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Encephalocarpus strobiliformis  (Werd.) Berger, Kakteen: 332, 1929. 



Zpráva z mimo řádné sch ůze 
 

Naši „zvolení“ politici si stále vymýšlejí nějaké nesmyslné věci, jednou z nich je 
přeregistrování zájmových Klubů, což se týká i našeho Klubu kaktusářů v Ostravě. 
My máme to štěstí, že našim členem je prezident SČSPKS, a místopředseda Klubu 
kaktusářů v Ostravě, Ing. Jaroslav Vích, který byl pověřen přeregistrování dotáhnout 
do konce. Právnicky náročná práce, si vyžádala spoustu volného času a nervů 
s jednáním na úřadech. Přeregistrování Klubu se však blíží do zdárného konce, 
museli jsme svolat mimořádnou schůzi dne 7. 11. 2016 a odhlasovat nové Stanovy. 
Schůze se zúčastnilo 29 členů, kteří nové Stanovy jednohlasně odsouhlasili. Zápis 
z mimořádné schůze a nové Stanovy zaslal na zveřejnění náš místopředseda Ing. 
Jaroslav Vích.          KL 
 
 
 
 
Zápis z mimo řádné výro ční sch ůze Klubu kaktusá řů v Ostrav ě  
7. listopadu 2016  
 
Přítomní členové: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu  
 
Program:  
a) Zahájení  
b) Návrh nových stanov Klubu kaktusářů v Ostravě, odůvodnění a schválení  
c) Volba výboru  
d) Odborná přednáška  
 
1. Schůzi zahájil předseda př. L. Král, který přivítal přítomné a seznámil je s 
programem schůze.  
2. Návrh nových stanov přednesl a odůvodnil Ing. Vích. Nový název je: Klub 
kaktusářů v Ostravě, zapsaný spolek (uvádí se zkratka z. s.)., spolek má sídlo na 
adrese: Kyjovice 170, PSČ 747 68., u př. Lichého. Nové znění stanov bylo všemi 
přítomnými schváleno bez připomínek. Stanovy jsou přílohou tohoto zápisu.  
3. Př. Král seznámil přítomné s návrhem výboru spolku: Lumír Král – předseda, 
Jaroslav Vích – místopředseda, Ota Ostravský – pokladník, Vladimír Skoumal – 
distributor tiskovin, Pavel Klouda – správce internetových stránek, Jindřich Pospíšil – 
výstavní referent.  
 
Výbor spolku byl schválen všemi přítomnými bez připomínek  
4. Výroční členská schůze pověřila Ing. Jaroslava Vícha podáním návrhu zápisu 
spolku do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě  
5. Odbornou přednášku na téma“ Výsevy kaktusů a jejich pěstování“ přednesl Ing. 
Zdeněk Jára z Olomouce  
6. Po přednášce proběhlo tradiční slosování donesených rostlin.  
7. Závěrem př. Král poděkoval přednášejícímu za přednášku i všem přítomným za 
aktivní účast.  
 
V Ostravě, dne 7. 11. 2016  
Zapsal: Ing. Jaroslav Vích  
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Stanovy  

Klub kaktusá řů v Ostrav ě, z. s. 
 
§1  Název a sídlo spolku 

1. Název spolku je:  Klub kaktusá řů v Ostrav ě, z.s.            
2. Sídlem spolku je:  747 68 Kyjovice 170  

3. Identifikační číslo:  024 17 235 
 
§ 2  Účel spolku 

1. Účelem spolku je sdružování zájemců o pěstování a studium kaktusů a 
jiných sukulentních rostlin. 
2. Spolek sdílí cíle Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů  
a sukulentů, z.s., které jsou obsaženy v jejích Stanovách ze dne 8. 10. 2016. 

 
§3  Vznik a zánik členství ve spolku 
Členství vzniká přihlášením za člena spolku, zaniká odhlášením, či úmrtím člena. 
Povinností člena je placení členských příspěvků, práva člena jsou volit statutární 
orgán spolku, odebírání časopisu a podílet se na rozhodování o činnosti spolku. 
 
§ 4  Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je: výroční členská schůze. Výroční členská 
schůze volí výbor spolku a jeho funkcionáře na dobu 4 let, schvaluje stanovy 
spolku a jejich změny, schvaluje plán hospodaření na budoucí období, 
schvaluje zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření za minulé 
období, nabývání a prodej majetku spolku a další záležitosti, týkající se 
spolku. Výroční členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů 
spolku.  
2. Statutárním orgánem je výbor spolku. Jménem statutárního orgánu jsou 
oprávněni jednat: předseda a místopředseda, jednají společně nebo 
jednotlivě, tzn. každý 1 ze 2.   
3. Zvolení funkcionáři spolku vykonávají svoje funkce bez nároku na odměnu. 
Případnou odměnu schvaluje nejvyšší orgán spolku.   

 
§5  Zánik spolku 
Spolek zaniká rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku. Tímto rozhodnutím zaniká 
členství spolku ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 
z.s., a to k 31. 12. běžného roku 

 
Stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí dne: 7. 11. 2016 
 
Lumír Král, předseda 
Ing. Jaroslav Vích, místopředseda 
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Z naší činnosti 
 

Na listopadovou schůzku dne 7. 11. 2016 mezi nás přijel vzácný host Ing. 
Zdeněk Jára z Liboše, aby nám povykládal pár fíglů, jak on pěstuje kaktusy. Jeho 
pěstitelské rady by určitě stály za to, aby se zveřejnily v Ostníku. Ing. Jára byl u nás 
s přednáškou poprvé, doufám, že ne naposled. Měli bychom si ho trochu představit. 
Kaktusy pěstoval už od dětství na balkoně v panelákovém domě. Pochází z Tišnova 
a na první kaktusářské schůzky docházel do KK Astrophytum Brno, které bylo 
nedaleko. Vystudoval VŠ zahradnictví a následně pracoval ve výzkumném ústavu 
v Olomouci, kde se věnoval genetickému rozmnožování zeleniny. Nyní pracuje 
v oboru u nejmenované holandské firmy a bydlí v Liboši nedaleko Olomouce. Zde má 
na zahradě velký fóliovník (10x30 m) a na střeše budovy skleník (5x12 m). Pěstuje 
prakticky všechny známé druhy kaktusů, zvláště hodně vytrněné rody Eriosyce, 
Rodentiophila, Lobivia, Gymnocalycium, Austrocactus, či severoamerické rody 
Sclerocactus, Navajoa a další. Věnuje se také křížením rodu Astrophytum, výsevům 
špatně klíčících semen kaktusů, roubováním apod.  
 

     
 

Eriosyce aurata var. lapampaensis, PV - 2376, La Pampa, Melaquin,   Ing. Zdeněk Jára 
 
 

Náš přednášející Ing. Zdeněk Jára rozdělil přednášku do několika částí. Začal 
s pěstováním rodů Eriosyce či Rodentiophila, které vykvétají až po mnoha letech. Na 
výstavě v Belgii se dověděl, že tam existuje pěstitel, který dokáže tyto rostliny přivést 
do květu v deseti letech. V tom Zdeňkovi zajiskřily oči a hrdě prohlásil, to bych nebyl 
Hanák, abych to nedokázal už v šesti letech rostliny. To mě velice potěšilo, neboť i 
v mých žilách koluje hanácká krev. Můj otec se totiž narodil v nedaleké vesnici u 
Olomouce, stejně jako jeho děda a další generace. Vraťme se však k pěstování 
kaktusů. Semenáčky narouboval na silné podnože, dobře pohnojil, několikrát 
přesadil, rostliny rychle narostly a teď čeká, kdy vykvetou. Na výsledky si zatím 
musíme počkat. U starších kvetoucích rostlin se pokusil získat semena z jedné 
rostliny. Všeobecně je známo, že většina kaktusů není samosprašná a k opylení 
musí být dvě rostliny, kdy pyl z jedné kytičky se přenese na bliznu druhé rostliny. To 
by nebyl Zdeněk, odborník na genetické rozmnožování zeleniny, aby tento způsob 
nevyzkoušel na kaktusech. Jednoduše se dá říct, že rostliny se brání opylení 
vlastním pylem několika způsoby. Jedním ze způsobů je, že rostliny asi dva dny před 
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otevřením květu, položí na bliznu pomyslnou pokličku, která brání opylení vlastním 
pylem. Když však vrchol poupěte opatrně odstřihneme, aby zůstala jen neporaněná 
čnělka s bliznou, můžeme z jiného již otevřeného květu odebrat pyl a přenést ho na 
bliznu odstřihnutého poupěte. Je to ukázka genetického rozmnožování rostlin, která 
se dá aplikovat i na kaktusech. Podobné genetické finty používá i při vytváření 
nových hybridních astrofyt. Pak už je důležité vyselektovat jen ty nejhezčí, zajímavé 
formy.  
 

      
 

vlevo: symbolické znázornění běžné kvetoucí rostliny, květy postupně vykvétají od spodu 
vpravo: na poupěti se opatrně odstřihne vrchní část tak, aby zůstala nepoškozená čnělka s bliznou 

 

 
 

symbolické znázornění postupně otvírajících se květů na kaktusu 
 
 

V dalších částech se přednášející věnoval výsevům nebo roubování rostlin. 
Například špatně klíčící semena, namáčení do kyseliny sírové apod. Kaktusy, které 
začínají nyní kvést, např. rod Uebelmannia, dává pod sodíkovou lampu, aby vytvořily 
zralý pyl, a mohl pak rostliny sprášit.  
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Při zakořeňování odnoží, musí být odřezané odnože v růstu, asi týden nechat 
zaschnout. Potom řeznou ránu odnoží namaže CUT-pastou nebo jiným stromovým 
balzámem, které používají pěstitelé bonsají. Po namazání pastou odnože 
nevysychají a velmi brzy začínají vytvářet nové kořeny. Když hovořil, že má rád 
kaktusy s příběhem, zapojil se do diskuze Ing. Miroslav Halfar, který povyprávěl 
příběh týkající se Mammillaria luethyi. Do diskuze se zapojili i další členové, hovořilo 
se o postřicích nebo hnojivech pro kaktusy apod. Schůzky se účastnilo 30 členů, 
všichni vydrželi až do konce a nikdo neodešel před koncem přednášky, jak bývá 
zvykem. Byla to prostě skvělá přednáška, jakou jsme zde už dlouho neměly. Ing. 
Zdeněk Jára je skvělý odborník v genetickém pěstování zeleniny, ale hlavně v našem 
případě i kaktusů. Děkujeme za vynikající pěstitelské rady, které určitě využijeme ve 
svých sbírkách. Doufám, že přednáška nebyla u nás poslední a že se v budoucnu 
znovu setkáme při poslechu dalších pěstitelských fíglů.  

Na úvod schůzky proběhla mimořádná schůze, týkající se schválení nových 
Stanov našeho Klubu. Na toto téma je psáno na jiném místě v tomto čísle Ostníku.  
 

Lumír Král 
 
 
 

50 let PTMK  
 

Polští kaktusáři letos oslavili 50 let trvání organizovaného kaktusářství. V roce 
1966 bylo založeno Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów (PTMK), a ještě 
v tomto roce začal vycházet časopis pod názvem Świat Kaktusów. 

   
titulní strany prvních čísel časopisu Świat Kaktusów 
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Hlavní propagátorkou a organizátorkou při založení PTMK byla paní Zofia 
Kabiesz (8. 4. 1922 - 19. 11. 2011), která se stala přirozeně první předsedkyní. Už o 
dva roky později jsme ji přivítali na X. sjezdu kaktusářů v Ostravě 1968, kde ji za 
organizátory sjezdu pozval pan Emil Zavadil. V roce 1976 stála za pořádáním II. 
mezinárodní výstavy kaktusů v Katovicích, kde ostravští kaktusáři pořádali zájezd 
dvěma autobusy. Z této výstavy přineslo několik našich členů čestná uznání za 
vystavené kaktusy. Pěstitelé z Ostravy měli s polskými kaktusáři vždy dobré vztahy. 
 

 
 

zleva: István Konder, Zofia Kabiesz, Wilhelm Andreae, X. sjezd kaktusářů v Ostravě 1968 
 

     
 

vlevo: Zofia Kabiesz na sympoziu Milowka 2004,  
vpravo: expozice ostravských kaktusářů na II. mezinárodní výstavě kaktusů v Katovicích, 1976 

 
 

Nová éra spolupráce nastává po roce 1989, kdy se otevírají hranice. Polské 
kaktusáře po českých sbírkách doprovází Petr Roszak z Českého Těšína. V roce 
1994, k příležitosti 40. let KK v Ostravě byla založena tradice setkávání kaktusářů 
v Beskydech. O rok později jsem oslovil kaktusáře z Varšavy a na Pobeskydí přijela 
početná delegace, od té doby zde jezdí na setkání kaktusářů pravidelně každý rok. 

Také proběhlo několik soukromých i autobusových zájezdů po českých 
sbírkách. Nezapomenutelný byl týdenní zájezd v roce 1997, v době kdy Moravu a 
východní Čechy postihly velké povodně. Ubytování bylo zajištěno v Chrudimi, kde 
jsme se měli odpoledne setkat. Po třech dnech jsme se měli přesunout na Moravu a 
pokračovat prohlídkou sbírek od jihu na sever. Už při odjezdu z Ostravy jsme měli 
s Rudou Grymem problémy, kdy nádraží a některé tratě byly už pod vodou. 
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setkání s Zofií Kabiesz na sympoziu ve Varšavě 1996 a na sympoziu Milowka 2004 
 
 

Objeli jsme oklikou Ostravu, v Suchdole n. O., se podemlela trať a vykolejil 
vlak, takže po 11 hodinách jsme se dostali do Hranic, kde nás v noci vyložili. Ruda 
vyběhnul před nádraží a zablokoval první taxi, kterým jsme odjeli do Chrudimi. Přijeli 
jsme k Pavlíčkům po 2. hodině, ale polští kaktusáři zde ještě nebyli. Zatopené bylo 
totiž i dolní Šlonsko a oni nemohli projet kolem Wroclavi. Nakonec vše dobře 
dopadlo, museli jsme prodloužit i návštěvy sbírek ve východních Čechách, neboť po 
třech dnech se na Moravu nedalo dostat. Díky Pavlu Pavlíčkovi jsme navštívili další 
nádherné sbírky, do kterých bychom se možná ani nikdy nedostali. Na tento zájezd 
snad nikdo z účastněných nikdy nezapomene. Polští kaktusáři nakonec úspěšně 
dorazili domů, ale my s Rudou jsme se ještě dva dny nemohli dostat zpět. Nejezdily 
autobusy ani vlaky, takže jsme využili azyl u Pavlíčků, za což jsme byli hodně vděčni. 
Nakonec jsme se po různých přestupech a oklikách dostali také domů. Během let 
bylo zájezdů do našich sbírek zorganizováno několik, ale už bez povodní.  

Při jednom večerním posezení jsem přemluvil kluky z vedení polského spolku, 
Jerzyho a Marka, aby uspořádali ve Varšavě setkání polských kaktusářů, bylo skvělé. 
Později se setkání kaktusářů přesunulo do Milowky v Beskydech atd. Od té doby se 
vyměnilo ve vedení spoustu lidí, několik prezidentů, ale spolupráce pokračuje stále. 
Polští kaktusáři k nám stále jezdí do sbírek, na Pobeskydí, stejně jako naši pěstitelé 
zajíždí do Polska, zvláště když setkání polských kaktusářů mají nedaleko za 
hranicemi v Ustroňu, kousek za Českým Těšínem. Cestovatelé pořádají společné 
cesty za kaktusy na naleziště apod. Chtěl bych tímto za všechny naše kaktusáře 
popřát polským pěstitelům kaktusů do dalších let hodně a hodně úspěchů, aby jim 
elán ještě dlouho vydržel.         KL 
 
 
 

Gymnokaktusy v p řírod ě - 6. 
 

Jedním z nejúžasnějších zážitků při mé návštěvě Mexika v roce 2013 byla 
cesta za Gymnocactus mandragora. Stanoviště je poměrně obtížně přístupné 
v pohoří Sierra Parras. Rostliny jsou hustě otrněné, málo proměnlivé o průměru 
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kolem 6 cm. Traduje se, že rostliny objevil A. V. Frič, který jel údajně na naleziště dva 
dny na koni z městečka San Pedro. Jisté to však není, resp. v jeho článku v časopisu 
Život v přírodě to uvedeno není. Víme, že Frič dovedl velmi barvitě popsat své 
objevy, tak se nezdá příliš pravděpodobné, že by takovou obtížnou cestu 
nezpopularizoval. Z článku pouze vyplývá, že v roce 1925 obdržel zásilku s touto 
rostlinou. Druhové jméno zvolil podle mohutného kořene, který je pro rostlinu 
charakteristický. V každém případě nález rostliny ve dvacátých letech minulého 
století musel znamenat velmi obtížnou cestu a pravděpodobně se muselo jednat o 
velkou náhodu. V každém případě byla tato rostlina dlouhá léta považována za 
tajemnou až mýtickou. 
 

 
 

Gymnocactus mandragora na lokalitě 
 
 

Jako výchozí bod jsme, 15. října 2013, zvolili město Parras de la Fuente, které 
leží pod horským hřebenem Sierra Parras. Ve městě jsme nakoupili zásoby na cestu 
přes hory. Nedařilo se nám najít tu správnou cestu, dokud jsme neoslovili místního 
cyklistu, který nás osobně navedl. Cesta přes Sierra Parras byl rovněž zážitek.  
Dostali jsme se až do výšky 2 tis. m. n. m.  Až na hřeben jsme se dostali bez větších 
potíží. Několikrát jsme zastavovali a fotili jak hory, tak kaktusy. Ze hřebene bylo 
dobře vidět na Lagunu Viesca, kam jsme se chtěli dostat. To jsme ale netušili, jaká 
bude klesající cesta dolů ze Sierra Parras. Potíže by mělo nepochybně i terénní auto.  
Rozbitá cesta nás několikrát přinutila vysednout, nanosit kameny pod kola, tlačit a 
navigovat řidiče, aby se vešel přesně tam, kudy se dalo vyjet nebo projet. Některé 
vymleté úseky jsme museli vyspravit, abychom vůbec projeli. Nakonec jsme z toho 
vyšli jen s utrženým nárazníkem. Ale i to jsme vyřešili a nárazník jsme přivázali 
šňůrou. Nárazník i šňůra vydržely až do konce cesty. Dobrá vizitka kvality výrobků 
z Lanexu Bolatice. I při tak obtížném sjezdu jsme našli kolem cesty mnoho 
zajímavých kaktusů. Nakonec jsme se dostali z kopců ven a po skoro rovné cestě 
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jsme jeli západním směrem, kde jsme tušili náš dnešní cíl, lidmi opuštěné zbytky 
městečka Tanque Menchaca. Tanque Menchaca je zcela opuštěné místo. Podle 
slovního podání, zde mělo žít několik bratrů, kteří se navzájem povraždili. Bylo to 
opravdu „městečko duchů“. Proto jsme se rozhodli nocovat jinde, blíže k horám. Tady 
jsme našli pěknou rovinku v nízkém porostu keřů. Ještě k večeru jsem v okolí našel 
obrovský Hamatocactus hamatacanthus, na výšku 50 - 60 cm. Druhý den po 
probuzení jsem ještě prozkoumával okolí a mimo včerejšího nálezu tu rostlo několik 
Epithelantha micromeris a velké Thelocactus bicolor.  V 9:30 hod. jsme popojeli asi 
kilometr k horám, až kam nám cesta dovolila. Dále bylo jen suché, vodou vymleté, 
koryto, jehož břehy dokazovaly, jakou zde má tekoucí, ničím neregulovaná, voda 
sílu.  Měli jsme štěstí, že bylo dobré počasí. Hodil jsem batoh na záda a vyschlým 
korytem jsme vyrazili k horám. Podle GPS nás měly čekat asi 3 km na stanoviště 
Gymnocactus mandragora a Ariocarpus lloydii. Cesta byla kamenitá, ale postupovali 
jsme celkem rychle. Asi po 2,5 km ukazuje navigace doleva, a my jsme vylezli ze 
suchého koryta na menší, do kopce orientovanou planinu. Tady jsme našli velké 
rostliny Ariocarpus lloydii, Epithelantha micromeris, Thelocactus bicolor, Lophophora 
williamsii a Echinocactus horizonthalonius. Po několika stech metrech se před námi 
objevil nízký holý kopec a za kterým se tyčily dvoutisícové svahy Sierra Parras. Na 
srázu jsme našli několik rostlin Gymnocactus mandragora, což znamená, že jsme u 
cíle. Rostliny rostou na zvětralém a klouzajícím podloží, které tvoří zvětralá břidlice, 
která se od naší tmavé břidlice liší svou světle žlutohnědou barvou, která dává barvu 
celému kopci. Po vystoupení výše jsme našli další rostliny a bylo jich opravdu hodně.  
Na místě jsme setrvali asi 40 minut a trochu si odpočinuli před zpáteční cestou. 
Stanoviště Gymnocactus mandragora bylo fascinující. Snad to je i z fotek vidět. S 
lítostí jsem, jako kaktusář a fotograf, odcházel od stovek nádherných rostlin, které 
jsem nikdy předtím v takovém množství neviděl. A asi už nikdy neuvidím. Na 
zpáteční cestě slunce pálilo a nám docházela voda. Přesto jsme se ještě zastavili u 
rostlin Ariocarpus lloydii, Lophophora williamsii, Opuntia sp. (?), Yucca rigida, 
Thelocactus bicolor a několika kvetoucích keřů Když jsem došel k autu, musel jsem 
sundat tričko, vyždímat ho a převléct se do suchého. Autem jsme se vrátili zpět do 
Tanque Menchaca. Věděli jsme, že přes hory zpět nemůžeme. Zkoušeli jsme najít 
cestu na Viesca, která zde kdysi byla. Náznak cesty po několika stech metrech mizí a 
musíme se vrátit zpět. Nakonec jsme cestu, kterou jsme hory objeli, našli. Ale to už je 
na další článek.        Jaroslav Vích 
 

     
 

vlevo: Ariocarpus lloydii, vpravo: rostliny Gymnocactus mandragora na stanovišti 
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Rod Oroya Britton & Rose 1922 
 

Rod Oroya jsou vysloveně vysokohorské rostliny, rostoucí v nadmořských 
výškách 3000 - 4500 metrů, ve středním Peru, východně od Limy, na západních 
svazích And v dlouhém pásu od města Huaraz na severu až po město Cuzco na jihu. 
Název rodu je popsán podle místa výskytu, hornického města La Oroya. Výrazně při 
studiu rodu Oroya přispěl i český kaktusář žijící v Peru, pan Karel Kníže.  
Na cestě po Peru v roce 2015, jsme navštívili pět lokalit rodu Oroya: 
 

Oroya peruviana, Uripa, 3920 m, KL15-031 
Oroya acollana, za Acolla, 3545 m, KL15-035 
Oroya peruviana var. neoperuviana, před Cochas Baja, 3555 m, KL15-036 
Oroya borchersii, Lago Conococha, 4100 m, KL15-044 
Oroya borchersii, Carpa, NP Huascaran, 4242 m, KL15-045 
 

 
 
 

navštívené lokality rodu Oroya 

 
 

Rod Oroya vytvořili Britton a Rose v roce 1922 pro jediný druh Echinocactus 
peruvianus K. Schumann, 1903. V literatuře se můžeme setkat s více než 20 druhy či 
varietami, dnes většinou jen synonymními názvy. Např. Backeberg uváděl 5 druhů 
(+variety), F. Ritter 4 druhy, J. Donald v roce 1975 zredukoval tento počet na 3 druhy 
O. borchersii, peruviana a neoperuviana. Nakonec profesor Rauh, dospěl k názoru, 
že je možné klasifikovat jen dva druhy: Oroya peruviana (K. Schumann) Britton & 
Rose 1922 a Oroya borchersii (Boedeker) Backeberg 1959, což zůstalo až do 
současnosti.  
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Ukázka druh ů z navštívených lokalit rodu Oroya v roce 2015 
 

     
 

Oroya peruviana, Uripa, 3920 m, KL15-031,    Oroya peruviana f. acollana, Acolla, 3545 m, KL15-035 
 

      
 

vlevo: Oroya peruviana var. neoperuviana, před Cochas Baja, 3555 m, KL15-036 
vpravo: Oroya borchersii, Carpa, NP Huascarán, 4242 m, KL15-045 

 

      
 

Oroya borchersii, Lago Conococha, 4100 m, KL15-044      
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Pro přehled uvádím všechny názvy i s citacemi: 
 

Oroya Britton & Rose - The Cactaceae, 3: 102, 1922. 
Oroya baumannii Kníže - Biota, 7: 254, 1969. 
Oroya baumannii var. rubrispina Kníže - Biota, 7: 255, 1969. 
Oroya borchersii (Boed.) Backeb. - in Rauh, Beitr. Kenntn. Peruan. Kakteenveg. (Sitz. Heidelb. Akad. 
Wiss., Math.-Nat.), 487, 1958. 
Oroya borchersii f. fuscata (Rauh & Backeb.) Krainz - Kakteen, 24: C Vb., 1963.  
Oroya borchersii var. fuscata Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya cumingii  (Salm-Dyck) Kreuzinger, Verzeichnis, p. 39, 1935. 
Oroya gibbosa F. Ritter ex Backeb. - Die Cactaceae, 3: 1686, 1695, 1959.  
Oroya gibbosa var. citriflora Kníže - Biota, 7: 255, 1969. 
Oroya laxiareolata Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya laxiareolata var. pluricentralis Backeb. - Descr. Cact. Nov., 3: 10. 1963.  
Oroya neoperuviana Backeb. & Knuth - Kaktus-ABC, 282, 416, 1936. 
Oroya neoperuviana var. depressa Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya neoperuviana var. ferruginea Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya peruviana Britton & Rose - The Cactaceae, 3: 102, 1922. 
Oroya peruviana var. baumanii (Kníže) Slaba - Kaktusy, 21: 10, 1985. 
Oroya peruviana var. citriflora (Kníže) Slaba - Kaktusy, 21: 9, 1985. 
Oroya peruviana var. conaicensis Donald & A. B. Lau - Natl. Cact. Succ. J., 25(2): 33, 1970. 
Oroya peruviana var. depressa Rauh & Backeb. - in Rauh, Sitzungsber. Heidelberger Akad. Wiss., 
Math.-Naturwiss. 478, 1958.  
Oroya peruviana var. neoperuviana (Backeb.) Slaba - Kaktusy, 21: 7, 1985. 
Oroya peruviana var. pluricentralis (Backeb.) F. Ritter - Kakteen Südamerika, 4: 1511, 1981. 
Oroya subocculta Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya subocculta var. albispina Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32. 1956. 
Oroya subocculta var. fusca Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov., 32, 1956. 
Oroya subocculta var. laxiareolata (Rauh & Backeb.) Slaba - Kaktusy, 21: 34, 1985. 
Oroya subocculta var. pluricentralis (Backeb.) Slaba - Kaktusy, 21: 34, 1985.  
 
 

Rostliny v dospělosti dosahují velikosti 15 - 50 cm. Zajímavé pro všechny 
druhy jsou charakteristické protáhlé areoly s hřebínkovitě uspořádanými trny 
přiléhajícími k tělu rostliny. Květy jsou poměrně malé a holé, s poměrně krátkými 
okvětními lístky, uspořádanými v několika řadách, jakoby z vosku, zvonkovité, žluté 
až růžově červené. Rostlou ve věnečku kolem temene. Kvete opakovaně během 
celého léta. Semena jsou černá, lesklá a asi 2 mm velká, klíčí poměrně dobře. 
 
Oroya peruviana (K. Sch.) Br. et R . 
 Modravě zelené, spíše stlačeně kulovité rostliny, asi 15 cm široké a 10 cm 
vysoké. Mají 12 - 23 nebo více oblých žeber rozložených do podlouhlých hrbolů, na 
kterých sedí protáhlé až 1 cm dlouhé areoly. Okrajové trny jsou uspořádány jako 
hřebeny. Jsou žlutavě hnědé a asi 1 cm dlouhé. Středových přímých trnů může být 
až 6 a jsou až 3 cm dlouhé. Květy se objevují v mladých areolách na temeni během 
léta, otevírají se ve dne. Jsou asi 2,5 dlouhé, zvonkovité, světle růžové, žlutavé ve 
stření části, zevně červené. Tento druh je velmi variabilní. – Vyžaduje plné slunce, 
běžný substrát, minimální teplota 13 ºC. Střední Peru. 
 
Oroya borchersii (Boed.) Backeb. 
 Svěže zelený kulovitý druh až 30 cm vysoký a 20 i více centimetrů široký, asi s 
30 přímými žebry. Hnědé areoly nesou žlutavé až načervenale hnědé trny, které 
zcela zahalují tělo rostliny. Má 25 - 30 hřebenovitě uspořádaných okrajových trnů asi 
2 - 2,5 cm dlouhých a 1 - 3 středové, stejně dlouhé. Kvete během jara a léta ve dne. 
Květy jsou okolo 2 cm dlouhé, 1 cm široké, žluté až zelenožluté. – Vyžaduje přímé 
slunce, výživný substrát, minimální teplota 10 ºC. Peru (Ancash).   KL 
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Obrázky našich členů 
Encephalocarpus strobiliformis  (Werdermann) Berger, 1929. 
Ariocarpus strobiliformis Werdermann, Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Berlin, 3 : 126, 1927. 

Mexická rarita rostoucí na vápencových skálách v minerálním substrátu. Tento druh byl 
nalezen A. Viereckem v roce 1927. Rostlinu na obrázku získal František Frýdl od Leoše Gáje z Opavy 
v roce 2007. Stonek většinou jednotlivý, kulovitý, později protáhlý, vrchol mírně ponořený, s bělavou 
vlnou, překrytý trny, kořen silný, řepovitý. Bradavky šupinovité, uspořádány asi do 16 šikmých řad, 
navzájem překryty jako střešní tašky, podlouhlá areola, asi 1 cm v průměru, která má jen v mládí trny, 
na starších od temene vzdálenějších bradavkách hroty a areoly opadávající i s trny. Trnů 8 - 12, 
trochu hřebínkovitě uspořádané, bílé, štětinaté, až 5 mm dlouhé, horní nejdelší s uschlým nakapaným 
bezvodým sekretem, vytvořeným na hrotu kuželovitých žláznatých trnů. Axily jen ve vrcholové části 
mají sporou bílou vlnu. Květy vyrůstající z axil velmi malých bradavek na vrcholu rostliny, až 30 mm 
dlouhé a 40 mm široké, fialově růžové. Semeník holý, ukrytý ve vlně. Plody zůstávají zasunuté na 
vrcholu ve vlně, kde zrají a potom zasychají. Semena asi 1 mm velká. Rostliny vyžadují v létě teplé a 
slunné místo, vyžaduje propustný substrát. Květuschopné jsou nejdříve v pátém roce po výsevu. 
Zimování v chladnu, asi 8 °C, v naprostém suchu.    (foto František Frýdl) 
 
 

Informace 
--- přednáška 2. 1. 2017 – MUDr. Petr Antálek, Mexiko 
--- 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 (Čkalovova 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  
 
Prodám  podstatnou část sbírky kaktusů až 50 roků starých, zejména gymnokalycií, 
mamilárií, echinokaktusů, lobivií, echinofossulokaktusů a dalších. Nabízím také asi 
pětileté semenáče gymen či lobivií. Kontakt: Ing. Miloslav Werner, Sadová 193, 675 
71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 568 623 448 večer. 
 
 

PF 2017 
 

Redaktor Ostníku přeje všem čtenářům a spolupracovníkům do Nového roku 2017 
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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