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Notocactus glomeratus , KL11-064, 15 km od Santana da Boa Vista 



 

Z naší činnosti  
 
 Na poslední schůzku v roce dne 13. 12. 2013, známou jako Mikulášskou mezi 
nás zavítal sám prezident kaktusářské Společnosti Ing. Jaroslav Vích, který ochotně 
zaskočil za slibovaného Ivo Žídka. Nikomu to však nevadilo, neboť rostliny z Mexika 
jsme dlouho na přednášce neviděli. Jaroslav se zúčastnil s manželkou expedice, 
kterou pořádá už několik let Karel Pavlíček a projeli nejznámější lokality mexických 
kaktusů. Cesta proběhla během měsíce listopadu, takže zážitky byly ještě čerstvé. 
Viděli jsme pěkné kaktusy z lokalit, klasické  Echinocactus horizonthalonius, steinerii, 
Aztekium ritterii, několik druhů rodu Mammillaria, Echinocereus, Turbinicarpus, 
Epithelantha, Lophophora, Ariocarpus, Astrophytum a další. Zpestřením přednášky 
byly i záběry nádherné krajiny, místních lidí či kostelíků. Děkujeme našemu 
přednášejícímu za skvělý zážitek a budeme se těšit na další povídání. 
 V další části večerního programu bylo občerstvení, které pro nás připravil šéf 
restaurace, tradišně vynikající gulášek. Závěr patřil bohaté tombole, do které věnovali 
rostliny naši známí pěstitelé, kterým tímto moc děkujeme. O zdárný chod tomboly se 
už několik let starají naši přátelé Pavel Klouda a Petr Lichý, bylo tomu tak i letos, 
poděkování patří i jim za skvěle odvedenou práci. Každý z výherců si určitě odvezl 
nové rostliny na zpestření své sbírky. Po skončení oficiální části večera si několik 
členů ještě dlouze vykládali a vyměňovali své pětitelské zkušenosti. Děkujeme všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu poslední schůzky v roce, zvláště Jindřichu 
Pospíšilovi, který tradiční místo v restauraci Oáza a občerstvení domluvil. Několik 
obrázků z Mikulášské schůzky si můžete prohlédnout na dalšich stránkách. 
 
 
 

Na úvod Nového roku  
 
 Klub kaktusářů v Ostravě letos oslaví 60. výročí svého trvání. Nechybělo 
mnoho a mohlo to být o 30 let více. Ze starých záznamů je totiž patrno, že v Ostravě 
a okolí byli kaktusáři už ve dvacátých letech. V Praze byl roku 1922 založený spolek 
pěstitelů kaktusů,a o dva roky později dne 18. března 1924 byla ustavena pobočka 
pražského spolku v Ostravě. Je to vlastně o půl roku dříve než bylo založeno 
brněnské Astrophytum. Pobočka v Ostravě však nevykazovala žádnou činnost a brzy 
zanikla, zůstalo jen několik jmen, která jsem svého času uvedl v Ostníku.  
 Letos však slavíme 60. let nepřetržitého trvání organizovaného kaktusaření v 
Ostravě a okolí. Jednání o založení nového kroužku pěstitelů kaktusů v Ostravě 
probíhalo už rok předtím v roce 1953, které bylo završeno založením nového kroužku 
při Přírodovědecké společnosti dne 14. 1. 1954. Největší zásluhu na tom měl Emil 
Zavadil, který se stal také prvním předsedou. Za dobu svého trvání jsme měli vždy 
štěstí na dobré organizátory. Bylo jich hodně a nemohu zde všechny vzpomínat. Je 
zde však období sedmdesátých a osmdesátých let, kdy náš Klub zažíval největší 
rozmach a úspěchy, díky dlouholetému předsedovi MUDr. Vladimíru Plesníkovi. 
 Po politické změně v roce 1989 počet našich členů rapidně poklesl, ale skalní 
kaktusáři zůstali. Prakticky klubová činnost neustává. Scházíme se pravidelně 10x 
ročně, na každé schůzce je klubový zpravodaj Ostník, pořádáme výstavu, zájezd, 
setkání kaktusářů Pobeskydí apod. Letos je jubilejní rok našeho Klubu, tak si 
můžeme jen přát, achychom výročí oslavili důstojně, záleží jen na nás.  KL 



 

60 let KK v Ostrav ě 
 
 Uplynul další rok a začíná nový, ten letošní je pro náš Klub kaktusářů v 
Ostravě jubilejní. Není to tak dávno, kdy jsme ke 40. výročí našeho Klubu začali 
organizovat setkání kaktusářů v Beskydech, které se stalo pěknou tradicí a svátkem 
pro všechny kaktusáře v našem regionu. Čas trochu poskočil a letos už náš Klub 
oslaví 60. let svého trvání. 
 V roce 1954 byl při Přírodovědecké společnosti v Ostravě na zakládající 
schůzi dne 14. 1. 1954 založen Kroužek kaktusářů. Jeho první předsedou byl zvolen 
Emil Zavadil, který byl hlavním iniciátorem a organizátorem mnoha akcí nově 
vzniklého Kroužku. V průběhu šedesáti let prošlo našim Klubem mnoho členů, 
největší počet náš Klub měl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy bylo 
zaplaceno 300 členských příspěvků. Hlavní záslehu na tom měl MUDr. Vladimír 
Plesník, který za přispění dalších členů vydával zpravodaj pro své členy pod názvem 
Ostník. V době kdy nevycházela téměř žádná kaktusářská literatura, byl Ostník 
jediným spolehlivým pojítkem aktuálních informací a zajímavých článků, vycházející 
pravidelně každý měsíc. 
 Historie našeho Klubu už byla v Ostníku popsána poměrně podrobně, nechtěl 
bych se stále opakovat. Připomenout kulaté jubileum je však povinností, alespoň ve 
zkrácené podobě. Náš Klub kaktusářů v Ostravě slaví 60. výročí, bohužel starší 
členové odcházejí do kaktusářského nebe, noví členové se do klubové činnosti moc 
nehrnou, přesto můžeme hrdě vstoupit do dalšího desetiletí. 

Zdeněk Mikula, Emil Zavadil, Jiří Gibl v roce 1965 
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Prvé číslo 62. ročníku KuaS obsahuje 14tistárnkový článek o konofytech ,  
včetně dvaceti kvalitních snímků těchto rostlin. Již na titulní straně je působivý 
snímek velkých, světle fialových květů se žlutým středem, vyrážejících z drobných těl 
Conophytum minutum. Celý rod má přes 160 poddruhů a je zhruba dvakrát větší než 
podobný rod Lithops, se kterým je často zaměňován. Oběma rodům se lidově říká 
„živé kameny“. Liší se mezi sebou menšími hlavičkami konofyt, rozkvétáním 
některých konofyt v noci a jejich pestřeji zbarvenými květy, které u litopsů jsou 
zpravidla bílé nebo žluté. Konofyta mají častější varianty tvaru těla a kresby na 
povrchu. Odlišný je  růstový cyklus druhů rostoucích v oblastech s vodními srážkami 
v zimě. U nás rostou na podzim a v zimě, kdežto litopsy rostou v době našeho jara a 
léta. Manželé Jaintovi se vypravili na naleziště konofyt v Africe, nalézající se pásmu 
od Port Elizabeth v Jižní Africe až po Lüderitz v Namibii, což je vzdušnou čarou cca 
1300 km. Popisují navštívená naleziště a na nich rostoucí rostliny. V oblasti Malé 
Kartko se vyskytuje  

Conophytum truncatum, prvně popsaný druh (1791) celého rodu. Ve vlhčích 
skalních škvírách častěji rostou větší trsy Con. ficiforme, které dobře roste i v našich 
podmínkách. Na snímku je pár kusů Con. obcordellum (= podle opaksrdčitého tvaru 
těla) s nápadně bílou kresbou temene, nebo zvláštní forma Con. minutum se sytě 
rudým temenem a dlouhým fialovým květem, silně připomínajícím krokusy. Častěji 
pěstované Con. bilobum má řadu variet, zvláště hezká je varieta s hnědočerveně 
lemovanými okraji listů. Nacházeli však i lokality kde prý nepršelo několik let, se silně 
seschlými, prakticky neživými rostlinami. 
       Dr. Mordhost se zabývá přírodními  hybridami  blízce příbuzných druhů 
kaktusů, rostoucích a kvetoucích na stejné lokalitě. Na příkladu ariokarpusů ukazuje, 
že vzhled hybridy odpovídá mendelovským zákonům dědičnosti, při němž zpravidla 
převládnou znaky matky nad znaky dárce pylu. Vše je však ještě ovlivněno 
prostředím (půda, voda, klima), křížením hybrid mezi sebou, nebo zpětným křížením 
hybridy s původní mateřskou rostlinou. Na 7 snímcích ukazuje vzhled kříženců 
Ariocarpus retusus x Ar. kotschoubeyanus.   
       Gymnocalycium schickendantzii bylo popsáno roku 1898 a pojmenováno 
podle jeho nálezce Fr. Schickendantze. Neodnožující kulovité, později lehce vytáhlé 
tělo s vláknitými kořeny a mírně zanořeným temenem, má při Ø 20 cm výšku až 80 
cm. Šedozelená i nahnědlá pokožka je matná, někdy se světlejšími puntíky. Má 7 - 
22 žeber nesoucích úzce oválné areoly s bělavou plstí. Z nich vyrůstají tuhé, drsné, 
od těla odstávající trny, zpočátku černé, pak hnědé až šedé s tmavou špičkou. Květ 
kalíškovitého tvaru většinou sladce voní, je světle růžový, nažloutlý či vzácně bílý, 
plně se rozevírá jen na slunci při vyšší teplotě. Vyskytuje se na rozsáhlém území 
Argentiny, od jihu provincie Salta až po jih provincie San Luis. Většinou roste na 
písčitých půdách, často ve stínu okolních rostlin. Potřebuje ochranu před pražícím 
sluncem, v době vegetace je optimální polostín a stanoviště venku. V zimě nesmí 
teplota klesnout pod 6 °C. Množí se jen semeny, která si uchovávají dlouhou 
klíčivost. Patří do sekce Muscosemineum. (Dva snímky) 
       Gymnocalycium bayrianum popsáno r. 1967 podle prezidenta rakouských 
kaktusářů Alfréda Bayra. Má krátký řepovitý kořen a polokulovité, zploštělé tělo o Ø 6 
- 12 cm se zelenou až modrozelenou pokožkou. Žeber je 6 - 10, u starých rostlin i 



 

více. Jsou plochá a široká, areoly s odstupem 2 cm mají v mládí žlutavou plst. Nesou 
5 krajních trnů 25 - 30 mm dlouhých, lehce přihnutých k tělu. Jsou světle hnědé, 
někdy s tmavší špičkou, ve stáří šednou. Někdy mají i jeden střední osten o délce 35 
- 45 mm. Květy vyrůstají z areol kolem temene, jsou trychtýřovité, asi 60 mm dlouhé 
o Ø 40 mm. Mají krémově bílou barvu s hedvábným leskem. Roste v poměrně malé 
oblasti Argentiny na severu provincie Tucuman ve výškách 850 - 1500 m většinou 
chráněno okolními trávami a keři. U nás potřebuje světlé stanoviště a hodně 
čerstvého vzduchu, propustný minerální substrát a omezenou zálivku v létě. V zimě 
držet v suchu a chladu. Množí se semeny, roste pomalu. Patří do sekce 
Microsemineum, je blízce příbuzné s Gymnoc. cardenasianim a G. spegazzinii. (Dva 
snímky). 
       Manželé Sarnesovi popisují výpravu do Patagonie, při níž hledali lokality na 
nichž roste rod Austrocactus (austro=jižní), jeden ze čtyř zdejších rodů kaktusů 
(Maihuenia, Maihueniopsis, Pterocactus, Austrocactus). Špatné cesty a mizerné 
počasí přispěly k dobrodružnému průběhu hledání. Tím větší byla radost z každého 
nálezu nádherně vytrněných, mohutných trsů kaktusů, kterých našli nejvíce 
v Národní rezervaci El Cain při sídlišti Maquinchao. Na 13 snímcích zachytili většinou 
kvetoucí skupiny austrokaktusů, zejména Austr. intertextus, Austr. bertinii a blíže 
neurčené druhy, navíc nádherně oranžově kvetoucí Maihueniopsis darwinii.  
       Nevšední je pozorování vývoje kaktusu koupeného v jednom známém 
zahradnickém podniku pod názvem „Echinocereus pulchellus, Tolantongo “. 
Zpočátku rychle rostl a bohatě kvetl, pak jedna hlava začala bohatě odnožovat. 
Odnože měly jiné otrnění, ale stejně a bohatě kvetly. Mezi odnožující hlavou a tělem 
kaktusu ze po 17 letech objevil rychle rostoucí shluk chlorotických, nažloutlých a 
neotrněných hlaviček. Monstrózní vzhled autor přičítá rakovině kaktusu. Některé 
odnože odřezal a zakořenil, jiné narouboval na silné podložky. Již po roce roubované 
hlavičky bohatě kvetly a odnožovaly. Další osudy tohoto kaktusu nejsou uvedeny, je 
však připojeno pět jeho snímků s květy, odnožemi i nádorem. Na jednom snímku je 
také pozoruhodná forma Eulychnia „spiralis“ . Její kuželovité tělo tvoří spirálovitě 
stočená žebra do tvaru svíce. Areoly jsou skryté  mezi závity, místy od těla odstávají 
silné světlé trny. 
       Článek o klíčení semen Velikonočního kaktusu – Hatiora  (Rhipsalidopsis) 
gaertneri   v závislosti na teplotě je ukázkou využití výsledků pokusné práce v praxi. 
Myslím, že tabulka řekne vše podstatné. Nejlepší se jeví teploty 15 - 20 °C. 
 
Teplota °C       5    10      15       20        25 30    35 
%  klíčivosti            22,5     98,5     98,0     98,0     91,5       37,0      35,0 
Prvý den klíčení        26,5    10,0     4,25     3,0       3,0         6,75     11,25 
Ø doba klíčení          36,9     16,7     7,72     6,25     10,43     28,04     31,9 
 
      Doporučené kaktusy a sukulenty: Rebutia muscula  s hustými, měkkými trny, 
pochází z Bolivie. Starší rostliny ztrácí původní kulovitý tvar a odnožují. Nejvíce 
oranžových květů má  v květnu, za slunného počasí i na podzim. Vyžaduje propustný 
substrát a světlé místo. Zimovat při ±5 °C; Mammillaria (Dolichothele)  surculosa  
má řepovitý kořen z nějž vyrůstá celý trs měkomasých hlaviček s řídkými, přiléhavými 
trny. Má poměrně velké žluté květy. Roste v Mexiku, daří se v hlinitém substrátu 
s trochou humusu. Potřebuje teplé a přistíněné místo, v zimě chladno a sucho;  
Echinocereus viereckii  subsp. morricallii  roste v Mexiku (Nuevo León), kde jej 
1975 objevil a popsal dr. Říha. Má slabě otrněné, později poléhavé výhony, jejichž 
pokožka na slunci zčervená. Fialové květy o Ø 7 - 9 cm mají zvonovitý tvar a vydrží 



 

rozevřené delší dobu. Starší rostliny jsou vhodné i do závěsných nádob. Vyžaduje 
lehce kyselý substrát a výsluní. Zimovat suše při ± 6 °C; Ariocarpus trigonus  var. 
minor má proti až 30 cm velkému tělu typového druhu tělo o Ø nejvýše 6 cm. Jinak 
se nelišící varietu popsal 1976 náš dr. Voldán. Kultura je stejná jako u ostatních 
ariokarpusů; Echeveria difractens  pochází z Mexika (Veracruz), název odpovídá 
drobnému květnímu stvolu a květům. Listy růžice se snadno odlamují a dobře 
zakořeňují. Potřebuje propustný substrát a v létě vydatnější zálivku. V zimě vyžaduje 
6 °C a více, nesmí zcela zaschnout; Echidnopsis urceolata patří do čeledě 
toješťovitých (Apocyanaceae) s asi 1500 druhy. Roste v Keni a v Etiopii, potřebuje po 
celý rok teplejší prostředí, v zimě aspoň 15 °C. Lépe roste po naroubování na 
Ceropegia woodii, dobře snáší delší sucho. Má-li však bohatěji kvést je nutné udržet 
ji v růstu. Množí se dělením trsů, odnožemi, ale i vrcholovými řízky. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Fyziologie rostlin  
aneb jak funguje rostlinné t ělo  
  
1. VODA: Rostliny můžeme rozdělit podle vztahu k vodě na: 
a) poikilohydrické  - mohou úplně vyschnout a dostanou-li vodu, znovu ožijí 
(routička zední, mechy atd.).  
b) homoiohydrické  - nemohou úplně vyschnout (většina rostlin). Dělíme je na:  
    1. Xerofytní  - dlouhodobé sucho, kaktusy atd. 
    2. Mezofytní  - krátkodobé sucho - mají cibule,  hlízy, kaudexy atd. 
                             - trvalé dostatek vody - běžné rostliny  
    3. Hygrofytní  - vlhkomilné - blatouch atd.  
    4. Hydrofytní  - vodní - leknín atd.   
    5. Halofytní  - slanobytné - Salicornia atd.  
 

Jak rostliny vodu přijímají: Difuze  - tok vody z místa s nižší koncentrací 
rozpuštěných látek do místa s vyšší koncentrací rozpuštěných látek. Tyto látky ale 
musí byt oddělený polopropustnou membránou (cytoplazmatická membrána). Proto 
musí byt v rostlině vždy vyšší koncentrace rozpuštěných látek než v půdě. V 
opačném případě dojde k vysávání vody z rostliny - plazmolýza . Je to stav kdy 
rostliny přehnojíme (námořníci nemohou pít mořskou vodu). Opačný stav - 
plazmoptýza  nastává když po dlouhé době sucha začne silně pršet. Rostliny si 
zahustily obsah v buňkách, aby vůbec nějakou vodu z půdy získaly a pak je 
najednou vody velké množství a velmi málo koncentrované. Výsledkem jsou 
popraskané třešně, mrkev atd. Podobný problém může nastat i u lidí, stačí vypit 2 - 3 
litry čisté vody v krátkém sledu  na lačný žaludek a náhlý příjem tekutiny zvětší objem 
mozku tak, že může dojít k vážnému poškození. Zvláštní ochranu proti plazmolýze 
mají rostliny na mořském pobřeží - halofytní rostliny: Salicornia, řepa, mangrové lesy 
atd.    

Vodní rostliny:  Život vznikl ve vodě v mořích. Z moře pak postupně přecházely 
rostliny i živočichové na souš. Ze souše se pak řada skupin vrátila zpět do vody. 
Rostliny se nedokázaly vrátit do slané ale pouze do sladké vody. Zajímavé je, že i u 
zcela podvodních rostlin musí byt květy nad hladinou, rostliny nezvládly opylování 



 

pod vodou.  V moři nerostou žádné vyšší rostliny, pouze řasy. U živočichů to je 
různé, savci ano (delfín atd.), plazi, želvy atd., ale nedokázal se do slané vody vrátit 
hmyz a některé další skupiny.      

Jak rostliny vodu vylučují: Transpirace  - je to vypařování vody z listů nebo 
jiných částí těla (kaktusy). Hlavní úkol je ochlazování listů a pak také koloběh živin a 
asimilátů v těle rostlin. Vypařování se děje pomoci průduchů na listech. Počet 
průduchů bývá 30 - 350 na 1 mm2, rovněž velikost a umístění bývá různé. Běžné 
rostliny otevírají průduchy ráno a zahajují fotosyntézu, večer pak průduchy uzavírají.  
(Lenticely).  Stále zelené rostliny (rododendrony, jehličnany atd.) - problém v zimě, 
sublimace, horní hranice lesa v horách. Tyto rostliny nezmrzají, ale usychají.  Gutace  
- vylučování vody z okrajů listů v podobě kapiček - kontryhel, zmijovec atd.   

Rozdělení rostlin podle metabolismu (látkové přeměny): Rostliny mají tři 
způsoby látkové přeměny a podle toho je můžeme rozdělit na: C3, C4 a CAM.  CAM: 
(crassulacean acid metabolism) je zvláštní forma fotosyntézy u pouštních a stepních 
sukulentních rostlin. Kdyby ve dne otevřely průduchy, tak ztratí velké množství vody 
a uhynou. Proto otevírají průduchy v noci a přijímají CO2 a ukládají je v podobě 
kyseliny jablečné do listů. Ve dne pak mají průduchy zavřené, přijímají světlo a uvnitř 
listů uvolňují CO2 a provádějí vlastní fotosyntézu. Je to metabolismus málo výkonný, 
ale v poušti jedině možný. Rostliny s tímto metabolismem můžeme rozdělit na 
obligatorní  - kaktusy, provozují tento systém trvale a fakultativní - mohou přepínat na 
běžný C3 a CAM podle toho kolik vody mají k dispozici např. běžná krasula atd. 
Právě na této rostlině byl tento mechanizmus objeven, protože její listy mají ráno 
kyselou chuť (kyselina jablečná) a večer sladkou (vytvořené cukry).  Rostliny C3 a 
C4  jsou naše běžné rostliny.                                                        
C4: kukuřice, cukrová třtina, lebeda, šáchor, proso, čirok, Paulownia a některé další.   
C3: většina rostlin našeho mírného pásma.  
 
 
Rozdíly mezi rostlinami C3 a C4  
 
Rostliny C3 - mírné klima    
     

Rostliny C4 - mén ě vody, mnoho slun. zá ření  

konečná rychlost fotosyntézy při 1/3 plného 
slunce v létě.   
 

nemají ukončenou rychlost fotosyntézy 

teplotní minimum kolem 20 °C, kdy se zastavuje 
fotosyntéza, teplotní optimum 15 - 25 °C  
 

teplotní minimum 10 °C - již se zastavuje 
fotosyntéza, optimum 25 - 40 °C 

rychlost růstu: 0,5 - 2,0 g sušiny na 1 dm2 za den  
 

rychlost růstu: 4 - 5 g sušiny na 1 dm2 za den 

produkce sušiny orientačně asi 22 t na ha za rok 
 

produkce sušiny orientačně asi 38 t na ha za rok 

potřeba vody na 1 g sušiny je 450 - 900 g 
 

potřeba vody na 1 g sušiny je 250 - 350 g 

 
 
2. SVĚTLO: Jedině zelené rostliny dovedou ze světla, vody a CO2 vyrábět 
organickou hmotu. Tento proces se nazývá fotosyntéza nebo také asimilace. 
Základní složkou fotosyntézy je chlorofyl který je uložen v chloroplastech. Známe z 
mikroskopování. Chloroplast je zvláštní jednotka která je cizího původu (asi sinice) a 
má ještě kousek vlastní DNA. V jednom chloroplastu je asi 600 milionů molekul 
chlorofylu (máme chlorofyl A a chlorofyl B). Chlorofyl je vlastně anténka (jako v 



 

mobilu) o stejné velikosti jako je vlnová délka červené barvy. Velmi podobnou stavbu 
jako molekula chlorofylu má i molekula hemoglobinu, kdysi společný původ.   Další 
důležitou složkou buňky je ATP - adenosintrifosfát a ADP - adenosindifosfát. Jsou to 
složky které jsou stejné u živočichů i rostlin (opět náš společný původ) a slouží jako 
přenášeči energie. ATP je nabitá baterka a ADP je baterka která již svou energii 
odevzdala dál a je vybitá. Nabíjení ADP mají na starosti mitochondrie , které v 
rostlinných i živočišných buňkách mají na starosti přenos energie. Jsou opět cizího 
původu a mají svou DNA. Množí se samostatně podle potřeby buněk. V těle 
sportovců je mnohem více mitochondrií než u vyznavačů televize. Část asimilátů, 
které vzniknou v chloroplastech pak slouží jako zdroj energie (mitochondrie), část se 
mění na zásobní látky (cukry, tuky, škrob) a část se stává stavebním materiálem - 
celulosa. Mitochondrie - dědičnost po mateřské linii. U rostlin také chloroplastová 
DNA. Řasy přijímají jinou vlnovou délku než vyšší rostliny proto se pro osvětlení 
akvárií vyrábějí speciální zářivky, které nedovolí růst řasám v akváriu.     
Zpracoval: Ing. Otakar Šteffek 
 
 
 

Obrázky z Mikulášské sch ůze 

 
 Už několik let přinášíme několik obrázků z Mikulášské schůzky, je tomu tak i 
letos. Významná společenská událost, poslední schůzka v roce je prakticky 
rozloučení za celoroční kaktusářskou sezónou a je třeba ji zdokumentovat pro příští 
generace. Přinášíme alespoň několik snímečků jako vzpomínku na uplynulý rok. 
 

náš pokladník Ota Ostravský a distributor Ing. Vladimír Skoumal při vánočním pracovním rozjímání 



 

zleva: Vladimír Žyla, Otakar Potyka st., Otakar Potyka ml., Jan Miketa 
 

zleva: Jiří Číp, Jaroslav Vích, Jaromír Vavrouch 



 

zleva: Jindřich Pospíšil, Josef Martiník, Josef Achrer, Jan Dobiáš 
 

zleva: František Frýdl, Bedřich Lichý, Jaroslav Vích 



 

 
zleva: Pavel Válek, Petr Lichý, Jaroslav Doubrava, Josef Kučera 

 
 

Naši jubilanti  
 Víte, že náš bývalý předseda o redaktor Ostníku Ing. Jaromír Chvastek , nyní předseda 
frýdeckého Klubu, se koncem měsíce dožívá 60. let? Zní to neuvěřitelně, ale dokumenty nelžou. Stále 
mladě vypadající, plný elánu, opravdu oslaví významné jubileum. Vypočítávat vše, co pro kaktusářství 
udělal by bylo zbytečné, všichni známe jeho aktivity a vynikající pěstitelské úspěchy. Když jsem byl v 
listopadu v Patagonii, věděl jsem, že o několik dnů později tam jede i Jaromír s Romanem Staníkem. 
Předběžně jsme se domluvili, že bychom se mohli někde nezávazně setkat. My jeli z jihu a oni ze 
severu, takže bychom se neměli minout. V Alumine jsme hledali kemp, kde se ubytujeme. Přijíždíme 
ke kempu a naproti nám se blíží auto a koho to nevidíme. Setkali jsme se přímo před branou kempu. 
Veselé přivítání překvapilo i místní obyvatele, kteří seděli před recepcí. Následovalo předání nových 
informací o lokalitách, večerní posezení při vínečku a příprava na cestu dalšího dne. Bylo to příjemné 
zpestření výletu po Patagonii. Prakticky jsem se s Jaromírem setkal v Argentině už podruhé a pokud 
zdraví dovolí, třeba se někde sejdeme i potřetí. Přejeme našemu jubilantu do dalších let hlavně hodně 
zdraví, štěstí, pohodičky, pěstitelských a cestovatelských úspěchů. 

setkání našich výprav v Alumine: Kolařík, Chvastek, Frýdl, Staník a Jarda jako krmič potulných psů 



 

Poznámkový notes 2012 – 5.  
KL deník z velkého vandru po Chile a Argentin ě 1. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
 
 
17. 1. 2012 – úterý     

Ráno je velmi teplé a když vyleze sluníčko, je hned ještě více vedro. Po 
zběžné prohlídce ještě za svítání nacházím vedle stanů několik gymen (bod 069) a 
další kaktusy, dost dobrá lokalita. Po 9. hodině vyrážíme na další cestu. Asi bude 
dobré trochu odbočit a zajet se zrekreovat na TERMAS FIAMBALA, oblíbené místo 
pro nabrání nových sil. Také bych zde chtěl konečně najít Blossfeldia liliputana, které 
rostou ve štěrbinách skal. Na konci městečka MAZÁN lezeme po levé straně na 
prudké kopce z drobivého, žulovitého, červeného materiálu. Rostou zde nádherné 
Gymnocalycium ferrarii, Pyrrhocactus bulbocalyx a extrémně vytrněná Lobivia 
leucantha či Tephrocactus alexanderii. Vyjíždíme směr TINOGASTA a cvičně 
zastavujeme u řeky RIO SALADO, která je kousek dále po pravé straně. Přecházíme 
cestu a koleje vlevo, jdeme na nedaleké brdky, rostou zde společně Gymnocalycium 
glaucum a G. rioense var. piltziorum s dalšími rostlinami (bod 071). Kolem cesty vede 
celou dobu nefunkční železniční trať, často zasypaná pískem nebo podemletá vodou. 
Zastavujeme na doporučení GPS, ale nenašli jsme vůbec nic. Šli jsme rozžhaveným 
jemným pískem, který pálil i přes podrážky, horší bylo, když se trochu nasypalo do 
cuklí. Koleje byly často přerušené a nádraží polorozbořené. Místo ani nezapisuji. Za 
to o kousek dále, před patníkem 1293, jsme odbočili do slepé cesty starého lomu, 
kde na skalkách rostly nádherně vytrněné Gymnocalycium glaucum var. alberto-
vojtechii (072). Před TINOGASTA, místo kde roste Gymnocalycium schmiedianum, a 
kde jsme několikrát už spali, začalo trochu pršet. V TINOGASTĚ už bylo po dešti. 
Zajíždíme hned na TERMAS FIAMBALA, vidina dobré koupele v teplé termální vodě 
je veliká. Už z dáli vidíme, že všechna parkoviště jsou plná, kolem břehů je plno lidí, 
je prostě narváno. Někteří už pomalu odjíždějí, tak jsem si zašel v tom horku na pivo. 
Martin a Petra si mezitím postavili stan. Následovala očekávaná koupel, lidi navečer 
opouštěli bazény a tak se pro nás jeden bazén uvolnil. Po odmočení jsme si zašli na 
enpanády a pivečko do oblíbené hospůdky. Již za tmy následovala další koupel – 
skvělé. Po příchodu k autu jsem zjistil, kolik se uvolnilo míst na stavění stanů. Hned 
kousek jsou nádherné místečka i Martin přemýšlel, že by se přestěhoval, nakonec 
zůstal na místě. Jelikož je zde všude osvětlení, není problém se stavěním stanu. 
V noci odcházela nějaká mládež a nadělala spoustu kraválu. I v noci se bavili téměř 
do rána. Já spal u malého přepadu vody, takže mi to připadalo jako u horského 
potoka, který křik mládeže téměř přehlušil (bod 073). 
 
 
18. 1. 2012 – středa     

Ráno je teplé, ještě za rozednívání jdu udělat hygienu a vyprat špinavé prádlo. 
Mezitím Martin uvařil pro mě kafíčko a pro sebe polévku. Sbalil jsem si věci a náhle 
se přihnaly černé mraky a začalo drobně pršet. Vše se za chvíli změnilo v bouřku, 
dokonce padaly kroupy jako hrášky. Martin honem už za deště balí věci a jde se 
vykoupat. Když dostal zásah kroupou, honem se vrátil do auta. Škoda že prší, neboť 
jsem našel Blossfeldia liliputana, jedinou rostlinu, a za deště se další nedají hledat. 
Chtělo by to lokalitu více prozkoumat. Udělal jsem alespoň foto a sebral plody. Nad 
údolím je vidět pěkné slunečné počasí, jen zde prší. Chvíli čekáme, což se ukázalo 
jako osudová chyba. Místní lidé jeli obhlédnout situaci jediné příjezdové cesty. Už se 



 

prý nedá projet, snad u „maňana“, tak přemýšlíme, jak bude dnešní situace probíhat. 
Časový plán se musí změnit. Voda v bazénech se zbarvila do hněda se spoustou 
plovoucího smetí. Na koupačku to určitě není. Škoda. Zašli jsme se podívat nahoru 
k pramenu, pěkný výhled. Když se pozorně podívám do štěrbin skal, objevují se 
všude blosfeldie. Sem tam rostou i jiné kaktusy (bod 073). Přijel správce na motorce 
a sdělil nám, že průjezd po cestě je zcela nemožný. Vše se opraví – zítra, pozítří – 
když to půjde dobře, tak navečer. Sluníčko už pěkně pálí, žerou mě mouchy, prádlo 
se suší, dali jsme si něco drobného k snědku a čekáme – prostě veget. Voda ve 
vrchní části bazénků je sice ještě trochu špinavá, ale už se do ní dá vlézt. Trochu se 
vymočíme a šli jsme vařit gulášovku, přidali jsme „chorizo“, dost dobré. Nad horami 
se znovu mračí, stahují se černé mraky. Kdyby zabouřilo, bylo by to v pr…. a 
dovolená by se mohla trochu natáhnout. V 17.30 hodin přijelo auto s novými lidmi, 
sdělili nám, že by se cesta dala opatrně projet. Byli to vedoucí pracovníci od správy 
cest. Sjíždíme za nimi z hor dolů, za námi další auta. V tom je cesta vymletá a nově 
odkloněn doprava, protažena bagry. Před námi tam bylo uvízlé auto, pracovníci ho 
pomohli vytlačit. My jsme s malým problémem projeli a pokračovali dále. Propadlé 
vymleté cesty až několik metrů se opakovaly 4x, vždy jsme to projeli a ukončili jsme 
tak prodlouženou dovolenou u vody. Čest silničářům, kteří to tak rychle zvládli 
zprůjezdnit, asi v tom mají už praxi. Odpoledne už nás to na TERMAS stejně 
nebavilo. Ve FIAMBALA jsme nabrali benzín, letošní trička s nápisem DAKAR 2012 
neměli, tak jsme pokračovali směr TINOGASTA. Někde musíme najít nocleh, 
nejvhodnější bude osvědčené místo u Gymnocalycium schmiedeanum. Hlavně že 
jsme z ohroženého místa pryč. Na kraji města TINOGASTA jsme však zahlédli 
balnearium, kde stavíme stany (bod 074). Rychlými kroky se začíná stmívat. Noc 
začala dobře do doby, kdy ve tři hodiny přijeli dvě auta a spustili hudební produkci na 
plné kolo. Mládež hulákala, hudba zněla z obou aut a z každého jiná, takže to bylo 
jako na jarmarku. To trvalo celou hodinu, pak poodjeli někam dále a hudba byla 
slyšet z dáli až do rána. Navíc po cestě projížděla auta, která mě také vždy vzbudila. 
Přežil jsem. 
 
 
19. 1. 2012 – čtvrtek     

Noc byla jasná, hvězdičky svítily, sluníčko lezlo ráno rychle nahoru. Ve stanu 
bylo zevnitř vlhko a musel jsem vše sušit. V noci se v dáli někde blýsklo, že by 
zrovna nad FIAMBALA ? Balíme věci a šup na další cesty. Z TINOGASTA vyrážíme 
po Ruta 78 na jih směr SANTA DOMINGO, po cestě děláme několik cvičných 
zastávek, z kaktusů nic mimořádného, sbíráme jen semínka cibulovin. (S28 23.208 
W67 39.728, 1634 m) Ve městě odbočujeme na PITUIL, všude dělají nové cesty, 
staví nový most, takže jedeme jako po staveništi. Jdeme na skály u CHAŃARMUYO, 
kde teče kanál, tentokrát velmi špinavá voda, takže jsme bez koupání. Už jsem zde 
byl dvakrát, roste tu Gymnocalycium rhodantherum. Vracíme se zpět do vesnice, 
abychom něco dobrého pojedli ve stínu stromů. Po cestě jsme objevili odbočku na 
přehradu DIQUE VEDADO. Zajeli jsme tam a dali si osvěžující koupel. Hned vedle 
bylo ve stínu posezení, tzv. balnearium, tak jsme si dali zakoupené párečky s hořčicí 
a vydali se na další lokality. Vrátili jsme se zpět do CAMPAS a odtud jsme nabrali 
směr FAMATIMA. Zastavujeme asi tři km za CAMPAS, kde roste Gymnocalycium 
rhodantherum. V dáli nad horami, kde jedeme, dost silně bouří. Černé mraky se valí 
přes hory přímo na nás. Nahoru vede pěkná asfaltová cesta, která je přerušovaná 
viditelnými koryty řek, které si utvořila sama voda tekoucí z hor. Jedeme dál na 
CUESTA LA AGUADITA nahoru už za mírného deště. Po chvíli přestalo pršet úplně. 



 

Zastavili jsme u cedule, kde kvetly denmozy (bod 077) a spoustu jiných zajímavých 
rostlin. Je 15. hodin a je po bouřce, chytla nás jen svým okrajem, příjemně se 
ochladilo. Pozor na semenáčky denmoz, které jako malé vypadají jako gymna. 
Odbočili jsme na LAS CARRIZAL, ale ještě ve vesnici byla cesta uzavřena a 
neprůjezdná dále, kde jsme chtěli jet. Vracíme se na hlavní cestu a pokračujeme dál. 
Ve vesnici PLAZA VIECHA je pěkná lokalita s mnoha druhy kaktusů (bod 078), už 
jsme zde jednou byli. Jedeme dále na GUANDACOL, kde na vyprahlých skalách 
roste Gymnocalycium nidulans, s dalšími pěknými kaktusy (bod 079). Na této lokalitě 
nás málem sežraly malé, ale za to velmi protivné mušky, které létaly do uší, očí a 
sedaly po celém neoblečeném těle. S námi vlezly i do auta. Při jízdě jsme udělali 
velký průvan a všechny jsme je vyhnaly. Vyrážíme směr PITUIL z druhé strany. 
Jedeme po legendární Ruta 40 z jihu na sever, cesta je pěkná, asfaltová. Asi 2 km 
jižně před PITUIL stavíme v rovině na semena Gymnocalycium rhodantherum var. 
cinerascens a schickendantzii. Dále děláme větší přesun, musíme objet pohoří 
SIERRA DE VELASCO, přes města SAN BLAS, AIMOGASTA a pokračovat směr 
AMINGA, zakončení cesty u balnearia ANILLACO. Přijíždíme těsně před stmíváním, 
už zde stojí nějaké stany. Když se ptali odkud jsme, tak říkali, že předevčírem zde 
také spali nějací češi. Zaplatili jsme 50 peso, od první návštěvy to tady pěkně 
prodražilo a služby jsou pořád stejné, ale můžeme využít sprchy, záchody atd. Dali 
jsme si pivečko, neboť jsme byli po cestě vysušeni jak tresky. Stavíme stany, koupel 
atd. (bod 081). 

přehrada DIQUE VEDADO 
 
pokračování příště 
Lumír Král 



 

Obrázky našich členů 

 

Notocactus glomeratus  Gerloff  
V loňském čísle Ostníku 422, jsme si představili pěkně kvetoucí Notocactus scopa, tentokrát je to 
velmi podobný Notocactus glomeratus, oba druhy jsou si blízce příbuzné a tudíž i trochu podobné. 
Rostliny byly poprvé sbírány v roce 1983 a roku 1991 je Gerloff popsal v časopise Internoto. V roce 
2011 jsme navštívili lokalitu u Santana da Boa Vista (Rio Grande do Sul,  Brazílie), kde byl tento druh 
nalezen a popsán. Kytky rostly na skalách, společně se v okolí vyskytuje několik dalších druhů 
kaktusů. Notocactus glomeratus je poměrně malá rostlina, odnožující, jemné bělavé až nažloutlé trny 
s tmavší špičkou, květy žluté, na rozdíl od jiných druhů má žlutou bliznu. Pěstování nečiní větších 
potíží, zimování zcela po suchu, teplota kolem 6 °C, v době vegetace snáší častější zálivku. KL 
Ariocarpus kotschoubeyanus  K. Schum. 1897  
Ariokarpusy jsou nádherné mexické raritky, které se dovedou v přírodě dokonale maskovat. Ing. Vích 
představil na přednášce několik obrázků, které tzv. mimikry představují. Ar. kotschoubeyanus roste v 
rovinách, kde po dešti vznikne jemná prachová krusta, v které se rostliny zcela ztratí a nejsou vidět.  
Ariocarpus scapharostrus  Boed. 1930  
Podobně se chová další druh Ar. scapharostrus, který má hranaté, vystouplé tuberkule velmi podobné 
břidlicovému štěrku, v kterém roste. Oba druhy pokud nekvetou se velmi špatně hledají, to už musí být 
dobře vycvičené oko, aby je hledači našli. Však se podívejte na obrázky z lokality od Jaroslava Vícha. 
 
 

Informace  

--- 3. 2. 2014 – výroční schůze, přednáška: Ing. Tomáš Kulhánek z Brna - nejkrásnější lokality 
 gymnokalycií 
--- 3. 3. 2014 – Ing. Michal Rec, předseda KK Olomouc - ze své sbírky 
--- 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 (Čkalovova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko  
--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz  
--- Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho 
 kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz  
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
 adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz      
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Příroda dokonale maskuje své poklady, podívejte se na dva příklady. Kdyby rostliny nekvetly, asi by 
se hodně těžko hledaly. Podobně tomu je i u jiných kaktusů, které splývají s okolním substrátem. 
Tentokrát se podíváme na zástupce ariokarpusů, které představil Ing. Jaroslav Vích  na Mikulášské 
přednášce. Snímky pořídil na jeho poslední cestě v listopadu po Mexiku 2013. 
Obrázek nahoře: Ariocarpus koschoubeyanus 
Obrázek dole: Ariocarpus scapharostrus 


