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Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt.  (foto Lumír Král) 
 



Z naší činnosti 
 

Dne 3. 10. 2022 přijel na naši schůzku vzácný host, předseda Olomouckých 
kaktusářů - Ing. Michal Rec. Přátelé, kteří byli u něj na zájezdě, ví dobře, jak 
nádherná je to sbírka. Velký skleník plný kaktusů, ale i jiných sukulentů. Tentokrát se 
Michal zaměřil na rod Agave. Přednášku na toto téma jsme ještě neměli, i když jsme 
nějaké Agave viděli na několika cestopisných přednáškách, především ze severní 
Ameriky. Podobně jako u jiných rostlin, tak i u agávek se objevuje hned několik 
nádherných hybrid. V oblibě jsou zvláště malé druhy nebo různé variegáty. Ani jsem 
netušil, kolik krásných forem můžeme vidět u rodu Agave. Navíc přednášející doplnil 
skvělým slovním doprovodem a také pěstitelskými radami. Po přednášce nabídl 
Michal celou bedýnku svých přebytků k prodeji. Po rostlinách se jen zaprášilo. 
Děkujeme přednášejícímu Ing. Michalovi Recovi za velmi příjemně strávený večer, 
dokonce se s námi stavil v nedaleké hospůdce na další pokec o rostlinách apod.  
 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. - Eriosyce (Cactac.) gen. revis. & 
ampl. (Succ. Pl. Res., 1): 119, 1994. 
 
Synonyma 
Chilenia chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Backeb. 
Echinocactus chilensis Hildm. ex K. Schum. 
Euporteria chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Kreuz. & Buining 
Neochilenia chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Backeb. 
Neoporteria chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose 
Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter 
Pyrrhocactus krausii F. Ritter 
 
Na titulní straně je Eriosyce chilensis, který  se nachází na pobřeží mezi Coquimbo a Valparaiso 
v Chile. Podle IUCN patří mezi 100 nejohroženějších druhů na světě. Jeho vzácnost je způsobena 
především malým výskytem původních stanovišť. Roste na pobřežních skalách a je vážně ohrožena 
výstavbou bydlení. Eriosyce chilensis má zelené stonky, schované do hustých, silných trnů. Jedná se 
většinou o jednotlivý vytrvalý stonek, vzácně shlukující se na bázi, krátce válcovitý, někdy poléhavý, 
až 100 cm vysoký. Zpočátku je kulovitý, pak sloupovitý, až 30 (-100) cm vysoký a 8 - 12 cm v 
průměru, na vrcholu vlnitý. Žeber bývá 14 - 16 (nebo více) blízko sebe, vroubkované. Četné bělavě 
žluté až nahnědlé trny, jsou tuhé, jehlicovité, těžko rozlišitelné střední a okrajové, až 18 mm. Středních 
6 - 8, 15 - 25 mm dlouhé. Okrajových trnů 16 - 24, často štětinaté, 10 - 15 mm dlouhých. V létě vytváří 
velmi nápadné květy, které vyrůstají na vrcholku z mladých areol, obvykle krémově bílé, ale také 
růžovo-oranžové nebo karmínově červené až 5 cm v průměru, často se vyvíjejí v párech, po jedné na 
každé straně, ze stejné areoly, s vnitřními, vzpřímenými okvětními lístky. Semeník, trubice a plod jsou 
téměř holé, ale s několika malými šupinami a malým počtem chlupů. Charakteristickým znakem tohoto 
druhu je častý vývoj poupat v párech ze stejného místa. Oplodí a květinové trubice s chomáčky vlny a 
skelně bílými štětinami. Protáhlé plody, až 3 cm dlouhé, v době zralosti jasně červené.  
Eriosyce chilensis var. chilensis má tendenci vytvářet fuchsiově červené květy často s bílými středy. 
Eriosyce chilensis var. albidiflora mívá žluté květy s červeným nádechem. Rozšíření: Pichidangui, 
Coquimbo. Pěstuje se snadno, vyžaduje pravidelnou zálivku, ale nepřelévat, plné slunce a hodně 
větrat. Zimování po suchu, vydrží krátkodobě až -5 °C. Obvykle se množí ze semen.  
 

Obrázky na zadní straně doplňují článek „Rod Eucomis“, uprostřed tohoto 
čísla Ostníku. 
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Kaktusy a trocha genetiky 
 

 
 

My jako kaktusáři vědomky či nevědomky při svých výsevech, při sledování 
variability druhů, zkoumání jejich příbuznosti, při snaze o udržení genetické čistoty či 
naopak při křížení rostlin zákonitostí genetiky využíváme. Určitě není na škodu se 
podívat na některé základní pojmy, které bychom si měli přiblížit, tentokrát již z 
dnešního pohledu. 

Nový jedinec vzniká po spojení pohlavních buněk, u rostlin po opylení 
matečné rostliny. Pohlavní buňky nesou poloviční (haploidní) počet chromozomů 
oproti ostatním tělním buňkám, tedy jednu sadu chromozomů. Při jejich spojení 
vznikne celistvá dvojitá sada chromozomů (diploidní počet), nový jedinec dostává od 
každého z rodičů po jedné sadě. U rostlin se můžeme setkat s polyploidií, např. 
tetraploid má čtyři sady chromozomů. 

Chromozomy jsou vlastně kousky dvoušroubovice DNA, jejichž počet v sadě 
je u různých organizmů různý. Člověk má v pohlavních buňkách sadu 23 
chromozomů, proto v jádrech tělních buněk najdeme dvě sady, tj. 46 chromozomů. U 
rostlin čeledi Cactaceae byl zjištěn v sadě počet 11 chromozomů. Polyploidie je v 
této čeledi více než běžná. Takže např. diploidní rostlina je s 22 chromozomy, 
triploidní s 33, oktaploidní s 88 chromozomy apod. 

Na každém chromozomu jsou úseky DNA označované jako geny (gen je 
zodpovědný za složení určité bílkoviny, za určitou dědičnou vlastnost). Ale projeví se 
každý gen navenek? Nikoliv; tento genetický obsah tvoří genotyp, ale jen ty znaky 
zakódované v genech, které se projeví navenek, tvoří fenotyp. 

U diploidních rostlin to lze pochopit snadno. Pokud tedy ještě vstřebáme 
pojem alela. Daný gen se totiž může vyskytovat v populaci v jedné, dvou i mnoha 
dalších formách, těmto formám se říká alely. Vezměme si objekt Mendelova výzkumu 
– hrášek, u kterého se soustředíme na gen pro barvu květu. Tento gen může mít dvě 
alely – pro bílou a pro fialovou barvu květu. Protože máme diploidní rostlinu, může v 
ní být po rodičích trojí možná kombinace těchto alel, tedy trojí genotyp. Jsou-li obě 

V tomto roce vzpomínáme dvousté výročí 
narození Gregora Johanna Mendela (narozen 
20. července 1822 v Hynčicích – nyní Vražné), 
moravského přírodovědce, kterého oprávněně 
považujeme za zakladatele vědeckého oboru 
genetiky. Při svých pokusech, zejména s 
křížením hrachu, objevil základní zákonitosti 
dědičnosti. Díky pečlivé práci a detailním 
záznamům o výsledcích křížení získal velké 
množství dat, která dokázal s využitím teorie 
pravděpodobnosti a své inteligence správně 
vyhodnotit a interpretovat a v roce 1866 dospěl k 
formulaci základních zákonů dědičnosti. Jak už 
to často bývá u géniů své doby, byly jeho práce 
doceněny až ve druhé polovině 20. století a 
vědecky byly potvrzeny objevy spojenými s 
výzkumem složení a funkce nukleových kyselin, 
zejména DNA (deoxyribonukleové kyseliny) jako 
nositelky dědičných informací. 
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alely stejné (genotyp), je výsledek jasný, barva květu je buď bílá, nebo fialová 
(fenotyp). Je-li genotypem jedna alela pro bílou, druhá pro fialovou barvu, projeví se 
ta druhá a květ je fialový. Jaký z toho udělat závěr? Alela, která se fenotypově 
projevila, se nazývá dominantní, druhá, která sice je v posledním uvedeném 
genotypu obsažena, se ve fenotypu neprojevila a označuje se jako recesivní. 

Velmi jednoduché je zkoumat, co se stane, když jedním rodičem bude hrášek 
s oběma alelami stejnými. Takové jedince se stejným alelami, nazýváme 
homozygoty. Kdyby měli alely různé, nazvali bychom je heterozygoty. První rodič 
nechť má obě alely pro fialovou barvu, označíme jej jako AA (dominantní 
homozygot), druhý rodič obě alely pro bílou barvu, označíme jej jako aa (recesivní 
homozygot). Každý jejich potomek dostane od prvního rodiče alelu A, od druhého 
alelu a, bude mít genotyp Aa, barvu květu fialovou (fenotyp). Potomek má dva geny 
různé, je proto heterozygot. Potomstvem těchto rodičů je první filiální (dceřiná) 
generace F1. Generace F1 je uniformní – genotypově heterozygotní Aa. 

Když bychom pokračovali dále a vzali jako rodiče heterozygoty z generace F1, 
tedy Aa a Aa, jejich potomstvem by byla druhá filiální generace F2, s možnostmi 
genotypu AA, Aa, aA, aa. Tři čtvrtiny rostlin by měly fialový květ (AA, Aa, aA), jedna 
čtvrtina bílý (aa). Fenotypový poměr těchto barev by byl u rostlin tři ku jedné. Druhá 
filiální generace již není uniformní. Tady stojí za to si uvědomit, že když si koupíme 
semena hybridní odrůdy např. rajčete, semena ze sklizených plodů už mají význam 
F2 generace, která nebude jednotná. 
 

 
 

 

 
 

         Gymnocalycium andreae (vlevo)                        Gymnocalycium baldianum (vpravo) 

Mendel sledoval i jiné znaky 
hrachu, např. tvar semen – svraskalý 
a kulatý. Nechť je rodičovská P-
generace homozygotní. Jeden z 
rodičů má genotyp AA (fenotyp jsou 
kulaté hrášky) a druhý z rodičů 
genotyp aa (fenotyp svraskalé 
hrášky). Výsledky jsou obdobné jako 
u barvy květu. Tentokrát se 
podívejme na schéma, kde uvidím 
genotypové a fenotypové výsledky. 
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         Gymnocalycium x ANBALD a hybrid Astrophytum capricorne x asterias cv. Superkabuto 
 
 

Vznikne-li např. křížením rodičů rostlin s bílým květem a červeným květem 
potomstvo první filiální generace s růžovým květem, hovoříme, že alely pro bílý a 
červený květ jsou semidominantní – projeví se stejnou mírou jako průměr. Jako 
kaktusářům známý příklad to může být hybrid žlutě kvetoucího Gymnocalycium 
andreae a červeně kvetoucího Gymnocalycium baldianum zvaný ANBALD. 

Už sám Mendel zjistil, že vyzkoumané zákonitosti nelze uplatnit vždycky. 
Neúspěšný byl při pokusech s jestřábníkem, protože jeho semena vznikají bez 
opylení cizí rostlinou (což je u kaktusů časté u rodu Frailea, samosprašné jsou i 
mnohé další). Řada znaků je ovlivněna více než jedním genem (např. u člověka 
barva očí), proto úvahy o jejich dědičnosti již nejsou tak jednoduché jako u výše 
zkoumaného tvaru semen hrášku nebo barvy květu. Polyploidie hojná u kaktusů 
přináší další komplikace a jednoduché závěry jako u hybridizace diplodních rostlin už 
dělat nemůžeme. Do extrému vyhnané jsou nekončící hybridizace v rodu 
Astrophytum. A tak i my se můžeme při našem množení kaktusů setkat s leckterým 
překvapením. 
 

Ing. Pavel Klouda 
 
 
 

Rod Eucomis 
Eucomis L´Herit, Sert. Angl. 17. t. 18 (1788 publ. 1789).  
 

Jižní Afrika se vyznačuje zajímavými druhy rostlin, které rostou jen v této 
oblasti. Jsou to například sukulenty rodů Crassula, Aloe, Euphorbia, ale především 
zástupci čeledi mesemb. Další sortou jsou cibuloviny, které mohou mít spoustu 
podob. Mezi nádherné druhy patří zástupci rodu Eucomis. V češtině dostala rostliny 
pěkný název Chocholatice, která nevyniká ani tak krásou květu, jako spíše zvláštním 
vzrůstem. Angličané ji nazývají „Pineaple-Flower“ a němci „Ananasblume“, neboť 
zelený listový chochol sedí nad hustým válcovitým květenstvím, podobně jako u 
ananasu. Jednotlivé kvítky jsou šestičetné, zelenobílé, purpurové nebo nahnědlé. 
Z velké šupinaté cibule raší přízemní šavlovité listy, u většiny druhů výrazně 
tečkované. Cibule se každoročně zvětšuje a může tvořit dceřiné cibulky. Vejčitá 
semena jsou ukryta v trojboké tobolce. Vykvétá na jaře, některé druhy i v létě. 
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Nádherné a zajímavé tropické rostliny jsou domovem v Jižní Africe, 
Botswaně, Lesotha, Eswatini, Zimbabwe a Malawi. Druhy rostou na pastvinách, v 
lesích, bažinách a na březích řek, ale v sušších oblastech se nevyskytují. Menší 
druhy se častěji vyskytují ve vyšších polohách, na vrcholcích kopců nebo jiných 
exponovaných místech; větší druhy upřednostňují méně exponovaná stanoviště, jako 
jsou vlhké rokle a břehy potoků. Rod zahrnuje 13 akceptovaných druhů: 
 

Eucomis amarylidifolia Baker – Jižní Afrika 
Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. (syn. E. undulata Aiton ) – Jižní Afrika, Malawi, Zimbabwe,   
Botswana, Lesotho, Eswatini 
Eucomis bicolor Baker – Jižní Afrika, Lesotho 
Eucomis comosa (Houtt.) Wehrh. (syn. E. punctata L'Hér., E. striata (Ker Gawl., WTAiton ) – J. Afrika 
Eucomis grimshawii G.D.Duncan & Zonn. - Jižní Afrika 
Eucomis humilis Baker – Jižní Afrika, Lesotho 
Eucomis montana Compton – Jižní Afrika, Eswatini 
Eucomis pallidiflora Baker (syn. E. pole-evansii N.E.Br. ) Jižní Afrika, Lesotho, Eswatini 
Eucomis regia (L.) L'Hér. - Jižní Afrika 
Eucomis schijffii Reyneke – Jižní Afrika, Lesotho 
Eucomis sonnetteana N.R.Crouch, Mart.-Azorín & JEBurrows – Mpumalanga 
Eucomis vandermerwei Verd. – Mpumalanga 
Eucomis zambesiaca Baker – Malawi, Zimbabwe, Limpopo 
 

Jméno Eucomis poprvé použil Daniel Solander, který ovšem zemřel dříve, než 
byl název publikován. Poprvé uvedl název Eucomis Charles L'Héritier v roce 
1789. Eucomis je řazen do podčeledi Scilloideae čeledi Asparagaceae.  
 

     
 

      kvetoucí Eucomis autumnalis,                           rozmnožování pomocí bočních cibulek 
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Druhy lze rozdělit do dvou skupin. Jedna se skládá ze sedmi převážně 
krátkých diploidních druhů s 2 n  = 2 x  = 30 chromozomů, E. amarylidifolia, E. 
bicolor, E. grimshawii, E. regia, E. schijffii, E. vandermerwei a E. zambesiaca .  

Druhá se skládá z pěti převážně větších, tetraploidních druhů s 2 n  = 4 x  = 60 
chromozomů: E. autumnalis, E. comosa, E. humilis, E. montana a E. pallidiflora.  

Chocholatice jsou nápadné tropické rostliny, vídáváme je dosud jen ve 
sklenicích, přesto je však můžeme v našich podmínkách vysazovat i na zahradě. Na 
trvalém stanovišti se musí sázet raději hlouběji (15 až 25 cm). Při dobré pokrývce 
není třeba se bát vymrzání. Rostlinka poměrně dlouho kvete, a to zejména v době, 
která je jinak chudá na květy. Dekorativně působí nejen samotný květ, ale i plody a 
listy. Použití najde též jako solitéra mezi nižšími trvalkami nebo ve větším alpínu. 
V zahradě vyhledáme suché a chráněné stanoviště na plném slunci. Požaduje 
propustnou, kyprou půdu zásobenou živinami. Nejvhodnější je směs písku a dobré 
pařeništní země s příměsí dobrého kompostu. 

Druhy Eucomis se pěstují jako okrasné rostliny. Většina druhů kvetoucích v 
létě snese mráz až do -5, někdy až -10 °C, když jsou v zimním klidu, za předpokladu, 
že jsou udržovány v suchu. Nejlépe kvetou, pokud jsou v létě vystaveny slunci a 
vlhkosti.  

Venku vysazujeme v druhé polovině dubna do hloubky 10 cm a na vzdálenost 
40 - 60 cm, ošetřujeme ji stejným způsobem jako jiné tropické rostliny vysázené do 
volné půdy. Vyžaduje hodně vláhy v době vegetace. Je vděčná za občasné 
přihnojení slabší dávkou plného hnojiva. Dbáme na to, aby široký květ s pěknou, 
matově lesklou růžicí listů na vrcholu rostliny nebyl poškozen větrem. 

Při přesazování rostlin oddělujeme postranní cibulky, které při správném 
ošetřování vykvetou za 2 - 3 roky. Mohou se množit také semenem, vyséváme do 
směsi písku a listovky. Velmi pomalu klíčí. Výsevy umístíme v polo teplém skleníku. 
V příštím roce přesazujeme semenáče do pařenišť, kvetou většinou až čtvrtý rok. 
 

     
 

       na poškozeném listu vyrůstá nová cibulka,               letos na podzim vyrostlo druhé květenství 
 
 

V příznivých podmínkách můžeme nechat cibule pod dobrou zimní pokrývkou 
venku přezimovat. Bezpečnější však je, kdy rostliny po zaschnutí listů vyjmeme ze 
země a uskladníme je v suchém a chladném prostředí za dostatečného přístupu 
vzduchu. Chocholatice se může pěstovat také v bytě, a to tak, že se cibule v březnu 
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vysadí jednotlivě do hrnku průměru 12 - 15 cm. dá se jen tak hluboko, aby špička 
cibule ještě vyčnívala ze země. 

Eucomis se dá množit i jiným způsobem. Když nařežete listy na délku asi 2 - 3 
cm a nasadíte do propustného substrátu, docela dobře řízky vytvoří nové cibulky. 
Pěstování těchto rostlin je nenáročné.       KL 
 
 
 

 Brněnské sympozium 2022  
 

Jak už se stalo tradicí, i letos se uskutečnilo brněnské podzimní sympozium. 
Tentokrát jsme se sešli v sobotu 22. 10. 2022 v Brně - Líšni na radnici v zasedacím 
sálu. Z Ostravy jsme jeli ve čtverko: Frýdl, Lichý, Král a Martiník. Vyjeli jsme brzy 
ráno, abychom přijeli na místo konání před zahájením v 9. hodin. Dalším našim 
členem, který navštívil sympozium, byl prezident Společnosti Ing. Jaroslav Vích. 
Kromě českých pěstitelů, se přijeli podívat i přátelé z Polska a ze Slovenska. 
V předsálí proběhl i prodej rostlin apod. Sympozium zahájil Radek Čech, který 
nastínil program přednášek, dvě dopoledne a dvě po obědě odpoledne. Letos to byli: 

Škrovan Albert - Bolivie a Cremnocereus albipilosus 
Papsch Wolfgang - Argentina, země kontrastů 
Chvastek Jaromír - Etiopie 
Staník Roman - Mexiko 

 

 
 

setkání před přednáškou: Wolfgang Papsch a Jaroslav Záhora 
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mezinárodní složení, zleva: Goldmann (PL), Lichý, Frýdl, Procházka, Král (všichni CZ) a Behul (SL) 
 
 

Prezentace byly skvělé, celá akce se nám dost líbila. Po skončení sympozia 
jsme si šli ještě na chvíli sednout a povykládat do hospůdky. Poděkování patří všem 
organizátorům a budeme se těšit na příští rok. 
 
 
 

Naši jubilanti 
Ing. Miroslav Halfar - 70 let    
 

 

Letos v listopadu oslaví kulaté výročí náš dlouholetý člen Ing. 
Miroslav Halfar. Prakticky jsem se s oslavencem seznámil už v 
době, kdy jsem začal docházet do ostravského kaktusářského 
klubu v první polovině sedmdesátých let. Už v tuto dobu byl 
našim členem KK v Ostravě a nabízel na schůzkách své 
nádherně pěstované přebytky. Po roce 1989 na schůzky 
docházel z pracovní zaneprázdněnosti jen ojediněle, aby zaplatil 
příspěvky nebo nám představil některou ze svých přednášek z 
cest za kaktusy. Zajistil několik zahraničních přednášejících na 
setkání kaktusářů Pobeskydí, např. 1999: Van Heeck, 2000: 
Zachar, 2002: Wohlschlager. Děkovat mu můžeme i za skvělé 
překlady z němčiny. V letech 2009, 2010 a 2012 měl sám 
nádherné přednášky na Srdci Beskyd. Má i velké zásluhy při 
rozvoji kaktusaření v rámci Společnosti. Přejeme našemu 
jubilantovi do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
cestovatelských zážitků a pěstitelských úspěchů, aby mu kytičky 
dělaly ještě dlouhou dobu radost. 
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Historie botaniky v obrazech - 21. 
 
Augustin Pyramus de Candolle (1778 - 1841) 
 

   
 

Augustin Pyramus de Candolle (4. 2. 1778 Ženeva - 9. 9. 1841 Ženeva), jako 
syn Augustina de Candolle, veřejného činitele, a jeho manželky Louise Eléonore 
Brière.  Byl švýcarský botanik, svými myšlenkami silně ovlivnil i Charlese Darwina. 
 

    
 

Revue de la Famille des Cactées 1829 
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Augustin Pyramus de Candolle pocházel ze starého rodu z francouzského 
regionu Provence, ovšem narodil se ve švýcarské Ženevě, kam se uchýlili jeho 
předci v polovině 16. století pronásledovaní kvůli náboženskému vyznání. I když v 
mládí byl často nemocný, pilně studoval a ve škole vynikal svými znalostmi v klasické 
a obecné literatuře a měl talent na vytříbenou poezii. Později začal studovat vědu na 
universitě v Ženevě, kde vyučoval také J. P. E. Vaucher, který ho podnítil k 
rozhodnutí dělat botaniku jako hlavní náplň svého života. 

V roce 1794 začal Candolle na otcovo přání studovat medicínu v Ženevě, ale 
pokračoval v botanických exkurzích na švýcarský venkov. V roce 1796 ho geolog 
Déodat de Dolomieu pozval, aby přijel do Paříže studovat medicínu a 
přírodopis. Navštěvoval přednášky mnoha slavných vědců té doby a úzce se znal s 
Cuvierem, Lamarckem, Desfontainesem a Delessertem. Candolle se vrátil do Ženevy 
v roce 1797, ale o rok později byl zpět v Paříži a zůstal tam až do roku 1808. V tomto 
roce byl jmenován profesorem botaniky na École de Médecine v Montpellier a do 
roku 1816 byl členem tamní přírodovědecké fakulty. 

Jeho první práce, Plantarum historia succulentarum (4 díly, 1799) 
a Astragalogia (1802), upoutaly pozornost Georgese Cuviera, pro kterého pracoval 
jakou zástupce na College de France v roce 1802, a také si jich všiml Jean-Baptiste 
Lamarck, který ho později pověřil, aby publikoval 3. vydání díla Flore française (1803 
- 1815). Dílo Principes élémentaires de botanique, které bylo vytištěno jako úvod této 
práce, obsahovalo první ukázky jeho principů klasifikace, která byla založena na 
přírodních metodách, oproti umělého systému Linného. 
 

      
 

kresby z Revue de la Famille des Cactées 
 

V roce 1804 dosáhl doktorátu na lékařské fakultě v Paříži a publikoval 
práci Essai sur les propriétés médicales des plantes a brzy na to v roce 1806 
dílo Synopsis plantarum in flora Gallica descriptarum. Na žádost francouzské vlády 
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prováděl v letním období následujících 6 let botanický a zemědělský výzkum po celé 
Francii; výsledky těchto bádání byly publikovány v roce 1813. V roce 1807 byl 
jmenován profesorem botaniky na lékařské fakultě university v Montpellieru, v roce 
1810 přešel na nově vytvořenou katedru věd na této universitě. V Montpellieru 
publikoval práci Théorie élémentaire de la botanique (1813) a v roce 1816 odešel 
zpátky do Ženevy a následujícího roku ho požádala vláda ženevského kantonu, aby 
obsadil nově vytvořené místo na historii přírodních věd. Zbytek života strávil 
vylepšováním a dokončováním svého přirozeného systému botanické klasifikace. 
Výsledky své práce nejdříve publikoval v díle Regni vegetabilis systema naturale, ale 
v roce 1821 byly dokončeny jen 2 díly. Zjistil, že není v jeho silách dílo dokončit, 
protože by bylo příliš obsáhlé. Kvůli tomu v roce 1824 začal tvořit méně rozsáhlou 
práci stejného druhu, Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, ale byl 
schopen dokončit jen 7 dílů, dvě třetiny zamýšleného díla.  
 

     
 

obrázky z Revue de la Famille des Cactées 

 
Jeho publikační činnost byla podstatně větší a ovlivnila hned několik předních 

botaniků. Spisy Candolle během období Montpellier a Ženevy pokrývají širokou škálu 
témat týkajících se světa rostlin. Nejsou pouze v taxonomii a biologii rostlin, ale 
zahrnují fytochemii, patologii rostlin, lékařskou botaniku, agronomii a 
fytogeografii. Pro nás kaktusáře je nejzajímavější dílo Revue de la Famille des 
Cactées, vydané v roce 1829.  

V roce 1818 se stal členem akademie Leopoldina, v roce 1820 byl zvolen 
zahraničním členem Bavorské akademie věd a v roce 1827 členem - 
korespondentem Pruské akademie věd. Od roku 1826 byl korespondujícím a od roku 
1835 čestným členem Ruské akademie věd v Petrohradě. Královská společnost jej v 
roce 1833 vyznamenala Královskou medailí. V posledních letech mu příliš nesloužilo 
zdraví a nakonec v Ženevě zemřel. 
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obrázky z Memoire sur Quelques Espéces Cactées 1834 

 
Jeho syn, Alphonse Pyrame de Candolle (1806 - 1893), nastoupil na místo 

otce a pokračoval v jeho díle. Jméno jeho otce dnes nesou 
rody Candollea a Candolleodendron. Se značkou DC se můžeme setkat i dnes.     KL 
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Nabídka 
 

Pan Petr Koupelka dlouhá léta nabízel kaktusářskou literaturu. Nyní by chtěl svůj obchod 
ukončit. Nabízí se otázka, zda by někdo nechtěl jeho práci převzít a pokračovat dále. Najde se nový 
provozovatel obchodu s literaturou „Cactus.cz“ ? 
 

Zde je nabídka Petra Koupelky: 
Když jsem v roce 1983 - v první sezóně mého kaktusaření - dostal k narozeninám knihu Lovec 

kaktusů (autor Karel Crkal), netušil jsem, jak dalece mě zasáhne. Obsahovala totiž seznam citované 
literatury, mnohdy s exoticky, nebo tajuplně znějícími názvy, evokující další zájem o kaktusářskou 
literaturu. Mezi kaktusy a literaturou jsem se nakonec pohyboval bezmála 40 let. 
 

Aktivity kolem literatury bych rád někomu jako celek přenechal. 
Chcete provozovat svůj vlastní (internetový) obchod s literaturou? 
Právě se naskýtá vhodná příležitost. 
Součástí nabídky je: 
1. 93 standardizovaných krabic s literaturou. Jedná se o takové krabice, ve kterých se  
dodává kancelářský papír. Obsah každé krabice je pečlivě katalogizován. 
2. Krabice mají dodatečně zpevněné dno pěti- nebo sedmi-vrstvou vlnitou lepenkou. 
3. K dispozici dám databázi 2550 položek, z nichž 967 je skladem, dostupné ve formátu 
DBF, TXT, XLSX, ACCDB,  kterou si můžete naimportovat do svého systému. 
4. Skeny 1656 titulních stran publikací, převážná část ve vysokém rozlišení, celkem 
přes 40 GB dat. 
5. Miniatury skenů titulních stran publikací, vhodné pro prezentaci na internetu. 
6. Katalog ve formátu DOCX. 
7. Webová prezentace, kterou si můžete nahrát ke svým dosavadním stránkám, pod 
svou doménu, nebo někam, kde poskytují free hosting. Ukázka je od třetí strany na 
adrese https://www.cactus.cz 
 

Prodejní cenu bych si představoval cca 150.000 (cena „zásob“ v 
předinflačních cenách je 269.077. Bude-li mít vážný zájemce jinou představu o ceně, 
jsem nakloněn domluvě. Vyžádejte si e-mailem přehled "zásob". 
Osobní odběr v Olomouci po předchozí dohodě. 
 

Dále jsou k dispozici dvě sestavy trubicových regálů, přizpůsobené rozměry 
výše uvedeným krabicím. 
Velká sestava - pro 96 krabic, 9.000,- 
Malá sestava - pro 32 krabic, 3.000,- 
 

S pozdravem 
Petr Koupelka, Olomouc,  
podrobnosti na adrese  https://www.cactus.cz 
 

 



Informace 
 
--- Mikulášská schůzka - v pátek 2. 12. 2022, restaurace Oáza od 16. hodin, 

přednáška: MUDr. Roman Staník - Brazílie, tradiční tombola, občerstvení 
--- 2. 1. 2023 – přednáška 
--- 6. 2. 2023 – výroční schůze s přednáškou 
 

--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a 
přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 
17. hod., ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, 
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 
 
 
UPOZORNĚNÍ 
 

V pátek 2. 12. 2022, proběhne v restauraci Oáza, od 16. hodin poslední schůzka 
v roce, tzv. Mikulášská. Čeká nás pěkná přednáška o Brazílii od MUDr. Romana 
Staníka. Tradičně chystáme i bohatou tombolu, proto prosíme naše členy, aby si 
připravili své přebytky, kterými by chtěli udělat radost svým kamarádům. Pro všechny 
bude připravené občerstvení vynikajícího gulášku. Většinou se schůzka protáhne do 
pozdních večerních hodin, abychom zavzpomínali, co se v letošním roce stalo a co 
bychom chtěli připravit v příštím roce. Tak se připravte na pěkné zakončení letošního 
roku, kdy jsme se mohli po kovidu zase scházet. 
 
 
 
Adresy autorů: 
Ing. Klouda Pavel, e-mail: klouda@iol.cz 
Koupelka Petr, e-mail: petr.koupelka@cactus.cz 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
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         Eucomis comosa „Oakhurst“                   Eucomis vandermerwei (všechny obrázky Lumír Král) 


