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Z naší činnosti 
 

Dne 4. 2. 2013 proběhla tradiční výroční schůze. Po přečtení a schválení 
zpráv se ujal slova náš známý cestovatel Roman Štarha, aby nám povykládal o 
svých dvou cestách po Etiopii. Viděli jsme spoustu zajímavých sukulentních rostlin, 
na které tato část Afriky není skoupá. Zajímavá by byla přednáška jen o čeledi 
Asclepidaceae, z nichž jsme viděli např. kvetoucí druhy rodů Caralluma, Huernia, 
Echidnopsis a další. Nedaly se přehlédnout ani nádherní zástupci rodu Euphorbia, 
Dorstenia, různých cibulovin a kaudexních špeků. Nejvíce druhů jsme viděli z rodu 
Aloe, jehož studiem se náš přednášející intenzivně věnuje. V současné době vychází 
kniha a rodu Aloe, z pera Romana Štarhy, kterou si můžete zakoupit i na naši 
schůzce. Kromě nádherné přírody, některých zvířat, jsme viděli i obrázky ze života 
domorodců, vše doplněné skvělým ústním doprovodem. Ještě po přednášce 
odpovídal přednášející dlouze na otázky zvědavých posluchačů. Děkujeme 
přednášejícímu za vynikající přednášku a můžeme se na podzim těšit na další 
pokračování, tentokráte o cestě po Somálsku, odkud se vrátil před týdnem. 
 
 
 

U S N E S E N Í 
výro ční členské sch ůze Klubu kaktusá řů v Ostrav ě 
 
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 4.2.2013: 
1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2012. Rovněž schvaluje zprávy 
revizorů účtů. 
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2013 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly přítomným 
předneseny a jimi schváleny. 
3. Ukládá zabezpečit a spolupracovat s frýdeckým Klubem na zorganizování sympozia „Kaktusy 
v Pobeskydí 2013“, zájezdu, uspořádat výstavu kaktusů. 
4. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2013 takto: 

- časopis Kaktusy  290,-Kč 
       - Ostník   150,-Kč 
       - členský příspěvek 150,-Kč 
         celkem  590,-Kč 
6. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém Ostníku. 
 
Schůze se zúčastnilo 27 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je usnesení výroční 
schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
Ostrava, 4. února 2013 
Za správnost předseda: Lumír Král 
 
  
 

Obrázky našich členů 
 
Aloe glabrescens (Reyn. & P.R.O. Bally) S. Carter & Brandham 
Na titulní straně je obrázek Romana Štarhy Aloe glabrescens z lokality Garadaq v Somálsku. Na 
poslední přednášce jsme viděli snímky z Etiopie, tentokrát se vrátil ze Somálska. Abychom se mohli 
těšit na přednášku o této cestě, představujeme alespoň jeden nádherný obrázek aloe ze Somálska. 
Matucana aurantiaca (Vaupel) Ritter  
Na zadní straně je jen jedna rostlina s různým pozadím, obrázky k článku o fotografování kaktusů. 
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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 5 / 2010 
 

Sulkorebucie mívají charakteristicky nevelké tělo s krásně uspořádanými trny 
a početné, ještě hezčí květy. Dokladem je titulní snímek Sulcorebutia rauschii 
s tmavě karmínovými květy, jejichž barva ostře kontrastuje se sytě žlutými prašníky. 
       Úvodní článek Edwiny Pfendbach se zabývá písčitými oblastmi v Peru a jejich 
rostlinstvem. Hlavní pozornost věnuje haageocereus ům. Tento rod popsal r. 1934 
Backeberg a pojmenoval jej podle Walthera Haageho, který založil 1822 v Německu 
nejstarší zahradnictví s dovozem, pěstováním a prodejem kaktusů. Názvosloví 
(taxonomie) rodu je stále „horkým bramborem“. Z původně asi 50 popsaných druhů 
bylo r. 2001 uznáno Andersenem jen 20 a Hunt (2006) došel jen k 9 druhům s řadou 
poddruhů, variet a forem. Mezi hlavní rozlišovací znaky patří vzrůst (zpřímený, 
poléhavý), průměr válcovitého těla, velikost areol a typ otrnění v části z níž vyrůstají 
květy. Existují však i přírodní hybridy, např. x Haagespostoa. Autorka popisuje jak 
dosud nedotčená, tak lidmi silně negativně ovlivňovaná stanoviště haageocereusů. 
Na 24 snímcích dokumentuje písečné přesypy s ojedinělými ostrůvky zeleně. 
Představují je hlavy haageocereusů vyčnívající z písku. Na k moři přivrácených 
stranách, vystavených větru od moře, jsou porosty tilandsií a jiných vlhkomilnějších 
rostlin. Smutné jsou snímky kaktusů obsypané plastovými lahvemi, které řidiči 
vyhazují z oken aut, nebo jiným odpadem. Mimo technického pokroku (stavby cest, 
dálnice, závodů) jsou naleziště v blízkosti předměstí měst likvidovaná také stavbou 
nuzných chatrčí a skládkami odpadků. (Musím dodat, že vzhled haagecereusů ve 
sbírkách je naštěstí mnohem lepší než na snímcích z naleziště). 
       Rod Epiphyllum, často jmenovaný jako fylokaktus, považuje nemalá část 
kaktusářů za „zelí“. Snad proto, že původní druhy vynikají jen svou originalitou a 
pravá krása zdobí až jejich nesčetné hybridy, kterých vzniklo (a zaniklo) několik tisíc. 
Najdou se mezi nimi skutečné perly s roztodivnými jmény, s velkými trsy svěže 
zelených listů o délce i 60 cm, ale hlavně s nádhernými i několikabarevnými květy o 
průměru přes 30 cm. Pěstování epifyl vyžaduje především prostor, nejlépe na 
přistíněném místě s vyšší vlhkostí vzduchu, třeba u větracího okénka v rohu skleníku. 
Substrát propustný, s rašelinou a hrubším keramzitem, v létě každý týden zalít, 
aspoň 1 x za měsíc přihnojit plným hnojivem, zimovat chladně (± 10 °C), nenechat 
zcela vyschnout. Bohatěji kvetou rostliny zimované na světle, není vzácností 10 a 
více květů na jednom „listu“. Po opylení se vyvíjejí plody velikosti švestky až 
meruňky, vhodné pro přímou konzumaci i k přípravě džemů nebo do zákusků (9 
snímků). 
       Parodia hummeliana (= podle berlínského kaktusáře U. Hummela), byla 
popsána r. 1978. Pochází z argentinské provincie Salta, kde roste ve výšce cca 3200 
m na stěnách z červeného pískovce. Šedozelené tělo je 7 cm široké a 6 cm vysoké, 
spodní dvoucentimetrová část je v zemi a končí vláknitými kořínky. Žebra (22) 
probíhají lehce šroubovitě, člení se na drobné hrbolky nesoucí areoly s trochou světle 
hnědé vlny. Krajní trny (25) paprsčitě odstávají od areol, jsou sklovitě bílé o délce 4 - 
12 mm. Střední trny (4) odstávají, jsou červenohnědé, 15 mm dlouhé, jeden má 
háček, navíc jsou ještě 3 o něco kratší, světlejší. Karmínově červený květ má 
žlutooranžové prašníky, čnělku i bliznu. Plody zelené barvy obsahují černá lesklá 
semena o Ø 0,5 mm. Pěstování není náročné, vyžaduje propustný substrát s trochou 
humusu. V době vegetace pravidelná zálivka, ale nesnese dlouhé přemokření. 
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Zimovat v naprostém suchu při teplotách nad 5 - 8 °C. Má dv ě variety: var. 
rubristaminea s odlišnými semeny, otrněním, stavbou květu a plodu, a var. 
glischocarpa s jinou barvou pokožky a otrněním. Rostliny pocházející z vyšších poloh 
mají květy karmínové, z nižších poloh mají květy oranžové až žluté. (snímek kvetoucí 
rostliny). 
       Parodia spegazziniana (= podle argentinského botanika) má neodnožující 
lehce cylindrické tělo (Ø 7 cm, výška 10 cm) se šedozelenou pokožkou, 21 
spirálovitými žebry, na areolách hustý chomáč bílé vlny, která kryje celé temeno. 
Krajní trny (10) jsou srpovitě prohnuté, směřují do stran a dolů, horní jsou až 1,5 cm 
dlouhé, dolní jen 0,5 cm, všechny jsou bílé. Střední (4) zřetelně silnější, až 2,5 cm 
dlouhé, u báze nahnědlé, mají horní polovinu až černou, špička je drápovitě stočená. 
Květ o Ø 5 cm je lesklý, s tmavě oranžovými korunními plátky a s červeným středním 
proužkem, žlutými prašníky a vyčnívající čnělkou s bliznou krémové barvy. Nahnědlý 
plod obsahuje drobná (0,2 mm) semena s velkou strofiolou. Roste v argentinské 
provincii Catamarca ve výškách 2000 - 3000 m na půdách z písku a hlíny, mezi  
trávou, keři i pod vysokými stromy. Má dvě variety: var. lembckei, rostoucí severněji, 
a var. spanisa z provincie Tucuman. Doručuje se pěstování v propustném minerálním 
substrátu s malou příměsí humusu. Pravidelná zálivka v době vegetace nemá být 
velká, pochází z velmi suchých oblastí. (snímek kvetoucí rostliny). 
       Následuje popis zážitků při výletu do Curychu, zvláště pak návštěvy sbírky 
sukulentů, přístupné zdarma pro veřejnost již od roku 1931. Na ploše cca 5 km2  tam 
ve sklenících a vytápěných pařeništích pěstují asi 25 000 rostlin, navíc mají archiv 
s asi 20 000 preparáty a velkou databanku. 
       Pěstování a cílené křížení rodu Yucca se daří švýcarovi T. Bolligerovi. 
Ukazuje, že podnebí střední Evropy (525 m. nad mořem, poblíž Curyšského jezera) 
umožňuje úspěšně mít některé juky celoročně volně vysázené v zahradě. Zaměřil se 
na hybridizaci Yucca filamentosa s jinými druhy (Y. reverchonii, Y. flacida) a uvádí, 
že jím vypěstovaní kříženci jsou nejen odolní, ale dobře a rychle rostou i bohatě 
kvetou (9 snímků). 
       Pereskia horrida tvoří na severu Peru křovinaté pásy, vůbec nepřipomínající 
kaktus. Keře dosahující výšky až 3 metrů, mají tenké (Ø 1 cm) převážně holé stonky, 
mladé nesou oválné listy cca 25 mm dlouhé, v době sucha opadající. Řídce 
rozložené areoly jsou poměrně velké, plstnaté, vyrůstají z nich obvykle dvojice až 3 
cm dlouhých, ostrých trnů. Drobné květy oranžové barvy se po sprášení mění v malé 
tmavě červené plody. Není to atrakce ani pro sbírku specialisty, ani pro botanické 
zahrady (4 snímky).  
       Haemanthus albiflos pochází z Kapska v Jižní Africe. Lidový název „Sloní 
ucho“ je dost nepochopitelný, snad jen tvar listů může při velké fantazii připomenout 
ouško slůněte. Patří do čeledi Amaryllidaceae se 22 uznanými druhy. Není to 
skutečný sukulent, ale cibulovina s částečně sukuletními listy. Pěstování je velmi 
jednoduché, kdysi patřil k běžným květinám za okny a na květinových stolcích. 
Vyznačuje se temně zelenými, lesklými listy (podobné má také dnes častější klívie – 
řemenatka) a okolíkem bílých, štětkovitých květů na vyšším stvolu. Snáší i sušší 
prostředí bytu s ústředním vytápěním, mezi okny teploty 8 - 10 °C, od října do března 
jen slabá zálivka, v době růstu vydatněji přihnojit (nejlépe zředěným kravincem). 
Množí se postranními cibulemi nebo semeny (3 snímky). 
       Doporučené kaktusy a sukulenty: Mammillaria oteroi (nenáročný druh 
z mexického Oaxaca, bohatě odnožuje. Květuschopné jsou již 2 - 3 cm hlavičky 
s řídkými bílými trny na bílých areolách. Narůžovělé květy s výrazně hnědým 
středním proužkem kruhovitě obklopují temeno. Potřebují slabě humózní substrát, 
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hodně světla a slabší zálivku); Copiapoa pseudocoquimbana (původem z Chile, 
starší rostliny rostou ve velkých skupinách, jedna hlava má Ø až 14 cm. Chce 
minerální substrát a slabou zálivku, v létě jen častěji rosit. Růst začíná na podzim. Od 
listopadu do března sucho při 6 - 12 °C, za slunných dn ů jen lehký postřik. Množí se 
výsevem); Austrocylidropuntia vestita (roste v extrémně suchých částech And 
v Argentině a Bolivii na kamenitých půdách. Sukulentní válcovité články se u báze 
větví, jsou až 40 cm vysoké, kryté hustými bílými vlasy. Během růstu od července do 
prosince vydatněji zalévat, pak naprosté sucho až do objevení se poupat v červnu. 
Množí se odřezky); Epithelantha micromeris subsp. unguispina (drobnější tělo je 
kryté hustými, krátkými trny a vyčnívajícími středními trny šedožluté barvy. Minerální 
substrát, slabá zálivka, výsluní. V zimě chladno a sucho. Poměrně malé květy rostou 
na nejmladších areolách v temeni. Zářivě červené plody jsou dlouho trvající 
ozdobou); Gasteria ellaphieae (roste na východě Kapska v Jižní Africe. Pěstovat ve 
výživnější půdě, chránit před pražícím sluncem, v létě pravidelně zalévat. Zimovat na 
světle, při teplotě nad 5 °C, ob čas lehce zalít. Množí se postraními odnožemi nebo 
odřezky listů); Aloinopsis rosulata (sukulent z východního Kapska, jak jméno 
napovídá „podobný aloím“. Má dřevnaté, řepovité kořeny, u starých rostlin až 20 cm 
dlouhé. Proto potřebuje velmi propustný substrát, hluboký kontejner a po celý rok co 
nejvíce světla. Za sucha snese i nevelký mrazík, kvete koncem zimy velkými 
narůžovělými květy).  
 
MUD. Vladimír Plesník 
 
 
 

Pěstitelský kalendá ř na jaro, 2. část 
 

Tají poslední zbytky sněhu, louky se zase zelenají, ale nezřídka se ještě zima 
připomíná krátce trvajícími mrazíky a sněhovými přeháňkami. Kaktusář má plné ruce 
práce. 

Pokračuje s rosením sbírky, tentokrát ne tak horkou vodou ovlažuje přímo 
kaktusy. Tím dochází také k vyšší vlhkosti substrátu a k odstranění prachu 
usazeného přes zimu na rostlinách. Rosení zvolna stupňujeme až se objeví prvé 
známky obnovení růstu. Ty provází vývoj nových kořenů, které už jsou schopné 
přijímat vláhu a živiny. Ve slunečných dnech můžeme začít s lehkou zálivkou. Dobrý 
pozor si dáme na hnilobu kořenů, která hrozí zejména při návratu delšího chladného 
období.  

Spodní vytápění parapetů je už možné vypínat, kdo je nemá, musí pamatovat 
na příchod nebezpečných pozdních mrazů (např. o Třech zmrzlých v květnu). Je 
dobré mít připravenu zálohu v podobě hrubších slaměných rohoží na přikrytí 
venkovních pařenišť, nebo i skleníku. Zvláště při brzkém vysazení kaktusů je třeba 
minimálně zalévat, raději jen rosit a na noc sbírku vždy přikrýt. (Kaktusář dnes, 
zvláště ve městech, sotva sežene slaměnou rohož. Její náhradu starými dekami 
nelze doporučit, protože deky vždy zvlhnout a svou vahou pak mohou nadměrně 
zatížit konstrukci pařeniště, natož skleníku. Osvědčila se však bublinková fólie, lehká, 
průsvitná a poměrně dobře tepelně izolující. Nesmí však přijít na povrch skleníku, 
musí se připevnit pod sklo, což také není vždy snadné). Velký pozor je třeba dát na 
popálení rostlin sluncem, ke kterému může dojít třeba i na okně. Polední slunce už 
bývá ostré, proto přes poledne sbírku stíníme, ale při dopoledním pěkném počasí je 
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rostlinám lépe bez jakéhokoli krytu. Skleník co možná nejčastěji a nejdůkladněji 
větráme.  

Jakmile se na časně kvetoucích druzích kaktusů objeví prvá poupata neměl by 
už substrát vyschnout a měl by být stále mírně vlhký. Jednou týdně můžeme použít 
hnojivý roztok. 

Když se kaktusy napijí lze odřezávat odnože. Za teplých slunečných dnů je 
také možné využít dobře napitých podložek k roubování (pokud je to nutné !) 
S výsevem semen v nevytápěném skleníku raději počkáme do doby, kdy návrat 
chladných dnů bude už nepravděpodobný. Pozdější teplejší počasí zajistí 
rovnoměrný růst semenáčků, který vynahradí časové zpoždění. Semenáčky snadno 
doženou velikost dříve vysetých semen. 

Sledujeme probuzené rostliny. Pokud dosud nejeví známky nového života 
nejprve zkontrolujeme jejich kořeny. Rozhodně se nevyplatí pokoušet se o přihnojení 
za účelem povzbuzení růstu. U kaktusů, které lze lehce vytáhnout ze substrátu, 
zkontrolujeme stav kořenů. Kořenový systém bývá často napadený kořenovkami. To 
jsou červci tvořící nápadná bílá, jakoby vosková vlákna, která je obalují. Množí se 
velmi rychle zvláště v suchém substrátu, mladí jedinci poměrně rychle přelézají z 
kořenů jedné rostliny na kořeny všech rostlin v okolí. Škodí vysáváním rostlinných 
šťáv z kořenů, což rostliny silně oslabuje. (Tak před 20 - 30 lety a dříve nebylo téměř 
sbírky, ve které by kořenovky nebyly. Po objevení dezinfekčního účinku 
organofosfátů (Metation, Intration a řady zahraničních preparátů) byl výskyt 
kořenovek ve sbírkách silně omezen, není však zcela vyloučen. Vznikly klony 
kořenovek s vyšší odolností proti těmto přípravkům. Použití silněji koncentrovaných 
roztoků je nebezpečné pro jejich jedovatost – do těla pronikají po potřísnění kůže i 
vdechováním výparů. Navíc při zálivce těmito roztoky za teplého a slunečného dne 
může dojít k ošklivému popálení rostlin). Úspěšná likvidace kořenovek se obvykle 
projeví do 14 dnů obnovením růstu napadených rostlin. 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Z kapsá ře starého kaktusá ře – 33. 
 

Zpráva našeho redaktora o 50tiletém výročí založení kroužku kaktusářů 
v Ostravě - Porubě (Ostník č. 415 z prosince 2012) a o kronice vyvolala u mne řadu 
vzpomínek. Úryvky zápisů v kronice kroužku a řada připojených fotografií mají velkou 
dokumentační cenu. Čím lépe jsem poznával obsah kroniky, tím více si vážím velké 
a nestranné práce kronikářky, paní Anděly Pěgřimočové. Nebyl jsem mezi zakladateli 
kroužku, stal jsem se však jedním z prvých jeho členů. Okolnosti vzniku kroužku v 
Porubě jsem slyšel přímo od prvého předsedy – p. Stanislava Tajduše. Podstatou 
byla běžná hádka o místo pro pár rostlin (snad ve výkladu holičství ve Svinově) a 
hlavně nabídka podpory a přístřeší v novotou zářícím Domě kultury pracujících 
v Ostravě - Porubě.  

Od ledna 1962 byl prvým předsedou porubského kroužku kaktusářů (dále jen 
PKK) přítel Herbert Janota, místopředsedou př. Stanislav Tajduš, jednatelem př. 
Zdeněk Valeček a hospodářem ing. Radim Kotala. Tato jména již nežijících 
zakladatelů současným členům bývalého PKK asi moc neříkají. Pokusím se to 
napravit, neboť jsem všechny osobně znal. Ale v této části vzpomínky nejprve několik 
dat z kroniky, která svědčí o práci výboru a o prosperitě PKK. Na ustavující schůzi v 
lednu 1962 se přihlásilo 27 členů. Přednášku měl velký propagátor kaktusaření př. 
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Emil Zavadil a př. L. Otisk z Orlové. Na prvém zájezdu PKK do sbírek v Odrách bylo 
16 členů, ale jejich „hlad“ po rostlinách byl mnohem větší, než „úlovky“ v Odrách. 
Členové výboru PKK (Tajduš, Valeček, Kotala) byli také v červenci 1962 na VII. 
sjezdu Čs. kaktusářů v Praze, kde vznikl záměr zřídit Koordinační výbor všech KK v 
ČSR. Existenci Koordinačního výboru (KV) povolilo Ministerstvo vnitra v prosinci 
1962, včetně souhlasu s vydáváním Věstníku KV s organizačními pokyny a s 
odbornými články. V prosinci 1962 byla za účasti rodinných příslušníků prvá 
Mikulášská schůze PKK, kde v tombole byly předávány výhry (porce semen, 
výjimečně semenáčky a odnože) a osobní dárky. 

V lednu 1963 se ujal funkce předsedy PKK př. Tajduš - důchodce a 
místopředsedou se stal př. Janota, vedoucí skladu jednoho stavebního podniku v 
Porubě. Ve 3. čísle Věstníku KV z února 1963 byl uveřejněn příspěvek př. Tajduše 
„Poznatky z pěstitelské praxe“. Myslím, že by řadu čtenářů Ostníku zajímalo, co 
tehdy př. Tajduš napsal. Byla to éra tvorby, nošení a sbírání různých odznaků, nejen 
červených hvězd, srpů a kladiv. Koordinační výbor všech KK vybral pro prvý odznak 
čs. kaktusářů návrh př. Otiska z Orlové. Nevím, zda ještě někdo má tuto raritu, v 
Kronice je podoba odznaku zachycena. Měl tvar obdélníku se skoseným levým 
okrajem. V bílém, modře pruhovaném poli byla zelená (později zlatá) silueta cereusu 
se dvěma rameny. Spodek odznaku lemoval červený pás se zlatým nápisem „Čs. 
kaktusář“. Na podzim jsem se zúčastnil dvou schůzek porubských kaktusářů, o nichž 
jsem se dozvěděl z propagačních plakátů na Domě kultury pracujících v Porubě. 

Moje zvědavost vedla k tomu, že jsem byl v lednu 1964 přemluven, abych se v 
novém výboru PKK ujal funkce jednatele. Předsedou zůstal př. Tajduš, 
místopředsedou př. Janota, pokladníkem př. R. Kotala, propagačním referentem byl 
př. L. Žalman, kronikářkou př. Pěgřimočová, dalšími členy výboru byli ještě př. L. 
Grošová, Vavrečka a Kubíček. Moje kaktusářská kariéra raketově stoupala. V březnu 
1964 uveřejnil Věstník KV můj článek „Několik poznámek k výsevům“ kde jsem psal 
o tehdy módních způsobech stimulace klíčení kaktusových semen a urychlení růstu 
semenáčků. Stal jsem se prvým členem PKK, který přednášel v ostravském KK „O 
použití stimulátorů v kaktusářství“ (jak nám tím stouplo sebevědomí !) i prvým s 
členstvím v zahraniční organizaci (rakouská GÖK) a odběrem časopisu Kakteen und 
Sukkulenten. Každý pracovník, natož vedoucí, musel tehdy vykazovat společensko-
politickou aktivitu. Místo činnosti ve Straně a podobných organizacích jsem volil práci 
mezi kaktusáři. Nebylo to ani zdaleka tak výhodné, ale bylo mi to příslušnými orgány 
tolerováno. Po třech letech jsem však musel jako „nositel státního tajemství“ ukončit 
členství v rakouské kaktusářské společnosti. V červenci 1964 jsme jako delegáti PKK 
(R. Kotala, Janota a já) jeli na VIII. sjezd Čs. kaktusářů v Brně. Radim K. dostal nové 
auto (kombík Škoda 1200), které mělo vzadu větší zavazadlový prostor. Toho jsme 
cestou využili při návštěvách sbírek v Olomouci (F. Plesník, Stupárek, Komunál, 
Šuba), v Brně (Moučka, Hlinecký, Červinka, Pohanková, Pechánek, Kolář) a v 
Odrách (Maar). Na sjezdu byla velká tombola, mezi výhrami byla hlavně semena. 
Fronty zájemců byly v prodejně kaktusů brněnského Komunálu (tehdejší průměrné 
ceny byly kolem 8 Kč za kus). 

Počet členů PKK stoupl na padesát, vedení Domu kultury bylo s naší činností 
spokojeno a podpořilo ji financemi na nákup odborných knih do knihovny PKK. 
Nemýlím-li se bylo zakoupeno pět dílů Backebergova díla Die Cactaceae. Prvou 
knihovnicí byla paní Malíková, která nosila téměř všechny knihy v kufru, protože v 
Domě kultury se pro naši knihovnu nenašla použitelná skřínka. V prosinci se 
opakovala úspěšná Mikulášská, kdy do tomboly bylo od manželů Valečkových 
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koupeno 60 rostlin. Prodáno bylo 107 losů po 4 Kč, tombola tím skončila s malým 
ziskem pro klub.  

V roce 1965 začaly velké potíže. Vedení Domu kultury nám sice dále drželo 
palce, bezplatně nám poskytovalo sálek pro schůze, půjčovalo diaprojektor, hradilo 
za nás poštovné a slibovalo příspěvek na nákup literatury, ale bylo třeba psát 
čtvrtletní, později měsíční zprávy o činnosti, předkládat plány činnosti, finanční 
rozvahu a podílet se na propagaci DK. Papírový stav členů PKK byl 61, na schůze 
však chodilo jen kolem dvaceti posluchačů. Z knihovny „se ztratily“ tři díly 
Backeberga, právě ty nejčastěji žádané o gymnokalyciích, notokaktusech a 
mamiláriích. Největší ranou byla krádež kaktusů ve skleníku př. Tajduše. Dovolím si 
citovat zápis v kronice: „Odsouzeníhodný čin neznámých vandalů ovlivní nepříznivě 
naši činnost určitě na několik let“. Jak prorocká to byla slova poznají čtenáři v dalším 
pokračování Kapsáře. 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Ga´an Libah a jeho flóra  
 

Jedním z cílů naší letošní expedice do Somálska byla návštěva části horského 
masívu Golis Range, která je označovaná jako Ga´an Libah. Skalní stěny Ga´an 
Libah, což v překladu znamená Lví tlapa, náleží ke stejnému horskému systému jako 
Daallo nebo Mount Wagar. Tyto vápencové útvary se zvedají do výše 1700 metrů a 
již od dob britské koloniální nadvlády patřily mezi chráněná území somalilandského 
protektorátu. V poválečné době poloviny devadesátých let 20. století bylo toto 
chráněné území značně zdevastováno necitlivým kácením původních porostů. 
V současnosti se opět místní samospráva snaží území chránit, byť dle mého názoru 
už téměř není co chránit ...  

Jelikož je oblast Golis range stále ještě zajímavá, pak všem kteří plánují cestu 
do Somálska doporučuji tuto legendární oblast navštívit. Dojet do oblasti Ga´an Libah 
se dá pouze kvalitním 4 x 4 vozem. Cestou z Hargeisy na sever pojedete kus po 
děravé asfaltové silnici a za vsí Dhubato odbočíte východním směrem na prašnou a 
téměř nepoužívanou cestu vedoucí k Beira Hills (tyto kopce ostatně také stojí za 
návštěvu). Po čtyřech hodinách dojedete do malé vesnice Gooda Weyn, kde si na 
policejní stanici vyřídíte povolení k vjezdu do oblasti a po 20 km se dostanete na 
okraj Ga´an Libah. Zde je možné přespat u místní komunity pastevců a současně 
strážců oblasti (za „mírný“ poplatek, který závisí na sympatiích a jejich posouzení, jak 
hodně jste bohatí). Spaní vám nabídnou v hliněné chýši nebo na paloučku mezi 
stromy v blízkosti skalních útvarů. Při spaní „pod širákem“ již nemusíte mít strach, 
jelikož poslední sloni i lvi byli vybiti před stoletími a jen vzácně tu lze spatřit šakala 
nebo hyenu. Váš klid zde mohou rušit jen endemitické drobné antilopy Dorcatragus 
megalotis, antilopy gerenuk (Litocranius walleri) nebo endemitický poddruh prasat 
bradavičnatých (Phacochoerus aethiopicus). Oblast je bohatá na různé druhy ptáků, 
což oceníte zejména zrána.   

Samotná příjezdová cesta z Gooda Weyn do Ga´an Libah  vede přes horský 
masív, který je zcela bez porostu. Jen ojediněle se objevuje Aloe megalacantha a pár 
akácií. Přiblížení k cíli cesty lze snadno poznat, jelikož v okolí příjezdové cesty 
přibývá keřovité vegetace. Vrcholky skalních útvarů byly kdysi bujně porostlé 
dominantou oblasti nazývanou dayib, což je Juniperus procera. Bývalo zde množství 
druhů rostlin rodu Ficus nebo porosty Euphorbia abyssinica. Dnes z těchto porostů 
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zbývají jen ubohé relikty. Po příjezdu k místní komunitě ochranářů si vyslechnete 
uvítací projev (samozřejmě v jazyce somali o kterém předpokládají, je jej všichni 
ovládáte), jak se místní znovu snaží oblast chránit a také to, že opětovně vysazují 
dřeviny. Bohužel, mimo původní druhy sem hojně vysazují eukalypty, čímž vytvářejí 
dokonalý botanický chaos. Pokud nepatříte mezi amatérské dendrology, pak patrně 
hledíte spíš k zemi než do výše očí. A právě na zemi mezi kameny a v podrostu keřů 
je stále ještě co vidět.  
 

    
 

                  Caralluma aff. dicapuae                                            Sansevieria ehrenbergii 
 

 
 

Aloe grisea 
 

První, co nás ze sukulentní flóry upoutalo, byla kvanta plazivých či poléhavých 
Aloe hildebrandtii. Tato aloe je běžná v celé oblasti Golis, ovšem zde je opravdu 
nepřehlédnutelná. Měli jsme štěstí, neboť i když posledního dva a půl roku před naší 
návštěvou nepršelo, přesto některé aloe dokonce i kvetly. Hrozny převážně žlutých 
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květů se míchaly s červenými květy, což bylo v dokonalém kontrastu s šedozelenými 
růžicemi. Aloe hildebrandtii mívá většinou krátký poléhavý kmínek, na jehož konci je 
růžice přibližně 20 x 4 cm velkých listů. Pokožka je temně zelená až šedozelená, na 
plném slunci i načervenalá. V rámci populace lze najít i řídce tečkované formy. Na 
náhorní plošině nacházíme Caralluma speciosa, v podrostu keřů překrásně 
vybarvenou Caralluma dicapuae a vzácně nacházíme i Echidnopsis aff. sharpei. 
Echidnopsisy rostou vyloženě u báze nízkých keříků, a aby je badatel našel, musí 
rozhrnout větve každého keře. Však také naše rozedřené nohy a poškrábané ruce 
vzbuzovaly zájem domorodých pastevců. Na náhorní planině nad skalami i v údolí 
pod nimi roste několik druhů sansevierií. Nám se podařilo nafotit poměrně hojnou 
Sansevieria ehrenbergii, méně běžnou Sansevieria phillipsiae i její blízce příbuznou 
Sansevieria hargeisana, dále S. forskaoliana (syn: S. elliptica) a jednu její novou 
barevnou formu. Zatímco typická Sansevieria phillipsiae je robustního vzrůstu se 
vzpřímenými listy a má na listech příčné pruhy temně zelené barvy, v roce 1994 
samostatně popsaná  Sansevieria hargeisana má pruhy mnohem světlejší a menší 
listy jsou široce rozevřené. Velmi variabilní S. forskaoliana může být mramorovaná 
více či méně, může mít až vejčitý tvar listů nebo protáhle kopinatý a světlá okrajová 
linka rovněž mívá různou šíři i intenzitu. Na hranách skalních stěn hojně rostou 
patrně největší sukulentní perly – Aloe grisea. Tyto drobnolisté a skvrnité rostliny 
vegetují téměř výhradně solitérně. Podkladová barva široce trojúhelníkovitých listů je 
šedozelená a na pokožce je množství krásně zářivých bílých nebo nažloutlých skvrn, 
které jsou navzájem propojeny jemnými bílými linkami. Na okrajích listů jsou 
nápadné, červené, asi 3 mm vysoké zuby. Blízce příbuznou k Aloe grisea je Aloe 
albovestita, která sice roste na stejném masívu ale asi 600 km východně, resp. 
keňská Aloe lateritia  var.  graminicola. Spodní partie masívu pod skalními stěnami 
jsou hustě zarostlé převážně akáciovou buší. V podrostu trnitých keřů se daří 
semenáčkům fikusů, komiforám, kaudexům nebo třeba kolopejkám. Ve stínu keřů 
jsme viděli množství sukulentních  Kalanchoe marmorata a také  kvetoucí Kalanchoe 
glaucescens. Velmi zajímavé byly nepřehlédnutelné květy Cotyledon barbeyi, jejichž 
žlutá barva zářila v podrostu trnité buše. C. barbey je vzrostlá bylina až nízký keřík 
s tlustými, hladkými a téměř kruhovými listy. Korunní lístky jsou téměř volné, jemně 
obrvené, asi 17 mm dlouhé, zpravidla červené a vzácněji i žluté. Ve štěrbinách 
kolmých stěn vzácně nacházíme Adenia aculeata. Tyto pachykauly sice právě nemají 
listy, ovšem výrazně trnité kmínky jsou nezaměnitelné a můžeme tak snadno tento 
druh odlišit od zbývajících čtyř somálských taxonů rodu Adenia.  Mezi popadanými 
kameny i ve skalních štěrbinách se tísnily poněkud vytáhlejší Echidnopsis aff. 
sharpei. Mnoho z echidnopsisů mělo právě nasazeno plody, které se tyčily vzhůru 
jako dva tmavě hnědé růžky. U některých rostlin jsme navíc měli to štěstí, že právě 
kvetly a zároveň plodily. 
Z literatury jsme věděli, že na blíže neurčené lokalitě v pohoří Golis Range, někde 
mezi Sheikh Pass a Ga´an Libah, mají růst drobnolisté a velmi efektní Aloe 
hemmingii  a  Aloe jucunda. Aloe jucunda  jsme nakonec našli jak rostou ve skrytu 
nízkých keříků v suťových, na východ orientovaných svazích. Shluky růžic Aloe 
jucunda  měly 6 - 10 hlav. Jejich temně zelená těla byla proti světlému podkladovému 
vápenci velmi nápadná. Potvrdilo se, že tento druh má krátký květní stvol opravdu 
bez bočních větví, skvrny na pokožce jsou nápadné, ovšem není jich mnoho a 
okrajové zuby jsou krvavě červené se světlou špičkou. Nález tohoto taxonu byl 
úspěšným završením pobytu ve skalách Ga´an Libah a poté následoval přejezd do 
Sheikh Passu, kde jsme studovali jednotlivé populace Aloe somaliensis. Ale o tom až 
příště…      Roman Štarha,      www.aloes.wz.cz 
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Historie botaniky v obrazech – 2.  
 

Plinius, Gaius Secundus Maior - Plinius st. (23 - 7 9) 
 

   
 
 
Pedanius Dioscorides z Anazarby v Kilíkii   (1. stol.)  
 

   
 
 
Claudios Galenos z Pergamu (129 – 200)  
 

   

Římský spisovatel, po celý 
život ve státních službách. 
Napsal velké 37 svazkové dílo 
Naturalis historia, jež je 
tvořeno z 20000 výpisků a 
poznámek, ale i dalších opisů 
řeckých a římských autorů. V 
Liber XII. - XIX. věnuje 
pozornost botanice. Rostliny 
dělí do tří skupin: Arbores 
(stromy, včetně keřů), Fruges 
et Legumina (polní plodiny a 
luštěniny), Herbae (byliny). 
 

Dioscorides byl lékařem 
římských legií, s nimiž prošel 
mnohá území, kde sbíral 
nové dosud neznámé údaje 
o rostlinách. Sepsal řecky 
psané 5 svazkové dílo Peri 
hyles iatrikes (O léčivých 
látkách). Popsal 580 rostlin, 
kde uvádí jména, krátký 
popis, výskyt, způsob sběru 
a užití při léčbě. Poprvé 
použil termín botanika = pro 
nauku o rostlinách.  
 

Osobní lékař císaře 
a císařského syna, 
císaře Commoda. 
Je autorem 153 
latinských a 
řeckých většinou 
Medicínských 
spisů, v díle   Peri 
kraseós 
 
 



OSTNÍK – březen 2013 ………...............         …………………………………………… 
 

44 

Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná  - Avicenna (980 - 1037)   
 

   
 
 
Albertus Magnus (1193 – 1280)  
 

 
 
 
Luca Ghini z Imoly (1490 – 1556)  
 

   

Avicenna byl známý jako 
Ibn Sina, byl perský 
učenec, filozof, politik, 
básník, historik, lékař, 
přírodovědec, který napsal 
téměř 450 pojednání, z 
nichž asi 240 přežilo. 
Zejména 150 z jeho 
dochovaných spisů se 
zaměřuje na filozofii a 40 
z nich na medicínu. Je 
považován za zakladatele 
moderní medicíny. 

Řezenský biskup Albertus Magnus, původně 
švábský hrabě z Bollstaedtu, teolog, filosof, 
přírodovědec a proslulý učitel své doby s 
nevšední obsáhlou znalostí všech oborů vědy. 
Napsal několik pojednání o teologii, astrologii, 
fyziky, alchymie, zoologii či botanice, kde získal 
zásluhy v rostlinopise, zvláště svým dílem De 
vegetabilibus libri septem, které současně s 
jiným jeho spisem Historiae naturalis pars XVIII. 
Vydali znovu v Berlíně roku 1867. Rostliny dělil 
v rukopisu „O účinnosti bylin, nerostů a zvířat“ z 
roku 1240 na jednoděložné a dvouděložné.  
 

Za vynálezce herbarizace rostlin je považován Luca 
Ghini, prefekt botanické zahrady v Pise. Vytvořil první 
herbář Hortus siccus Zahrada byla založena roku 1544 
Cosimem I. jako první univerzitní botanická zahrada v 
Evropě a svěřena významnému botanikovi Ghinimu z 
Imoly. 
 
 
Nejstarší herbářovou sbírkou pocházející z území Čech je 
herbář Jana Františka Beczskovského, křížovníka řádu s 
červenou hvězdou, pocházející z přelomu 17. a 18. 
století. 
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Naši jubilanti 
 

Začátkem března oslaví významné jubileum 85 let, náš dlouholetý člen – pan 
František Ú ředníček, který dlouhá léta pracoval ve výboru Klubu jako pokladník. 
Vždy milý, usměvavý, pečlivě zapisoval záznamy do pokladní knihy pěkným 
úhledným písmem. Ještě před tím vykonával funkci knihovníka. Vždy ochotně 
vypomáhal při všech našich výstavách a dalších pořádaných akcích. Koncem 
šedesátých let vyšla prakticky na koleně sepsaná publikace o rodu Gymnocalycium, 
na jejímž vydání se podílel i pan Úředníček spolu s panem Orszulikem. Vše se psalo 
na blány, tisklo na cyklostylu a fotky se do textu vlepovaly. Dnes si tuto náročnou 
práci ani nedovedeme představit. Toto dílo je ještě dnes gymnofily stále 
vyhledáváno. Kromě gymen pěstuje i další jihoamerické kaktusy, především rebucie, 
aylostery, sulkorebucie a další, ale také pěkné skalničky, které společně pěstuje na 
své chalupě. Ještě donedávna chodíval na schůzky pravidelně, dnes už jen když mu 
to dovolí zdravotní stav. Přejeme našemu oslavenci do dalších let hodně zdraví, 
lásky, spokojenosti a radosti nad spoustou rozkvetlých milovaných rostlin. 
 

 
 

Na návštěvě u pana Františka Úředníčka s panem Josefem Achrerem v roce 2009 

 
 

Seznam členů k 1. 1. 2013 
 

Už dlouhou dobu jsme neuvedli Ostníku seznam našich členů. Je to velká 
chyba, kterou musíme hned napravit. Bohužel počet našich členů stále ubývá, neboť 
členská základna stárne a mladí se zrovna do spolkové činnosti nehrnou. Většinou 
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po výstavě kaktusů se zapíše pár členů, ale po čase zůstane jen málo z nich. Zná-li 
někdo způsob, jak přilákat nové členy do Klubu, dejte nám vědět. Teď se podíváme 
na seznam, který poslal náš pokladník pan Ota Ostravský, který platí k 1. 1. 2013: 
 

Ing. Adamčík Petr, Achrer Josef, Brada František, Bunček Lumír, Číp Jiří, 
MUDr. Červenka Petr, Ing. Dědoch Jaroslav, Dobiáš Jan, Doubrava Jaroslav, Duksa 
Ondřej, Dřímal Miroslav, Frgál Petr, Frýdl František, Gela Leo, Grygar Tomáš, Ing. 
Grym Rudolf, Ing. Halfar Miroslav, Janus Radek, Ječmínek Jan, Jandera Miloš, Ing. 
Klouda Pavel,  Kluzová Lidia, Král Lumír, Kučera Josef, Kuchař Ladislav, Kupka 
Antonín, Lichý Bedřich, Litner Josef, Martiník Josef, Meloun Karel, Miketa Jan, 
Musálek Stanislav, Nitka Luděk, Novotný Jiří, Ostravský Ota, MUDr. Plesník 
Vladimír, Polášek Milan, Polášková Miloslava, Pospíšil Jindřich, Poratzký Miloslav, 
Potyka Otakar st., Potyka Otakar ml., Ing. Skoumal Vladimír, Soukup Vlastimil, 
Schlesinger Zdeněk, Štarha Roman, Tůma Milan, Úředníček František, Válek Pavel, 
Ing. Vilášek Miroslav, Vančo Jan, Ing. Vích Jaroslav, Ing. Vavrouch Jaromír, Wilk 
Jaroslav, Zálesný Jiří, Zdrálek Václav, Žyla Ladislav. 
 
 
 

Nová publikace o rodu Aloe 
 

Na známých internetových novinách: www.cact.cz/noviny je informace o nové knize, kterou 
vydal náš dlouholetý člen Roman Štarha. Knihu si můžete zakoupit nyní i na schůzce, přímo u autora: 

V březnu 2013 vyjde ve vydavatelství Spoločnosť Cactaceae etc. jedinečná česky psaná 
publikace mapující běžně i vzácně se vyskytující aloe. Čtenář zde nalezne informace o chemickém 
složení, výskytu taxonů či farmaceutickém využití aloí. Nechybí ani informace o pěstování. Ve 
speciální části knihy je zpracováno 297 druhů, kdy u každého taxonu je uveden popis rostliny, výskyt a 
možnosti záměny či podobnosti s jinými druhy. Rozsah textové části je 216 stran a jednotlivé taxony 
jsou zdokumentovány 430 barevnými fotografiemi. Rozměr knihy tištěné na křídovém papíře je 17 x 
24,5 cm, obálka je tvrdá laminovaná. Cena výtisku je 548 Kč/22 EUR (+ poštovné). Při osobním 
odběru knihy na pražském sympoziu (23. 3. 2013), na otevírání sezony ve Dvoře Králové (17. - 18. 5. 
2013) a na sympoziu Bratislavská jar (31. 5. 2013) bude poskytnuta 10% sleva a kniha bude v prodeji 
za 493 Kč. Objednávky v ČR přijímá: Roman Štarha na e-mail: roman.starha@seznam.cz    
a Palkowitschia s. r. o., Mgr. Petr Pavelka, Toužimská 670, 199 00 Praha – Letňany, e-mail: 
pavelka@palkowitschia.cz     
 

   
Titulní strana a ukázka z obsahu knihy Romana Štarhy: Aloe 2013 



Informace 
 
--- pozor zm ěna !!!  přednáška 8.4. (druhé pond ělí) – Roman Štarha – Somálsko 2013  
--- 6.5. – přednáška Ing. Vítězslav Langer - Madeira 2012 
--- 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     

 
 
 

Pozadí p ři fotografování kaktus ů 
 
Je březen, pomalu se probouzí jaro a kaktusy postupně začínají kvést. Je třeba 

oprášit své fotoaparáty, dnes prakticky už jen digitální a připravit se zdokumentovat krásu 
kvetoucích kaktusů, jiných sukulentů, ale jiných rostlin, krajiny, rodiny atd. O fotografování 
kaktusů toho už bylo napsáno dost, základy lze získat v různých příručkách, knihách nebo na 
internetu. Aby u kaktusů vynikly detaily trnů, květů ap., lze použít vhodné pozadí. Připravil 
jsem si několik kaktusů a provedl sérii snímků, kde jsem jen měnil barevné pozadí. Vybral 
jsem jeden jediný druh Matucana aurantiaca (Vaupel) Ritter - Succulenta, 140, 1958, kde jsou 
vidět všechny typické rozdíly. To by jste nevěřili jak barevné pozadí může ovlivnit kvalitu 
celého snímku. Každá barva pozadí zanechala svůj berevný odstín i na fotografovaném 
kaktusu a tak jej zkreslovala. Navíc u světlých trnů a světlém pozadí se ztrácely detaily trnů, 
podobně jako třeba u červeného pozadí a červeném květu. Nejlépe vynikly detaily foceného 
objektu u tmavého pozadí. Starší kaktusáři si jistě vzpomínají na obrázky v časopise Kaktusy 
od Dr. Bohumila Schütze, který tvrdil, že nejvhodnější je pozadí černé a také ho úspěšně 
používal. Fotografovaný kaktus se dá vhodně naaranžovat tak, aby zakryl pěstitelské chyby 
jako skvrny na rostlině apod. Navíc se dají použít i další kouzla s bočním nasvícením, 
orosením rostliny a další triky. Je známo, že takto fotografované kaktusy ve sbírce jsou vždy 
hezčí než ve skutečnosti vypadají, musíte jim však věnovat při přípravě focení více času. 
Začíná sezóna a tak přeji všem přátelům hodně fotografických i pěstitelských úspěchů. 
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
Štaha Roman, e-mail: roman.štarha@seznam.cz,  www.aloes.wz.cz 
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