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Liliář  – informativní zpravodaj pěstitelů lilií Specializované základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha – číslo 3/2015 

(pořadové č. 196) – vydáno v říjnu roku 2015, ročník 49, v současnosti vychází 
4x ročně. Příspěvky k otištění zasílejte redaktorovi J. Ko vář ovi .  
 

Složení výboru SZO ČZS MARTAGON 
Předseda: Vratislav No vá k , Hrdinova 275, 196 00 Praha 9 – Čakovice 

Telefon 266 312 080, mobil 728 986 270, e-mail: vr.novak@martagon.cz 

 

Místopředseda, matrikář:  
Ing. Jiří Svo bo da , Ph.D., Kováry 67, 273 28 Zákolany 

Telefon 774 988 906, e-mail: jiri.svo@vurv.cz 

 
Jednatel: Jiří Hlo uše k ,  Pražská 998, 269 01 Rakovník  

Telefon 604 128 938, e-mail: hlojir@centrum.cz 

 
Hospodářka, pokladní: Jindra Ha lašo vá , 277 41 Kly č. 101   

E-mail: jihalasova@seznam.cz 

 
Zapisovatel:  

RNDr. Tomáš Sehno ut ka ,  Generála Mrázka 16, 466 01 Jablonec n/Nisou  

Telefon 774 320 704, e-mail: tomas@sehnoutkovi.cz 
 

Burza semen lilií: Pavel Petr l ík , Vernéřov 205, 352 01 Aš 

E-mail: petrlikpavel205@seznam.cz 
 

Členka výboru: Božena Re i so vá , e-mail: reisova@seznam.cz 

 
Redaktor Liliáře, distribuce zpravodaje Liliář:  

Jiří Ko vá ř , Na Vyhlídce 624, 387 01 Volyně 

E-mail: kovar.lilie@seznam.cz 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Internetové stránky www.martagon.cz  připravuje: Ing. Václav Vin čá lek   

E-mail: vaclav.vincalek@martagon.cz  

Předsedkyně revizní komise: Ing. Věra Ječn á  
Revizorky: Mgr. Jana Mašk ová , Mgr. Věra Semerák o vá  
 

Za obsahovou a věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. 
 

mailto:vr.novak@martagon.cz
mailto:jiri.svo@vurv.cz
mailto:hlojir@centrum.cz
mailto:jihalasova@seznam.cz
mailto:petrlikpavel205@seznam.cz
mailto:kovar.lilie@seznam.cz
http://www.martagon.cz/
mailto:vaclav.vincalek@martagon.cz


2 

 

Pozvánka na podzimní členskou schůzi 
  

Vážení přátelé, výbor MARTAGONU Vás opět zve na naši celoročně 
očekávanou akci, kterou je podzimní členská schůze, jejímž vrcholem tradičně 

bývá aukce vzácnějších cibulí lilií. 

  

Schůze se koná v sobotu dne  24. října 2015  od 9:00 hodin. 

  

Místo konání: 2. patro Krajinovy posluchárny Přírodovědné 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, výstup východem Na 
Moráni, dále je to pěšky asi 5 minut směr Nusle, nebo je možno využít 

tramvaje č. 18 nebo 24 do stanice Botanická zahrada − Na Slupi. Z Karlova 

náměstí je to jen jedna stanice. 
Program:   

Úvod a spolkové záležitosti. 

Zprávy z našich letošních klubových výstav, jejich vyhodnocení a předání cen. 
Vyhodnocení fotosoutěže za rok 2014 s předáním cen. 

Přestávka − výběr přebytků z pěstitelského materiálu našich členů a prohlídka 

cibulí do aukce. 
 

Aukce vzácnějších a mimořádných cibulí lilií, včetně novinek, takzvaných 

špeků pro fajnšmekry. Aukce se také odráží na velmi dobré účasti našich 

členů, kteří mají možnost získat za dobrou cenu  nejednu pěknou lilii pro 

podzimní výsadbu. Srdečně Vás na tuto akci roku zveme. 

 

Nebude chybět ani projekce snímků z letošních výstav a zajímavostí ze zahrad 

našich členů. Ukázky snímků dají příležitost pro komentáře, otázky a 

odpovědi. 
Podle času členové výboru a naši přední liliáři rádi uskuteční krátkou 

pěstitelskou debatu. 

Závěr.  
 

Po ukončení schůze zveme liliáře a naše přátele na pokračování setkání  

v odpoledních hodinách. Jako vždy jsou zajištěna místa v nedaleké restauraci  
V Podskalí, kde je pěkné posezení i blízkost stanice metra B Karlovo náměstí a 

dalších tramvají. 

             Vratislav No vá k  
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 Prof. Vladimír J. Krajina  

 

Vážení přátelé, léta letoucí se scházíme v Kra j in o v ě  posluchárně 
Přírodovědecké fakulty UK, kde pořádáme naše schůzky, a proto si myslím, že 

není od věci vědět, kdo byl Vladimír J. Kra j in a  (1905–1993). 

 Na internetu najdeme o V. J. Kra j i n o vi  mnoho podrobnějších 
informací, tudíž jen stručně. Vystudoval na Univerzitě Karlově v letech 1923–

1927, poté působil jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu 

Přírodovědecké fakulty a podílel se na vědeckých projektech v zahraničí (USA, 
Havajské ostrovy…). Mimo botaniku a pedagogické působení je znám 

z politické činnosti. Za odbojové aktivity byl vyznamenán Československým 

válečným křížem. V roce 1948 odešel za hranice, našel zaměstnání ve 
Vancouveru v Britské Kolumbii v západní Kanadě jako profesor geobotaniky  

a ekologie. Za své zásluhy získal zahraniční vysoké akademické, vědecké a 

společenské ocenění. V roce 1990 navštívil Prahu, začal spolupracovat 
s Karlovou univerzitou a blízkými politickými kruhy. Od prezidenta Václava 

Hav la  pak obdržel nejvyšší civilní vyznamenání – Československý řád Bílého 

lva I. třídy. Obnovený styk s domovem však byl brzy přerušen nemocí a roku 
1993 prof. V. J. Kra j i n a  umírá. Z Kanady se do Prahy žel vrátila jen urna 

s popelem, která byla pietně uložena na vyšehradském hřbitově. Zásluhou 

České botanické společnosti má V. J. Kra j in a  od 7. října 2002 odhalenu 
pamětní desku v pražské ulici Na Slupi. 

  Jiří Ko vá ř  

Zdroj: Internet 
 

Z naší organizace 

Připomínáme těm našim členům, kteří dosud nezaplatili členský 
příspěvek na rok 2015, aby tak neprodleně učinili. Základní platba činí 120 Kč, 

avšak tuto částku je možno dobrovolně zvýšit dle uvážení každého 

jednotlivého člena. Nejjednodušší je však platba v hotovosti při účasti na 
členské schůzi, a to přímo hospodářce.  

POZOR, znovu opakujeme, že máme letos nové číslo účtu (u Fiobanky). 

Starý účet z banky ČSOB byl již s konečnou platností zrušen. 
 

č. nového účtu: 2900714286  

kód banky: 2010  
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Příprava Liliáře se zaměřením na martagony 

V Liliáři č. 2/2015 jsme avizovali našim členům, že se chystáme číslo 3 

zaměřit na Lilium martagon a jeho hybridy. V souvislosti s přípravou tohoto 
čísla byl termín vydání posunut na Liliář č. 4/2015, jejž byste měli obdržet do 

Vánoc.              Vratislav No vá k ,  Jiří Ko vá ř  
 

  Možnost získání liliářských tiskovin  
Na našich webových stránkách připravil přítel Václav Vin čá lek  akci, 

při které mohli zájemci získat různé vzácnosti z literatury a tiskovin o liliích. 

Přítel docent Karel V er eš  poskytl totiž některé knížky ze své knihovny, 
kterou zčásti postupně ruší, a tak mohli s povděkem naši členové využít této 

příležitosti a získat něco ze sbírek pana docenta. Já osobně jsem kdysi této 

možnosti již jednou využil a nyní to využívám znovu. Jsem rád, že některé věci 
mám. Rád bych panu docentovi za tuto možnost poděkoval a za nás všechny ho 

pozdravil. Přejeme mu hlavně zdraví a děkujeme.  

Ještě malá poznámka – do nadcházející aukce bude opět připravena 
nejedna pěkná lilie od doc. Karla Ver eš e .  P rotože některé jeho lilie mám, 

hlavně jeho aureliany, mohu říci, že na ně nedám dopustit.    

 Vratislav No vá k   

Anketa MARTAGONU o nejoblíbenější lilie 

Upozorňujeme na letošní anketu o nejoblíbenější lilie, která má 

každoročně stejná pravidla, jejímž vyvrcholením mezi účastníky bude losování 
10 pěkných cen. Losování se uskuteční na výroční členské schůzi 

MARTAGONU, která se bude konat 16. ledna 2016 (nezapomeňte si 

poznamenat termín). Pozvánku na schůzi a pravidla ankety obdržíte ještě  
s Liliářem č. 4/2015.          Vratislav No vá k  

 

Letošní předvánoční setkání se nekoná  

Předvánoční setkání – promítací den se v letošním roce nekoná, ale bude 
opět zařazen do plánu na sudý rok 2016. Na lednovou výroční členskou schůzi 

r. 2016 se budeme snažit zajistit pestřejší projekci jako náhradu, včetně 

zajímavých ukázek z fotosoutěže a dalších našich akcí, jistě se nikdo nudit 
nebude.            Vratislav No vá k  
 

Naši jiřinkáři a už i liliáři 

Když jsem psal krátkou zprávu z jarní členské schůze do Liliáře  
č. 2/2015, tak jsem, přátelé, také zmínil, jak se přítomným jiřinkářům naše 

setkání zalíbilo. Informoval jsem Vás rád o tom, že přítel Emil Ka ss l  vstoupil 

při naší schůzi do MARTAGONU, ale přitom jsem nevěděl, že i další 
dlouholetý člen DAGLY a velice úspěšný vystavovatel a pěstitel jiřinek, přítel 
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Vladimír Ned e l i ak ,  se také při jarní schůzi zapsal do našich řad liliářů. 

Omlouvám se proto tomuto našemu novému členu, že jeho jméno v mé zprávě 

chybělo. Nevěděl jsem to, tímto se chci polepšit a našeho nového člena 
Vladimíra Ned e l i ak a  dodatečně pozdravit a jednu věc na něj prozradit. 

Vláďa má v letošním roce sedmdesátiny, a tak jemu i rodině popřejme hodně 

zdraví, radosti z krásných květů, též mnoho pěstitelských úspěchů. 
Rád bych Vám, přátelé, podal ještě jednu zprávu. Do MARTAGONU 

vstoupila při návštěvě výstavy lilií v Čakovicích jiřinkářka paní Drahomíra 

Eb er t ová , která byla rovněž přítomna na naší jarní členské schůzi. A tak  
i paní Drahuš vřele vítáme mezi nás liliáře.  

Při letních výstavách se k nám v průběhu roku přihlásilo do 

organizace několik dalších nových členů, které přivítáme zase někdy příště. 
 Vratislav No vá k  

K exkurzi do Garden parku 

Dne 12. června t. r. úspěšně proběhla naše exkurze do Garden parku 
v Jenči. Z účastníků nikdo nelitoval času stráveného v teplém dnu na 

pozemcích nově se tvořícího ohromného zahradního komplexu. U brány parku 

nás přivítala a dále doprovázela milá paní Mgr. Pů č ik ová , která nám ukázala, 
co se již vybudovalo a co je v plánu do budoucích let při formování 

tohoto pěkného koutu přírody. Někteří liliáři využili i možnost nákupu za dobré 
ceny při prohlídce velkého zahradnictví u přilehlého parkoviště. 

            Vratislav No vá k  
 

Spolkový den v Čakovicích 

V sobotu dne 20. června t. r. se náš MARTAGON opět zdařile 
prezentoval na Spolkovém dnu v zámeckém parku v Čakovicích. Náš stánek, 

který dobře propagoval ČZS i naši organizaci, byl ozdobou tohoto dne. 
Remitenda z redakce Zahrádkáře nám vydatně pomohla při lákání účastníků 

k našemu stánku. Výzdoba na panelech i dovezené rostliny v květníkách 

přiblížily kolemjdoucím naši činnost. Drobnosti, jako semínka lilií, letáčky o 
pěstování, okrasné traviny, řízkovance jiřinek nebo rašící výsevy lilií i něco 

málo cibulek z přebytků, to vše napomohlo k zájmu o náš stánek, kde měli u 

stolků svou službu naše členky paní E. Svob od o vá   a  B. Rei so vá . Obě 
dvě musely často čelit i některým záludným dotazům o pěstování – svůj úkol 

však zvládly velmi dobře, děkujeme jim za pomoc i čas. Nesmím zapomenout 

poděkovat paní Zdeně Ma lé  a jejímu manželovi Milanovi. Zapůjčili nám 
stánek (přístřešek), bez kterého bychom měli s ohledem na počasí – pořád 

hrozil déšť a občas káplo – hodně starostí. S balením a přípravou ještě pomohli 

manželé Hu p t ych o vi . A tak se vše nakonec podařilo dobře zvládnout, 
těšíme se napřesrok.         Vratislav Nová k   
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Kalendář Zahrádkářův rok 
 

I v roce 2015 obdrželi předplatitelé časopisu Zahrádkář speciální kalendář 

s názvem Zahrádkářův rok. Je to stolní bohatě ilustrovaný kalendář v barevném 

provedení s velkým množstvím rad a informací pro zahrádkáře. Být 
odběratelem časopisu Zahrádkář se jistě každému vyplatí. Na ukázku jsme 

z letošního kalendáře vybrali radu, jak si poradit na zahradě s pařezy.  

  Jiří Ko vá ř  

Na pařezy s pařezníkem 

Pařez na zahradě bývá nepříjemným problémem. Pokud se ho 

rozhodneme odstranit, stojí to velké úsilí a často si poničíme při kopání velký 
prostor okolo. Můžeme se však zbavit dřiny a využít přípravku Rosteto 

Pařezník. Stačí vyvrtat do pařezu otvory, vyplnit je přípravkem a zalít teplou 

vodou. Voda se průběžně dolévá a pařez je třeba přikrýt, aby do něho nepršelo. 
Chemická reakce, která v průběhu šesti týdnů v pařezu probíhá, jej dokonale 

připraví na snadné odstranění. Za šest týdnů nalijeme do děr tekutý 

podpalovač, necháme vsáknout do pařezu a celý pařez jednoduše vypálíme. 
Pak už jen stačí dodat substrát a dosít trávu na místo, kde dříve pařez stával. 

   

Pozdravujeme přítele Václava Tyleho  
 

Často se stává, že se naši liliáři na schůzích nebo návštěvníci na 

výstavách ptají „A co pan Václav Tyle?“   

   
S radostí jsme uvítali zprávu od přítele Jiřího Hlou šk a , který nám 

poreferoval, jak vzal našeho liliářského kmeta k sobě na zahradu na výlet. Bylo 

to po letošní výstavě v Lysé nad Labem, kdy si Jiří Hlou š ek  našel čas a zajel 
si pro pana Tyleh o  do Račiněvsi, aby ho odvezl na svou zahradu do 

Nučniček. Pan Václav byl nadšený, samozřejmě mu Jiří udělal radost a nám 

všem také. Potěšilo nás, že pan Václav vypadá dobře a je s ním dobré 
popovídání. Srdečně ho zdravíme a posíláme vzkaz, ať se stále drží, vždyť 

letos oslavil úctyhodné pětadevadesátiny, k nimž jsme mu v minulém Liliáři 

také velmi rádi poblahopřáli. Těšíme se na podzimní schůzi, kdy budeme opět 
předávat velký skleněný historický pohár, který nám věnoval – je to putovní 

pohár Václava Tyleh o  pro nejúspěšnějšího vystavovatele z výstavy 

v Rakovníku. 
 Vratislav No vá k  
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Výsledky fotosoutěže za rok 2014 
 

Krásné snímky lilií z této soutěže byly prezentovány na  výroční členské 
schůzi 17. ledna tohoto roku. Při jejich prohlídce bylo formou hlasování 

rozhodnuto o pořadí účastníků. 
V kategorii Lilie a živočichové zvítězil s velkou převahou snímek přítele 

Pavla P et r l í k a . Jednalo se o pěkně nafocený květ Lilium martagon var. 

cattaniae, na němž spočíval motýl babočka admirál. 

O prvenství v soutěži o nejkrásnější snímek botanické lilie se dělí dvě 
liliářky, a to paní Jana Ř íh ová , která poslala hned několik kvalitních snímků, 

např. plnokvětou Lilium lancifolium 'flore pleno', L. regale album, L. regale, 

ale také hezký OT-hybrid 'Garden Affaire'. Paní Jitka Kř ivan co vá  poslala 
foto úžasně bílé lilie bělostné. Její Lilium candidum působí velice čistě, když je 

v pozadí naše borovice lesní. Dojem ještě víc umocní dvě černé kočičky  

v popředí. Ještě také zmíním fotografii skupinky hezkých odrůd martagonů 
'Arabian Knight' a 'Sunny Morning'. 

Vyhodnocení a předání cen proběhne na podzimní schůzi. Pěkné  

a úsměvné fotky poslala také paní Milada Fi sch er o vá . Velice dobrou 
kolekci snímků nafotil i Vratislav Novák , hlavně Lilium speciosum, avšak ze 

soutěže odstoupil. 

Všem účastníkům za soutěžní obrázky srdečně děkujeme. V naší zábavné 
soutěži budeme nadále pokračovat, vždyť i to hodnocení při schůzi bývá pěkné 

a zábavné. 

            Vratislav No vá k  
 

 

DALAJLAMA Pavla Petrlíka  
 

Dlouholetého člena MARTAGONU přítele Pavel Pet r l í k a , který se 
stará o klubovou burzu semen, většina našich liliářů asi zná. Nejenže je 

úspěšným pěstitelem, ale nyní mu začínají ze šlechtění vznikat i pěkné 

semenáče lilií. Premiérově nám představil novinku asijského hybridu 
s pracovním označením DALAJLAMA, o němž se domnívá, že by mohl být 

tetraploidní, a proto požádal př. Hoš k a  o spočítání chromozomů. K fotografii 

DALAJLAMY, kterou reprodukujeme na titulní straně dnešního Liliáře, 
můžeme dodat, že se jedná o hybrid se sekundárními květy, které jsou 

vybočené až převislé. Přítel P e t r l í k  má prozatím čtyři květuschopné cibule, 

z nichž se chystá namnožit více kusů k registraci. Rodiče jmenovaného hybridu 
jsou neznámí. 

Jiří Ko vá ř  



8 

 

Popularita lilií podle anket NALS v letech 2009 až 2014 
Jiří Ko vá ř  

 
Úvodem jen krátké vysvětlení našim novým členům – NALS je 

Severoamerická liliová společnost (The North American Lily Society), která 

mezi svými členy organizuje každým rokem anketu o nejoblíbenější lilie.   
Pro zajímavost můžeme jejich výsledky porovnávat s našimi domácími 

anketami – organizování anket u nás si vzal na starost předseda Vráťa Novák  

a v Liliáři vše také zveřejňujeme.  
Výsledky předchozích anket NALS před rokem 2009 byly zveřejněny 

v Liliáři č. 1/2011.  

 

Výsledky ankety NALS z  roku 2009  
 

1. 'Conca dʼOr', 2. 'Robina', 3. 'Anastasia', 4. 'Ariadne', 5. Lilium regale,  

6. 'Northern Beauty', 7. 'Mrs. R. O. Backhouse', 8. 'Pizzazz', 9. 'Adijos 

Noninja', 10. 'Kentucky'. 
 

Anketa NALS 2010  

1. 'Conca dʼOr', 2. 'Anastasia', 3. 'Muscadet', 4. 'Pizzazz', 5. 'African Queen',  
6. 'Arabesque', 7. 'Dizzy', 8. 'Black Spider', 9. 'Sun Ray', 10. 'Black Jack'. 

 

Anketa NALS 2011 

1. L. x dalhansonii, 2. 'Robina', 3. 'Sorbone', 4. 'Muscadet', 5. 'Anastasia',  

6. L. rosthornii, 7. 'Arabesque', 8. 'Black Prince', 9. 'Purple Reign',  

10. 'Quintessence'. 

 

Anketa NALS 2012 

1. L. x dalhansonii, 2. 'Tiger Babies', 3. 'Karen North', 4. 'Anastasia', 5. 'Rio 
Negro'. 

 

Anketa NALS 2013 
1. 'Anastasia', 2. 'Karen North', 3. 'Robina', 4. 'Claude Shride', 5. 'Hiawatha'. 

 

Anketa NALS 2014 

1.'Anastasia', 2. 'Tiger Babies', 3. 'Iowa Rose', 4. 'Kentucky', 5. 'Robina',  

6. 'Eyeliner', 7. 'Nightflyer'.  
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Výstava  lilií na zámku v Praze Čakovicích 2015 
Vratislav No vák  
 

Termín této výstavy máme vcelku raný, a to na konci června, to pak vždy 
trnu hrůzou, jak vše dopadne. Ochlazení zhruba 14 dní před výstavou nám 

neprospělo, a tak jsem zavzpomínal na teplejší roky, kdy jsem řezal květy na 

výstavu dopředu a schovával je do sklepa. Tentokrát jsem se málem modlil, 
aby vůbec něco nakvetlo. 

Přes všechny starosti výstava dopadla určitě dobře, a to díky našim 

vystavovatelům, kterých bylo celkem čtrnáct. I přes nepřízeň počasí se pak 
podařilo ukázat široký záběr rozmanitosti lilií z různých skupin zahradnického 

třídění podle toho, co zrovna liliářům nakvétalo. Na své si tak přišli hlavně 

milovníci botanických druhů, ale jak říkám, zastoupení všech skupin bylo 
velice pestré. Výstavě pomohlo, že se opět konala ve velkém sále, který byl už 

po rekonstrukci a nyní slouží jako obřadní místnost. Takže jsme měli krásné a 

důstojné prostředí, dobře rozvržené a naaranžované jednotlivé expozice, byla 
dobrá návštěvnost, která je každým rokem zřetelně lepší. Spokojenost a chvála 

návštěvníků, účast našich členů, kteří se na tuto výstavu přijeli podívat z 

různých koutů naší republiky, to vše nám bylo odměnou za přípravu výstavy, 
která potěšila a dobře náš MARTAGON reprezentovala. 

 

Nyní jednotlivě k vystavovatelům a jejich nejzajímavějším exponátům: 
Božena Rei so vá  vystavila mimo jiné mohutnou Lilium regale. 

Jindra Halašová  dostávala dost hlasů v anketě diváků za asijský hybrid 

'Patricia´s Pride'; za 'Lankon' získává třetí místo. 
Stanislava Sk ořep o vá  opět předvedla poutavou kolekci mohutných  

LA-hybridů s několika asijskými hybridy. 

Eva Sed láčk o vá  získává cenu za mimořádný exponát Lilium martagon var. 
album s naprosto úžasnou lodyhou. 

Eva Ku d rn áčová   získává první místo v anketě návštěvníků, kterou 

bezkonkurenčně ovládla odrůda 'Holland Beauty'. 
Marcela H yrš lo vá  získává cenu předsedy za vystavené neošlechtění, byl to 

semenáč martagon hybridu ve žlutooranžové barvě lehce červenohnědě 

tečkovaný. Paní Marcela měla svou premiéru na výstavě a velice nám svou 
účastí pomohla v době, kdy jsme horko těžko dávali dohromady exponáty.  

U jejího výstavního koutku se pak hodně návštěvníků zastavovalo  

a obdivovali asijské hybridy i LA-hybridy, byla zde také vzácná Lilium 
candidum var. cernum. 



10 

 

Anna Hu p tych ová  mohla dát jen to, co jí zrovna kvetlo, byl to LA-hybrid 

'Kentucky' a tmavý asijský hybrid 'Landini', který měl ohlas. 

Zdena Malá  nám vždy pravidelně pomáhá, její kolekci navíc obohatil přítel 
Karel Ut ra t i l . 

Jan Butora  také dodal to, co právě měl, jako např. 'Český Krystal', 'Eurydike' 

a další. 
Dušan Pan grác  starší opět připravil květníky, které obětavě přivezl – jeho 

pomoc je také výrazná. Výstavu nám také pěkně nafotil. Lilie mu během 

výstavy nakvétaly, a tak celá jeho expozice získávala na kráse a obdivu diváků. 
Vratislav Novák  získal v anketě návštěvníků druhé místo za asijský hybrid 

'Olina', dále hlasy za české odrůdy 'Kreolka' a 'Bajkal'. Středem jeho stolu stála 

váza s pěti lodyhami L. regale album – působivé. Nechyběla však ani váza  
s Lilium mahagon – tuto vázu nám speciálně darovala paní Květa 

S to la ř í k o vá ,  a je na martagony jako ušitá. Kolekci mu ještě obohatil přítel 

Karel Ut ra t i l . 
Jiří Hlou š ek  se svou ženou Sašou měli druhou největší expozici a jejich 

krásná Lilium pardalinum získala v anketě diváků třetí místo stejným počtem 

hlasů jako 'Lankon' Jindry Halaš o v é . Stejně jako vloni nechyběla lilie od 
pana docenta Karla Ver eš e  'Káťa'. Hlou šk o vi  vždy umí připravit krásnou 

podívanou, bez jejich stolu by to nebylo ono – martagon hybrid 'Port Wine', 
'Jupiter' a Lilium hansonii… Nutno také dodat že H lou šk ovi  své exponáty 

nevystavují po jedné lodyze. 

Josef B ys t r ý , tak ten nás vlastně zachránil. Dodal bohatý sortiment asijských 
a LA-hybridů a udělal výstavu tím, čím byla. Kytice Lilium candidum, 'Red 

Alert', 'Gran Cru', 'Loreto' a další. Velice nám pomohl, a proto mu patří velké 

poděkování. Ještě bych rád zmínil málo viděné odrůdy 'Mirage' nebo 
'Karkulka'. Celkově měl největší expozici. 

Součástí výstavy byla ukázka lilií z Květinářství Havelské tržiště Praha 1, a to 

nesoutěžní orientálky a Lilium longiflorum. 
Děkuji všem za jejich práci při pořádání výstavy a doufám, že příští rok to zase 

společně uděláme neméně takto pěkné. 

 

Hejnice 2015  
Tomáš Sehno utk a  

 

Letos členové SZO MARTAGON vystavili své lilie v Hejnicích již 
pošesté. Termín Mariánské pouti v Hejnicích je stálý. Poutníci přicházejí 

pravidelně 2. července. V důstojném prostředí chrámu Navštívení Panny Marie 

voněly lilie, které přivezli Vráťa Novák , Karel Sch ejb a l  a Tomáš 
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Seh n ou tk a . Do čtyřiadvaceti váz naaranžoval kvetoucí lodyhy Karel 

Sch ejb a l  z Liberce. Jako obvykle jsme umístili lilie před stupínek, na němž 

probíhají bohoslužby. Poutníci z českých zemí, Německa i Polska se tak mohli 
opět potěšit krásnými květy lilií. Na rozdíl od většiny výstav lilie v hejnickém 

chrámu necháváme ve vázách až do konce kvetení. Návštěvníci chrámu tak 

mohli uvidět lilie i týden po skončení Mariánské pouti. Pro členy 
MARTAGONU je ctí vystavovat v tak krásném prostředí, a proto věřím, že se 

nám tuto tradici podaří udržet i v dalších letech. 

 

Zpráva z výstavy Rakovník 2015 
Alexandra a Jiří Hlo ušk o v i  
 

Rakovnická 28. výstava lilií se uskutečnila ve dnech 3. – 5. 7. 2015, a to 

již tradičně ve výstavní síni Rab asov y galerie.  
Lilie přivezlo 16 vystavovatelů (J. Bas ík , J. Bu tora , I. Ch mel ík ,  

J. Halaš ová , I. Han z l í čk ová , J. Hlou šek , P. H oš ek , J. Ko vář ,  

E. Ku d rn áčo vá , V. N o vák , V. P os l ed n í , B. Rei sová , T. S eh n ou tk a , 
E. Sed láčk o vá , S. Sk ořep o vá , J. Vac ík ). Celkem dovezli 240 lodyh v 70 

odrůdách. Díky velkým výkyvům počasí, nejdříve bylo chladno, později velké 

horko, tudíž bylo možno vystavit i botanické lilie, které jindy již odkvétají – 
Lilium candidum (J. Ková ř ), L. regale (J. Bas ík , J. Halašo vá ,  

J. Hlou š ek , I. Han z l í čk o vá , V. Pos l ed n í ), L. pardalinum (E. 

Sed láčk o vá  a J. Vac ík ), L. martagon (P. Hoš ek  a J. Ková ř ). 
Na úspěchu výstavy měla velký podíl hlavní aranžérka J. La vi čk ová . 

Poděkování patří také dalším pomocníkům, kterými byli E. Svob od o vá ,  

I. Ch m el ík , J. Hala šo vá , V. Pos l ed n í , J. Bu tora , L. a J. Sv ob od ov i   
a další. 

Nevděčné úlohy porotců se ujali P. Šrů tk a  a T. Seh n ou tk a . 

V přitažlivé expozici J. Bas ík a  návštěvníci obdivovali lilie 'Merluza', 
'Vermeer'. Za perfektní 'Café Noir' získal cenu města Rakovníka. 

Poprvé v Rakovníku vystavoval J. Bu tora , který výstavu obohatil 

pěkným asijským hybridem 'Prunotto'. 
V expozici I. Ch mel ík a  svítil „Griesbach hybrid“, který ocenila  

i porota. Návštěvníky zaujal jeho aurelian hybrid 1/78. 

Expozici J. Ha l a šov é  dominoval vzrůstný 'Pink Perfection'.  
U návštěvníků bodoval 'Pieton' a 'Purple Eye'. 

V expozici I. Han zl í čk o v é  přitahovaly pozornost L. regale a 'Forever 

Susane'. 
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Z lilií vystavovaných J. Hlou šk em  obdivovali návštěvníci i porota 

fialový aurelian hybrid 70/08, pozornost budil i oranžový 'Tomík' a pěkný 'Red 

Velvet'. Dovezl také oceněné L. pardalinum od E. Sed láčk o v é . 
P. Hoš ek  dovezl pěkný martagon hybrid od př. Vac ík a ,  dále dovezl 

botanický druh L. pardalinum, který ocenila porota. 

V expozici J. Ko vá ř e  přitahovala pozornost L. candidum a nápadný 
'Orange Electric'. 

V expozici E. Ku d rn áčo v é  okouzlil návštěvníky i porotu OT-hybrid 

'Touching'. 
V expozici V. Novák a  získal cenu asijský hybrid 'Olina'. Pozornost 

přitahovalo novošlechtění „Sourozenci“ 3/13. 

Perfektní kolekce V. Pos l ed n íh o  budila zaslouženou pozornost. Cenu 
návštěvníků získala jeho velká, perfektně nakvetlá 'Eurydike'. Porota ocenila 

OT-hybrid 'Glen Moray' a LA-hybrid 'Amateras'. 

V expozici B. Rei so v é  vynikala nápadná 'Purple Eye' a porotou 
oceněná 'Deep Impact'. 

V zajímavé expozici T. Seh n ou tk y  okouzlila návštěvníky 'Satisfaction' 

a porotu upoutal 'Royal Splendor'. 
Výstavu obohatila i expozice S. Sk oř ep o v é , ve které se nejvíce líbila 

'Iverna' a 'Tasmania'. 
Na závěr chceme poděkovat všem vystavovatelům, kteří se podělili  

o svoje hýčkané lilie. Velký dík patří členům poroty i všem, kteří pomáhali  

s instalací a likvidací výstavy. Zveme vás srdečně na výstavu r. 2016.  
       A. a J. Hlou ško v i  

 

Soutěže Rakovník 2015 

 

Asijské hybridy Ia 
1. 'Olina'         V. Novák 

2. 'Purple Eye'        B. Reisová 

3. 'Vera Cruz'        J. Basík 
Asijské hybridy Ib + Ic 

1. 'Nutcracker'        J. Hloušek 

2. „Griesbach hybr.“       I. Chmelík 
3. 'Rondo'         V. Novák 

LA-bybridy 

1. 'Suncrest'         J. Hloušek 
2. 'Amateras'         V. Poslední 

3. 'Glossy'         I. Chmelík 
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Aurelian hybridy VIa 

1. Aurelian hybr. 70/08       J. Hloušek 

2. Semenáč Green Aurelian      V. Novák 
3. 'Pink Perfection'        J. Halašová 

OT-hybridy 

1. 'Touching'         E. Kudrnáčová 
2. 'Glen Moray'        V. Poslední 

3. 'Satisfaction'        T. Sehnoutka 

Orientální hybridy 
1. ------ 
2. 'Royal Splendor'        T. Sehnoutka 

3. 'Deep Impact'        B. Reisová 
Martagon hybridy 

1. ------ 
2. 'Jupiter'         J. Hloušek 
3. Martagon hybr.        P. Hošek 

Botanické lilie 

1. L. pardalinum        E. Sedláčková 
2. L. regale         J. Basík 

3. L. pardalinum        J. Vacík 
Cena poroty     Aurelian 70/08  J. Hloušek 

Cena města Rakovníka   'Cafe Noir'   J. Basík 

Cena návštěvníků    'Eurydike'   V. Poslední 
Cenu doc. Karla Vereše (pěknou knihu) získala Jindra Halašová za obří lodyhu 

odrůdy 'Pink Perfection'. 

Putovní cenu Václava Tyleho (pohár) získal Václav Poslední za svou expozici 
nejúspěšnějšího vystavovatele v Rakovníku 2015. 

 

Lilie v Sezimově Ústí 
Pavel Kre j č í  
 

Široká paleta barev, tvarů a vůní naplnila a rozjasnila o třetím 

prázdninovém víkendu (17. – 19. července 2015) výstavní prostory MěXusu *
)
  

v Sezimově Ústí, a to v rámci nově zrozené výstavy lilií pořádané místními 

nadšenci a pěstiteli lilií (členy MARTAGONU) ve spolupráci s již zmíněným 

Městským střediskem kultury a sportu a Českým zahrádkářským svazem. 
Více než čtyři stovky návštěvníků, které během tří dnů výstavou prošly, 

zhlédly a často s neskrývaným překvapením a potěšením obdivovaly na sto 

čtyřicet druhů lilií vkusně naaranžovaných ve sto sedmdesáti! slušivých  
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a decentních kompozicích, rámcově doplněných zakvetlými kalami a malbami 

Terezy Malin o v é , malířky s nevšedními dovednostmi a potenciálem. Spojení 

tematicky sladěných obrázků s expozicí lilií se ukázalo jako přínosně šťastným 
nápadem a zpestřením výstavy. 

K vidění byly (vzhledem k termínu a panujícímu počasí více než kdy 

jindy) pracně sehnané a úzkostlivě opečovávané, nicméně zcela dokonalé 
exempláře. Exponáty převážně orientálních hybridů od celkem jedenácti 

vystavovatelů, lokálních pěstitelů (Hrb ek , Krň ák ), těch zavedených a 

významných (Bas ík ) i do té doby s námi ne tak spjatých (Kru mp , Š lo s i a r ), 
včetně vítaných přispěvovatelů z daleka (No vák , Ku d rn áčo vá ) i z blízka 

(Po šv ec ová ). Bez jejich pomoci by se výstavu jen stěží podařilo ucelit a 

realizovat v celé její zamýšlené šíři a parádě. Děkujeme. 
Zájemcům z řad návštěvníků (a že jich bylo dost a dost) se dostalo i 

odborné poradenské péče, stejně jako možnosti zakoupit si (díky našemu 

hlavnímu mecenáši, Josefu Bas ík ov i ) některé i vystavované druhy lilií ('Miss 
Lucy', 'Vermeer', 'Elena') v plné síle v kontejnerech přímo na místě, k tomu za 

mile příznivější – výstavní ceny. 

A které exponáty zaujaly nejvíce? Opravdu těžko posoudit, jestli tradičně 
obdivované a unikátní čínské hybridy (většinou novošlechtění) Jany 

Poš v eco v é , záplava čtyřiceti! osvědčených či čerstvě zaváděných odrůd 
('Evina', 'Eurydike', 'Dolce a Gabbana', 'Vermeer', 'Lavon', 'Pavia', 'Nardo', 

'Rezóna', 'Jura', …) Josefa Bas ík a , ne tak často vídané klenoty ('Cheops', 

'Pieton', 'Belonica', 'Pieto', 'Bellsong', 'Corsini'…) Miloše Kru m p a , 
nepřehlédnutelní krasavci a krasavice ('Loreto', 'Cancun', 'Tinos', 'Mercedes', 

'Royal Paradiso', 'Nety´s Pride'…) Dušana S loš i a ra , semenáče a trubky 

Josefa Hrb k a , poklady a kříženci ('Polygot', 'Lady Cora', 'Muscadet', 'Kushi-
Maya'....) Vráti Novák a  či favorité a okrajovky (Pardalinum, 'Eliščin 

Favorit'…) Evy Ku d rn áč ov é , jinak také nápadité aranžérky. Nicméně  

v epilogu výstavy při volné burze pro všechny zrovna přítomné nejvíc zhoustl 
prostor u skvostného, sytého, exempláře 'Eurydike' Vráti Novák a , který 

obratně získala šťastná uchvatitelka před ostatními méně zdatnými. To by 

mohla být královna výstavy (ta lilie, nikoli slečna), proč ne. 
Lilie se prostě líbily, návštěvníci odcházeli nabaženi, výstava se (soudě 

podle verbálního ohlasu i odezvy řádků v Pamětní knize výstavy) snad až 

nečekaně povedla, vydařila, což nás, věřím, opravňuje směle přemýšlet nad 
jejím zopakováním a trvalém zakotvení mezi ostatními výstavami 

MARTAGONEM pořádanými…pokud bude shoda a vůle. 

Pro úplnost je nezbytné zmínit a poděkovat nejen MěXusu S.Ú. za 
pomoc, zázemí a prokázané služby, rodině Ma l in ov ých  za nezištnou, 

logistickou a aranžérskou, příkladně nekomplikovanou spolupráci, ale také  
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(a i když na závěr tak rozhodně ne v poslední řadě) paní Aničce V lčk ov é   

a skupině „děvčat“ k ní přidružených. Našli jsme v ní a v nich milé, ochotné, 

přičinlivé, přesné a vždy upravené pomocnice, které jistojistě umocnily 
celkové vyznění výstavy vně i dovnitř, mnohé nám usnadnily, učinily možným 

a zajistily. Děkujeme dvakrát.           P. K., 30. 7. LP 2015 

 
*

) 
poznámka autora: takhle se veřejně prezentují  

http://www.taborcz.eu/vismo/o_utvar.asp?id_org=16470&id_u=2052 

 
Pozn. red.: k zveřejnění v minulém zpravodaji byla redakci zaslána chybná  

e-mailová adresa na přítele P. Kre j č íh o , kterou jsme otiskli. Omlouváme se a 

opravujeme na adresu správnou.  
E-mail: krejpa@seznam.cz  

 

Dodatek k výstavě v Sezimově Ústí  

A tak se nám narodila nová výstava, Tábor − Sezimovo Ústí. 

Přítel Pavel Kr e j č í  nám o ní napsal čtivou zprávu a ukázal se jako dobrý 

přispěvovatel do našeho Liliáře. Nenapsal však mezi vystavovatele sám sebe. 
Já bych jeho skromnost poopravil a uvedl, že Pavel Kr e j č í  je také liliář, který 

když může na výstavu něco dát, tak to rád udělá. Známe to i z volyňské 
výstavy. Když už se výstavy zúčastní, tak tam nelelkuje, vidí, co je třeba udělat 

a hned se bez řečí zapojí do práce. Tak bych nejenom jemu, ale i přátelům 

Josefu H rb k ovi  a Vladimíru Krň á k ovi  poděkoval, jak to všechno ve své 
velké premiéře zvládli. Jsem rád, že jsme mohli na výstavu přispět s našimi 

expozicemi, společně se sestrou Evou Ku d rn áčov ou . Mrzí mne, že jsem 

nemohl zůstat do druhého dne na slavnostní zahájení. Děkuji našemu členu 
výboru a redaktorovi Liliáře Jiřímu Ková řo vi , který mne narychlo druhý den 

zastoupil, a za MARTAGON tam při zahájení něco v úvodním slovu krátce 

řekl. Dorazila i paní Boženka Rei sová , aby také pomohla. Náš přední 
odborník a dlouholetý člen MARTAGONU MUDr. Josef Kříž  výstavu 

pochválil − od něj má pochvalné vyjádření svou váhu. Za úspěch výstavy se 

velkou měrou zasloužily další pořadatelky, a to ženy z místního kulturního 
centra. Když jsem viděl, s jakou péčí a láskou výstavu připravují, tak mne 

napadlo srovnání s výstavami v Hodoníně, jak tam to ženy také dělají. Myslím, 

že jako muži můžeme ze zkušeností dobře posoudit kladný vztah mezi ženou a 
květinou. V neposlední řadě nám s uspořádáním výstavy pomohl ČZS, 

konkrétně zástupce z odborného oddělení pan Ing. Ivan Dv ořák , který toho 

měl na starost též požehnaně. Za výbor MARTAGONU děkuji všem, jak se vše 
podařilo dobře zvládnout, byla s tím sice práce, ale i radost. A ta za to stála.  

 Vratislav No vá k  

http://www.taborcz.eu/vismo/o_utvar.asp?id_org=16470&id_u=2052


16 

 

Výstava Květy – Volyně 2015 
Jiří Ko vá ř  
 

Čtrnáctou pouťovou výstavu ve Volyni připravil MARTAGON ve 

spolupráci s organizací Volyňská kultura v termínu 8. a 9. srpna t. r. Opět byly 

s květinami vystaveny obrazy malířů, resp. tentokrát jen malířek Pavlíny 
Beran o v é , Evy Ďu rč ov é , Jiřiny Ko zák o v é , dále dřevořezby Pavly a 

Romana Balou n o v ých  a keramika Jany a Evy Ďu rč ov ých . Ve dvou 

výstavních místnostech, Pošumavské tržnici a Malé galerii, si mohli 
návštěvníci prohlédnout 166 váz a 124 květináčů s různými kytkami, včetně 

nemalého množství pozdně kvetoucích lilií.  

Lilie vystavili přátelé Petr H oš ek , Jindra Halaš ová , Josef Hrb ek , Jiří 
Ko vá ř , Pavel Kr ej č í , Eva Ku d rn áčová , Ludmila Mart ín ková , 

Vratislav No vák , Pavel P et r l í k , Jana Poš v eco vá , Marie S la vík o vá  

s Josefem Křížem . Z výsledků divácké ankety je patrno, které lilie se nejvíce 
návštěvníkům líbily. Odrůdy na prvních dvou místech jsou orientální hybridy, 

z nichž vítězná 'Caroline' je plnokvětá s ledově bílými květy a žlutozeleným 

středem. 
  Z dalších květin byla vystavena nádherná kolekce růží Miloslava Š íp a , 

dále tradičně velká expozice fuchsií Františka Hejd y , samozřejmě nechyběly 

ani mečíky Marie S la v ík ov é  a Josefa Kří že , letos nově i mečíky Josefa 
Bys t r éh o , jiřiny Karla Ut ra t i la  nebo Josefa R ib i j e , letničky a trvalky 

Jany Říh ové , manželů Hany a Miroslava Hrad eck ých , Hany V yd ro v é  či 

Stanislava Brů h y, který měl na starosti aranžování. Také jsem si všiml, že 
někteří návštěvníci obdivovali pestrobarevnou směs aster pěstitelky Jindry 

Ha la š o v é . Velký ohlas mají tradičně kaktusy a sukulenty Josefa Rib i j e ,  

jenž byl u své expozice přítomen po celou dobu výstavy a trpělivě hovořil 
s návštěvníky. Za zmínku stojí další rostliny – netřesky, rozchodníky (Jiří 

Ko vá ř ) ,  aloe, crassule… (František Hejd a ) atd. Jménem pořadatelů děkuji 

všem, kteří nám jakkoli pomohli a přiložili ruku k dílu, zejména Boženě 
Rei so v é , Jarmile Tů m ov é,  Standovi Brů h ovi , Miroslavu Hrad eck ému  

a Petru Šrů tk ovi .  

 
V průběhu sobotního odpoledne jsme se s přáteli domluvili (Hošek , 

Brů h a , Pet r l í k , Ko vář , Ha laš o vá ) a dojeli se z Volyně podívat do asi  

8 km vzdáleného zahradnictví ve Stříteži (www.zahradnictvi-boskovi.cz). Měli 
jsme štěstí, jelikož byl přítomen majitel pan Bošk a , který se nám věnoval  

a provedl nás svým květinovým areálem. V rozhovorech s ním jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o kytkách, prohlédli si obrovské haly 
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(fóliovníky) postavené zahraničními firmami, viděli jsme nové velké moderní 

zahradnické stroje, které jsou plně srovnatelné s těmi holandskými v tamních 

květinářských firmách. Navíc nám nastínil svůj projekt, kdy paralelně se 
zahradnictvím buduje malou zoologickou zahradu, takže jsme třeba mimo jiné 

zhlédli nádherné chovné stádečko „velbloudovitých“ lam… 

 

Výsledky divácké ankety Květy – Volyně 2015 

K anketě je možno říci, že byla zcela dobrovolná. Výsledky byly letos 

poměrně relativně vyrovnané, což svědčí o širším pohledu návštěvníků (včetně 
dětí) na jednotlivé květiny – každému se líbí prostě něco jiného. Z celkového 

počtu 221 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 13 neplatných, na nichž (místo 

vybraných květin) nám byly dodány příjemné vzkazy typu „vše je krásné; 
úžasné jsou všechny, nelze určit jen jednu květinu…“ 

 

Nejvíce hlasů dostaly květiny těchto pěstitelů  
1.          Ludmila Martínková, 46 hlasů 

2.          Marie Slavíková a Josef Kříž, 27 hlasů 

3.          Josef Hrbek, 17 hlasů 
4.          Josef Ribij, 16 hlasů 

5.          Eva Kudrnáčová, 15 hlasů 
6.          František Hejda, 13 hlasů 

7.          Josef Bystrý, 11 hlasů 

8.          Karel Utratil, 10 hlasů 
9.          Miloslav Šíp, 9 hlasů  

10. Jana Pošvecová, Petr Hošek, 6 hlasů 

 
Umístění lilií (pořadí, název odrůdy, počet hlasů, jméno vystavovatele) 

1.       'Carolina', 16 hlasů    Ludmila Martínková 

2.       'Indiana', 14 hlasů    Josef Hrbek 
3.       'Black Beauty', 6 hlasů   Jana Pošvecová 

4. – 5.     'Timezone', 'Zambesi', 5 hlasů  Eva Kudrnáčová 

6. – 7.     'Beverly Hills', 'Kankán', 4 hlasy  M. Slavíková, J. Kříž 
 

Poznámka autora: 10 hlasů v anketě získala rostlina Mandevilla vystavená ve 

velkém květináči. O této krásné balkonovce lze říci, že pochází z Brazílie a i na 
naší výstavě se stala nepřehlédnutelnou dominantou prostoru – vystavila ji 

Ludmila Martínková. 
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Krátce k fotografiím na přebalu Liliáře 
Jiří Ko vá ř  
 

Titulní strana – o nové lilii DALAJLAMA (foto Pavel P et r l í k ) píšeme 

v samostatném článku na jiném místě Liliáře. 2. strana – horní foto: nestora 
našich liliářů přítele Václava Tyle h o  fotografovala Květa S to la ř í k o vá ; 

spodní foto: odrůda lilie 'Anastasia' zvítězila v loňském a předloňském roce 

v anketě NALS o nejoblíbenější lilii (foto Václav Pos l ed n í ). 3. strana – další 
dvě fotografie ('Alfieria', 'Tormore') autora Václava Pos l ed n íh o , které jsme 

vybrali k dnešnímu otištění, jsou z fotosoutěže roku 2013, v níž zvítězila 

autorova série snímků OT-hybridů (viz Liliář č. 4/2013, str. 9). 4. strana –  
o soutěžních fotografiích roku 2014 píše Vratislav Novák  na jiném místě 

dnešního Liliáře. Autorem obou snímků martagonů s motýly je Pavel P et r l í k .  

Třetí fotografie (vpravo dole) zobrazuje další vítězný snímek martagon hybridu 
'Arabian Knight' autorky Jitky Kř ivan cov é , které se velmi dobře daří 

martagony pěstovat na svém pozemku, kde mají jako hajní rostliny příhodné 

přírodní stanoviště.  
 

Zase ta KRAJKA 
Jiří Ko vá ř   

 

O KRAJCE jsem psal dvakrát, a to v Liliáři č. 1/2013, str. 12 a v Liliáři  
č. 2/2015, str. 23, v obou číslech byl obrázek KRAJKY reprodukován.  

Nyní přinášíme o semenáči (odrůdě?) KRAJKA další informace. Z mého 

pohledu je to pozoruhodná lilie se zvláštní „zubatou“ či „klikatou“ pikotáží po 
okraji bílých okvětních lístků. Jak jsme již dříve avizovali, přítel Jiří 

Sv ob od a  provedl u KRAJKY test na přítomnost virů – výsledky rozboru jsou 

následně popsány. 
Mne osobně nejvíc zajímá základní otázka. Co způsobuje tuto 

neobyčejnou pikotáž? Jsou to přítomné a analýzou potvrzené viry? Nebo se 

paní Pošv ec o vé  podařil husarský kousek a vyšlechtila lilii s květy, které 
mají nový charakteristický znak? Pokud by tomu tak bylo, a skutečně šlo  

o nový znak, byla by to slovy našeho legendárního šlechtitele aurelianů pana 

Boleslava Krá l e  jistojistě pořádná unikátní novinka… Pravdou je, že po 
kratším či delším pěstování lilií v českých zahradách číhá na lilie dost virových 

nástrah, což není žádným tajemstvím. Předpokládám tedy, že nemalé množství 

stále pěstovaných trubek šesté skupiny může mít stejné viry jako KRAJKA,  
a přesto takovouto pikotáž nevykazují. Mladou bezvirozní KRAJKU už 

nemáme, a tak bych se u př. Pošv eco v é  přimlouval za opylení KRAJKY 
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jako matky a ze vzorku vzniklých semenáčů zjistit, zda se u nových semenáčů 

tento znak opět v potomstvu objeví či neobjeví… 

 

Rozbor vzorku lilie ‘Krajkaʼ  
Jiří Svo bo d a  

  

Lilie ‘Krajkaʼ zaujala mé oko virologa svými skvrnami na petalech. 
Domluvil jsem se na odběru vzorku listů a prohlédl je pod elektronovým 

mikroskopem. Objevily se klasické virové částice (Obr. 1) vláknitého tvaru  

o délce 750-760 nm. Takové částice jsou typické pro čeleď Potyviridae, rod 
Potyvirus, kam patří také dobře známá šarka švestek. Do tohoto rodu patří 

mnoho velmi škodlivých virů rostlin a u lilií připadá v úvahu např. Tulip 

breaking virus (TBV) způsobující pestrokvětost tulipánů (Alper et al., 1982; 
Maeda et al., 1984; Obr. 2). TBV má částice o délce 750-775 nm (Cayley, 

1932). 

Přesné určení druhu viru podle příznaků je téměř nemožné. Symptomy 
vyvolané jednotlivými viry jsou velmi variabilní nejen mezi druhy, ale i mezi 

kultivary a navíc se často vyskytují směsné infekce. Konkrétní virus lze 

stanovit buď imunoenzymatickou metodou ELISA, nebo molekulárně-
biologickou PCR, které vyžadují buď specifické protilátky, nebo primery. Ani 

pak není určování jednoduché a laciné, protože se postupuje vylučovací 
metodou. Dále jsem tedy nepokračoval.  

Lilie mohou být dokonce i latentními hostiteli viru pestrokvětosti 

tulipánu, a proto doporučuji každému, kdo na své zahrádce objeví podobné 
příznaky, dotyčnou lilii vykopat a spálit. Potyviry se velice snadno rozšiřují 

přenosem mšicemi nebo mechanicky šťávou z pletiv infikovaných rostlin. 

 
Použitá literatura: 

 Alper, M., Koenig, R., Lesemann, D.-E. and Loebenstein, G. (1982). 

Phytoparasitica 10: 193. 

 Cayley, D.M. (1932). Ann. appl. Biol. 19: 153. 

 Maeda, T., Inouye, N. and Mitsuhata, K. (1984). Nogaku Kenkyu 60: 135. 
 

Obrázek 1:  nalezené virové částice délky 750-760 nm v listech kultivaru lilie 
‘Krajkaʼ (Foto autor) 

 

Obrázek 2:  květ tulipánu s pestrokvětostí způsobenou TBV (zdroj: internet) 
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Babočka admirál  na L. martagon var. cattaniae                       Vítěz fotosoutěže r. 2014 Lilie a živočichové 
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