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Viola copahuensis  M. Sheader & A. Sheader - Alpine Gardener 
82(2): 210, 2014. 



Z naší činnosti 
 

Březnová schůzka dne 6. 3. 2017 přinesla promítání obrázků našich členů, kteří ukázali své 
pěstitelské umění. Nechyběly ani obrázky ze sbírek přátel nebo z cest po nalezištích. Na schůzi bylo 
přítomno 21 členů. Úvodem přivítal přítomné Jaroslav Vích, který je seznámil s aktuálními 
informacemi, týkajícími se našeho spolku. Na programu bylo promítání obrázků členů. Jako první 
ukázal obrázky ze své sbírky Bedřich Lichý. Po něm promítnul obrázky z loňského zájezdu na jižní 
Slovensko Jaroslav Vích. Třetím v pořadí byl František Frýdl, který ukázal obrázky nejen ze své 
sbírky, ale viděli jsme perfektní záběry ariocarpusů ze sbírky Jaromíra Wilka a některé fotky kaktusů v 
přírodě, které František fotil na svých cestách. Jako poslední se ujal slova Miroslav Halfar a ukázal 
obrázky svých posledních nálezů diskokatusů. Některé z těchto obrázků jsme již mohli vidět na 
loňském Pobeskydí. Mirek je dobrý vypravěč a tak jsme ani nepozorovali, jak ubíhá čas. Na některé 
naše členy se tak už nedostalo a za to se jim omlouváme.     Jaroslav Vích 
 
 
 

Obrázky našich členů 
Na titulní a zadní straně jsou obrázky k článkům Poznámkový blok a Růžicovité 
violky. Kromě kaktusů, roste v Patagonii spoustu nádherných, zajímavých rostlin, 
zvláště skalniček. Dnes představím několik rostlinek, které jsem nafotil v roce 2015. 
 

Viola copahuensis  M. Sheader & A. Sheader - Alpine Gardener 82(2): 21 0, 2014. 
Miniaturní rostlina o průměru kolem 3 cm v průměru, patřící do čeledi Violaceae, je jedna z několika 
růžicovitých violek rostoucí, rostoucí v horských oblastech Patagonie. Vyskytuje se pod vulkánem 
COPAHUA, podle kterého dostala tato violka druhové jméno. Je známo kolem 1300 názvů violek, ale 
růžicovitých je jen asi 15 druhů vyskytující se v Argentině, některé jsou ještě nepopsané. Každopádně 
jsou to velmi krásné rostlinky, které jsem zatím nikde ve sbírkách neviděl růst, pro obtížnost pěstování. 
Argylia bustillosi  Phil. - Linnaea 29: 13, 1858.  
Argylia uspallatensis A. P. de Candolle. - Prodromus Systematis Naturalis  
Regni Vegetabilis 9: 236, 1845.  
Z čeledi Bignoniaceae si ukážeme dva druhy z rodu Argylia. Nedaleko od BUTA RANQUIL jsem 
nafotil Argylia bustillosi a u BARRANCAS Argylia uspallatensis. Tyto rostliny rostou i na jiných místech 
v Patagonii a výskyt pokračuje až do provincie Mendoza. Žluté květy jsou 4 - 6 cm dlouhé a vyrůstají 
na delších stvolech. Byly by to nádherné rostliny na skalku. 
Maihuenia poeppigii  F. A. C. Weber in Bois - Dict. Hort. 2: 939, 1898. 
Nesmím zapomenou na zástupce čeledi Cactaceae, z níž se podíváme na Maihuenia poeppigii. Zatím 
jsem navštívil dvě lokality na argentinské straně, nedaleko městečka ALUMINE. Jedna lokalita je 
téměř zničena, na druhé lokalitě LA GRUTA, je jen asi pěr velkých trsů. Prakticky je tento druh celkem 
ohrožený, zvláště v Argentině. Jsou známé místa výskytu v Chile, odkud je typový popis. 
Calandrinia affinis  Gillies ex Arn. - Edinburgh J. Nat. Geogr. Sci. 3: 355, 1831. 
V Argentině se nachází i několik druhů z čeledi Portulacaceae. Nejkrásnější je asi Calandrinia affinis, 
která může mít různou barvu květů. Bíle kvetoucí rostliny jsem viděl nejen na několika místech 
v Argentině, ale i vysoko v peruánských horách. Listy jsou tučnolisté, dlouhé, podobné jako žížaly, 
zelené barvy. Dlouhý kořen v průměru 6 - 8 mm, je postupně tenčí. Když roztaje sníh, roste téměř ve 
vodě a okamžitě začíná kvést.  
Oxalis adenophylla  Gillies - Bot. Misc. 3: 165, 1833. 
Stejné podmínky na stanovišti má i zástupce čeledi Oxalidaceae. Konečně jeden druh, který se 
objevuje ve sbírkách skalničkářů Oxalis adenophylla, který se dobře kříží. Z Holandska se dováží 
hodně hybrid, od bílé až po tmavě fialové kvetoucí rostliny. Dobře se množí kořenovými hlízkami. 
Araucaria araucana  (Molina) K. Koch - Dendrologie 2(2): 206, 1873. 
Čeleď Araucariaceae obsahuje tři rody, druh Araucaria araucana patří do jednoho z nich je. Obvykle 
dvoudomý strom, 40 - 50 m vysoký, s kmenem až 2,5 m v průměru. Samčí šištice jsou válcovité, 8 - 
15 cm dlouhé a 4 - 5 cm široké. Samičí šištice jsou kulovité, 15 - 20 cm v průměru. Kopinaté, kožovité 
listy jsou prakticky srostlé jehlice. Semena jsou 4 - 5 cm dlouhá a asi 1,5 cm široká. Místní obyvatelé 
tyto semena praží a prodávají v obchodě jako oříšky, i když celá rostlina patří do seznamu CITES. 
Rostliny pochází už v období jury, dnes můžeme najít v Argentině lokality starých zkamenělých lesů.  
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Poznámkový notes 2015 - 4. část 
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30 . 11. 2015 
 
 
Čtvrtek – 12. 11. 2015      

Sluníčko se mezi stromy dostává velmi poskrovnu. Vstáváme v 7.45 hodin, je 
přijatelná teplota 9 °C, ale trochu vlhko a rosa. Prádlo neschlo, asi budeme sušit 
někde na lokalitě. Vyrážíme dále v 9.00 hodin po Ruta 61, k jezeru LAGO 
HUECHULAFQUEN, ležící na řece RIO CHIMEHUIN. Po kousku prašné cesty 
následuje krásná asfaltka. Dnes už po ránu je na obloze spousta mraků, které 
nevypadají vůbec dobře, doufám, že nebude pršet. Zajeli jsme po R 61 asi 20 km k 
jezeru a vylezli na jeden kamenitý kopec. Rostly zde jen samé skalničky (KL15-
A049), z kaktusů nic. Strašně se zde prášilo, foukal studený, silný vítr, který prach 
zvedal.  
 

 
 

orchidej Chloreae alpina, pohled do krajiny u jezera LAGO HUECHULAFQUEN, KL15-A049 
 
 

Vracíme se zpět do města JUNIN DE LOS ANDES, nakoupit jídlo a pití a 
vyrážíme v 11.30 hodin směr ALUMINE, stále na sever. Konečně opouštíme město 
prachu. Na konci nás opět kontroluje policie. Do ALUNINE je to 102 km po RP 23. Na 
GPS S39 50.210 W70 01.961, 783 m, kousek za městem provádíme průzkumnou 
prohlídku kopce po levé straně cesty, z kaktusů zde nic neroste. Přejeli jsme řeku 
RIO MALLEO a míříme k řece RIO ALUMINE, asi 15 km od křižovatky na PR LANIN. 
Rostou zde krásné Austrocactus coxii (KL15-A050 ). Při sjezdu k řece jsme fotili žluté 
a oranžové květy Calycera crassifolia, které jsme viděli na několika místech, nejvíce 
u BARILOCHE. Rostly kousek od mostu. Dále jsme zastavili na lokalitě, kde roste 
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Austrocactus coxii, který je na titulní straně speciálu KAKTUSY 2015. nahoru však 
nelezeme, už jsme tam byli několikrát. Zastavujeme i na dalším místě, které je jen za 
kopcem (KL15-A051 ). Opět zde roste na skalách Austrocactus coxii, za mostem 
PILOLIL. Občas jsme zahlédli na skalách kaktus kolem řeky ještě několik kilometrů. 
Krásná skalnatá krajina. Austráče jsem viděl na skalách ještě těsně před křižovatkou 
v RAHUE. Zde jsme odbočili na RP 46 a jeli jsme do kopců BAJADA DEL RAHUE. 
Jelo se dobře, neboť od křižovatky byla cesta asfaltová, až později byla prašná. Vyjeli 
jsme do výšky 1490 m, foukal studený vítr, ale byl zde nádherný pohled do údolí. 
Prostě CUESTA DE RAHUE je na kopci a jsou zde vidět serpentiny a zbytky sněhu. 
Zajeli jsme kousek za vrchol a u ARROYO JARDINERA, rostly Austrocactus coxii v 
extremních podmínkách. Silný studený vítr, na kopcích zbytky sněhu (KL15-A052 ). 
Vracíme se zpět na RP 23 a jedeme do ALUMINE. Od vodopádu na vrcholu přejezdu 
je to do ALUMINE 40 km. Ve městě neměli benzin super, ale zatím máme dost. V 19. 
hodin jsme dojeli do kempinku, kde jsme spali v roce 2013. Po obloze se občas 
přeženou černé mraky, ale jsou dost vysoko, doufám, že z toho nic nespadne. Když 
jsme přijeli, vyrážely z kempu nějaké holky na raftu. Celá oblast kolem řeky RIO 
ALUMINE je zaměřena na rafting a rybaření. Jako obvykle se Jirka dal do vaření a 
my postavili stan. Je poměrně chladno, celý den foukal studený vítr. Teploměr 
vytažený z auta se zastavil na 14 °C. Stav tachometru v kempu: 97 741 km. 
 

      
 

Austrocactus coxii, rostoucí v extrémních podmínkách u ARROYO JARDINERA, KL15-A052 
 
 
Pátek – 13. 11. 2015      

Vstáváme po 6.30 hodin, teplota venku je 7 °C, nefouká vítr, takže je 
přijatelně, obloha je modrá a sluníčko leze pomalu nahoru. V 8. hodin jsme připraveni 
k výjezdu. Za ALUMINE jsme zastavili na zničené lokalitě Maihuenia poeppigii, 
abychom nafotili, jak pokračuje stav zničené louky. Dále jsme zastavili na lokalitě LA 
GRUTA, kde jsou ještě tři velké trsy, které měly nasazeny desítky květů (KL15-
A053). Zastavili jsme na focení Araucaria araucana, u LONCO LUAN (vesnice u 
jezera), ale při hledání semen jsme nebyli úspěšní. Všude kolem je opět prášící 
lávovitý popel a hrubší pemza ze sopky LLAIMA, z chilské strany. Jedem kolem 
jezera LAGO ALUMINE, v pozadí jsou zasněžené vrcholky hor. Za vesnicí LONCO 
LUAN jsme odbočili na PASO DEL ARCO po špatné prašné cestě do hor. Projeli 
jsme PR BATEA MAHUIDA, kde roste celý les Araucaria araucana, na otevřených 
loukách kvetly orchideje Chloraea alpina. Foto v lese u starých kmenů, vyskytují se 
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zde také pabuky a bambusovce. Vracíme se zpět na křižovatku a odtud vyrážíme 
směr ZAPALA, vzdáleného 107 km. U KILCA jsme se šli podívat na kvetoucí 
Calandrinia affinis a Oxalis adenophylla. Calandrinia má ráda vodu, vždy roste u 
mokrých lagun a kořeny byly ve vodě. Zastavili jsme u mostu potoka ARROYO 
CARRERI a vylezli na kopec, kde roste Austrocactus longicarpus (KL15-A054 ). 
Hodně vytrněný a je jich zde hodně. Jedeme kousek níže. Zapomněl jsem se zmínit, 
že před PRIMEROS PIŇOS jsme se stavili na oběd. Byl dobrý. Před ZAPALOU asi 
15 km jsme byli před 2 lety na lokalitě Austrocactus longicarpus (KL15-A055 ). Po 
krátkém hledání místa na spaní, kde všude foukal silný vítr, jsme zajeli do kempu v 
ZAPALA, který je mezi stromy a nefouká zde tak moc. Přijeli jsme zde asi 18.30 
hodin a po vyřízení ubytovacích záležitostí jsme šli na pivo. Po teplém větrném dni 
jsme jej už potřebovali. Ve 20.00 hodin jsme se pustili do stavění stanu a vaření 
polévky. Vítr se mezitím zklidnil. Místo v kempu není až tak hrozné, v noci přijelo 
několik aut a naši sousedi se bavili až do rána. Nebylo to však až tak hlučné. Stav 
tachometru 97 961 km. 
 

     
 

 
 

typová lokalita Austrocactus longicarpus, u ZAPALA, KL15-A055 
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známá kaktusářka ze ZAPALY, Carolina Gonzales, ve svém skleníku  
 
 
Sobota – 14. 11. 2015  

Ráno vstáváme 6.30 hodin, všude je klid, jen ptáčci cvrlikají. Není ani nějak 
zima je příjemné ráno, zvláště když sluníčko svítí do zad. Hned po ránu jsme zjistili 
další, tentokrát už pátý defekt. Franta to udělal jako rozcvičku po ránu a v 7.20 hodin 
měl vše vyměněné. Ve městě musíme pohledat gomérii. Jedeme načepovat benzín, 
je zde poměrně velká fronta aut čekající na palivo. Asi je ve městě málo pump, tento 
problém zde bývá po každé, už když jsme zde před lety čepovali. V 9. hodin jsme 
dojeli do gomérie, už zde stál náklaďák, ale šlo to celkem rychle. Výměna kola byla 
za chvíli hotova i díky Františkovi, který se už několikrát jako mechanik osvědčil. V 
9.30 hodin vyrážíme za Carolinou Gonzales, s kterou jsme domluveni, bydlí v ulici 
RIO NEGRO. Vyrážíme společně směr po RN 40, PUENTE PICÚN LEUFÚ. Carolina 
nás následně vyvádí vyschlým korytem potoka, asi 3 km za úporného vedra na 
lokalitu zajímavých austro (KL15-A056 ). Řekl bych, že se zde nachází dva typy. 
Jeden typ Austrocactus bertinii a druhý typ velmi podobný Austrocactus patagonicus 
od PUERTO DESEADO, kde jsou ty silné, prohnuté trny s háčkem, v malém 
množství. Po návratu z kaňonu jsme si vyšťavněni dali ve stínu u řeky pivečko. 
Super. V 15. hodin vyrážíme na další lokalitu směr PN LAGUNA BLANCA, což je 
delší přesun. V národním parku jsme odbočili z hlavní cesty RN 46 na boční cestu, 
kde roste Pterocactus conoideus n. n. (v 2016 popsaný jako Pteroc. neuquensis) 
(KL15-A057 ). Je to nová lokalita Caroliny u krásného kaňonu. Nad kaňonem rostou 
další Austrocactus longicarpus a Austrocactus coxii. Jirka už je značně unaven a 
pěšky se mu na skály nechce, jsou totiž dost daleko. Taky je poměrně pozdě, po 17. 
hodině. Než jsme stačili odjet, přihnal se místní člověk z nedaleké estancie, že se mu 
tam pobodali noži chlapi, ať zavoláme ambulanci. V muzeu Národního parku měli 
vysílačku, tak vše vyřídili. Chvíli jsme se v muzeu zdrželi a Carolina si povykládala 
s hlídači. Za chvíli jela sanitka. My jsme pokračovali v návratu do ZAPALY. Stejně by 
nás zajímalo, jak to s chlapy dopadlo. Byli jsme ubytováni v domě u partnera Caroliny 
- Kristiána, ale na večeři jsme jeli do restaurace za městem. Opět masíčko atd. Vrátili 
jsme se kolem půlnoci. Stav tachometru 98 139 km. 
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Austrocactus sp., PUENTE PICÚN LEUFÚ, KL15-A056 
 
 
Neděle – 15. 11. 2015 

Vstáváme před 8. hodinou, u Caroliny jsme domluveni na 9. hodinu. Sluníčko 
svítí, ale fouká silnější větřík, který ranní vzduch ochlazuje. Vše opět balíme do auta 
a vyrážíme. Zajeli jsme do supermarketu LA ANONIMA nakoupit jídlo a vodu. Po 11. 
hodině jsme vyrazili na LAS LAJAS, vzdáleného 50 km po RN 40 a následně po RP 
21 na CAVIAHUE, kde má růst Maihuenia poeppigii. Na kruhovém objezdu 
v ZAPALE měli nějakou slavnost v krojích a na koních. Udělali jsme pár obrázků, 
bylo to pěkné. Zastavili jsme na GPS S38 34.403 W70 19.742, 772 m, kde byly 
pěkné kamenité svahy, ale krajina kaktusářsky zcela prázdná, nerostl zde ani trn, asi 
4 km před LAS LAJAS. Ve městě jsme nabrali plnou nádrž benzínu, stále je za 13.25 
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peso. Na probrání v tom horku jsme si dali kafíčko a jedeme směr CAVIAHUE do 
hor, zpočátku po RN 42 a následně po RP 21. Z křižovatky je to vzdálené 62 km. 
Dlouhé kilometry jedeme rovinatou krajinou kolem řeky RIO AGRIO, až za 
LONCOPUÉ odbočujeme vlevo na RN 26, směr CAVIAHUE vzdáleného 48 km, kde 
je jezero LAGO AGRIA. Celá oblast je PARQUE PROVINCIAL COPAHUE - 
CAVIAHUE. Za hranicí v Chile se nachází několik známých činných sopek. Dojeli 
jsme do centra lyžařského CAVIAHUE a v pozadí kouřila sopka COPAHUE, vysoká 
2997 m. Je vidět, že to je turistická oblast plná hotelů a obchůdků. Mají však jeden 
argentinský nešvar - siesta. Vše je otevřené až od 17 hodin. V okolí všude rostou 
velké porosty Araucaria araucana, s krásnými výhledy na krajinu. Vyjeli jsme do 
výšky 2040 m, pod sopku COPAHUA, abychom si udělali upomínkové foto. Následně 
jsme vyjeli na PASO do výšky 2077 m a potom jsme se vraceli zpět. Místy jsou zde 
ještě 2 - 3 m sněhu a dokonce jsme viděli sjíždět svah lyžaře. Zpáteční cestu z hor, 
sjíždíme po RP 27 na EL HUECÚ vzdáleného 62 km od křižovatky. Jestliže jsme 
nahoru jeli po asfaltové cestě, tak tato je opět prašná. Všude po stranách kolem 
cesty rostou bambusovce. Nádherné peřeje jsou na řece RIO AGRIO. Asi 1,5 km 
před křižovatkou na EL HUECÚ, vzdáleného asi 30 km jsme uviděli na svahu velkou 
Maihuenia patagonica (KL15-A058 ). Po cestě z hor kvetly pěkné skalničky a 
cibuloviny. Ve městečku EL HUECÚ má být kempink, někde 6 km za ním. Vesnice je 
strašně roztáhlá a dlouhá, navíc cesta zcela v dezolátním stavu a postupně se ztrácí, 
je jen stopa po autech, že zde kdysi jely. Na konci nás však čeká překvapení, 
kempink je velký, hodně stolů na grilování i sezení, v údolíčku teče potok a naproti je 
pěkný svah, pěkné místo. Začínají klasické předvečerní práce, vaření, stavění stanu 
a kalíšek slivovice. Stav tachometru: 98 408 km. Na to, že je zde konec světa, se zde 
za chvíli objevil nějaký kluk, který prakem střílel po králících.  
 

 
 

Araucaria araucana u turistického centra CAVIAHUE, v pozadí kouřící vulkán COPAHUA 



OSTNÍK – duben 2017 ………................         .…………………………………………… 
 

57

     
 

nádherně kvetoucí Senna arnottiana a cibulovina Famatima maulensis, CAVIAHUE, KL15-A058 
 
 
Pondělí – 16. 11. 2015      

Vstávali jsme po 7. hodině, slunce bylo ještě za kopcem a foukal chladný vítr. 
Až sluníčko vylezlo, začalo se mírně oteplovat. V 8.45 hodin máme sbaleno a 
vyrážíme do přírody. Nad kopcem GPS S37 35.926 W70 34.872, 1340 m, v lávové 
strusce a prachu, z kaktusů nic neroste. Vracíme se zpět na hlavní cestu do vesnice 
EL HUECÚ a po RP 21 směr EL CHOLAR vzdáleného 30 km. Zastavujeme na kopci, 
za rozvodím, asi 12 - 13 km za EL HUECÚ, rostou zde Austrocactus coxii (KL15-
A059) a zajímavé skalničky jako Senecio sp. Popojeli jsme o dva kopečky dále, ale 
už zde nic nerostlo. Franta byl na protějším kamenitém kopci a říkal, že je jich tam 
dost. Po cestě dolů najednou kvetly desítky brokolic (Juvellia patagonica), bílými 
květy. Následně se objevily velké trsy Maihuenia patagonica, některé dokonce kvetly. 
Dojeli jsme do EL CHOLAR, kde je i pumpa. Nabíráme plnou nádrž, benzín je zde 
dost drahý za 13.75 peso, platíme 260 peso za necelých 20 litrů. Na GPS S37 
32.931 W70 40.509, 1159 m jsme nenašli ani trn, jen Franta jeden v botě. Krajina je 
nádherná, pěkný kaňon, vulkanické kameny a skály. Přejeli jsme řeku RIO 
TROCOMAN, která byla nedaleko zmíněné lokality. Řeka je poměrně velká a široká, 
proud dost silný. Další průzkumná lokalita GPS S37 22.515, W70 42.864, 98 m, 
podloží trochu odlišné, ale z kaktusů zase nic. Přejeli jsme další most a jedeme směr 
ANDACOLLO po RP 57. Kolem je nádherná krajina, ale žádný kaktus. U 
ANDACOLLO jsme si dali v 14.30 hodin, sýr, housku a mandarinku. Z blízké estancie 
se k nám přihnalo stádo malých koz, Franta se osvědčil jako krmič a krotitel. 
Vyrážíme na blízkou lokalitu austrokaktusů za městem. Jirka nás zavedl na místo o 
500 m dále než v roce 2013 (KL15-A060 ). Celou cestu foukal silný vítr, který zvedá 
prach, mám pořád plné oči. Vyrážíme do CHOS MALAL po RP 43, která je téměř 
celá asfaltová. CHOS MALAL je z ANDACOLLA asi 20 km vzdálený. Do kempu jsme 
dorazili asi v 18. hodin. Fouká dost silný vítr, ale v závětří keřů a auta se dá postavit 
stan bez problémů. Franta šel do obchodu pro pivo, abychom spláchli celodenní 
prach. Auto netěsní a vše je pokryto vrstvou jemného prachu. V kempu je několik 
motorkářů z Německa. Vítr přináší i nějaké mraky, doufám, že nebude pršet. Stav 
tachometru: 98 582 km. František vyměnil každému 100USD za 1400 peso, dost 
dobrý kurz.  
 

Lumír Král 
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Jak rychle roste Saguaro 
 

Na internetu jsem náhodou objevil zajímavou stránku o růstu Carnegiea 
gigantea Britton & Rose. Hlavní stonek roste zpočátku pomalu, čím je však starší a 
kořenový systém bohatší, roste stonek rychleji. Jak rychle hlavní stonek roste, 
autorka Doris Evans neuvádí, avšak docela dobře zdokumentovala přírůstky bočních 
větví v Audubonském přírodním centru v Tusconu. Podívejme se, jaké přírůstky mají 
boční větve během deseti let. Přírodní a pěstitelské podmínky ve skleníku jsou 
odlišné, ale při tomto tempu růstu by nás Saguaro brzy ze skleníku vyhnalo. 
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Růžicovité violky 
 

Moje srdeční záležitost jsou růžicovité violky, rostoucí v horských oblastech 
patagonských And. Jsou to malé rostlinky, jejichž růžice jsou podobné našim 
netřeskům. Růžice mají průměr 3 - 6 cm, listy jsou tučnolisté a mají různé tvary a 
barvu. Květy vyrůstají z boku mezi listy, typické maceškovité květy mohou být bílé, 
žluté, růžové až fialové, často žilkované. Jednotlivá rostlina má tenký, dlouhý kořínek. 
Roste ve štěrku, na povrchu hrubší kamení, pod povrchem se mění v jemný písek.  
 

     
 

Viola subandina, LOS MOLLES, KL15-A074 
 

     
 

V. copahuensis, CAVIAHUE, KL15-A058 a V. volcanica, SAN CARLOS DE BARILOCHE, KL15-A040 
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Viola trochlearis, LAS LEŇAS, KL15-A076 a Viola tectiflora, LAGUNA TROMEN, KL15-A062 
 

     
 

Viola sp., laguna NIŇA ENCANTADA, KL13-101 a Viola columnaris, LAS LEŇAS, KL08-037 
 

 
 

Viola tectiflora, TRICAO MALAL, KL15-A063 
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Jarní sympozium v Praze 
 

V sobotu dne 25. 2. 2017 proběhlo v Praze tradiční 31. jarní sympozium. Na chodbě probíhal 
během dne prodej rostlin a literatury, zatímco v sále probíhaly přednášky. Letos přednesli své 
prezentace čtyři přátelé, jeden dokonce z Anglie: 
Graham Charles  (GB)  - Rod Matucana a jiné kaktusy severního Peru  
Roman Štarha  - Flora severní Etiopie a Djibouti 
Zlatko Janeba  - Mexiko 3x jinak, Yucatán, Baja California, centrální oblasti  
Jakub Jilemnický  - specialista na rod Haworthia, sukulenty jižní Afriky 

Po zimní přestávce opět setkání kaktusářů v pěkném prostředí, kde si mohli v klidu 
povykládat, jak přezimovali sbírky, zda se byli podívat někde za kaktusy nebo jaké mají plány na 
letošní rok. Setkání s kamarády je vždy pěkná věc, a v tomto duchu proběhlo celé sympozium.      KL 

 

 
 

Graham Charles z Anglie a Lumír Král, společné foto, sympozium Praha 2017 
 

   
 

vlevo: přednášku Grahama Charlese překládal Petr Pavelka, vpravo: Graham Charles a Jaroslav Vích 
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Historie botaniky v obrazech - 13.  
 
Dr. Louis Carl Georg Pfeiffer (1805 - 1877) 
 

       
 
 

 
obrázek z Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen I. 1843-45. 

Dr. Louis Carl Georg Pfeiffer (1805-1877) 
byl nadšeným milovníkem kaktusů a ve své 
době velmi uznávaným znalcem, jehož 
názvy kaktusů užíváme ještě dnes. 
V šestnácti letech odchází na universitu 
Gottingenu, pak Marburgu, kde začíná 
studovat lékařství (1825) potom trvale 
studuje v Paříži a Berlíně, zajímá se o floru 
v jeho rodném Hessensku. V zimě 1838-39 
navštívil Kubu. Po návštěvě sbírky kníže 
Salm-Dycka (1773-1861), botanických 
zahrad v Berlíně a Mnichově, které mu byly 
zpřístupněny, zveřejňuje v roce 1837 
v Berlíně dílo: „Enumeratio diagnostica 
Cactearum hucusque cognitarum“ a 
„Beschreibung und Synonymik der in 
deutschen Gärten lebend vorkommenden 
Cacteen“. Velmi významná publikace je 
"Abbildung und Beschreibung Blühender 
Kakteen", která vycházela po částech v 
létech 1838 - 1850 v Kasselu s barevnými 
obrazy a popisy kaktusů. Zavedl několik 
nových rodů (Epiphyllum, Cephalocereus, 
Discocactus, Gymnocalycium ap.). V roce 
1845 na jeho počest popsal Salm-Dyck 
nový rod čeledi Cactaceae - Pfeiffera.  



Informace 
 
--- přednáška: úterý 2. 5. 2017  – Ing. Jaromír Chvastek - jižní Afrika 2016  
 
--- 28. - 30. 4. 2017 – jarní sympozium v Ustroni, Polsko 
--- 19. - 21. 5. 2017 – Otevírání sezóny ve Dvoře Králové nad Labem. Ubytování již od pátku 

občerstvení a stravování za zvýhodněné ceny, v sobotu 20. 5. 2017 velká burza rostlin od 8 
do 12 hodin, sobotní odpolední cyklus přednášek, návštěvy vybraných sbírek. Vše na jednom 
místě v Penzionu za vodou. (Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem). Rezervace 
prodejních míst u pana Zdeňka France, buď e-mailem z.franc@tiscali.cz, případně poštou: 28. 
října 822, 54401 Dvůr Králové n. L. 

--- 26. - 28. 5. 2017 – zájezd do sbírek v severních Čechách se blíží. Jelikož jedeme na druhý 
konec republiky, bude opět zájezd tří denní. Odjezd účastníků bude tradičně od DK Vítkovic, 
v pátek ráno 26. 5. 2017, v 7. hodin. Vyrážíme směr Olomouc 

 
--- 7. - 9. 6. 2017 – výstava kaktusů a jiných sukulentů, Stanice přírodovědců, Poruba. Tradičně 

hned po pondělní schůzce, proběhne v úterý dne 6. 6. 2017 instalace výstavy a výstava 
proběhne od středy do pátku 7. - 9. 6. 2017.  

--- 23. - 25. 6. 2017 – Pobeskydí 2017, hotel Rudolf, Haviřov 
 

 
--- DÚLEŽITÉ  UPOZORNÉNÍ  !!!!  
 přednáška v květnu se přesouvá na první úterý dne 2. 5. 2017 , z důvodu 

státních svátků ve dnech 1. 5. 2017 a 8. 5. 2017.  
 
 
--- 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  
 
 
 
 
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Argylia bustillosi BUTA RANQUIL, Argylia uspallatensis u BARRANCAS 
 

     
 

Maihuenia poeppigii, na lokalitě LA GRUTA, KL15-A053 
 

     
 

Calandrinia affinis, rostoucí u KILCA, společně s fialově kvetoucím Oxalis adenophylla 
 

 
 

vzrostlé stromy Araucaria araucana, pohled na krajinu kolem PRIMEROS PIŇOS 


