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Gymnocalycium armatum, Paichu Centro (foto František Frýdl)  



Z naší činnosti 
 

Dne 7. 11. 2022 mezi nás zavítal MUDr. Martin Švidrnoch, aby ukázal pár 
nádherných obrázků ze své poslední cesty do Chile začátkem roku 2022. Situace 
s cestováním po koronaviru, nebyla ještě ideální. Martin nám povykládal, jaké nastaly 
problémy s testy u nás, ale hlavně v Chile. Vyslechli jsme si i další úsměvné historky, 
ale co nás nejvíce zajímalo, byly kaktusy. Viděli jsme např. nádherné Eriosyce, 
Pyrrhocactus a další. Hlavní část se však věnovala rodu Copiapoa. Kromě známých 
druhů jako C. cinerea, echinata apod., jsme viděli hned několik skvělých novinek. 
Většinou divoce vytrněné druhy čekají na významnější rozšíření v našich sbírkách. 
Prostě paráda. Přednáška byla perfektně zpracovaná a všem se velmi líbila. 
Děkujeme přednášejícímu Martinovi Švidrnochovi za nádherný a příjemně strávený 
večer. Tak zase někdy příště. 
 
 
 

!!!  DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  !!! 
 

Schůzka v lednu se bude konat až v pondělí 9. 1. 2023  
První pondělí v lednu (2. 1. 2023) je Stanice přírodovědců zavřená. 
Přednáška: Jaroslav Procházka z Brna - Uruguay 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Gymnocalycium armatum F. Ritter - Kakteen in Südamerika 2: 662, 1980. 
Dnešní obrázek na titulní straně pořídil ve své sbírce, pan František Frýdl. Rostlina pochází z Bolivie, 
kde roste na lokalitě Paichu Centro, MS 375. Ritterova typová lokalita se nachází v údolí Rio Paichu, 
severně od městečka Paichu Centro, ležícím v jihovýchodní Bolívii. Je vzdálena asi 50 km vzdušnou 
čarou od typové lokality Gymnocalycium cardenasianum u Carrizal. Rostliny jsou si velmi podobné, 
proto byly několikrát překombinované, dostala několik dlouhých jmen, na ukázku jedno známé jako:  
Gymnocalycium spegazzinii Britton et Rose subsp. cardenasianum (Ritter) Kiesling et Metzingvar. 
armatum (Ritter) Slaba et Šorma, comb. et stat. nov. 
Stonek neodnožující, šedozelený, tvrdomasý, kořen silný, řepovitý, kuželovitý. Žebra v počtu 8 - 15, 
nepatrně rýhovaná, 15 - 30 mm široká, 4 - 7 mm vysoká, rýhy úzké, napříč žeber směřující; hrbolce 
chybějí nebo jsou jen asi 4 mm vysoké, ploché, zaoblené. Trny odstávající, hnědé až téměř černé; 
okrajové trny v počtu 3 - 6, většinou 4 - 7 cm dlouhé, nejsilnější dole, častěji všechny zahnuté, někdy s 
lehce hákovitými konci; středový trn buď chybí nebo přítomný 1-2 stejné středové trny. Květy vyrůstají 
na temeni, 30 - 40 mm dlouhé, jenom za teplého počasí se otvírající, jen na málo hodin a po více dní, 
nevonící; květní lůžko polokulovité, 3,5 - 6 mm dlouhé, 6 - 9 mm široké, s několika málo zelenavými 
nebo červenavými, bíle lemovanými šupinami, které jsou širší než dlouhé, 2,5 - 3 mm dlouhé; 
nektarium purpurové, 1,5 - 2 mm dlouhé, horní část trubky je úzce nálevkovitá, 12 - 18 mm dlouhá, 
uvnitř purpurová, vně šedozelená, s většími zaokrouhlenými šupinami; tyčinky světle purpurové, 
krémové prašníky vytváří kolem blizny téměř dutou kouli; čnělka 6 - 7 mm dlouhá, žlutavá, okvětní 
lístky 12 - 15 mm dlouhé, 5 - 7 mm široké, Plod asi 15 - 20 mm dlouhý, 7 - 10 mm široký, 
zelenkavý. Semena 1,2 mm dlouhá, 0,7 mm široká, červenavě temná, velmi hustě hrbolkatá. 
Proměnlivost rostlin pouze v rozdílné barvě trnů, jdoucí od žluté až po téměř černou. G. armatum je na 
rozdíl od G. cardenasianum, charakteristické menším a plošším stonkem, silnějšími, vždy do všech 
stran odstávajícími, až hnědočernými trny, a také menší velikostí a tmavší barvou semen. I květy 
dosahují menších rozměrů než u typové variety. Pěstitelské nároky nejsou náročné, jelikož největší 
ozdobou jsou husté a dlouhé trny, doporučuje se světlé a dobře větrané stanoviště. 



Co se psalo v Ostníku před 50 lety - 2. 
 

V říjnovém čísle Ostníku jsme si připomněli, co se psalo v Ostníku před 50. 
lety. Jelikož tyto pěstitelské články jsou poučné i v současné době, budeme 
pokračovat ve vzpomínkách. Dnes připomeneme dalšími články, tentokrát z pera 
Jiřího Gibla a MUDr. Vladimíra Plesníka.   
č. 6. – listopad 1972: Zakořeňování kaktusů 
č. 7. – prosinec 1972: Perlit jako substrát pro kaktusy 
 
Číslo 6. – listopad 1972 
Pro pěstitele: Jiří Gibl 
 

Staré a přesto stálé aktuální téma - zakořeňování kaktusů 
Myslím si, že v žádném případě neuškodí občas vytáhnout ze studnice 

informací i některé ze starších témat a trochu je oprášit, neboť ne všechno co je 
staré, již neplatí a nahrazeno poznatky novými. K takovým tématům zcela jistě patří 
zakořeňování kaktusů, jak se odborně říká na sucho. Neznám a jistě na celém světě 
neexistuje kaktusář, jemuž by někdy některá rostlina nezačala najednou zahnívat, a 
on nebyl nucen sáhnout po noži nebo skalpelu, zahnívající část rostliny odstranit a 
ránu čistě oškrábat až na zdravou tkáň. 

Je celá řada receptů, co s takovouto rostlinou dělat. V prvé řadě je 
samozřejmé nechat ránu na slunci, či u jiného zdroje tepla vysušit a to důkladně. 
Podle velikosti rány a ročního období i několik týdnů, až se na řezné ráně vytvoří bílá, 
někdy i sklovitá pokožka. Pokud není řezná rána příliš velká je pochopitelně možné 
takový kaktus okamžitě roubovat, ale na toto téma bych dnes nechtěl hovořit. Dnes 
budu úmyslně hovořit o zakořeňování. Až po dokonalém vysušení řezné rány se 
všechny informace v podstatě shodují, a teď nastává celá plejáda rad a pokynů, co s 
takto zasušeným kaktusem. Já se bude však držet jen jedné a to skoro té nejstarší 
informace o zakořeňování kaktusů na sucho. Chtěl bych při té příležitosti 
vzpomenout kdysi úspěšného pěstitele kaktusů z Brna, př. Šimka. Ten postupoval 
prostě a jednoduše tak, že kaktus posadil na prázdný květináč z pálené hlíny, a 
nechal ho na květináči sedět tak dlouho, až se na řezné ráně objevily bílé špičky, tzv. 
čekacích kořínků, a já to dělám již od svých začátků kaktusaření právě tak. Je to 
opravdu nejspolehlivější a nejvhodnější způsob zakořeňování kaktusů a to ať již při 
záchraně zahnívající rostliny či odříznutého řízku, tak odloupnuté odnože. A proč 
asi? 

Odpověď je celkem jednoduchá: k vytvoření nových kořenových špiček a jejich 
dalšímu růstu je třeba tmy. Kořeny zemních rostlin rostou zásadně jen v temnu 
zeminy či jiného substrátu. U rostlin žijících epifytickým způsobem (orchideje, 
bromelie) je tomu poněkud jinak. My však zde hovoříme o kaktusech, a ty patří ve 
své většině k rostlinám terestrickým neboli půdním. Jistě, že bychom mohli hned 
výše popsaným způsobem ošetřený kaktus posadit na nějakou zeminu, a on by 
zakořenil též, ale je zde daleko vyšší nebezpečí, že dříve než vyraší špičky čekacích 
kořínků, bude řezná rána napadená drobnohlednými houbami nebo plísněmi a než 
řeknete ŠVEC, promění se kaktus v hromádku smradlavé mazlaviny a je po 
zakořeňování. To se v prázdném a čistém květináči nemůže nikdy stát. Květník je 
sice schopen svými stěnami nasávat z ovzduší vlhkost, ale jen v nepatrné míře, a 
proto je uvnitř prázdného květníku pro zakořeňování přímo ideální mikroklima: je tam 
temno, dostatečná teplota a mírná vlhkost. Podle počasí a teploty vyraší čekací 
kořínky obvykle poměrně brzy a v krátké době dosáhnou délky i několika cm. To je 



 
 

nejvhodnější okamžik zasadit rostlinu do substrátu. Na substrát, či jakoukoliv 
používanou zeminu, je vhodné dát asi 0,5 až 1 cm silnou vrstvičku písku, čistého, 
vypraného, kde je relativně nejmenší nebezpečí napadení řezné plochy (rány) 
hnilobnými bakteriemi nebo houbami. Čekací kořínky v teple a mírném vlhku během 
velmi krátké doby vyšlou na všechny strany svazek tenkých savých kořínků, čímž se 
rostlina v substrátu jednak upevní a jednak doplní své tělo vodou a živinami. No a to 
je prakticky vše. Kdo tomu nevěří, ať to zkusí a uvidí. 
 
Číslo 7. – prosinec 1972 
Pro pěstitele: MUDr. Vladimír Plesník 
 

Nedostatek kvalitní zeminy trápí především kaktusáře ve městech. Co jsou 
platné recepty na doporučované půdní směsi, když nemá možnost opatřit si 
doporučovanou listovku, drnovku, případně další složky. Řešením, a ne špatným, je 
využívání různých “umělých” půd - substrátů. Písek, škvára, pemza, tuf, antuka, 
keramzit a perlit jsou nejčastěji používanými substráty. Dnes tedy několik slov o 
perlitu. 

Zahradnický perlit se vyrábí z vemikulitu - horniny sopečného původu, která 
se zahřívá na teplotu až 1150oC. Při tom dochází k rozpínání vody vázané v 
částečkách horniny, takže výsledkem je pórovitý materiál v podobě bublinek - kuliček. 
Jako zahradnický perlit je nabízena ta část kuliček, která má průměr větší než 2,5 
milimetru. Váha perlitu je velmi malá: jeden litr váží asi 10-20 gramů. Chemicky je to 
beztvarý křemičitan hlinitý s nízkým obsahem železa a titanu. Perlit vyráběný na 
Slovensku má zhruba toto chemické složení: SiO2 - minimálně 69%; Al2O3 - 
maximálně 18%; Fe2O3 - max. 3%; CaO+MgO - max. 6%; Na2O+K2O + K2O - max. 
8%. 

Chemické složení perlitu však není pro pěstitele rozhodující, protože perlit je 
jako substrát naprosto nerozpustný, nehořlavý, objemově stálý, netečný, odolný vůči 
mrazu, vlhku, mikrobům i živočišným škůdcům. Vodu nepřitahuje (není 
hydroskopický) ale pojme jí velké množství (vysoká nasákavost: v litru perlitu se 
zachytí až 800 ml vody). Nejčastěji je perlit užíván jako izolační hmota ve 
stavebnictví; zde se však užívá především prachu a jemných částeček perlitu, které 
se pro zahradnické účely nehodí. V semenářstvích nabízený zahradnický perlit lze 
použít jako příměs k nakypření a proteplení jakékoliv zeminy. Mnohdy je velmi vítaná 
jeho schopnost pohlcovat a udržovat velká množství vody (rovnoměrná vlhkost, 
přihnojování do zásoby), i jeho mikrobiální čistota a chybění jakýchkoliv živočišných 
škůdců v něm. Při zálivce se shora se však perlit vyplavuje ze svrchních vrstev půdy 
a vytváří nepříliš vzhledný škraloup na povrchu a na krčku rostliny. Proto je vhodné 
horní vrstvičku posypat hrubším křemičitým pískem, který tomu zabrání. Samotný 
perlit, bez jiných příměsí, je vhodný jen k výsevům. Předem je však nutné napojit jej 
převařeným živným roztokem a semenáčky pak poměrně brzo pikýrovat. Také je 
možné perlit docela dobře použít k zakořeňování nízkých a plochých odnoží, které se 
svou vahou nepřevrátí. 
 
 
 
 

Blíží se svátky, tak alespoň jeden vánoční citát: 
 
Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, 
že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají. 



 
 

Araucaria araucana (Molina) K. Koch 
 
Syn.:  
Abies araucana (Molina) Poir.  
Abies columbaria Desf. 
Araucaria chilensis Mirb., nom. illeg.  
Araucaria dombeyi A. Rich. 
Araucaria imbricata Pav. 
Columbea imbricata (Pav.) Carrière  
Columbea quadrifaria Salisb., nom. illeg.  
Dombeya araucana (Molina) Raeusch. 
Dombeya chilensis Lam., nom. illeg. 
Pinus araucana Molina 
 

Na cestách po Argentině i jiných zemí, nechceme vidět jen kaktusy a zase 
kaktusy, ale i jiné rostliny, přírodní památky apod. Když jsme v Patagonii jeli kolem 
Národního parku Lanín, museli jsme se tam podívat. Je to jedno z míst v Argentině, 
kde roste Araucaria araucana. Měl jsem to štěstí, že náš řidič byl Martin Tvrdík, který 
má na zahradě nádherné okrasné jehličnany a další stromky. Vidět araukárie 
v přírodě je snem každého zahrádkáře, takže odbočka byla prakticky nutná. Kromě 
araukarií zde roste i spoustu jiných nádherných rostlin. 

Jméno je podle indiánského kmene Araukarů, usedlých v Chilských Andách. 
Česky nazýván jako blahočet chilský. Patří do čeledi Araucariaceae Henket et W. 
Hochstetter. Druh je rozšířen na jihozápadu Jižní Ameriky. Těžiště areálu leží v Chile, 
kde roste přibližně mezi 37 a 40 rovnoběžkou. Jen velmi omezeně přesahuje i do 
sousední Argentiny. Celý areál není větší než 4000 km2. Nejznámější lokalita v 
Argentině, v provincii Neuquén, Parque Nacional Lanín a přilehlé oblasti. Tuto 
lokalitu jsme navštívili několikrát, protože jsou to zajímavé exotické stromy.  
 

 
 

Parque Nacional Lanín, typické stromy Araucaria araucana, v pozadí vulkán Lanín 



 
 

Dnes je známo celkem 19 druhů, z nich dva rostou na jihoamerickém 
kontinentě. Nejblíže příbuzná je Araucaria angustifolia, která roste na pomezí 
Brazílie, Paraguaye a Argentiny. Další druh Araucaria heterophylla je endemitem 
ostrova Norfolk, tři druhy rostou v Austrálii a na Nové Guineji a zbylých 13 jsou 
endemity Nové Kaledonie.  

Stanoviště jsou dosti vlhké podhorské a horské lesy v území s oceánickým 
klimatem, provází jak staré geologické podklady, tak mladé sopečné sedimenty. 
Chilské populace leží v území s ročním úhrnem srážek 2000 - 3000 mm, argentinské 
jsou na stanovištích sušších (1000 - 1500 mm za rok). Snáší poklesy teplot až na -12 
°C, za určitých podmínek až -20 °C. Známé lokality leží v nadmořských výškách 600 
- 1800 m. Šišky dozrávají 22 - 24 měsíců, rozpadávají se na stromě. 
 

 
 

válcovité samčí šištice jsou asi 8 - 15 cm dlouhé 
 

 
 

kulovité samičí šištice mají 15 - 20 cm v průměru a mohou vážit až 4 kg 



 
 

Obvykle dvoudomý, výjimečně jednodomý statný strom až 40(-50) m vysoký, s 
kmenem až 2,5 m v průměru; šedohnědá borka je až 15 cm tlustá, rozpadá se do 
šestiúhelníkových plátů; pryskyřice je bezbarvá, na vzduchu bělá. Listy se tvoří na 
větvičkách až 1 m dlouhých a 6 - 9 cm tlustých, jsou střechovitě uspořádané, 
přisedlé, vejčité až kopinaté, 2,5 - 6 cm dlouhé a 1,5 - 3 cm široké, kožovité, na 
vrcholu špičaté a zakončené hrotem, na stromě vytrvávají 10 - 15 let. Samčí šištice 
jsou válcovité, 8 - 15 cm dlouhé a 4 - 5 cm široké. Samičí šištice jsou kulovité, 15 - 20 
cm v průměru a váží 3 - 4 kg, tvoří je 120 - 180 semenných šupin 4 - 6 cm dlouhých; 
na každé šupině se tvoří pouze jediné vajíčko. Semena jsou 4 - 5 cm dlouhá a asi 
1,5 cm široká, hnědá, jsou opatřena 2 malými křidélky. Po opylení vyvinují se z 
pestíkových květenství kulovaté šišky velikosti lidské hlavy, které chovají v paždích 
dřevnatých šupin podlouhlá semena a když úplně dozrají, což se stává až ve druhém 
roce, úplně se rozpadávají. 
 

   
 

                     vyprázdněný samičí plod                                       semena Araucaria araucana 
 
 

Araucaria araucana je charakteristickým stromem pro jižní Chile, vytvářející na 
tamějších Andách rozsáhlé, krásné lesy. V Chile je národním stromem. Druh je 
chráněn mezinárodními úmluvami (CITES), na seznamu IUCN je hodnocen jako 
ohrožený (VU). 

Kdysi se dřevo z těchto stromů používalo např. na výrobu stěžňů pro 
plachetnice, ve stavebnictví, pryskyřice měla využití v lidovém léčitelství. Semena, 
která obsahují hodně sacharidů, byla významným prvkem výživy místních obyvatel, 
např. olejnatá semena, která jsou o něco větší nežli mandle a lahodně chutnají. 
Obyvatelé chilští jedí je buď syrová, nebo pražená a místy z nich připravují též druh 
kořalky. Při pěstování ve středoevropském klimatu špatně přežívá zimy a je náchylná 
na vymrzání. V západní Evropě, kde zimní teploty pravidelně neklesají hluboko, 
prosperuje dobře. Půda by měla být kvalitní, raději lehčí, úrodná a vlhká, nikoli však 
přemokřená, s dobrou drenáží. Ideální je závětrné a teplejší stanoviště s vyšší 
vzdušnou vlhkostí. Je to velmi působivý exotický strom s nápadným habitem, vyniká 
především jako solitéra v trávníkové ploše nebo jako dominanta ve větších 
záhonových partiích. Ve vysychavých a vápenitých půdách trpí chlorózou a žloutne. 
Vyžaduje chráněné a teplé stanoviště. Mladé rostliny na zimu důkladně přikrýváme 
nebo zimujeme v nádobách v zimní zahradě nebo studené chodbě. U nás si araukarii 
lidé pletou s Ostrolistec kopinatý (Cunninghamia lanceolata), který je hodně podobný. 
Je to rovněž vývojově starobylá rostlina s třetihorním reliktem, (podobně jako 
araukárie) a ve volné přírodě roste v jižní Číně, na Tchaj-wanu, v severním Vietnamu 
a Laosu. 



 
 

 
 

Araucaria araucana v národním parku Lanín 
 

 
 

Primeros Piňos 



 
 

 
 

lyžařské centrum Caviahue, pod kouřícím vulkánem Copahue 
 
 

Araukárie byly typickými průvodci jurských lesů na prakontinentu Gondwaně, 
na více místech v Jižní Americe, ale i v Antarktidě byly nalezeny jejich zuhelnatělé 
zbytky. Zkamenělé lesy pra araukarie jsme viděli v Argentině na několika místech. 
Nejznámější a nejpěknější je Národní park Monumento Natural Bosques Petrificatos. 
 

 
 

Frýdl u zkamenělého kmene pra araukarie v národním parku Monumento Natural Bosques Petrificatos 



 
 

    
 

                           Chloraea alpina                                               Chloraea magellanica 
 

    
 

                      Quinchamalium chilense                                         Rhodophiala andicola 
 

    
 

Embothrium coccineum, v pozadí vulkán Lanín                               Calceolaria biflova 



 
 

     
 

                       Anemone multifida                                             Rhodophiala mendocina 
 

 
 

Araucaria angustifolia, Santana da Boa Vista, Brazílie 
 
 

V Národním parku Lanín roste s araukáriemi hned několik dalších nádherných 
rostlin, jako červeně kvetoucí Embothrium coccineum, cibuloviny Rhodophiala 
andicola, Rhodophiala mendocina, Quinchamalium chilense, Calceolaria biflova, 
orchideje Chloraea magellanica, Chloraea alpina, Anemone multifida a další. Na 
závěr se podíváme na brazilský druh Araucaria angustifolia, který je teplomilný.     KL 



 
 

Astrophytum myriostigma Lem. 
Lemaire - Iconographie Descriptive des Cactées 1839. 
 
Syn. 
Cereus calicoche Galeotti in Scheidweiler - Bull. Acad. Sci. Bruxelles, 6: 88, 1839. 
Echinocactus myriostigma (Lem.) SD - Cact. hort. Dyck. Cult., 22, 1845. 
Astrophytum myriostigma Lem. - Cact. Gen. Nov. et Sp. 4.  
Astrophytum myriostigma Lem. var. caespiosum Y.Ito - The Cactaceae: 510, 1981. 
Astrophytum myriostigma var. cereiforme Frič - Zivot Prir. 29: 10, 1025 
Astrophytum myriostigma var. coahuilense (Kanfer) Borg  
Astrophytum myriostigma subsp. coahuilense Kanfer - Kakteen-Freunde 1: 57, fig., 1932. 
Astrophytum myriostigma Lem. var. coahuilense-pubesente Y.Ito - The Cactaceae: 510, 1981. 
Astrophytum myriostigma Lem. var. columare-octogonum Y.Ito - The Cactaceae: 512, 1981. 
Astrophytum myriostigma var. columnare Frič - Zivot Prir. 29: 15, 1025 
Astrophytum myriostigma var. columnare (Schum.) Tsuda 
Astrophytum myriostigma subsp. glabrum Backeb. - Cactaceae (Backeberg) 5: 2656, 1961. 
Astrophytum myriostigma var. grandiflorum Frič - Zivot Prir. 29: 9. 1925. 
Astrophytum myriostigma var. minimiflorum Frič - Zivot Prir. 29: 15, 1925.  
Astrophytum myriostigma var. nudicarpa Frič - Zivot Prir. 291: 15; 2911, 10. 1925 Kakt. a Succ. 38  
Astrophytum myriostigma var. nudum Frič - Zivot Prir. 29: 10, 1925.  
Astrophytum myriostigma var. nudum (R. Mey.) Meg.  
Astrophytum myriostigma subvar. nudum (R. Mey.) Backebg.  
Astrophytum myriostigma var. nudum (R. Mey.) Berg.  
Astrophytum myriostigma Lem. var. nudum-octogonum Y.Ito - The Cactaceae: 512, 1981. 
Astrophytum myriostigma Lem. var. nudum-pubesente Y.Ito - The Cactaceae: 512,1981. 
Astrophytum myriostigma subsp. potosinum (Kanfer)  
Astrophytum myriostigma subsp. potosinum Kanfer - Kakteen-Freunde 1: 57, fig., 1932.  
Astrophytum myriostigma var. potosinum (Kanfer) Borg - Cacti (Borg) 251, 1937.  
Astrophytum myriostigma subsp. quadricostatum (H.Moeller) Kanfer 
Astrophytum myriostigma var. quadricostatum (H.Moeller) Borg  
Astrophytum myriostigma subsp. quadricostatum Kanfer - Kakteen-Freunde 1: 57, 1932. 
Astrophytum myriostigma Lem. var. quadricostatum-pubesente Y.Ito - The Cactaceae: 510, 1981. 
Astrophytum myriostigma var. strongylogonum Backeb. - Cactaceae (Backeberg) 5: 2661, 1961. 
Astrophytum myriostigma var. tamaulipense (Kanfer) W.T.Marshall - Cactaceae (Berlin) 154, 1941. 
Astrophytum myriostigma subsp. tamaulipense Kanfer - Kakteen-Freunde 1: 58, 1932.  
Astrophytum myriostigma subsp. tulense K.Kayser - Kakteen-Freunde 1: 58, fig., 1932.  
Astrophytum myriostigma Lem. var. tulense (Kays.) Y.Ito - The Cactaceae: 511, 1981. 
Astrophytum myriostigma subsp. tulense (K.Kayser) Backeb. - Cactaceae (Backeberg) 5: 2660, 1961. 
Astrophytum myriostigma var. verum W.T.Marshall - Cactaceae (Berlin) 154, 1941. 
 
 

V říjnovém čísle Ostníku jsme si ukázali starý popis Astrophytum asterias. 
Dnes se podíváme na starý popis Astrophytum myriostigma i s vyobrazením. Lidově 
se říká této rostlině biskupská čepice. Rostlina je poměrně variabilní, proto bylo 
popsáno několik variet či subspecií, např.: Astrophytum prismaticum,  columnare, 
tulense či A. nuda. Ani Astrophytum myriostigma se nevyhnula hybridizaci, můžeme 
vidět hned několik bastardů s podivnými tvary. Pro někoho jsou tyto rostliny 
nádherné, pro jiné pěstitele zase nemají žádnou hodnotu, to je však věc názoru. 

Rostlina pochází z vysočiny severovýchodního a středního Mexika. Ve volné 
přírodě kvete brzy na jaře, takže jejich semena mohou růst s letními dešti. Při 
pěstování se to liší a rostliny mohou v létě opakovaně kvést. Rostlina produkuje 
jeden nebo více květů o průměru 4 - 6 cm blízko vrcholu, četné okvětní lístky jsou 
krémově žluté, někdy s oranžovým nebo červeným středem. Chlupaté 
načervenalé plody o průměru 2 - 2,5 cm. Semena velká, černá, dobře klíčí. Po 
výsevu rostlinám může trvat až šest let, než vykvetou.  



 
 

  
Astrophytum myriostigma Lemaire - Iconographie Descriptive des Cactées 1839 

 

    
 

kvetoucí Astrophytum myriostigma ve skleníku 
 
 

Stonek Astrophytum myriostigma může mít tří až sedm (obvykle pět) 
výrazných vertikálních žeber, která definují tvar kaktusu. Jak stonek stárne, mohou 
být přidána další žebra. Postupně se stává stonek sloupovitý, dorůstá do výšky asi 
70 - 100 cm a 10 - 20 cm v průměru. Ve volné přírodě je kulovitý až válcovitý stonek 
pokryt bělavým shlukem trichomů. U některých zahradnických odrůd vločkování 
chybí. Pěstování není náročné, vyžaduje propustný substrát, dostatek světla a 
větrání. Ve vegetačním období zálivka vždy po přeschnutí. V zimě zcela po suchu a 
snížit teplotu na 10 - 12 ºC. Vděčná rostlina i pro začátečníky. 
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Informace 
 

Termíny našich schůzek a dalších akcí na rok 2023  
 

--- přednáška 9. 1. 2023 – Jaroslav Procházka - Uruguay 
--- přednáška 6. 2. 2023 – výroční členská schůze, vlastní obrázky 
--- přednáška 6. 3. 2023  
--- přednáška 3. 4. 2023  
--- přednáška v úterý 2. 5. 2023 - v pondělí 1. 5. a 8. 5. jsou svátky 
--- přednáška 5. 6. 2023 
--- přednáška 4. 9. 2023 
--- přednáška 2. 10. 2023  
--- přednáška 6. 11. 2023  
--- termín přednášky v prosinci ještě upřesníme 
 
--- 26. - 28. 5. 2023 zájezd 
--- 31. 5. - 2. 6. 2023 výstava 
--- 23. 6. - 25. 6. 2023 Pobeskydí 
 

--- 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 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 
 
 

!!!   POZOR  ZMĚNA   !!! 
 

Schůzka v lednu se bude konat až v pondělí 9. 1. 2023  
První pondělí v lednu (2. 1. 2023), je Stanice přírodovědců zavřená. 
 
 

PF 2023 
 

Redaktor Ostníku přeje všem čtenářům a spolupracovníkům do Nového roku 
2023 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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