bílou plstí. Má neobvykle velké, fialově 
karmínové květy. Pochází ze Sonory, u nás vyžaduje výsluní pod sklem a čistě 
minerální substrát, nejlépe drcenou lávu. Opatrná zálivka i v létě, delší mokro kořenů 
vede k záhubě rostliny. Zimovat v naprostém suchu při 8-10 °C. Množí se semeny a 
odnožemi); Euphorbia ankarensis (má kmínek až 40 cm vysoký, o Ø 4 cm. Až 7 cm 
dlouhé listy na podzim odpadnou, v létě tvoří v temeni kmínku listovou růžici. Roste 
na Madagaskaru na vápencových půdách. Daří se v minerálním substrátu s příměsí 
vápence, v létě jen opatrná zálivka, nutná je dobrá drenáž. Zimovat při teplotě vyšší 
než 12-15 °C na světle a občas trošičku zalít. Množí se výsevy). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Kalendář kaktusáře na červen, 
červenec a srpen  
 
       Začínající léto je zlatou dobou všech kaktusářů. Zřetelné známky zdravého 
růstu  v podobě napitého těla rostlin, narůstajících nových trnů, rozkvétajících poupat, 
jsou odměnou za úspěšně zvládnutí  jejich přezimování. O tom, co si počít s kaktusy, 
které se ještě nedaly do růstu, jsem psal již v předchozích ročnících Kalendáře. Pro 
pořádek uvedu potřebná opatření aspoň heslovitě: 1) kontrola kořenů. Podle jejich 
vzhledu buď přesazení, zkrácení, ošetření stimulátorem, nebo u cenných rostlin jejich  
2) roubování. Výběr podložky, technika roubování, fixace roubu, ochrana před 
přenosem rostlinných virů a mykoplasmat.  
       Roubování je vždy drsný zásah do života rostliny. Důvodné je při 
zachraňování  výjimečných kusů, při potřebě brzkého kvetení a semen, někdy i pro 
vegetativní množení odnožemi. Vždy se musíme smířit s tím, že roubované rostliny 
mají kratší život. Mnoho druhů, dříve považovaných za velice choulostivé při 
pěstování na vlastních kořenech, umíme dnes úspěšně pěstovat pravokořenně.  
       Červen je považován v našich klimatických podmínkách za nejvhodnější 
měsíc pro roubování. Ideální dobou je několikadenní období teplého a suchého 
počasí, kdy rouby dobře  srůstají s podložkou. Je to čas pro ořezání přerostlých 
kristát a jejich další množení odřezky, pro odlamování odnoží a jejich zakořenění.  
       Radostnou ale piplavou prací je pikýrování semenáčků. Radost máme z toho, 
že se nám podařil úspěšný výsev a že klíčenci zdárně přežili prvý rok svého bytí. 
(Pikýrování většího počtu semenáčků jsem však nikdy neměl v lásce, trvalo to dlouho 
a času jsem měl málo. Navíc ani při velké snaze jsem neměl pikýrované semenáčky 
srovnané do úhledných řádků). Doporučuje se přesazovat semenáčky teprve až 
dosáhnou velikosti hrachu a mají prvé areoly s trny. K přesazování se užívá substrát 
s drobným zrněním. Někteří mají jednotný substrát pro všechny kaktusy, jiní jeho 
složení upravují podle charakteristických růstových požadavků. Např. mexickým 
rodům vyhovuje příměs křemičitého písku, proprané antukové drti či malé množství 
sádrovce. Pro rebucie, sulkorebucie, lobivie a echinopsisy je vhodná malá příměs 



kyselé rašeliny. Bujně rostoucí druhy (většina ceresů, echinokaktusy a 
echinocereusy) mají mít substrát výživnější, nebo je třeba živiny dodávat v podobě 
hnojivé zálivky. Nejčastější chybou je přelití přesazených rostlinek a popálení dosud 
neotužilých semenáčků sluncem.  
       Sbírka kaktusů bývá v červnu již v plném růstu. Ten podpoří zálivka vlažnou, 
nejlépe dešťovou vodou navečer, aby se rostliny mohly přes noc napít. Zatím co 
mladé rostliny se mají zalévat častěji, u starších má být zálivka nárazová v delších 
intervalech, pravidla až po proschnutí substrátu. Zlaté pravidlo úspěšného pěstitele 
kaktusů říká,  že sucho uškodí méně, než delší mokro. Kaktusy pěstované v živinami 
chudých substrátech (antuka, perlit, keramzit, písek, rašelina aj.) potřebují v době 
vegetace hnojivou zálivku zhruba ve 2 - 3 týdenních intervalech, kdežto při pěstování 
v jiných substrátech stačí  přihnojit 1 - 2 x za rok. Nadměrně krmené rostliny ztrácí na 
kráse i na odolnosti vůči hnilobám. Proto se vyplatí nákup speciálních hnojiv pro 
kaktusy a dodržování návodu k jejich použití. V prodeji jsou tzv. plná hnojiva s nižším 
obsahem dusíku, ale s vyšším podílem fosforu (podporuje násadu květů) a s větším 
obsahem draslíku (podporuje pevnost rostlinných pletiv, zvyšuje odolnost vůči 
nemocím). Kvalitní hnojiva obsahují mimo živin „stopové prvky“, které mají podobnou 
úlohu, jako vitamíny u lidí. Mezi stopové prvky patří bór, železo, mangan, hořčík, 
měď, zřídka něco navíc.  
       Pro většinu kaktusů jsou v létě ideální podmínky růstu, výjimkou jsou jen druhy 
a rody, mající v létě růstovou přestávku. Zpravidla v létě většina z nich kvete.  
Složitější je péče o sukulenty. Mnoho jich pochází z lokalit, kde období dešťů 
odpovídá naší zimě a proto jejich růstové období připadá na naše zimní měsíce. 
Některé je však možné přivyknout i na letní růstové období, ale vždy je třeba 
přihlédnout ke konkrétním pěstitelským podmínkám. Hodně záleží u sukulentů na 
složení substrátu, protože nebezpečí přemokření, nebo přeschnutí, je u sukulentů 
větší než u většiny kaktusů. Gloser a Husák ve své knížce „Sukulentní rostliny“ 
napsali, že „zimní období růstu je nutné dodržet například u rodů Conophytum, 
Mitrophyllum, Monilaria, Othona, některých druhů rodu Gibbeum a Pelargonium“.  
       V létě bývají delší období vysokých teplot, tzv. tropických dnů a nocí. Denní 
teploty stoupají nad 30 °C, noční neklesnou pod 20 °C. Skutečně účinné větrání, ve 
dne pokud možno i průvanem a přistínění v poledních hodinách je žádoucí. Nejvíce 
jsou ohroženy rostliny v předokenních skleníčcích a v malých pařeništích. Nemá-li 
pěstitel možnost postarat se o ochranu sbírky v době veder osobně, musí využít 
spolupráce důvěryhodné osoby, nebo automatiky. Obojí má své klady a zápory.  
       Zejména v posledních letech vedra náhle střídají mohutné lijáky, někdy 
s krupobitím. Na nebezpečí velkých záplav je třeba myslet již při výběru místa pro 
skleník, nebo pro pařeniště. Poškození sbírky krupobitím prakticky vyloučí „zasklení“ 
voštinovitými deskami z průhledného polykarbonátu. Vyšší náklady na jejich pořízení 
se určitě vyplatí. Ochrana zasklených ploch je obtížná, jejich krytí napjatou fólií nebo 
sítí obvykle nestačí. Lepší jsou husté rohože z bambusu či z plastů, ale musí být 
spuštěny včas a upevněny tak, aby je vichr nemohl utrhnout.  
       Pro dobrý vývoj kaktusů i sukulentů má ve vegetační době velký význam vyšší 
relativní (80 – 90 %) vlhkost vzduchu. Proto při deštích větráme, v parných dnech 
navečer poléváme  podlahu skleníku vodou. Užitečné je také mít ve skleníku konve a 
jiné větší přenosné nádoby s vodou. Z nich odpařená voda zvlhčuje vzduch ve 
skleníku, navíc ohřátá voda dobře poslouží k zálivce. Při větším ochlazení a delších 
deštích se nádoby s vodou ze skleníku vynesou.  
       Mají-li být získána druhově čistá semena nestačí mít jenom správně určené 
mateřské rostliny, ale je třeba zabránit sprášení jejich květů pylem z jiných rostlin. 



K tomu se užívá umělého sprášení čerstvě rozvinutého květu vatovou štětičkou, na 
které je nanesen pyl zvolené rodičovské rostliny. Před případným nežádoucím 
sprášením hmyzem se květ kryje kouskem tylu. Častěji se k tomuto účelu používají 
ústřižky dámských silonek, které kaktusář získal darem, nebo jako trofej.  
   
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
    

Aloe VI. 
 
V tomto díle seriálu o aloích bych rád přiblížil pár více či méně běžných keňských 
aloí. Nejsou sice tak dekorativní jako jihoafrické či madagaskarské druhy, 
každopádně jejich dostupnost je relativně snadná. Většina druhů se vzhledem ke 
značné velikosti listů pěstuje především v botanických zahradách, ale jistě se najdou 
i pěstitelé, kteří některý z uvedených druhů vlastní. 
 
Aloe amudatensis  Reynolds (1956) 

 

POPIS: Rostliny s neznatelným 
kmínkem, odnožují do shluku několika 
růžic. Listů je v růžici přibližně 12, jsou 
22 x 5 cm velké, temně zelené 
s oválnými, nepravidelnými bílými 
tečkami, které jsou uspořádány do 
nepravidelných řad. Okrajové zuby jsou 
asi 2 mm velké. Květenství 50 - 60 cm 
dlouhé, zpravidla jednoduché, vzácně 
větvené do 2 - 3 větví. Jednotlivé květy 
jsou 20 - 23 mm velké, růžové až 
korálově červené. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Uganda. Holotyp 
pochází z Amudatu v Karamoja distr. 
v Ugandě. 

MOŽNÉ ZÁMĚNY: Možná záměna s mnohem běžnější A. ellenbeckii.  Základní 
podkladová zelená barva je u Aloe amudatensis  tmavší a také tečky jsou početnější. 
PĚSTOVÁNÍ: Nenáročná na pěstování, u nás ve sbírkách poměrně vzácná. 
 
Aloe archeri  Lavranos (1977) 

POPIS: Tvoří výrazný kmínek, který u báze odnožuje a může být až 4 m 
dlouhý, kdy větší část stonku je poléhavá. Listy přetrvávají asi na 60 cm, jsou 
trojúhelníkovité, 40 x 10 cm, temně zelené a u mladých jedinců mohou být tečkované 
bílými skvrnami. Tuhé okrajové zuby jsou až 5 mm velké, zpravidla jsou žluté, ale při 
zaschnutí hnědnou. Květenství je 70-140 cm dlouhé, jednotlivé květy jsou červené se 
žlutými okraji. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, akáciové porosty v Rift Valley (Laikipia Plateau, Kirinum) typ je 
asi 37 km NE Rumuruti v nadmořské výšce 1250 - 1800 m. 
MOŽNÉ ZÁMĚNY:  Taxon byl opakovaně popsán Newtonem jako A. murina, a to 
z důvodu neznalosti typové lokality. U nás téměř neznámý taxon. 



Aloe ukambensis  Reynolds (1956)  
POPIS: Rostliny přisedlé, bez kmínku, 

odnožující u báze. Listů je v růžici 30 - 40, jsou 
až 50 x 12 cm velké, šedozelené 
s načervenalým nádechem a s podélným 
proužkováním, někdy s nemnohými 
nepravidelnými bílými tečkami vyskytujícími se 
zejména u báze listů. Okrajové zuby jsou 
tmavě hnědočervené, až 4 mm velké 
s rozestupem 10 cm. Květenství je až 50 cm 
dlouhé větví se na 2 - 3 ramena a nesou 4 cm 
velké, červené květy. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa (Ukariba). 
PĚSTOVÁNÍ: Nenáročná na pěstování, 
k vidění v mnoha botanických zahradách. I 
v našich podmínkách dorůstá větších rozměrů. 
Od podobné A. secundiflora se liší zejména 
výskytem, dále výraznějšími a tmavšími zuby a 
zejména podélným proužkováním listů, které 
ostatní keňské taxony zcela postrádají. 
 
Aloe ballyi  Reynolds (1953) 

POPIS: Tvoří vzpřímený, jednoduchý, až 6 m vysoká a 10 cm tlustý kmínek, 
který je holý. Listů je asi 25 v růžici, jsou výrazně zkroucené, asi 90 x 14 cm velké, 
šedozelené a nesou 5 mm velké okrajové zuby. Květenství je 60 cm dlouhé, výrazně 
větvené, květy jsou karmínové až oranžové s šedivou špičkou. Jako jedna z mála 
aloí je toxická, domorodci jí nazývají „krysí aloe“.  
Synonyma:  Tanzanská populace byla později popsána jako A. elata. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Tanzánie, 900 - 1500 m. Známá je lokalita na Taita Hills, asi 3 
km západně od  Mwatate, jihozápadně od Voi. 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: V přírodě nezaměnitelná, neboť roste ostrůvkovitě. 
PĚSTOVÁNÍ: U nás téměř neznámý taxon. Jedna z nejvzácnějších keňských aloí. 
 
Aloe confusa  Engler (1895) 

 

POPIS: Tvoří  hustě odnožující 
kmínek. Listy jsou 20 – 30 x 3 - 4 cm 
velké, šedozelené, v mládí může být 
tečkovaná, později na spodní straně 
v blízkosti báze přetrvávají malé bílé 
tečky. Okrajové zuby jsou bílé, 1 - 2 
mm velké. Květenství je 45 cm velké, 
jednoduché, nebo vzácně odnožující 
do 2 - 3 ramen, 20 - 30 mm velké 
květy jsou žluté, velmi vzácně i 
červené. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Tanzánie, nadm. 
výška 885 - 1000m, okolí Lake Chala. 
MOŽNÉ ZÁMĚNY: A. penduliflora, 

ĚSTOVÁNÍ: Poměrně vzácně pěstovaný taxon, ve specializovaných sbírkách. 
někdy bývají oba taxony ztotožněny. 
P
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ální Afriky, je 
náročná i při pěstování v bytě. Komerčně často nabízena k prodeji. 
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8-35 mm velké, 
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zšířená rostlina, běžně nabízená k prodeji.  

Aloe f

7 cm, tmavě zelené s bílými tečkami zejména na spodní straně listů. Zuby s hnědými 

alidophila  Reynolds (1954) 
POPIS: Tvoří až 1 m vysoký kmínek, hustě odnožuje. Listů je asi 20, jsou 

nahloučeny na konci kmínku, bývají výrazně zkroucení, 80x16 cm velké, temně 
olivově zelené. Okrajové zuby jsou bílé s červenou špičkou 
Květenství je až 1,3 m velké, 22 mm velké květy jsou šarlatové.  
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Ethiopie, 900-1500 m. Holotyp pochází z jižní Ethiopie z oblasti 
Borana, asi 80 
n
 
A
 

POPIS: Rostliny až s 1 m 
dlouhým a 8 cm širokým, zpravidla s 
polovzpřímeným. Listů je v růžici 
přibližně 20, jsou štíhlé, asi 40x6 cm 
velké, olivově zelené až temně zelené, 
někdy s červeným nádechem a na 
mladých listech může být zřetelné 
množství světlých teček. Okrajové zuby 
jsou drobné, asi 2-3 mm velké, ostré, 
červenohnědé. Květenství je 60-90 cm 
dlouhé, větvené do 3-8 větví a 

šarlatové až oranžové květy. V domovině je tato aloe farmaceuticky 
Synonyma: Aloe beniensis De Wild, A
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Uganda, Kongo. 
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně běžná a často pěstovaná rostlina z centr
ne
  

eserti  Berger (1905) 
POPIS: Rostliny se vzpřímeným, krátkým 

(do 50, max. 70 cm) kmínkem, většinou 
neodnožuje. Listů v růžici je asi 15-20, 
přetrvávají v horních 20 cm rostliny, jsou 
nejvýše 40x7 cm velké. Epidermis je tmavě 
zelená s hnědým nádechem, někdy mívá 
eliptické bílé tečky, jsou ale známy populace 
bez teček. Ostré okrajové zuby jsou 2-3 mm 
velké, hnědé a zároveň někdy bývá tmavší 
okrajový lem. Květenství je 1,2-1,5 m dlouhé, 
větví se na 3-8 ramen s nese 2
světle růžové až růžové květy. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa, Tanz
z Kisiwani, Pare District 
PĚSTOVÁNÍ: Ve sbírkách opět poměrn
ro
 

rancombei  Newton (1994) 
Synonyma: Nízký keřík, řídce odnožující u báze a vytváří nepočetné trsy 

poléhavých stonků až 40 cm dlouhých. Listy jsou v kompaktní růžici, asi 25-30 cmx6-



špičkami jsou asi 3 mm velké, květenství je 60-80 cm velké, větvené asi do 10 
ramen. Květy jsou mdle růžové s jemně drsným povrchem. 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa - Laikipia District, Milima Kisu Ridge, asi 3 km W Mukutan Gorge 
nad horním vodopádem, což je jediná známá lokalita. 
PĚSTOVÁNÍ: Ve sbírkách se zatím nevyskytuje. Vzácný taxon.  
 
Aloe turkanensis  Christian (1942) 

 
POPIS: Keřovitě rostoucí aloe tvoří shluky těl až 

2 m v průměru, jednotlivé stonky poléhají a jsou až 70 
cm dlouhé. Listy jsou v kompaktní růžici, mohou být až 
70 cm dlouhé a 9 cm široké, pevné, mdle modrozelené 
s protáhlými bílými tečkami na povrchu. Zuby jsou 
hnědé asi 2 mm velké s rozestupy 12-18 cm. 
Květenství je vzpřímené, asi 1 m, větví se asi do 8 
ramen, květy jsou červené až oranžově červené. 
Synonyma: A scabrifolia 
ROZŠÍŘENÍ: Keňa - Turkana District, asi 290 km 
severně od Kapenguria. Uganda – Karamoja distr. 
PĚSTOVÁNÍ: Ve sbírkách se vyskytuje minimálně. 
V domovině je šťáva z této aloe používána při 

onemocněních očí, a odvar z kořenů se používá jako dávidlo. Má nejvyšší obsah 
aloinů (40 %) ze všech dosud analyzovaných aloí. 
 
Roman Štarha 
(www.aloes.wz.cz) 
 
 
 

Poznámkový blok: Argentina 2008 – 7. 
KL deník z velkého vandru 3.11. – 16.12.2008 
 
9.12.2008 - úterý     

Ráno začalo dost hustě pršet, zalezli jsme do auta a přečkali největší průtrž. 
Za chvíli déšť přestal, rychle balíme, aby nás nestihl další nával vody. Mraky nad 
horama jsou černé a stále hrozí, že spustí liják. Děláme jednu lokalitu fišerek a 
jedeme do města SAN LUIS. Nemůžeme se pořád trefit do centra, ale nakonec se 
nám to povedlo. Fotíme katedrálu a procházíme několik obchodů. Nakoupili jsme 
opět nějaké blbosti, zašli na kafe a hamburger. Vracíme se zpět k autu, cestou 
navštěvujeme ještě zlatnictví a pak už vyrážíme nakoupit jídlo, naftu a čeká nás směr 
EL TRAPICHE. Při kafíčku ukazovali v televizi aktuální stav teploty, který byl 28,5°C, 
mraky se roztrhaly a svítí sluníčko. Zastavili jsme na jedné lokalitě Odehnala a pak 
znovu kousek za městem, všude rostou stejné kytky. Zastavujeme na místě, kde 
jsme loni nocovali i řeky RIO RICOTO, vysušili jsme stany a vše, co bylo mokré. 
Drobná koupel nezaškodí a tak hupky šupky do vody, v tom horku je to příjemné 
osvěžení. Pokračujeme dál, zastavujeme u hráze přehrady a fotíme pár snímečků. 
Projíždíme most a za zatáčkou je stánek. Stojíme, abychom si dali pivo. Dali jsme se 
do řeči, tak chvíli diskutujeme, nakonec se nás ptá, jestli nemáme české mince. 
Danka našla pár drobáků, prakticky všechny české mince, tak jim je dáváme. Mince 



sbírala jejich dcera, která zrovna přišla. To bylo radosti. Přidali pro potěšení ještě 
jeden náš odznak, na oplátku jsme dostali sladkou chuťovku a domácí marmeládu. 
Když jsme se ptali na cestu do SALAGILLO, odkázali nás na dálnici, chvíli jeli s námi, 
aby nám udělali radost. Zbytečně jsme zajeli pár kilometrů, ale to nevadí. Asi 5 km 
před SALADILLO děláme další lokalitu, kde roste typové Gymnocalycium poeschlii. 
Loni jsme zde stanovali v balneariu pod stříškami, tak jsme toho využili i letos. Zajeli 
jsme stanovat pod střechy, protože počasí stále hrozilo, že bude pršet. Večer se však 
mraky protrhávaly a fotil jsem až kýčovitý západ slunce s červenými mraky. Uvařili 
jsme si opět gulášovku, už jsme ji dlouho neměli. Jako vždy jsme šli brzy spát. 
 
10.12.2008 - středa   

Ráno vstáváme a stále je pod mrakem. Ještě že není nic mokré. Vyrážíme 
směr LA TOMA. Před odjezdem ještě zastavujeme na náměstíčku v SALADILLO a 
jdeme se podívat do malého kostelíka. Místní slečna nám jej otevře, když vidí, že se 
do něj chceme podívat. Mají to tam dost pěkné. Vyrážíme do LA TOMA, kde 
nakupujeme jídlo a jdeme se podívat do prodejny Onixu, který se zde těží a vyrábějí 
se z něj pěkné věci. Jednu drobnost jsem si na památku koupil. Martin a Petra 
domluvili návštěvu povrchových dolů na onyx. Naložili jsme průvodce a jeli asi 30km 
za město. Přejeli jsme LOS MEMBRILLOS, kde jsme loni fotili červeně kvetoucí 
kniphoffie. Pak jsme odbočili asi 3 km do povrchových dolů – CANTERA SANTA 
ISABEL, kde se těží onyx. (GPS – CANTERA SANTA ISABEL – povrchový důl na 
onyx S32 56 857  W65 48 453 – 1235m). Zelené sloje ve skalách jsou prošpikované 
malými jeskyňkami, je to paráda. V LA TOMA – městě onyxu se vyrábějí různé sošky 
a upomínkové předměty, které se vyváží do všech koutů světa. Lomy na onyx vlastní 
Cooperativa Telefonica, která provozuje v Argentině mobilní síť. Vracíme se zpět do 
města, zaplatíme za návštěvu a jedeme na pumpu na kafe. Zde nás upozorňují lidé, 
že máme píchlé kolo, bohužel mají pravdu. Je to náš první a poslední defekt. Jdeme 
s Martinem hledat goméra, který je o dvě ulice dál. Než vše z auta vybalit, tak 
chceme aby gomér přijel k autu. Nakonec jsme se domluvili. Za hodinku máme 
zalepeno a jedeme dál. Vyrážíme z města vrchní cestou na LA ESQUINA, avšak 
první odbočkou zajíždíme do CERRO GUANACO, kde bychom měli projet do kráteru 
po meteoritu. Cesta však není po nedávných deštích příliš průjezdná a nakonec se 
musíme vrátit. Na lokalitu Gymnocalycium lukasikii jsme nedojeli, je to škoda, ale 
příroda už to tak zařídila. Při vjezdu do kráteru musíme projet CERRO GUANACO, 
jedeme až kam se dá, pak se však musíme rovněž vrátit, dvě lokality po cestě značí 
focení Gymnocalycium morroense. Tady jsem málem šlápnul na hada, který se nějak 
moc nehýbal, neboť foukal chladný vítr a byl trochu ztuhlý. Na loňské lokalitě u LA 
ESQUINA vidíme znovu Gymnocalycium achirasense var. villamercedense. Stále 
chčije nebo mrholí, přejíždíme průsmyk PORTEZUELO, tak říkám, že se stavíme na 
Gymnocalycium bruchii var. portezuelo, kde jsme byli i loni a kde jsem fotil zajímavou 
rostlinu. Téměř dva roky jsme si mysleli, že je to nějaká houba, ale nyní jsem zjistil že 
je to parazitní rostlina Prosopanche americana, žijící na kořenech keřů a stromů rodu 
Prosopis. Bohužel letos tato rostlina nekvetla, takže jsem ji nenašel. Je večer a 
hledáme nocleh, nakonec stavíme stany na boční cestě ve vysoké trávě. 
 
11.12.2008 - čtvrtek   

Ráno svítí sluníčko, alespoň trochu to zlepší náladu po včerejším mračném a 
uchcaném dni. Vše je mokré a musíme sušit stany. Ještě pořádně nedosušené 
balíme a už v 8 hodin vyrážíme dál na ALPA CORRAL. Zpočátku je pěkná nová 
asfaltka, později strašná prašná cesta až do RIO DE LOS SAUCE. Asi 2 km před 



ALPA CORRAL jsme udělali jednu lokalitu. Doplnili jsme naftu a vracíme se na 
BERROTARÁN, kde jsme poobědvali v malé restauraci. Následně jsme jeli na 
odbočku směr LAS PEŇAS, kde jsme provedli několik náhodných zastávek, 
abychom se podívali na Gymnocalycium lepidum. Vegetace byla prakticky všude 
stejná, už proto, že lokality byly kousek od sebe. Na jedné lokalitě jsme viděli varana, 
který nám přeběhl přes cestu asi 1 m velký. Při zpáteční cestě do BERROTARAN 
přes cestu utíkal ještě jeden o něco menší. Bohužel, jsou dost rychlí na to, abychom 
je stihli nafotit. V 16 hodin vyrážíme z poslední lokality, ještě polní cestou, později 
asfaltkou směr Buenos Aires, přes město RIO CUARTO a pak už po RUTA 8 až do 
hlavního města. Je to nekonečná cesta přes 600 km dlouhá, samá rovina, ještě že se 
objeví sem tam nějaká zatáčka, jinak silnice v dáli nemá konce. Před městem 
VENADO TUERTO u patníku č. 418 odbočujeme do polí a hledáme místo na spaní. 
Asi po 100 metrech je hájek s několika velkými eukalypty a z druhé strany velké trsy 
kvetoucích yuk. Zajíždíme za ně, kde nás z cesty není vidět. Dlouho do noci jezdí po 
sousedním poli traktorista, ale o nás se nezajímá. Celou noc je slyšet od nedaleké 
hlavní cesty dost slušný provoz. Místo nocování u VENADO TUERTO, před 
patníkem 418 – S33 36 538  W62 28 886 – 115 m, asi 50 km od města. 
 
12.12.2008 - pátek   
Do Buenos Aires zbývá ještě přes 400 km, ráno sluníčko svítí, ale za hodinu se 
mírně zatahují mráčky. My však vyrážíme na nekonečnou cestu vpřed. V COLON 
jsme dobrali další naftu, dali si kafíčko a frčeli jsme dál, do Buenos Aires je to ještě 
přes 270 km. Když jsme jezdili cestou necestou po horách, tak jsme ztratili tři puklice, 
zpočátku jednu a později na dost špatné cestě další dvě. Aby nebyl v půjčovně aut 
nějaký problém při předávání, zakoupili jsme ve městě PERGAMINO ve značkové 
prodejně tři nové puklice. Na kola je však nasazujeme až v Buenos Aires, abychom 
snad ještě nějakou neztratili. Za všechny tři jsme zaplatili 220 argentinských peso, 
což je dost peněz, ale auto musí být při předávání v pořádku. V městečku 
ARRECIFES jsme zastavili na malé občerstvení, ať máme sílu do závěrečného 
kousku cesty, zbývá něco přes 170 km. Hlavním důvodem zastávky je však 
protáhnout si trochu kosti. Konečně jsme v Buenos Aires, problém je sehnat nocleh. 
Všude v hotelích říkají, že mají obsazeno, berou 30-50 peso na tři hodiny, ani se 
nedivím, že nás nechtějí, co by s námi ty holky dělali. Zajíždíme do MONTE 
GRANDE, kde jsme spali loni, ale ani tady není místo. Nakonec jsme sehnali hosterii 
kde jsme dali 300 dolarů pro dva na tři dny. Je to sice hodně, ale je to perfektní 
zařízení v soukromí. (LA CASA DE MARIA RAFAELA – Avellaneda 240, Monte 
Grande – místo nocování v Buenos Aires – hosteria v MONTE GRANDE S34 48 483 
W 58 28 232 – 22 m, bod GPS – 780). Vybalíme si věci, hodíme sprchu a vyrážíme 
do naší známé restaurace, kde jsme loni večeřeli. Každý si mohl vzít kolik chtěl, 
prostě jsme se přežrali. Po příchodu jsme hned zalehli. 
 
13.12.2008 - sobota   

Snídaně ráno byla trochu později, paní domácí nerada brzy vstává. Příjemná 
paní se s námi ráda pobavila, dokonce obdivovala kaktusy, hlavně ty velké, jak říkala 
v SALTĚ a JUJUY. Snídaně skvělá, každý si bere na co má chuť a vyrážíme směr 
BOCA. Podíváme se na molo a vcházíme do pestrobarevných uliček plné stánků, 
restaurací a jiných lákadel. Dalo by zde ledacos nakoupit, ale nějak došli peníze. Než 
jsme zde zajeli, objevili jsme prodejnu s knihami, kde měli několik velmi dobrých knih 
o rostlinách Argentiny. Nechal jsem tam přes 500 argentinských peso a kufr bude asi 
příliš těžký. V Boce všude předváděli mladí tanečníci tango. Prodejci byli příliš vlezlí 



a neodbytní, tak jsme popojeli dále na hřbitov, kde jsme se šli podívat na hrobku 
Evity. Pořád tam bylo plno lidí. Poté se jedeme podívat do Botanické zahrady, na 
naše poměry nic moc. Všechno mají venku, vždyť je tu teplo, ale před rostlinami mají 
štítky. Skleníky s kaktusy, orchidejemi a bromeliemi jsou zavřené, po shlédnutí přes 
sklo žádný zázrak a nic mimořádného. Vracíme se kousek zpátky a jdeme se podívat 
do muzea umění, kde mají obrazy nejznámějších malířů. Nakonec zbývá tržnice, 
která byla naproti přes cestu, ale bez peněz toho moc nenakoupíme, tak jedeme zpět 
na hosterii do MONTE GRANDE. Trochu drobné hygieny a už se stmívá. Menší 
prohlídka věcí a zkouška balení, zbytek necháváme na zítra. 
 
14.12.2008 - neděle  

Jestliže myslíme na očistu svých těl, musíme taky trochu čistoty dopřát naší 
Berušce, vždyť si to za dobré služby zcela jistě zaslouží. Je však neděle a nevím, jak 
na myčkách pochodíme. Vše domluvila naše paní domácí, avšak auto bylo nějak 
odbyto a nebylo umyto podle našich představ. Loni vypadalo jako nové, dnes se to 
říci o práci umývače nedá. Dopoledne jsme si udělali odpočinkové, koupali se 
v bazénu a chytali trochu bronzu. Sluníčko má dost sílu a tak jsme se hned zbarvili, 
stačí jen pár minut. Odpoledne jsme měli domluvenou schůzku s gymnofilem Ariel 
Peňal ze SAN ANTONIA, což je na druhé straně Buenos Aires. Čekáme na pumpě, 
ale nemůžeme se telefonicky domluvit, nějak to nefunguje, nakonec jsme zjistili, že 
se vzalo špatné číslo. Je to škoda, mohli jsme vidět největší sbírku gymen 
v Argentině. Večer balíme zbytek věcí a čeká nás poslední noc v BUENOS AIRES. 
 
15.12.2008 - pondělí  

Opět slunečné ráno, večer už nás čeká odlet. Je tu poslední relaxační den, 
balíme věci a odpoledne vyrážíme na letiště, kde nás však nikdo nečeká. Po 
domluvě s půjčovnou necháváme auto na parkovišti, kde si ho druhý den vyzvednou, 
jen aby nevznikly nějaké problémy. V 18 hodin měl být odlet do SAO PAULO a pak 
do Evropy. Na tabuli se však objevilo, že letadlo má odlet ve 20.20 hodin, později ve 
20.50 hodin. Nakonec nás naložili do letadla s odletem ve 23 hodin, ale přímo do 
Frankfurtu, takže jsme se dočkali. Opět přetrpět celonoční let, což se podařilo. Ve 
Frankfurtu jsme úprkem přebíhali na terminál odletu letadla do Vídně, ale na kontrole 
mi odstavili zavazadlo a musel jsem jej vyložit. Bohužel letadlo uletělo i s našimi 
partnery z cest po Argentině. Dostali jsme následující let do Vídně za hodinu, takže 
jsme bez problému stihli autobus z letiště do Brna a ještě jsme měli spoustu času na 
vyřízení zatoulaných kufrů. Tak jak jsme nestihli přestoupit z letadla do letadla, tak 
nestihli přeložit i kufry, takže nám je dopravili druhý den až domů. Alespoň jsme se s 
nimi nemuseli tahat. Nakonec vše dobře dopadlo a můžeme se těšit na další cestu. 
 

dokončení – Lumír Král 
 
 
 

Výlet do zahraničních sbírek 
 

Už delší dobu jsme se domlouvali s Jirkou Kolaříkem a Jardou Procházkou z 
Brna, že se zajedeme podívat do specializovaných sbírek, kde pěstují patagonské 
kaktusy jako austrokaktusy, maihuenie či pterokaktusy. Výlet se nakonec uskutečnil 
ve dnech 20 a 21.5.2010, já však musel vyrazit už o den dříve a přespal jsem u 
Jardy. Důvod byl jednoduchý, museli jsme vyjet co nejdříve, abychom vše stihli. 
Vynikající znalec jihoamerické flory je Franz Kühhas, jehož sbírku jsme si prohlédli 



jako první. Ucelenější sbírku austrokaktusů, maihuenií, pterokaktusů a dalších druhů 
pocházejících z Patagonie lze nalézt právě zde. Rostliny jsou pěstovány na stolech, 
jen nadkryté polykarbonátem, aby ze všech stran mohl foukat vítr. Dále je postavený 
velký skleník, kde Franz pěstuje kaktusy z teplejších části Jižní Ameriky. Procestoval 
prakticky všechny známá místa výskytu kaktusů v Jižní Americe, kde jezdí pravidelně 
za rodinou. Prohlídka sbírky trvala několik hodin, zvláště když jsme ještě nad 
rostlinami dlouze diskutovali. Vše musí jednou skončit a tak jsme se vydali na cestu 
do Eugendorfu, kde na nás čekal Helmut Amerhauser, u kterého jsme přespali. 
Večerní posezení se protáhlo až do ranních hodin.  
 

    
Franz Kühhas ukazuje kvetoucí Pterocactus fischerii, na druhém obrázku část kolekce pterokaktusů 

 

     
Michael Kießling ve sbírce a pohled do jednoho velkého prodejních skleníku 

 
Po prohlídce sbírky Helmuta jsme vyrazili za hranice do Německa do sbírky 

Michaela Kießlinga. Je to vlastně velké zahradnictví, zabývající se prodejem kaktusů.  
Dva velké skleníky plné prodejních kaktusů, jen v jedné části se nachází pěkné 
sbírkové rostliny. Kromě běžných druhů, se zde nachází i velké množství 
pterokaktusů, austrokaktusů, maihuenií a dalších opunciovitých druhů, takže jsme si 
přišli na své. Michael je na tyto rostliny uznávaný odborník, který dokonce na toto 
téma napsal knihu o rodu Tephrocactus. Vedle skleníku je velké množství 
sukulentních skalniček rodů Sedum, Sempervivum, Delosperma, Orostachys a 
dalších zajímavostí. Za dobu, kterou jsme ve sbírce přišlo skleníky navštívit spoustu 
kaktusářů, dokonce jsme některé znali. Např. již z dřívější doby jsme znali pana 
Alfreda Steinera, po kterém bylo popsáno Gymnocalycium monvillei var. steineri. Čas 
ve sbírce letí jak voda, odjíždíme v pozdním odpoledni. Do Brna dojíždíme až pozdě 
v noci. Domů odjíždím až v sobotu ráno. Byla to velmi úspěšná akce.  KL 



Informace 
Kaktusářská setkání 
19. 6. 2010 – IV. sympózium Kaktusárske Piešťany 2100  
21. 8. 2010 – Výroční členská schůze NOTOSEKCE ve Zlíně 
4. 9. 2010 – XI. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnavě 
25. – 27. 6. 2010 – Kaktusy v Pobeskydí 2010 
(program začíná už pátečním grilováním a posezením u piva, které je tradičně zdarma,  
v sobotu jsou zajištěné kvalitní přednášky našich i zahraničních kaktusářů:  
Barčák Josef (CZ) – Mexiko 2010, Bercht Ludwig (NL) – Paraguayské frailee, Dráb Igor (SL) – 
Národní parky USA, Halfar Miroslav (CZ) – Brazílie 2010, Kolařík Jiří (CZ) – sukulenty Pálavy, Král 
Lumír (CZ) – Patagonie 2010, Kühhas Franz (A) – kvetoucí Peru, Papsch Wolfgang (A) – 
Argentina, promítání přes 4 diaprojektory, Šnicer Jaroslav (CZ) – Mexiko, Štarha Roman (CZ) – 
Keňa, Vrškový Boris (SL) – Sokotra, Jemen 2010 a další, pořadí přednášek bude upraveno.   
 

Výstavy  
9. – 12. 6. Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů ve Frýdku-Místku pořádá výstavu kaktusů a sukulentů 
v prostorách klubovny na Zámecké náměstí ve Frýdku. 
10. – 12. 6. Klub Kaktusářů ve Zlíně pořádá výstavu kaktusů a sukulentů. Místo konání: Dům kultury 
ve Zlíně, místnost č. 209 (bývalá knihovna). Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. 
17. – 20. 6. KK Olomouc - výstava kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea Olomouc, nám. 
Republiky 5. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. 
7. – 15. 8. KK Frailea Kroměříž - Výstavu kaktusů a sukulentů pořádaná ke 45. výročí založení Klubu 
kaktusářů Frailea Kroměříž. Výstava bude otevřena v Hrubém skleníku Květné zahrady (vstup vlevo 
od hlavního vchodu). 
3. – 10. 9. Prodejní výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a miniaturních orchidejí ve sklenících 
Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno (roh ulic Veveří a Kotlářská). Sukulenty, kaktusy, 
tillandsie a jiné bromelie, miniaturní orchideje a další epifytní rostliny vystavují specializovaní pěstitelé 
ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty MU Brno. 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají 
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v 
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz     
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Ferocactus schwarzii G.E.Linds. – (foto Lichý ve sbírce) 

 

 
Echinocereus fendleri Small. – (foto Lichý ve sbírce) 


