
      
 
 

Číslo  449. 
Ročník  45. 
Duben  2016 
 
 

 
 

Austrocactus hibernus F. Ritter - Sukkulentenkunde 7/8: 34, 1963.  



Z naší činnosti 
 

Březnová schůzka dne 7. 3. 2016 se nesla v duchu cesty po Patagonii, kterou přiblížil 
Lumír Král. Prakticky už potřetí za sebou, spolu vyrazili koncem října a v listopadu 2015 tři 
spolucestovatelé Frýdl František, Král Lumír a Kolařík Jiří, aby prozkoumali známé i 
neznámé lokality rodu Austrocactus. Tyto rostliny byly hlavním zájmem poslední cesty, 
nechyběly však ani další kaktusy, popřípadě jiné rostliny. Variabilita rodu Austrocactus je 
poměrně velká a oblast Patagonie je dosud málo prozkoumaná. Přitom se v Patagonii 
nachází hned několik nádherných národních parků a přírodních rezervací, které stojí za 
zhlédnutí, zvláště když i zde rostou kaktusy. Na horských svazích, spolu s kaktusy, rostou 
pěkné malé skalničky, které se u nás nevidí. Hlavním bodem cesty, byl především průzkum 
lokalit Austrocactus coxii, colloncurensis, longicarpus, subandinus či philippii, v oblasti 
výskytu pod Andami od Mendozy po městečko Tecka. V první části vedla cesta vnitrozemím, 
k východnímu pobřeží a druhou cestou zpět, kde se vyskytuje druhá skupina rodu jako 
Austrocactus bertinii, patagonicus, dusenii, intertextus apod. Bohužel jsme vyrazili na cestu o 
14 dnů dříve a všechny kaktusy ještě nekvetly. Přesto cesta byla velmi úspěšná, bylo 
objeveno několik nových pěkných míst, kde by kaktusář kytičky ani nečekal. Cestu do 
Patagonie lze všem jen doporučit. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Austrocactus hibernus F. Ritter  
Začíná jaro, sníh už dávno roztál, dokonce austrokaktusy už tlačí pupeny. Loni na podzim, kdy 
v Argentině začíná jaro, jsme opět navštívili lokality austrokaktusů. Na obrázku je Austrocactus 
hibernus, rostoucí u lyžařského střediska Las Leňas, v době kdy se pod roztávajícím sněhem objevují 
první hlavičky malých rostlin. Podobné drsné podmínky se snažím dodržovat i ve sbírce. Prakticky 
patagonské kaktusy začínám zalévat už začátkem března, kdy je ve skleníku ještě docela chladno, 
v noci jde teplota dokonce pod nulu. Už po první zálivce se objevují na areolách první malé pupeny. 
Květy se objevují začátkem května, ale v příznivých, teplých dnech, mohou austrokaktusy vykvést už 
koncem dubna. Doporučuje se do zálivky přidat trochu hnojiva. Jakmile v druhé půli května vystoupí 
noční teploty nad 15 °C, je vhodné zálivku ukončit a ponechat rostlinám vegetační klid. Další zálivku 
provádím až koncem srpna a v září, kdy přichází chladnější noční teploty. V říjnu již necháme 
austrokaktusy vyschnout, za stálého větrání. Skleník mám otevřený až do vánoc bez topení, 
astrokaktusům nevadí ani noční mrazíky kolem - 6 °C a méně, pokud denní teploty vystoupí nad nulu. 
Na obrázku z přednášky Lumíra Krále, je vidět, jaké drsné podmínky snáší Austr. hibernus na lokalitě. 
 
Na zadní straně Ostníku jsou rostliny, které nafotil ve své sbírce František Frýdl: 
Thelocactus lausserii Riha & Busek.  
Rostliny popsali roku 1986 Říha a Bušek, jako typovou lokalitu uvedli: Coahuila, Sierra de las Ovejas. 
Stonek je vysoký asi 7 - 10 cm a široký 5 - 8 cm. 4 - 6 středních dlouhých trnů, 20 - 25 okrajových 
kratších trnů. Květy bělavě růžové až magentové barvy, 25 - 45 mm velké.  
Thelocactus bicolor subsp. bolaensis (Runge) Doweld  
Thelocactus bolaensis známe spíše jako varietu nebo subsp. pro Thelocactus bicolor, jak je uvedeno v 
nadpise. Popsána však byla už v roce 1889 jako Echinocactus bolansis Runge. Stonek vejčitý nebo 
sloupovitý, 10 - 40 cm vysoký a 5 - 14 cm široký. Střední trny 3 - 4, 15 - 35 mm dlouhé, jehlicovité, bílé 
nebo do červena. 17 - 25 okrajových, kratších paprsčitě rozložených trnů. Květy 6 - 8 cm široké, 
magentové barvy s červeným středem. 
Gymnocalycium chacoense  Amerhauser  
Rostliny byly nalezeny nedávno v Bolivii, Cerro San Miguel, a roku 1999 je popsal rakouský gymnofil 
Helmut Amerhauser. Stonek 4 - 7 cm vysoký a 5 - 8 cm široký, ve stáří odnožující, epidermis světle 
zelená. 7 - 9 okrajových trnů, 8 - 20 mm dlouhé, 1 střední trn, 16 - 21 mm dlouhý odstávající, přímý, 
ostatní trny zahnuté. Květy štíhle nálevkovité, 35 - 45 mm dlouhé, 20 - 32 mm široké, bílé až bledě 
růžové se žlutohnědým jícnem. 
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Poznámkový notes 2015 - 6. část 
KL deník z velkého vandru po Peru  5. 3. 2015 - 11.  4. 2015 
 

 
Pondělí – 30. 3. 2015 

Vstáváme v 6.30 hodin, po ránu je hodně teplo, je polojasno, mraky jsou však 
vysoko. Zjistili jsme, že praskla konzerva s fazolemi, takže Jirka po ránu uvařil 
polévku, po 14 dnech ještě nezapomněl vařit. Byla skvělá, vrazil do ní brambory a 
konzervu vídeňských párků. Franta v klidu dopíjí kafíčko, pomalu balíme a 
připravujeme program na dnešní den. Je 32 ºC a vysoká vzdušná vlhkost asi 50%, 
fouká však osvěžující větřík. Zjistil jsem, že nemám informace o Peru, kde jsem měl i 
GPS na lokalitu Pygmaeocereus bieblii i kuehhasii. Nevím, kde jsem to ztratil, prostě 
kalamita. Při prohlídce mapy, jsem naznačil, že lokalitu Pygmaeocereus kuehhasii 
jsme asi už projeli, ale bez přesných údajů by bylo lokalitu obtížně najít. Na bieblii se 
podíváme, jestli dostaneme údaje GPS, musíme zajet někde, kde je možné se 
připojit na WIFI. Trochu jsme si odpočinuli a vyrážíme v 10.15 hodin. Jedeme k moři, 
kde bude ještě tepleji. Začíná se téměř vyjasňovat. První nečekaná zastávka (KL15-
048) přinesla několik pěkných záběrů kaktusů, např. Melocactus peruvianus var. 
ferox, Mila nealeana, Neoraimondia gigantea, rostou prakticky uprostřed staveniště, 
kde opravují zavalenou cestu. O kousek dále (KL15-049 ) rostou stejné druhy, je zde 
velké vedro. Nyní jedeme do města CHIMBOTE a následně kolem oceánu na sever 
do TRUJILLO. 
 

 
 

Pygmaeocereus bieblii f. kuehhasii, est. Chuquicara, 530 m, KL15-053 
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Borzicactus fieldianus, Simbal, Rio Sinsicap, 1033 m, KL15-051 
 

 
 

Neoraimondia gigantea, est. Chuquicara, 530 m, KL15-053 
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Dali jsme si polední meloun a vyrazili. Na asfaltce se občas objevuje spadané 
kamení ze skály, ale dnešní cesta je dobrá, až na retardéry. V údolí řeky pěstují na 
malých políčcích ovoce a zeleninu. Mário hlásí polední teplotu 39 ºC. Dojíždíme k 
důležitému bodu, kterým je most přes řeku RIO SANTA, točíme se vpravo a 
vyrážíme na sever po “Panamericana” na sever kolem pobřeží do TRUJILLO. Počasí 
na pobřeží se strašně liší od počasí na horách. Je zde horko, sucho a neprší. Po 
dlouhé cestě v suché rovině jsme si v 15. hodin dali malou svačinku: banán, avokádo 
a sýr s houskou. Hned se zde objevili další strávníci. Pes oblizoval šlupky z avokáda 
a ovce sežraly slupky z banánu, vyzáblému Punťovi jsme ještě dali ochutnat kousek 
sýra, vše si důkladně bránil před případnými vetřelci. Po svačině pokračujeme dále. 
14 km před městem TRUJILLO jsme viděli u cesty Haageocereus sp., tak jsme 
udělali rychlou návštěvu lokality (KL15-050 ). Sucho, písek a nic mimořádného. Po 
levé straně cesty je vidět oceán, který je v oparu. Ve městě jsme šli nabrat naftu, dali 
jsme si na pumpě kafíčko a čokoládu (zvláště Mário má čokoládový deficit). 
Odjíždíme v 16,50 hodin. Lokalita je hned za městem, ale je třeba také hledat místo 
na spaní. Jedeme asi 14 km za město, kde by měl být kempink. Dojeli jsme do 
mořského letoviska HUANCHACO, kempink je kousek od moře, v zahradě jednoho 
domu a už zde bylo postaveno několik stanů, především s mladými lidmi. Jak v Peru 
kempinky není vidět, tak tento byl nad očekávání dost dobrý. Zašli jsme k moři fotit 
západ slunce. 
 
Úterý – 31. 3. 2015 
Ráno vstáváme po 6. hodině, vaříme snídani, drobná hygiena, mají zde pěkné 
záchody i sprchy, dokonce zde funguje i WIFI, což je v Peru trochu problém. Volal 
jsem domů Dance na Skype, ať pošle GPS na Pygmaeocereus bieblii, podařilo se. 
 

 
 

svah plný rostlin Melocactus peruvianus var. trujilloensis, Simbal, 636 m, KL15-052 
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Blízko u města TRIJILLO je historické místo CHAN CHAN, jedeme tam. 
Obrovské starobylé město, kde kdysi bydlelo ve svém nejslavnějším období přes 100 
tisíc stálých obyvatel. Jsou tu obrovské vykopávky, na ploše asi 20 km², které 
neustále opravují, neboť hliněné stěny podléhají povětrnostním podmínkám, někde 
mají postavené nad stěnami stříšky. Mnoho památek na jednom místě. A jedeme na 
meláky. První GPS se nevyvedla, byla ve městě, kde stály domy. Druhá lokalita 
(KL15-051 ) byla daleko za městem, jeli jsme po polní cestě do kopců, ale bylo zde 
několik pěkných kaktusů: Melocactus jansenianus, Espostoa melanostele apod. Je 
dusno, teplota 31 ºC a vlhkost 60%. Další lokalita (KL15-052 ) byla přemelákovovaná. 
Tolik melokaktusů, velkých i malých na jednom místě jsem ještě neviděl, paráda. 
Zajížďka asi 50 km se vyplatila. Vracíme se zpět po asfaltce do TRUJILLO a vracíme 
se zpět asfaltkou na jih do CHIMBOTE. Sjíždíme do SANTA, kde jsme našli hotel. 
Jdeme se ptát, jestli mají volno, OK, velká garáž, jdeme se vybalit, osprchovat a 
najíst. Hotel je celkem frekventovaný, stále někdo přijíždí, někdo odjíždí, až jsme 
nakonec zjistili, že je to hodinový hotel, prostě bordel. Celou noc někde hrála nahlas 
hudba, stálé bouchání dveří, klapání ženských podpadků po chodbě a 
neidentifikovatelné zvuky milostných hrátek. Navíc celou noc projíždí po hlavní cestě 
auta, prostě prima spaní. Není nad přírodu. Stav tachometru: 49 587 km. 
 

 
 

vykopávky historického města Chan Chan se rozkládají na 20 km² 
 
 
Středa – 1. 4. 2015 

Vstáváme po 6.30 hodině, nyní je nejdůležitější dát si půlečku po ránu, 
abychom utlumili noční, hlasité zážitky. Vyrážíme zpět do hor, kde už jsme jednou 
jeli, ale v noci jsme ztratili orientaci. Když jsem v ESTANCION CHUQUICARA řekl, 
že jsme lokalitu Pygmaeocereus kuehhesii projeli, netušil jsem, že mám pravdu. Po 
zjištění GPS na internetu, se nyní vracíme zpět na hroznou cestu, ale naopak 
nádhernou cestu kaňonem CAŇON DEL PATO, abychom našli pygmaeocereusy. 
Vyrážíme v 7.30 hodin, je 27 ºC, polomodrá obloha, kde se tetelí bílé beránky. 
Musíme něco nakoupit na jídlo: vodu, Colu, limo a sladké lusky.  
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nahoře: Espostoa nana, Ancos, KL15-058, dole: Armatocer. mataranus, Caraz, Rio Malvas, KL15-059 
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Navíc jsme posnídali, kafíčko a měkoučké nasládlé rohlíky. Prodávající baby 
měly s “gringos” srandu, měly z nás prostě vrtuli. Dále po cestě jsme potkávali 
“oranžové” brigoše, kteří intenzivně pracovali na údržbě cesty. Dojeli jsme na místo, 
kde jsme nedávno spali ESTANCION CHUQUICARA a kousek za hranicí byla 
lokalita. Navštívili jsme hned dvě místa v údolí řeky RIO SANTA, první byla hned za 
estancií (KL15-053 ). Druhé místečko (KL15-054 ) jsme našli podle instrukce a bylo 
nádherné. Závěrečná lokalita (KL15-055 ) Pygmaeocereus kuehhesii byla už slabší, 
rostlin málo, jiných kaktusů dost. Vracíme se opět na odbočku do hor, kde má GPS - 
Brian Bates na P. bieblii. Mělo by to být něco přes 30 km a ve větších výškách. 
Teplota přes poledne je určitě přes 30 ºC, prostě je vedro jako prase. Lokalita asi na 
79. kilometru (KL15-056 ) je velmi pěkná a rostlin zde je hodně. Od RIO SANTA 
jedeme stále po asfaltce, která je úplně nová. Vyrážíme dále zmapovat další výskyt. 
Ve výšce 1233 m (KL15-057 ) je pěkná lokalita, ale začíná pomalu pršet, doufejme, 
že to je jen přeháňka. Zkusíme ještě jednu lokalitu ve výšce asi 1600 m, která je 
vzdálená 7 km (KL15-058 ). Na lokalitě jsme našli hybridy Haageocereus + Espostoa, 
známé jako Neobinghamia, samozřejmě krásné P. bieblii. Zatím jedeme stále po 
asfaltce, tak je to dobré. Vyjeli jsme do výšky 1860 m, do pěkné vesnice ANCOS, kde 
končí cesta, bohužel zde není žádné ubytování. Vracíme se zpět. Zmapovali jsme 
Pygmaeocereus bieblii v několika nadmořských výškách. Vracíme se k řece RIO 
SANTA do CHUQUICARA, kde už jsme jednou spali. Děda s paní nás mile přivítali a 
hned se pustili do chystání místnosti na spaní. Dali jsme tradičně po půlce. Dnes 
jsme přijeli ještě za světla v 18. hodin, ale za chvíli se pomalu začínalo šeřit. Jirka se 
dal do vaření nudlí, dnes s tuňákem, avokádem a limetkou. I tentokrát je zde teplo, 
ale fouká větší příjemný větřík. Stav tachometru 49 778 km.  
 
Čtvrtek – 2. 4. 2015 

Vstáváme po 6. hodině, teprve se rozednívá. Noc jsme úspěšně zvládli, dobře 
jsem se vyspal, jen ti komáři otravovali, jsem celý poštípaný. Ráno je teplo, obloha 
téměř vymetená. Jirka uvařil kafíčko a následně polívečku, hrachovka s párkem byla 
skvělá. V 8.45 hodin jsme připraveni k odjezdu, ještě jdeme naproti do stánku 
nakoupit vodu, atd. Teplota po ránu téměř 30 ºC. Vyrážíme zpět do CHIMBOTE a 
následně po Panamericana směr LIMA. Zde nás ještě čeká několik lokalit. 
CHIMBOTE je velké město, dokonce bych řekl, že jsou to města dvě: staré a NUEVO 
CHIMBOTE. Provoz je ve městě pro nás nepředstavitelný, všichni troubí, ani vlastně 
není proč, snad aby všichni věděli, že jedou. Směsice zvuků různých klaksonů dělá 
kolor velkých měst. Za městem desítky kilometrů to vypadá jako na smetišti, všechno 
se vyváží za město kolem cest. Vítr zvedá z okolních strání a kopců písek, takže 
projíždíme na chvíli písečnou bouří. V městečku CARMA byly všude kolem cesty 
restaurace s nabídkou denního menu. Neodolali jsme a u jednoho stánku jsme 
zastavili, i když bylo teprve 11.30 hodin. Dali jsme si telecí žebírka. Všude jako 
přílohu nabízí rýži a brambor + silně pálivou salzu. Oběd byl velmi chutný, masíčko 
měkké, chuťově prostě vynikající. Jedeme dále na jih na městečko HUARMEY. Opět 
kolem cesty všude písčitá poušť a něco přes 30 ºC. Nikde ani vidu, ani slechu po 
kaktusech, prostě sucho, písek a horko. Z CHIMBOTE do CARMA se jelo jen ve 
dvou pruzích po asfaltu, i když vedle byly další dva pruhy, avšak dálnice nebyla ještě 
v provozu. Až za městem CARMA do HUARMEY byla dálnice v provozu a jízda byla 
úplně v pohodě. Vpravo pohled na oceán a místní pláže, vlevo typická poušť, z které 
se drobný písek sypal přes cestu, málokdy však udělal závěje jako u nás sníh. Stav 
tachometru 49 997 km v době, kdy jedeme tankovat naftu ve městě HUARMEY. Je 
zde odbočka do hor, kde by mohly růst nějaké kaktusy, jdeme to zkusit, zatím máme 
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dost času. Lokalita (KL15-059 ) je v rovině, za políčky jsou skály, roste zde zvlášť 
vytrněný melokaktus nebo Armatocereus mataranus. Po výjezdu se asfaltka mění na 
prašnou cestu v HUAMBA BAJA, za kterou je lokalita. Vracíme se zpět na 
Panamericana. Zajížďka z hlavní cesty byla asi 45 km. Ve městě HUARMEY nebylo 
žádné ubytování, všechno bylo obsazeno, oni totiž měli nějaký svátek a sjížděli se i 
návštěvníci z okolí. Odkazují nás na pláž. Jedeme dále kolem moře a za příhodných 
podmínek odbočujeme k vodě. Našli jsme malou pláž, kde nikdo nebyl, ale stále 
foukal silný vítr. Postavili jsme auto tak, abychom za něj mohli stavět stany. Pěkné 
místo, moře burácí, vlny se tříští o skály a do toho zapadá sluníčko, prostě nádhera. 
Do tmy jsme ještě stihli postavit stany, po západu slunce se do 15 minut setmí a 
nezbývá, než v 19. hodin zalehnout. Je tma a fouká studený vítr. Naproti na skále se 
objevili nějací lidé, ale zase odešli. Celou noc byl klid, místy se vítr uklidnil, ale nikdo 
nás nerušil. Stav tachometru: 50 128 km. 
 
Lumír Král 
 
 
 

Invaze brouk ů v Argentin ě 
 

Argentinské pláže zaplavila začátkem března 2016 velká invaze brouků a lidé 
jsou v šoku. Tak nějak prý bible předpovídá konec světa. To by však konec světa 
musel proběhnout již několikrát. Například na cestě po Argentině v roce 2008 jsme 
podobnou invazi zažili na vlastní kůži v městečku Chepes, kde na cestě leželo tisíce 
přejetých nosorožíků, kteří tam v noci napadali pod uličním osvětlením. Nosorožíci 
totiž vylétají za soumraku nebo v noci a noční světlo je láká, po nárazu do světla 
spadnou na zem, kde je čeká smutný konec. Pro nás to byla neznámá, deprimující 
situace, jakou jsme předtím nezažili. Navíc mrtví, rozkládající se brouci mírně 
zapáchali. Podobnou situaci jsme zažili ještě jednou, na další cestě, ale v menším 
měřítku, kdy brouků už nebylo tak moc. 

Jedná se o nějakou formu nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis), kdy 
sameček se liší od samičky nápadným, proláklým štítem, na jedné straně hlavy 
tvořící jakoby límec a na druhé straně velký zahnutý roh směřující dozadu. Zdejší 
nosorožík je asi 3 - 4 cm velký, krovky tmavě hnědé až skoro černé, lesklé. Samička 
má na hlavě jen malý hrbolek. 

 

     
 

nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), vlevo: sameček, vpravo: samička 
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pohled na cestu, plnou přejetých nosorožíků v Chepes, roku 2008 
 
 

Vývoj v přírodě probíhá v tlejích pařezech a dutých kmenech listnáčů nebo na 
starém hnijícím dřevním odpadu. Zde se vyvíjejí larvy v několika fázích, kdy se 
většinou třikrát svlékají a vývoj trvá cca 3 - 4 roky. Larvy jsou velké asi 120 mm a pak 
se v kokonu velikosti slepičího vejce zakuklí. Délka vývoje kukly je závislá na 
přírodních a klimatických podmínkách. Brouci vylétají na jaře nebo začátkem léta, 
vždy večer nebo v noci, kdy zakládají novou populaci. Podobní nosorožíci žijí i u nás, 
ale jsou velmi chránění. 

V Argentině jsme při toulkách přírodou narazili i na jiné druhy brouků, ale o 
nich více, snad někdy příště.        
 
Lumír Král 
 
 
 
 

Gymnokaktusy  v p řírod ě 2 
 

K dalšímu z gymnokaktusů, které jsem v přírodě viděl, se váže jedna dávná 
vzpomínka ze začátků mého kaktusaření. Začátkem sedmdesátých let minulého 
století jsem si z opavského trhu od pana Krejčiříka přinesl krásně narostlou, asi 10 -
12 cm vysokou, na první pohled bílou, rostlinu s černými trny. Byl to Gymnocactus 
beguinii. Rostlinu jsem pěstoval hodně let a každý, kdo přišel do mé sbírky, se o ni 
zajímal. Mnozí možná i záviděli, že já, tehdy začátečník, se mohu pochlubit takovým 
„špekem“. Když se můj zájem začal přesouvat k jihoamerickým kaktusům, někdo si ji 
vyprosil a já ji daroval. Od té doby jsem viděl mnoho rostlin Gymnocactus beguinii, 
ale žádná z nich ve mně nevzbudila takové emoce, jako ta moje první.   
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Gymnocactus beguinii 
  

 
 

na stanovišti Gymnocactus beguinii je plno odpadků 
 
 

Gymnocactus beguinii je rozšířen na území mexických států Coahuila, Nuevo 
León a Tamaulipas. Dá se předpokládat, že areál jeho rozšíření může zasahovat i za 
hranice těchto států. Díky tak širokému rozšíření bylo popsáno i několik variet 
(senilis, albiflorus) a subspecií (hintoniorum, zaragosae, haenkeanus, pailanus, 
senilis). Někteří odborníci mají k oprávněnosti některých názvů pochybnosti. Tento 
druh zvolil Backeberg  jako typ pro jím stanovený rod Gymnocactus.  Je to zároveň i 
nejdéle známý gymnokaktus. Autorem jména „beguinii“ je uváděn francouzský 
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botanik Fréderic Albert Constantin Weber (17. 5. 1830 Wolfisheim - 27. 7. 1903 
Paříž), který toto druhové jméno (a samozřejmě rostlinu) přiřadil do rodu 
Mammillaria. Karl Moritz Schumann (1851 - 1904) přeřadil tento druh do rodu 
Echinocactus (Gesamtbeschreibung der Kakteen, 442, 1898). Následující výčet 
publikovaných jmen ukazuje, jak někteří autoři na druh nahlíželi:  
 

Echinocactus beguinii F. A. C. Weber ex K. Schumann 
Gymnocactus  beguinii   (F. A. C. Weber ex K. Schumann) Backeberg 
Neolloydia  beguinii   (F. A. C. Weber ex K. Schumann) Britton & Rose 
Neolloydia glassii  Doweld 
Thelocactus beguinii N. P. Taylor 
 

    
 

Gymnocactus beguinii, autor článku u Yucca rigida na stanovišti Gymnocactus beguinii 
 
 

V roce 1999 jsem zaznamenal v článku Jonase M. Lüthyho: Einige neue 
Kakteen - Namen přeřazení druhu „beguinii“ jako subspecie druhového jména 
„mandragora“  (Turbinicarpus mandragora ssp. beguinii (N. P. Taylor) Lüthy, Kakteen 
und andere Sukk. 50(11): 279, 1999). Z taxonomie a nomenklatury tento stručný 
přehled určitě postačí a nyní něco z přírody.  

V Mexiku se do městečka Galeana většinou jezdí za geohintoniemi a 
Aztekiem hintonii. A přitom kousek za Galeanou je jedno ze stanovišť Gymnocactus 
beguinii. My jsme se vydali najít toto stanoviště ve středu, 23. 10. 2013. Ráno bylo 
slunečné, teplota +7°C, ideální počasí. Kolem 8 hodiny jsme se v hotelu sbalili a šli 
sehnat něco ke snídani. 

V pekárně, v ulici kousek nad náměstím, jsme koupili čerstvé pečivo a 
v prodejně OXXO na náměstí dobrou kávu. S příjemně plnými žaludky jsme odjeli 
z Galeany a asi po 6 km jsme ze silnice uhnuli vlevo do borovicového háje s jukami. 
Z cesty vypadal háj velmi pěkně, ale mezi stromy bylo plno odpadků, které zde místní 
„ukládali“. To už hodně kazilo dosud příjemný dojem z tohoto místa. Borovicový háj 
hraničil s hlubším kaňonem, ve kterém ještě tekla voda. Netrvalo dlouho a našli jsme 
první rostliny. Gymnocactus beguinii rostl většinou v trávě. Půdu tvořil podle mého 
mínění zvětralý sádrovec s příměsí jemných jílů. Několik fotografií ze stanoviště 
Gymnocactus beguinii, ukazuje jak rostliny, tak také poměry na stanovišti a snad 
čtenářům přiblíží atmosféru tohoto místa v Mexiku. 
 

Ing. Jaroslav Vích 
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Naši jubilanti 
 

Začátkem dubna oslaví 85 let náš dlouholetý člen, Ing. František Brada . Já si 
jej pamatuji už ze sedmdesátých let, když jsem chodíval na burzy a občas i na 
schůzky porubských kaktusářů, kde byl František členem. Prakticky se zajímal o 
mexické kaktusy, které se těžko v této době sháněli. „Porubáci“ však byli skvělí 
pěstitelé (a jsou dodnes), rostliny dovedli spolehlivě a rychle namnožit. František je 
milý, a nadšený kaktusář, který si už užívá důchodu, ale nenechá si ujít žádnou 
kaktusářskou akci.  
 

   
 

vlevo: Vlastimil Soukup,   vpravo: Ing. František Brada na zájezdě v Plzni 2014 
 
 

V dubnu oslaví další dva naši kaktusáři významné výročí, 60 let. První je 
dlouholetý člen, pan Milan Polášek ze Staré Vsi pod Onřejníkem. Kaktusy pěstoval 
už jeho otec, takže jablko nepadlo daleko od stromu. Nyní mezi námi už dlouho 
nebyl, přesto pro náš Klub v minulosti hodně udělal. Společně s manželkou Mirkou 
měli zahradnickou firmu Unipol, zabývající se pěstováním kaktusů a jiných sukulentů, 
s kterými jezdili po výstavách a různých akcích. V současnosti se Milan vrátil ke 
karosařině a opravuje naklepnutá auta, na kaktusy však nezanevřel. 

Naopak druhý jubilant, pan Vlastimil Soukup z Rychvaldu, na naše schůzky 
dochází pravidelně. Vlastík je našim členem již od sedmdesátých let, dokonce 
pracoval ve výboru ostravského Klubu. Můžeme se s ním setkat na většině našich 
kaktusářských akcí, kde bývá platným pomocníkem. Totálně se stydím, že jsem 
doposud jeho sbírku nenavštívil a nemohu o ní nic napsat. Doufám, že mi to milý, 
upřímný a dobrý kamarád odpustí, třeba návštěva do sbírky brzy vyjde a všechno 
časem napravím. 
 

Přejeme našim jubilantům do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a 
pěstitelských úspěchů, aby jim kytičky dělaly ještě dlouhou řádku let radost a 
potěšení. 
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Historie botaniky v obrazech - 11.  
 
José Celestino Mutis (1732 - 1808)  
 

 
 

do Španělska, ale botanické vzorky se cestou ztratily. Jeho jméno nese botanická 
zahrada J. C. Mutise v Bogotě, největší kolumbijská botanická zahrada s 5 tisíci 
kolumbijskými orchidejemi. Na jeho počest byl pojmenován rod Mutisia, 
(Asteraceae), nebo chinovník Cinchona mutisii.  
 
 
Theodor Dorsten - Theodor Gluntz (1492 – 1552)  
 

 

José Celestino Bruno Mutis y Bosio se 
narodil dne 6. dubna 1732 ve španělském 
Cádizu, zemřel 11. září 1808 v kolumbijské 
Bogotě. Studoval medicínu, věnoval fyzice, 
chemii, mineralogii a botanice. V roce 1760 odplul 
do Kolumbie, kde byl profesor matematiky na 
univerzitě v Bogotě. V Americe sbíral a studoval 
rostliny především rodu Cinchona, chinovník, 
popsal několik druhů. Roku 1772 byl vysvěcen na 
kněze. V roce 1784 byl zvolen zahraničním 
členem Královské švédské akademie věd. Roku 
1801 ho navštívili Humboldt s Bonplandem. Mutis 
objevil stovky druhů rostlin, rozšiřoval svou sbírku 
fauny a flóry. Zpracoval více než osm tisíc 
ilustrací, mapy, poznámky a rukopisy, které poslal 

Německý botanik, vlastním jménem Theodor 
Gluntz nebo Theodor Gluntius, jinak též 
Dorstenius Theodoricus) se narodil v roce 1492 
v Dorstenu ve Westfálsku, zemřel 18. května 
1552 v Kasselu. Studoval medicínu na univerzitě 
v Erfurtu, v roce 1531 se stal profesorem 
medicíny na univerzitě v Marburku. Jeho dva 
synové Philipp a Jacob později studovali také v 
Marburku. V roce 1548 se usadil jako lékař v 
Kasselu. Věnoval se bylinám, vydal v roce 1540 
(Frankfurt) latinsky psaný herbář pod názvem 
Botanicon … s 320 dřevořezy, kde byly 
soustředěny botanické a farmakologické znalosti 
jeho doby. Plumier na jeho počest pojmenoval 
rod Dorstenia z čeledi Moraceae, 
 
 
Theodor Dorsten – Botanicon, continens 
herbarum aliorumque simplicium, quorum usus 
in medicinis est, descriptiones et iconas ad 
vivum effigiatas, Frankfurt 1540. 



Informace 
 
--- 2. 5. 2016 – přednáška: Ivo Žídek - Madagaskar 
 
--- 7. - 9. 4. 2016 – výstava skalniček, Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě 
--- 28. - 29. 4. 2016 – výstava skalniček, Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě 
--- 29. 4. - 1. 5. 2016 – tradiční polské sympozium v Ustroňu 
--- 20. - 22. 5. 2016 – Otvírání sezóny, Dvůr Králové nad Labem 
--- 27. - 29. 5. 2016 – zájezd na jižní Slovensko 
--- 28. 5. - 5. 6. 2016 – výstava kaktusů, Brno- Bystrc v areálu Čtyřlístek 
--- 8. - 10. 6. 2016 – výstava kaktusů, Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě 
--- 16. - 18. 6. 2016 – výstava v Olomouci, Vlastivědné muzeum Olomouc 
--- 24. - 26. 6. 2016 – Pobeskydí, Čeladná-Podolánky, hotel Srdce Beskyd  
 
--- 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  
 

--- Optimální výsevní termín v dubnu, dle měsíčních fází pro rychle klíčící semena: 12.-15.4.2016 
 
 

Zajímavé odkazy na internetové stránky: 
SČSPKS:     www.cs-kaktusy.cz/kluby.htm 
Internetové noviny Cact.cz :     www.cact.cz/noviny 
Nová Aztekia , skvělé stránky Petra Antálka:     www.aztekia.websnadno.cz 
Schütziana , internetový časopis o gymnech:     www.schuetziana.org/index.php 
Privátní stránky českého gymnofila  (Martin Tvrdík):     www.gymnocalycium.cz 
Francouzká stránka kaktusářské digitální literatury :     www.cactuspro.com/biblio 
Krása net řesků, stránka o sukulentních rostlinách:     www.krasa-netresku.cz 
Empsyro , psychotropní rostliny:     www.biotox.cz/enpsyro/obshrostkakt.html 
Cactuspoint.cz , stránky Jaromira Chvastka:     www.cactuspoint.cz 
 
 
 

Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Thelocactus lausseri, Coahuila, T.bicolor ssp. bolaensis, San Pedro de Las Colonias, Coahuila, BH 52 
 

 
 

Gymnocalycium chacoense, Cerro San Miguel, Santa Cruz, Bolivie (foto František Frýdl) 




