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Blossfeldia liliputana   Werdermann 1937, Tomina (foto Frant. Frýdl) 



Z naší činnosti 
 

V úvodu listopadové schůzky dne 2. 11. 2015 přečetl Jaroslav Vích pozdrav Františka Frýdla a 
Lumíra Krále z cesty po Argentině. Následně jsme přivítali jako hosta, přednášejícího Ing. Rosťu 
Malocha z Lipníku n. B. Přednáška byla zaměřena na jeho oblíbené jihoamerické kaktusy.  Navštívili 
jsme naleziště v Bolívii a viděli rostliny rodu Sulcorebutia, Gymnocalycium, především druhy G. 
cardenasianum, G. armatum, dále rody Lobivia, Echinopsis, Parodia a Weingartia. Přestože byla 
přednáška poměrně obsažná, zaujala posluchače až do konce. Děkujeme za pěkný zážitek. 
 

Jaroslav Vích 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Blossfeldia liliputana   Werderm. 1937.  
Syn.:  
Blossfeldia campaniflora  Backeb. (Nom. inval.) 1959 
Blossfeldia fechseri  Backeb. (Nom. inval.) 1962 
Blossfeldia atroviridis  F.Ritter 1965 
Blossfeldia liliputana var. atroviridis  (F.Ritter) Krainz 1975 
Blossfeldia pedicellata  F.Ritter 1965 
Blossfeldia minima  F.Ritter 1980 
 

Blossfeldie jsou jedny z nejmenších kaktusů, který byl ustanoven Werdermannem v 
roce 1937. Areál rozšíření je poměrně velký, nachází se na rozsáhlém území severní 
Argentiny a Bolivie, kde roste ve výškách 1500 až 2000 m.n.m. ve štěrbinách kolmých skal. 
Jednotlivé populace od sebe trochu liší, ale rozdíly nejsou, aby byly na další popisy. Přesto 
se názvů rodu Blossfeldia objevilo hned několik, rozlišení je však obtížné, takže je dnes 
považujeme spíše za formy druhu. Stonek je malý, kolem 1 až 1,5 cm v průměru, rostlina 
odnožuje a vytváří větší shluky. Areoly jsou bíle plstnaté, beztrnné. Rostliny kvetou již od 
velikosti 5 mm, květy jsou uvnitř bílé nebo žluté, zevně načervenalé nebo krémové. Ve 
sbírkách se většinou setkáme s roubovanci, protože s výsevem malých semen jsou potíže. 
Semenáčky jsou nepatrné a první dva roky rostou velmi pomalu. Zakořeňování odnoží je 
také obtížné, většinou vyschnou dříve, než stačí zakořenit, proto se doporučuje roubování. V 
letních měsících potřebuje mírné přistíněné stanoviště a nepříliš chladné zimování. Rostlina 
na titulní straně pochází z lokality Tomina. Snímek pořídil František Frýdl ve sbírce Jaromíra 
Wilka. 
 
 
 

Informace 
 
--- přednáška 4. 1. 2016 - Petr Metela z Brna, Argentina 2014 
--- 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      

--- 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  



Poznámkový notes 2015 - 2. část 
KL deník z velkého vandru po Peru  5. 3. 2015 - 11.  4. 2015 
 
Úterý – 10. 3. 2015 

Krásné slunečné ráno, stany jsou vlhké, orosené a musíme je řádně vysušit, 
po ránu je 13 °C. Jirka uvařil směsku polévku, kde vrazil všechno možné, balíme 
věci. Kluci šli ještě jednou na prohlídku lokality, než se usuší stany. Vyrážíme v 8.45 
hodin, za teploty 21 °C, ale začíná pěkně pařit. Vyjeli jsme do výšky asi 3700 m, kde 
rostou Matucana haynei ssp. hystrix, Oreocereus ritteri a další. Pěkné byly i malé 
skalničky Calandrinia affinis s bílým květem (KL15-008 ).  
 

 
 

Oreocereus ritteri, PUENTE TORRO MURTO, AYACHUCHO, KL15-008 
 
 

O 15 km dále, u El Vado, roste opět Matucana haynei ssp. hystrix, ale také 
několik opunciovitých, např. malé rostliny Austrocylindropuntia floccosa ssp. rauhii 
(KL15-009 ). Na další lokalitu jsme přejeli vrchol ve výšce asi 4170 m. Zajedeme ještě 
o 2,5 km dále, kde má růst Lobivia tegeleriana var. incuiensis f. puquiensis. Bohužel 
se objevila platba na cestě a kvůli 1 km nechceme platit. Vracíme se zpět do CUSLO. 
Ve výšce 3090 m jsme zastavili nafotit Corryocactus sp. (KL15-010 ) a další kaktusy. 
Náhle se pod námi objevila mlha a dlouhé kilometry jsme jeli jako v mléku. Až jsme 
sjeli pod mraky, začalo se vyjasňovat a teplota šla nahoru. V CUSLO jsme nakoupili 
nějaké jídlo a pojistku do rozvaděče, která vyhořela. Vyrážíme na jih, směr 
AREQUIPA, po cestě má být několik lokalit kaktusů, první asi po 110 km. Bohužel se 
blíží večer a musíme hledat spaní. Na cestě je policejní kontrola, tak se ptáme, jestli 



se zde dá někde kempovat, posílá nás na pláž LOMAS. Přijeli jsme na pěknou pláž, 
moře burácí, vlny jsou 2 - 3 metry velké. Postavili jsme stany a šli vedle do 
restaurace na večeři: ryba korvina, hranolky, rýže, cibulka s chili, prostě super. Stav 
tachometru po dojezdu na pláž:  44 456 km. Moře nás pěkně uspalo. 
 

 
 

stádečko lam, u PUENTE TORRO MURTO, AYACHUCHO 
 

 
 

Matucana haynei ssp. hystrix, PUENTE TORRO MURTO, AYACHUCHO, KL15-008 
 
 
Středa – 11. 3. 2015 

Vstáváme v 6. hodin, Mário hlásí noční „hnačku“, prostě několikrát si musel 
odskočit do přírody. Brzy balíme věci a v 7.30 hodin za teploty 22 °C, vyrážíme dále 
na cesty. Lokalita má být asi za 60 km. Zastavili jsme ve velmi suché poušti u 



CHALA, kde roste Islaya islayensis a Haageocereus chalaensis. Rostlin bylo 
poměrně hodně, ale několik jich bylo suchých. Semena nebyla, jen Jirka našel pár v 
suchém plodě (KL15-011 ). Vyrážíme na další lokalitu u ATICO (vzdálené asi 95 km), 
kde roste Pygmaeocereus bylesianus. Místo jsme našli bez větších problémů, rostly 
zde také Neoraimondia arequipensis ssp. roseiflora, Haageocereus decumbens a 
další rostliny (KL15-012 ). Na další lokalitě, kousek od PESCADORES (KL15-013 ), 
roste Islaya copiapoides. Vyskytovala se na prudkých, většinou písčitých svazích, 
kde nohy stále ujížděly zpět. Jak se říká dva kroky dopředu a jeden krok zpět. 
Semena opět nejsou a rostliny ani nekvetou. V CAMANÁ jsme natankovali nádrž do 
plna, 15 galonů za 155 sol. (Diesel - 10,43 sol). Stav tachometru v době čepování 
nafty: 44 762 km. Nabrali jsme užitkovou vodu a umyli okna. Jirka platil kartou. Zatím 
jsme ujeli 1630 km. CAMANÁ je dost velké město, takže trvalo dost dlouho, než jsme 
ho přejeli. Do AREQUIPA je při výjezdu z města 178 km. Platba za cestu je 8.85 sol, 
je 17. hodin. Za hodinu už musíme hledat místo na spaní. Franta hlásí spotřebu nafty 
12 litrů. Stav tachometru 44 860 km na místě v poušti, kde jsme zaparkovali v 18. 
hodin. Krásné místo na rovině, zem totálně vyhřátá a teplá až do rána. Spali jsme ve 
výšce 1490 m. 
 

 
 

Islaya islayensis, u CHALA, KL15-011 
  
 
Čtvrtek – 12. 3. 2015 

Noc proběhla v klidu, jen v dáli bylo slyšet průjezd aut, jinak tichoučko. Bylo to 
celkem něco jiného, než burácení vln u moře. Vstáváme před 6. hodinou, Jirka 
tradičně vaří “dadáčka”, čajíček a polévku. Už ráno po východu slunce je 20 °C. 
Prakticky v 7.30 hodin jsme nachystaní k odjezdu. Na poušti nic neroste, i když jsme 
po zemi viděli ležet nějaká semena. Je zajímavé, že zde létaly vážky.  



 
 

Neoraimondia arequipensis ssp. roseiflora, u ATICO, KL15-012 
 

 
 

Pygmaeocereus bylesianus, u ATICO, KL15-012 
 
 

Vyrážíme směr AREQUIPA. František prováděl operaci nohy, přežil. Přejezd 
města byl opět zdlouhavý, i když jsme jeli jen okrajem. Za městečkem YURA jsme 
udělali dvě lokality (KL15-014  a KL15-015 ). Rostly zde např. Arequipa (Oreocereus) 
hempeliana, Cumulopuntia zehnderi, nebo jsme také vyfotili kvetoucí Echinopsis 
(Trichocereus) schoenii a aureus. Lobivia pampana nekvetla a neměla ani semena.  



 
 

Haageocereus decumbens, u ATICO, KL15-012 
 
 

Na druhé lokalitě začalo pršet, na horách je úplně temno a podstatně se 
ochladilo. Nákladní auta do kopců jsou velký problém, stále zdržují dopravu. Mýtné 
stálo 3.90 sol, v místě byly stánky s jídlem. Dali jsme si velmi dobrou polévku z 
kohouta, nudlemi bramborem a vejcem, byl toho velký kotel, Mário snědl sotva 
polovičku. Nakoupili jsme buchty, coca-colu, koku a vyrazili ve 14.30 hodin do hor. 
Po čtvrt hodince jsme ve výšce 4400 m. nad mořem. Tato výška se udržuje poměrně 
dlouho. Na pampě se pasou stáda lam a vikuní. Kaňon COLCA je asi 95 km 
vzdálený. Kvůli vysokohorské nemoci si dáváme koku, která trochu potíže zmírní. 
Kolem cesty u PATAHUASI se objevuje Cumulopuntia boliviana (KL15-016 ).  



 
 

Echinopsis (Trichocereus) schoenii, za městem YURA, KL15-014 
 

 
 

Arequipa hempeliana, za městem YURA, KL15-014 



 
 

Lobivia pampana, za městem YURA, o kousek dále, KL15-015 
 

 
 

Corryocactus aureus, za městem YURA, o kousek dále, KL15-015 



Ve výšce 4650 m vjíždíme do mlhy, není vidět na 20 m. Venku je všechno 
vlhké. Vyjeli jsme na MIRADOR 4888 m, ale nebylo vůbec nic vidět = PAMPA DE 
PATA PAMPA. Všude jsou mokřady a jezírka. Při sestupu ve výšce 4760 m se mraky 
pomalu rozpouští a objevil se nádherný výhled do údolí. Dokonce jednu chvíli vysvitlo 
sluníčko. Na vrcholu jsme se zastavili podívat na skalničky. Člověk by si myslel, že 
zde nic neroste, ale tolik miniaturních rostlin, některé i s pupeny, jsem dlouho neviděl. 
Z focení nás vyhnal jen silný ledový vítr. Zastavili jsme nad městem CHIHUAY udělat 
pár obrázků do údolí a na město. Údolím protéká řeka COLCA. Do městečka 
přijíždíme kolem 16,30 hodin. Vstupné do turistické části VALLE DEL COLCA stojí 70 
sol na osobu. V hotelu je stav tachometru 45 133 km. Jeli jsme hledat termas, ale 
bylo to špatně označené a dlouho jsme ho hledali. Nakonec jsme ho našli, ale začalo 
pršet. Nezbývá, než najít hotel, kde přespíme. Je jich zde dost, je to turistická oblast, 
našli jsme ho po 18. hodině. Krásné bungalovy po dvou a ve vstupní hale dokonce 
funkční WIFI. Ráno jsem se dovolal domů. 
 

 
 

vstup do kaňonu VALLE DEL COLCA 
 
 
Pátek – 13. 3. 2015 

V noci bylo dost chladno, ale po ránu se vyjasnilo, bolela mě dost noha a 
špatně se mi dýchalo. Nesmím se ani divit, jsme ve výšce 3500 m a organismus není 
ještě dostatečně přizpůsoben. Po snídani vyrážíme na krásné místo zvané COLCA, 
táhnoucí se kolem stejnojmenné řeky asi 70 km. Před výjezdem z města nabíráme 
plnou nádrž, abychom někde v horách nezůstali stát. Nafta je zde dost drahá, 1 
galon za 12 sol. Platíme 125 sol. Vyrážíme na prohlídku kaňonu COLCA, 
zastavujeme na pěkných vyhlídkách a fotíme obrázky. V půli kaňonu se začíná 



vespod držet mlha, je to velice krásné, ale nevidíme celý kaňon, který má být hlubší 
než GRAND CANYON v USA. Když dojíždíme na konec kaňonu, začíná poprchávat 
a záhy prší celé odpoledne. Jedeme prašnou cestou na AREQUIPA ve výšce kolem 
4000 m. n. m. Tři vrcholové přejezdy byly dokonce kolem 4200 m. Až ke konci cesty 
výška klesá a EL ALTO je už jen kolem 2000 m. Při sjezdu se začaly trhat mraky a 
sem tam vysvitlo sluníčko. Udělali jsme dvě pěkné lokality, na první (KL15-017 ) rostly 
velké trsy Oreocereus leucotrichus, Lobivia maximiliana, Airampoa soehrensii, 
Cumulopuntia boliviana nebo Calandriana affinis. Na druhé lokalitě u EL ALTO 
objevil Mario nějaký neznámý Haageocereus sp. (KL15-018 ), dále zde rostly např. 
Browningia candelaris, Cumulopuntia sphaerica nebo Armatocereus procerus. Dojeli 
jsme na místo, kde jsme před dvěma dny spali, takže jsme osvědčené místo využili 
na spaní znovu. Na rovinaté poušti je poměrně teplo, chystáme se na rychlé 
stmívání, kdy po 18. hodině je ihned tma. Večerní stav tachometru 45 360 km. 
 

 
 

Cumulopuntia sphaerica, EL ALTO, KL15-018 
 
 
Sobota – 14. 3. 2015 

Vstáváme před 6. hodinou, dnes jsme se dobře vyspali, opět klídek, nikdo nás 
nerušil, jen ze vzdáleného městečka byla slyšet diskotéka. Slunce peče už po ránu, 
balíme věci a vyrážíme směr TACNA v 7.45 hodin vzdálené asi 370 km. Po sto km 
jsme zastavili za vojenským prostorem, při sjezdu serpentinami na náhodnou 
zastávku. Na kopcích rostla Neoraimondia araquipensis. Z malých druhů především 
Isaya islayensis, Arequipa erectocylindrica, ale velice nás překvapil nález 
Pygmaeocereus bylesianus, který našel Jirka (KL15-019 ). Byl tam sice jediný kus, 
ale kdybychom se více snažili, třeba bychom jich našli více. Slunko praží jako hrom. 



Při jednom přechodu skalky jsem zakopl a zalomil jsem si nehet na palci pravé nohy. 
Zpravila to dezinfekce a jemný písek. Pokračujeme dále do TACNA, která je 
vzdálená přes 260 km. Uprostřed pouště, mezi serpentinami je PEAJE = platba 
mýtného - 8,85 sol. Nikdo nikde, jen brána výběrčího. Cesta přes kopce je nová, 
krásná, asfaltová. Přešlo poledne a dostali jsme hlad. Najednou se u cesty objevila 
pěkná restaurace “CUYERIA” kde podávali morčata. Byla skvělá s bramborem a 
rajčatovo cibulovým salátem. Franta říkal, že to je lepší než Jirkovy těstoviny, asi mu 
již příště nedá najíst. Zapili jsme to dobrým pivečkem, prostě super oběd. Servírka se 
zpočátku s námi nemohla domluvit, pořád nám chtěla vnutit kuře, ale nakonec jsme ji 
přesvědčili a morče bylo. Chutnalo to jako králík, opravdu dost dobré. Ve 14. hodin 
vyrážíme dále směr TACNA. Po nás přicházelo stále více hostů, kteří si morčata 
dávali také. Cesta na jih je nezáživná, zdlouhavá, většinou rovinatá poušť šedohnědé 
barvy, popřípadě různých odstínů hnědé. Nic zde neroste, prakticky už ani kaktusy. 
Ještě že je ta rovná cesta asfaltová a přesun je poměrně rychlý. Venku peče slunce, 
v autě to ještě jde díky klimatizaci. Jen v místech, kde protéká řeka, se objevuje 
zelený pás stromů, keřů, popřípadě různých pěstovaných rostlin. Místy se pokoušejí 
pěstovat rostliny i dále od řeky umělou závlahou, ale daleko do pouště se nepouštějí.  
 

 
 

Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana, mezi TACNA a CADARAVE, KL15-020 
 
 

Asi 40 km před TACNA je další platba mýtného 8.85 sol. Tentokrát je to v 
městečku. Hned za platbou mýtného je fyto kontrola na převoz ovoce. Nabíráme 
naftu 14,75 galonu, za 140 sol. Stav tachometru 45 726 km a je 16.20 hodin. Ujeli 
jsme od posledního tankování 594 km. Dále jsme nakoupili jídlo a vyrazili směr 
příroda na Neowerdermannia. Začíná se pomalu zatahovat obloha. S najetými 



kilometry stoupá i nadmořská výška. V 17.00 hodin jsme vystoupili do výšky 1920 m 
a po pravé straně bylo pěkné místo na kempování. Zastavujeme a stavíme stany. 
Nad horami hrozí tmavé mraky. Dnešní stav tachometru 45 768 km, Jirka ujel přes 
400 km. Sedíme při čajíčku a slivovici, když začíná drobně poprchávat, deštík se 
mění v zesilující déšť. Nedá se nic dělat, jdeme do stanu. V 18.30 hodin jsme ještě 
nikdy nešli ležet. V noci přestalo pršet.  
 
 
 

Opustil naše řady 
Josef Litner (18.8.1921 - 29.11.2015) 
 

 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

 

Před Vánočními svátky oslaví kulaté výročí 60. let 
náš dlouholetý člen Vladislav Žyla . Setkávali jsme 
se na kaktusářských schůzkách v sedmdesátých 
letech a už tenkrát se věnoval pěstováním 
gymnokalycií. Jako gymnofil navštěvuje sympozia 
s kaktusářskou tématikou, výstavy kaktusů apod. 
Některé své názory napsal do našeho zpravodaje 
Ostník. Kromě gymen pěstuje s úspěchem i jiné 
druhy kaktusů a občas potěší kamarády svými 
přebytky. Nádherné jsou jeho obrázky, při 
promítání rostlin našich členů na naši schůzce. 
Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a hodně radosti s milujícími kaktusy. 

Před ukončením tohoto čísla přišla 
smutná zpráva. Do kaktusářského 
nebíčka odešel pan Josef Litner, ve 
věku 94 let, který byl členem našeho 
Klubu v Ostravě už v roce 1954, hned 
po jeho založení. Jeho celoživotní 
láskou bylo pěstování různých rostlin od 
skalniček, bonsají, travin, orchidejí, 
kaktusů či jiných tropických rostlin. 
Dlouhá léta pracoval ve výboru 
ostravského kaktusářského kroužku, za 
což byl jmenován Čestným členem KK 
v Ostravě. Podílel se při organizování 
výstav, kde nabízel své nádherně rostlé 
kytičky. Pracoval jako foukač skla na 
universitě. Ostravský Klub kaktusářů 
ztrácí jednu ze svých legend. Nikdy 
nezapomeneme.       Čest jeho památce! 
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Na závěr roku 
 

Na konci roku člověk hodnotí, co všechno uplynulý rok přinesl. Ve zkratce se 
pokusím připomenout, co všechno jsme během roku 2015 prožili. V první řadě je to 
deset kvalitních přednášek na našich pravidelných schůzkách (Vích  - Mexiko, 
Wandzik  - rod Tephrocactus, Král  a kaktusáři, Škrovan  - Bolivie, Chvastek  - Chile, 
Rec - ze sbírek našich kaktusářů, Král  - Peru, Halfar  - Brazílie, Maloch  - Bolivie, 
Procházka  - Argentina). Dále se naši členové zúčastňují kaktusářských akcí nejen 
v našem Klubu, ale i v jiných městech. Uvedu jen několik míst, kde se většinou 
s našimi členy potkávám: 
2. 5. Setkání kaktusářů v Polsku, Ustroň 
15. - 17. 5. Otvírání sezóny Dvůr Králové     
29. - 31. 5. Zájezd do českých sbírek 
3. - 5. 6. Výstava kaktusů v Porubě 
26. - 28. 6. Pobeskydí na Palkovických Hůrkách 
29. 8. Notosekce Lipník n. B. 
5. 9. Sympozium v Trnavě 
25. - 27. 9. Setkání skalničkářů v Ostravě        
25. - 27. 9. Zavírání sezóny Chrudim 
17. 10. Sympozium Brno 
11. 12. Vánoční schůzka s tombolou a občerstvením 
 

Během roku jsem měl několik přednášek. Kromě dvou prezentací v našem 
Klubu jsem hovořil a ukázal obrázky v několika Klubech: Zvolen, Ustroň, Dvůr 
Králové n. L., Lipník n. B., Trnava, skalničkáři Ostrava.  

Na závěr musím vzpomenout dvě cesty, které jsem podnikl s naším členem 
Františkem Frýdlem a dalšími kamarády na naleziště kaktusů. V březnu a dubnu 
jsme byli v Peru, v říjnu a listopadu jsme projeli především lokality austrokaktusů 
v Patagonii. Tyto expedice několika kamarádů měly velký úspěch. Je konec roku 
2015 a už je třeba přemýšlet jak zajistit akce na příští rok. Držte palce, ať se všechno 
podaří.           KL 
 
 
 

PF 2016 
 

Redaktor Ostníku přeje všem čtenářům a spolupracovníkům do Nového roku 2016 
především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, kromě jiného také hodně zajímavých 
a poutavých článků v Ostníku, v neposlední řadě také hodně radosti s milovanými 
kytičkami.   
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