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Z naší činnosti 
Na říjnovou schůzku dne 3.10.2011 mezi nás přijel známý pěstitel kaktusů 

z Českého Těšína pan Miloš Stania. Především pro sebe si zpracoval přehled druhů 
rodu Mammillaria, rostoucích na jih od hlavního města Mexico City. Je to první část 
přednášek, které se věnují rodu Mammillaria, v budoucnu chystá další pokračování. 
Když jsem se dověděl, že Miloš zpracovává pojednání o mamiláriích, musel jsem jej 
ještě přemluvit, aby se tím pochlubil na naši schůzce. Podařilo se. I když byly 
představeny rostliny z nalezišť v Mexiku, nebyla to typické cestovatelská přednáška, 
ale zaměřená na jediný rod. Viděli jsme především sbírkové kytičky, mapky apod. 
Takový typ přednášky představil už Ing. Stuchlík o notokaktusech. Je to příjemné 
zpestření programu, které tady dlouho chybělo. Starší členové takový styl přednášek 
zná z minulosti, kdy přednášející hovořili na téma jednoho rodu. Přednášející pan 
Stania postupně představoval přehled jednotlivých druhů, většinou bohatě 
kvetoucích, doplněné jeho pěstitelskými informacemi. V diskuzi se hovořilo, jak může 
zvládat tak velké množství rostlin, které jsou v několika sklenících po celé zahradě, 
kde vše zimuje, v čem pěstuje atd. Děkujeme přednášejícímu za pěkný zážitek. 
 
 

Obrázky našich členů 
Tentokrát barevné obrázky na obálce tohoto čísla Ostníku pocházejí 

z Botanické zahrady v Rio de Janeiro, kterou jsme navštívili 21. ledna 2011, na 
začátku expedice po jižní Brazílii. Obrázky patří k článku jehož, první část právě 
vychází pod názvem Poznámkový notes 2011, což je vlastně přepsaný deník z 
velkého vandru po Brazílii. (foto Lumír Král) 
 
 

Humor v KKO  v nedávné minulosti  
Někdy se stane, že nastanou nezapomenutelné situace, které pak přežívají a 

neustálé na ně musím vzpomínat. Nezapomenutelné jsou zážitky s dobrým člověkem 
a přítelem Vladimírem Bahounkem. Pracoval spolu s MUDr. Plesníkem a Janem 
Svobodou na vydávání prvních čísel Ostníku a také na zajišťování výstav kaktusů a 
prodeje rostlin. Dovedl prodat opravdu všechno, o čemž svědčí tato příhoda:  

Rostliny v Klubu kaktusářů v Ostravě (KKO) se do prodeje braly zapsány na 
prodejním listu a s přirážkou jedné až dvou korun se pak prodávaly. Jednou přišly do 
prodejní místnosti tři ženy a pan Bahounek se ujal nabízení rostlin. Ženy neměly chuť 
něco koupit a pan Bahounek, jak bylo jeho zvykem, ukazoval každou rostlinu proti 
světlu, upozorňoval na pěkné trny a stavbu rostliny. Jedna z žen prohlásila že, 
manžel rostliny sbírá a má plný balkon, a že je u nás v kroužku. Pan Bahounek se 
zeptal na jméno, pak už vyzdvihoval přednosti vybraného, nádherně otrněného 
kaktusu proti světlu, prohlásil: že takový pěkný kaktus doma určitě nemá, že by se 
mu do sbírky hodil. Žena zaváhala a prohlásila, že se večer podívá a když ho nemá, 
tak příští den pro něj přijede, načeš rostlinu odložil. Na druhý den se objevila a 
rostlinu levně za 30.- Kčs koupila. Když přijela domů, tak manželovi kaktus předala s 
tím, že takový druh ještě ve sbírce nemá. Pana Revendu braly mrákoty, protože to 
byl jeho kaktus, který nabídl do prodeje za 15.- Kčs a za 30.- Kč ho měl zpět doma. 
Dlouho jsme se tím pak bavili. Cesta z Havířova také něco stála. 
Tůma Milan 



Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 4 / 2009 
 
 Ancistrokaktusy, dříve sklerokaktusy, jsou dnes tak sháněné a obdivované, 
jako dříve astrofyta. Jejich vzácnost je umocněna náročnou kulturou, nedostatkem 
semen a malou nabídkou. Přepychové otrnění správně pěstovaných rostlin 
dokumentuje titulní snímek květů Ancistrocactus scheerii .  
       S cílenou hybridizací kaktusů se nejčastěji setkáváme u echinopsisů, astrofyt, 
epifyl, nebo u tzv. vánočních kaktusů. Uměle vzniklé hybridy mamilárií jsou spíše 
vzácností a většina není zdařilých. J. Lüthy píše o „interesantní hybridě Mammillaria 
plumosa x M. schiedeana “. Vznikla pokusným sprášením M. plumosa pylem M. 
schiedeana subsp. giselae. Plod měl klíčivá semena, ale většina semenáčků byla 
bílá, netvořila chlorofyl a brzy uhynula. Několik bílých a nazelenalých semenáčků 
bylo roubováno na Pereskiopsis. Až na dva žádný nepřežil. Z jednoho z bílých 
semenáčků vyrostlo monstrum na sebe nakupených mamlí se žlutou a se zelenou 
pokožkou, na jejichž vrcholech byly areoly s řídkými bílými trny. Ze snímku je vidět, 
že jde o směs dvou odlišných tkání. Z dalšího, původně zeleného semenáčku, 
postupně vyrostla hybrida, která začala i odnožovat a kvést. Vzhledem odpovídala 
bujněji rostoucí  M. plumosa se slaběji zpeřenými trny a s nažloutlými květy. Nebyl to 
žádný pěstitelský úspěch (5 snímků). 
       O Echinocereus delaetii  se již dlouho tvrdí, že pozdě a málo kvete. Pochází 
z Mexika, kde se vyskytuje v pohořích Siera de la Paila a de la Alamitos  i na poušti 
Coahuila v nadmořské výšce 1800 - 2000 m. Roste na jílovitých půdách, na výsluní, 
s velmi slabým přistíněním okolní vegetací. W. Niestradt nejprve cituje rady různých 
autorů (Buxbaum, Rauh, Taylor, Haage, Herbel, Wery) ke kultivaci tohoto druhu. 
V podstatě se shodují v tom, že jeho pěstování je obtížné, proto je ve sbírkách 
vzácný. Sloupovitým tělem s dlouhými, bílými vlasy se v mládí silně podobá 
běžnějšímu Cephalocereus senilis, starší rostliny však zřídka přesáhnou výšku 25 cm 
a vždy tvoří po stranách ramena. Nejlépe roste v minerálních substrátech, v létě 
potřebuje velmi teplé místo na výsluní, v zimě naprosté sucho a trvalé chladno kolem 
4 - 6 °C. Semená čky jsou zpravidla brzy roubovány, pravokořenné ve sbírkách brzy 
hynou. Podle vlastních zkušeností s úspěšným pěstováním doporučuje autor 
umístění echinocereusu na závěsnou polici ve skleníku, těsně pod sklo. V létě (IV. - 
X.) teplota může přesáhnout 40 °C, sklo je nat řeno stínící barvou, v zimě klesá k 5°C, 
pod sklo je zavěšena polštářková fólie. Velmi důležité je důkladné provětrávání 
skleníku (automatické otevírání oken při 25 °C,  dva v ětráky, které ve dne běží 
každou hodinu po dobu 15 minut. Užívá větší kontejnery se směsí obsahující 
křemičitý písek, perlit, keramzit a substrát pro květiny. Od dubna do září zalévá vždy 
až potom, co směs téměř úplně vyschne. Užívá měkkou, dešťovou vodu, na litr vody 
přidává gram plného hnojiva se stopovými prvky. Od října do března jsou rostliny 
naprosto suché. Na čtyřech snímcích předvádí své kvetoucí exempláře. 
       R. Schade zjistil při častém poslechu hudby ve skleníku, že jeho kaktusy a 
sukulenty kvetou mnohem více a častěji. Připomíná podobnou zkušenost zemědělců 
se zvyšováním dojivosti mléka u krav, kterým ve stájích vyhrávali. (Vzpomeňte si na 
film „Slunce, seno a pár facek“). Zpráva není vědecky zaměřena, ani podložena 
nějakým měřením a srovnáváním s kontrolní skupinami. Bylo by třeba objektivně 
doložit jaká hlasitost, trvání nebo typ hudby ovlivňuje kvetení rostlin. Šest senzačních 
snímků bohatě kvetoucích kaktusů a sukulentů však napovídá, že „na každém 



šprochu může být pravdy trochu“. Vyzkoušejte si to, ale nezapomeňte, že článek 
pochází z Aprílového čísla KuaSu. 
       Parodia horrida  (= naježená, divoká) byla popsána roku 1979. Má vzpřímené 
tělo 8 - 20 cm vysoké, o Ø 5 - 8 cm, se šedozelenou až hnědou pokožkou. Spirálovitě 
probíhající žebra nesou hrboly s areolami a bílou vlnou. Má 9 - 10 krajních trnů, jsou 
bílé, silnější, asi 10 mm dlouhé. Střední 3 - 4 trny jsou tuhé, bodavé, až 2 cm dlouhé, 
u báze světlejší, ve špičce černé, směřují dolů. Květy o Ø 5 cm jsou zářivě žluté, 
s bílou, někdy též žlutou čnělkou a bliznou. Pochází z argentinské provincie Salta. 
Pěstování je velmi obtížné, doporučuje se minerální substrát z křemičitého písku 
s přídavky sádrovce, lávy a trochy humusu. Stanoviště suché, teplé, slabá zálivka, 
nejlépe na venku. Roste velmi pomalu, roubování nebo pěstování pod sklem a 
častější zálivka vedou k redukci otrnění a ke ztrátě charakteristické podoby (2 
snímky). 
       Parodia setifera  (= nesoucí štětiny) má kulaté tělo o Ø až 8 cm, ve stáří se 
vytahující do výšky. Na 16 - 23 nízkých žebrech jsou oválné areoly, při temeni s bílou 
vlnou. Má 22 - 28 krajních, štětinatých trnů, bílé až krémové barvy, 5 - 8 mm 
dlouhých. Střední 3 - 4, jehlovité, rudé až černé se světlejší bází, spodní se zahnutou 
špičkou je nejsilnější. Květy o Ø 35 mm jsou světle žluté, s výrazně vyčnívající 
čnělkou a bílou bliznou. Kulatý plod je hnědozelený až červenohnědý, semena jsou 
hnědá, lesklá. Pochází z argentinské provincie Salta, roste v křoví a pod listnatými 
stromy na vlhčích půdách s vyšším obsahem humusu. Na výsluní pokožka ztrácí 
zelenou barvu, doporučuje se polostín. Dobře se množí výsevy (2 snímky). 
       O rodu Larryleachia s jeho pěti druhy a jednou varietou bylo již nedávno 
v KuaS psáno. Všichni jeho členové se snadno poznají podle charakteristického 
tvaru těla v podobě láhve až dýně. Je vyvolán adaptací na dlouhá období sucha 
panující na nalezištích v Namibii a v západní části Jižní Afriky, podobně jako je tomu 
u Euphorbia obesa nebo jako u rodu Pseudolithos ze Somálska, Jemenu a Ománu. 
Larrylechie se však od nich liší zcela jinak vyhlížejícími květy a vzhledem těla. 
Larryleachia cactiformis má zvláštní květy, u nichž vnitřní korunka kryje prašníkové 
váčky. Má dvě variety (cactiformis a felina) lišící se velikostí a barvou květů, ostatní 
rozdíly jsou minimální. Daří se v propustném, minerálním substrátu (sádrovec, perlit, 
zeolit, trocha vápence) s 10 - 20% přídavkem dřevěného uhlí k potlačení nebezpečí 
hniloby. Na výsluní může dojít k popálení, vhodné je lehké přistínění a dobré větrání. 
Zimovat nejméně při 10 °C, Doporu čuje se roubovat postranní odnože na Ceropegia 
woodii  (6 snímků).  
       Na ostrově Ischia, který je poblíž Neapole a ostrůvku Capri, žije v šesti 
vesnicích asi 70.000 obyvatel. Živí se rybolovem, pěstováním vinné révy, oliv, 
citronů, hlavní příjem mají od turistů, přijíždějících obdivovat zdejší přírodu. Milovník 
kaktusů a sukulentů zamíří do soukromé botanické zahrady Giardina Ravino. Roste 
tam mnoho rodů kvetoucích cereusů i kulovitých kaktusů, samozřejmě laika nejvíce 
upoutají desítky velkých grusonů, nebo ferokaktusů. Jednotlivé rostliny jsou opatřeny 
jmenovkami, nechybí roubované kusy, nebo monstrózní a kristátní formy. Italští 
kaktusáři zde pořádají své výroční schůze a výstavy, které jsou bohatě zásobeny 
výpěstky italských kaktusářských podniků (10 snímků). 
       Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Melocactus 
ernestii  (i bez cefália upoutá žlutozelenou pokožkou a dlouhými (15 cm) 
červenožlutými až hnědými trny. Vyžaduje výživný substrát a vyšší vlhkost vzduchu, 
v zimě nesmí teplota klesnout pod 15 °C. Nesnese zálivku studenou vodou); Lobivia 
jajoiana  (má ploché, kulaté tělo o Ø do 6 cm se šedozelenou pokožkou. Barva 
velkých květů varíruje od žluté po červenou, typický je fialový až černý jícen a hymen 



květu. Má řepovitý kořen, proto potřebuje propustný substrát a zálivku až po jeho 
vyschnutí. V létě je lepší venkovní kultura, zimovat při 10 °C); Echinocereus 
pentalopus  (zelený, silně odnožující druh s dlouhými, pětihrannými výhony. Typická 
barva květů je růžová až karmínová s bílým jícnem, některé klony mají čistě bílé 
květy o Ø 7 - 12 cm. Pěstovat v mísách a závěsných košících, v létě slunné a teplé 
stanoviště, v zimě sucho a 8 - 10 °C. Snadno se množí d ělením větších trsů); 
Thelocactus ehrenbergii  (dnes  přiřazen ke Th. leucacanthus. Zpočátku kulaté tělo 
později při bázi odnožuje a vznikají skupiny hlav. Karmínově růžové až bílé květy o Ø 
4 cm vyrůstají u temene, mladé trny mají načervenalou bázi, ve stáří šednou. Nutné 
je teplé místo na slunci, opatrná zálivka, v zimě naprosté sucho. Množí se odnožemi 
a výsevy); Cerochlamis pachyphylla (z čeledi Aizoacee, roste v Jižní Africe, kde 
tvoří poléhavé polštáře stonků se sukulentními, šedozelenými listy asi 4 cm dlouhými. 
Světle fialové květy o Ø až 3,5 cm vydrží na slunném stanovišti velmi dlouho 
otevřené. Růstové období má v našich podzimních a zimních měsících, snáší teploty 
5-10.); Bowiea volubilis  (tělo tvoří velká zelená cibule o Ø 10 - 25 cm, z níž v době 
vegetace rostou tenké, velmi dlouhé, ovíjivé a bezlisté šlahouny, v době klidu 
uhynou. Má drobné, zelenkavé květy o Ø 6 - 8 mm. Pěstovat lze i za oknem v běžné 
půdě pro květiny s přídavkem písku při teplotách nad 5 °C.  Množí se postraními 
cibulkami a výsevem). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Poznámkový notes 2011 – 1. 
KL deník z velkého vandru po Brazílii 20. 1. – 20. 2. 2011 
 

Letošní studijní expedici předcházelo několik nepříjemných událostí, proto se 
má žena obávala, aby se nestalo něco nepříjemné také nám. Týden před našim 
odletem přišla smutná zpráva z Argentiny, kde se zabil náš dobrý kamarád Miloš. 
Druhá informace hovořila, že nad RIO DE JANEIREM jsou rozsáhlé povodně a 
sesuvy půdy, při kterých zemřelo mnoho lidí. Počet mrtvých každý den stoupal a 
těsně před našim odletem hlásili asi 700 mrtvých. My jsme však na sever nemířili, 
spíše naopak. Po příletu jsme se s žádnými povodněmi nesetkali i když často pršelo. 

Doma však pokračovaly klidně přípravy na cestu. Postupně jsem si nachystal 
věci na hromádky podle seznamu. Pak vše sbalil do velké tašky, fotoaparát, GPS, 
nabíječky a další elektroniku, do příručního batohu. Večer přijel Honza, aby u nás 
přespal, neboť odjíždíme brzy ráno, tak aby nemusel brzo vstávat. Dali jsme si po 
předcestovním kalíšku, možná jich bylo i více, aby se dobře přemýšlelo a něco 
nezapomnělo sbalit. Přesto se Honzovi podařilo zapomenout to nejdůležitější – 
fotoaparát, přišel na to až v letadle. Nakonec si koupil alespoň malý fotoaparát 
v brazilském supermercadu.  
 
20. 1. 2011 – čtvrtek  

Vstáváme ráno po 6. hodině, kafíčko, hygiena a o půl osmé pro nás přijíždí 
Jarda s Jitkou, další dva naši spolucestující. Počasí kolem nuly, tak musíme jet 
opatrně do Brna, odkud nás na letiště odváží jejich syn Tomáš z Hajan, kde bydlí. Na 
letiště přijíždíme v pohodě krátce po poledni, takže máme dost času. Vybíráme 
v automatu lístky na zavazadla SELF SERVICE CHECK – IN. Odbavíme si kufry, ať 



se o ně nemusíme starat. Jarda jde první a my postupně za ním. Chvíli posedíme 
v hale a jdeme se připravit k odletu. Procházíme kontrolou, opět jsem musel vybalit a 
ukázat nabíječky, asi v krabici vypadají jako nějaký spouštěcí mechanismus 
k výbušninám. Odlet je 15.30 hodin, vyrážíme téměř načas směr Paříž. Tam se mi to 
zdálo ještě větší než ve Frankfurtu. Prvně nás z letadla odvezli autobusem, pak jsme 
ještě jeli pět zastávek vláčkem na 1. terminál, kde byl odlet směr RIO DE JANEIRO. 
Opět jsem při druhé kontrole musel ukázat zabalené nabíječky. Tradiční občerstvení 
a přelet přes oceán v noci. Trochu jsem podřímal, ale při hučení motorů to není 
žádné spaní.  
 

 
socha Krista nad Rio de Janeirem (foto Jaroslav Vích) 

 
 
21. 1. 2011 – pátek   

Přílet do BRAZÍLIE dle času. Kontrola proběhla bez problému. Ten nastal až 
při přebírání kufrů. Jardovi totiž nepřiletěl, takže se musí překopat celý plán cesty. 
Nezbývá nic jiného, než zůstat v RIO DE JANEIRO. Jdeme půjčit auto do půjčovny 
LOCALIZA, která je nedaleko naproti letiště, odváží nás tam připravenou dodávkou. 
Máme domluvené auto WW pro osm lidí, taková malá dodávka, jezdí jich tu poměrně 
hodně. Je to nejhorší auto, jaké jsme kdy měli na cestách půjčené, jelo pomalu, 
nemělo dobré pérování, skřípalo, vrčelo, řazení jako v traktoru, bez klimatizace, 
prostě hrůza. Musíme si zvyknout. Výchozí stav tachometru 21583 km. GPS nechtěla 
dlouho naskočit, neboť nebyl signál, ale nakonec se to povedlo (bod 001 je 
v půjčovně, druhý 002 v JARDIN BOTANICO, kde jsme po dlouhém přejezdu přes 
město zajeli na prohlídku. Nádherná, velká botanická zahrada, spousta kvetoucích 
rostlin a sem tam nějaké zvířátko a pěkní ptáci. Hodně jsem fotil. Podařilo se mi 
blýsknout opičky, kolibříka, tukana apod. Na prohlídku jsme měli čas a nikam jsme 
nepospíchali, příjemně strávený čas, dokonce jsme si dali něco k jídlu. Teplota už od 
rána asi 33 °C, dusno jako v prádeln ě, pro nás v tuto dobu zcela nezvyklé. Musíme 



se aklimatizovat. Pak jsme vyrazili hledat hotel, kde máme zajištěno ubytování na 
konec pobytu. Našli jsme je po delším hledání a dokonce měli volno, tak jsme se zde 
ubytovali. Je to spíše ubytovna v soukromí – VILLA LEONOR. Majitel má kamaráda 
Čecha, který má zítra přijet. Po ubytování jsme se šli podívat do města, kde jsme 
nakoupili základní jídlo a pití na další cestu. Vařič jsme nesehnali. Večer jsme 
poseděli na terase a dali si malé občerstvení i majiteli hotýlku slivovička chutnala. Dal 
nám okoštovat zázvorový likér, ale recept nechtěl prozradit. Byl dost dobrý. Jelikož 
jsme byli po cestě trochu unaveni, tak jsme šli po 22 hodině spát, hudba vyhrávala 
ještě dlouho do noci. GPS se nějak zbláznilo a uložila samovolně bod 046 a 
následně 128, tak jsem to vše vymazal, až se to opravilo. Uložil jsem nový spaní bod 
001. Noční sprcha. 
 
22. 1. 2011 –  sobota   

Teplo už od rána, přeorganizování věcí v taškách, první zápisky, kafíčko, a 
v ceně ubytování snídaně. Jarda s Jitkou šli telefonovat na letiště, zda přiletěl 
ztracený kufr. To bylo radosti, když se dověděli, že je tam. Přejeli jsme město a zajeli 
na letiště pro kufr. Během krátké chvilky byli s kufrem zpět a vyrazili jsme směr SAO 
PAULO. Nejhorší bylo dostat se z města. Jakmile jsme vyjeli z města a objevily se 
první kopečky, bylo vše dobré. Nádherná příroda, zajímavé rostliny a pěkné vyhlídky 
zpříjemnily dlouhou cestu v horku a dusnu. Objevily se též první stánky kolem cest, 
kde se prodávalo jídlo, keramika a další suvenýry. Při výjezdu z města jsme 
načepovali nádrž do plna, ukazatel sděloval, že do SAO PAULA je to ještě 400 km. 
Po ujetí 280 km odbilo poledne, tak jsme zastavili na oběd. Každý si mohl vzít, co 
chtěl, od masa po zeleninové saláty a vše bylo na talíři na váhu a za stejnou cenu. 
Auto žere benzín jak strhané, při velké spotřebě musíme častěji tankovat, navíc 
benzín je poměrně drahý, asi 2,6 real. Po ujetí ani ne 100 km se vybírají poplatky za 
silnici v ceně 9,2 real, což je na naše asi x 10, tj. 92 kč. Oproti Argentině je zde vše 
v podstatě dražší. Od rána je pořádné dusno, po příjezdu do SAO PAULO bylo v 17 
hodin 34 °C, po řádně se zatáhlo, jak kdyby se už začalo stmívat. V tom přišla průtrž, 
že jsme neviděli na cestu i když byly stěrače naplno, navíc se zarosila okna. Provoz 
na cestě se mírně zpomalil. Na odbočce 287 na CURITIBA se to úplně zastavilo. Po 
dešti se ochladilo na 19 °C (18 hodin). Kone čně přijatelný „chládek“. Nakonec jsme 
stáli v koloně asi dvě hodiny. Když přidáme přejezd přes SAO PAULO další tři 
hodiny, tak jsme tam strávily celé odpoledne až do setmění. Při výjezdu z města 
označovala cedule směr CURITIBA 399 km. Ještě dlouho jsme projížděli městem, 
než jsme se z něho vymotali. Přejížděli jsme nějaké pohoří, ale za tmy jsme nic 
neviděli. Po dlouhé době se objevila pumpa, kde jsme načepovali další benzín. Tady 
jsme zde v 21.30 hodin ukončili celodenní jízdu a nachystali si všichni spaní v autě. 
Do CURITIBA schází ještě 287 km (bod 002). 
 
23. 1. 2011 – neděle   

V noci stále přijížděli a odjížděli auta, které dělaly patřičný kravál. Ale vydrželi 
jsme a dočkali se rána. Celou noc jsem byl zpocený, venku dusno i po ránu. Všude 
nad kopci se válí husté mraky, které nezvěstují nic dobrého. Příroda kolem je 
nádherná, vše zelené a spousta stromů kvete. Po tradiční hygieně a kafíčku na 
pumpě vyrážíme asi v 7.30 hodin na další cestu. Stále je to hornatá krajina, některé 
kopečky jsou poměrně prudké a vysoké. Kolem cesty rostou často velké 
banánovníkové plantáže. Na travnatých plochách se popásají kravičky. Barevnost 
krajině dodávají žlutě, červeně nebo fialově kvetoucí velké stromy a spousta palem 
v několika druzích. Mlha se před 9. hodinou začala trhat, zůstaly jen ojedinělé vysoké 



mráčky, z kterých vykukuje sluníčko. Je to hned poznat, neboť teplota leze hned 
nahoru. Po 10. hodině už je obloha jak vymetená bez mraků. Celou cestu 
pozorujeme, že všude je červená půda, v místech kde, není vegetace jsou sesuvy 
půdy. Město CURITIBA má skvělý obchvat, najede se sice více kilometrů, ale 
nemusíme bloudit po městě. Za půl hodiny jsme to v klidu objeli po dálnici a vyrazili 
směr PONTA GROSSA, dle směrovníku to je 102 km. Už před CURITIBA se začaly 
objevovat háje araukarií, přecházely v celé lesy. Za CAMPO LAGRO je plánovaná 
zastávka v národním parku PARQUE ESTADUAL VILA VELHA. Krajina se zcela 
změnila, je rovinatá, skončily porosty lesů a všude jsou jen pastviny, sem tam 
vystupují skalní výlezy. Už to začíná být kaktusové. Asi 10 km před VILLA VELHA 
zastavujeme náhodně a nacházíme první kaktus Notocactus carambeiensis. Dále 
odbočujeme do parku VILLA VELHA, kde má být kemp. Bohužel není (bod 004). 
Zaplatili jsme si výlet autobusem za 10 reálů (R$) a jeli se podívat na skály a 
propadlé kaverny (bod 005). Polední návštěva patřila Zlatému jezeru. Po naší vizitě 
park už zavírali. Jediný negativní jev byl, že jsme nemohli na focení vylézt 
z autobusu. Jinak super, i když stále pršelo. Vyrazili jsme směr PONTA GROSSA 
hledat nějaký nocleh. Prší a občas i zahřmí, tak raději volíme nějaký hotel. Nakonec 
jsme v obchodě dostali typ a následovně jsme i přijatelný hotel našli za 40 R$ na 
osobu (bod 006). PONTA GROSSO, hotel MACIELL, Avenida visconde de mana 
761. Večer jsme probrali u slivovice úspěšný den. 
 

 
Notocactus carambeiensis, 10km od VILA VELHA, KL11-003 (23.1.2011) 

 
 
24. 2. 2011 –  pond ělí   

Po ránu se mraky roztrhaly a po dešti není ani památky. Mladý hoteliér Matěj 
s námi jel do centra města koupit plynovou bombu. Místní měl problém, nevěděl, kde 
ji koupit. Ochotně s námi navštívil několik obchodů, až jsme v jednom koupili tři malé 



turistické bomby, zajeli jsme vyměnit další peníze 500 USD > 812 R$. Vyrazili jsme 
směr CARAMBEI. Nikde žádné skalky, ani to nevypadalo kaktusově, tak se vracíme 
zpět do PONTA GROSSO. Sluníčko pěkně svítí, jen sem tam mráčky ve vysokých 
polohách. Odpoledne pěkná pařba. Vyjedeme zpět na dálnici směr CURITIBA do 
míst, kde jsme viděli naproti skal přes cestu jiné skály a vylezli jsme na ně (bod 007).  
 

 
 

navštívené lokality Notocactus carambeiensis v okolí PARQUE ESTADUAL VILA VELHA (2011) 
 
 

Je to vlastně pokračování místních skal VILLA VELHA, kde roste Notocactus 
vilavelhensis. (patník 520 km). Noťáky rostly většinou na severovýchodní straně 
kopců. Notocactus ottonis var. vilavelhensis je asi totožný s N. carambeiensis, jsou to 
jen místní formy. Ještě jsme zastavili za vjezdem do parku, ale žádné kaktusy tam 
nerostly. Předpokládám, že Jarda o těchto noťácích napíše nějaký článek, tak mu do 
toho nebudu fušovat. Po 16. hodině se rychle zatáhlo a opět přišla bouřka. Asi je to 
zde normální, že odpoledne přichází bouřka z horka. Vyrážíme směr vodopády a 
snažíme se bouřkovou oblast projet. Z PONTA GROSSO na vodopády IGUACO je to 
520 km. Čím jsme jeli dále do vnitrozemí, tím menší byly poplatky za dálnici, také se 
zkracovaly vzdálenosti mezi platbou. Z dálnice se po pár kilometrech stala normální 
cesta o dvou pruzích. Z jedné bouřky jsme vyjeli, mraky se trochu roztrhaly, abychom 
za chvíli vjeli do další bouřky a ještě větší. Stěrače jedou naplno a místy není 
pořádně vidět na cestu. Tak jsme zajeli na první pumpu a dali jsme si kafíčko. Za 
chvíli bylo po bouřce a jeli jsme dále. Průběžně se to opakovalo několikrát. Blíží se 
tma, zajíždíme na pumpu, začalo dost pršet, chystáme vše k noclehu (bod 008). 
 



    
 

V koruně stromu rostl obrovský trs Hylocereus undatus s velkými květy, které ještě ráno dokvétaly 
 
 
25. 1. 2011 – úterý   

Nová lůžková úprava se osvědčila, nožičky se daly pěkně natáhnout. Kolem 7. 
hodiny se začíná rozednívat, tak vstáváme, vaříme kafíčko a hygienu máme hned za 
rohem budovy. Před 8. hodinou vyrážíme dále na západ. Na modré obloze je jen pár 
pošmourných mráčků, po ránu je příjemně chladno. Nejbližší město, které jsme 
projeli, bylo GUARAPUAVA, kde byla cedule, že vodopády IGUACU jsou 383 km. 
Směřujeme k dalšímu většímu městu CASCAVEL. Všude kolem cesty jsou vidět 
nádherné porosty araukarií, bohužel semena nejsou zralá. Zastavujeme na krátkou 
zastávku, protáhnout ztuhlé kosti u řeky RIO CAVERNOSO, kde děláme pár 
obrázků, pěkně kvetla nějaká Ipomea. Jenom jsme kousek pojeli, uviděl jsem při 
jízdě na skalách Notocactus linkii, nějaká forma. Bylo jich tam tak hodně, že jsme při 
focení po nich museli šlapat. Srdíčko krvácelo, ale nedalo se nic dělat (bod 009). 
Roste zde spousta zajímavých rostlin jako euphorbie, portulaky, gerbery, ipomee, 
kapradiny, cibuloviny a Cereus jamacaru. Asi 2 km před CANTAGALO, patník 418 
km. Na další krátké zastávce jsme fotili bíle kvetoucí lilie, mombrécie červenými 
květy, velké araukarie a keře s bílými magnoliovitými květy. Kolem poledne jsme 
v malém městečku nakoupili jídlo a v přírodě ve stínu jsme zacpali žaludky dobrým 
salámem a pečivem. Kolem cesty všude indiáni prodávají pod přístřešky proti slunci 
své výrobky, především barevné košíky a luky. Zastavujeme u dalších skal u cesty, 
kde kvete spousta begonií, rostou kapradiny, pěkné rhipsalisy s růžovými plody a 
tillandsie (patník 498 km, bod 01). Dále už jsme dělali delší přesun a v městečku 
MEDIANEIRA jsem si vyfotil z auta pěkný kostelík. Do města FOZ DO IGUACU je to 
už asi 50 km. Přijíždíme zde asi v 17. hodin, nikde nejsou kempy, jen hotely nebo 
„pousada“. Jsou to precizně vybavené bungalovy nebo chaty se vším všudy (bod 011 
se neuložil, uloženo při zpáteční cestě jako bod 012) i s restaurací s názvem 
ENGENHO. Uvařili jsme si polévku, vyprali prádlo a pořádně vysprchovali upocené 
tělíčko. Pak jsme se šli ještě podívat po zahradě, kde bylo spoustu zajímavých rostlin 
jako epifické kaktusy (Hylocereus undatus, Epiphyllum phyllanthus, Rhipsalis sp.), 
orchideje, banánovníky apod. večer jsme poseděli u vínka, které jsme si koupili 
v obchodě.  
 
Lumír Král  



Ještě ke klí čivosti semen kaktus ů 
 

V „Drobničkách“ na str. 101 Ostníku cituje MUDr. Plesník příspěvek F. Witteka 
v MfK z roku 1930. Nejen moje, ale i zkušenosti jiných, potvrzují, že slunce na 
stanovištích kaktusů rozpaluje okolní terén, především pak skalní bloky tak, že na 
nich nelze udržet holou ruku. Slunce sterilizuje prostředí, ale rostliny, které byly 
schopny vstřebat vodu v době dešťů, přežívají většinou bez poškození. Vysvětlení 
není příliš složité. Doba, po kterou jsou kaktusy vystaveny extrémním teplotám je 
relativně krátká. Je to jen několik měsíců léta a v režimu dne jsou denní teploty 
střídány mnohem nižšími nočními teplotami. Ani z titulu UV záření viditelně 
nedochází k popálení rostlin, tak jako ve skleníku. Důvodem je zřejmě neustálý 
pohyb vzduchu, který rostliny ochlazuje. Právě rozdíly teplot mezi dnem a nocí a 
proudění vzduchu jsou faktory, kterým se kaktusy přizpůsobily a které jim pomáhají 
na extrémních stanovištích přežít. Ten kdo vyzkoušel pěstování rostlin ve skleníku a 
volném, otevřeném pařeništi mi určitě potvrdí, že otevřené pařeniště, kde působí 
rozdíly teplot i pohyb vzduchu, je pro růst kaktusů mnohem příhodnější, než málo 
větraný skleník.   

A teď něco k mým poznatkům o vlivu teplot na klíčení semen kaktusů. Před 
mnoha lety jsem dostal zásilku semen notokaktusů z přírody od W. R. Abrahama. Asi 
40 porcí semen vykazovalo znaky semen z okruhu Notocactus mammulosus. S těmi 
jsem měl špatné zkušenosti. Čerstvá semena téměř neklíčila a ani později nebyly 
výsledky nikterak uspokojivé. V této době jsem v jakési diskusi našel radu semena 
„ohřát“. Zvolil jsem pro tento experiment horní polici ve skleníku, asi 40 cm pod 
sklem. Odkrytý suchý výsev v krabičce od naukového dortu jsem zde umístil na dobu 
asi 10-ti dnů. V jeden slunečný den jsem k výsevům dal i teploměr s rozsahem do + 
50 °C. Ten teplotu v horní části skleníku nevydržel a prasknul, což mě trochu 
vyděsilo. Ale jen krátce. Výsev jsem přenesl za okno a asi týden po zalití došlo ke 
spontánnímu klíčení. Výsledek byl opravdu fascinující.  

Druhou zkušenost jsem získal letos na jaře. Jihoamerická semena maihuenií, 
maihueniopsisů a austrokaktusů z podhůří And, která v roce 2010 moc neklíčila jsem 
na podzim vysel do hrubého písku a přisypal asi milimetrovou vrstvou stejného 
substrátu. Nízké, pevné kontejnery od firmy Pavlíček z Chrudimi s výsevem jsem 
umístil do otevřeného, ale proti dešti zakrytého pařeniště. Během zimy jsem teploty 
nezaznamenával, jen občas jsem na výsev naházel lopatkou sníh. Výsev jsem zalil 
koncem dubna a do 3 týdnů vyklíčilo ze semen maihuenií a maihueniopsisů téměř 
vše. U austrokaktusů to bylo horší, zde vyklíčilo jen několik semen, na rozdíl od 
předchozího roku, kdy nevyklíčilo vůbec nic.   

Nevím, zda lze moje zkušenosti zevšeobecnit a není to ani mojí snahou. 
Možná někdo mé zkušenosti využije. Závěrem chtěl bych připomenout, že před 
mnoha lety v redakci Chrudimského kaktusáře vznikla publikace „Výsevy kaktusů“. I 
po létech mají zde uveřejněné práce svojí aktuálnost. Na vzniku publikace se podílel i 
náš jubilant MUDr. Plesník, jehož příspěvek, kromě obsahové stránky, obohatil 
publikaci i jedinečným a nezaměnitelným humorným náhledem.  
 
Jaroslav Vích 
jaroslav.vich@gmail.com 
 
     



Životní jubileum MUDr. V. Plesníka 
 

Jméno MUDr. Vladimír Plesník, to je pojem nejen u kaktusářů, ale především 
u lékařů. Co napsat o člověku, o kterém už bylo snad všechno napsáno. Snad bych 
mohl jen připomenout, že se právě v těchto dnech dožívá významného kulatého 
jubilea. Stále svěže vypadající a plný elánu do další práce, je inspirací nám všem. 

Na internetu lze najít na stránkách Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje kromě jiného i články pod názvem Studijní materiály 
MUDr. Vladimíra Plesníka , které vychází už od roku 1999. Nejsou to články o 
kaktusech, ale články týkající se jeho lékařské profese, které jsou velkým přínosem 
především pro práci epidemiologů. Ale i my laikové si zde můžeme přečíst spoustu 
zajímavých informací: http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
 

 
MUDr. Vladimír Plesník a Walter Sýkora na letošní výstavě kaktusů v Ostravě-Porubě 1.6.2011 

 
 

S pěstováním kaktusů začal začátkem šedesátých let a hned vstupuje do 
nově založeného Klubu kaktusářů v Ostravě-Porubě. Po pár letech přechází do KK 
v Ostravě. Zde zastával různé funkce, nejdéle asi dvacet jako předseda. V roce 1971 
vydal první číslo Ostníku, který vychází dodnes. Celou dobu čtyřiceti let, se v Ostníku 
můžeme setkat s jeho překlady ze zahraniční literatury a dalšími zajímavými články. 
Výčet zásluh o rozvoj kaktusářství na Ostravsku je podstatně větší a nelze zde 
v krátkosti všechno napsat. Jako Čestný předseda Ostravského Klubu kaktusářů byl 
v Chrudimi vyznamenán cenou nejvyšší - Zlatý Alberto 2005. Přejeme našemu 
oslavenci do dalších let hodně zdraví, štěstí a kaktusy aby mu kvetly do sta let. 



(K 80. narozeninám MUDr. Plesníka neznámá ctitelka) 
KAKTUSOVÝ  KV ĚT 

 
Byl pozdní večer a nebyl máj – 
ba v podzimní háv se halil kraj, 

šestý se blížil listopad 
a ke kaktusářům strach se krad.. 

 
A nebyli sami, kdo se báli, 
aby to datum nezmeškali, 

neb blahopřát se chystá hned 
i český epidemiologický svět. 

 
V oboru snad není pamětníka, 
který by neznal Dr. Plesníka 

a neví snad jenom laik a tmář, 
že je věhlasný kaktusář! 

 
Co krásných lobivií, koryfant a jiných krásek 

prošlo sbírkou jeho pichlavých lásek! 
A pro co všechno, co je lidské 

bije jeho srdce epidemiologické - 
od dob, kdy v komunismu šeru 
hledal ve vejcích salmonelu… 

 
Přejeme mu tedy, ať má stále sílu 

milovat svou vědu, ve kterou má víru, 
ať je pro něj celý jeho svět 
krásný jako kaktusový květ! 

 

 



Odešel Leo Gáj 
(14.2.1939 – 19.10.2011) 
 

 

 

 

Nesděluje se mi to lehce, ale náš kamarád a 
vynikající pěstitel kaktusů Leo Gáj z Opavy zemřel. 
Všichni, kteří jsme znali Leův zdravotní stav, jsme 
věděli, že jeho šance nejsou velké. Věděli jsme, že Leo 
je bojovník a doufali jsme, že překoná i svůj zdravotní 
handicap a vrátí se ke svým milovaným kaktusům. Osud 
ale vedl jeho životní pouť jiným směrem  a jeho 
vyčerpané srdce se po dlouhé a těžké nemoci zastavilo.  

S Leošem, jak jsme mu všichni říkali, mají 
mnozí z nás spojeny vzpomínky na své kaktusářské 
začátky. I když mu povodeň v roce 1997 zdecimovala 
celou sbírku, dokázal ji vybudovat znovu. A tak jsme se 
mohli nadále potkávat v jeho skleníku na Valečkově ulici 
v Opavě Kateřinkách a trávit příjemné chvíle v diskusi 
nad rostlinami. Jako pěstitel a propagátor pěstování 
kaktusů zanechal po sobě zřetelnou stopu. V posledních 
měsících života, ve chvílích, kdy mu nemoc znemožnila 
zajít za svými kaktusy, se stále zajímal o kaktusářské 
dění. Časopis Kaktusy byl jeho společníkem a vracel mu 
naději, že se ke kaktusům vrátí.   

Věnujte prosím při čtení těchto řádků tichou 
vzpomínku člověku, jehož život je i kusem historie 
slezského kaktusářství. A jestli je kaktusové nebe, tak 
se možná jednou potkáme.   
 

Jaroslav Vích 
 

 
 

 
 

Leo Gáj, Vilém Kitler, Oldřich Kubita, Václav Špok, ve sbírce pana Kitlera v Opavě roku 1986 (foto KL) 



Důležité upozorn ění !!! 
 

--- Mikulášská sch ůzka se bude opět konat v restauraci Oaza, na konečné 
zastávce tramvaje Vřesinská, tentokrát v pátek dne  16.12.2011 v 16. hodin . 
Zajímavou přednášku o své třiměsiční cestě po Austrálii představí Ing. Odehnal 
z Brna. Kaktusy sice v Austrálii nerostou, ale za to se zde nachází spoustu jiných 
nádherných rostlin, které nikde jinde nerostou. Další program večera je tradiční 
bohatá tombola. Prosíme všechny přátele, aby si připravili své přebytky do tomboly, 
jako v minulých letech. Děkujeme. 
 

--- Výbor Spole čnosti českých a slovenských p ěstitel ů kaktus ů a sukulent ů  
(SČSPKS) oznamuje, že od ledna 2011 budou stručné obsahy článků z časopisu  
KAKTUSY uveřejňovány na oficiálních stránkách Společnosti  
(www.cs-kaktusy.cz ). Výbor Společnosti umožňuje tímto způsobem přiblížit  
obsah časopisu KAKTUSY i těm individuálním nebo sympatizujícím pěstitelům  
kaktusů a sukulentů, kteří nejsou členy Společnosti. 
 
 
 

Informace 
 

--- Jako loni, tak i letos proběhne dne 25.11.2011 v 16. hodin výro ční sch ůze 
zahrádká řů v Pustkovci  na Obecním úřadě, kde bude mít přednášku Lumír Král o 
své cestě po Brazílii. 
--- Na první schůzce v novém roce 2.1.2012 přednese své zážitky z letošní cesty 
po Mexiku náš skvělý pěstitel p. Bedřich Lichý . 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a 
přednáškou se konají každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17. 
hodin, ve Stanici p řírodov ědců v Ostrav ě-Porub ě (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     
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
Tůma Milan, e-mail: tuma.poruba@seznam.cz 
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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nahoře: Couroupita guianensis (čeleď Lecythidaceae), dole: Zingiber spectabile (čeleď Zingiberaceae) 

Jardim Botanici do Rio de Janeiro, 21.1.2011, foto L. Král 
 

 


