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 Martagon hybrid ‘Fairy Morning’ (foto Josef Basík)



Cardiocrinum giganteum (foto vlevo) a další květiny včetně lilií pěstuje 
na svém balkoně v Náchodě Eva Kudrnáčová

Vráťa Novák u kvetoucích martagonů v botanické zahradě  
(foto Eva Kudrnáčová)
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L i l i á ř  – interní informativní zpravodaj pěstitelů lilií Specializované základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu, z.s. MARTAGON Praha – číslo 
1/2017 (pořadové č. 202), ročník 51, v současnosti vychází 4x ročně.  
Příspěvky k otištění zasílejte redaktorovi zpravodaje Jiřímu Kovářovi 
(kovar.lilie@seznam.cz). Za obsahovou a věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři.  
Tisk a distribuci Liliáře zajišťuje členka MARTAGONU Ing. Eva Svobodová, 
Stehlíkova 476/34, 165 02 Praha 6. E-mail: svobodova@tc.cz. 
 

Zpravodaj Liliář je určen výlučně pro vnitřní potřebu členů organizace 
MARTAGON a nepodléhá tiskovému zákonu č. 46/2000 Sb. 

 
Specializovaná základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu, z.s. 

pěstitelů lilií MARTAGON 
ev. č. 110010, IČ 70893829 

196 00 Praha 9 Hrdinova 275 
 

SZO ČZS MARTAGON řídí osmičlenný výbor, který pracuje ve složení: 
Předseda: Vratislav Novák, Hrdinova 275, 196 00 Praha 9 – Čakovice, mobil 
605 291 261, e-mail: vr.novak@martagon.cz.  
Členové výboru:  
Jindra Halašová – hospodářka, pokladní, e -mail: jihalasova@seznam.cz.  
Jiří Hloušek – tajemník, e-mail: hlojir@centrum.cz, mobil 604 128 938.  
Jiří Kovář, Na Vyhlídce 624, 387 01 Volyně, redaktor Liliáře, e-mail: 
kovar.lilie@seznam.cz.  
Pavel Petrlík – burza semen lilií, Vernéřov 205, 352 01 Aš, e-mail: 
petrlikpavel205@seznam.cz.  
Božena Reisová – zapisovatelka, tel. 608 055 978, e-mail: reisova@seznam.cz.  
RNDr. Tomáš Sehnoutka – člen výboru,  mobil 774 320 704, e-mail: 
tomas@sehnoutkovi.cz.  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. – matrikář, Kováry 67, 273 28 Zákolany, mobil  
774 988 906, e-mail: jiri.svo@vurv.cz. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Internetové stránky www.martagon.cz  připravuje: Ing. Václav Vinčálek,   
( e -mail: vaclav.vincalek@martagon.cz nebo martagon@martagon.cz).  
Revizní komise: Ing. Věra Ječná,  Mgr. Jana Mašková, Mgr. Věra Semeráková. 
 

 
MARTAGON má účet u Fiobanky: 

Členské příspěvky a dobrovolné finanční dary zasílejte na účet MARTAGONU 
číslo: 2 9 0 0 7 1 4 2 8 6   kód banky:  2 0 1 0  
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Slovo matrikáře 
 
Vážení přátelé, 
především bych Vám všem rád popřál v roce 2017 hlavně dobré zdraví a 

hodně radosti z Vašich lilií. Věřím, že v letošním roce vám dobře porostou. Svůj 
členský příspěvek v loňském roce dobrovolně zvýšilo mnoho našich členů, a 
dohromady tak přispěli navíc úctyhodnou částkou 13.475,- Kč, takže průměrný 
příspěvek na jednoho člena dosáhl v loňském roce výše 190,- Kč! Navíc 
zaplatili MARTAGONU tito přátelé:  

 Anežka Jaroměřská, Radek Kabelka, Eva Kudrnáčová, Pavel Nejedlo, 
Anežka Pfeiferová, Helena Stehlíková, Ján Zákopčaník 380,- Kč, 

 Pavel Krejčí 350,- Kč, 
 Dušan Pangrác st. 300,- Kč, 
 Tomáš Sehnoutka, Marie Zachová 280,- Kč, 
 Věra Rýnová, Eva Svobodová 250,- Kč, 
 Jiří Dlouhý, Jaroslava Krajná 200,- Kč, 
 Jindřich Burkovič, Emil Diblík, Drahomíra Ebertová, Milada Fischerová, 

Henryk Kiedroň, Zdeňka Malá, Miroslav Masopust, Jarmila Svitálková, 
Jana Vaňková 180,- Kč, 

 Miroslav Krupička, Anton Mego, Josef Vlasák 150,- Kč, 
 Milan Komárek, Vladimír Krňák, Miloš Krump, Antonín Kysela, 

Vratislav Novák, Barbora Nováková 130,- Kč, 
 Josef Hrbek, Anna Škvorová, Karel Utratil 120,- Kč,  
 Božena Reisová 110,- Kč,  
 Stanislav Barta, Josef Basík, Jiří Černý, Jana Fellnerová, Pavel Frebort, 

Jindra Halašová, Lenka Havlíčková, Petr Hošek, Marcela Hůlková, Anna 
Huptychová, Marcela Hyršlová. Miluše Churáčková, Anna Ilková, 
Svatopluk Janíček, Emil Kassl, Jan Klement, Petr Kolínský, Emil 
Komorous, Pavel Koudelka, Václav Krechter, Marie Krejčířová, Jitka 
Křivancová, Josef Kříž, Jitka Kuglerová, Olga Kymlová, Ludmila 
Martínková, Jindřich Mihalcsatin, Roman Mikoláš, Jan Morávek, Anna 
Mužíková, Vladimír Nedeliak, Dušan Pangrác ml., Jaroslava Peroutková, 
Václav Poslední, Bohumil Puchner, Michal Rejzek, Karel Schejbal, 
Stanislava Skořepová, František Svoboda, Luboš Škoda, Petr Šrůtka, 
Květa Štěpánková, Milada Šulcová-Pulkrábková, Stanislav Šupita, Pavel 
Šustr, Anna Velebilová, František Vopata, Josef Vorlíček, Věra 
Vorlíčková, Jakub Vrchota, Jiří Zelenka 80,- Kč, 

 Hana Červenková 60,- Kč, 
 Jaroslav Bláha, Stanislav Brůha, Svatava Doubravová, Václav Hejda, 

Věra Ječná, Věra Semeráková, Květa Stolaříková 50,- Kč, 
 Josef Belka, Irena Boubelíková, Hana Čadská, Josef Čapek, Josef Dufek, 

Jiří Flídr, Bohumil Fridrich, Irena Hanzlíčková, Peter Heinereich, 
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Pozvánka na jarní členskou schůzi MARTAGONU 
 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA TERMÍNU 
(pozor – není to apríl) 

 
Upozorňujeme na změnu termínu konání jarní členské schůze. Z dříve 

avizovaného březnového termínu jsme nuceni z důvodu oprav v Krajinově 
posluchárně posunout termín naší jarní schůze  

 
na sobotu 1. dubna 2017 od 9 hodin  

 
Místo konání: Krajinova posluchárna, 2. patro Přírodovědecké fakulty UK, 
Benátská ulice č. 2, Praha 2, vchod do budovy je z Benátské ulice hned za 
skleníky botanické zahrady. 
 
Doprava: metrem trasy B, stanice Karlovo náměstí, východy z metra jsou 
označeny buď Vyšehradská ulice nebo Karlovo náměstí, dále je to pěšky asi  
5 minut směr Nusle, nebo je možno hned po výstupu z metra využít tramvají  
č. 18 nebo č. 24 do stanice Botanická zahrada − Na Slupi (je to jen jedna stanice 
jízdy). 
 
Program: 
1) Úvodem zahájení a spolkové záležitosti.   
2) Celková hospodářská a finanční zpráva za rok 2016.  
3) Revizní zpráva.   
4) Plán akcí na rok 2017 a jejich upřesnění.   
5) Přestávka a během ní bude organizován výběr přebytků různého 

pěstitelského materiálu od našich členů. Rozdělování semen z burzy.   
6) Bude zajištěn prodej cibulí lilií pro jarní výsadbu.  
7) Připravíme zajímavé promítání na téma ochrana lilií proti škůdcům a 

prevence proti nemocem.   
8) Ukázky těch nejlepších snímků z výstav jako nejlepší pozvánka na 

výstavy letošní.   
9) Diskuze, různé pěstitelské otázky a odpovědi, které by měly být vždy 

náplní našich setkání.  
Závěr. 

 
Po ukončení programu jsou pro účastníky schůze a všechny naše přátele 
rezervována místa na odpoledním setkání v nedaleké restauraci V Podskalí. 

   
Vratislav Novák 
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Naši jubilanti 
Titul Jméno Příjmení Rok nar. Výročí 2017 
Mgr. Jana Mašková 1967 50 
Paní Miloslava Rohlová 1967 50 
Pan Roman Veselý  1967 50 
Paní Drahomíra Ebertová 1962 55 
Pan Miloslav Kučera 1962 55 
Pan Josef Basík 1957 60 
Pan Pavel Koudelka 1957 60 
Mgr. Jana Fellnerová 1952 65 
Ing. Marcela Hemzová 1952 65 
Pan Josef Chlebiš  1952 65 
Pan Jiří Kovář 1952 65 
Ing. Pavel Nejedlo 1952 65 
Paní Božena Reisová 1952 65 
Mgr. Věra Semeráková 1952 65 
Paní Stanislava Skořepová 1952 65 
Pan Josef Čapek 1947 70 
MVDr. Petr Hošek 1947 70 
Paní Anežka Jaroměřská 1947 70 
Pan Vladimír Krňák 1947 70 
PhDr. Eva Pasáčková, CSc. 1947 70 
Ing. Jan Piškula 1947 70 
Ing. Věra Vorlíčková 1947 70 
Pan Josef Hrbek 1942 75 
Pan Václav Krechter 1942 75 
Paní Marie Krejčířová 1942 75 
Pan Miroslav Masopust 1942 75 
Paní Jana Pokorná 1942 75 
Paní Květa Štěpánková 1942 75 
Paní Svatava Doubravová 1937 80 
Paní Irena Hanzlíčková 1937 80 
MUDr. Josef Kříž 1937 80 
Ing. Václav Vinčálek 1937 80 
Pan Jiří Dlouhý 1936 81 
Pan Vladimír Pernica 1936 81 
Paní Hana Rufferová 1936 81 
RNDr., CSc. Vladimír Chaloupecký 1935 82 
Pan Dušan Pangrác st. 1935 82 
Paní Jaroslava Krajná 1933 84 
Paní Stanislava Marková 1933 84 
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František Hejda, Jiří Hloušek, Alexandra Hloušková, Jiřina Javůrková, 
Miloslav Kučera, Vojtěch Macháček, Libuše Máliková, Jana Mašková, 
Vladislav Samek, Pavel Sedláček, Radomíra Skružná, Václav Srb, Jiří 
Svoboda, Radek Štrosmajer, Miroslav Štverák, Marie Tichá, Miloslav 
Tlach, Jaroslav Toušek, Roman Veselý, Zdeňka Votavová 30,- Kč, 

 Ivan Chmelík 20,- Kč. 
 
Všem dárcům děkujeme! 
 

V loňském roce si podalo přihlášku do MARTAGONU 14 nových členů. 
Jsou to přátelé Petr Šmída, Josef Chlebiš, Eva Biedermanová, Markéta 
Doulová, Božena Stará, Marie Kvapilová, Miroslav Mareš, Marie Niklová, 
Bohuslava Studničková, Jana Pokorná, Petr Šlapansky, Petr Dufek, Helena 
Cimermanová, Jiří Kolář. Rádi je mezi sebou vítáme!  

Na vlastní žádost se rozhodla ukončit svoje členství př. Drahomíra Jiranová. 

 Do 31. 1. 2017 př. Miroslav Bláha, Jana Frýdlová, Radka Kadlecová, 
Lenka Marková a Stanislava Ťuková nezaplatili členský příspěvek 120,- Kč za 
rok 2016 ani po písemném upozornění, takže výbor MARTAGONU rozhodl 
v souladu se stanovami ČZS, z.s. ukončit jejich členství. 

 Na konci roku 2016 jsme po sečtení všech přihlášených a odešlých členů 
registrovali celkem 204 členů MARTAGONU. 

Pokud mezi svými známými máte přátele, kteří mají radost z květin a 
zájem o pěstování lilií, přiveďte je mezi nás. Přihlášky Vám rád zašlu nebo dám 
na příští schůzi. Jsou také na našem webu martagon.cz. 

Členský příspěvek na r. 2017 zůstává 120,- Kč. Vzhledem k tomu, že 
dotace od ČZS, z.s. se snížila asi na polovinu, uvítáme každé navýšení podle 
vašich možností. Děkujeme. Dobrovolné navýšení přes 1.000,- Kč je 
odečitatelnou položkou od daní, rádi vám vystavíme potvrzení. Složenky 
zasíláme s tímto číslem Liliáře. Ti z vás, kteří již platili, je mohou ignorovat.  

 
Pro jistotu opakuji č. našeho účtu u Fiobanky: 

č. účtu:  2 9 0 0 7 1 4 2 8 6   kód banky:  2 0 1 0  

„Slavná výročí“: 
 

Blahopřejeme našim členům, kteří se v letošním roce dožívají 
významného životního jubilea a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a životního 
elánu do dalších let! Jsou to přátelé: 
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Vratislav Novák. Přítel Nejedlo nejen že dodal kvetoucí martagony, ale mezi 
cibulemi i několik exemplářů botanického druhu Lilium martagon albiflorum,  
u přítele Hlouška byla nejvíce zastoupena 'Vernʼs Beauty', u přítele Sehnoutky 
především orientály a přítel Novák dodal objemnou 'Arabesque'. Všechny cibule 
šťastně našly své nové majitele a někdy to byl docela lítý souboj, kdo z dražitelů 
cibuli získá, když jednotliví zájemci neváhali zvyšovat cenu svými příhozy. 
Nejvýše se vyšplhala cibule od Vráti Nováka – semenáč Karla Vereše, za který 
Jiří Kovář neváhal sáhnout pro 210 korun. Celkem bylo prodáno 30 
impozantních cibulí a tři kvetoucí martagony. Do pokladny spolku přibyl 
výtěžek 507 korun, když částku za květináče s kvetoucími martagony věnoval, 
Pavel Nejedlo. 

Na žádném našem setkání nechybí ani pěkné promítání. 
Do jarní atmosféry jsme se přenesli díky snímkům z výstavy kosatců  

v Sezimově Ústí. Většinou šlo o výpěstky Pavla Nejedla a po organizační 
stránce se o její uskutečnění zasloužili táborští členové pod vedením Pavla 
Krejčího ve spolupráci s místní organizací ČZS. 

Opětovně jsme prostřednictvím videa navštívili zahradu Tomáše 
Sehnoutky, kde dominovaly rododendrony všech barev, včetně kontrastů tón  
v tónu, kdy fialový rododendron dokresloval tmavě fialový kontrast. 
Následovala přehlídka azalek a záhonů denivek. A pak už všichni sledovali 
skleník s Tomášovými nádhernými orientály. 

Paní Květa Stolaříková donesla video ze zahrady svého syna, jenž ji má 
koncipovanou v exotickém stylu, a přestože jsme obrazně byli nedaleko Kladna, 
připadali jsme si jako v jižní destinaci mezi banánovníky, jukami, kaktusy, 
magnoliemi, palmami, fíkovníky a pochopitelně nechyběly ani lilie. 

V nadcházejícím adventním času jsme si před závěrem schůze připomněli 
předáním svícnu paní Jindře Halašové  její obětavou práci ekonomky. Tradiční 
lilie byla předána naší nové člence JUDr. Studničkové.     
 
Zpráva z mimořádného setkání liliářů 26. 11. 2016 
Eva Kudrnáčová 
 

Již potřetí v adventním čase – tentokrát o prvním adventním víkendu dne  
26. 11. 2016 – se sešli liliáři z MARTAGONU na svém předvánočním setkání. 
Posluchárnu provonělo jehličí, jmelí a hořící svíčky. Téměř každý ze čtyř 
desítek účastníků donesl něco na zub, a tak se lavice prohýbaly pod dobrotami  
z masa, sladkého i slaného pečiva a nechybělo ani tradiční vánoční cukroví. Do 
čaje nebo kávy bylo možné dostat něco ostřejšího pro zahřátí. Vše se dávalo 
zdarma a každý si mohl vybrat dle své chuti. 

Nadcházející sváteční vánoční atmosféru navodilo nejen nazdobené 
prostředí, kdy posluchárna získala neobvyklou atmosféru, ale i předání drobných 
dárků všem účastníkům v podobě svíček, ubrousků s vánočními dekoracemi a 
drobnými ozdobami. 
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Pan Juraj Rybár 1933 84 
Paní Věra Rýnová 1933 84 
Paní Božena Němcová 1932 85 
Pan Karel Utratil 1932 85 
Pan Miloslav Carvan 1931 86 
Pan Blahoslav Vajgent 1930 87 
Pan Josef Filip 1929 88 
Pan Antonín Wolf 1929 88 
Pan Josef Fait 1928 89 
Ing. Marcela Chmelová 1928 89 
Paní Ludmila Pešková 1928 89 
Ing. Břetislav Mičulka 1926 91 
Paní Růžena Buchnerová 1925 92 
Ing. Jaroslav Třešňák 1922 95 
Pan Václav Tyle 1920 97 

 
Sestavil a zapsal: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., 774 988 906, e-mail: jiri.svo@vurv.cz. 
 

Zprávy z naší organizace 
 
Zpráva z podzimní členské schůze konané 29. 10. 2016 
Eva Kudrnáčová 
 

Trochu později, než bývá na podzim obvyklým zvykem, se v závěru října 
(konkrétně dne 29. 10. 2016) zaplnila Krajinova posluchárna Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze členy MARTAGONU. 

Na pravidelném setkání byly předány diplomy a ocenění účastníkům 
výstav a pěstitelům nejlepších květů ve vyhlášených kategoriích, které zde 
nebudeme podrobně rozebírat, neboť byly obsahem zpráv z jednotlivých výstav. 
Poděkováno bylo i všem členům a příznivcům našich lilií, kteří se obětavě 
podíleli na uspořádání výstav, které jsou vyhledávány milovníky květin a hojně 
navštěvovány. Věříme, že i v roce 2017 se nám bude pěstitelsky i organizačně 
dařit, vždyť například v Rakovníku nás čeká jubilejní 30. výstava lilií a  
v Čakovicích jubilejní 10. ročník. 

Paní Stáňa Skořepová přivezla na schůzi fotografie z předcházejícího 
předávání ocenění, které věnovala našim členům. Velmi nás to potěšilo a 
děkujeme. 

Největším lákadlem podzimního sněmování je aukce význačných 
liliových cibulí, která byla tentokrát přítelem Pavlem Nejedlem obohacena  
o pozdně kvetoucí martagony, takže úspěšní vydražitelé odcházeli i  
s „kvetoucími květináči“, což je na tuto roční dobu poněkud neobvyklé. 
Cibulemi do aukce přispěli Pavel Nejedlo, Jiří Hloušek, Tomáš Sehnoutka a 
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Vratislav Novák. Přítel Nejedlo nejen že dodal kvetoucí martagony, ale mezi 
cibulemi i několik exemplářů botanického druhu Lilium martagon albiflorum,  
u přítele Hlouška byla nejvíce zastoupena 'Vernʼs Beauty', u přítele Sehnoutky 
především orientály a přítel Novák dodal objemnou 'Arabesque'. Všechny cibule 
šťastně našly své nové majitele a někdy to byl docela lítý souboj, kdo z dražitelů 
cibuli získá, když jednotliví zájemci neváhali zvyšovat cenu svými příhozy. 
Nejvýše se vyšplhala cibule od Vráti Nováka – semenáč Karla Vereše, za který 
Jiří Kovář neváhal sáhnout pro 210 korun. Celkem bylo prodáno 30 
impozantních cibulí a tři kvetoucí martagony. Do pokladny spolku přibyl 
výtěžek 507 korun, když částku za květináče s kvetoucími martagony věnoval, 
Pavel Nejedlo. 

Na žádném našem setkání nechybí ani pěkné promítání. 
Do jarní atmosféry jsme se přenesli díky snímkům z výstavy kosatců  

v Sezimově Ústí. Většinou šlo o výpěstky Pavla Nejedla a po organizační 
stránce se o její uskutečnění zasloužili táborští členové pod vedením Pavla 
Krejčího ve spolupráci s místní organizací ČZS. 

Opětovně jsme prostřednictvím videa navštívili zahradu Tomáše 
Sehnoutky, kde dominovaly rododendrony všech barev, včetně kontrastů tón  
v tónu, kdy fialový rododendron dokresloval tmavě fialový kontrast. 
Následovala přehlídka azalek a záhonů denivek. A pak už všichni sledovali 
skleník s Tomášovými nádhernými orientály. 

Paní Květa Stolaříková donesla video ze zahrady svého syna, jenž ji má 
koncipovanou v exotickém stylu, a přestože jsme obrazně byli nedaleko Kladna, 
připadali jsme si jako v jižní destinaci mezi banánovníky, jukami, kaktusy, 
magnoliemi, palmami, fíkovníky a pochopitelně nechyběly ani lilie. 

V nadcházejícím adventním času jsme si před závěrem schůze připomněli 
předáním svícnu paní Jindře Halašové  její obětavou práci ekonomky. Tradiční 
lilie byla předána naší nové člence JUDr. Studničkové.     
 
Zpráva z mimořádného setkání liliářů 26. 11. 2016 
Eva Kudrnáčová 
 

Již potřetí v adventním čase – tentokrát o prvním adventním víkendu dne  
26. 11. 2016 – se sešli liliáři z MARTAGONU na svém předvánočním setkání. 
Posluchárnu provonělo jehličí, jmelí a hořící svíčky. Téměř každý ze čtyř 
desítek účastníků donesl něco na zub, a tak se lavice prohýbaly pod dobrotami  
z masa, sladkého i slaného pečiva a nechybělo ani tradiční vánoční cukroví. Do 
čaje nebo kávy bylo možné dostat něco ostřejšího pro zahřátí. Vše se dávalo 
zdarma a každý si mohl vybrat dle své chuti. 

Nadcházející sváteční vánoční atmosféru navodilo nejen nazdobené 
prostředí, kdy posluchárna získala neobvyklou atmosféru, ale i předání drobných 
dárků všem účastníkům v podobě svíček, ubrousků s vánočními dekoracemi a 
drobnými ozdobami. 
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příbuzný k rodičům 'Port Wine' nebo 'Claude Shride' se zdárně rozrostl a krásně 
se mu na tom stejném místě pořád daří, jak jsme nyní viděli.  

Po debatě s odborníkem na martagony s přítelem doc. Petrem Šrůtkou 
jsem se dozvěděl, že liliář, který zřejmě botanické zahradě cibule těchto 
martagonů věnoval, se jmenoval Jaroslav Vobořil. Zavzpomínal na něj rád i 
jeden z našich nejzkušenějších členů Jiří Hloušek. Pěkné obrázky dobře a zdravě 
rostoucí skupinky nafotila E. Kudrnáčová a jeden jsme pro vás na ukázku 
vybrali k reprodukci v dnešním Liliáři. 
 
Krátká poznámka k Jaroslavu Vobořilovi 
Jiří Kovář 
 

Za předpokladu, že se ztotožním s uvedenou identifikací tehdejšího dárce 
cibulí martagonů do botanické zahrady v Troji, mohu učinit krátkou poznámku. 
Pan Jaroslav Vobořil (30. 4. 1933−2. 1. 1993) z Prahy 6 byl aktivním členem 
MARTAGONU a nadšeným zahrádkářem, který především koncem šedesátých 
a začátkem sedmdesátých let intenzivně propagoval pěstování a šlechtění lilií 
v době, kdy se v Čechách liliářství teprve rozvíjelo. Bohužel zemřel předčasně 
nedlouho před svými šedesátými narozeninami.  

Když jsem si na počítači zvětšil fotografii, resp. cedulku u trsu martagonů, 
u nichž sedí Vráťa Novák, zjistil jsem, že trs je označen Marhan (tj. kříženec  
L. martagon x L. hansonii).  

Ještě musím dodat, že velmi pěkně napsaný nekrolog (je-li to tak vůbec 
možno o nekrologu říct) s názvem Za Jaroslavem Vobořilem, byl otištěn 
v Liliáři č. 1/1993 na str. 21 z pera dr. Vladimíra Chaloupeckého.  

 
Cardiocrinum giganteum  (Wallich; Makino) 
Vratislav Novák 
 

Cardiocrinum giganteum je velice zajímavá rostlina, která je např. 
popsána na str. 176 v knize Lilie. Průvodce pro šlechtitele a sběratele od E. A. 
McRaeho. Z knihy cituji:  „Olistění této obrovské cibulovité rostliny připomíná 
hostu, ale v květech je to mnohem spíše obrovská trubkovitá lilie.“  

V minulosti se tato mohutná rostlina několikrát představila i na našich 
výstavách. S úspěchem ji pěstoval ze semen např. Ing. Jaroslav Simandl.  
V Liliáři č. 3/2006 na str. 56 uvádí zmínku o této rostlině pan doc. K. Vereš ve 
zprávě z návštěvy Pražské botanické zahrady v Tróji. 

Já jsem vystavil tuto rostlinu před rozkvětem na výstavě v Čakovicích 
roku 2014 a následně pak i kvetoucí v Lysé nad Labem. Poté se v burze semen 
organizované MARTAGONEM (r. 2015) objevila nabídka semen Cardiocrinum 
z předchozí sklizně. I v letošní burze je možnost získat tato vzácná semena, 
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A pak už přišlo na řadu povídání a promítání. 
Prvním blokem fotografií jsme se vrátili k červnové výstavě lilií v Praze 9 

Čakovicích, která se pravidelně uskutečňuje v prostorách zdejšího zámku. 
Připomněli jsme si nejen expozice jednotlivých vystavovatelů, ale i venkovní 
záhony, které jsou umístěny nedaleko vodotrysku a z blízkých laviček je možné 
si v klidu a pohodě vychutnávat krásu liliových květů. 

Velmi fundované bylo průvodní slovo k snímkům promítaným ing. 
Václavem Joštem, který nám předvedl široké spektrum nových odrůd lilií od 
různých pěstitelských firem. Řada z nás určitě přemýšlela, kterou z nových 
krásek by si obohatila svoji zahrádku. Následovaly fotografie z cest po jarní 
turecké přírodě, kde byly k vidění nádherné bramboříky, jarní ocúny, krokusy, 
sněženky a řada dalších přírodních skvostů. 

Jiří Svoboda se s námi podělil o své zkušenosti v boji proti pohromám 
našich zahrádek a našeho úsilí – hryzcům. Názorně jsme viděli budování záhonů 
chráněných betonovými obrubníky, zakrývaných pletivem a na zimu vlnitým 
plechem. V takto chráněném venkovním prostředí pěstuje převážně orientálky. 

Josef Basík, který fotí zrcadlovkou, se pochlubil nádhernými fotografiemi  
s velmi dobrými kompozicemi a krásnými kontrasty v jednotlivých květech, 
případně s květy na pozadí. Vše převážně z jeho zahrady a skleníků, kde pěstuje 
lilie všech skupin zahradnického třídění. 

Následně jsme zhlédli snímky autora Dušana Pankráce, který má velké 
zkušenosti s fotografováním květin, potěšili se narcisy z jarní výstavy  
v Čakovicích, na niž květy dodali především pánové Pavel Nejedlo a Karel 
Utratil. 

V samotném závěru už zbývalo jen popřát si klidné vánoční svátky, pevné 
zdraví a spokojenost v novém roce a pochopitelně radost z našich lilií, u kterých 
se i budoucnu chceme setkávat, těšit se z nich a vyměňovat si zkušenosti. 

 
Krátce z exkurze do Botanické zahrady Praha - Troja 
Vratislav Novák 

 
Exkurzi jsme uskutečnili v pátek dne 17. června 2016 v počtu pouze  

4 členů (př. Brůha, Kudrnáčová, Reisová a já). Při prohlídce jsme viděli i lilie, a 
to hlavně ty, co něco vydrží. Nenávratně pryč jsou doby, kdy se zde staral  
o cibuloviny přítel RNDr. Vladimír Huml. Výsadby lilií nejsou už tak bohaté 
jako před lety, ale přesto jsme měli potěšení vidět pěkné lodyhy Lilium henryi, 
Lilium regale a hlavně zahradní „držáky“, které dobře rostou. Nechyběla např. 
'Evina', 'Pink Perfection', několik skupin OT-hybridů a další.  

Já jsem však hledal jednu skupinku, o které jsem věděl, že tam rostla. 
Kdysi nám ji ukázal RNDr. Huml a řekl: „Zde roste semenáč martagonu, který 
je od vašeho člena a kterého tenkrát i jmenoval.“ To jméno jsem si však 
nezapamatoval. Uplynul určitý čas a malý trs semenáče, který je zřejmě blízce 
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dodal, že balíček od nás je vlastně dárek, který mu posíláme jako poděkování za 
jeho mnohaletou činnost pro náš MARTAGON. Krátce nato jsem od něho dostal 
dopis a v něm bylo 300 Kč jako dar a příspěvek na činnost organizace. To však 
není vše, záhy od něj ještě přišel dobře zabalený balíček jako dárek. Mohu 
prozradit, že pečlivě zabalená lahvinka má na skle obrázek zubra a uvnitř je 
stéblo trávy. Znalci jistě poznali, o co jde. Tento dárek bude otevřen na výstavě 
v Rakovníku při příležitosti 30. jubilejní výstavy. Děkujeme příteli Vajgentovi 
za jeho příspěvek a posíláme mu srdečné pozdravení.     Vratislav Novák 
 
Kdo získá letos pohár Václava Tyleho?  
Předchozí zmínku o chystané 30. výstavě lilií v Rakovníku doplňuji zprávou, že 
zde bude vystaven putovní skleněný pohár, který přítel Tyle daroval 
MARTAGONU jako svou cenu pro úspěšného vystavovatele. Na poháru je 
vybroušen květ lilie. Oproti původnímu plánu na zhotovení podstavce se štítky 
jsme zvolili levnější řešení, a to pamětní desku jako kompletní součást poháru. 
Již teď jsou tam jmenovky s úspěšnými liliáři, kteří pohár za poslední roky 
získali. Pohár byl představen na podzimní schůzi v roce 2016. Kdo pohár 
vyhraje v letošním roce, nevíme, ale jistě se budeme všichni těšit na krásné lilie 
na výstavě v Rakovníku. Zdravíme Václava Tyleho.    Vratislav Novák  
 

Řezané lilie darované na schůzích našim členkám 
Jiří Kovář 
 

Obdarování některé naší členky na členské schůzi řezanou lodyhou lilie 
už má svou tradici od roku 2010, jak na to dbá předseda Vráťa Novák. Nyní 
přinášíme další (v pořadí třetí) přehled navazující na dva předchozí přehledy 
uveřejněné v Liliářích č. 2/2010 a č. 4/2012. 

 
Datum schůze  Jméno členky 
19. 1. 2013   Irena Boubelíková 
23. 3. 2013   Jana Mašková 
19. 10. 2013   Marcela Hemzová 
18. 1. 2014   Svatava Doubravová 
29. 3. 2014   Jarmila Svitálková a Zdeňka Votavová 
18. 10. 2014   Ivanka Mikolášová 
29. 11. 2014   Anna Mužíková 
17. 1. 2015   Pavlína Švecová (ČZS) 
21. 3. 2015   Drahomíra Ebertová 
24. 10. 2015   Jiřina Javůrková 
16. 1. 2016   Anna Mužíková 
19. 3. 2016   Ludmila Martínková 
29. 10. 2016   Anežka Jaroměřská 
26. 11. 2016   Bohuslava Studničková 
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jejichž dovoz zajistil člen MARTAGONU přítel Roman Veselý ze Zelenče a 
část jich byla věnována právě do burzy.  

V současné době se dá cibule Cardiocrinum giganteum nejsnadněji sehnat 
a objednat z katalogu firmy Sieberz (www.sieberz.cz). Zde její cibule již 
několikrát získala pro své pěstování PhDr. Eva Kudrnáčová a na ukázku nám 
poslala fotografii kvetoucí rostliny, z níž je zřejmé, jakou radost jí květy této 
rostliny udělaly.   

Já bych rád v některém z příštích čísel Liliáře o této, jak se někdy říká, 
obří himalájské lilii, která je blízce příbuzná rodu Lilium, napsal něco více a 
podrobněji. 
 
Další zprávy z naší organizace 
 
Přátelské pozdravy 
Vážení přátelé,  
děkuji zdvořile za veškerá krásná vánoční a novoroční přání, která došla na mou 
adresu. Mnohá jsou adresována vlastně i pro MARTAGON a je v nich 
vyjádřeno přání úspěšného pokračování v naší činnosti. Jsou zde přání, kterých 
si velmi vážím, a není jich opravdu málo. Ještě jednou děkuji a také se 
omlouvám, že jsem nestihl na všechny odpovědět. Jedním z důvodů jsou také 
mé vleklé potíže s počítačem. Rád bych pozdravil touto cestou alespoň paní 
Marušku Krejčířovou z Hodonína a všechny ostatní, kteří píší, ale pravidelně se 
na schůzích nebo výstavách nevídáme. Přeji všem pevné zdraví a hodně radosti 
z krásných květů lilií, které máme rádi.      Vratislav Novák 
 
Pozdrav Václavu Poslednímu 
Nezapomínáme ani na naše členy, kterým momentální zdravotní stav nedovoluje 
zúčastnit se našich jednání. Rádi jsme přijali a opětovali pozdravy od pana 
Václava Posledního a držíme mu palce, aby se jeho zdraví zlepšilo a my se 
mohli i nadále těšit z jeho krásných lilií, které jsou ozdobou našich výstav.    

 Eva Kudrnáčová 
Květináče a cibule lilií pro Blahoslava Vajgenta 
Zahradu jednoho ze zakládajících členů MARTAGONU pana Blahoslava 
Vajgenta navštívili naši úhlavní nepřátelé hryzci a udělali si na opečovávaných 
záhonech pořádnou hostinu. Věříme, že ho v této nelehké situaci potěší kolekce 
lilií, kterou mu před Vánocemi zaslal předseda Vráťa Novák a kterou mu 
věnovali naši členové pro jarní výsadbu. Zásilka byla ještě doplněna hlubokými 
plastovými květináči pro ochranu cibulí před nezvanými návštěvníky.   

 Eva Kudrnáčová 
Ještě jednou Sláva Vajgent 
Zde navazuji na předchozí odstavec o zaslání lilií a květináčů našemu pamětníku 
a příteli Blahoslavu Vajgentovi. Při poslání balíčku jsem přiložil psaní  
s přáním příjemných vánočních svátků a zdraví v novém roce. Současně jsem 
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dodal, že balíček od nás je vlastně dárek, který mu posíláme jako poděkování za 
jeho mnohaletou činnost pro náš MARTAGON. Krátce nato jsem od něho dostal 
dopis a v něm bylo 300 Kč jako dar a příspěvek na činnost organizace. To však 
není vše, záhy od něj ještě přišel dobře zabalený balíček jako dárek. Mohu 
prozradit, že pečlivě zabalená lahvinka má na skle obrázek zubra a uvnitř je 
stéblo trávy. Znalci jistě poznali, o co jde. Tento dárek bude otevřen na výstavě 
v Rakovníku při příležitosti 30. jubilejní výstavy. Děkujeme příteli Vajgentovi 
za jeho příspěvek a posíláme mu srdečné pozdravení.     Vratislav Novák 
 
Kdo získá letos pohár Václava Tyleho?  
Předchozí zmínku o chystané 30. výstavě lilií v Rakovníku doplňuji zprávou, že 
zde bude vystaven putovní skleněný pohár, který přítel Tyle daroval 
MARTAGONU jako svou cenu pro úspěšného vystavovatele. Na poháru je 
vybroušen květ lilie. Oproti původnímu plánu na zhotovení podstavce se štítky 
jsme zvolili levnější řešení, a to pamětní desku jako kompletní součást poháru. 
Již teď jsou tam jmenovky s úspěšnými liliáři, kteří pohár za poslední roky 
získali. Pohár byl představen na podzimní schůzi v roce 2016. Kdo pohár 
vyhraje v letošním roce, nevíme, ale jistě se budeme všichni těšit na krásné lilie 
na výstavě v Rakovníku. Zdravíme Václava Tyleho.    Vratislav Novák  
 

Řezané lilie darované na schůzích našim členkám 
Jiří Kovář 
 

Obdarování některé naší členky na členské schůzi řezanou lodyhou lilie 
už má svou tradici od roku 2010, jak na to dbá předseda Vráťa Novák. Nyní 
přinášíme další (v pořadí třetí) přehled navazující na dva předchozí přehledy 
uveřejněné v Liliářích č. 2/2010 a č. 4/2012. 

 
Datum schůze  Jméno členky 
19. 1. 2013   Irena Boubelíková 
23. 3. 2013   Jana Mašková 
19. 10. 2013   Marcela Hemzová 
18. 1. 2014   Svatava Doubravová 
29. 3. 2014   Jarmila Svitálková a Zdeňka Votavová 
18. 10. 2014   Ivanka Mikolášová 
29. 11. 2014   Anna Mužíková 
17. 1. 2015   Pavlína Švecová (ČZS) 
21. 3. 2015   Drahomíra Ebertová 
24. 10. 2015   Jiřina Javůrková 
16. 1. 2016   Anna Mužíková 
19. 3. 2016   Ludmila Martínková 
29. 10. 2016   Anežka Jaroměřská 
26. 11. 2016   Bohuslava Studničková 
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Poznámky k termínu šupinování 
Petr Hošek   
      

V dobách liliářského dávnověku jsme šupinovali lilie v létě po odkvětu, 
nebo na podzim při přesazování a moc jsme nepřemýšleli, zda je to vhodné, 
nebo ne. Na jaře se moc liliových cibulí neobjevovalo, stejně jako nás nenapadlo 
lilie zjara přesazovat. Až v posledních letech obchodníci zjistili, že lilie mohou 
skladovat v chladírnách a prodávat na jaře, aby zbyl čas na cibuloviny, které 
podzimní výsadbu vyžadují. Tak se k nám dostávají cibule lilií v jarních 
měsících, aniž by to těmto květinám  vadilo, což je tak trochu proti přírodě. 
Takže koupím liliové cibule na jaře, a než je zasadím, trochu šupin odlámu a 
dám inkubovat tak, jak to umím. Mám tak větší jistotu, že  
o vytouženou odrůdu nepřijdu, kdybych z nějakého důvodu přišel o zakoupenou 
cibuli. V tom  souhlasím s přítelem Vladimírem Pernicou. 
      Má to však několik ale. Bohužel dost často zjistím, že zakoupená  odrůda 
není ta, kterou jsem chtěl, a nevidím důvod ji množit, v horším případě je 
rostlina viditelně virózní a skončí v kotli i s cibulkami na šupinách. Proč tedy 
nepočkat, až se přesvědčím, že se jedná opravdu o žádanou odrůdu. 
      I když všechno proběhne dobře, na šupinách narostou cibulky, co 
dál?  Šupiny některých odrůd s cibulkami mohu koncem jara vysadit na záhon 
nebo do kontejnerů a dát ven, případně do skleníku. Některé odrůdy, jak se 
zmiňuje i V. Pernica, však potřebují určitou dobu prochlazení, než jim začnou 
růst lístky. Pak musíme použít ledničku a mohou nastat komplikace technického 
rázu. Při letním nebo podzimním šupinování tato starost odpadá, jednoduše 
šupiny 
 s malými cibulkami vysadíme ven a příroda se postará za nás.  

Rozhodně nechci nikomu nic vnucovat, vždy jsem říkal, že každý má 
svoji osvědčenou metodu, která mu v daných podmínkách nejlépe vyhovuje. 
Jenom pro zajímavost, poměrně dlouhá doba prochlazování se dá zkrátit na 
několik dní, když šupiny s cibulkami dáme na několik minut do tlakové lahve na 
výrobu šlehačky a vpustíme rajský plyn z bombičky. Není to stoprocentní, ale 
opravdu to funguje. Po vypuštění tlaku a vyjmutí šupin můžeme pozorovat, jak 
začnou růst lístky i na cibulkách těch odrůd, které vyžadují chlazení. Vím, že je 
to technicky náročnější než použití chladničky, ale získáme tak čas k růstu 
nových rostlinek a doženeme přírodní cyklus. 

Je mi jasné, že většina liliářů taková kouzla dělat nebude a každý zůstane 
u svého osvědčeného způsobu množení lilií, ale i tak by bylo dobré, kdyby se 
více pěstitelů pochlubilo se svými zkušenostmi, ať již dobrými, nebo špatnými, 
aby tak ušetřili začátečníky v tomhle oboru mnohých zklamání. 

 
Poznámka redakce: konkrétní detaily a odkazy k tématu jsou uveřejněny 
v Liliáři č. 1/2016, str. 17. 
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Liliářské střípky aneb pel-mel na jednu stránku – 4. 
Jiří Kovář 

 

Až nyní ve čtvrtém pokračování tohoto nepravidelného seriálu liliářských 
střípků prozrazuji, kdy a jak mne prvně napadlo něco vůbec v tomto smyslu  
v Liliáři psát.  Bylo to po členské schůzi konané dne 14. 1. 2012, na níž měl 
přenášku RNDr. Jiří Kolbek o liliích na Korejském poloostrově se zaměřením 
na Jižní Koreu, kterou navštívil. Ještě než zmíním konkrétnější detaily, 
vzpomenu, že předchozí tři střípky vyšly v Liliářích číslo 2/2014, 3/2014  
a 2/2015.  

Přednáška dr. Kolbeka – kterého myslím tehdy „zagitoval“ Jirka Hloušek, 
aby nám na schůzi přišel přednášet – byla velmi zajímavá a byla doplněna 
promítáním obrázků nejen lilií. A právě v jeho přednášce jsme se kromě 
stěžejních informací dozvěděli i několik zajímavých poznámek, glos či jak to 
nazvat, které by podle mého soudu stály za to „vypíchnout“ z liliářského šuplíku 
k zveřejnění v našem zpravodaji.  

Jelikož mám v nadpisu článku slovo pel-mel, čímž si „alibisticky“ 
pokrývám určitou „kostrbatost“ předkládaných informací – jinými slovy 
v příspěvcích takovéhoto typu se může též dobře uplatnit onen pověstný „oslí 
můstek“, kdy řečník či pisatel propojuje zdánlivě nesouvisející témata. Tím teď 
myslím svůj „výcuc“ z přenášky dr. Kolbeka, nikoli vlastní kompaktnost jeho 
přednášky. A proto jsem už tenkrát volil tenhle „seriálový“ nadpis, u něhož stále 
setrvávám.  

Tolik krátce na vysvětlenou…  
 
Takže: 
V Jižní Koreji je vegetační období rostlin o 3 měsíce delší než u nás – co 

to konkrétně znamená pro rostliny, resp. jaký přínos z toho mají lilie, je jistě 
každému jasné. 

 
V Koreji je velmi rozšířenou lilií Lilium lancifolium (synon. L. tigrinum), 

která se dobře rozmnožuje listovými pacibulkami. Tato lilie tam hojně roste  
v trávě např. ve stoce u silnice a místní ženy ji tam plejí jako plevel. 

Jeden z dotazů, který někdo z našich členů přítomných na přednášce k dr. 
Kolbekovi vznesl: „ Prý se říká, že někde v Koreji v Diamantových horách roste 
modrá lilie. Setkal jste se tam s ní nebo víte o tom něco?“  

„Kumgangsan“ neboli Diamantové hory jsou druhým nejvyšším pohořím 
v Severní Koreji, ale není to pravda, že by tam modré lilie (Lilium) rostly – 
zřejmě je to jen smyšlenka z ústního podání a v žádných knihách ani podobných 
důvěryhodných materiálech jsem o tom nenašel žádnou zmínku… 

Jinak v Koreji roste velmi pěkná botanická lilie Hansonova (Lilium 
hansonii) se žlutě zlatavými květy. 
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Poznámky k termínu šupinování 
Petr Hošek   
      

V dobách liliářského dávnověku jsme šupinovali lilie v létě po odkvětu, 
nebo na podzim při přesazování a moc jsme nepřemýšleli, zda je to vhodné, 
nebo ne. Na jaře se moc liliových cibulí neobjevovalo, stejně jako nás nenapadlo 
lilie zjara přesazovat. Až v posledních letech obchodníci zjistili, že lilie mohou 
skladovat v chladírnách a prodávat na jaře, aby zbyl čas na cibuloviny, které 
podzimní výsadbu vyžadují. Tak se k nám dostávají cibule lilií v jarních 
měsících, aniž by to těmto květinám  vadilo, což je tak trochu proti přírodě. 
Takže koupím liliové cibule na jaře, a než je zasadím, trochu šupin odlámu a 
dám inkubovat tak, jak to umím. Mám tak větší jistotu, že  
o vytouženou odrůdu nepřijdu, kdybych z nějakého důvodu přišel o zakoupenou 
cibuli. V tom  souhlasím s přítelem Vladimírem Pernicou. 
      Má to však několik ale. Bohužel dost často zjistím, že zakoupená  odrůda 
není ta, kterou jsem chtěl, a nevidím důvod ji množit, v horším případě je 
rostlina viditelně virózní a skončí v kotli i s cibulkami na šupinách. Proč tedy 
nepočkat, až se přesvědčím, že se jedná opravdu o žádanou odrůdu. 
      I když všechno proběhne dobře, na šupinách narostou cibulky, co 
dál?  Šupiny některých odrůd s cibulkami mohu koncem jara vysadit na záhon 
nebo do kontejnerů a dát ven, případně do skleníku. Některé odrůdy, jak se 
zmiňuje i V. Pernica, však potřebují určitou dobu prochlazení, než jim začnou 
růst lístky. Pak musíme použít ledničku a mohou nastat komplikace technického 
rázu. Při letním nebo podzimním šupinování tato starost odpadá, jednoduše 
šupiny 
 s malými cibulkami vysadíme ven a příroda se postará za nás.  

Rozhodně nechci nikomu nic vnucovat, vždy jsem říkal, že každý má 
svoji osvědčenou metodu, která mu v daných podmínkách nejlépe vyhovuje. 
Jenom pro zajímavost, poměrně dlouhá doba prochlazování se dá zkrátit na 
několik dní, když šupiny s cibulkami dáme na několik minut do tlakové lahve na 
výrobu šlehačky a vpustíme rajský plyn z bombičky. Není to stoprocentní, ale 
opravdu to funguje. Po vypuštění tlaku a vyjmutí šupin můžeme pozorovat, jak 
začnou růst lístky i na cibulkách těch odrůd, které vyžadují chlazení. Vím, že je 
to technicky náročnější než použití chladničky, ale získáme tak čas k růstu 
nových rostlinek a doženeme přírodní cyklus. 

Je mi jasné, že většina liliářů taková kouzla dělat nebude a každý zůstane 
u svého osvědčeného způsobu množení lilií, ale i tak by bylo dobré, kdyby se 
více pěstitelů pochlubilo se svými zkušenostmi, ať již dobrými, nebo špatnými, 
aby tak ušetřili začátečníky v tomhle oboru mnohých zklamání. 

 
Poznámka redakce: konkrétní detaily a odkazy k tématu jsou uveřejněny 
v Liliáři č. 1/2016, str. 17. 
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- méně citlivé plevele: pýr plazivý. 
Dávkování pro použití v okrasných rostlinách (což je náš případ zahrady s 
liliemi): 13 ml přípravku se doplní na 100 ml roztoku dolitím vodou. Běžné 
balení 0,5 litru koncentrátu v plastové lahvi za cca 290 Kč a spotřebě 9 ml/m2 
vystačí na cca 55 m2 plochy. To znamená, že náklady na ošetření 100 m2 
zahrady vyjdou na cca 520 Kč. A to by se měl ještě postřik opakovat několikrát 
do roka.  

Tak nevím, ale u mne bude stále nejlepším herbicidem motyka.  
 

20 let od úmrtí legendárního Leslie Woodriffa (1910–1997) 
Jiří Kovář 
 

Každý správný liliář zná jméno amerického šlechtitele Georga Leslie 
Woodriffa. V nedávném čase uplynulo 20 let od jeho smrti – zemřel dne 13. 2. 
1997. A každý správný liliář by měl na své zahrádce pěstovat skvostnou 
Woodriffovu odrůdu 'Black Beauty'.  

Vyšlechtil však mnoho dalších krásných lilií, které se staly základem pro 
další šlechtění. K nejznámějším jeho odrůdám patří 'White Henryi', 'Black Heart 
Orange', 'Black Heart White', 'Star Gazer' a cenný kultivar 'Pink Tiger' (L. regale 
hybrid x L. tigrinum diploid – registr. před r. 1960), z jehož potomstva vznikaly 
další stálice, jako např. u nás 'Evina' a v cizině 'Katinka' (Mattes), 'Pussycat' 
(Clas) a 'Tiger Babies' Strain (Freeman a McRae).  

Asi před cirka 10 lety jsem se po cibulce 'Pink Tiger' také osobně 
poptával, zda by byla ještě po tolika letech někde k mání, protože jsem ji chtěl 
získat do šlechtění, ale bezúspěšně. Pozor – neplést však s holandskou 'Pink 
Tiger' (synonym. 'Tiger Pink') pocházející z dílny fy  N. a B. Laan.  

Neměl bych ještě opomenout, že panu Woodriffovi v kooperaci s H. J. 
Strahmem vznikl pěkný zlatožlutý sunburst 'Gold Eagle' známý též pod 
dřívějším názvem 'Giant Flat Yellow'. 

Další Woodriffovo registrované odrůdy v ILR (Mezinárodní registr lilií) 
jsou 'Blood Tiger', 'Centurion', 'Chieftain', 'Dreamland', 'Joy' (syn. 'LeRéve'), 
'Laura', 'Little Fairies' (str.), 'Pink Cymbal' (s H. J. a R. L. Strahmovými), 'Pink 
Virtuoso' (s H. J. a R. L. Strahmovými), 'Regalia' (s H. J. Strahmem), 'Safari', 
'Sparkle', 'Tropicana' a 'Yellow Ribbons' (s R. L. Strahmem). 

Jméno Leslie Woodriffa nám připomínají i současné odrůdy lilií, které 
byly po něm pojmenovány. Jednak je to růžová orientálka 'Woodriffʼs Memory'  
z Holandska od fy Gebr. Vletter a Den Haan a jednak vynikající tetraploidní 
orienpet s názvem 'Leslie Woodriff' od R. Griesbacha z USA. 

Leslie Woodriff pocházel z Texasu, pracoval v Oregonu a v poslední době 
v Kalifornii, kde s manželkou Ruth vlastnili podnik „Fairyland Begonia and Lily 
Garden“. Upřednostňoval však spíše pěstování a prodej begonií, i když mu lilie 
přinášely celosvětovou slávu. Byl vyznamenán řadou prestižních cen – např. od 
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Náhrada za Roundup? 
Eva Svobodová 
 

Totální herbicid Roundup určitě znají všichni zahrádkáři, mnozí z nás ho 
určitě alespoň jednou použili. Zdálo se, že v nekonečném boji proti plevelům 
máme najednou navrch. A navíc  nás výrobce a společnosti, které přípravky 
s glyfosátem používají, utvrzovali v tom, že účinná látka je zcela bezpečná a 
neškodí lidskému zdraví. Ale našli se samozřejmě pochybovači a údajně některé 
studie prokázaly, že glyfosát způsobuje rakovinu. Spolehlivě prokázáno to však 
není a existuje mnoho protichůdných stanovisek. Loni Mezinárodní agentura pro 
výzkum rakoviny (IARC) zařadila glyfosát na seznam pravděpodobně 
karcinogenních látek. Ani zástupci jednotlivých členských zemí EU se loni v 
Bruselu nedokázali shodnout, zda bude nejpoužívanější pesticid glyfosát v 
Evropě nadále povolen i po červnu 2016. Pouze odložili rozhodnutí. Tolik 
stručné informace, v rychlosti posbírané na internetu. 

Mnozí (nejen) zahrádkáři se snaží k přírodě chovat zodpovědně a 
zbytečně ji nezatěžovat něčím, co jí není vlastní. Proto se zajímají, jak bojovat 
proti všemožným škůdcům přírodní cestou. Někteří brouzdáme na webu a 
objevíme různé, více či méně zaručeně spolehlivé přípravky. Př. Boženku 
Reisovou zaujala diskuse na téma „Náhrada za Roundup“ na webu ČZS 
www.zahradkari.cz. Je tam informace o přípravku (cituji přímo ze zmíněného  
webu): „Existuje čistě přírodní hnojivo, které prohnojí půdu velmi kvalitně a 
zároveň vás zbaví plevele.“ I s ilustračním fotem. Zázrak? Možná. Ale přípravek 
není na našem trhu dostupný, je možné si jej objednat „u známého“, který ho 
vozí ze zahraničí. V příspěvku je zmíněno složení i kontakt na dodavatele. 
Napsala o tom krátkou zprávu, ke které jsem měla připomínku a která následně 
vyvolala diskusi mezi členy výboru. (Moc se tímto Božence omlouvám, nebylo 
to namířené proti ní, jen jsem nechtěla způsobit případnou nepříjemnost 
Martagonu.) Ale při brouzdání na internetu „vyplul“ jiný, nově schválený 
přípravek, Ničitel plevele Herbistop ®, o kterém Boženka informuje níže. 
 

Přírodní náhrada za Roundup 
Božena Reisová 
 

Na našem trhu se zřejmě v nejbližší době vyskytne přípravek nahrazující 
chemický Roundup. Účinná složka nového přípravku je kyselina pelargonová 
v koncentraci 237,6 g/l získaná z rostlinných materiálů. 
Přípravek Ničitel plevele Herbistop ® je schválen rozhodnutím ÚKZÚZ ze dne 
9. 11. 2016.  Postřik je účinný zejména proti jednoděložným a dvouděložným 
plevelům:  
- citlivé plevele: řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka 
lékařská, laskavec ohnutý, srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka 
kuří noha; 
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- méně citlivé plevele: pýr plazivý. 
Dávkování pro použití v okrasných rostlinách (což je náš případ zahrady s 
liliemi): 13 ml přípravku se doplní na 100 ml roztoku dolitím vodou. Běžné 
balení 0,5 litru koncentrátu v plastové lahvi za cca 290 Kč a spotřebě 9 ml/m2 
vystačí na cca 55 m2 plochy. To znamená, že náklady na ošetření 100 m2 
zahrady vyjdou na cca 520 Kč. A to by se měl ještě postřik opakovat několikrát 
do roka.  

Tak nevím, ale u mne bude stále nejlepším herbicidem motyka.  
 

20 let od úmrtí legendárního Leslie Woodriffa (1910–1997) 
Jiří Kovář 
 

Každý správný liliář zná jméno amerického šlechtitele Georga Leslie 
Woodriffa. V nedávném čase uplynulo 20 let od jeho smrti – zemřel dne 13. 2. 
1997. A každý správný liliář by měl na své zahrádce pěstovat skvostnou 
Woodriffovu odrůdu 'Black Beauty'.  

Vyšlechtil však mnoho dalších krásných lilií, které se staly základem pro 
další šlechtění. K nejznámějším jeho odrůdám patří 'White Henryi', 'Black Heart 
Orange', 'Black Heart White', 'Star Gazer' a cenný kultivar 'Pink Tiger' (L. regale 
hybrid x L. tigrinum diploid – registr. před r. 1960), z jehož potomstva vznikaly 
další stálice, jako např. u nás 'Evina' a v cizině 'Katinka' (Mattes), 'Pussycat' 
(Clas) a 'Tiger Babies' Strain (Freeman a McRae).  

Asi před cirka 10 lety jsem se po cibulce 'Pink Tiger' také osobně 
poptával, zda by byla ještě po tolika letech někde k mání, protože jsem ji chtěl 
získat do šlechtění, ale bezúspěšně. Pozor – neplést však s holandskou 'Pink 
Tiger' (synonym. 'Tiger Pink') pocházející z dílny fy  N. a B. Laan.  

Neměl bych ještě opomenout, že panu Woodriffovi v kooperaci s H. J. 
Strahmem vznikl pěkný zlatožlutý sunburst 'Gold Eagle' známý též pod 
dřívějším názvem 'Giant Flat Yellow'. 

Další Woodriffovo registrované odrůdy v ILR (Mezinárodní registr lilií) 
jsou 'Blood Tiger', 'Centurion', 'Chieftain', 'Dreamland', 'Joy' (syn. 'LeRéve'), 
'Laura', 'Little Fairies' (str.), 'Pink Cymbal' (s H. J. a R. L. Strahmovými), 'Pink 
Virtuoso' (s H. J. a R. L. Strahmovými), 'Regalia' (s H. J. Strahmem), 'Safari', 
'Sparkle', 'Tropicana' a 'Yellow Ribbons' (s R. L. Strahmem). 

Jméno Leslie Woodriffa nám připomínají i současné odrůdy lilií, které 
byly po něm pojmenovány. Jednak je to růžová orientálka 'Woodriffʼs Memory'  
z Holandska od fy Gebr. Vletter a Den Haan a jednak vynikající tetraploidní 
orienpet s názvem 'Leslie Woodriff' od R. Griesbacha z USA. 

Leslie Woodriff pocházel z Texasu, pracoval v Oregonu a v poslední době 
v Kalifornii, kde s manželkou Ruth vlastnili podnik „Fairyland Begonia and Lily 
Garden“. Upřednostňoval však spíše pěstování a prodej begonií, i když mu lilie 
přinášely celosvětovou slávu. Byl vyznamenán řadou prestižních cen – např. od 
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plevelů. Když cibule dosáhly dostatečné velikosti, byly vyryty, vysázeny do 
květináčů a vystaveny na prodej v zákaznickém pavilonku ze dřeva a plastů. 
Jak všichni víme, mnoho hybridů z jeho šlechtění putovalo k jiným šlechtitelům 
a stejně tak i pěstitelům lilií. Mnohé tyto společnosti na jeho liliích vydělaly 
pěkné peníze, zvláště po roku 1975, kdy se objevil velký zájem o lilie 
v Holandsku.  

W o o d r i f f o v i  přesto zůstali velmi chudí a takoví by zůstali, kdyby se 
neobjevil šlechetný člověk jménem Peter (Piet) K o o p m a n . V Holandsku měl 
exportní společnost (Lilie a jiné). Během výstavy a konference NALS 1987 
v Portlandu navštívil se svými přáteli dceru W o o d r i f f o v ý c h  Winkey.  Když 
slyšel její vyprávění o jejich rodinném obchodě s liliemi, měl velký zájem  
o pracovní postupy a operace. Od toho dne byl z jejich rodinné situace zmaten a 
zarmoucen. Věděl, co dobrého znamenaly W o o d r i f f o v y  hybridy pro 
pěstování lilií v Holandsku, a tak se rozhodl s jejich neutěšenou situací něco 
udělat. Po návratu domů uměl přesvědčit většinu šlechtitelů lilií, aby věnovali 
peníze do fondu, ze kterého by se život W o o d r i f f o v ý c h  stal alespoň trochu 
snazší. Měl v plánu, aby první z každoročních splátek odešla do McKinleyville  
v roce 1990 – pro paní W o o d r i f f o v o u  to už ale bylo pozdě, začátkem roku 
zemřela. V roce 1997 odešli navždy jak Leslie, tak jeho dcera Winkie.  

Pan Wo o d r i f f  byl jen chudý, špatný obchodník, alespoň se to o něm 
často psalo. Nerozpoznal skutečnou cenu vzpřímeně kvetoucí orientálky 'Star 
Gazer'. Bylo tomu tak ale skutečně? Dokáže každý rozpoznat (budoucí) hodnotu 
něčeho? Vždyť to není to tak dávno, kdy někteří farmáři měli pole se skvrnami 
černé špíny, a tím i s nižší cenou. Později se ukázalo, že tyto skvrny představují 
surovou naftu. Znamená to snad, že tito farmáři byli špatní obchodníci?  

Myslím, že si pan W o o d r i f f  zaslouží více uznání. Možná, že mohlo být 
jeho vinou, že nepozvedl výnos své školky na vyšší úroveň v místě, které mělo 
více obyvatel než třeba v Harbouru nebo v McKinleyville.  

Jedna věc je ale zcela jistá, z jeho rukou vzešlo mnoho vynikajících 
hybridů lilií, ale já jsem si naprosto jist, že některé jeho semenáče mohly být 
ještě lepší než 'Star Gazer' nebo 'LeReve' ('Joy'), které byly prostě jen 
individuálně rozprodány nebo rozdány. Můžeme se jen ptát, co by se stalo, 
kdyby se pan Leslie W o o d r i f f  vášnivě nevěnoval šlechtění begonií, ale jen 
šlechtění lilií?  

Pan W o o d r i f f  měl přece jen jednu vinu, velkou vinu. Věřil lidem. Jeho 
důvěra k lidem se obracela proti němu a byl ponechán bez halíře právě pro svou 
důvěřivost. 

 
Just a Little Bit of (Woodriff) Lily History, John Mak, NALS QB 2015, 2:27-28 
přeložil ing. Jiří Č e r n ý  
Zdroj: Liliářské zprávy, SZO ČZS Brno LILIUM, č. 3-4/2015, str. 80   
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Severoamerické i Novozélandské liliářské společnosti nebo Americké botanické 
společnosti.  

Poté, co mu žena Ruth zemřela, stala se jejich dcera Winkey („Winkie“) 
jeho spolupracovnicí, pokračovali ve šlechtění a experimentovali v hledání ještě 
dokonalejších lilií. Panu Woodriffovi však začaly přibývat vážné zdravotní 
problémy typické pro stáří a po jeho smrti v r. 1997 chtěla Winkey pokračovat 
v jeho díle, ale záhy v červenci téhož roku bohužel také zemřela.  

Traduje se, že Woodriffovi na liliích vůbec nezbohatli, ale stopa, kterou 
zanechali v liliářském světě, je a zůstane nepřehlédnutelná.  
 
Jen kousíček historie lilií (s Lesliem Woodrif fem) 
Johan M a k , Scio, Oregon 
 

Leslie W o o d r i f f  byl sám o sobě prostě mistr. Prosím o povšimnutí, že 
následující řádky nejsou ověřeným historickým pojednáním, jsou to pouze mé 
vlastní vzpomínky. Před rokem 1970 žil pan W o o d r i f f  v Harboru v Oregonu. 
Když vstoupil do obchodního styku s Tedem K i r s c h e m  ze Sun Valley Bulb 
Farms, přestěhovali se s rodinou do McKinleyville poblíž města Arcata 
v Kalifornii. 

 O panu W o o d r i f f o v i  už bylo napsáno několik článků a ve většině 
z nich se zmiňovali o tom, že byl velmi nadaný, s velkými vizemi, ale byl to 
špatný obchodník. Nechtěl bych se dotknout přesvědčení jejich pisatelů, ale 
podle mého názoru po většinu času bylo jeho hlavní vizí shánění bochníku 
chleba, kterým by uživil svou rodinu.  

Kromě krátkého období spolupráce se Sun Valley měla W o o d r i f f o v a  
rodina školku s prodejnou pod názvem Fairyland Begonia and Lily Garden. 
Hlavními položkami vystavenými k prodeji byly begonie a lilie, jen občas i 
nerines. Místo nákupu cibulí a rostlin na prodej si všechno vypěstoval sám 
z vlastního materiálu, který mu poskytoval dostatek semen k dalšímu použití. 
Snažil se získat co nejvíc pěstitelského materiálu, který mohl vlastníma rukama 
obdělávat, protože rád nabízel co nejrozmanitější sortiment. 

Ačkoliv pěstoval a šlechtil mnoho lilií, jeho hlavní vášní bylo šlechtění 
begonií. Jeho snem bylo získání co největšího počtu drobných květů na jedné 
rostlině. Když L. W o o d r i f f  začínal se šlechtěním lilií, nebylo k dispozici 
mnoho variet, takže jeho nejlepší volbou bylo zařadit do pěstování a šlechtění i 
několik přírodních druhů lilií. Jeho snahou a cílem bylo získat od každého křížení 
co nejvíce semen a ne plev, ale ne všechny lilie byly vzájemně kompatibilní.  
Z tohoto důvodu ukládal pyl z více různých lilií do jedné krabičky a po smíchání 
tuto směs pylu nanášel na blizny lilií štětečkem z velbloudí srsti. Výsledné 
semenáčky z těchto křížení pěstoval na poli za domem.  

V přístřešku z plastové folie bylo pěstování semenáčků bez problému, ale 
aby úspěšně přežívaly na poli, musely se vyrovnat s konkurencí různých druhů 
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plevelů. Když cibule dosáhly dostatečné velikosti, byly vyryty, vysázeny do 
květináčů a vystaveny na prodej v zákaznickém pavilonku ze dřeva a plastů. 
Jak všichni víme, mnoho hybridů z jeho šlechtění putovalo k jiným šlechtitelům 
a stejně tak i pěstitelům lilií. Mnohé tyto společnosti na jeho liliích vydělaly 
pěkné peníze, zvláště po roku 1975, kdy se objevil velký zájem o lilie 
v Holandsku.  

W o o d r i f f o v i  přesto zůstali velmi chudí a takoví by zůstali, kdyby se 
neobjevil šlechetný člověk jménem Peter (Piet) K o o p m a n . V Holandsku měl 
exportní společnost (Lilie a jiné). Během výstavy a konference NALS 1987 
v Portlandu navštívil se svými přáteli dceru W o o d r i f f o v ý c h  Winkey.  Když 
slyšel její vyprávění o jejich rodinném obchodě s liliemi, měl velký zájem  
o pracovní postupy a operace. Od toho dne byl z jejich rodinné situace zmaten a 
zarmoucen. Věděl, co dobrého znamenaly W o o d r i f f o v y  hybridy pro 
pěstování lilií v Holandsku, a tak se rozhodl s jejich neutěšenou situací něco 
udělat. Po návratu domů uměl přesvědčit většinu šlechtitelů lilií, aby věnovali 
peníze do fondu, ze kterého by se život W o o d r i f f o v ý c h  stal alespoň trochu 
snazší. Měl v plánu, aby první z každoročních splátek odešla do McKinleyville  
v roce 1990 – pro paní W o o d r i f f o v o u  to už ale bylo pozdě, začátkem roku 
zemřela. V roce 1997 odešli navždy jak Leslie, tak jeho dcera Winkie.  

Pan Wo o d r i f f  byl jen chudý, špatný obchodník, alespoň se to o něm 
často psalo. Nerozpoznal skutečnou cenu vzpřímeně kvetoucí orientálky 'Star 
Gazer'. Bylo tomu tak ale skutečně? Dokáže každý rozpoznat (budoucí) hodnotu 
něčeho? Vždyť to není to tak dávno, kdy někteří farmáři měli pole se skvrnami 
černé špíny, a tím i s nižší cenou. Později se ukázalo, že tyto skvrny představují 
surovou naftu. Znamená to snad, že tito farmáři byli špatní obchodníci?  

Myslím, že si pan W o o d r i f f  zaslouží více uznání. Možná, že mohlo být 
jeho vinou, že nepozvedl výnos své školky na vyšší úroveň v místě, které mělo 
více obyvatel než třeba v Harbouru nebo v McKinleyville.  

Jedna věc je ale zcela jistá, z jeho rukou vzešlo mnoho vynikajících 
hybridů lilií, ale já jsem si naprosto jist, že některé jeho semenáče mohly být 
ještě lepší než 'Star Gazer' nebo 'LeReve' ('Joy'), které byly prostě jen 
individuálně rozprodány nebo rozdány. Můžeme se jen ptát, co by se stalo, 
kdyby se pan Leslie W o o d r i f f  vášnivě nevěnoval šlechtění begonií, ale jen 
šlechtění lilií?  

Pan W o o d r i f f  měl přece jen jednu vinu, velkou vinu. Věřil lidem. Jeho 
důvěra k lidem se obracela proti němu a byl ponechán bez halíře právě pro svou 
důvěřivost. 

 
Just a Little Bit of (Woodriff) Lily History, John Mak, NALS QB 2015, 2:27-28 
přeložil ing. Jiří Č e r n ý  
Zdroj: Liliářské zprávy, SZO ČZS Brno LILIUM, č. 3-4/2015, str. 80   
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613 - 6a červenohnědý 15/4 x Superlila-15/04 (Hl), 
614 - 6b žl.zel. 13/09 x 6b žl.zel. 53/08 (Hl), 
615 - 6b bílé široce otevř. kv. se sytě or. hrdlem 11/09  OP (Hl),  
616 - 6ab bílá s růž. lemem x podobná (Hl),  
617 - 6a bílý, svrchu růž. aurel. 4n - OP (Hl),  
618 - ((Ice Caves x Iowa Gold-sem. č. 2, krém. růž. okr.) x 4n růž. tr. 
Griesbach)) x Beijing Moon (Tl),  
619 - ((Ice  Caves x Iowa Gold-sem. č. 3 bílá, růž. okr.) x růž. tr. Griesb.4n)) x 
Beijing Moon (Tl),  
620 - (Iowa Gold x žl.or. tr., hnědý lem Griesb.) x Beijing Moon (Tl),  
621 - Beijing Moon x (Iowa Gold x žl. or. tr. hn. lem Griesb.) (Tl) 
622 - (Ice Caves x Iowa Gold ) x (Iowa Gold x žl. or. tr., hnědý lem Griesb.) (Tl), 
623 - 6bc-Elegán x Skořice (No), 
624 - 6bc- Elegán x Herena (No), 
625 - 6bc-Elegán x henryi hybr. J. Kováře (No),  
626 - 6bc- Elegán x směs vybr. pylů (No), 
627 - sem. M. Tlacha x směs pylů (No), 
628 - aurel. K. Vereše x směs pylů (No),  
skupina VIII. - mezisekční hybridy (které nelze zařadit do sk I.–VII.) 
801 - PBZ 2 x ((TWT x Taj Mahal)  OT 4x4 (Šu), 
802 - PBZ 4 x (TWT x Taj Mahal) OT 4x4 (Šu),  
803 - (Golden Spl. x Zigeunerbraut) x (Red Bronz Ryirube 4n x Griesb. 4n) (Šu), 
804 - ((Golden Angel 4n aurel.) x (aur. x or. tr.)) x Red Brown Ryirube  (Šu), 
805 - Mister Cas OP (No),  
skupina IX. - botanické lilie:  
901 - Lilium martagon, lok. V.H. (Ho), 
902 - L. martagon, lok. Detva Polʼana (Ba), 
903 - L. martagon, lok. Velká Fatra (Ba), 
904 - L. martagon, lok. Vysoké Tatry (Ba), 
905 - L. martagon, lok. Záp. Tatry a Roháče (Ba), 
906 - L. candidum  (Hl), 
907 - L. regale (Hl),  
908 - L. leucanthum (Hl).  
 
Ostatní rostliny:  
1001 - Gentiana lutea – Španělsko - Pyrenee (Ba), 
1002 - Gentiana ascepiadea rosea (Ba), 
1003 - Gentiana asclepiadea alba (Ba), 
1004 - Fritilaria meleagris alba (Ba), 
1005 - Paradisea liliastrum - Velká Fatra (Ba),  
1006 - Dictamnus albus albiflorus (Ba), 
1007- Cardiocrinum giganteum – dovoz z Holandska, jaro 2016, uloženo 
v chlaničce. (No).  
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Nabídka semen lilií pro zásilkovou burzu ze sklizně r. 2016 
Pavel Petrlík 
 

Semena jsou ze sklizně r. 2016. Cena za porci (cca 20 ks semen podle 
obtížnosti a vzácnosti křížení) činí 7,- Kč. K ceně se připočítává poštovné. 
Objednávku zašlete ihned, nejpozději do 10 dnů po obdržení Liliáře na adresu: 
Pavel Petrlík, Vernéřov 205, 352 01 Aš. Možno též objednat e-mailem: 
petrlikpavel205@seznam.cz. 
V objednávce uveďte, zda si semena vyzvednete na jarní členské schůzi. 
Ušetříte na poštovném. Dodavatelé, kteří do burzy přispěli, mají při odběru 
semen přednost, potom ostatní členové MARTAGONU, a protože se nabídka 
zveřejňuje i na internetových stránkách MARTAGONU, teprve potom ostatní 
nečlenové dle pořadí došlých objednávek. Ještě je třeba upozornit, že některá 
křížení mohou být po jedné porci, či mohou být přebraná, proto je dobré napsat 
též náhradní křížení. 
 
Skupina I. (asijské hybridy) 
101 - Janis x Olina (No), 
102 - Bajkal x Olina (No),  
skupina II. (martagon hybridy) 
201 - semenáč D. Hercbergse, 8do5A-OP (No),  
202 - sem. D. H., 11dMGRA č. 1-OP (No),  
203 - sem. D. H., 11dMGRA č. 2-OP (No),  
204 - sourozenec Lužnice-OP (No),  
205 - sour. Harrachovka-OP (No),  
206 - semenáč ze semen P. Šrůtky - OP, (No), 
skupina IV. (americké hybridy) 
401 - směs amerických hybridů-OP (Pe),  
skupina VI. (čínské hybridy)  
601 - (aurel. x růž. tr.) x (Yellow tr. x Yell. tr.) (Šu), 
602 - (Golden Splendour x  Afr. Queen) x (Two Piccottee tr. 4n,) (Šu), 
603 - ((Louis XIV x (Tribun x Cácorka)) x ((Lilium henryi x (L. henryi x Gold 
Eagle)) (Šu), 
604 - ((Golden Splendour x Zigeunerbraut) x Maniak))  x  (Golden Angel x 4n 
aurel.) (Šu), 
605 - ((L. henryi x (Tribun x Luis XIV)) x (sem. L. henryi x směs pylů) (Šu),  
606 - fial. OP (Hl), 
607 - 6b-20/09 oranž., OP (Hl), 
608 - 6d-31/09 sv. zelený x Ivory (Hl), 
609 - ploché smetanové kv. 23/11 x ploché žíhané kv. 26/16 (Hl),  
610 - 6a fial. x 6a tm. růž. (Hl), 
611 - Sára-6b ploché bílé kv. s or. stř. a výraznou kresbou- OP (Hl),  
612 - White Henryi OP, (Hl), 
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613 - 6a červenohnědý 15/4 x Superlila-15/04 (Hl), 
614 - 6b žl.zel. 13/09 x 6b žl.zel. 53/08 (Hl), 
615 - 6b bílé široce otevř. kv. se sytě or. hrdlem 11/09  OP (Hl),  
616 - 6ab bílá s růž. lemem x podobná (Hl),  
617 - 6a bílý, svrchu růž. aurel. 4n - OP (Hl),  
618 - ((Ice Caves x Iowa Gold-sem. č. 2, krém. růž. okr.) x 4n růž. tr. 
Griesbach)) x Beijing Moon (Tl),  
619 - ((Ice  Caves x Iowa Gold-sem. č. 3 bílá, růž. okr.) x růž. tr. Griesb.4n)) x 
Beijing Moon (Tl),  
620 - (Iowa Gold x žl.or. tr., hnědý lem Griesb.) x Beijing Moon (Tl),  
621 - Beijing Moon x (Iowa Gold x žl. or. tr. hn. lem Griesb.) (Tl) 
622 - (Ice Caves x Iowa Gold ) x (Iowa Gold x žl. or. tr., hnědý lem Griesb.) (Tl), 
623 - 6bc-Elegán x Skořice (No), 
624 - 6bc- Elegán x Herena (No), 
625 - 6bc-Elegán x henryi hybr. J. Kováře (No),  
626 - 6bc- Elegán x směs vybr. pylů (No), 
627 - sem. M. Tlacha x směs pylů (No), 
628 - aurel. K. Vereše x směs pylů (No),  
skupina VIII. - mezisekční hybridy (které nelze zařadit do sk I.–VII.) 
801 - PBZ 2 x ((TWT x Taj Mahal)  OT 4x4 (Šu), 
802 - PBZ 4 x (TWT x Taj Mahal) OT 4x4 (Šu),  
803 - (Golden Spl. x Zigeunerbraut) x (Red Bronz Ryirube 4n x Griesb. 4n) (Šu), 
804 - ((Golden Angel 4n aurel.) x (aur. x or. tr.)) x Red Brown Ryirube  (Šu), 
805 - Mister Cas OP (No),  
skupina IX. - botanické lilie:  
901 - Lilium martagon, lok. V.H. (Ho), 
902 - L. martagon, lok. Detva Polʼana (Ba), 
903 - L. martagon, lok. Velká Fatra (Ba), 
904 - L. martagon, lok. Vysoké Tatry (Ba), 
905 - L. martagon, lok. Záp. Tatry a Roháče (Ba), 
906 - L. candidum  (Hl), 
907 - L. regale (Hl),  
908 - L. leucanthum (Hl).  
 
Ostatní rostliny:  
1001 - Gentiana lutea – Španělsko - Pyrenee (Ba), 
1002 - Gentiana ascepiadea rosea (Ba), 
1003 - Gentiana asclepiadea alba (Ba), 
1004 - Fritilaria meleagris alba (Ba), 
1005 - Paradisea liliastrum - Velká Fatra (Ba),  
1006 - Dictamnus albus albiflorus (Ba), 
1007- Cardiocrinum giganteum – dovoz z Holandska, jaro 2016, uloženo 
v chlaničce. (No).  
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Dodavatelé:  Barta Stanislav – Ba, Hloušek Jiří – Hl, Hošek Petr – Ho, Novák 
Vratislav – No, Petrlík Pavel – Pe, Šupita Stanislav – Šu, Tlach Miloslav – Tl.  
(Pozn. red.: názvy lilií a dalších rostlin jsou uvedeny beze změn dle podkladů 
dodavatelů.)  
 
Závěrečné poznámky 
 

Dne 12. ledna t. r. se konala schůze výboru, kde výbor mimo jiné projednal: 
 
S odkazem na stanovisko právníka ČZS k tiskovému zákonu č. 46/2000 Sb. se 
vydávání Liliáře tohoto zákona netýká, a proto výbor uložil redaktoru Kovářovi, 
aby doplnil na první stranu Liliáře informativní údaje, které budou už od 
dnešního čísla uveřejňovány. 
 
Liliáři, kteří se k nám do organizace nově hlásí, si mohou vyžádat průkazku 
člena MARTAGONU u předsedy Vratislava Nováka nebo matrikáře Jiřího 
Svobody, případně u paní Boženy Reisové. 
 
Na návrh př. Petrlíka bychom chtěli nabídku burzy semen, která se budou 
vysévat na jaře roku 2018, posunout již do Liliáře č. 4/2017, který obvykle 
vychází koncem listopadu nebo v prosinci. Z tohoto důvodu žádáme dodavatele 
semen, aby s touto eventualitou počítali. 
 
Obsah Liliáře č. 1/2017  
 
2 Pozvánka na jarní členskou schůzi MARTAGONU  Vratislav Novák 
3 Slovo matrikáře  Jiří Svoboda 
5 Naši jubilanti  Jiří Svoboda  
6 Zpráva z podzimní členské schůze konané 29. 10. 2016  Eva Kudrnáčová 
7 Zpráva z mimořádného setkání liliářů 26. 11. 2016  Eva Kudrnáčová 
8 Krátce z exkurze do Botanické zahrady Praha – Troja  Vratislav Novák 
9 Krátká poznámka k Jaroslavu Vobořilovi  Jiří Kovář 
9 Cardiocrinum giganteum  (Wallich; Makino)  Vratislav Novák 
10 Přátelské pozdravy  Vratislav Novák 
10 Pozdrav Václavu Poslednímu  Eva Kudrnáčová 
10 Květináče a cibule lilií pro Blahoslava Vajgenta  Eva Kudrnáčová 
10 Ještě jednou Sláva Vajgent  Vratislav Novák 
11 Kdo získá letos pohár Václava Tyleho?  Vratislav Novák  
11 Řezané lilie darované na schůzích našim členkám  Jiří Kovář 
12 Liliářské střípky aneb pel-mel na jednu stránku – 4  Jiří Kovář 
13 Poznámky k termínu šupinování  Petr Hošek   
14 Náhrada za Roundup?  Eva Svobodová 
14 Přírodní náhrada za Roundup  Božena Reisová  
15 20 let od úmrtí legendárního Leslie Woodriffa (1910–1997)  Jiří Kovář 
16 Jen kousíček historie lilií (s Lesliem Woodriffem)  Johan Mak 
17 Nabídka semen lilií pro zásilkovou burzu ze sklizně r. 2016  Pavel Petrlík 
20 Závěrečné poznámky 



Asijský hybrid ‘Gavota’ vyšlechtil Ing. Václav Jošt (foto Josef Basík)

Martagon hybrid ‘Pink Morning’ (foto Josef Basík)



OT-hybrid ‘Zelmira’ (foto Josef Basík)

LA-hybrid ‘Longwood’ (foto Josef Basík)


