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Opuntia sulphurea, kopec nad Usno (foto Lumír Král) 



Z naší činnosti 
 

Březnová schůze měla slavnostní ráz. Její program byl totiž ovlivněn tím, že 
se v kalendáři sešlo několik významných životních jubileí našich členů. Mezi 
březnovými jubilanty nechyběl ani náš dlouholetý předseda Lumír Král. Sedmdesáté 
narozeniny oslavil vedle něj v té době i výborný pěstitel kaktusů a kamarád František 
Frýdl. A když nám Lumír promítl přehled životních jubilantů v roce 2020, byl to 
opravdu bohatý seznam. Však v minulém čísle Ostníku jsme si připomněli osmdesáté 
narozeniny přítele Miloslava Poratzkého. Není divu, že vzhledem k těmto událostem 
bylo vybráno namísto školního prostředí pravidelných schůzek místo spojené s 
možností pohoštění a oslavy, a tím byla oblíbená restaurace Oáza ve staré Porubě. 
Ve slavnostním programu Lumír Král zavzpomínal a zrekapituloval svou bohatou 
kaktusářskou minulost. Ta byla protkána řadou setkání s věhlasnými kaktusáři, 
našimi i z celého světa, jejichž jména nám připomínají názvy mnoha pichlavých 
oblíbenců. Pak následovalo servírování guláše a přípitky s oslavenci. Nelze 
nepřipomenout chutné bábovky od Františka Frýdla. Do losování tomboly věnoval 
Pavel Klouda několik velkých letitých rostlin, jak se na takovou speciální akci slušelo. 
Během schůze jsme se prostřídali v upřímných gratulacích jubilantům a je třeba říci, 
že zábava byla velice družná a čas schůze delší než obvykle. Slavnostní schůze se 
zúčastnilo 26 spokojených členů.  

Na závěr popřejme našim jubilantům hodně zdraví do dalších let a poděkujme 
jim za tuto povedenou akci. 
 

Pavel Klouda 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Obrázky na titulní a zadní straně tohoto čísla Ostníku se věnují jedinému 
druhu Opuntia sulphurea, o které se píše v článku „Legendární Ruta 40 - 10. část“. 
Areál rozšíření je téměř po celé Argentině, mimo Patagonii, kde už i na tuto opuncii je 
trochu chladno. Jestliže se rostlina nachází na tak obrovském území, jsou i jednotlivé 
stanoviště velmi variabilní. Všechny formy mají žluté (někdy až skoro bílé) květy 
v různých odstínech. Variabilita se ukazuje především v otrnění, můžeme sledovat 
krátké trny, ale i výrazně dlouhé, různě zprohýbané nebo rovné. Články mohou být 
hustě vytrněné nebo docela řídké. I odstíny trnů jsou různé, od bílé, přes šedou, 
nažloutlou, hnědou, až téměř černé. Fantasticky vypadají právě hustě vytrněné 
formy, s dlouhými trny. Svého času přivezl nádherně vybarvenou a divoce otrněnou 
Opuntia sulphurea Ing. Jaromír Sladkovský. Odnož zakořenila a rostlina skvěle 
rostla, každému se líbila, takže byla postupně rozšiřována do našich sbírek. Dnes se 
podíváme na variabilitu několik stanovišť, ať si uděláte úsudek o Opuntia sulphurea. 

Opuntia sulphurea, kopec nad Usno 
Opuntia sulphurea, Famatanca, Catamarca       
Opuntia sulphurea, u La Rinconada, Valecito 

Opuntia sulphurea, nad Digue Valle Grande  
Opuntia sulphurea, Las Chacras, San Luis 

Opuntia sulphurea, Cruz del Eje, Cordoba  
Opuntia sulphurea, La Vinita, Tucuman 
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Tak jsem oslavil 70 let 
Lumír Král (MCML - MMXX) 
 

Roky běží jako voda, zase mi v životě naskočil jeden křížek. Tentokrát jsem 
oslavil 70. narozeniny v době setkání kaktusářů v Horních Počaplech. V neděli 
dopoledne 1. března jsem měl ještě přednášku. V tuto dobu oznámili v Česku 
prvního nakažené koronavirem. Postupně nakažených pomalu přibývalo. To jsem 
ještě stihnul oslavit narozeniny s rodinou. Děkuji všem za milou a krásnou oslavu 
s přáteli na kaktusářské schůzi, ale i v rodinném kruhu.  

Když se však vrátili lyžaři z Itálie, začal počet nakažených rychle narůstat. Po 
překročení stovky nakažených zavedla vláda 12. 3. 2020 nouzový stav se spoustou 
omezení. Nejohroženější skupinou jsou starší lidé, což mě zrovna s těmi sedmi 
křížky moc nepotěšilo, ale bohužel takový je osud. Začíná nová sezóna a já se už 
těším, jak pokvetou kaktusy … 

Prakticky si na život nemohu stěžovat. Měl jsem to štěstí, že jsem u nás 
nezažil žádnou válku. Padesátá léta, kdy komunisti zavírali a popravovali nevinné lidi 
si nějak zvlášť nepamatuji. Dobře si však pamatuji okupaci Československa v roce 
1968. Sovětští vojáci u nás následně pobývali dočasně přes 20 let. Všechno se 
změnilo v roce 1989, kdy padla vláda jedné strany. Každá doba sebou přináší dobré, 
ale i zlé. Po 30 letech relativní svobody, přišlo něco, co nikdo nečekal, neviditelný 
nepřítel koronavirus Covid-19.  

V průběhu dvacátého století jsou dobře dokumentovány 4 pandemie – v roce 
1918 se objevila španělská chřipka H1N1, v roce 1957 asijská chřipka H2N2, v roce 
1968 hongkongská chřipka H3N2 a v roce 1977 čínská chřipka H1N1. Každá měla 
různě závažný průběh. Chřipkové onemocnění vládnoucí komunisti nepovažovali za 
vážnou nemoc. Přitom dobře věděli, že Španělská chřipka zabila v roce 1918 a 
později více lidí, než 2. světová válka. Uvádí se 60 až 100 miliónů mrtvých lidí.  

Na asijskou chřipku v roce 1957 umřelo 1 až 1,5 miliónů lidí. V roce 1957 se 
nakazil asijskou chřipkou i můj tatínek, ovšem doktor na příkaz komunistického 
vedení pacienta poslal znovu do práce. Taťka chřipku přechodil, ovšem sedlo mu to 
na srdce a plíce. Dále si už pamatuji, jak taťka jezdil po léčebnách a ozdravovnách. 
Každým rokem se mu dýchalo hůř a hůř, v posledních letech života už ani 
nevycházel z domu. Trápil se 12 let. Na následky „obyčejné“ chřipky umřel v roce 
1969 ve věku 47 let. 

Koronavirus Covid-19 nám během pár dnů zcela změnil život. Tichý, 
neviditelný zabiják každým dnem hlásí stovky mrtvých po celém světě, křivka 
nakažených osob prudce roste. Nikdo neví, kdy může na jedince virus udeřit. Jen 
zodpovědné jednání může nemoc porazit, pokud to jde, nikam z domu nevycházet a 
hlavně vydržet.  
 Kaktusářské kluby ruší všechny své schůzky, sympozia, zájezdy či výstavy, 
samozřejmě zákaz scházení platí i pro náš KK v Ostravě. Jak dlouho, to je zatím ve 
hvězdách. Nyní se už mluví o několika měsících, tzn., že bychom se mohli setkat 
snad až někdy na podzim. To už bude po sezóně a bude třeba chystat kaktusy na 
zimování. Špatné je, že si nemůžeme v kaktusářském kruhu, někde ve sbírce 
povykládat, ale jak už bylo uvedeno, je třeba vydržet. Abychom měli alespoň trochu 
kontakt a aktuální zprávy o kaktusářské činnosti, rozhodli jsme vydávat OSTNÍK na 
našich internetových stránkách, popřípadě na mých stránkách, až do odvolání. Budu 
rád, když sami také přispějete do Ostníku svými zážitky a dovíme se jak přežíváte 
těžké chvíle. Jakmile budou omezení zrušena, vrátíme se zpět do normálu.            KL 
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Legendární Ruta 40 - 10. část 
 

Po projížďce územím mnoha lokalit Gymnocalycium spegazzinii se dostáváme 
do hornického městečka San Antonio de los Cobres. Odtud se dá jet na sever a 
následně na východ, kolem El Moreno či Tres Morros do turistického městečka 
Purmamarca. Zde můžete nakoupit na tržišti spoustu indiánských suvenýrů, oblečení 
apod. Odtud vede na sever Ruta 9, která vede na hranice s Bolivií, kde nedaleko 
rostou yavie. Ruta 40 ovšem pokračuje horskou krajinou ze San Antonio de los 
Cobres na sever přes Susques, Mina Pirquitas, Orosmayo, Timón Cruz, do městečka 
Santa Catalina, které leží u hranic s Bolivií a kde Ruta 40 končí. S kaktusů zde roste 
spoustu zajímavých rostlin jako lobivie, oreocereusy, parodie apod.  
 

 
 

Blossfeldia liliputana, Purmamarca 
 

     
 

vlevo: tržiště Purmamarca, vpravo: indiáni malují motivy předků na kameny, Altos del Morado, 4170m 
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přírodní změny na El Obelisco, nahoře: 2007, dole: 2019, za 12 let chybí kousek špičky, co bude dál 
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V Argentině je nejčastěji rozšířený kaktus Opuntia sulphurea. Ani si nemusíme 
říkat, jak v takovém velkém areálu je rostlina variabilní. Podíváme se alespoň na 
některé lokality, kde můžeme různé rozdílné formy pozorovat. Kaktusáři opunciemi 
celkem opovrhují a věnují se pěstováním atraktivnějších druhů. Ale i opuncie mají 
svou krásu a kouzlo. Kdysi dávno jsem dostal bohatě vytrněnou odnož Opuntia 
sulphurea od Jaromíra Sladkovského. Když se rozrostla, tak i zarputilým kaktusářům 
se kytička líbila a požadovali malou odnož.  

Může mít hned několik názvů, většinou synonym, které si zde připomeneme: 
 

Opuntia sulphurea G. Don ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 360, 1834. 
Opuntia sulphurea G. Don, Hort. Brit. [Loudon] 196, 1830. nom. inval. 
 

Synonyma: 
Cactus sulphureus Gillies ex G.Don 
Opuntia brachyacantha (F. Ritter) R. Crook & Mottram 
Opuntia brunnescens Britton & Rose 
Opuntia coerulea Gillies ex Pfeiff. 
Opuntia hildemanii Fric 
Opuntia maculacantha C. F. Först. 
Opuntia maelenii Salm-Dyck 
Opuntia pampeana Speg. 
Opuntia sericea G. Don ex Salm-Dyck 
Opuntia sericea var. longispina Salm-Dyck 
Opuntia sericea var. maelenii Salm-Dyck 
Opuntia sulphurea subsp. brachyacantha (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves 
Opuntia sulphurea var. laevior Salm-Dyck 
Opuntia sulphurea var. major Monv. ex Lem. 
Opuntia sulphurea var. pallidior Monv. ex Lem. 
Opuntia sulphurea var. pampeana (Speg.) Backeb. 
Opuntia sulphurea subsp. spinibarbis (F. Ritter) P. J. Braun & Esteves 
Opuntia sulphurea subsp. vulpina (F. A. C. Weber) Guiggi 
Opuntia vulpina F. A. C. Weber 
Platyopuntia brachyacantha F. Ritter 
Platyopuntia spinibarbis F. Ritter 
Platyopuntia sulphurea (G. Don ex Salm-Dyck) F. Ritter 

 

 
 

Opuntia sulphurea, Cuesta de la Portezuela 
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Pyrrhocactus bulbocalyx, Cueva del Chacho 
 

 
 

Gymnocalycium esperanzae, Nueva Esperanza 
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Rostlina vytváří trsy z článků, jejichž větve dorůstají výšky 20 - 30 cm, některé 
mohou dorůstat až 40 - 80 cm. Jednotlivý článek je placatý, kulovitý až oválný 8 - 10 
cm velký. Areola nese 0 - 3 (-5) trnů, dlouhých 1 - 6 cm, různé barvy. Vytrnění článků 
je velmi variabilní od krátkých až po dlouhé a divoce pokroucené trny. Květy jsou 
v různých odstínech žluté barvy 4 - 5 cm velké. Opuntia sulphurea se vyskytuje 
především v Argentině, Bolivii či Uruguayi v rozlehlých, rovinatých oblastech. Jako 
doprovodná vegetace se uvádí: Larrea divaricata, Larrea sp., Prosopis, Parkinsonia 
praecox, Tecoma garrocha, Tephrocactus weberi, Tephrocactus molinensis, 
Gymnocalycium saglioni a další. 

Pěstování ve sbírkách nečiní větších potíží, pokud se dodržují základní 
pěstitelské pokyny. Opuntia sulphurea pochází z teplejších oblastí, proto nemá ráda 
příliš chladné zimování, doporučuje se teplota kolem 10 - 12 °C a zcela po suchu. 
 

 
 

 

     
 

 Stetsonia coryne, Gymnocalyc. castellanosii ssp. ferocior, Cleistocactus baumannii, Agua de Ramon 



OSTNÍK – duben 2019 ………................         .…………………………………………… 
 

57 

 

 
 

Trichocereus huascha, u Baldecitos 
 

 
 

Gymnocalycium vatterii, Nono 
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Ruta 40 s délkou asi 5000 km je nejdelší argentinskou silnicí. Je to 
nejkouzelnější silnice, táhnoucí se krajinou podél pohoří And, takže o krásné pohledy 
a přírodní skvosty není nouze. Ruta 40 prošla mnohými změnami a stále se 
prodlužovala. Dá se po ní projet několik Národních parků či přírodních rezervací, 
namátkou vzpomenu např.: Los Glaciares National Park, Cueva de las Manos, Los 
Cardones National Park a další zajímavosti. Dnes už je cesta většinou asfaltová, i 
když občas může být tzv. „praška“. Ruta 40 vystoupá v místě Abra del Acay do výšky 
4 985 m. Projíždět po RN 40 je skvělý zážitek a vzpomínky zůstanou na celý život.  
 

Lumír Král 
 
 
 

Kaktusaření a další hobby - 3. část 
 

Další artefakty, které někteří kaktusáři sbírají, jsou keramické kachličky. U nás 
pravidelně ke každé výstavě kaktusů, nechali udělat pamětní kachličku přátelé 
z Rakovníku. Za spoustu let je to už slušná kolekce. Já musím poděkovat panu 
Josefu Galovi, že mi některé přebytky nabídl do moje sbírečky. Vášnivým sběratelem 
všeho, co se týká kaktusů je pan Edmund Gincelis z Polska. Můžeme u něj vidět 
velkou sbírku kachliček, známek, odznaků apod. U nás je známý sběratel literatury a 
dalších kaktusářských suvenýrů Ing. Jaromír Vavrouch, který je i našim členem. 
 

 
 

 keramické kachličky výstavě kaktusů Gliwicích, Lumír Král, Edmund Gincelis, Wojtek Fojk, 29.5.2005  
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ukázka několika  keramických kachliček z Rakovníka 
 

 
Podobně jako v Rakovníku, jsou známé i kachličky z Německa. Keramické 

plakety jsou nedílnou součástí Pobeskydí, kdy ji každý přednášející dostává na 
památku. Jsou to unikáty v omezeném počtu, neznám nikoho, kdo by měl celou 
kolekci z Pobeskydí. Ještě větší rarita je keramická plaketa Zlatý Alberto, kterou 
může získat každý rok jen jeden oceněný pěstitel. Různě keramické upomínky 
vznikají k příležitostem kaktusářských Klubů nebo jejich výročí.      KL 

 
 
 

4. setkání mrazuvzdorných kaktusářů 
 
 

Letos proběhlo 4. setkání mrazuvzdorných kaktusářů v Horních Počaplech ve 
dnech 28. 2. - 1. 3. 2020. Bylo to v době, kdy jsem slavil svátek, ale také 70. 
narozeniny. A nebyl jsem sám, v tuto dobu slavil 55. narozeniny hlavní organizátor 
setkání pan Honza Müller.  Ubytování tradičně skvělé ve Sportovním areálu, výborná 
kuchyně a hlavně dobří kamarádi, které jsme od podzimu neviděli. Sobotní program 
přednášek proběhl v Kulturním domě, kde byl dostatek místa pro všechny zájemce.  
sobotní celodenní program 29. 2. 2020 

Burza kaktusů (průběžně celý den) 
Petr Jor - Kaktusy USA se zvláštním přihlédnutím k rodu Pediocactus 
H. Hadraba - Arizona a blízké okolí  
Vít Zavadil - Krásy Patagonie  
Pavel Heřtus - Kaktusy z cesty po Chile 2020  
Filip Jelínek - Výsevy kaktusů 
Jiří Horal, vz. H. Müller - Diploid-triploid-tetraploid = co je to za ksindl?  
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nedělní dopolední program 1. 3. 2020  
Blanka Jorová - Pár postřehů manželky z výpravy za kaktusy 
Lumír Král - Tefráky (rody Austrocylindropuntia, Cumulopuntia, Pterocactus, 
Tephrocactus, Maihueniopsis, Puna, Punotia) 
Jiří Vondráček - Pěstování a výsevy kaktusů, trochu jiný pohled  

 

      
 

vlevo: pohled do prodejního sálu, vpravo: hlavní organizátor akce, pan Honza Miller, dole: plný sál 
 

 
 

 
 

Podobně jako loni se sešlo asi 130 platících účastníků. Setkání má vynikající 
úroveň a získává si stále větší obliby. Je to prostě skvělá kaktusářská akce. Škoda, 
že je to pro nás z Ostravy tak daleko. Po obědě jsme se vypravili na vlak zpět domů. 
Honzo díky za skvělý zážitek. 
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Jaroslav Pocházka s kaktusářemi z Benešova, Rudolf Jankula, Jiří Flitr, Václav Švára 
 

      
 

zleva: Vladimír Skoumal, Bedřich Lichý, František Frýdl a Pavel Heřtus, Horní Počaply 
 

      
 

Zdeněk Červinka z Čelákovic, Lumír Král a naši členové při nočním posezení na pokoji 
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Odešel Miroslav Kupčák 
26. 10. 1947 - 2. 3. 2020  
 

 
 
 

      
 

Miroslav Kupčák, vpravo: den oslav jeho 70. narozenin v rodinném kruhu, Palkovice 28.10.2017 
 
 

Při návštěvě u Kupčáků, padl návrh, že bychom sympozium uspořádali na 
horské chatě na Palkovických Hůrkách. A tak se stalo, že u prvních setkáních 
Pobeskydí, byl mezi organizátory také Miroslav Kupčák. Devětkrát navštívil lokality 
v Mexiku, kde studoval místní kaktusy. Jeho jméno nesou čtyři popsané taxony 
autorů Halda, Sladkovský, Horáček. Mimo kaktusaření se věnoval také akvaristice, 
filatelii, luštění křížovek a houbaření. Jako muzikant působil v kapele Palkovjanka a 
v orchestru Válcoven plechu Frýdek-Místek. Mirek Kupčák po těžké nemoci v 
nemocnici Frýdek-Místek. Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.  
 

Čest jeho památce!         
 

Podobně jako minulý měsíc, jsem se i nyní v den 
naší schůzky dověděl, že naše řady opustil po dlouhé 
nemoci pan Miroslav Kupčák z Palkovic ve věku 72 let. 
Vyučil se elektromontérem a po základní vojenské 
službě, kterou absolvoval v západočeském Tachově, 
začal pracovat v Hutních montážích ve Sviadnově. 
Pracovní kariéru ukončil v 56 letech odchodem do 
plného invalidního důchodu. Jeho kaktusářské začátky 
jsou trochu neobvyklé a úsměvné. V roce 1983 přinesl 
domů jeho desetiletý syn Petr několik kaktusů a když 
Mirek viděl synův zájem, začal ho podporovat nákupem 
nových kaktusů, postavil pro kaktusy pařeniště a 
nakonec kaktusy získaly i jeho. Mirek byl dlouhá léta 
členem frýdeckého Klubu a dokonce několik let jeho 
předsedou. Když náš Klub slavil 40. výročí, dohodli 
jsme se, že bychom mohli uspořádat sympozium.   
 



Informace 
 
--- přednáška 4. 5. 2020 – Ing. Jaromír Chvastek: čeleď  Asclepiadoideae - zrušeno 
 

--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají 
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců 
v Ostravě-Porubě (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     

--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz 
 
 
 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  !!! 
 

všechny kaktusářské akce jsou do odvolání zrušeny 
 
Koronavirus Covid-19 postihl i náš Klub kaktusářů v Ostravě. Z nařízení vlády 
uzavřela Stanice přírodovědců v Porubě své místnosti, zavřené jsou hospody, 
je zákaz shromažďování, takže bohužel všechny naše kaktusářské akce 
jsou až do odvolání zrušeny. Jedná se o pravidelné schůzky, zájezd, 
výstava kaktusů, ale i Pobeskydí 2020. Všem se velice omlouváme. 
Ostník bude vytištěn pravidelně jako vždy začátkem měsíce. Bohužel se 
nemůžeme setkávat, takže bude k dispozici až po zrušení zákazu. Ovšem 
nemusíte zoufat, Ostník bude vždy začátkem měsíce na internetu až do 
odvolání. 
Sledujte pravidelně naše internetové stránky KKO: www.pavko.cz/kko   
nebo stránky předsedy Lumíra Krále, kde najdete aktuální informace: 
www.lumirkral.webnode.cz    

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  !!! 
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     Opuntia sulphurea, Famatanca, Catamarca              Opuntia sulphurea, u La Rinconada, Valecito  
 

      
 

     Opuntia sulphurea, nad Digue Valle Grande               Opuntia sulphurea, Las Chacras, San Luis 
 

      
 

   Opuntia sulphurea, Cruz del Eje, Cordoba                    Opuntia sulphurea, La Vinita, Tucuman 
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