
     
 
 
Číslo  427. 
Ročník  43. 
Únor  2014  
 
 

 
 

Maihuenia patagonica , (Philippi) Br. & R. - Cactaceae, 1: 41, 1919.



Z naší činnosti  
 

Nový rok začal v menších prostorách učebny Stanice přírodovědců dne 6. 1. 
2014, kde jsme už přednášky několikrát měli. I když je místnost menší, pro nás je 
dostačující, schůzí se nás totiž v průměru zúčastní kolem třiceti členů. Po úvodních 
organizačních záležitostech se ujal slova náš dlouholetý člen Ing. Miroslav Halfar 
z Frýdku-Místku. Zavítal mezi nás, aby nám představil rod Discocactus. Prakticky 
jsme viděli všechny druhy, nafocené na přirozených lokalitách. Vše bylo promítáno 
dle poslední klasifikace tohoto rodu. První, ale i poslední ucelenou knihu o tomto 
rodu napsal holandský kaktusář Albert F. H. Buining asi v roce 1980. Diskáče byly ve 
sbírkách hodně populární v sedmdesátých letech a pěstovali se i na Ostravsku. 
Známá jsou ještě dnes čísla HU, od cestovatelů L. Horsta a W. Übelmanna, kteří 
také lokality diskokaktusů společně navštívili. Brazilský botanik Dr. Pierre Braun 
provedl revizi rodu a rozdělil jej do deseti skupin, vždy s několika druhy: 
1. skupina: Discocactus hartmanii 
2. skupina: Discocactus boliviensis 
3. skupina: Discocactus heptacanthus 
4. skupina: Discocactus estevesii 
5. skupina: Discocactus catingicola 

 6. skupina: Discocactus bahiensis 
 7. skupina: Discocactus zehntneri 
 8. skupina: Discocactus cephaliaciculosus 
 9. skupina: Discocactus latispinus 
10. skupina: Discocactus placentiformis 

Náš přednášející představil jednotlivé druhy podle Braunova rozdělení a vše 
dokumentoval nádhernými snímky a odborným výkladem. Miroslav Halfar přednesl 
tradičně skvělou přednášku, za kterou moc děkujeme. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Maihuenia  patagonica  Britton & Rose - The Cactaceae, 1: 41, 1919.  
Při poslední cestě po Pataganii v listopadu 2013 jsme jezdili po všech možných cestách i 

necestách, abychom co nejvíce zmapovali výskyt patagonských kaktusů. Na většině míst, kde rostou 
zástupci rodů Austrocactus či Pterocactus, vyskytuje se společně i rod Maihuenia. V Argentině rostou 
oba dva dnes uznávané druhy. Maihuenia poeppigii se žlutými květy a drobnými lísky, pochází z Chile, 
ale částečně zasahuje svým výskytem za hranice do Argentiny, my ji viděli na dvou místech u 
městečka Alumine. Daleko rozšířenější areál výskytu má druhý druh Maihuenia patagonica, která je 
velmi variabilní. Tyto rostliny mohou mít na stejném stanovišti různé odstíny barev květů od bílé, přes 
krémovou, nažloutlou až do růžové. Variabilita není jen v barvě květů, ale i ve vytrnění, kdy se mění 
nejen barva, ale i délka trnů, velikost stonků apod. Jsou místa, kde můžeme najít všechny uvedené 
rozdíly, rostoucí pospolu na jedné lokalitě, pořád je to však jen jedna jediná rostlina Maihuenia 
patagonica. V minulosti bylo popsáno několik druhů, nejspíš z komerčního důvodu, ale dnes jsou 
všechny popisy vedeny jako synonyma pro Maihuenia patagonica. Jirka měl velké přání, najít 
maihuenii s červeným květem, to by byla určitě velká rarita, ale bohužel sen se mu nesplnil. Našli jsme 
však na několika lokalitách rostliny s tmavě růžovými až fialovými květy. Trsy se vyskytovaly vždy 
ojediněle mezi dalšími druhy s jiným barevným odstínem květu. Maihuenie s tmavšími růžovými květy 
jsme našli asi na čtyřech vzdálených lokalitách kolem městečka Perito Moreno. Rostlina na snímku 
pochází od řeky Rio Senquer, u mostu na Sarmiento (KL13-071), jejíž květy byly extrémně růžové. 
Rostlin s růžovými květy zde bylo dost, ale Frantovi se podařilo vyfotit zvláště tmavě růžovou formu. 
Alespoň tímto snímkem udělal Jirkovi radost a nejen jemu. Mám též nafocených několik růžově 
kvetoucích maihuenií, ale obrázek, který pořídil František Frýdl nemá prostě chybu. 
Pyrrhocactus bulbocalyx (Werderm.) Backeb. 1959.  

Na zadní straně Ostníku jsou obrázky, které nám poslal Ing. Jiří Kolařík z Brna se žádostí o 
pomoc (viz příspěvek na str. 31). Pyrrhocactus bulbocalyx je nádherná rostlina, pěkně vytrněná, navíc 
krásně a pravidelně kvete každým rokem. Semenáčky jsem získal od Luboše Poláška, ale odkud 
semínka získal, se už nedovím. Já viděl tyto rostliny na několika místech, např. v roce 2007 a 2013 
Parque National Sierra de las Quijadas, v roce 2010 Cueva del Chacho nebo 2012 nad vesnicí Mazán, 
u Termas de Santa Terezita. Pěstování není zrovna jednoduché, nesnáší zálivku v letních vedrech. 



Šedesát let – to už stojí za řeč 
 

 Častým údělem pamětníků je psát paměti. Někdo tak činí rád, jiný se za 
minulost stydí a není málo těch, kteří to už nedokážou. Říká se, že se stářím přichází 
moudrost. Někdy však přijde stáří samo. 
 Mám-li psát vzpomínky k šedesátiletému trvání ostravského spolku kaktusářů 
musím předem čtenáře ujistit, že nepůjde o nic rozměrného. Suchý výčet faktů a 
přesných dat je náročná, ale málo čtivá práce. Lechtivé historky se v tak usedlé a 
převážně mužské organizaci těžko najdou. Humorné příhody jsou skryty ve 
sklenících a na místech navštěvovaných za účelem přátelských setkání, výměny 
zkušeností či rostlin, hlavně však obžerstvení (nejde o tiskovou chybu).  
 Je slušné a velmi potřebné vzpomenout vznik ostravské organizace. Z 
prvotních zakladatelů nikdo již nežije. Jméno jednoho z nich vyniká nad jiné a budiž 
proto uvedeno: Emil Zavadil, který byl v padesátých letech minulého století vynikající 
organizátor, dobrý řečník i obchodník, muž mnoha zájmů (např. foto-, elektro-, fono-, 
klasická hudba), který zakládání organizací kaktusářů obětoval mnohem více času, 
než samotnému pěstování kaktusů. Pořídil a prostřednictvím „kroužku“ vydal prvý a 
druhý Adresář sběratelů kaktusů v republice, zasloužil se o veleúspěšný X. sjezd čs. 
kaktusářů v Ostravě provázený velkolepou výstavou kaktusů na Černé louce. Ve své 
době byl asi největším dovozcem kaktusů ze zahraničí, dodavatelem toužebně 
vyhlížených semen a autorem proslulých přednášek s promítáním kvalitních 
diapozitivů kaktusů i jejich zahraničních sbírek, vkusně podložených hudbou, nebo 
přímou řečí významných pěstitelů kaktusů.  
 Jmenovitě uvádět jeho spolupracovníky a úspěšné následovníky by si 
vyžádalo mnohem větší prostor než jaký máme v Ostníku k dispozici. Navíc je vždy 
nebezpečí, že někdo by se mohl cítit přehlédnutý, nedostatečně vychválený, nebo by 
naopak jiným záviděl. Proto se spokojíme s několika vybranými skutečnostmi, na 
které můžeme být právem hrdi. 
 Máme Kroniku počínající založením spolku jak v původní písemné, tak nově v 
digitalizované podobě. Je to cenný zdroj informací o členech a činnosti spolku, navíc 
každý rok doplňovaný informacemi o naší činnosti ve vlastním „časopise“. 
Máme po letech váhání šťastné spojení dvou ostravských spolků kaktusářů, které 
náramně prospělo situaci přes celostátně pozorovaný pokles počtu registrovaných 
kaktusářů a přes celkově uvadající zájem o pěstování kaktusů. 
 Máme časopis Ostník, přinášející také zprávy ze zahraniční kaktusářské 
literatury a z výprav našich členů do vlasti kaktusů. Obsahuje také pěstitelské 
zkušenosti a rady, zajímavosti i stále kvalitnější snímky ze sbírek, výstav, výprav a 
naší činnosti. V roce 2013 vycházel již 42. ročník tohoto časopisu. 
 Máme slušnou pověst (netroufám si příliš?) v psaní až vydávání literatury o 
kaktusech a kaktusářích. Mimo již zmíněných Adresářů sběratelů kaktusů, jsme 
vydali dva Sborníky prací o kaktusech, sestavili Malou školu kaktusáře a Rady na 
cesty za kaktusy do zahraničí. Návštěvníkům našich výstav – začínajícím 
kaktusářům předáváme Leták s pokyny pro pěstování kaktusů. Darování odolnějších 
druhů kaktusů při návštěvě výstavy vyvolává u dětí nejen radost, ale někdy i trvalejší 
zájem.  
 Máme dobrou spolupráci s okolními spolky kaktusářů. Osobní přátelství spolu 
se vzájemnými návštěvami výstav a sbírek, s výměnou přednášejících a s účastní na 
společných zájezdech, má své vyvrcholení v pořádání setkání kaktusářů 
POBESKYDÍ za účasti hostů a přednášejících ze zahraničí. V roce 2013 to bylo 20. 
setkání. 



Máme malý majeteček v podobě naší knihovny, diaprojektoru a snad i jiných 
movitých předmětů, které ve výroční zprávě uvádí náš jednatel a kontrolují členové 
kontrolní komise.  
 Co je však hlavní: máme mezi sebou dobré lidi a obětavé funkcionáře. V panu 
a příteli Lumíru Královi máme mimořádné štěstí na osobu, která spojuje obětavost s 
podnikavostí, poctivost s velkorysostí, práci redaktora Ostníku, předsedy spolku a 
aktivního organizátora akcí. Musíte mi již jako léty omšelému věřit, že jsou to úkoly 
nemalé a nelehké. Dokáže také pečovat o svou zajímavou sbírku, vypravit se na 
naleziště kaktusů a pohotově cestu i nálezy dokumentovat. Máme mezi sebou 
předsedu naší vrcholné organizace – Společnosti českých a slovenských pěstitelů 
kaktusů a sukulentů – Ing. Jaroslava Vícha, který své kaktusářské umění rozmnožil a 
ozdobil diplomatickým taktem a osobním šarmem. Také máme nositele naší nejvyšší 
kaktusářské pocty „Zlatého Alberta“, úspěšné cestovatele a znalce sukulentů, 
pěstitele sbírek kaktusů vynikajících kvalitou i exotikou … Ale máme také skromně 
se na přednáškách krčící členy, málokdy zasahující do diskuze, ale chápající a 
trpělivě snášející drobné potíže spojené s běžnou činností spolku. Také oni si 
zaslouží být vedeni mezi těmi, kterými se můžeme chlubit.  
 Šedesát let – to je doba dvou generací. Ať se ještě dočkáme i dalších 
generací našich pokračovatelů ! 
 

MUDr. Vladimír Plesník  
 
 
 

Z literatury  
 

Kakteen und andere Sukkulenten č. 2 / 2011 
 

Titulní snímek zobrazuje pět kvetoucích hlav Aztekium ritteri , výsledek velmi 
úspěšné kultivace této nádherné rostliny na vlastních kořenech. 
       Výskyt kaktusů v Kanadě je s ohledem na tamní tuhé zimy, kdy teplota může 
klesnout až na - 50 °C, poněkud překvapivý. Přesto zde endemicky rostou tři druhy, 
z nich nejčastěji Opuntia polyacantha.  Ta je dokonce považována za „kanadský 
kaktus“. Dále má v Kanadě svou domovinu Opuntia  fragilis  a Escobaria vivipara . 
Naleziště jsou omezena na provincie Alberta a Saskatschewan, rozkládající se na 
jihu při hranicích s USA. Dr. Obermaier popisuje výsledky své cesty za kanadskými 
kaktusy a všímá si také poměrů na jejich nalezištích. Jde většinou o travnaté plochy 
na deskách bentonitu, chránící před erozí vrstvy pískovce a železnatých písků. 
Fotografie některých lokalit mi připomněly naše Prachovské skály s izolovanými zuby 
skal, hlubokými zářezy mezi nimi a malými rovinkami splavené suti. Je to území 
místního Parku dinosaurů, s příslušným paleontologickým muzeem a nálezy fosilií. 
Deset snímků představuje nálezy kaktusů, rostoucích většinou ve skupinách mezi 
trávou. Autor se zmiňuje o několika růstových formách uvedených opuncií, které 
v našich sbírkách jsou nedoceněné. Jejich mrazuvzdornosti lze však využít při 
osazování skalky, byť jarní pohled na scvrklé, hnědé a trny naježené články opuncií 
nevyvolá nadšení. Když se však při tání sněhu napijí a jejich poupata se změní na 
velké zelenožluté, nebo žluté květy s červeným středem, je to paráda. Závěrem je 
doporučení substrátu (lehce kyselý písek s kamínky nebo štěrkem, s minimem jílu či 
humusu), ochrany před nadměrným vlhkem a vytrvalým deštěm (stříška, balkon) a 
„čím je zima chladnější, tím lépe“. 



       Echeveria harmsii  a Echeveria purpusorum  jsou značně odlišné druhy rodu 
Echevería. E. harmsii z mexické Oaxaky má keřovité, až 30 cm vysoké výhony s 
podlouhlými listy a s plstnatou pokožkou. Pro nápadné červenožluté květy, asi 
největší ze všech echeverií (dlouhé 2 cm), je ve sbírkách častá. Opakem je E. 
purpusorum, jejíž listy tvoří kompaktní růžici o Ø 10 cm. Silné, dužnaté listy 
trojúhelníkovitého tvaru jsou zakončeny výraznou špičkou. Charakteristické jsou 
červenohnědé čárky a tečky na zelenošedé pokožce, zvýrazňující také okraje listů  
Má drobné červené květy. Echeverie nesnáší výsluní, na nalezištích rostou ve 
skalních štěrbinách, do nichž slunce zasvitne jen několik hodin. Dostatek světla však 
vede ke kompaktnímu růstu. Zimovat chladně a nedopustit přeschnutí rostliny, 
opadnou jí pak listy, jejichž obnova ji vyčerpává. Propustný, lehce kyselý substrát by 
měl obsahovat malý podíl humusu. V létě přidat do zálivky hnojivo s nízkým 
obsahem dusíku. Většinou se echeverie množí postraními odnožemi, možné je i 
zakořenění odlámaných listů. Vzniklá rána však může vést k hnilobě. Autor 
doporučuje množení zakořeněnými listeny, což jsou drobné lístky na květním stvolu. 
Semena echeverií lépe klíčí na podzim při nižších teplotách ( ≤ 18 °C). 
       Frailea chiquitana  (= podle bolivijské provincie Chiquitos) byla popsána roku 
1951. Má kulovité, ve stáří krátce sloupkovité tělo o Ø až 4 cm se zelenou pokožkou. 
Žebra (22 - 28) se člení na zřetelné bradavky s holými areolami. Z nich rostou 
hřebenovitě uspořádané postranní (2x 4 - 5) a 0 - 3 střední trny, až 3 mm dlouhé, 
tmavě hnědé až černé. Květy na okrajích poněkud vpáčeného temene jsou 
zvonkovitého tvaru a jsou žluté. Kulatý plod je zelenožlutý s chomáčky bílých vlásků 
a hnědých štětin. Obsahuje tmavě hnědá semena přilbicového tvaru. Často roste ve 
škvírách skalních plošin naplněných humusem, nebo na jílovopísčité  půdě s příměsí 
kamínků. Daří se ve stínu okolních křovin, méně na výsluní, ve skleníku na dobře 
větraném stanovišti. V teplém období chce stále vlhký substrát, v době dešťů a 
v zimě sucho, teploty nad 8 °C. Není samosprašná, ale lze ji sprášit vlastním pylem. 
Čerstvá semena rychle ztrácí klíčivost. Backebergem popisovaná F. pullispina je asi 
totožná s F. chiquitana. (2 snímky). 
       Frailea amerhauseri  (= podle nálezce H. Amerhausera) byla popsána roku 
2002. Má ploché až kulovité tělo o Ø 2 - 5 cm, obvykle odnožující do podoby větších 
skupin, se světle až modře zelenou pokožkou. Plochá, nízká žebra (16 - 21) se člení 
na nízké hrbolky s malými areolami, pod nimiž jsou někdy tmavší proužky tvaru 
půlměsíce. Trny jsou bílé až světle žluté, štětinaté, až 6 mm dlouhé, 1 - 2 střední a 9 
- 14 krajních. Trychtýřovitý květ o Ø až 5 cm  a délce až 4 cm je žlutý s červeným 
středem. Kulatý plod obsahuje hnědá, lesklá semena. Pochází z bolivijského 
departmánu Santa Cruz, kde roste na kopcích ve výšce 270 - 300 m. Ve skleníku 
žádá polostín na dobře větraném mstě. Při chladném počasí nezalévat, v letních 
teplotách je potřebná vydatnější zálivka. Malý květináč a minerální substrát, zimovat 
nad 8 °C s minimální zálivkou za slunných dnů. Není samosprašná, semena rychle 
ztrácí klíčivost. 
       Výpravu na jih Tamaulipasu (Mexiko) provázela šťastná náhoda. Při odbočení 
z cesty za účelem lidské potřeby narazili na nevelké prostranství, ohraničené ze tří 
stran kukuřicí, ze čtvrté ostnatým drátem. Zvědavě podlezli dráty a octli se v ráji 
kaktusářů. Na písku mezi kameny rostly zde velké, většinou kvetoucí kusy 
Ariocarpus trigonus, Ancistrocactus brevihamatus, H omalocephala texensis,  
neurčený telokaktus ale i Astrophytum asterias . Jeden exemplář měl dokonce 
v průměru 12 cm. Na 12 snímcích vše dokumentují. 
       Čtvrtletní kontrola sbírkových kaktusů, spojená s jejich prohlídkou pod lupou, 
vyloučila sice přítomnost a napadení sviluškami, vlnatkou či kořenovkou, ale přece 



zjistila něco zvláštního. Na již několik let ve skleníku pěstovaném kusu Pelecyphora 
aselliformis  vyrostly u báze čtyři odnože. Všechny měly charakteristicky uspořádané 
tmy, na jedné však navíc rostly v temeni krátké lístky. Nikdo ze  známých pěstitelů se 
s podobným nálezem nesetkal. Teprve  v knize W. Haage-ho „Kakteen von A bis Z“ 
se dočetl, že je to projev atavismu. To značí výskyt znaků, které měli dávní předci. U 
kaktusů může například dojít ke změně (mutaci) a ke vzniku palistů (podárií), které 
známe třeba Pereskií. Palisty seschnou, změní se v šupinky a odpadnou (2 snímky). 
      Násady poupat a květů u Pediocactus knowltonii  se pěstitel dočkal až za 
několik let. Rozkvetlý kus přežil mrazivé přezimování. Po sprášení květů vlastním 
pylem pomocí štětečku se objevily plody, které obsahovaly jen několik semínek. 
Jejich rozhození na substrát kolem mateřské rostliny vedlo k růstu čtyř malých 
semenáčků. Autor ze zkušenosti doporučuje umístit tento druh na chladné, ale co 
nejsvětlejší místo ve skleníku (snímek rostliny s poupaty). 
      Doporučené kaktusy a sukulenty: Mammillaria brauneana  (pochází 
z mexického státu Tamaulipas kde roste pod keři na kopcích vápence. Zpočátku 
kulaté, ve stáří kuželovité tělo je až 8 cm vysoké při Ø 12 cm. Daří se v substrátu 
s malou příměsí humusu na místech s krátkým osluněním. V době růstu pravidelně 
zalít, v zimě sucho a ± 8 °C); Coryphantha pseudoechinus (Coahuila, Mexiko, silně 
odnožuje. tvoří větší skupiny hlav vysokých 7 - 12 cm při Ø 5 cm. Jedna z mála 
růžově kvetoucích koryfant, její poddruh laui však kvete žlutě. Daří se v minerálním 
substrátu s příměsí vápence. V létě vydatná zálivka, v zimě sucho a chladno)  
Gymnocalycium bruchii  var. niveum  (pochází z Argentiny, kvetou již hlavičky o Ø 
1,5 cm, dorůstají až 6 cm. Barva květů od bílé po růžovou. Potřebuje propustný, 
lehce kyselý substrát. Ve vrcholícím létě chránit před poledním sluncem a pravidelně 
zalévat, v zimě naprosté sucho, pak snese teploty pod 0 °C); Turbinicarpus 
ysabelae  (roste v San Luis Potosí, Mexiko, řazen byl do několika rodů – 
Gymnocactus, Neolloydia, Pediocactus, Thelocactus. Ve skleníku se daří na místě 
celoročně exponovaném slunci v čistě minerálním substrátu. Pro řepovitý kořen má 
být zálivka i v době vegetace slabší, v zimě sucho a chladno. Množí se semeny, 
malé semenáčky jsou značně choulostivé na vlhko); Haworthia ¨Black Major¨  je 
hybrida s tmavou pokožkou, vyžadující proto ochranu před pražícím sluncem. Rychle 
roste v lehce humosním substrátu při pravidelné zálivce měkkou vodou. Od července 
do poloviny srpna má vegetační přestávku, během ní pouze slabě postříkat. V zimě 
snese teploty nad 5 °C sucho, ale nesmí zcela zaschnout. Množí se odnožemi); 
Dinteranthus puberulus  (z Jižní Afriky, kde roste ve skupinách mezi kameny 
z křemene. V kultuře potřebuje dobře osluněné místo. Žlutě kvete od konce léta po 
listopad. Od jara do podzimu zalévat jen slabě, v zimě při 10 °C vůbec nezalít. Množí 
se obtížně, klíčivost velmi malých semínek je silně variabilní).  
 

MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Recenze 
 

George Thompson: Melocactus the genus in Aruba, Bonaire and Curacao 
Vydal: George Thomson Waterbeck Scotland, 2013, měkká vazba bez přebalu. 210 
x 148 mm, anglicky, 72 stran, 93 barevných fotografií a 7 čb. kreseb, zdroj v ČR: 
www.palkowitschia.cz  



Útlá publikace je zcela jistě určená zejména specialistům na rod Melocactus. 
Napsat knihu o čtyřech druzích kaktusů vyskytujících se na trpasličích ostrovech 
blízko venezuelského pobřeží je velmi odvážný a zároveň chvályhodný počin. Zde je 
potřeba naznačit, že kniha není jen o těchto čtyřech taxonech ... Úvod brožury nás 
seznamuje s geografickými, geologickými a historickými fakty o ostrovech Aruba, 
Bonaire a Curacao (ABC). Autor nás tabulkově seznamuje s teplotami v průběhu 
roku a s klimatem na ostrovech. Následuje stručný přehled fauny, který přechází do 
kapitol o nekaktusové floře ostrovů. Hlavní část publikace začíná souhrnem 
informací o rodu Melocactus a pokračuje podrobnou analýzou taxonů rostoucích na 
ABC. Každý ze čtveřice variabilních taxonů je důkladně fotograficky zdokumentován, 
najdeme zde klíč k identifikaci druhů a nechybí ani objasnění mezidruhových vazeb.  
 

     
 
 
M. Walters at al: Naturalised and Invasive Succulents of South Africa  
Vydal: 2012. anglicky,17,5x25 cm, měkká vazba, 359 stra, 356 barevných fotografií a 
mapek. 

Specializovaná publikace je zaměřena na sedmdesátku druhů sukulentů, 
které v průběhu let zplaněly na území Jižní Afriky a okolních státech. Taxony jsou 
podrobně popsány a zdokumentovány fotografiemi. Najdeme zde známé rostliny 
jako: Opuntia ssp., Carpobrotus edulis, Mesembryanthemum crystallinum, Conicosia 
pugioniformis a další. Kniha není pouhým atlasem invazivních druhů, neboť 
jednotlivá fakta jsou zasazena do historického i ekologického kontextu a zmiňována 
je i legislativní rovina. Přehled současného řazení rostlin do rodů včetně 
identifikačního klíče a také návod jak správně připravit herbářovou položku ocení 
zejména badatelé. Hlavním cílem knihy je poskytnout taxonomické informace o 
nepůvodních taxonech a naturalizovaných druzích. Čtenáři ocení „netechnický“ 
jazyk, který lze snadno přečíst a pochopit. 
 
 
Albert Pritchard: Monadenium 
Vydal: Cactus Co, 2010, měkká vazba ve folii, anglicky, 150 barevných fotografií. 

Další publikace, kterou jsem si nově pořídil do knihovny. Je to první 
monotématická publikace o monadeniích za posledních 50 let. Ačkoli jsou mnohými 
autory monadenia řazena do různorodého rodu Euphorbia, přesto samostatné 



pojmenování má své opodstatnění, což je doloženo i v této publikaci.Po krátkém 
úvodu, co to Monadenium vlastně je, se stěžejní část knihy věnuje jednotlivým 
taxonům, popisu druhů včetně vyobrazení a najdeme zde i návody a úskalí 
pěstování. 
 

Roman Štarha (www.aloes.wz.cz) 
 

 
 

Aloe djiboutiensis  T. A. McCoy  
 

Posledním popsaným zástupcem skvrnitých aloí z okruhu „somaliensis“ je 
Aloe djiboutiensis T. A. McCoy, která roste v Džibutsku (Republique de Djibouti), 
trpasličím státě na západním okraji Somálského poloostrova. Při studiu aloí na 
přírodních lokalitách logicky směřovaly mé kroky i do této země.  
 

 
 

Aloe djiboutiensis, pohoří Arta 
 

Co o této zemi ale víme? Rozlohou je Džibutsko srovnatelné s Moravou, 
obývají jej Afarové a Somálci, úředními jazyky jsou somálština, francouzština a 
arabština. Tato autoritativní, poloprezidentská republika má nezávislost na Francii a 
tedy samostatnost od roku 1977. Území je rozděleno hluboce zaříznutým zálivem 
Ghoubett a hlavní vyvýšenina je chráněna v rámci NP Foret du Day. Druhým 
významným pohořím je Arta a právě zde roste již zmiňovaná Aloe djiboutiensis . 



Pohoří Arta leží asi 40 km západně od hlavního města Djibouti. K Arta 
mountains vede jediná příjezdová cesta, horský masív nemá prakticky žádnou 
infrastrukturu, cesty zde nejsou a osady domorodců se krčí na úpatí pohoří. 
Vulkanický původ hor je zřejmý na první pohled a téměř černě zbarvené, ostré skály 
jsou chudé na vše, co známe. Není zde voda, savci zde prakticky nežijí, ptáků a 
dokonce i plazů je málo  a rostlinstvo je silně zredukované. Hlavními zástupci flory 
jsou odolné akácie, komifory, karalumy či sansevierie a tři druhy aloí - 
eumassawana, ericahenriettae a djiboutiensis. První dva taxony rostou na úpatí 
kopců v nižších nadmořských výškách, A. djiboutiensis naopak vyhledává nejméně 
pohostinné náhorní plata. Přesto všechny tyto druhy není možné spatřit v nějakých 
bujných populacích. Rostliny se vyskytují velmi sporadicky a jsou zpravidla silně 
dehydrované. Prostě typická ukázka toho, co všechno sukulenty vydrží. 

Aloe djiboutiensis T. A. McCoy byla popsána v roce 2007 v americkém Cactus 
and Succulent Journal. Rostliny většinou málo odnožují, listy jsou široce rozevřené, 
zpravidla prohnuté dolů. Délka listů je 10 - 15 cm, pokožka je temně čokoládová až 
hnědozelená, zdobená protáhlými světlými skvrnami. Ostré a tvrdé okrajové zuby 
mají červené špičky a jsou až 3 mm vysoké. Květní stvol dorůstá délky do 30 cm, je 
větvený již od báze a válcovité hrozny jsou tvořeny červeno-růžovými květy. Od 
blízce příbuzné A. somaliensis se A. djiboutiensis odlišuje zejména izolovaným 
výskytem, menšími rozměry listů a od spodu větveným, kratším květním stvolem. 
Zkušenosti s pěstováním jsou téměř nulové, neboť vím pouze o jediné rostlině 
v kultuře, z čehož se nedá vyvozovat žádný závěr. 
 

Roman Štarha (www.aloes.wz.cz) 
 
 
 

Poznámkový notes 2012 – 6.  
KL deník z velkého vandru po Chile a Argentin ě 1. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
 
 

20. 1. 2012 – pátek  
Krásné slunečné ráno, pěkný východ slunce, stany nejsou ani tak vlhké jako 

včera, přesto je chvíli přesuším. Tradiční hygiena, kafíčko, prášky proti smrti, balení, 
zapsání informací do cestovního deníku a můžeme vyrazit na lokalitu, která je hned 
vedle. V noci mi za stanem hýkali oslové, třeba mě chtěli vzít do svého spolku. 
Vyjíždíme po 9. hodině, stavujeme se na nákup v městečku. Po cestě směr SEŇOR 
DE LA PEŇA zastavujeme v rovině na obhlídku terénu (bod 082), pěkné místečko 
s několika druhy kaktusů. Z dáli je vidět malé vystouplé kopečky, zajíždíme k nim a 
hned je kolem skal plno gymen, údajně Šormovo Gymnocalycium pugionacanthum. 
Mají dostatek plodů, tak pár semen bude. Martin je celkem nadšený, je to pěkná 
lokalita i s jinými druhy kaktusů. Z hlavní cesty odbočujeme 7 km na SEŇOR DE LA 
PEŇA, poutní místo, kde jsem byl už dvakrát. Sbíráme semena z Gymnocalycium 
nidulans (hossei). Je to místo na kraji pouště, kde je strašně horko, v dáli je vidět 
lesknoucí se saliny a písek. Následuje větší přesun přes BAZÁN směr do 
CHUMBICHA, postupně se mění vegetace. Přestaly růst trichocereusy a objevují se 
jiné stromové kaktusy stetsonie. Zastavujeme na protáhnutí, fotíme kleistokaktusy, 
Lobivia aurea, leucantha atd. Přejíždíme kopce a v dáli je slyšet pravidelná 
odpolední bouřka z horka. Vjíždíme na hlavní cestu Ruta 38 směr CHUMBICHA (51 
km). Ve městě jsme přikoupili pití a nabrali benzín. Cena paliva stále roste, jestliže 



jsme na začátku cesty platili za Super 5,20 peso, tak tady v CHUMBICHE už stál 
7,20 peso. To už stojí stejně jako u nás. Teď už směřujeme do provincie 
CATAMARCA přes město SAN MARTIN a CASA DE PIEDRA. Jestliže jsme se 
v kopcích vyhnuli bouřce, tak teď jedeme přímo do černých mraků. Začíná pršet a 
v horách bychom nemuseli vůbec projet. Vracíme se zpět do CHUMBICHE a 
průzkumný okruh jednoduše otočíme. Vyrážíme přes MIRAFLORES opět do hor 
LOS ANGELES, kde roste Gymnocalycium carminanthum. Přejíždíme vrchol 
krásnou úzkou cestou a jelikož se blíží večer, sjíždíme dolů do vesnice hledat místo 
na spaní. Celá oblast se jmenuje LOS ANGELES a patří pod správní oblast 
HUILLAPIMA. Vesnice, kterou projíždíme úzkou cestou, kde se sotva vyhnou dvě 
auta, je rozdělena do mnoha malých místních názvů. Na konci má být kempink, 
zajímá nás to, protože se v dáli nad horama opět blýská. Najednou se u cesty objevil 
mini kemping „EL SUNCHO“, kde můžeme u řeky stanovat. Postavíme stany pod 
stříškou, co kdyby přišla velká voda. Zvedá se velký vítr a stany na betonu nejsou 
zajištěné, tak lezu do stanu, abych jej zatížil. Ještě do půlnoci, co chvíli sledujeme, 
jestli se nezvedá voda či nepadají stromy atd. Pak se vše uklidní, objeví se hvězdná 
obloha a vítr přestává foukat. Můžeme jít klidně spát (bod 086). 
 

 
 

Gymnocalycium nidulans (hossei), Seňor de la Peňa 
 
 
21. 1. 2012 – sobota     

Klidné sobotní ráno, vše sklidíme a v 8.45 hodin vyrážíme dále. Jedeme přes 
tři brody, kolem hřbitova a kousek za ním cesta pro auta končí (bod 087). Odtud 
jdeme dále pěšky na nejbližší kopec. Petra zůstává dole u cesty a Martin se mi náhle 
v kopci ztratil, viděl jsem ho až kdesi nahoře. Já vylezl jen do půlky. Už několik dnů 
mě bolí kolena, zvláště to pravé, takže jsem snahu vylézt až nahoru vzdal. Terén 



stvořený na kaktusy, ale žádné jsem nenašel, jen samé pěkné, malé skalničky. Když 
jsem šel zpátky, tak se Petra pokoušela u jednoho stromu fotit teleobjektivem 
kolibříky. Rostliny, na které létaly, byly ještě málo rozkvetlé, takže se lov na foto 
kolibříka prý nezdařil. Jinak je zde velmi nádherná příroda, vysoké hory kolem dokola 
porostlé řídkou zelenou trávou a malými keříky až na vrchol. Vhodné místo pro 
pastvu dobytka. Výsledek Martinova výšlapu byl úspěšný a přinesl semena 
Gymnocalycium carminanthum, které mají být o něco menší než tady dole u hřbitova. 
Když prohlédl všechny plody, tak zjistil, že nebyly žádné zralé. Máme semena jen od 
hřbitova. Už dlouho nepršelo, tak se nad horami začínají shromažďovat tmavé 
mraky. Zastavujeme na odbočce pod hřbitovem, přecházíme řeku, na protějším 
svahu je bohatá lokalita Gymnocalycium carminanthum, jsou semena. Vracíme se 
zpět přes celou vesnici až na vrchol přejezdu QUESTA DE LOS ANGELES, kde 
sbíráme další semena Gymnocalycium carminanthum.  
 

 
 

Gymnocalycium carminanthum, pod hřbitovem 
 
 

Při sjezdu dolů jsme kousek před koncem zastavili, neboť Petra zahlédla 
kaktusy. Vyklubaly se z toho zajímavé kytky. Po sjezdu z hor, kde bylo přijatelné 
klima, jsme tady dole jako v prádelně, fouká sice větřík, ale je dost dusno a horko 
(14.30 hodin), i když je pod mrakem. Přejeli jsme přes MIRAFLORES a vyrážíme 
směr EL PUERTO. V hlavním městě CATAMARCA jsme si dali oběd a nabrali 
benzín. Po levé straně cesty je pěkná přehrada u LAS PIRQUITAS. Zajíždíme dolů 
k ISLA LARGA. Je tu spoustu zajímavých kaktusů. V dalším městě EL PUERTO 
nakupujeme vodu a chléb. Dáváme si v cukrárně něco sladkého na zub a vyrážíme 
dále za město, kde děláme další náhodnou zastávku. Hned u cesty nacházíme 
tyčkovité Opuntia salm-dyckiana a Lobivia leucantha s krátkými trny. Martin vyrazil 
na hlubší prohlídku terénu s hustými většími keři. Objevil až nahoře Gymnocalycium 



nigrioreolatum var. simoi, asi jen 10 kusů. Když nemám foto, tak to ani nepíši do 
seznamu, místo u ESCUELA DE COLPES. Po pár kilometrech teče přes cestu voda, 
opět stojíme. Jedeme směr LA MERCED a pomalu se díváme na vhodné místo 
k nocování. Jedeme náhorní planinou, jeli jsme přes mračna, dost se ochladilo po 
velkých vedrech, je to příjemné osvěžení. V dáli opět hrozí černé mraky. Když jsme 
projeli kolem SAN ANTONIO, bylo tam plno auta na hřišti hodně koní. Asi měli 
nějaké slavnosti, jako rodeo. Raději jsme jeli ještě dál a viděli jsme pod mostem 
postavený stan, našli jsme odbočku a sjeli také dolů. Je to pěkné místo na 
stanování, ale po mostě jezdí hodně aut. Možná až skončí slavnost, přestanou jezdit. 
Hlavně aby nepršelo (bod 090). Pojedli jsme lunchmeat, olivy s chlebem a zapsali 
své poznámky do deníku. Za stmívání stavíme stany a jdeme na kuťě.  

 
22. 1. 2012 – neděle     

Přání, aby nepršelo, se bohužel nevyplnilo. Po zalehnutí začalo mírně pršet a 
změnilo se to v dost silnou bouřku. Začalo mi tradičně kapat do stanu, zevnitř se 
orosil, takže bylo všechno mokré, nakonec jsem po dešti zůstal spát ve stanu. Celou 
noc jezdili po cestě auta a jezdci na koních ze slavnosti. Takže spaní nic moc valné. 
Ráno bylo jasné bez mráčku a celkem příjemně. Sluníčko zpoza hor vylézalo až po 
půl osmé. Sbalili jsme mokré věci do pytle a budeme je sušit až někde na lokalitě, 
bude to rychleji suché. Vyrážíme směr LA MERCED. Ve městě najíždíme na Ruta 38 
směr LA VIŇA. Dojeli jsme bílé auto, které mělo značku JPR 044 – ten Procházka 
má lidi všude. V LOS ALTOS bereme benzín. Vjíždíme do provincie SANTIAGO DEL 
ESTERO, která je dost nezáživná, po horách se změnila krajina v rovinu s častými 
velkými poli. Přejíždíme městečko LAVALLE, prošli jsme nějakou sanitární kontrolou, 
vše bez problému. Kdyby zde nerostlo Gymnocalycium frankianum, tak bychom tu 
možná ani nejeli. Krajina rovná jako placka, úroda většinou sklizena, občas už 
nasazené nové rostliny. Zastavili jsme na GPS, kterou měl Martin, prochodili jsme 
okolní kopečky, Martin našel jen jednu rostlinu. Popojíždíme dále do malých 
kopečků, až nahoru k vysílači. Ani druhý, ani další pokusy se nezdařily, nakonec 
jsme to v tom horku vzdali a jeli zpět. V CAVALLE neměli benzín, zajeli jsme omylem 
do TAPSO, odtud musíme směr EL ALTO. Před vesnicí jsme udělali náhodnou 
lokalitu, z gymen nic. Jen zajímavé Echinopsis eyriesii, Cleistocactus baumannii, 
Lobivia sp., Harrisia pomodeana. Vyjíždíme do kopců směr EL DESMONTE, kde by 
měly růst bíle kvetoucí Gymnocalycium baldianum. Čím výše, tím horší krajina, často 
vystupují skály nebo kamenná pole. Potřebujeme sušit stany a další věci, 
zastavujeme u pěkné skalky a roztáhneme věci. Na skalách rostou červeně kvetoucí 
Parodia sanguiflora, dále zajímavé lobivie a Echinopsis sp. Bohužel, gymna zde 
žádná nerostou. Sbalíme a jedeme výše do kopců. A tady už se objevují, není jich 
moc, nekvetou a nemají semena, špatně se hledají. Než jsme jeli nahoru, projížděli 
jsme potok, kde se koupali děti. Na zpáteční cestě jsme zde zastavili, sice brzo v 
17.15 hodin, ale je to pěkné místo i na nocování. K večeru se najednou sjíždí místní 
lidé ke koupání. Nevadí, zůstaneme, však oni odjedou a na večer bude klid. Když 
jsme byli na lokalitě, ale i po cestě zpět jsem si všiml, že na stromech rostou 
orchideje Oncidium bifolium. Třeba porostou i zde, asi ještě uděláme jednu 
průzkumnou lokalitku. Petra se dává do vaření polévky. Místo spaní (bod 095). Večer 
za tmy, když už jsem si chtěl lehnout, začalo kousek od stanu ve vodě funět nějaké 
zvíře velké jako prase. Jestli to bylo ono, nebo něco jiného se nedalo v té tmě 
rozeznat. Celou noc řvali ptáci a kuňkali žáby.       
 
Lumír Král 



 
 

Opuntia quimilo, Isla Larga 
 
 
 

Naši jubilanti  

 
V únoru letošního roku si na sebe klade sedmý křížek náš dlouholetý, obětavý 

člen pan Jind řich Pospíšil . Když jsem začal v první půli sedmdesátých let docházet 
mezi Ostravské kaktusáře, navštěvoval jsem obě Ostravské  kaktusářské 
organizace. Už tenkrát jsem mezi Porubskými kaktusářemi potkával dnešního 
oslavence. 
 

       
 

vlevo: Jindřich Pospíšil, zájezd na jižní Moravu 2013, vpravo: mezi kamarády na Mikulášské schůzce 



 

přátelský večírek s rodinnými příslušníky v Pustkovci 1981 – Miloš Poratský a Jindřich Pospíšil 
 

 

členská schůze s přednáškou 1985 - zleva: Jaroslav Vaněk, Jindřich pospíšil a Miroslav Přerovský 
 
 

Jindřich Pospíšil dlouholetý obětavý člen našeho Klubu, který nechybí u žádné 
pořádané akce. To platilo už dříve, než se spojily dva Ostravské Kluby. Už 
v Porubském Klubu pracoval ve výboru a pokračuje v tom i po spojení s Ostravou. 
V osmdesátých letech pořádali Porubští kaktusáři společenské večírky s manželkami 
s hudbou, kde se scházelo přes 40 osob. Jindřich je velmi kamarádský typ a se 
všemi si rád vymění své poznatky. Stále se angažuje v propagaci kaktusářství na 
Ostravsku, za což mu velice děkujeme. Přejeme našemu kamarádovi a jubilantovi do 
dalších let hodně elánu a nápadů, kterými mě inspiruje, ale především hodně zdraví, 
štěstí, pohodičky a radosti se svými milovanými pichláči. 



Žádost o pomoc 
 
Vážení kaktusoví přátelé, 
obracím se na Vás z Ostravy a okolí s dotazem… Před asi 2 roky jsem si pořídil tři 
kytky s původním označením: Pyrrhocactus sp. n. B 111 – rudé trny,  IS… s 
poznámkou -10 °C, 9445, které byly z ostravského seznamu semen v roce 1990. 
Pěstitel  mi sdělil, že těch -10 °C kytky spolehlivě vydržely, více nezkoušel. No, dle 
mého úsudku je to Pyrrhocactus bulbocalyx, ty sice rostou kolem 600 – 800 m kolem 
Villa Mazán, kde tedy nemrzne ani náhodou. Pak ovšem jsou tu ještě kytky podobné, 
označované jako Pyrrhocactus catamarcensis od Marayes, kde je tedy vyšší 
nadmořská výška. Přikládám foto těchto kytek, kvetou, dávají semena. Velikost 
rostlin, největší je ca. v průměru 10 - 11cm x 15 – 16 cm a mají tedy letos 23 roků. 
Nevzpomene si někdo na ten seznam? Od koho mohla ta semena být? Či má-li 
někdo tyto kytky? Za každou zprávu budu vděčný. 
 

Díky a s pozdravem Jirka Kolařík, e-mail: georgg@email.cz 
 
 
 

Informace  
 

--- 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      
 
 
 
Adresy autor ů: 
Ing. Kolařík Jiří, e-mail: georgg@email.cz 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
Štarha Roman, e-mail: roman.štarha@seznam.cz,  www.aloes.wz.cz 
 
 
OBSAH – ÚNOR  2014
Z naší činnosti    18 
Obrázky našich členů   18 
Šedesát let – to už stojí za řeč  19 
Z literatury    20 
Recenze      22 

Aloe djiboutiensis T. A. McCoy  24 
Poznámkový blok 2012 – 6.  25 
Naši jubilanti    29 
Žádost o pomoc   31 
Informace    31

 
 
OSTNÍK 
Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, únor 2014 
Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: +420605058070. 
Objednávky a distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bayera 6038, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021 



 
 

 
 

Pyrrhocactus bulbocalyx (foto Ing. Jiří Kolařík) 


