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Lobivia glauca v. paucicostata Rausch - Succulenta, 50(9): 169,  1971 



Z naší činnosti 
 

Na první schůzku v roce, dne 4. 1. 2016 mezi nás přijel vzácný host z Brna, pan Petr 
Metela, aby nám ukázal obrázky z jeho první cesty po severní Argentině. Ano, zážitky z první 
cesty jsou vždy nezapomenutelné a jsou hluboko uchovány někde v hlavě. Přednáška byla 
pojata den po dni, se všemi navštívenými lokalitami a doplněné osobními historkami. 
Přednášející projel severní část Argentiny ve dvojko, jen se zkušeným cestovatelem Jiřím 
Kolaříkem. Prakticky jsme viděli jen dvě třetiny z celé cesty, jednu třetinu si nechal na další 
setkání. V závěru nám přednášející ukázal kvetoucí lobivie z jeho sbírky. Byla to paráda, 
škoda že se přednášky nedožil MUDr. Plesník, určitě by byl velmi nadšený, vždyť lobivie byly 
i jeho parketa. Kromě lobivií představil i jiné nádherné rostliny. S dovolením přednášejícího 
jsem vybral na obálku dnešního čísla Ostníku, především zástupce rodu Acanthocalycium. 
Petr Metela je skvělý fotograf a kaktusy s černým pozadím se hodí velmi dobře na barevnou 
obálku. Díky Petře za pěkné povídání i nádherné snímečky, a těšíme se na další setkání. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Lobivia glauca  var. paucicostata  Rausch 1971 
Někdy též uváděná jako Lobivia jajoiana var. paucicostata (Rausch) Rausch 1985. Rostliny jsou tvaru 
kulovitého, ve stáří odnožující. Květ má nálevkovitý o průměru 5 cm zbarvený sytě do červena. Plod je 
praskající, pokrytý šupinami. Cerro Mudana, Sierra de Zenta až po Sierra de Santa Viktoria. 
Acanthocalycium violaceum (Werderm.) Backeb.,  1935 
Kulovitě protáhlý stonek až 20 cm vysoký a 13 cm široký, matně zelený, 15 žeber, areoly nesou 12 
nebo více tenkých okrajových trnů a 3 - 4 trny středové, které jsou o něco delší. Květy vyrůstají blízko 
temene, otevírají se ve dne. Jsou světle růžové barvy, asi 7 - 8 cm dlouhé a 6 cm široké. Córdoba. 
Acanthocalycium aurantiacum Rausch 1968  
Kulovitý, 5 cm vysoký a 9 cm tlustý stonek, tmavě šedozelené barvy, s 10 - 16 žebry. Trny jsou 
černohnědé, okrajových trnů je 5 – 6, asi 4 cm dlouhé, někdy je přítomen o málo delší trn středový, 
většinou však chybí. Květy jsou až 5 cm dlouhé a široké. Vnitřní okvětní lísky jsou na bázi 
žlutooranžové a směrem ke konci červenají. Vnější okvětní lístky jsou červené. Catamarca. 
Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb.,  1935 
Krátce válcovitý tmavě zelený stonek asi, 12 cm vysoký, 6 - 10 cm široký, 14 žeber, Světle hnědavé 
trny jsou zkroucené nahoru, asi 1,5 cm dlouhé, okrajových je asi 10, středové jsou 1 - 4. Denní květy 
mají citrónově žlutou barvu a jsou zhruba 4,5 cm dlouhé. Salta. 
Acanthocalycium klimpelianus (Weidlich & Werderm.) Backeb., 1935 
Stonek ploše kulovitý, až 10 cm široký, šťavnatě zelený, žeber 20, areoly nesou 6 - 19 okrajových 
šídlovitých trnů, středové trny 2, Květ trychtýřovitý, 4 cm dlouhý, okvětní plátky bílé se zřetelně 
odstávající hnědou špicí. Cordoba. 
Acanthocalycium variiflorum Backeb., 1966   
Kulatý stonek, 10 cm v průměru, šedozelený, žeber 20, trnů až 10, a 2,5 cm dlouhé, šídlovité až 
jehlovité, roztažené, slámově zbarvené, blednoucí. Květ 6 cm dlouhý a široký, žlutý, oranžový až 
červený. Tucuman, západně od Abra de Infernillo. 
Acanthocalycium glaucum F. Ritter 1964 
Kulovité modrozelené rostliny 15 cm vysoké a 7 cm tlusté, s 8 - 14 žebry. 5 - 10 okrajových trnů, 
někdy 1 - 2 trny středové. Květy zlatožluté s červenými okraji okvětních lístků, jsou asi 6 cm dlouhé a 
široké. Catamarca. 
Acanthocalycium catamarcense F. Ritter 1980    
Stonek 20 cm vysoký a 10 cm široký, žeber až 20, areoly nesou 10 trnů, až 5 cm dlouhé, šídlovité až 
jehlovité. Květ 5 cm dlouhý a široký, zlatožlutý až oranžový. Sierra de Quilmes, Punta de Balasto.  
Acanthocalycium ferrarii Rausch 1976 
Kulatý stonek, 12 cm v průměru, listově zelený, žeber asi 18, okrajových trnů 9, středové trny 1 - 4, až 
20 mm dlouhé, šídlovité. Květ 5 cm dlouhý a široký, červený. Naleziště je severně od Santa Maria. 
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Rod Acanthocalycium Backeb. 1935 
 

Na lednové schůzce mě inspiroval přednášející pan Petr Metela z Brna, abych 
napsal pár řádků o rodu Acanthocalycium. Se svolením přednášejícího mohu ukázat i 
několik obrázků z jeho přednášky, které jsou na barevné obálce tohoto čísla Ostníku. 

Název Acanthocalycium zavedl Curt Backeberg v knize: Backeb. & F. M. 
Knuth, Kaktus-ABC, 224, 412, 1935, kde rozlišuje 9 druhů. Jméno pochází z řečtiny 
akantha = pichlavý, trnitý a kalyx = odkazuje na trnitá poupata. Běhen dalších let 
prošly zástupci rodu Acanthocalycium mnoha revizemi, jejichž druhy byly 
přehazovány z rodu do rodu jako horké brambory. Změny probíhaly postupně, 
jestliže Backeberg v roce 1935 rozlišoval 9 druhů, v roce 2001 Edward F. Anderson 
uvádí už jen 3 druhy. David R. Hunt v roce 1989 převádí většinu druhů do rodu 
Echinopsis. Byly i snahy celý rod Acanthocalyciun zrušit a jeho druhy převést jako 
synonyma pod jiné rody či druhy. V roce 2015 vydal Joël Lodé knihu Taxonomie of 
the Cactaceae, kde uvádí 5 druhů: 
Acanthocalycium  Backeb. 1935   
(syn.: Echinocactus, Echinopsis, Eryosice, Lobivia, Neoporteria, Spinicalycium) 
Acanthocalycium andreaeanum  (Backeb.) Donald (Nom inval.) 1975 = Neoporteria strausiana 
Acanthocalycium aurantiacum  Rausch 1968 = Acanthocalycium thionanthum 
Acanthocalycium brevispinum  F. Ritter 1964 = Acanthocalycium thionanthum 
Acanthocalycium catamarcense  F. Ritter 1980 = Acanthocalycium thionanthum 
Acanthocalycium chionanthum  (Speg.) Backeb. 1935 = Acanthocalycium thionanthum 
Acanthocalycium erythranthum  Rausch = Acanthocalycium thionanthum  
Acanthocalycium ferrarii   Rausch 1976 

Acanthocalycium variiflorum  Backeb. (Nom. inval.) 1966 
Acanthocalycium formosa var. albispina  (F. A. C. Weber) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosa var. crassispina  (Monv.) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosa var. gilliesii  (Salm-Dyck) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosa var. leavior  (Monv.) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosa var. rubrispina  (Monv.) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosa var. spinosior  (Salm-Dyck) Y. Itô 1957  
Acanthocalycium formosum  (Pfeiff.) Backeb. 1935  
Acanthocalycium glaucum  F. Ritter 1964  
Acanthocalycium griseum  Backeb. (Nom. inval.) 1963 = Acanthocalycium thionanthum 
Acanthocalycium hyalacanthum  (Speg.) Backeb. 1935  
Acanthocalycium klimpelianum  (Weidlich & Werderm.) Backeb. 1935 

Echinopsis klimpeliana  Weidlich & Werderm. 1927 
Lobivia klimpeliana  (Weidlich & Werderm.) Berger 1929 
Acanthocalycium peitscherianum  Backeb. 1935 
Echinopsis peitscheriana  (Backeb.) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974 

Acanthocalycium macranthum (Rausch) J.G.Lamb. 1993 = Acanthocalycium spiniflorum  
Acanthocalycium oreopogon  (Speg.) Backeb. 1935 
Acanthocalycium peitscherianum  Backeb. 1935 = Acanthocalycium klimpelianum 
Acanthocalycium spiniflorum  (K. Schum.) Backeb. 1935 

Echinocactus spiniflorum  K. Schum. 1903 
Echinopsis spiniflora  (K. Schum.) A. Berger 1929 
Echinopsis violacea  Werderm. 1931 
Acanthocalycium violaceum  (Werderm.) Backeb. 1935 

Acanthocalycium thionanthum  (Speg.) Backeb. 1935  
Acanthocalycium thionanthum var. aurantiacum  (Rausch) Donald 1975 
Acanthocalycium thionanthum var. brevispinum  (F. Ritter) Donald 1975  
Acanthocalycium thionanthum var. chionanthum  (Speg.) Hosseus 1939  
Acanthocalycium thionanthum var. glaucum  (F. Ritter) Donald 1975 
Acanthocalycium thionanthum var. munitum (Rausch) J.G.Lamb. 1993 
Acanthocalycium thionanthum var. variiflorum  (Backeb.) Donald 1975 = Acanthocalycium ferrarii 
Acanthocalycium variiflorum  Backeb. (Nom. inval.) 1966 = Acanthocalycium ferrarii 
Acanthocalycium violaceum  (Werderm.) Backeb. 1935 = Acanthocalycium spiniflorum 
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Charakteristika rodu 
Obvykle solitérní kaktusy, kulovitého, poněkud protáhlého tvaru se zploštělým 

vrcholem, bledě až tmavě zelené barvy, dorůstající do průměru 10 - 15 cm a výšky 
až 60 cm. Mají 16 - 20 ostrých žeber. Izolované areoly 1 - 2 cm, obvykle žlutohnědé 
barvy, v kterých mají 10 - 20 vztyčených jehlovitých nebo šídlovitých pružných 
žlutohnědých trnů (u starších rostlin šedých). Květy nálevkovitého či zvonovitého 
tvaru jsou blízko stonku, otvírají se za dne, jsou od bílých, přes oranžové po růžové 
až fialové odstíny barev, velikosti okolo 4 cm. Plody jsou tvrdé, kulovité, pukají kolmo 
a mají v průměru asi 1 cm. Semena jsou hnědá až černá, vejčitého tvaru s malým 
zastrčeným hilum. Oblast původního výskytu je Argentina. V průběhu několika cest 
po Argentině jsem navštívil spoustu lokalit s výskytem akantokalycií, uvádím zde 
mnou navštívená místa: 
 

Rod Acanthocalycium - KL lokality 
 

KL07-125 Acanthocalycium aurantiacum Catamarca, Minas Capillitas  2855 m 
KL07-135 Acanthocalycium brevispinum Salta, Las Ventanas los Castilos  1534 m 
KL07-136 Acanthocalycium brevispinum Salta, El Obelisco  1528 m 
KL07-138 Acanthocalycium brevispinum Salta, La Punilla  1571 m 
KL07-139 Acanthocalycium brevispinum Salta, mezi San Carlos - Corralito  1620 m 
KL07-141a Acanthocalycium brevispinum  Salta, Angataco a La Cabaňa  1930 m 
KL07-141b Acanthocalycium brevispinum Salta, Corte la Fllecha, u cedule  1954 m 
KL07-141d Acanthocalycium brevispinum Salta, za Angataco  1868 m 
KL07-142 Acanthocalycium brevispinum Salta, El Carmen  1924 m 
KL07-143 Acanthocalycium brevispinum Salta, La Arcadia  1950 m 
KL07-053 Acanthocalycium peitcherianum San Luis, 10 km Quines Escuela 513 m 
KL07-058 Acanthocalycium peitcherianum San Luis, Arroyo Las Caňas  720 m 
KL07-063 Acanthocalycium peitcherianum Cordoba, Nono 857 m 
KL07-070 Acanthocalycium peitcherianum Cordoba, La Higuera  637 m 
KL07-131 Acanthocalycium thionanthum Tucuman, Ruinas Quilmes  1851 m 
KL07-132 Acanthocalycium thionanthum Tucuman, El Colalao a El Pichao  1791 m 
KL07-144 Acanthocalycium thionanthum Salta, 2 km severně za Molinos  2058 m 
KL07-145 Acanthocalycium thionanthum Salta, za Molinos, dále 2128 m 
KL07-146 Acanthocalycium thionanthum Salta, Ceclantos  2138 m 
KL07-147 Acanthocalycium thionanthum Salta, Palermo Oeste  2543 m 
KL07-148 Acanthocalycium thionanthum Salta, Escalchi, 3 km od Cachi  2325 m 
KL07-134 Acanthoc. thionanthum brevispinum Salta, za Tolombon, u La Falda 1643 m 
KL08-102    Acanthocalycium peitschelianum    Cordoba, Nono 857 m 
KL08-103    Acanthocalycium peitschelianum    Cordoba, Niňa Paula 1221 m 
KL08-110    Acanthocalycium klimpelianum Cienaga del Coro 1048 m 
KL08-111    Acanthocalycium klimpelianum La Playa 723 m 
KL12-050    Acanthoc. thionanthum brevispinum Payogasta - B. Vista, Rio Potrero 2507 m 
KL12-051    Acanthoc. thionanthum brevispinum Cachi jižně, Puerta La Paya 2263 m 
KL12-054    Acanthocalycium thionanthum Molinos 2336 m 
KL12-055    Acanthoc. thionanthum brevispinum El Carmen 1913 m 
KL12-057b   Acanthocalycium variiflorum Amaichá del Valle 1839 m 
KL12-058    Acanthocalycium glaucum Hualfin, Rio Las Cuevas 2243 m 
KL12-060    Acanthocalycium glaucum Los Nacimiendos 2043 m 
KL12-061    Acanthocalycium glaucum Hualfin, 3 km jižně 1858 m 
KL12-113    Acanthoc. peitcherianum spiniflorum Quines - El Talita 542 m 
KL12-114    Acanthoc. peitcherianum spiniflorum Quebrada de San Vicente 632 m 
KL12-115    Acanthocalycium peitschelianum    General San Martin 1000 m 
KL12-122    Acanthocalicium violaceum Altautina 681 m 
KL12-141    Acanthocalicium sp. San Miquel - Villa de Maria 517 m 
KL12-142    Acanthoc. peitcherianum spiniflorum Macha 617 m 
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Pěstování akantokalycií není náročné, vyžadují podobné podmínky jako 
zástupci rodu Lobivia či Echinopsis, mezi něž byly kdysi též řazeny. V době vegetace 
potřebují dostatek čerstvého vzduchu na slunném stanovišti s občasnou zálivkou po 
přeschnutí substrátu. Zimování zcela po suchu a v chladnu, při teplotách kolem 8 °C. 
Nevadí jim ani občasný pokles teplot těsně nad nulu. Pokud je zimování teplejší, 
může začít růst temeno do špičky. Doporučuje se zimovat v chladnu a pokud možno 
na světle.            
 
Král Lumír 
 
 
 

Aztekium ritteri  
 

Friedrich Bödeker (*11. 9. 1867 - †9. 4. 1937) popsal v roce 1928 v časopisu 
německé kaktusářské společnosti (DKG) Sukkulentenkunde ( 3: 305-306,1928) tuto 
rostlinu jako Echinocactus ritteri. Druhové jméno bylo zvoleno na počest nálezce, 
německého cestovatele a sběratele kaktusů Friedricha Rittera (*1898 - †1989). 
Vzhledem se tato rostlina nepodobala žádnému z dosud známých kaktusů. Zřejmě 
proto, již o rok později, stanovil stejný autor v časopisu německé kaktusářské 
společnosti (DKG) Monatschrift für Kakteenkunde (1: 52, 1929) pro tuto rostlinu nový, 
tehdy ještě na delší dobu monotypický rod Aztekium. Jméno bylo odvozeno ze 
zvláštní, jakoby historické podobnosti se skulpturálními pozůstatky aztécké kultury. 
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Aztekium ritteri na nalezišti Rayones, v horách Sierra Madre Oriental ve státě Nuevo León v Mexiku 
 
 

 Zvrásněná, beztrnná a zprohýbaná žebra a šedozelená pokožka skutečně 
navozují pocit archeologického reliktu. Rostliny mají řepovitou podzemní část 
úměrnou nadzemní části. Jedná se relativně malé rostliny. V přírodě jsem pozoroval 
největší jedince o průměru max. 3 - 4 cm, neodnožující, s výškou nadzemní části cca 
2 - 2,5 cm. Roubované rostliny v kultuře dosahují o něco větších rozměrů a většinou 
odnožují. Květy vyrůstají z areol na vrcholu stonku, skrytých v krycích trichomech 
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(vlně). Barva okvětních lístků je bílá až světle krémově bílá s růžově červeným 
nádechem. Rostliny nalezl F. Ritter v blízkosti městečka Rayones, v horách Sierra 
Madre Oriental ve státě Nuevo León v Mexiku. Rayones jsme navštívili na podzim r. 
2013, asi jeden měsíc po řádění hurikánů Ingrid a Manuel, které se srazili nad 
územím Mexika. Místy bylo vidět obraz zkázy. Úzké údolí, které je spíše kaňonem ve 
které bylo původní stanoviště Aztekium ritterii bylo, bohudík, nezasažené. Ke vchodu 
do tohoto úzkého údolí, resp. kaňonu jsme stoupali několik set metrů. Cestou jsme 
viděli obrovské rostliny Echinocactus ingens, dále jsme našli nějaké neurčené 
mammillarie a Thelocactus matudae. Vchod do kaňonu byl po úzké římsovité 
pěšince, která se proplétala mezi vegetací nade dnem kaňonu. Postupně jsme se 
dostali až na dno kaňonu. Kaňon byl úzký jen několik metrů. Stěny v tomto místě byly 
téměř kolmé a na stěnách byly stovky rostlin Aztekium ritterii ve výšce více než 150 
cm ode dna. Stěny tvořila podle mého mínění zvětralá břidlice s jílem, možná i 
zvětralý sádrovec. Slunce se k rostlinám dostávalo zřejmě jen na krátkou dobu a 
zdálo se mi, že kaňon je většinou ve stínu. Pro fotografa to bylo opravdu 
problematické. Odhaduji, že délka tohoto stanoviště nebyla ani 100 m.  
 

    
 

pohled ze dna kaňonu, směrem k ústí kaňonu, vpravo na dně kaňonu (všechna fota k článku J. Vích) 
 
 

Kaňon pokračoval dále, ale měl již trochu jiný charakter. Kolmé stěny přešly 
do ojedinělých skalních útvarů a aztekia zde rostla jen sporadicky, až zmizela úplně. 
Dnes již má rod Aztekium další popsané druhy a to v roce 1991 objevené Aztekium 
hintonii Glass &.Fitz a Aztekium valdezii Velazco, Alvarado & Arias, nalezené v roce 
2013.  
 
Ing. Jaroslav Vích 
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Poznámkový notes 2015 - 4. část 
KL deník z velkého vandru po Peru  5. 3. 2015 - 11.  4. 2015 
 
 
Sobota – 21. 3. 2015 

Začíná opět nový “pracovní” den, po dvou odpočinkových dnech, vyrážíme za 
kaktusy. Vyspal jsem se dobře, vstáváme v 6. hodin, musíme zabalit věci, hygiena, 
snídaně a vyrazit do přírody, hurááá. Už mám toho městského chaosu až nad hlavu. 
Vyrážíme v 9. hodin směr ABANCAY, stav tachometru 47 128 km. Po cestě musíme 
nakoupit vodu, chleba, salám a toaletní papír. Při výjezdu s CUSCO je ABANCAY 
vzdálené 183 km. Počasí polojasno, chladno, bez větru, ideální počasí pro cestování, 
3450 m nadmořské výšky a zpočátku klesáme. Po sjezdu do výšky 2200 m jsme 
zastavili vykonat potřebu, u řeky RIO APURIMAC, která je jedna z pramenících 
přítoků řeky AMAZONKY. Nejníže k řece jsme klesli 1950 m a pozorovali tropickou 
flóru. Od tohoto bodu jsme opět začali stoupat do hor. Zastavili jsme u zeleninové 
budky s překrásným výhledem do údolí divoké řeky, kde provozují rafty. Nad horami 
se táhnou mlhy a jemně mrholí. Jedeme po cestě PE 30a do TUPAC AMARU kolem 
krásného údolí s bohatou teplomilnou flórou. Rostou zde bugenvillie, eukalypty, 
palmy, ricinus, velké otrněné opuncie a spousta dalších kvetoucích rostlin. Vystoupili 
jsme opět do výšek 3777 m, kde jsme si dali na vyhlídce občerstvení, vynikající sýr. 
V městě plné zatáček a serpentin ABANCAY tankujeme naftu 15.3 galonů za 161 
sol, 47 323 km stav tachometru, od posledního tankování jsme ujeli 720 km. Za 
městem konečně bude lokalita. Cesta nahoru je v katastrofálním stavu. Po cestě je 
napadané kamení a zemina, většinou je průjezdná jen jedna polovina cesty, dokonce 
v jednom místě byla zavalena celá a byla udělána objížďka. Čím jsme výše, tím je 
cesta lepší, protože už ze svahu nemá co padat. Vyjeli jsme do výšky 4114 m a 
zastavujeme na Tomkové lokalitě (TB 290), abychom našli Oroya peruviana. Bohužel 
jsme nic nenašli, svahy byly poorané a připravené k pěstování brambor. Našli jsme 
ale spoustu skalniček (KL15-028 ) a Mário našel Austrocylindropuntia floccosa. 
Sjíždíme na druhou stranu kopce do nižších poloh. Blíží se večer a je třeba hledat 
místo na spaní. Sjeli jsme do výšky asi 2600 m, do městečka ANDAHUAYLAS, kde 
jsme našli hotel, udělali jsme velmi dobře. Nad horami se tradičně začaly sbírat černé 
mraky a za chvíli dost pršelo. Stav tachometru 47 462 km. 
 
Neděle – 22. 3. 2015 

Po ránu už nebylo po dešti ani památky, jen polojasno, dokonce občas vysvitlo 
sluníčko. Vstáváme v 7. hodin a po snídani vyrážíme v 9. hodin směr AYACUCHO. 
Za městem opět začínají nekonečné serpentiny. Vyjeli jsme do výšky asi 4100 m a 
náhodně jsme zastavili a udělali průzkum lokality (KL15-029 ). Z kaktusů zde nic 
nerostlo, jen samé nádherné skalničky, hodně jich kvetlo, alespoň malé potěšení. O 
kousek dále (KL15-030 ) vidíme na svazích růst velké trsy Austrocylindropuntia 
floccosa. Zastavujeme a jdeme podniknout průzkum, je jich zde hodně a velké trsy. 
Navíc hodně skalniček. Franta s Máriem zašli někam daleko za kopec, takže jsme na 
ně chvíli čekali. Jedeme na další Tomkovou lokalitu Oroya peruviana a musím říct, že 
se vydařila. Hodně rostlin, jak oroyí, tak Austrocylindropuntia floccosa (KL15-031 ). 
Oroye sice kvetly, ale zase neměly semena, která se už vysypala, přesto jsme nějaká 
posbírali. Ve vysoké nadmořské výšce se špatně dýchá. Jedeme dále z kopce dolů, 
což je dobře. Ve vesnici URIPA jsme se zúčastnili pohřbu, který procházel přes 
vesnici a nedal se předjet. Chtěli bychom dojet až do AYACUCHO vzdáleného 178 
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km. Doufáme, že pohřeb nejde až tam. Najednou vidíme, že trojkolky odbočují na 
zkratku, prašnou cestu přes vesnici, tak jsme jeli za nimi a vyplatilo se. Mário jen 
podotknul, abychom hlavně dojeli dříve, než tam dojde pohřeb. Sjeli jsme až do 
výšky asi 2000 m k řece APURIMAC, což znamená, že jsme opět v tropech. Je to 
poznat hned na teplotě, která jde rychle nahoru. My však řeku jen přejíždíme přes 
jediný most, který je zde postaven a vyrážíme znovu do hor až do výšky 3000 m. 
Přejíždíme vrchol a vjíždíme do města AYACUCHO, které je dost velké. Kempink 
zde nikde není, tak opět hledáme hospedaje. Je jich zde hodně, ale zaparkování 
auta je problém, nakonec jej pan domácí nechal zaparkovat u souseda v garáži. 
Dokonce nám přinesl grilované kuře a pivo až do postele. Bylo to velmi dobré, ale 
bylo toho hodně. Stav tachometru 47 701 km. 
 

 
 

obrovský trs Austrocylindropuntia floccosa, Ruta PE 35, v nadmořské výšce 4210 m, KL15-030 
 

     
 

Oroya peruviana, Uripa, 3920 m.n.m., KL15-031 
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Pondělí – 23. 3. 2015 
Vstáváme brzy ráno po 6. hodině, balíme věci a vyrážíme na blízkou lokalitu 

(KL15-032 ), kde roste Morawetzia doelziana var. calva a mnoho dalších kaktusů. 
Jirka se obětoval a uvařil všem čajíček nebo kafíčko, už jsme měli s Frantou 
„dadáčkový“ deficit. Nasbírali jsme pár semínek. Když už stojíme, dojedli jsme zbytek 
kuřete ze včerejška, které už jsme nemohli večer dojíst. Jedeme dále na HUANTA. 
Včera jsme opět projížděli horami, kde bylo několik kilometrů popadané kamení, ale 
bylo toho podstatně méně než v úvodu cesty. Do hor byla cesta s popadanými 
skalami v délce kolem 100 km. 
 

 
 

Morawetzia doelziana var. calva, Ayacucho, 2514 m, KL15-032 
 

   
 

plod se semeny Morawetzia doelziana var. calva a Browningia (Azureoecereus) hertlingiana 
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Browningia (Azureoecereus) hertlingiana, Rio Cachimayo, 2222 m, KL15-033 
 

 
 

Lobivia wrightiana, Huanca Pampa – Izcuchaca, 3340 m, KL15-034 
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Teď však za městem HUANTA jsme najeli na objížďku asi 30 km po děsně 
prašné cestě plné děr a výmolů, kde se dvě auta měla problém vyhnout. Připadal 
jsem si jako na tankodromu, Jirka ale vše bravurně zvládnul. Kolem cesty rostla 
spousta zajímavých rostlin, zaujala mě zvláště kvetoucí Aloe vera, která rostla všude 
s dalšími kaktusy. Zastavili jsme nad řekou RIO CHACI MAYO, kde rostlo 6 druhů 
opuncií, Cleistocactus pycnacanthus, Browningia (Azureoecereus) hertlingiana 
(KL15-033 ). Jedeme dále stále kolem řeky ve výšce zhruba 2300 - 2450 m, úzkou 
cestou, kde se mají dvě auta co vyhnout. Z druhé strany jsou skály vysoké až do 
oblak, prostě krásná krajina. Pro řidiče je cesta však velmi náročná, z točení 
volantem ho musí bolet ruce. Po návštěvě lokality začalo pršet, což jízdu ještě více 
komplikuje. Před městečkem IZCUCHACA se vyjasňuje, vyjíždíme nad město, 
podívat se na Lobivia wrightiana (KL15-034 ). Blíží se večer, tak se vracíme zpět do 
městečka, kde jsme viděli několik hospedaje, jedeme hledat ubytování. Mezitím se 
vyčasilo, ale místo mezi vysokými skalnatými horami na kempování zde není. Je to 
malé, krásné turistické městečko a tomu odpovídají i hospedaje, hledáme které má 
parkoviště nebo garáž. Na náměstíčku probíhají tradiční trhy, jako ve všech městech 
odpoledne. Přes řeku vede krásný starý historický most. Není vše tak jednoduché, 
jak to vypadá, nikdo nemá místo pro auto. Jedeme dál do dalšího města 
HUANCAYO. Cesta je samý retardér, snad každých 500 m, je to země retardérů, 
tolik jsem jich neviděl ani v Argentině. Jedeme stále výše až do 3850 m. n. m. Nad 
horami se tradičně večer začínají houfovat černé mraky, po chvíli vjíždíme do silného 
deště. Po přejezdu průsmyku začínáme pomalu klesat dolů. Dnes mají policajti asi 
manévry, během 60 km cesty, proběhly tři kontroly. Do HUANCAYO jsme přijeli už 
po setmění, klesli jsme na 3230 m. n. m. Stav tachometru: 47 973 km, při první 
vhodné hospedaje, kde se chceme ubytovat. Mile nás vítala stará indiánka, která 
měla 70 let a vládla celým obchodem a hospedají. Nocleh stál 70 sol, což bylo velmi 
levné. Na večeři jsme si dali housku s tuňákem a pivo, stálo to 45 sol. Pokoj 
nádherný, sice pro 4 osoby, ale nás stejně víc nebylo. Vedle v hospodě si vedle ke 
stolu sedli nějací místní ožralové, kteří s námi chtěli diskutovat, ale my jsme jim 
stejně nerozuměli. Tady mají docela jiný dialekt, nebo mluví indiánským nářečím. Ve 
21. hodin jsme šli na pokoj. 
 
Úterý – 24. 3. 2015 

Vstáváme po 6.30 hodin, Jirka přijede autem, uložíme si věci a jsme připraveni 
na cestu. Ptáme se, jestli bychom dostali kafe a v obchodě mají k prodeji mafiny. 
Ochotně kafe uvaří a zalívá kokovou vodou. Jsme na výšce 3200 m., tak to zde pijí 
všichni. Rodina nás fotí jako exoty, „gringos“ zde asi moc nejezdí, tak jsme se připojili 
a udělali si také pár obrázků. Celá rodina se ochotně fotila, pózovala před 
objektivem, takže není docela pravda, že se indiáni nechtějí fotit. Po rozloučení jsme 
po pár kilometrech natankovali plnou nádrž a vyrážíme v 8.30 hodin do hor, směr 
JUNIN po PE 3s. Město HUANCAYO má poměrně široké hlavní cesty, takže zde 
není takový šrumec, jako v jiných městech s úzkými uličkami. HUANCAYO je velké 
město, kde se hlavní průjezdnou třídou jezdí ve 4 pruzích, viděli jsme nádhernou 
velkou katedrálu a několik menších kostelíků. Průjezd městem trval celou hodinu, 
Jirka říkal, že je to ralley mezi výmoly. Ve městě jsou všude cesty úplná hrůza, za 
městem už jsou poměrně slušné asfaltky, které narušují jen retardéry. Přejeli jsme 
menší městečko JAUJA a za ním má být naše první dnešní lokalita. Za vesnicí 
ACOLLA, kde jsme zastavili na oroye (KL15-035 ), semínek je bohužel málo. Na další 
lokalitě (KL15-036 ) jsme našli jen 12 rostlin, semena nebyla. Lokalita (KL15-037 ) je 
zcela zkulturněna a kytky rostly jen na malém ostrůvku u tabule, bohužel za pár let 
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tato lokalita zmizí úplně. Já tam už nešel, neboť jsem si namohl nožičku na 
předešlém prudkém kopci. Namazal jsem si koleno mastí indiánské šamanky, kterou 
jsem koupil ještě v CUSCO, na chvíli to přestalo bolet. Chlapci našli asi 10 rostlin na 
10 m², z jedné strany políčko, z druhé strany políčko. Lokalita je prakticky určena k 
zániku. Zatím to není poorané jen u tabule.  
 

    
 

Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata  a  Oroya peruviana f. acollana, Acolla, 3545 m, KL15-035 
 
 

Z této lokality vyrážíme v 15.20 hodin směr CERRO DE PASCO. Dlouhou 
dobu si to frčíme po krásné asfaltové cestě po náhorní plošině ve výšce kolem 4200 
m. Sluníčko svítí, jen v dáli je plno oblaků. Člověk by nevěřil, kolik zde tak vysoko 
může žít lidí. Projeli jsme několik městeček, ale i mimo, všude jsou roztroušená 
obydlí. Prostě kde je voda, tam je život. Travnaté roviny jsou jako stvořené pro 
pastvu dobytka. Stáda lam, ovcí a krav jsou všude. Potřebovali bychom na noc sjet 
trochu níže, zatím to nevypadá dobře. Špatná prognóza se vyplnila, místo abychom 
jeli dolů, vyjíždíme do města CERRO DE PASCO ve výšce 4400 m. Kolem města 
jsou samé výsypky a doly, je to prostě hornické město. Bohužel zde musíme 
nocovat. Našli jsme hostel v centru města, snědli jsme sýr a housku a šli si lehnout. V 
pokoji bylo totiž chladněji než venku a tam to šlo skoro k nule. 
 
Středa – 25. 3. 2015 

Do slunného, ale chladného dne se nechce vstávat, v 6. hodin, ještě za tmy, 
ale už musíme z postele vyskočit. V noci pršelo a nad ránem nasněžil sníh, je to 
pěkné nadělení. V 7. hodin nakládáme věci a vyrážíme na sever. GPS mi stále 
nechce ukázat směr cesty, asi zimou zamrzla. Vyjeli jsme na nějakou boční, horskou 
cestu, která nás dovedla do nějakých dolů s hornickou kolonií – prostě strašné. Dále 
jsme vyjeli velmi špatnou cestou do hor, byl jsem vytřepaný jako starý koberec. Pod 
vrcholem 4280 m jsme viděli Austrocylindropuntia floccosa (KL15-038 ), tak jsme 
udělali zastávku. Z vyhlídky byl krásný pohled na zasněžené vršky hor. Stále bylo 
chladno, až jsme začali sjíždět do údolí, začalo se oteplovat. Horská cesta byla 
strašná, často jsem měl až strach, aby se něco nestalo. Když jsme jeli údolím, 
narazili jsme na krásné poutní místo, průrva mezi skalami a jeskyňkou, kde byl malý 
kostelíček, známé jako GRUTA DEL SEŇOR DE PUNCUY. Rostla zde pěkná 
teplomilná flóra, nafotili jsme peperonie, kapradiny nebo kvetoucí Echeveria 
peruviana. Jeli jsme souběžně kolem hlavní cesty, ale stále se na ni nemohli dostat, 
až kolem poledne jsme konečně dorazili na asfaltku. Jelikož se hlásí hlad, protože 
jsme neměli snídani, zastavili jsme se na oběd za 10 sol na osobu, bylo to skvělé. 
Vůbec v Peru se dobře vaří a porce jsou přehnaně velké. Po obědě vyrážíme dále na 
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sever. Jelikož nejsou cesty přes hory, kde chceme jet průjezdné, musíme udělat 
smyčku k moři a pak se znovu vrátit do hor, směr HUARÉZ, který je ještě hodně 
vzdálený. V údolí rostly všude po skalách bromélie, tillandsie a cibuloviny. Postupně 
znovu stoupáme do hor, směr OYON, ten je ovšem vysoko a spát zase přes 4000 m. 
není dobré. Přijeli jsme v 16.30 do městečka YANAHUANCA v nadmořské výšce 
3170 m, kde hledáme ubytování. Máme hotel hned na náměstí. Stav tachometru 48 
402 km.           KL 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

V únoru mají významná jubilea dva naši členové. Začátkem měsíce oslaví 65 
let pan Jan Tobiáš . Do Klubu kaktusářů v Ostravě dochází pravidelně už několik let, 
je nápomocen při zajišťování našich výstav, jezdívá s námi na zájezdy apod. Často 
za mnou dochází na zahradu pokecat, ale hlavně mi pomáhá při zkulturňování 
zahrady, za což mu moc děkuji.  

Druhým oslavencem je pan Josef Achrer , který oslaví v půli měsíce 75 let. Je 
to neuvěřitelné, neboť za mnou na zahradu často dojíždí na elektrické koloběžce jako 
mladý synek. Má rád přírodu, kde jako turista chodívá na procházky do hor, ale i do 
okolí Ostravy, kde dokumentuje stavbu dálnice, tzv. prodloužené Rudné. Do našeho 
Klubu dochází již od šedesátých let, dlouhá léta pracoval ve výboru Klubu, je platným 
pomocníkem při zajišťování našich výstav apod. Oba oslavenci jsou moji dobří 
kamarádi, kterým bych chtěl za sebe, ale i všechny naše členy popřát do dalších let 
hlavně zdraví, štěstí, pohodu a hodně pěstitelských úspěchů. 
 

     
 

                               Tobiáš Jan                                                           Achrer Josef 



Informace 
 
--- přednáška 7. 3. 2016 – Lumír Král, Patagonie 2015 
 
--- 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  
 
 
 

Víte, že … 
 
--- v roce 1956  se konal celostátní Sjezdu kaktusářů v Brně, kterého se 
zúčastnilo asi 150 osob. Diapozitivy promítali přátelé Zavadil, Šubík, Pažout, Schűtz, 
Lustig, Cichra, navíc Zavadil promítnul film o panu Šubovi z Týnečku. 
--- v roce 1966  se konal už IX. Sjezd kaktusářů, tentokrát se v Liberci sešlo asi 
300 osob z celé republiky a hosté z Německa. Ostraváci přijeli plným autobusem. 
--- v roce 1976  zemřel náš tehdejší předseda Jan Svoboda z Hlučína, ve věku 45 
let. Od roku 1971 pracoval v ÚV SČK, kde byl také místopředsedou. Byl delegátem 
SČK na sjezdu IOS. Ve stejném roce proběhla II. mezinárodní výstava kaktusů 
v Katowicích v Polsku, kde vystavovali i naši členové. Na tuto výstavu byl uspořádán 
zájezd dvou plných autobusů našich kaktusářů z Ostravy. 
--- v roce 1986  zemřel náš zakládající člen Emil Zavadil ve věku 79 let. 
--- v roce 1996  proběhlo už 3. setkání kaktusářů Pobeskydí, tentokrát na chatě 
Ondrášek ve Frýdlantu n. O. Ve stejném roce proběhla ve Dvoře Králové nad Labem 
už IV. řádná Valná hromada, na které byl nově zvolený, předseda Josef Odehnal. 
 
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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            Acanthocalycium violaceum                                  Acanthocalycium aurantiacum 
 

    
                Acanthocalycium thionanthum                                  Acanthocalycium klimpelianus 
 

    
                  Acanthocalycium variiflorum                                      Acanthocalycium glaucum 
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           Acanthocalycium catamarcense                          Acanthocalycium ferrarii 


