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Cesty k prameni života 
Karel S c h e j b a l  
 

Lilium martagon var. typicum, chcete-li lilie zlatohlávek, je lilie, která je 
mnohým z nás blízká a natrvalo ovlivňuje náš život. Odpověď proč je prostá, 

protože tu je. Na konci poslední doby ledové se pevninský ledovec opíral o severní 

svahy Jizerských hor a Krkonoš. Po změně klimatu roztál a s oteplováním začalo  

z prostoru Pontu velké stěhování rostlin. V průběhu několika tisíciletí se měnila 

struktura porostů posléze lesních až do podoby, kterou na malých plochách můžeme 

vidět ještě dnes. Tehdy vzniklo lesní společenství druhově bohaté a v jeho bylinném 

porostu byla také lilie martagon. 
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V úvahách o vzniku rodu Lilium se uvádí Lilium martagon jako reprezentant 

jedné vývojové větve, a neměla by nás tedy překvapit jeho tisíciletá existence v této 

krajině. 

Dlouhou dobu se posuzovaly rostliny podle vnějších znaků, ale jakmile byla 

prozkoumána vnitřní struktura lilií a získány poznatky o genetickém kódu, navrhl  

H. C. C om b e r  systém uspořádání rodu Lilium. Ve skupině číslo 4 tohoto systému 

je to především L. martagon a další čtyři vnitřně příbuzné lilie. Tak byly vymezeny 
možnosti úspěšného třídění. V tomto procesu lilie martagon uspěla jako mateřská 

rostlina i jako dárce pylu. 

Lilie martagon je vzácný svědek dávno zašlých časů a navíc dala řadu svých 

vlastností do vínku hybridům, s jejichž vznikem je spojena navždy. 

Martagony jsou stále ještě klenoty v naší krajině, jedinečnou ozdobou a 

nenahraditelnou součástí naší přírody. Rád bych je ještě dlouho viděl rozkvétat. 

Mějme na paměti, že stačilo pár století, kdy člověk začal „využívat“ přírodní 
zdroje a existence martagonů je ohrožena. 

 

Křehká krása přírodních lilií 
Petr H oš e k  
 

U nás v přírodě rostou dva druhy lilií – Lilium bulbiferum a Lilium martagon. 

Zatímco oranžově červené květy L. bulbiferum najdeme převážně v pohraničních 

horách, L. martagon se vyskytuje roztroušeně na celém území státu. Nejčastěji roste 

na pasekách a v řídkých listnatých a smíšených lesích na půdách převážně 

zásaditých. 

Po mnoha letech sledování jedné lokality na západě Čech (my ji s přáteli 

označujeme pracovně „VH“) mi tato lilie připadá stále zajímavější a krásnější.  
I když květy nejsou příliš velké, jsou zajímavé svojí barevnou variabilitou. Odstíny 

barvy růžově fialové od světlých až po poměrně tmavé, bez teček i s tečkami 

drobnými, ale také velkými skvrnami někdy připomínajícími brašmark, snad ani dvě 

rostliny nejsou stejné. V jejich přirozeném prostředí mezi čedičovými balvany, ve 

vysoké trávě mezi keři porostlými lišejníky vypadají kvetoucí lodyhy lilií jako 

drahokamy, zvláště když je zajímavě osvítí slunce. Některé jsou hodně přes metr 

vysoké, ale i chuděrky okousané od zvěře třeba jen s několika kvítky pak na pasece 
doslova zasvítí. 

V zahradní kultuře mezi stovkami vyšlechtěných velkokvětých odrůd a dalších 

květin se botanické druhy lilií ztrácejí, ale v drsných přírodních podmínkách jsou 

opravdovými královnami květin. To je třeba si občas připomenout při snaze 

vyšlechtit nové a nové odrůdy s co největšími květy a pestrými barvami. Vždy je 

dobré vrátit se ke kořenům a snažit se co nejvíce chránit  přírodní lilie i s jejich 

prostředím, kde jsou často vystaveny mnohým nebezpečím, protože při jejich 

vyhynutí by se mohlo stát, že nebudeme mít z čeho vyšlechtit stovky nových odrůd  
s většími a pestřejšími květy. 
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Výprava za martagony v roce 2015 
Petr H oš e k    
  

Letošní výpravu za liliemi jsme uskutečnili s Pavlem P e t r l í ke m   

v pondělí 6. 7. 2015. Bylo to narychlo, protože jiné termíny nikomu nevyhovovaly. 

Při setkání na výstavě lilií v Rakovníku jsme se ptali několika přátel, zda se k naší 

expedici připojí. Většinou se ale museli připravovat a pak odjet na další výstavu do 

Lysé nad Labem, kde plnili klubové povinnosti. 

Letos byla na naší tradiční lokalitě „VH“ docela vidět velká variabilita  

v barvě květů. Potěšilo nás, že jsme viděli i dost nekvetoucích semenáčků, takže celá 
lokalita má naději na zachování i v dalších letech. Kvetoucích rostlin bylo přes 300  

a nekvetoucí jsme nepočítali. Z výpravy jsme pořídili fotodokumentaci, část snímků 

je reprodukována v dnešním Liliáři.  

 

Lilie martagon, Lilium martagon, lilie zlatohlávek, lilie zlatohlavá 
Jiří K ová ř   
 

Lilie zlatohlavá  
Lilium martagon. Liliovité. Liliaceae 

Poznávací znaky – jedna z nejkrásnějších domácích rostlin, chráněná; stonky jsou 

zelené výšky až 150 cm, často hnědě skvrnité; převislé květy jsou s šesti purpurově 

červenými, tmavě skvrnitými korunními lístky, svinutými nazad; z květu vyčnívá  

6 tyčinek. Kvete v červnu a červenci. 
Výskyt – rostlina polostínu; listnaté a smíšené jehličnaté lesy; dává přednost 

výživným vápenitým půdám. Doma je na lesních loukách a v horských listnatých 

lesích. Na těchto přirozených stanovištích však stále ubývá, proto je chráněná. 

Světle purpurové květy tvarem připomínají turban. Tyto téměř cizokrajně vyhlížející 

květy vydávají večer a v noci těžkou sladkou vůni a lákají noční motýly, kteří z nich 

dlouhými sosáky vysávají nektar. Protože jsou korunní lístky ohnuté nazpět, 

nalétávajícímu hmyzu chybí přistávací plocha. Motýli proto sají nektar za 
třepotavého letu. 
Literatura: citováno z knihy: Dreyerovi E. a W., 2002: Was blüht im Frühling, Sommer, Herbst und 

Winter? Český překlad z němčiny Větrovská T., 2003, Co kvete od jara do zimy, s. 172. 

 

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon L.) 
LILIE ZLATOHLAVÁ (Lilium martagon L.) – jakubská hůl, lesní šarana, lilie 

jakubská, lilie zlatá (není zlatá, ale světle nachově červená s tmavšími skvrnami, 

jakoby brokátová, brokátu se v staročeštině říkalo zlatohlav), lilie zlatohlávek, 

martagon (z lat. Martigenus – dítě Martovo, nebo z lat. Mars = bůh války, a z řec. 
Agon = zápas; věřilo se, že požití cibule přináší úspěch v boji), martagonka, 

máselnička, máselník, potřička, smetaník (dávala se kravám, aby měly žluté mléko), 

závojek, zlaté jablko (má zlatožlutou cibuli), zlatohlav, zlatohlavá lilie, zlatohlávek. 
Literatura: citováno z knihy: Rystonová I., Průvodce lidovými názvy rostlin, s. 298-299. Academia, 2007. 



4 

 

Martagony 
Laura a John S i m p s o n o v i , Christchurch, Nový Zéland 

 

P l i n i u s starší, žijící v letech 23 až 79 n. l., napsal o liliích, že hned po růžích 

není pěknějších a cennějších květů. Dnešní milovník lilií by mohl s tímto pořadím 
polemizovat, ale s vysokým hodnocením by jistě souhlasil. Tento článek nechce být 

učeným pojednáním, ale příspěvkem dosud málo známých poznatků a vyjádřením 

obdivu k těmto někdy problematickým, ale atraktivním květinám, které patří mezi 

naše nejoblíbenější. 

Než jsme se v roce 1974 přestěhovali do Christchurchu, pěstovali jsme na naší 

zahradě v Dunedinu převážně asiatky a orientální hybridy. V dobrých půdních 

podmínkách s dobrou drenáží na svahu kopce velmi dobře prospívaly. V té době 

jsme se dověděli o Novozélandské liliářské společnosti a hned jsme se do ní 
přihlásili. Získali jsme tak mnoho přátel, kteří nás zahrnuli nejen dobrými radami, 

ale i svou velkomyslností. Ron a Mollie C o k e r o v i  nám věnovali cibule L. 

martagon var. album a dalších martagonů různých barev. Po jejich prvních květech 

se z nás stali nadšení příznivci těchto lilií. 

Pokud tento článek někoho inspiruje k pěstování těchto nádherných lilií, chtěli 

bychom jej upozornit na dvě věci. Martagony vyžadují dostatek trpělivosti při 

čekání na výsledky a pak jisté úsilí dovědět se co nejvíce o těchto liliích (například 

podle připojeného seznamu na konci článku). 
Název martagon je ne zcela jasného středověkého původu, byl užíván ve 

středověkých herbářích pro lilie se silně zahnutými okvětními lístky. Uvádí se, že 

název je pravděpodobně odvozen od tureckého martagan, což byl zvláštní typ 

turbanu sultána Mohameda I. (1696–1754). Ovšem název byl používán i dříve ve 

starších návodech na užívání rostlin v léčitelství. Jiné vysvětlení vychází  

z astrologie, podle které každá rostlina podléhá vlivu hvězd a planet a lilie je spojena 

s planetou Mars, martagon znamená dítě Marsu. 
První úplný popis byl zaznamenán v L i n n é h o "Species Plantarum"  

z r. 1753. Jelikož se martagony vyskytovaly na místech starořímských táborů  

v Británii, je možné, že se o její rozšíření přes Lamanšský průliv zasloužili Římané. 

Druh L. martagon je v anglické literatuře poprvé uveden v herbáři Johna G e r ar d a  

z r. 1596. 

Botanikové tuto lilii považují za pozůstatek poslední doby ledové, po které na 

severní polokouli došlo k velkému rozšíření lesů. To pravděpodobně vedlo  

k potlačení ostatních druhů lilií a zůstal druh adaptabilnější k životu v lesích. Další 
existenci mu zajistil robustní vzrůst, schopnost života v částečném až úplném 

zastínění a tolerance k alkalickým půdám. 

Všeobecně se uznává, že lilie martagon je rozšířena na nejrozsáhlejším území. 

Její přírodní výskyt je zaznamenán od Portugalska a Francie na západě přes Evropu 

až po sever Asie, od 8° západní délky po 124° východní délky, mezi 45° a 68° 

severní šířky. 
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Z geografického hlediska je to nejsevernější známá lilie. Z hlediska nadmořské 

výšky se vyskytuje téměř od hladiny moře po přibližně 1 800 m nad mořem. 

L. martagon se ochotně naturalizuje v mírných klimatických podmínkách. 

Známy jsou příklady zdomácnění této lilie ve Velkém windsorském parku,  

v Abingdonu, Cambridge a hrabství Yorkshire v Anglii, takže se někteří lidé 

domnívají, že je zde původním přírodním druhem. Dalším příkladem může být L. 

martagon var. album v Britské Kolumbii v Kanadě, která se v přírodě semeny i sama 
množí. 

Uvážíme-li zeměpisné rozšíření, nemůžeme se podivovat, že se vyskytuje  

v oblastech horkého léta (střední Evropa) až po oblasti velmi chladných zim (severní 

Sibiř). Podle zprávy z Britské Kolumbie se martagonům daří v teplotním rozmezí od 

-35 °C po +32 °C a kromě toho pod dvoumetrovou zimní sněhovou přikrývkou  

i v nadmořské výšce 1 100 m. 

V mnoha zemích severní polokoule, například v Belgii a Švédsku, není 
původním přírodním druhem, ale v přírodě zplaněla po úniku z pěstování. Ze zemí, 

kde je martagon původním druhem, se za léta objevilo mnoho zajímavých zpráv. 

Největší variabilita tohoto druhu je známa z balkánské Peninsuly. V Lotyšsku, Litvě 

a Polsku divoce roste varieta L. daugava a je to pouze jediná varieta, která zde 

divoce roste. 

Vzhledem k velké rozmanitosti stanovištních podmínek, ve kterých  

L. martagon roste, se objevuje i velké množství variací a modifikací, například  

v počtu květů, výšce stonku, barvě okvětních lístků nebo v přítomnosti nebo 
nepřítomnosti chloupků. Výsledkem mutací a přirozené hybridizace je výskyt 

přechodných fenotypů a kombinací charakteristických rysů. Při rozšíření  

v horské oblasti s rozmanitými ekologickými podmínkami se mohou jednotlivé 

odchylky od sebe natolik lišit, že mohou být považovány za nové variety. 

Při srovnávání růstových podmínek podle různých zpráv o pěstování tohoto 

druhu jsme byli překvapeni, v jak široké škále klimatických, půdních a jiných 

podmínek se objevuje. Od prérijních podmínek v Kanadě až po podmínky horské  
v Evropě a Asii. Obecně se ale zdá, že upřednostňuje stanoviště typu lesního porostu, 

ať už listnatého nebo jehličnatého. Dává přednost vlhkému, částečně zastíněnému 

prostředí na půdách vápenitých i nevápenitých. Některé zprávy zveřejněné během let 

jsou často zajímavým čtením. Zatímco se ponejvíc uvádějí vápencové nebo křídové 

půdy (v jednom případě s přídavkem rašeliny a listovky), v jiných jsou uváděny 

půdy odlišné. V jednom stanovisku se tvrdí, že martagony rostou v jakýchkoliv 

půdách bez přílišné péče, v jiném zase, že porostou zejména v lehce zastíněných 

lesních podmínkách v silně alkalické půdě. V Ohiu je někdo vysazuje mělčeji než 
ostatní lilie a nikdy je nezalévá – zálivka je zcela ponechávána jen a jen na 

dešťových srážkách. 

Je velmi zajímavé, v jak rozdílných podmínkách se L. martagon nachází, ať už 

jsou připravené přírodou nebo člověkem. L. martagon var. daugava, jediná divoce 

rostoucí lilie v Lotyšsku, roste na mýtinách řídkých smíšených lesů, především na 
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vápenatých půdách. V lesnatých oblastech se jí daří především díky kořenům stromů 

a keřů, které cibulím vytváří spolehlivou ochrannou vrstvu, takže je často nemožné 

je bez poškození vyjmout ze země.  

V údolí Daugavy je nad vápencovým podložím 45–60 cm silná vrstva půdy. 

Průměrná roční teplota je asi 15 °C. Ačkoliv martagony kvetou ve srovnání  

s většinou ostatních lilií dříve, nebývají jarními mrazy poškozeny listy, ale mohou 

být postiženy choulostivější nadzemní části. Při výsadbě má nejraději úrodnou 
panenskou půdu, ve které nikdy předtím nerostly žádné lilie. Půda s dobrou zásobou 

živin a minerálů se projevuje zlepšeným vzrůstem. V ideálním případě by měla půda 

odpovídat subalpínským podmínkám, obsahovat vápno a mít pH 7,2. Je-li to 

zapotřebí, přidáváme vápno a jíl. Můžeme přimíchat i menší množství rašeliny. Na 

jaře někdo přihnojuje kompletními hnojivy, koncem léta aplikujeme 40% draselné 

hnojivo, na podzim vápno (47 % CaO) v dávce 40 g/m. (Pozn. Q. B.: Vápnění se 

doporučuje jen v případě potřeby po předchozím půdním rozboru). 
Martagony se snažíme zbytečně nerušit, a pokud je přesto musíme přesazovat, 

snažíme se o to s dostatkem zeminy kolem kořenů, abychom celý trs a kořenový 

systém co nejméně porušili. Blahodárně působí příležitostný přídavek kompostu, ale 

ze všech referencí jsme jen ve dvou případech našli zmínku o organickém hnojení. 

V oblastech bez přirozené zásoby vápníku se doporučuje do půdy zapravit 

dolomitický vápenec. 

Co se týče popisu lilie zlatohlavé jakožto druhu, nechceme se srovnávat  

s proslulými autoritami jako Patrick S y n g e ,  W o o d c o c k   a  S t e a r n , ale jen 
pro zajímavost chceme uvést pár poznámek: L. martagon se vyskytuje  

v celé škále zabarvení a některé variety jsou podle barvy i pojmenovány.  

L. martagon var. album je čistě bílá a L. martagon var. sanguineo-purpureum, jak 

naznačuje latinské pojmenování, je krvavě purpurová. U některých variet se objevují 

charakteristické chloupky a byly podle toho označeny. Varieta hirsutum je 

purpurově růžově tečkovaná lilie s chloupky na lodyze a rubu listů, zatímco  

u variety pilosiusculum poupata a květní listeny jsou silně porostlé jakoby vlnou a 
vnějšek květů je pokrytý dlouhými zkadeřenými vlasy (z lat. pilus – vlas). Varietu 

cattaniae objevila Maria de C a t t a n i . Variety daugava a caucasicum získaly své 

jméno podle území svého původu. Podle plnokvěté formy byla nazvána varieta 

plenum. 

Mnoho překrásných lilií, které si zaslouží alespoň zmínku, pochází  

z křížení martagonů s jinými druhy. Tzv. Backhouse hybridy z křížení L. martagon a 

L. hansonii jsou ukázkové zahradní lilie. Jsou ideální do lesnatých oblastí, jsou 

mimořádně silné a nejsou vybíravé, co se týče stanoviště.  
Kultivar 'Kelmarsh' (L. martagon var. album x L. kelloggii) byl vyšlechtěn  

W y a  t  t  e  m .  Tři vynikající semenáče pocházejí od F i n d l a y ů ze skotského 

Keillour Castle. Jsou to 'Glisten' – voskově červenorůžový, 'Gleam' – světleji růžový 

a 'Blush' – jasnější než 'Glisten'. Z dalších pozoruhodných semenáčů to jsou 'Lush' – 

se zabarvením až černé burgundské červeně bez teček, 'Glacier' – bílý s drobným 
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růžovým tečkováním, 'Ivory' – krémově bílý, 'Inshriach Rose' – narůžověle červený 

a nakonec 'Ellen Field' – krémový se světle fialovým podkladem. 

Cibule martagonů je zlatožlutá, vejčitého tvaru, přibližně 7,5 cm velká. Listy 

jsou uspořádány v přeslenech. Jakoby zavěšeně turbánkovité květy se mohou lišit 

barvou anebo počtem, většinou ale nepříliš příjemně voní. Všeobecně se tento druh 

snadno množí ze semen, ačkoliv klíčení je hypogeické. Velmi oblíbené je množení 

šupinováním, zejména chceme-li potomstvo jako skutečnou repliku mateřské 
rostliny. Mezi semenáčky se mohou vyskytnout odchylky, zejména při volném 

sprášení. 

Při hybridizaci se dnes významně uplatňuje L. tsingtauense jako pylový rodič. 

Výsledkem těchto křížení bývají kvalitní semena a zajímavé semenáče. Podle zpráv 

z poslední doby se někteří šlechtitelé snaží křížit martagony s americkými hybridy 

západního pobřeží za pomoci metody opylování na zkrácenou čnělku. 

Při hybridizaci bychom neměli nepřetržitě využívat vzdálených křížení, aby 
nedocházelo k ředění žádoucích genů. Měli bychom selektovat nejlepší semenáče 

první generace a ty dále křížit s pojmenovanými hybridy nebo semenáči 

selektovanými s určitým záměrem. U kříženců první generace se mohou vyskytnout 

takové kombinace genů, jejichž výsledkem mohou být vynikající jedinci. Vyberte 

dva hodnotné semenáče první generace a po jejich křížení znovu selektujte podle 

stejné zásady. Pokud první selekce proběhla z početné skupiny kříženců, potom 

mírný inbreeding, který by znehodnotil úspěšné křížení, byl nepříliš pravděpodobný. 

Bude-li populace druhého křížení znovu dosti početná, potom křížení druh x druh a 
druh x kultivar s největší pravděpodobností bude úspěšné. Velmi důležitý je první 

výběr rodičů na základě barvy, formy a růstových vlastností. 

Nejhorší chorobou postihující martagony je bazální fuzariová hniloba. Zvlášť 

zranitelné jsou při vysoké teplotě půdy. Před výsadbou cibulek cizího původu je 

pečlivě omyjeme a pak je namáčíme po dobu 30 minut v roztoku formalínu 

zředěného l : 50. (Pozn. Q. B.: V USA není formalín pro jeho toxicitu dostupný). 

V roce 1965 se objevila zpráva, že na Sibiři využívají L. martagon var. 
pilosiusculum nejen pro dekorativní účely, ale též k jídlu, jak v čerstvém, tak  

v sušeném stavu. Cibule usušené na slunci pod názvem "kandík" se vaří  

v kravském nebo sobím mléku. Cibule se také používají k výrobě černé barvy, 

připravuje se z nich mast na vředy nebo se používají jako diuretikum.  

Lilium martagon považujeme pro jeho krásné barvy a pro jeho 

přizpůsobivost k široké škále půdních a klimatických podmínek za nejzajímavější 

ze všech lilií. Obdivujeme ji nejen v zahradě, ale budí pozornost i na výstavních 

stolech. Doufáme, že svým krátkým článkem vzbudíme zájem o tento druh i  
u dalších pěstitelů, aby se rozšířilo jeho pěstování a byl obdivován i v budoucnu. 
 

Literatura: 

MacNeil. A. a E. (1946) Garden Lilies, Oxford Press, New York  

Synge, P. M. (1980) Lilies, B. T. Batsford, London  

Woodcock, H. D. – Stearn, W. T. (1950) Lilies of the World, London  
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Cogan, H. D. (1984) Hybrid from 'Terrace City' x L. tsingtauense, QB NALS 38(4): 2  

Ericksen, J. C. (1984) Martagon Lily Hybrids, QB NALS 38(4): 15  

Holden, W. (1984) Lilium martagon, QB NALS 38(4):   10  

Martschinke, N. (1984) Martagon in My Garden, QB NALS 38(4): 12  

Peters, H. (1984) Martagons and Their Hybrids, QB NALS 38(4): 17  

Robinson, E.Q984) Martagon-tsingtauense Hybrids in Manitoba, QB NALS 38(4): 8 Tarlton, F. 

(1984) Martagon Lilies, QB NALS 38(4), 6 Ročenky RHS 1953 – 1987 

 

NALS Lily Yearbook 1993: 78 – přeložil ing. Jiří  Č e r n ý  – LZ 1999-53 

 

Třikrát aktuálně o martagonech 
Vratislav Nová k   
 

Pozor! Aktuální hlášení! Tato zpráva zřejmě zapůsobí u některých liliářů jako 

bomba, protože se zde nabízí možnost získat jedinečné cibule martagon hybridů. 

Jedná se o lilie, které povětšinou pocházejí z dílny známého pěstitele z Německa, 
kterým je přítel Joachim P e t r us ke . O těchto semenáčích martagonů, jež v sobě 

nezapřou „krev“ příbuzné Lilium tsingtauense, jsme již na stránkách Liliáře (viz  

č. 3/2014 str. 11) informovali, a to při mé společné návštěvě s přítelem  

M. Kr u p i č kou  u pana liliáře Václava J oš t a . Tehdy jsme viděli krásné semenáče, 

např. JP-12  a další, tehdy byly pod písemným a číselným kódem. Dnes už jsou lilie 

od pana P e t ru s ke h o  pojmenovány, některé (a i jiné) bude možno získat  

v mimořádné aukci na výroční členské schůzi MARTAGONU dne 16. 1. 2016.  

K zimní aukci jsme se rozhodli z toho důvodu, že kdybychom to ponechali až na 
jarní schůzi, mohly by být cibule už naklíčené – usuzujeme, že přechodné období do 

jara mohou cibule snáze přestát v chladu v květníkách a ve vhodnou dobu a za 

dobrého počasí si je pak mohou pěstitelé přesadit na místo. 

 

V letošním katalogu Sieberz – léto/podzim 2015 jsem nemohl přehlédnout 

nabídku martagon hybridu majícího název 'Schöner Morgen'. V popisu, který 

obrázku odpovídá, bylo uvedeno, že základní barva je červená se zlatožlutým 

tečkováním. Víme sice, že tyto obrázky někdy klamou, ale já jsem nemohl odolat a 
sobě a několika přátelům jsem tento martagon objednal. Cibule mne překvapily svou 

velikostí i celkově dobrým stavem. Jsem zvědav, jak porostou a jak budou vypadat, 

až vykvetou. Cena byla příznivá – za 3 ks kolem 200 Kč. Liliářům a dalším 

zájemcům doporučuji sledovat, zda bude tenhle martagon hybrid v nabídce i příští 

rok – tím, že se v nabídce objevil, je možné, že se dobře množí i roste. 

  

Podávám vám také zprávu o tom, že jsme na konci letošního roku začali  
s prvním výsevem semen Lilium martagon v zámeckém parku v Čakovicích. 

Počítám i s výsadbou mladých cibulek, např. dvouletých nebo i větších 

květuschopných, které budu selektovat z výsevů – jedná se však pouze o přírodní 

druhy z různých lokalit, jež by se mohly hodit do různých zákoutí zámeckého parku. 
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Další návštěvy a kontroly lokalit martagonů 
Vratislav Nová k  

 

Oblíbenost martagonů se projevuje v jejich vyhledávání ve volné přírodě. Této 

činnosti se mnozí naši členové aktivně věnují a pro potěšení z nálezů divoce 

rostoucích lilií zlatohlavých (lilie zlatohlávek) jsou schopni podnikat i pěkné túry. 

I náš Liliář přinášel v minulosti zprávy o těchto výpravách. Já si rád 

zavzpomínám na radost ze svých prvních nálezů martagonů v údolí řeky Lužnice 

pod Táborem nebo na Lipně či v Krušných horách. Mám radost z toho, jak naši 

přátelé nacházejí v přírodě pěkné lilie, fotí je a pak se na ta místa vracívají, aby je 

znova spatřili. V této souvislosti je pro nás důležitý sběr semen. Například náš člen 
Miroslav Kr u p i č ka  popsal v Liliáři (č. 3/2011 str. 11), jak se svou ženou našli 

martagony při výletu do přírody. Nebo něco z letošního roku – když přišel se svou 

ženou na výstavu do Čakovic přítel Ján Zá k op č a n í k , tak mi řekl, že ještě spěchají 

na výlet za martagony do dobře i nám známého Prokopského údolí v Praze. Foto 

přírodních martagonů poslal též přítel Luboš Š kod a , který chodí za martagony  

v okolí Dalešické přehrady nebo říčky Jihlávky. Zprávu jsem také obdržel od přítele 

Petra Kol í n s ké h o , který jako lesák jezdí nyní pracovně do Francie a chystá se je 
tam hledat, až se tam opět podívá. Přeji všem, kteří mají rádi přírodu, aby je 

nemíjela ona příjemná odměna v podobě krásných nálezů lilie zlatohlávek. 

Ještě uvedu jeden příklad, jak nám v tomto kontextu fandí návštěvníci výstav. 

Paní Dana Bu t kov i č o vá , která pravidelně navštěvuje výstavy v Čakovicích, mne 

velice potěšila ochotou a sdělením lokality výskytu L. martagon za Radotínem. Od 

této milé paní jsem dostal ofocenou mapku a návod, kde bych je našel. Nyní už vím, 

jak se tam dostanu, a rád bych to vše v příštím roce zhlédl, až si s rodinkou uděláme 

výlet. Paní Dana to každému neříká, ale zná náš zájem, a tak jsem se to dozvěděl i já 
– děkuji jí.  

 

Jak putovala 'Eurydike' do Švédska a zpět semínka martagonů 
Vratislav Nová k  

 

Už dříve jsme v Liliáři a na schůzích informovali o možnosti získání semínek 

Lilium martagon ze Švédska. Ale jak to vlastně všechno začalo a jak se věci mají 

dnes? To bych vám rád přiblížil v tomto článku. 

V roce 2013 navštívili naši výstavu na zámku v Čakovicích manželé Jiri a 

Marie Claude Kola r  s vnučkou. Výstava se jim moc líbila a hlavně je zaujala 

expozice a vystavené publikace k martagonům. U paní Marie Claude pak na celé 

čáře zvítězila odrůda asiatky 'Eurydike', kterou si pak také objednala. Protože pan 
Jiri jezdí občas do Prahy, tak jsem mu cibule předal, když jsme se setkali na náměstí 

Republiky. Abych ale nepředbíhal. Když jsem viděl jejich zájem na výstavě, tak 

jsem se dal s vzácnou zahraniční návštěvou do řeči a jednu lodyhu 'Eurydike' jsem 

paní Marii Claude věnoval. Dostal jsem od pana Jiriho příslib, že když to půjde, tak 
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mi pošle semínka martagonů a foto, jak u nich rostou. Zde poznamenávám, že lilie 

zlatohlávek není ve Švédsku původní druh, ale byl tam dovezen, místy zdomácněl a 

dobře roste (viz foto), které mi pan Jiri poslal. Následně jsem dostal ze Švédska 

několik zpráv o tom, kde jsou lilie vysazeny, a také pozdravení a poděkování.  Mohu 

podotknout, že tyto zprávy byly vždy moc pěkně napsány, a tudíž bych z nich rád 

něco málo citoval. 

„Náš skandinávský martagon konečně dozrál, a tak dnes přikládám dle naší 
úmluvy hrst semen. Pocházejí z lokality Säbygård v obci Järfälla asi 20 km na sever 

od Stockholmu“.  

Pro naše liliáře, kteří semena už získali, je tato informace doplňující. Dále pak 

cituji úryvek zprávy, která je smutnější. 

„Při našem minulém setkání jsem vám nasliboval obrázky zdejších martagonů, 

ale žádné jsem nepořídil. Jeden náš pilný, ale poněkud omezený kolonista v rámci 

zkrášlení okolí, většinu pohubil kosou a co mu uniklo, zašlo suchem. Bylo to k pláči. 
Předloni jsme tu měli desítky a možná stovky těchto krásných rostlin…“ 

Přátelé, tak vidíme, co všechno se může stát, snad ten hrdina s kosou bude mít 

tolik práce, že to příště nestihne všechno pokosit a porosty zlatohlávků se 

vzpamatují. Posíláme do Švédska pozdrav paní Marii Claude i a panu Jirimu. 

Děkujeme jim za poslaná semínka. Doufám, že z nich budeme mít v budoucnu 

nějaké mladé rostliny, které svou „krví“ pak obohatí naše křížení nových hybridů 

lilie martagon. A možná, že se objeví i nějaký nový „švédský“ snímek naší oblíbené 

'Eurydike', která, věřme, dobře poroste i na švédském stanovišti. A možná, že se 
třeba další semínka martagonů dostanou do Čech. 
  

PS: (cituji z e-mailové korespondence) 

Dobrý den pane N o v á k u , včera jsem Vám poštou poslal hrst semen martagonů – dnes 

přikládám dva letní snímky z jejich stanoviště. Jak jsem se zmínil v dopise, na výstavě lilií 

nám učarovala 'Eurydike'. Mám k Vám prosbu, mohl byste nám opatřit nějakou cibulku? 

Pokud ano, cestujeme v listopadu do Prahy a mohl bych do Čakovic zajet. Přeji Vám 

příjemný podzim. Se srdečným pozdravem Jiri K o l a r  

 

Z Ruska nám napsala paní Elena Chubakova  
Vratislav Nová k   

 

Když uviděla paní Elena na webových stránkách MARTAGONU mé první 

semenáče, tak jsem od ní dostal psaní, kde píše, že má zájem o martagony, které 

ráda pěstuje. Požádal jsem přítele Petra Š r ů t ku , aby mi pomohl s překladem 
dopisu pro paní Elenu, abych jí mohl odepsat.  

Jsem rád, že se zde začala utvářet další potenciálně možná spolupráce  

s případnou výměnou semínek, šupin, cibulek i cibulí. Pozdravujeme paní Elenu 

s přáním, aby se jí dařilo. Myslím, že při zhlédnutí pěkných snímků z Ruska, 

můžeme doufat ve spolupráci s liliářkou, která zřejmě bude podobným odborníkem 

na martagony, jako je Davids He r c b e rgs  z Lotyšska. 
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Mé šlechtění martagonů  
Vratislav Nová k  
  

Když jsem začal v minulých letech posílat trochu vytříděné snímky hybridů 

lilie martagon a snímky mých prvních semenáčů k zveřejnění na našich webových 

stránkách, tak jsem byl přítelem Václavem Vi n č á lke m  požádán o napsání 

nějakého krátkého komentáře k těmto snímkům. To samozřejmě nešlo odmítnout, 

ale sliby chyby, když všechno chce svůj čas. Začal jsem sice nějaký komentář psát, 

ale potom jsem se odmlčel. Dostal jsem se k tomu znova při příležitosti vydání 

tohoto speciálního čísla Liliáře zaměřeného na Lilium martagon a martagon hybridy. 

Pěstování těchto nádherných lilií ze semínek je, jak mnozí liliáři vědí, během 
na dlouhou trať. Krása i spokojenost z vydařených výsledků vás však natolik 

odmění, že se dají těžce najít slova, kterými bychom tuto radost vyjádřili. Stručně 

řečeno, kdo to nezkusil a nepoznal, tak to nezažil. Výjimečnost těchto lilií je právě  

v jejich celkové vzácnosti s dlouze trvající dobou dopěstovávání od semínek do 

květu. V poslední době již není tak velký problém nakoupit některé časem prověřené 

a kvalitní odrůdy martagon hybridů. U nás se především přátelé Pavel Ne j ed l o   

a Václav J oš t  velice zasloužili o rozšíření nabídky martagonů.  Milovníci této 
skupiny lilií s povděkem přijímají rozšiřování tohoto sortimentu a rádi vítají 

možnost získávat nové martagony. Velkou roli zde sehrává i příznivá cena ve 

srovnání s cenou, za jakou se martagony prodávají ve světě. Mnoho našich členů, 

kteří jsou zkušenými pěstiteli přispívajícími pravidelně do aukcí MARTAGONU, se 

dělí o cibule lilií s dalšími liliáři – zde jmenuji např. nabídky od Jiřího Hl ou š ka , 

Jiřího Ková ř e  nebo Karla S c h e j b a la . Martagony tak můžeme sehnat při našich 

schůzích, nebo se i hodně nakupovaly v naší internetové burze – s dobou šel dopředu 

výběr i dostupnost, která dříve nebývala. 
Rád bych pozdravil pana inženýra, přítele Břetislava M i č u lku , od něhož 

jsem získal v té době pěknou řádku krásných martagonů – jak on říká eurasiatek. 

Některé mám dodnes a vlastně on nese „vinu“ za to, že jsem se do této skupiny lilií 

zbláznil. Dále bych chtěl vzpomenout i na přítele ing. Alberta Š ot o lu , od kterého 

jsem dostal své první krásné martagony výměnou za Lilium candidum. Mohu říci, že 

mi vlastně mnoho přátel v začátcích velice pomohlo, a další své šlechtění bych rád 

vedl určitým směrem a přivedl na svět pěkné, zdravé, kvalitní a hodnotné lilie. 

Koupit cibulku a zasadit ji na správné místo, vytvořit jí dobré podmínky pro růst je 
celkem snadná věc. O to větší je dobrodružství vypěstovat si své vlastní martagony a 

jedinečné semenáče také pojmenovat. Snažit se o jejich namnožení třeba 

šupinováním. Pěkný semenáč je třeba rozšířit mezi ostatní liliáře a tím 

zajistit pokračování nekonečného příběhu, jakým je pěstování martagonů. Semínka 

se dají získat různě od přátel, z burzy semen MARTAGONU, u skalničkářů, 

nebo www.alpinky.cz. Já jsem měl štěstí na přátele – dnes už mám semenáče 

vypěstované ze semen získaných od od Petra Hoš ka , Petra Š r ů t ky  či Pavla 
P e t r l í ka . Od přítele Š r ů t ky  jsem získal mnoho rad i vzácná semínka z jeho 

http://www.alpinky.cz/
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křížení – též mi daroval část semen a cibulí, které získal od Davidsa He r c b e r gs e   

z Lotyšska. Hodně mi pomohl. A tak se stalo, že se na mé zahradě sešel zajímavý 

materiál, se kterým už jde něco podnikat. Výchozí materiál z různých zdrojů, který 

pořád sbírám a rozšiřuji, mi umožňuje postupně opylovávat, ale i náhodně nechat 

dozrávat různé semeníky. Vzniklá semena už vysévám po mnoho let.  A ono se mi 

to začíná vracet v podobě pěkných semenáčů. 

S určitostí mohu říci, že i v naší klubové burze semen se dají získat kvalitní 
semínka pro výsev a ty pak s trochou štěstí umožní vypěstovat zájemcům skutečné 

rarity, které potěší. To vše umožňuje ohromně velká variabilita, kterou martagony 

mají. Vezmu příklad, vysévám křížení – druhý rok je to 30 lístků, třetí rok 15 

„palmiček“,  5 až 6 rokem „jde“  už třeba 7 lilií do květu a každá může být úplně 

jiná – žádný znak po sourozenci. Může se to stát i naopak. Důležitá je volba rodičů. 

Hlavní je mít pořád z čeho vybírat, mít širší sortiment. Celkem logickou zásadou je 

stav a zdravá „krev“ rodičů, jejich vitalita. Přínosem může být tmavá a pevná 
lodyha, zdravý list, krásné květenství…, to se vlastně samo nabízí – něco na mě 

dejte, zkuste to… 

Ve spolupráci s užším okruhem našich liliářů, kteří také pěstují martagony, 

radí mi a pomáhají, se snažím o propagaci pěstování zlatohlávků alespoň tím, že na 

schůze občas nosím vytříděná semena, někdy už jsou naklíčená ve sklenicích  

v rašelině, kde je vidět, jak se tvoří cibulky.  

Asi nikdy nezapomenu na jednu schůzi, při které pan ing. Václav J oš t  

informoval přítomné o vydání knihy Martagon Lilies, kterou napsal světoznámý 
specialista na martagony E. Eugene Fox , který bohužel už není mezi námi. Tenkrát 

jsem se přítele Václava J oš t a  nesměle optal, že když má známé ve světě, zda by 

tuto knihu nemohl pro mne objednat. Vím, že se tenkrát usmál, jako že to jde… A já 

byl moc rád, několik liliářů se k mé objednávce připojilo, a tak nás bylo více. Proč  

o tom hovořím – inu, protože zde jsem přišel na dobré množení výsevem. The 

Tarlton Method – pod tímto názvem je v knize znázorněn postup množení, kdy jsou 

semínka nalepená ve sklenici a zasypaná rašelinou. O tom už se v Liliáři psalo, a já 
mám tuto metodu, kterou vymyslel Fred Ta r l t on , rád. Ono to jde dát i do 

plastových sáčků a vyjde to na stejno – ale to už není pan Ta r l t on . 

Pěstování martagonů se mi stalo skutečnou zálibou, a proto bych rád 

poděkoval všem přátelům, kteří mne v začátcích podpořili – raduji se z toho, že jsem 

se k tomu dostal.  

Velký odborník na martagony přítel Petr Š r ů t ka  říká, „to chce každý rok 

vysévat a potom se můžete v budoucnu těšit na vykvétající semenáče“. Já to takto  

v současné době prožívám a těším se v příštím roce na další semenáče a na nové 
focení.  

Další pan liliář, přítel Pavel Ne j e d lo ,  zase říká, že když si chcete nějaký 

povedený semenáč zapamatovat, dejte mu hned jméno (spíš název – pozn. red.) a ne 

číslo. Je to velká pravda, protože ta lilie je potom vaše, není to jenom semenáč pod 

číslem. Myslím, že každého šlechtitele těší, když může pojmenovat svůj výpěstek.  
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Ve svém příspěvku bych také rád zmínil jméno pana liliáře, kdysi 

dlouholetého člena výboru a už také našeho pamětníka. Hovořil jsem o tom, kdo mi 

kdy a jak pomohl, nezmínil jsem však přítele Václava Vin č á lka , který má zásluhu 

na propagaci našeho MARTAGONU na stránkách www.martagon.cz. Mnohokrát 

jsem se s přítelem Václavem sešel a řešil spoustu organizačních věcí… A jakou 

jsme měli radost při návštěvě lokality v Prokopském údolí, když jsme tam nějaký 

martagon našli…  
A už jen poslední věta…  

Na šupinování se mi osvědčil  celkem běžný mech, budu šupinovat a snažit se 

o množení, abych mohl něčím podělit přátele, protože jsem jim zavázán – děkuji. 

 

Máčení semen martagonů 
Pavel P e t r l í k   

 

Před každým výsevem semen lilií máčím semena v čisté vodě kvůli vyplavení 

inhibitorů (látek bránících v klíčení). Provádím to v malých sklenicích, například od 

dětské výživy, dokud semena neklesnou ke dnu nebo než se objeví první klíčky. 

Voda bývá první dny zabarvená či zakalená, proto je ji nutno denně měnit. Přibližně 

po týdnu jsou nabobtnalá a naklíčená semena připravena k výsevu.   

Při výsevu martagonů a jejich hybridů (mají hypogeické klíčení) používám 

metodu, kdy naklíčená semena v substrátu v menších igelitových sáčcích se zámkem 
uložím na 10–12 týdnů při teplotě 18–22 ºC. V této fázi se vytvoří malá cibulka, 

připomínající rýžové zrnko. Následuje fáze chladu (ne mrazu), např. v chladničce při 

2–8 ºC po dobu dalších 10–12 týdnů. Po tomto celém procesu, který trvá 6–8 

měsíců, můžeme cibulky vysadit a očekávat první pravý list. V přírodě tento proces 

trvá až 18 měsíců. Při použití této metody se dá ušetřit jeden rok.  

Při letošním výsevu martagonů (vysévám jich více v několika etapách) mám 

několik sáčků s cibulkami ve fázi chlazení, několik sáčků  ve fázi růstu cibulky a asi 

20 sklenic s namočenými semeny. Skleničky mám postaveny v plastové bedýnce  
v koupelně u malého okénka na východní stranu. Jelikož jsem byl v poslední době 

dost zaneprázdněn, prodloužila se neplánovaně doba máčení  z týdne asi na 7 týdnů. 

Za tu dobu  se stačily ve vodě vytvořit cibulky. V posledních dnech se v několika 

sklenicích s rozdílným křížením martagonů objevují i pravé zelené lístky bez 

prochlazení. Voda se měnila asi jednou týdně.  

Semenáčky jsou po 7 týdnech bez prochlazení připraveny k výsadbě (viz foto). 

Tyto semenáčky ve vývoji předběhly i první skupinu semen, která se bude ještě  
2 měsíce chladit. Používal jsem pouze vodu z vodovodu, žádná hnojiva ani 

fungicidy. Cibulky byly vyživovány pouze ze zásob v endospermu a z trošky světla, 

které se malým okénkem prodralo. Myslím, že tato metoda stojí za vyzkoušení a 

zdokonalení. Např. přisvětlování atd.  

Teprve zpětně jsem začal pátrat v Liliáři a Liliářských zprávách (LZ), zda se 

již touto metodou někdo zabýval. V LZ číslo 2009-1 na straně 11 jsem objevil 

http://www.martagon.cz/
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článek Larryho Di e h la , který se máčením semen zaobírá, ale pouze u semen 

epigeicky klíčících, u martagonů se zmiňuje pouze o fázi tvorby cibulek, potom 

semena ukládá do chladna. V LZ číslo 1999-3 na stránkách 78–80 se  

E. S ob oc z e n s k i  stručně zmiňuje, že hypogeicky klíčící semena po vytvoření 

cibulek pokračovala v růstu, aniž vyžadovala vernalizaci.  

Takže jsem objevil již objevené. Přesto myslím, že se o této metodě musím 

zmínit a že po jejím zdokonalení můžeme dojít k zajímavým výsledkům. 
 

Vznešené zahradní martagon hybridy 
Dr. Jörg M. G if f e i  
 

V němčině psaném liliářském časopise Lilien – Info číslo 1 z roku 2013 

prezentoval Otto B e u t n a ge l  vznešené martagon hybridy vhodné pro pěstování na 
zahradě. Neuváděl je v žádném konkrétním pořadí, ale informoval o dalších 

zkušenostech s touto skupinou lilií, aby každý zájemce o jejich výsadbu mohl získat 

základní informace a mohl si správně vybrat v nabídkových seznamech prodejců. 

Dnes budou představeny tři z robustních Martagon-tsingtauense hybridů, 

neboť L. tsingtauense je známá tím, že do této skupiny lilií vnesla žlutou a 

oranžovou barvu. 

'Gregor Mendel' (P e t r us ke ) – velmi odolná lilie se skutečně pozoruhodnou, 

téměř citronově žlutou barvou s malými červenými tečkami.  
'Larissa' (B eu t n a ge l ) – příjemně robustní druh se sytě pastelově žlutou barvou 

květů a obrovským bohatým květenstvím. 

'Nepera' (C oga n ) – tento druh mám již 10 let na stejném místě a každoročně 

vyrazí 1 až 3 silné stonky. Další rozrůstání zatím není, ale oranžové květy mne věrně 

potěší každým rokem. 

Takže – určitě kupujte (dejte do košíku), když uvidíte jednu z těchto odrůd  

v nabídce. 
 

Martagon hybridy pro zahradu 
Otto B e u t n a g el  

 

Je únor. Opustili jsme supermarket a jdeme pomalu přes zahradní centrum. 

Nejprve nás zdraví hrnkové rostliny s jejich barevnými květy. Pak se však náš zájem 

obrací. Z dálky vidíme krabice s barevnými obrázky. Na chvíli si myslím, že jaro už 
je tady – přímo před námi se nachází malé sáčky s hlízami a cibulemi pro jarní 

výsadbu. Lilie jsou také nabízeny, jsou to novější odrůdy, jejichž názvy jsem ještě 

nenašel v žádném seznamu, a také starší osvědčené odrůdy. Ano, jsou tam stále… Já 

však už myslím na martagon hybridy – jestlipak budou k dispozici také cibule  

z těchto osvědčených odrůd? 

Ano, existují. A hned mě napadá několik názvů. Jako první z nich musím 

jmenovat Backhouse hybridy. Spatřili světlo světa již před desítkami let. Paisley 
hybridy (obr. 1) byly vypěstovány Janem de G r a a f fe m  a byly jako kmen nabízeny 
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s různým vybarvením květů. Tenhle klon mě vždy inspiruje svojí odolností a 

ochotou ke kvetení. Také Terrace City hybridy od Dr. Normy P fe i f f e r  mne 

každým rokem potěší. Všechny tyto hybridy pocházejí z jednoho křížení mezi L. 

martagon a L. hansonii (obr. 2). Protože Lilium martagon v přírodě bylo a je 

nacházeno s různě zbarvenými květy, mají výsledné hybridy bohatou hru barev  

(obr. 3 a obr. 4). To vedlo k velkému počtu registrovaných odrůd. 

Zahrnutí Lilium tsingtauense (obr. 5) přineslo povzbudivé výsledky. Oranžová 
barva květů byla nová u martagon hybridů, ale také forma květů, velikost květů  

a jejich postavení přinesly jejich rozšíření. Ed. R ob in s on  (Kanada) a Joachim 

P e t r u s ke  (Berlín) (obr. 6, obr. 7) byli pravděpodobně prvními pěstiteli, kteří 

Lilium tsingtauense použili jako partnerské křížení. Šlechtění v tomto směru bylo 

úspěšné a bude pokračovat. A tak dnes existují četné pojmenované a nepojmenované 

hybridy (obr. 8, obr. 9). Téměř všechny tyto hybridy jsou robustní a daří se jim  

v různých podmínkách. Pouze ty hybridy, kde je L. martagon var. cattaniae (syn. 
dalmaticum) jedním z rodičů, vyžadují od pěstitele zvláště dobrou péči, protože jsou 

pěstitelsky náročnější (obr. 10).  

Čas rychle plynul. Je březen a podle kalendáře přichází počátek jara. Nicméně, 

zima nás však stále vězní. Již dorazily i balíčky se semeny lilií. Přirozeně jsou tam 

také martagon hybridy. Na nádheru květů vypěstovaných ze semen si musíme 

počkat do příštího nebo dokonce přespříštího roku, ale u martagonů to trvá ještě 

déle. Nyní však nastupuje naděje a těšení se. Trpělivost je zde nevyhnutelná. Ale jak 

se říká: „Očekávání je nejkrásnější potěšení.“ 
 

Předchozí dva články přeložila ze zpravodaje Evropské liliářské společnosti 

(Europäische Liliengesellschaft e. V., e Ausgabe 1 – 2013 Lilien – Info)  PhDr. Eva 
K u d rn á č o vá .  

 

Zvláštní změkoulanka – euroasiatka – martagoňanka 
Petr Š r ů t ka  
 

V tomto čísle Liliáře naleznete několik snímků neobvykle utvářené rostliny 

lilie zlatohlávku. Jde o rostlinu postiženou svazčitostí (fasciací). S fasciací jsme se 

setkávali již dříve na jiných odrůdách a druzích lilií, já sám například na L. pumilum. 

Orientální hybridy bývají také často zasaženy tímto problémem.  

O příčinách fasciace se diskutuje již dlouhou dobu, první domněnky sázely na 

přehnojení anebo abiotické zasažení rostliny (horko, mráz, nakonec i ta hnojiva). 

Spekulovalo se o možné virové příčině, ovšem vliv virů byl v případě fasciace 

postupně vyloučen. Dnes se tvrdí, že fasciaci mohou způsobit a způsobují 
fytoplazmy – bakteriální organismy bez buněčné stěny. Jejich přítomnost v nemocné 

rostlině můžeme prokázat biologickými testy, sérologicky, fluorescenční a 

elektronovou mikroskopií anebo pomocí sekvenování určitých úseků DNA.  

V elektronovém mikroskopu vypadají jako strakaté „kuličky či oválky“ cytoplasmy 

s organelami (ribosomy a vlákny DNA), které jsou vidět ve vodivých pletivech 
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rostliny (sítkovicích) a dokážou se v rostlině asimilačním proudem poměrně rychle 

šířit. Místo buněčné stěny mají pouze plazmatickou membránu. 

Je nezpochybnitelné, že fytoplazmy mohou za problémy dříve připisované 

virům anebo neznámého původu, jako je například stolbur brambor, proliferace 

výhonů a kořenů, přeměna květů v orgány podobné listům (fylodie), červenání 

rostlin nebo naopak žloutenka, malolistost nebo svinování listů, ale také 

zelenokvětost a různé malformace (neobvyklý růst) květů, nekrózy a odumírání 
květů, listů, výhonů anebo celých rostlin. Fytoplazmy se šíří z nemocných rostlin na 

zdravé hlavně prostřednictvím savého hmyzu, jako jsou mery, křísi a ploštice, ale 

uměle mohou být přeneseny i pomocí parazitických rostlin (kokotice) anebo 

roubováním. Semeny se fytoplazmy nepřenášejí. 

U fasciace jde převážně o zmnožení pletiv stonku, který nabývá plochého 

tvaru, zatímco orgány na stonku vyrůstající (listy, květy) zasaženy nejsou. To 

ostatně demonstrují i snímky postižené lilie, která měla více než 100 normálně 
vyvinutých květů, a na většině z nich nasadila i semeníky. Byla to „záplava květů  

z jedné rostliny“, a tak stálo za to udělat i obrázky. Rostlina může příští rok růst 

„normálně“, ale stejně tak může být i fascinovaná. Záleží zřejmě na tom, z jakého 

základu se vyvine vzrůstný vrchol pro budoucí sezónu (to se děje v cibuli již na 

podzim). 

 

15 let putování za martagony 
Pavel P e t r l í k  
 

Pokusím se popsat naše tři dávné výpravy za martagony, které jsme si 

zorganizovali s partou přátel z  MARTAGONU. Je tomu již 15 let, kdy začalo naše 

první opravdové pátrání po lokalitách martagonů divoce rostoucích v naší přírodě.  

První návštěvu jedinečné lokality „VH“ v západních Čechách  jsme 
uskutečnili v roce 2001. V následujícím roce 2002 jsme tam podnikli opáčko a ještě 

jsme stačili navštívit další lokality. V roce 2003 jsme opět vše zopakovali a navíc 

realizovali první výpravu na novou lokalitu „HŠ“. Všechny tyto výpravy byly 

opravdu velice dobrodružné a odnesl jsem si z nich nejvíc nezapomenutelných 

dojmů.  

Během uplynulých 15 let jsme pak v různém složení navštívili i mnoho jiných 

lokalit a uviděli určitě tisíce martagonů přímo v přírodě. Především však lokality 

„VH“ a „HŠ“ považujeme, co se týče lilií, za nejzajímavější. Až do současnosti se je 
snažíme pravidelně navštěvovat, a jak se dnes říká, monitorovat.  

Měl jsem tehdy to štěstí, že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. Po 

členské schůzi, v restauraci, kde schůze tradičně neformálně pokračuje, jsem byl 

svědkem domluvy přátel Petra Hoš ka , Petra Š r ů t k y  a Jiřího Ková ř e  o jejich 

chystané výpravě za martagony. Jelikož jsem do té doby lilii  martagon v přírodě 

růst nikdy neviděl a lokalita „VH“, kde by se údajně měly martagony nacházet, leží 

relativně blízko (do 100 km) od mého bydliště, projevil jsem přání se výpravy také 
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zúčastnit. Typ, kde se Lilium martagon nachází, získal myslím př. Š r ů t ka  od 

kolegy v zaměstnání. V té době byl internet ještě málo rozšířený a veškeré 

informace se musely hledat v literatuře (o martagonech jich mnoho nebylo), nebo 

bylo nutno získat informaci od někoho, kdo tu určitou lokalitu opravdu zná.   
 

Výprava na lokalitu „VH“ v roce 2001 

Výchozím bodem a základnou pro tuto i většinu příštích výprav se stal Bor  

u Tachova, kde bydlí př. Petr Hoš e k . Odtud jsme vyjeli k horské lokalitě „VH“ a 
po krátkém hledání  na jihozápadním táhlém hřebeni této hory jsme našli první lilie. 

Rostly ve vysoké trávě ve smíšeném lese a bez problémů jsme nalezli i místa  

s několika desítkami lilií v plném květu. Málokterá lilie byla stejná. Některé byly 

čistě růžové, světlejší i tmavé, některé tečkované. Objevili jsme i exempláře, které 

měly husté tečkování, připomínající až brašmarky či tango hybridy, které známe  

u asijských lilií. Opravdu obrovská variabilita. Přecházeli jsme postupně od jedné 

rostliny ke druhé a vzrušeně volali ostatní, když jsme objevovali další a další jedince 

tzv. „vysoké okrasné hodnoty.“  
Později mi př. Š r ů t ka  sdělil, že u mne pozoroval určitou euforii. Při pohledu 

na tuto nevšední křehkou krásu, navíc v prostředí ticha, klidu a vonícího vzduchu, 

jsem měl opravdu  zvláštní pocit štěstí a pohody. A myslím, že jsem nebyl sám. Přál 

bych každému milovníku lilií toto spatřit na vlastní oči…  

Po letech se potvrzuje skutečnost, že martagony přežívají pouze na těžko 

přístupných místech, či ve vyšších polohách, které člověk svou činností zasáhl 

nejméně (např. odlesňováním, nebo naopak zalesňováním např. smrkovou 
monokulturou, pastevectvím apod.). Tu a tam vyrůstá i bolševník, který se snaží př. 

Hoš e k  vždy ihned zlikvidovat, ale na prosluněné pasece utlačuje lilie i vlčí bob, 

zavlečený z Ameriky. Také lilie, které rostly v uměle založené smrkové 

monokultuře (poli na dřevo), pro nedostatek světla zahynuly. Přesto se lokalita 

„VH“, co se týče L. martagon,  jeví po letech pozorování v dobrém stavu, počty 

kvetoucích rostlin neubývají a nacházíme i velké počty ještě nekvetoucích 

semenáčků.  

„VH“ je vyhaslá třetihorní sopka. Vrchol hory je zalesněn. Z vrcholu je 
omezený výhled na Slavkovský les a  Český les. Na jihovýchodním zalesněném 

hřebeni je zřícenina nevelkého, raně gotického hradu z 2. poloviny 13. století. Jeden 

z nejstarších českých hradů kontroloval kupeckou cestu mezi Plzní a Chebem. 

Rozkládající se čediče a sopečný popel tvoří velmi dobrou lesní i ornou půdu. Na 

plošině nad zříceninou hradu na svazích na sluneční straně, byly v 19. století 

založeny chmelnice a ovocné sady. Třešně tu lze nalézt ještě dnes. Na lukách pod 

vrcholem se nachází zajímavá květena. Při dobré viditelnosti je možné odtud vidět i 

část Šumavy.  Při poslední výpravě jsem zahlédl motýly, které jsem nikdy neviděl. 
Tento kraj je velice řídce obydlen, celý den tu nepotkáte živou duši. Je vyhledáván i 

astronomy pro pozorování oblohy bez světelného hluku. Opravdu oáza klidu. 
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Výprava za martagony v roce 2002  

Hlavním záměrem byla návštěva a průzkum dalších nových lokalit martagonů 

v západních Čechách. Skupinu tvořila opět naše čtyřka (Š r ů t ka , Ková ř , Ho š e k , 

P e t r l í k ), ale ještě den předtím navštívila dvojice Š r ů t ka  – Ková ř  jednu úžasnou 

lokalitu v jižních Čechách nedaleko Vodňan, kde se setkali v jedné vesničce s paní 

Ku č e r ov ou , která jim poskytla o místní lokalitě potřebné informace, a ještě byli 

obdarováni cibulí Lilium martagon var. albiflorum s pěknou kvetoucí lodyhou.  
 V západních Čechách jsme poté zase už společně navštívili znovu 

lokalitu „VH“ a potom dvě nové lokality „OH“ a CHL“. Výlet se opět vydařil a stál 

zato.   
 

Výprava na lokalitu „HŠ“ v roce 2003  
Naše dvě minulé výpravy za martagony byly dvou či třídenní a ani tentokrát 

tomu nebylo jinak. Tradiční sraz u Hoš ků  v Boru u Tachova byl výjimečný v tom, 

že jsme k naší „čtyřce“ přizvali přítele Jána Zá kop č a n í ka , který je též členem 

MARTAGONU. Společně jsme navštívili lokalitu „VH“ – po výpravě jsme náš 

výlet v místní hospůdce při občerstvování zhodnotili kladně, přestože stav lokality 

nám tehdy přinesl mírné zklamání…  
Hlavní výpravu na novou následnou lokalitu „HŠ“ jsme uskutečnili ve třech 

(Š r ů t ka , Ková ř , P e t r l í k ). Měli jsme jen kusé zprávy, kde by se měla tato 

lokalita nacházet. Otázkou bylo, kudy se tam dostaneme. Nakonec  nás přítel 

Š r ů t ka  přesvědčil, že martagony  najdeme na kopci vysoko se tyčícím nad námi. 

Jednalo se o výstup na lávový kužel s rozsáhlým suťovým polem. Vydali jsme se 

západní stranou přes obří suťoviště ke skále porostlé kroucenými duby, která 

působila velice nepřístupným dojmem. Po neúspěšném pokusu o zdolání kopce 

touto cestou, již značně zadýcháni, jsme konečně našli schůdnou, prudce se 
zvedající lesní cestu. V horní polovině kopce pod korunami buků, kde je pouze 

rozptýlené světlo, nacházíme první rostliny kvetoucích lilií. Pod vrcholem se lesní 

cesta mění ve stezku zarostlou  křovím, což svědčí o tom, že místo není často 

navštěvováno. Za svou námahu jsme byli odměněni. Na  vrcholové plošině opravdu 

odkvétaly stovky martagonů, možná to byly tisíce růžových lampionků − lilií 

zlatohlávků.  

Na vrcholu se nachází torzo paláce a brány zříceniny hradu z 15. století. 
Vrchol je řídce zalesněn buky, duby a habry. V bylinném podrostu se kromě lilií ve 

velkém množství objevuje zvonek broskvolistý, náprstník velkokvětý, prvosenka 

jarní a silenka nadmutá. Na skalách a zbytcích zříceniny roste žlutě kvetoucí 

rozchodník. Když jsme se dostatečně nabažili lilií, kochali jsme se různými výhledy 

po okolí. Z vrcholu je i přes vzrostlé stromy několik nádherných romantických 

průhledů do krajiny. Celé údolí je porostlé listnatými lesy, dominují bučiny. Pod 

námi se klikatí řeka Ohře, která vytváří hluboké údolí se strmými svahy a výraznými 

kopci. Na jedné straně jsou to Krušné hory a na druhé sopečné Doupovské hory. 
Podél řeky se vine silnice i železnice. Za dobré viditelnosti je možné spatřit  České 
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středohoří, Slavkovský les a dokonce i Český les. Věřím, že martagony se dají nalézt 

i na jiných kopcích, kterých je tady nespočet.  

Při poslední návštěvě této lokality v roce 2014 jsem objevil desítky čerstvých 

čtvercových děr od rýče. Určitě to nebyla divoká prasata… Nyní mám oprávněně 

vážné obavy o tuto lokalitu… 
 

Doplněk redaktora: Tyto naše tři dávné úvodní výpravy za martagony z let 2001, 2002  

a 2003 jsme kdysi podrobněji popsali ve zpravodaji Liliář – taktéž jsou k dispozici na 

www.martagon.cz v rubrice „Časopis Liliář“. 

a) Cestování za martagony (Jiří K o v á ř ) – viz Liliář č. 4/2001, což byl jubilejní 

monotematický výtisk o martagonech vydaný k 35. výročí organizace 

MARTAGON v roce 2001 

b) Cestování za martagony II. (Jiří K o v á ř ) – viz Liliář č. 3/2002 (ještě k tomu byla 

zmínka v Liliáři č. 1/2006 na str. 20 v článku přítele P. Pe t r l í k a ) 

c) Cestování za martagony III. (Petr Š r ů t k a ) – viz Liliář č. 2/2004. 

 

Vysvětlivky k barevným fotografiím 
Jiří K ová ř  
 

Titulní strana – bělásek ovocný na lilii martagon (foto Pavel Petrlík). 2. strana přebalu: 

Anonymus – kolorované kresby, grafické listy od starodávných ilustrátorů. 3. strana: 

kolorované kresby Terezy Malinové, vlevo Lilium martagon var. album; vpravo odrůda 

'Mrs. R. O. Backhouse'. 4. strana: martagony na poštovních známkách. Kalendáříky. 

 

Seskupení 16 barevných stránek uprostřed Liliáře: 

 Lilium martagon var. typicum – kolorovaná kresba Terezy Malinové. 

 Semena martagonů ve sklenicích připravená ke klíčení metodou Freda Tarltona 

(foto Vratislav Novák). Semenáčky martagonů připravené k výsadbě. Máčení semen 

martagonů (foto Pavel Petrlík). 

 Cesty k prameni života (foto Karel Schejbal). Martagony od Dalešické přehrady 

(foto Luboš Škoda). Dole jsou 2 snímky k článku Jak putovala 'Eurydike' do 

Švédska a zpět semínka martagonů (foto Jiri Kolar). 

 Ilustrační snímky k článku Petra Hoška Putování za martagony v roce 2015 (na 

lokalitě „VH“ letos fotografoval Petr Hošek). 

 'Gregor Mendel', L. martagon var. cattaniae, L. martagon lokalita „VH“,  

L. martagon var. album, 'Maroon King', 'Manitoba Morning' (foto Pavel Petrlík). 

 'Marhan', 'Slate Clone', 'Alibaba', 'Mahagony Belles', 'Zvaigžnu Várti', 'Jaunie Várti' 

(foto Pavel Petrlík). 

 Legenda k článku Otto Beutnagela Martagon hybridy pro zahradu – pod čísly  

1 až 10 jsou vysvětlivky k obrázkům vztahujícím se přímo k textu. 

 Elena Chubakova – martagony,  http://solarday.ucoz.ru/photo/3  

 Fasciace (foto Petr Šrůtka). 

 Semenáče martagon hybridů Vratislava Nováka pojmenované pracovními názvy  

(k prohlížení pootočit): vlevo nahoře DRAČÍ DECH (žlutooranžová), vpravo 

http://www.martagon.cz/
http://solarday.ucoz.ru/photo/3
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nahoře VLČÍ DŮL (narůžovělá, výrazné tečky), vlevo dole ZAPOMENUTÁ PÍSEŇ 

(bílá, černé tečky), vpravo dole PRINCEZNA ELFŮ (bílá, vínově červené tečky). 

 Semenáče martagon hybridů Vratislava Nováka pojmenované pracovními názvy 

(zleva doprava): 1. řada nahoře KRÁLOVSKÉ STŘÍBRO, STŘÍBRNÝ PRAMEN, 

2. řada KRÁLOVSKÝ BRONZ, TÁBORSKÁ VÍRA, 3. řada PŘÍBĚNICE, 

HARRACHOVKA, 4. řada VYŠEBRODSKÉ TAJEMSTVÍ, KRÁLOVSKÉ 

ŽEZLO. 

 Semenáče martagon hybridů Vratislava Nováka pojmenované pracovními názvy 

(zleva doprava): 1. řada nahoře ČESKÝ KRUMLOV, TÁBORSKÝ KALICH,  

2. řada TŘI PŘÁNÍ, LUŽNICE, 3. řada LESNÍ VÍLA, POKLAD ELFŮ, 4. řada 

ROŽMBERK, KRÁLOVSKÉ ZLATO. 

 Semenáče martagon hybridů Vratislava Nováka pojmenované pracovními názvy 

(zleva doprava): 1. řada nahoře JÍZDA ELFŮ, TICHO POKLADU, 2. řada 

KRÁLŮV ŠAŠEK, ZÁVIST, 3. řada MOCNÉ KOUZLO, CHOUSTNÍK, 4. řada 

SNĚŽNÝ LEVHART, OZVĚNA ZLATA. 

 Foto z historické výpravy za martagony v roce 2002 (vlevo dole paní Kučerová a 

Jiří Kovář s darovanou lilií L. martagon var. albiflorum. Na dalších snímcích jsou 

vidět kvetoucí martagony na lokalitě „VH“, takže bylo co fotografovat… 

 Foto z výpravy za martagony roku 2003 – na horním snímku zleva stojí Ján 

Zákopčaník, Petr Šrůtka, Pavel Petrlík, Petr Hošek (foto Jiří Kovář). Větší snímek 

vpravo zobrazuje odpočívajícího Jiřího Kováře na lokalitě „HŠ“, ze které je 

nádherný výhled do krajiny… 

 Další stránka fotek přísluší k článku Pavla Petrlíka 15 let putování za martagony. Na 

lokalitě „VH“ jsou zleva na horním snímku Petr Hošek, Pavel Petrlík, Ján 

Zákopčaník a Petr Šrůtka. Martagony zde rostly ve vysoké trávě – na dolní 

fotografii zleva stojí Petr Šrůtka, Ján Zákopčaník, Pavel Petrlík a Jiří Kovář. 

 

Str. Obsah Liliáře č. 4/2015 
1 Cesty k prameni života (Karel S c h e j b a l )  

2 Křehká krása přírodních lilií (Petr H o š e k )  

3 Výprava za martagony v roce 2015 (Petr H o š e k )    

3 Lilie martagon, Lilium martagon, lilie zlatohlávek, lilie zlatohlavá (Jiří K o vá ř )   

3 Lilie zlatohlavá. Lilium martagon. Liliovité. Liliaceae 

4 Martagony (Laura a John S i m p s o n o v i, Christchurch, Nový Zéland) 

8 Třikrát aktuálně o martagonech (Vratislav N o v á k )   

9 Další návštěvy a kontroly lokalit martagonů (Vratislav N o v á k )  

9 Jak putovala 'Eurydike' do Švédska a zpět semínka martagonů (Vratislav N o v á k )  

10 Z Ruska nám napsala paní Elena C h u b a k o va  (Vratislav N o vá k )   

11 Mé šlechtění martagonů (Vratislav N o v á k )  

13 Máčení semen martagonů (Pavel P e t r l í k )   

14 Vznešené zahradní martagon hybridy (Dr. Jörg M. G i f f e i )  

14 Martagon hybridy pro zahradu (Otto Be u t n a ge l )  

15 Zvláštní změkoulanka – euroasiatka – martagoňanka (Petr Š r ů t k a )  

16 15 let putování za martagony (Pavel P e t r l í k )  

19 Vysvětlivky k barevným fotografiím (Jiří K o v á ř )  



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                       Lilium martagon – kolorovaná kresba Terezy  M a l i n o v é 

 



 
 

Semena martagonů ve sklenicích připravená ke klíčení 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                         

 

   

 

                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                     
 
 

                                                             

 
 

 

 
 

  

 
                                                                           

 
 

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

                                                                    

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

                Semenáčky martagonů připravené k výsadbě 

 

 

 
 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                  Máčení semen martagonů 
 
 



 

Cesty k prameni života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martagony od Dalešické přehrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

… a zpět semínka martagonů 
 
  

   

  
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                         
 

   

 

                                                                                                                                                             

 



 
 

  

   
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                         
 

   

 

                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                     
 

 

                                                             
 

 

 
 

 

  
 

                                                                           

 
 



 
 

  

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

          

          Gregor Mendel                                                          L. martagon var. cattaniae 
 

 

                                                             
 

 

 
 

 

  
 

                                                                           

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

                    L. martagon lokalita ,,VH‘‘                                                        L. martagon  var. album                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Maroon King                                                                       Manitoba Morning 



 
 

  

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                         Marhan 
   

 

                                                                                                                                                            Slate Clone 
 

 

                                                             

 

 
 

 

 
  

 

                                                                           

 
 

 
 

 

  
 

                                                                   Alibaba                        
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Mahagony Belles 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Zvaigžnu Várti 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Jaunie Várti 



 
 

  

   
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

     1                  2 
 

 
 

 

 
 

                                                         

 

   

 

                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                     

 3                 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5                 6 
 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7                 8 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

9               10 
 



 

Elena  Ch u b a k o v a - martagony 
 

  

   
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                         
 

   

 

                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                     
 
 

                                                             

 
 

 

 
 

  

 
                                                                           

 
 



 
 

                    Fasciace 
   
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                         
 

   

 

                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                     
 

 

                                                             
 

 

 
 

 

  
 

                                                                           

 
 



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                       Semenáče martagon hybridů Vratislava  N o v á k a 



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 



 

 



 

 



 

 



 
   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

      
                                                                                                         

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kolorované kresby Terezy  M a l i n o v é 

 



 

Martagony na poštovních známkách 
 

Kalendáříky 



Specializované základní organizace pěstitelů lilií  

Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha 

 

www.martagon.cz 

 

Příloha ke klubovému zpravodaji Liliář č. 4/2015 
(vydáno v prosinci r. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      Foto: Květa S t o l a ř í k o v á 

 

 

doc. RNDr. Karel Vereš , CSc. 
(1928 – 2015) 

 

 
 

http://www.martagon.cz/


1 

 

In memoriam doc. RNDr. Karel Vereš , CSc. 
 

Docent Karel V er eš  se narodil 3. září 1928 v Pardubicích. 
  

Graduoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se 

habilitoval na docenta a kde také po určitý čas působil jako pedagog. Jeho 
profesí byla chemie. 

Po ukončení studia pracoval v Ústavu nukleární biologie a radiochemie, 

později v Izotopové laboratoři Československé akademie věd. Zabýval se 
přípravou radioaktivních látek použitelných v biologickém a lékařském 

výzkumu. Výsledky jeho práce byly například využívané v analytických 

soupravách pro stanovení vysoce toxických látek v biologických materiálech. 
 

Dlouhá léta byl členem SZO MARTAGON, byl jeho dlouholetým 

předsedou a redaktorem čtvrtletního zpravodaje Liliář. Vedle toho byl čestným 
členem a porotcem v Severoamerické liliářské společnosti a také členem 

Australské a Novozélandské liliářské společnosti. 

Lilie začal pěstovat v roce 1963, když mu jeden z jeho studentů daroval 
několik cibulí. Samozřejmě nezůstal pouze u pěstování lilií, ale věnoval se i 

jejich šlechtění. Každoročně vyséval až osmdesáti křížení a vypěstoval více 

než tisíc lodyh.  
Jeho nejlepším asijským hybridem byla 'Káťa'. Z dalších registrovaných 

asijských hybridů to byla 'Ivanka', 'Charlotta' a 'Ria'. Věnoval se i čínským 

hybridům a orienpetům. Za zmínku stojí jeho pokusy s 'Leslie Woodriff' a 'Silk 
Road'. K registraci připravoval mj. světle žlutý trubkovitý hybrid 'Citronáda'. 

Dr. Ver eš  byl nadšeným propagátorem zahradních lilií. Hodně 

publikoval a proslovil řadu přednášek od Českých Budějovic až po Hlučín. 
Svůj rozhovor pro Galerii liliářů v roce 2004 končil svým životním krédem:  

 

„Dum spiro, spero“ (Dokud dýchám, doufám). 
 

Litujme, že dne 30. října 2015 doc. Karel V er eš  dodýchal. 

        
Docent Ver eš  významně přispěl k rozkvětu liliářství v Čechách a na 

Moravě. Byl nepřehlédnutelným členem SZO MARTAGON, kde propagoval 

nejenom zahradnickou stránku pěstování lilií, ale i širší pohled na lilie jako 
botanický druh. 

  Připomeňme si jeho osobnost a věnujme mu tichou vzpomínku. 

Václav Vin čá l ek  
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Vzpomínka na docenta Karla Vereše  
 

Vážení přátelé, dne 2. 11. t. r. jsem dostal zprávu od dcery pana docenta 
paní Kateřiny Göt t l i ch o v é  v tomto znění. 

Oznamuji Vám smutnou zprávu, že pan Karel V er eš  už není mezi námi. 

Dovolte mně, přátelé, abych se několika slovy vyjádřil, podal 
Vám zprávu a trošku zavzpomínal. 

Nejprve bych rád poděkoval příteli Václavu Vin čá lk ovi  za sepsání  

in memoriam a za jeho účast na smutečním obřadu. Děkuji též paní Božence 
Rei so v é , ta se také přišla rozloučit. Donesla panu docentovi na jeho poslední 

cestu lilii. Těchto květin se sešlo nejvíce. Všichni přítomní vidí, že lilie mají 

velkou převahu a bylo to velice důstojné rozloučení i pocta člověku, pro 
kterého byla tahle květina velkou láskou.  Za MARTAGON jsme zde položili 

k ostatním květinám velkou kytici lilií podloženou mahonem a svázanou 

černou stuhou. Při vyjádření naší účasti pozůstalým zde Václav Vin čál ek   
a Vratislav Novák  řekli paní Kateřině o našem úmyslu zachovat cenu docenta 

Karla V er eš e  na výstavě v Rakovníku – a to na památku dlouholetého 

funkcionáře organizace MARTAGON. Tato cena byla vždy vyhlašována za 
nejlepší aurelián, pan docent je měl, jak známo, ve velké oblibě. Proto ji 

budeme jeho jménem každoročně nadále udělovat. 

Vzpomínám, jak jsem s přítelem Karlem Ut ra t i l em  začal jezdit na své 
první schůze MARTAGONU, na svou první účast při aukci. Při jedné aukci dal 

přítel Karel V er eš  do dražby vzácný OT-hybrid 'Georgette'. Jeho komentář  

k této lilii mne natolik zaujal, že jsem o ni bojoval a získal ji. Pan docent 
tenkrát zakroutil hlavou a řekl: „Ten pán ji asi moc chtěl.“ A já si to pamatuji, 

jako kdyby to bylo dnes.  

Dále následují naše různá setkání na výstavách, schůzích a při exkurzích 
v PBZ. Zde se pak postupně víc seznamujeme. A já získávám rady, informace, 

publikace, lilie i vzácné šupiny a semínka. Musím připomenout, že tomu tak 

bylo i od ostatních liliářů. První Lilium hansonii jsem získal právě od pana 
docenta. V době, kdy byl nucen rušit svou zahradu, jsem od něj získal řadu 

kvalitních lilií – byl jsem rád, že je pak mohl vidět vykvetlé v mé expozici na 

čakovické výstavě. Do Liliáře č. 4/2011 napsal článek, kde tehdejší čakovickou 
výstavu pochválil, líbilo se mu, že skladba lilií překonala očekávání a výstava 

přispěla k vytvoření přátelské pohody.  

Rád také vzpomínám na jednu schůzi, kde jsme měli možnost při projekci 
zhlédnout jeho semenáč s názvem 'Citronáda'. Pan docent se tam tehdy dotázal 

přítomného přítele Pavla N ej ed la : „Tak co tomu říkáte, Pavle?“ A on na to 

odpověděl: „V této barvě jsem lepší neviděl.“ No, to bylo tenkrát, a přestože 
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pokrok ve šlechtění je veliký, zůstávají nám i v dnešní době kvalitní zahradní 

lilie jako vzpomínka na pana docenta Karla Ver eš e . Jsou to např. 'Zlatá 

Praha', 'Bílá Růže', 'Káťa', semenáče z 'Black Dragon' a další.  
Ještě bych se vrátil k výstavě na zámku v Čakovicích r. 2011. Pan docent 

mi zavolal a povídá, jak jste na tom s květy, Vráťo? Říkám nic moc.  

A tak přišla pomoc. Jedeme spolu do PBZ v Tróji, kde jsou v záložní zahradě 
jeho lilie. Zde máme dohodnutý jejich odběr pro výstavu. Vybíráme pěkné… 

Byla to poslední účast pana docenta na výstavách, ale i pak s velkým zájmem 

sledoval dění v MARTAGONU. 
Čest jeho památce!        Vratislav Nová k  

 

Krátká informace o podzimní členské schůzi 
 

Dne 24. října t. r. se konala za dobré účasti našich členů podzimní schůze, 

která se nesla ve znamení vyhodnocování letošních výstav. Dále byla možnost 

získat pěkné lilie pro podzimní výsadbu z naší aukce, nebo mohli účastníci 
využít nákup cibulí lilií od přítomných liliářů. O přestávce bývá tradičně 

bohatý výběr přebytků z pěstitelského materiálu našich členů – poděkování 

patří všem, kteří do „tomboly“ vždy něco přinesou. 
V prodeji cibulí lilií byl velký výběr. Pan ing. Václav Još t  poslal našim 

členům k výběru velice rozmanitou kolekci za hodně příznivé ceny.  

K mání bylo hodně z těchto skupin – OT- hybridy, asijské hybridy, trubkovité 
hybridy a aureliány, botanické druhy, nepalense x oriental  –  'Kushi Maya'.  

Z celkového počtu 182 lilií žádná nezbyla. Do prodeje poslal lilie také náš 

přední pěstitel přítel Miloslav Tlac h . A bylo možno získat cibule i od přátel 
Jiřího Hlou šk a  a Pavla Nej ed la . 

Aukce – zde dodal opravdové špeky přítel Václav Jo š t , např. 'Carte 

Blanche', 'Heart of Gold', a botanické –  Ll. albanicum, bakerianum, 
duchartrei, leucanthum.  Přítel Tomáš Sehnoutka připravil orientálky, byly tu 

odrůdy 'Jaruna', 'Růženka', 'San Remo', 'Rarášek' a další. Vratislav No vák  

nabídl 'Lady Cora', 'Arabesque', botanické L. henryi, L. bulbiferum a semenáče 
doc. K. Ver eš e .  Dále do aukce přispěli přátelé Jiří Ko vá ř  – 'Kvinde' a Jiří 

Hlou š ek  – 'Cyriasburg'. Nejmenuji všechny odrůdy, ale z těchto vidíme, že 

výběr byl bohatý a kdo měl zájem, tak získal. 
Pozdravujeme též naší liliářku a malířku paní Jiřinu Javů rk ovou , která 

přinesla dárek pro přátele Pavla N ejed la  a Vratislava Novák a  v podobě 

obrázků lilií, které krásně maluje. Jednu kopii kresby poté dodala do dražby a i 
ta našla šťastného majitele. Nekompromisně ji vydražil a získal náš pěstitel, 
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šlechtitel a sběratel v jedné osobě přítel Pavel P et r l í k . Členská schůze splnila 

očekávání a mnozí měli radost z krásných cibulí lilií. 

Vratislav  No vá k  

Pozvánka na výroční členskou schůzi 
  

Výroční schůze MARTAGONU se koná v sobotu 16. 1. 2016 od 9:00 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, východ z metra směr 
Moráň (nyní je výstup označen Vyšehradská ulice), 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: 

Úvod a spolkové záležitosti. 

Zpráva o činnosti MARTAGONU za rok 2015. 
Plán činnosti na rok 2016. 

Vyhodnocení výstavy v Lysé nad Labem v roce 2015 a předání cen. 

Přestávka, při které proběhne výběr přebytků od našich členů. 
Rukověť zahrádkáře bude připravena k odběru. 

Krátké losování cen pro účastníky ankety o nejoblíbenější lilii za rok 2015, 

připraveno 10 cen. 
Vyhodnocení a ukázka snímků z fotosoutěže za rok 2015 s předáním cen. 

Mimořádná zimní aukce (dražba) cibulí martagon hybridů pocházejících 

od německého šlechtitele Joachima Pe trus ke ho  (je to jedinečná 

příležitost k získání skvostných odrůd lilií). 

Promítání a povídání o liliích, zajímavosti a novinky. 

Diskuze a závěr. 
  

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na naše první setkání v roce 2016, měl by 

zde být větší prostor pro projekci a povídání, protože hlavní schvalování zpráv 

proběhne jako vždy s ohledem na revize až na jarní březnové schůzi. Naše 
setkání pak pokračuje neformálně v odpoledních hodinách, tak jako 

vždy v nedaleké restauraci, kde je možno strávit při posezení příjemný čas  

s přáteli. 
Předběžně si poznamenejte termín jarní členské schůze 26. března 2016.  

Vratislav  No vá k  
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Výzva pro zásilkovou burzu semen lilií 2016 

Vyzývám přátele liliáře, kteří mají dostatek semen lilií ze svých letošních 

křížení, aby své přebytky nabídli do klubové burzy semen v roce 2016. Semena 
mohou zaslat poštou na mou adresu, popř. mi je po domluvě předat na výroční 

členské schůzi v lednu 2016. Příjem semen do burzy bude ukončen k 31. lednu 

příštího roku, aby nabídka mohla být vytištěna v Liliáři č. 1/2016. Má poštovní 
adresa i e-mailová adresa jsou uvedeny v každém Liliáři v kolonce Složení 

výboru.              Pavel  Pe t r l ík  

 

Informace k anketě o nejoblíbenější lilie za rok 2015 
 

Ankety se může zúčastnit každý, kdo má zájem vybrat osm lilií podle 

následujícího seznamu. Pravidla pro účast zůstávají stejná, je to jednoduché. 
Podle seznamu doplníte názvy lilií a pošlete na adresu předsedy Vratislava 

No vák a  v termínu nejpozději do 15. ledna 2016. 

 

1. Asijský hybrid.  

2. LA-hybrid.  

3. Čínský hybrid.  

4. OT-hybrid.  

5. Martagon hybrid.  

6. Orientální hybrid.  

7. Botanická lilie.  

8. Nejlepší lilie vyšlechtěná v České republice. 

 
Na lednové výroční členské schůzi pak dle dodaných seznamů vylosujeme  

10 výherců, kteří hned obdrží hodnotné ceny. Většinou si své favority dobře 

pamatujeme z výstav nebo zahrady – pak už zbývá jenom troška štěstí při 
losování a cena může být vaše.       Vratislav  No vá k  

 

Změna e-mailové adresy redakce Liliáře 
Připomínáme současnou platnou e-mailovou adresu na redaktora J. Ko vář e . 

 

kovar.lilie@seznam.cz 

 
Starší, dříve používaná adresa jiri.kovar@martagon.cz byla už před časem 

zrušena a je několik měsíců neplatná – případné e-maily z této doby jsou (byly) 

adresátovi nedoručitelné. 

mailto:kovar.lilie@seznam.cz
mailto:jiri.kovar@martagon.cz
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Různé 
 

Známky a členské průkazy ČZS 

Pokud někdo z kmenových členů postrádá příspěvkovou známku nebo členský 

průkaz člena ČZS s razítkem naší organizace MARTAGON a podpisem 

předsedy, může si vše vyžádat u předsedy N ovák a ,  anebo přímo při členské 
schůzi. Několik známek (na r. 2015) i průkazů má redaktor J. Ko vá ř , který 

Vám je může zaslat s Liliářem, pokud ho o to požádáte. 

 
Oprava – omluva. V minulém Liliáři č. 3/2015 byla otištěna fotografie 

orienpetu s chybným názvem 'Alfieria', správně má být 'Alfieri' (název odrůdy 

byl otištěn tak, jak byl redakci dodán). Počítačový šotek si zařádil v tomtéž 
Liliáři na str. 10 – Lilium mahagon si, prosím, opravte na Lilium martagon. 

Ani po formální stránce nám nebyly žel některé výtisky tohoto Liliáře dodány 

tiskárnou v potřebné kvalitě. Za všechny nedostatky se našim čtenářům 
omlouváme.                    Jiří Ko vá ř  

 

Na zadní straně obalu této přílohy jsou fotografie vyšlechtěných odrůd lilií 
docenta K. Ver eš e . 

 

Ústředí ČZS zajistilo svým specializovaným organizacím vytištění tradičního 
kalendáříku, který Vám nyní, před vstupem do roku 2016, posíláme. 

 
Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON 

Praha je nezisková organizace sdružující pěstitele a milovníky lilií z celé České republiky 

a ze zahraničí. Členem se může stát každý zájemce bez ohledu na místo trvalého bydliště. 

Organizace vydává informativní zpravodaj LILIÁŘ, který je členům zasílán 4 x ročně, a 

provozuje internetové stránky www.martagon.cz.  

MARTAGON je v současnosti řízen osmičlenným výborem za předsednictví 

Vratislava Nováka (e-mail: vr.novak@martagon.cz), dalšími členy výboru jsou: Jiří 

Svoboda (tel. 774 988 906), Jiří Hloušek (tel. 604 128 938), Jiří Kovář (e-mail: 

kovar.lilie@seznam.cz), Pavel Petrlík (e-mail: petrlikpavel205@seznam.cz), Tomáš 

Sehnoutka (tel. 774 320 704), Jindra Halašová (e-mail: jihalasova@seznam.cz), Božena 

Reisová (e-mail: reisova@seznam.cz). 

 

Výbor MARTAGONU přeje všem našim členům a příznivcům šťastný  

a úspěšný nový rok 2016, příznivou nadcházející liliářskou sezonu a radost 

z krásných květů. Zároveň děkujeme mnohokrát všem, kteří se letos 

podíleli na mnoha úspěšných akcích organizace. 

 
 

http://www.martagon.cz/
mailto:vr.novak@martagon.cz
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