Klatovské
karafiáty

Klatovy, město karafiátů
Klatovy, kdys zahradou Čech byly,
dokud karaﬁáty tu snily
na záhonech zahrad mládí sen.
Nebeskou se opíjely rosou,
vůně byla jejich žití, osou.
Jejich krásou byl svět uchvácen.
Věčný sen spí jejich pěstitelé,
vůně jejich květů hrob jim stele,
z jejich trosek zanášen sem vrak...
Z hrobů volá pěstitelů stín:
Proč, ach, mizí z Klatov karaﬁát,
proč už musí sláva jeho zmírat,
proč pro krásu nemá dnešek zrak,
proč je jejich množství stále míň?
Kde jste, kde jste, kvítky rajské krásy?
Těžko umíraly jste tu asi,
umíraly vůni šíříce.
Snít i umřít chtěl by s vámi každý,
koho život krásou svojí vraždí,
koho ničí žití vichřice!“
Kde jsme? Nezemřely jsme, jen spíme,
o své krásné minulosti sníme,
toužíme, ach, po svém vzkříšení.
Trpěli jsme válkou, nemocemi,
politickým shonem v celé zemi,
čekáme na srdcí sblížení.

Klatovy, Klatovy, kde najdu
takový městečko jako vy?
Mordie, mordie,
nikdo mi nepovi!
(K. Sloma)

Probuďte nás, Klatované zase,
zkrášlíme vám život v krátkém čase.
Krásou, vůní prolneme váš čin.
Vždyť je krása, věčnost dar vzácný...
Byl-li počin předků nebojácný,
nesmí se jej báti dneška syn!“
Psáno roku 1926 (Dr. F. Švec)
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Toulky minulostí města

Pohled na historický střed Klatov
v současné době.

První kolonizace Klatovska spadá až do střední doby bronzové
(1900 – 1300 před n. l.), kdy se na území Čech vyskytovala kultura
lidí pohřebních mohyl. Tehdy na návrší, dnes zvaném Husín, zhruba
kilometr vzdušnou čarou od Klatov, se tito lidé usadili. Jejich přítomnost v této lokalitě dokládají četné zachovalé mohylové hroby.
Odborníci je nazvali českofalckou skupinou, kterou posléze vystřídali lidé tzv. milavečské kultury. Pohřbívalo se zde i v pozdější době
halštatské.
Oblast dnešního města byla v následujících staletích bez trvalého lidského osídlení prakticky až do kolonizace Přemyslovců ve 12.
století, kdy zde vznikla pod Křesťanským vrchem trhová ves Klatova. Říká se, že na jejím místě se nacházel prales, který byl vykácen,
a po poražených stromech zůstaly pařezy, jímž se říkalo kláty. Od
tohoto slova měl potom vzniknout název vsi. Klatova byla založena
na důležité obchodní cestě spojující Bavorsko s Plzeňskem, a proto
její význam rostl se sílícím obchodním ruchem na stezce. Král Přemysl Otakar II. si byl její důležitosti vědom, a proto se rozhodl vedle
vsi postavit kolem roku 1260 hrazené královské město.
Klatovy byly vybudovány neznámým královským lokátorem
v rozsáhlé kotlině ohraničené svahy pahorků v nadmořské výšce
409 metrů. Město vzniklo na návrší nad Drnovým potokem jižně od
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stávající vsi. Uvnitř hradeb se rozkládalo na ploše o výměře 18
hektarů, v jejímž středu bylo zřízeno náměstí tvořící čtverec. Domy
ve městě byly původně dřevěné a měly podloubí. Město bylo králem
osazeno německými kolonisty, kdežto starší ves zůstala i nadále slovanská. Němečtí měšťané se zde udrželi až do husitských bouří, kdy
byli nuceni město opustit.
Král Jan Lucemburský udělil v roce 1336 městu četné výsady,
například práva Starého města pražského, užívání příjmů z pozemků, cla ze zboží či právo mílové. Také Janův syn, král a císař Karel
IV., na město nezapomínal a udělil mu další privilegia. Ve 14. století
Klatovy vzkvétaly, rozvíjela se zde nová řemesla a přibývaly světské
i církevní stavby.
Na počátku husitských bouří byla na jedné straně neúnosná
situace poddaného lidu sužovaného bídou a hladem a na straně
druhé zámožnost německého obyvatelstva ve městech, církve
a šlechtických magnátů. Plamen otevřené vzpoury vzplál v Klatovech 22. července 1419 útokem klatovské chudiny na velký předměstský klášter dominikánů, který byl tehdy zcela zničen. Mnichům
se podařilo uprchnout do katolické Plzně a záhy z města odešli
i němečtí a katoličtí měšťané.

Pohled na Klatovy na konci
16. století od malíře Josefa
Čejky. Vyobrazení města je
k vidění na fasádě budovy základní školy v Plánické ulici.

V průběhu celé husitské revoluce patřily Klatovy mezi přední husitská města a sloužily jako jejich pevná bašta. Ve městě tehdy působil husitský kněz Jan Čapek, o němž se předpokládá, že zde mohl
složit slavný husitský chorál Ktož sú boží bojovníci. Po bitvě u Lipan
zdejší radikální husity vystřídalo umírněnější husitské křídlo, které
stálo věrně při králi Jiříkovi z Poděbrad.
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Klatovy na rytině Jana Willenberga z roku 1602.

Na počátku 16. století se Klatovy řadily mezi deset nejvýznamnějších měst Čech. Zdejší měšťané si tak záhy mohli dovolit postavit
i nejvýznamnější dominantu města - Černou věž.
Po bitvě na Bílé hoře prošlo město stejně jako celé Čechy násilnou rekatolizací, kterou upevnil v roce 1636 i příchod jezuitů. Ti, kteří
zde v 17. a 18. století vybudovali komplex několika staveb - jezuitské koleje, semináře, latinské školy a kostela sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie s unikátními katakombami.
Na sklonku 17. století žil v Klatovech švec Ondřej Hirschberger,
jehož rodina opatrovala kopii obrazu P. Marie z italského města Re.
Když se Hirschberger dostal do dluhů, chtěl obraz prodat, ale na čele
světice se náhle objevil krvavý pot. Po této události se uskutečnil
církevní proces, který zázrak uznal a schválil uctívání obrazu Panny
Marie Klatovské. Ten byl pak přenesen do děkanského kostela, kam
k němu začaly proudit zástupy poutníků.
V roce 1751 se Klatovy staly sídlem krajského úřadu, který
zde byl až do poloviny 19. století. Od roku 1762 mají Klatovy
také svoji vojenskou posádku. V roce 1843 žilo ve městě v 552 domech necelých 6 000 obyvatel. O šedesát let později, kolem roku
1900, byl jejich počet už dvojnásobný. Po roce 1860 se v Klatovech
rychle vzmáhal společenský a spolkový život. V roce 1861 byl založen pěvecký sbor Šumavan a o pět let později Měšťanská beseda.
Později zde vznikla také Literární jednota, založen byl Sokol, začal
vycházet týdeník Klatovské listy, list Šumavan a v roce 1882 vzniklo
ve městě muzeum. Na sklonku 19. století se již klatovské spolky
mohly počítat na desítky (Spolek klatovských akademiků Úhlava,
Národní jednota Pošumavská, sbor dobrovolných hasičů).
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V první polovině 19. století se rozmáhá plátenická výroba a přádelnictví, které se následně vyvíjelo do podoby podniků, které pak
měly v Klatovech dlouholetou tradici. Díky výstavbě železnice z Plzně přes Klatovy do Nýrska a později až do Železné Rudy v letech
1875 - 77 se do města dostává i další průmysl. Vedle textilního je to
kožedělný, dřevařský, strojírenský i potravinářský.
Na počátku 20. století se město rychle rozvíjelo, zvláště na předměstích. V roce 1904 byl v Klatovech vybudován vodovod, o čtyři
roky později elektrárna, v roce 1913 nemocnice a vznikly i další významné veřejné budovy - měšťanské školy, okresní dům či budova
muzea a spořitelny.
Za německé okupace byly Klatovy sídlem nacistických úřadů pro
celé Pošumaví a v blízkém Spáleném lese došlo k popravám českých vlastenců. Na místě poprav byl po válce vybudován obětem
památník.
Klatovy na úpatí Šumavy jsou dnes druhým největším městem
Plzeňského kraje, ve kterém žije zhruba 23 000 lidí. Každoročním
turistickým ruchem se město stává strategickým obchodním a průmyslovým střediskem příhraničního regionu.
Významné památky v Klatovech
1. Černá věž - byla postavena v letech 1547
- 1557. Nejvýraznější dominanta města.
2. Radnice - vznikla současně se sousední
Černou věží. Přestavěna po požáru r. 1918.
3. Barokní lékárna U Bílého jednorožce v interiéru je dochováno zařízení původní jezuitské lékárny.
4. Katakomby - unikátní pohřebiště s mumiﬁkovanými těly zemřelých měšťanů, šlechticů
a příslušníků jezuitského řádu.
5. Kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného početí
P. Marie - vznikl jako součást komplexu staveb (kolej, seminář, škola) jezuitského řádu.
6. Arciděkanský kostel P. Marie - farní kostel
založený současně s městem. Je v něm uchováván zázračný obraz P. Marie Klatovské.
7. Bílá věž - byla postavena na místě starší
zvonice v roce 1581.
8. Kostel sv. Vavřince - dominikánský klášterní
kostel postavený na přelomu 17. a 18. století.

3.

5.
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Počátky pěstování karafiátů

Klatovy koncem 19. století.

V historii města navždy zůstane zaznamenán rok 1813, od kdy
se datuje příchod rytmistra Volšanského do Klatov, kde se po napoleonských válkách trvale usadil a přinesl semeno „Dianthus caryophyllus“, jež „zasel a pěstovati počal“.
Spřátelil se s mnohými předními měšťany a podělil se s nimi
o dosud neznámé karaﬁáty. Lásku a pochopení pro ně rozšířil tak,
že dalším pěstěním se překonávali při vyšlechťování nových
a dokonalejších druhů. Nebyl tedy původ pěstování této ušlechtilé květiny v rukou odborných zahradníků, nýbrž samých milovníků - laiků, kteří s nevšední pílí věnovali karaﬁátům veškerý volný čas. Tehdy se ještě příliš necestovalo a lidé se věnovali spíše
svým zahradám. Vlastnili je známí měšťané Jan Pirner, Josef Formánek, Matěj Stránský, majitel zahrady na Klatovce, která byla
jednou z prvních ozdobných zahrad ve městě, když ještě vůbec
žádné veřejné sady nebyly. Vedle zahrady Huebrovské, barona
Samen, rytíře z Russheimů, lékárníka Firbasa, beňovské zahrady
U Hrušků, vznikla nová zahrada, do níž zapustily kořeny rostlliny
prvně zvané „Klatovské karaﬁáty“. Po zrušení jezuitského řádu
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v roce 1773, přešla zahrada i jiné reality, jež náležely tomuto řádu,
ve veřejné dražbě roku 1779 do vlastnictví měšťana Ferdinanda
Zirkla, od něhož ji s přináležejícím domkem čp. 67 zakoupil c. k.
správce Václav Oesterreicher a ten ji pak prodal roku 1796 manželům Petru a Magdaleně Bullmannovým za 1160 zlatých. Tito
provozovali po svém předchůdci hostinskou živnost U Bílé lilie,
jak byl hostinec po jezuitech zván. Teprve když roku 1822 převzal
majetek Petrův syn, tehdy 27letý Michael, počalo se hostinci říkat
“U Bullmannů“. Michael Bullmann, sám též zahradník, záhy si oblíbil
karaﬁáty, a jelikož měl za dne v hostinci volný čas, věnoval se spolu
s ovocnářstvím pěstování karaﬁátů. A tu návštěvníci tehdejšího oblíbeného hostince (v němž již v té době měl kulečník a udržoval sám
pouliční osvětlení tří lamp směrem od dnešní sokolovny ke svému
hostinci) přivedli jej na myšlenku, že by bylo možno, vedle vlastní záliby, též z karaﬁátů těžit. Však hostinec navštěvovali většinou bohatí
důstojníci - šlechtici, posádkou ve městě u husarského pluku sloužící. A tak jako čilý obchodník karaﬁáty v novinách počal nabízet
a vskutku mu přálo štěstí. Sešlo se objednávek nad očekávání, takže
mu ani jeho karaﬁáty nestačily a byl nucen je nakupovat od druhých.
Dle jeho zápisku z roku 1831 kupoval 5 kusů za 2 zlaté a prodával je
za 4 zlaté. Sám vítěz nad Napoleonem, maršál kníže Wrede, vlastnoručním listem karaﬁáty v roce 1837 objednal. I císařský zahradník
Welle, dle přání císaře Ferdinanda, v roce 1840 pro schönbrunskou
zahradu objednal 100 kusů. V této době Bullmann veškeré v Klatovech vypěstované karaﬁáty zařazoval do skupin podle v Německu dodnes používaného systému profesora Weistmantla a počal
v létech padesátých vydávat ceníčky. Hlavními spolupracovníky se
mu stali po roce 1846 dva milovníci karaﬁátů, a to: Dr. Karel Hajný
a profesor Josef Čechura, jenž namísto rozvláčného Weistmantlova
systému zařadil v roce 1882 klatovské karaﬁáty do 6 tříd - Čechurova soustava.
Čerpáno: Přínos semena „Dianthus caryophyllus“(Antonín Bříško, 1934)

Každý rok pořádají pěstitelé klatovských karaﬁátů ve svém areálu v Hostašově ulici výstavy.
Ty se konají v první polovině července v období
klatovské poutě.
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Rod Volšanských v Klatovech
Počátky klatovského karaﬁátu nejsou dosud plně
vyjasněny. Tradice tvrdí, že byly do Klatov přeneseny
z francouzského Nancy. V časopiseckém článku vyprávěl zasloužilý zahradník Antonín Bříško, že semena karaﬁátů (Dianthus caryophlius) přinesl s sebou do Klatov při svém
návratu z polního tažení proti císaři Napoleonovi roku 1813 baron
rytmistr Volšanský.
Volšanský pěstoval francouzské karaﬁáty nejdříve jen ze záliby, teprve později
došlo ke komerčnímu využití květin a jejich
půvabu, když se snažil vypěstovat krásnější odrůdy karaﬁátů. Přispívala k tomu
soutěž s klatovskými měšťany Pirnerem
a Stránským. Později měl velké zásluhy
o místní pěstování barevných odrůd Michael Bullmann a Fr. Celerýn.
Pátrání po baronu rytmistru Volšanském přineslo dvojí překvapení. Za prvé:
Podle informace Státního ústředního archivu v Praze nikdy v Čechách nebyla šlechtická rodina tohoto jména.
Toto jméno se také neuvádí v rozsáhlém seznamu české šlechty
Krále z Dobré Vody (Praha 1900). Za druhé: Také nebylo možné
prokázat existenci rytmistra Volšanského. Naproti tomu se za napoleonských válek objevuje v jediném ročníku rakouského vojska
Schematizmu (1812) Josef Volšanský, podporučík infanterního
pluku č. 1. Podle osobních spisů jmenovaného pluku z roku 1811
ze záznamu přemístění z roku 1812 (Rakouský státní archiv, válečný archiv) lze zjistit: Josef Volšanský, narozený 1788 v Klatovech,
byl dne 25. března 1809 zařazen u klatovského batalionu zeměbrany jako praporčík a dne 21. září téhož roku povýšen na podporučíka v hulánském pluku číslo 2. 15. května došlo k jeho přemístění,
k pluku infanterie číslo 1 a přesně rok poté, 15. května 1812, loučil
se Volšanský s vojnou, aniž by si podržel „charakter“ důstojníka.
Nezúčastnil se tedy osvobozovacích válek v letech 1813 - 1814.
Na francouzskou půdu vůbec nevstoupil. Nelze již vůbec zjistit, jakým způsobem Josef Volšanský získal pro své rodné město semena
později proslavených karaﬁátů. Nepochybně o to měl velkou zásluhu a je lhostejné, byl-li baronem a rytmistrem, či nikoliv. Vznešeně
znějící titul se poté nejspíše zrodil v ovzduší malého města, jímž
tehdy Klatovy byly.
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Čechurova soustava
Podle barev a kreseb korunních lístků dělí se klatovské karaﬁáty
podle soustavy do šesti tříd:
I. třída - jednobarevné
květy všech barev kromě barvy modré a zelené
II. třída - čárkované (Pikoty)
na základní barvě, většinou bílé a žluté, je různobarevné čárkování různé délky a tvaru v sedmi typech.
Okvětní lístky - číslo:
1
Pikot okrajový
okraj korunního plátku je slabě vrouben červenou
nebo ﬁalovou barvou
2
Pikot krátkočarý
kolem okraje korunního lístku jsou velmi krátké
čárky
3
Pikot poločarý
čárky dosahují do poloviny lístku
4
Pikot dlouhočarý
je čárkovaný po celé délce
5
Pikot klínočarý
u něho se ke kalichu sbíhají čárky v podobě klínu
6
Pikot kuželočarý
má klínový nákres spojený s kratšími čárkami
po obou stranách lístku
7
Pik-Pikot
má nákresné čárky ve dvou nebo více barvách
III. třída - pruhované jednou barvou (Doublety)
nákresná barva se na základní barvě projevuje v pruzích, ne
v čárkách
IV. třída - pruhované více barvami (Bizardy)
má květy s více barvami
V. třída - stíněné od okraje (Flamanty)
nákresná barva se směrem ke kalichu ztrácí jako stín
VI. třída - stíněné ze středu (Fameusy)
korunní lístky karaﬁátu jsou stíněné ze středu
-vyhynulyPikot Fameus - má jednobarevné čárkování přes nákresnou
barvu stíněnou ze středu
Bizard Fameus - má čárkování dvoubarevné
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Čechurova soustava
V roce 1890, v době kvetení karaﬁátů, navštívil ředitel
městských sadů v Praze František Thomayer naše město a nadšen krásou květů vyzval zdejší pěstitele k účasti
na pražské jubilejní výstavě v roce 1891, kam Klatovští zavezli 4 vagóny vzorně vypěstovaných karaﬁátů v květináčích
a kde také sklidili první triumf a ihned byli vyzváni od vídeňských
kolegů, aby se v roce následujícím (1892) zúčastnili výstavy vídeňské, kde znovu získali první cenu a zvítězili nad všemi vystavovateli
z Německa i z Francie.
Další výstavy mimo Klatovy:
1892
Brno
1893
Brusel
1894
Antverpy, Lyon
1895
Amsterdam, Linec
1897
Hamburg, Frankfurt
1898
Vídeň
1957, 1958
Karlovy Vary
1961
Mezinárodní výstava v Erfurtu
1962
Hradec Králové
1972
Rokycany
1973
Benešov
1982
Praha
1994
Botanická zahrada UK v Praze Na Slupi
1997, 1998, 2000
Celonárodní výstava se zahraniční účastí
Květy v Lysé na Labem
2001
Výstava Natur in Cham
2007
Plzeň
Výstava karaﬁátů v Klatovech se konala v roce 1901 za již
velmi skromné účasti, neboť karaﬁáty té doby byly napadeny
snětí, a to nejen v Klatovech, ale i ve Francii a Německu. K dovršení katastrofy vypukla světová válka, za níž nebyla vůbec po
karaﬁátech poptávka. Pěstitelům se více vyplatila raná zelenina,
a tak se již počítalo se zánikem chlouby města - klatovského karaﬁátu. Ale všemocná příroda rozhodla, karaﬁáty ozdravěly a rok 1930 byl
vzpruhou pro další pěstování. Narodilo se mnoho krásných druhů.
Již v roce 1931 byla uspořádána velká výstava u Masarykovy školy v sousedství městských sadů s 5000 kusy prvotřídních karaﬁátů
v květináčích.
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Jak správně pěstovat
a množit klatovské karafiáty
Klatovské karaﬁáty je možné pěstovat v zahrádkách na záhonech i v květináčích. Sazenice sázíme na záhony na vzdálenost
30 centimetrů od sebe. K výsadbě do květináčů jsou vhodné květináče o průměru 16 centimetrů. Sazenice se vysazují těsně pod dvojlisty - při mělkém sázení se obtížně háčkují.
ZO ČZS - Klatovský karaﬁát dodává sazenice klatovských karaﬁátů s kořeny opatřenými zemním balem, který je nutno před výsadbou opatrně rozmočit, protože v zatvrdlém zemním balu by sazenice
živořila.
Klatovské karaﬁáty vyžadují kyprou střední půdu s vysokým
obsahem humusu. Při pěstování si připravíme slunný záhon,
který na podzim nebo na jaře vyhnojíme dobrým kompostem.
Při výsadbě do květináčů je nutno použít k naplnění dobrý kompost
s přimícháním trochu NPK 1 nebo Cereritu. Před naplněním květináče je nutno dát na dno asi 1 centimetr hrubého říčního písku.
Hnojení a zalévání
Karaﬁáty nesnášejí hnojení čerstvou chlévskou mrvou. Jsou
velice náročné na draslo, vápno, fosfor a železo. Před výsadbou
pozemek prohnojíme strojeným hnojivem NPK 1 nebo Cereritem
v dávce 80 až 100 g na 1m2. Další přihnojení provedeme v polovině
června ve stejné dávce a stejným hnojivem. Během vegetace od
konce května provádíme k doplnění požadovaných stopových prvků
hnojivé zálivky Floranem nebo Kristalonem start.
Zaléváme důkladně v delších intervalech (1x za týden), večer
orosíme jen přízemně, zvláště v době květenství dbáme, aby voda
nepřišla do květů. Používáme hlavně vodu bez chloru, nejlépe dešťovou.
Nikdy nepoužíváme k hnojivé zálivce močůvku, nakvašený
slepičí trus a podobně - rozmnožuje se tím květilka karaﬁátová
a plísně.
Úprava stonku
Z vysázených sazenic vyraší květní stonek 50 - 70 centimetrů
vysoký a při zemi 5 až 10 postranních odnoží, které by v příštím roce
vykvetly, ale s menšími květy. Aby se tak nestalo, provedeme v polovině července háčkování těchto odnoží. Popis háčkování je vyobrazen a uveden dále.
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Jak správně pěstovat
a množit klatovské karafiáty

Současní pěstitelé klatovských karaﬁátů. Zleva:
Jan Hulec, Ján Pavlík,
Peter Pošefka, Jan Zdebor, Ing. Jaroslav Nováček
a Věra Rupertová.

Když květonosné stonky během měsíce června vyrostou do výše
30 až 40 centimetrů a začnou se pod tíhou žaludovitých poupat ohýbat, zarazíme k nim 80 až 90 centimetrů dlouhý a asi 3 milimetry silný pozinkovaný drát, na konci ohnutý do očka, aby náhodou nedošlo
při shýbání k poranění obličeje nebo očí. K tomuto drátu připevníme
květní stonek kroužky ze slabého pozinkovaného drátku. Vrcholová
poupata postupně vykvetou v polovině července v nádherné jednobarevné nebo vícebarevné květy o průměru 6 - 8 centimetrů. Podobně se pěstují karaﬁáty i v květináčích. Klatovské karaﬁáty kvetou po
dobu asi tří týdnů.
Klatovský karaﬁát je trvalka, vydrží v půdě přes zimu volně, nekrytý. Může být pěstován na stejném místě i po více roků.
Háčkování
Háčkování (hřížení) odnoží provádíme podle jejich vzrůstu
nejlépe v období od poloviny července do 10. srpna. Předem
si připravíme ze slabšího pozinkovaného drátu 10 centimetrů
dlouhé háčky a opatříme si nůž s tenkou ostrou čepelí. Kolem karaﬁátů zem pečlivě nakypříme a přidáme do ní substrát (písek).
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Jak správně pěstovat
a množit klatovské karafiáty
Na odnožích ponecháme asi 5 dvojic vrcholových lístků, ostatní
otrháme. Řez začneme těsně pod posledním obnaženým kolínkem,
které v ose prořízneme a ještě alespoň 1 cm v osovém řezu pokračujeme směrem k vrcholu odnože. Naříznutím vznikne jazýček,
který se vsadí kolmo do nakypřené země a připevní se háčkem. Toto
provedeme u všech silných odnoží. Přihrneme zem a zalijeme. Tím
vzniknou hříženci, kteří asi za 5 týdnů zakoření. Poté je odřízneme
od mateřské rostliny a vysadíme do pařeniště nebo přímo na záhon
k přezimování. První tři týdny po zaháčkování háčkovance denně
zaléváme. Nemáme-li na podzim volný záhon, můžeme hřížence
ponechat u mateřské rostliny až do jara. Musíme však bezpodmínečně provést oddělení hříženců od mateřské rostliny. Oddělení provedeme dlouhým nožem, řezem kolem matečné rostliny. Háčkováním
se klatovské karaﬁáty rozmnožují vegetativně. Chceme-li háčkovat
karaﬁáty z květináčů, musíme je v polovině července vysadit na záhon a po týdnu zaháčkovat.
Při odebírání zakořeněných odnoží nesmíme zapomenout na
úpravu druhé části stonku - zakrátit cca na 2 - 3 cm.

Ošetřování během vegetace
Pozemek, kde máme vysazeny karaﬁáty, udržujeme nezaplevelený, pravidelně jej kypříme.
Po vysazení sazenic můžeme proti plísni chemicky ošetřit Polyramem, Dithane M45 dle návodu výrobce.
Proti karaﬁátové mušce (květilce) stříkáme Sumithionem v koncentraci podle návodu výrobce.
Další informace a rady můžete získat každým rokem na výstavě klatovských karaﬁátů v Klatovech, v Hostašově ulici, v takzvané
botanické zahradě u muzea, která se koná v druhé dekádě měsíce
července. Písemné dotazy a informace vyřídíme velmi rádi kdykoliv.
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Klatovské karafiáty (výběr)
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Vypěstované druhy
klatovských karafiátů
I. Jednobarevné
1.

Labuť

smetanově bílý

2.

Růženka

zarůžovělý

3.

Sněhulka

čistě bílý

4.

Kněžna Libuše

oranžově žlutý

5.

František Palacký

tmavě červený

6.

Salamander

slézově růžový s tmavšími tečkami

6a

Salamander

sytě růžový s karmínovými tečkami

6b

Salamander

7.

Bohatýr 

světle žlutý s karmínovými tečkami
a čárkováním
lososově růžový

8.

1. máj

ohnivě červený

9.

Violeta

tmavě ﬁalový

10.

Ema Destinová 

atlasově tmavočervený

11.

Červánek

světle červený

12.

Medailón

ocelově stříbřitě růžový

13.

Popelka - Babička

šedomodrý

14.

Efeta 

sytě žlutý

15.

Ludmila

béžově žlutý

16.

Lidka 

cihlově červený

17.

Kanárek

kanárkově žlutý

18.

Matěj Pintíř

růžový
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19.

Kardinál

ﬁalový

20.

MUDr. Fügner

starorůžový

21.

Betta

tmavě růžový

22.

František Křižík 

skořicově žlutý

23.

Český granát 

granátově červený

24.

Alois Jirásek

temně červený

25.

Černá věž 

černoﬁalový

II. Čárkované (Pikoty)
P1 Kl. P. Volnost

bílý s rumělkovou

P2 Kl. P. Nové Československo

bílý s tmavě rumělkovou

P3 Kl. P. Sporův sen

bílý s jemně růžovou

P4 Kl. P. Krásná Moravanka

bílý s tmavě červenou

P5 Kž. P. Princezna 

sytě žlutý s karmínovou

P6 Dl. P. Nádherný

bílý s červenou

P7 Dl. P. Zebra 

žlutý s rumělkovou

P8 Dl. P. J. Vrchlický 

žlutý s růžovou

P9 Ok. P. Fr. Celerýn 

žlutý s červeným okrajem

P10 Kl. P. Rovnost

bílý s růžovou

P11 Kl. P. Mír 

bílý se šedou

P12 Kl. P. Prof. J. Klička

žlutý s tmavě červenou
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P13 Kž .P. Upomínka na Týnec

bílý s růžovou

P14 Pl. P. Prof. Čechura

žlutý s ﬁalovou

P15 Kž. P. Amarant 

růžový s červenou

P16 Kl. P. Zdenička

bílý s šedoﬁalovou

P17 Kl. P. Šumavanka 

bělorůžový s červenou

P18 Kž. P. Vojtěch Svoboda

bělorůžový s tmavě červenou

P19 Dl. P. Řehoř Mendel

bílý s ﬁalovou

P20 Kž. P. Pionýr 

žlutý s tmavě červenou

P21 Kž. P. Šohajka 

žlutý s karmínovou

P22 Ok . P. Okrasa

zarůžovělý s karmínovým okrajem

P23 Kž. P. Vpřed 

bělorůžový s červenou

P24 Kž. P. Český klenot

slámově žlutý s karmínovou

P25 Kl. P. Vesna 

bílý s jasně červenou

P26 Kž. P. Sporův ideál 

vínově červený s karmínovou

P27 Kž. PP. Radúz

bílý s červenou, s karmínovou

P28 Kž. P. Mahulena

bílý s karmínovou

P29 Kt. P. Baletka 

jemně růžový s karmínovou

P30 Kž. PP. Královna PP

bílý s růžově červenou a karmínovou

P31 Kž. P. Šárka

bílý s rumělkovou

P32 Kž. P. Velmož

bílý s červenou

P33 Dl. P. Carmen

bílý s tmavě karmínovou
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P34 Kt. P. Dr. K. Dobruvský 

žlutý s tmavě červenou

P35 Kž. P. Brána Šumavy 

žlutý s růžovou

P36 Kž. P. Drahokam 

žlutý s ohnivě červenou

P37 Kž. P. Perla Šumavy

bílý se slézově růžovou

P38 Kž. P. Primadona

bílý s ﬁalovou

P39 Kž. P. Klatovská vlajka 

bílý se světle červenou

P40 Dl. P. Hanačka

světlě růžový s červenou

P41 Kt. PP. Marie 

bílý s růžovou a šedou

P42 Kž. PP. Eliška Krásnohorská  okrově žlutý s ohnivě červenou
a karmínovou
P43 Kž. PP. Svobodův vítěz 
slámově žlutý s růžovou a šedou
P44 Kž. P. Ed. Stuna

bělorůžový s karmínovou

P45 Pl. P. Michal

žlutý s tmavě ﬁalovou

P46 Dl. P. Tomáš

žlutý s tmavě ﬁalovou

P47 Kl. P. Anna

bělorůžový s ﬁalově karmínovou

P48 Pl. P. Regina 

okrově žlutý s ﬁalově karmínovou

P49 Pl. P. Eva 

žlutý s červenou

P50 Kž. PP. Olga 

bílý s šedoﬁalovou a rumělkovou

P51 Kl. P. Harmonie 

žlutý s růžovou

P52 Kl.P. Zdeněk 

starorůžový s karmínovou

P53 Pl. P. Dana 

bílý s rumělkovou
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P54 Dl. PP. Jaroslav Nováček 

bílý s červenou a karmínovou

P55 Pl. P. Naděje

žlutý s růžovou

P56 Kl. P. Venuše

žlutý s tmavě červenou

P57 Dl. P. Dr. Čechura 

žlutý s ﬁalovou

P58 O. P. Perla Klatov

smetanově bílý s tmavě červenou

P59 Dl. P. Milénium

bílý s tmavě ﬁalovou

III. Pruhované jednou barvou (Doublety)
D1 Db. Jitka 

světle růžový s tmavě šedými pruhy

D2 Db. Michael Bullmann

šedý s růžovou

D3 Db. Afrodita

růžový s tmavokarmínovými pruhy

D4 Db. Mozaika 

červený s tmavočervenými pruhy

D5 Db. Antonín Bříško 

ocelově šedý s růžovými pruhy

D6 Db. Harlekýn

červený s karmínovými pruhy

D7 Db. Erektus 

sytě růžový s karmínovými pruhy

D8 Db. Krasotinka 

žlutý s tmavě červenými pruhy

D9 Db. Ideál 

jahodově červený s ohnivými pruhy

D10 Db. Plamen svobody 

červený s hnědými pruhy

D11 Db. Eborit

růžový s rumělkově červenými pruhy
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D12 Db. Lukrecie 

bílý s růžovými pruhy

D13 Db. Ida 

stříbrošedý s růžovými pruhy

D14 Db. Zora 

karmínový s hnědými pruhy

D15 Db. Lenka 

bělorůžový se šedoﬁalovými pruhy

D16 Db. Věrka 

tmavorůžový s hnědočervenými pruhy

D17 Db. Šumava 

žlutorůžový s červenými pruhy

D18 Db. Vojtěch 

ohnivě červený s ocelově šedou

D19 Db. Maryša 

růžový s červenými pruhy

D20 Db. Vondra

ﬁalový s tmavě ﬁalovými pruhy

D21 Db. Ingrid

bělorůžový s tmavočervenými pruhy a tečkami

IV. Pruhované více barvami (Bizardy)
B1 Bi. Miss karneval 

slézově růžový s karmínovou a červenou

B2 Bi. Bohuslav Balbín

šedý s růžovou a ﬁalovou

B3 Bi. Klatovka 

bílý s růžovou a šedou

B4 Bi. V. Boublík 

růžový s ﬁalovou a karmínovou

B5 Bi. Ebor 

šedý s hnědou a tmavě ﬁalovou

B6 Bi. Trio 

růžový s červenou a hnědou

B7 Bi. Lucie 

ﬁalově šedý s červenou a hnědou

B8 Bi. Monika 

ﬁalový s růžovou a tmavě ﬁalovou

B9 Bi. Manon

žlutý s růžovou a cihlově červenou
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B10 Bi. Dr. Fr. Švec

bělorůžový s červenou, ﬁalovou a karmínovou

B11 Bi. K. Klostermann 

tmavě růžový s rumělkovou
a tmavě karmínovou

V. Stíněné od okraje ke kalichu (Flamanty)
F1 P. Fl. Robert Zýka 

ﬁalový se světle karmínovou

F2 P. Fl. Heemskerk

růžovoﬁalový

F3 P. Fl. Emil Frída 

žlutý s ohnivě červenou

F4 P. Fl. Dr. Karel Hostaš

slámově žlutý s červenou

F5. P. Fl. Pochodeň

okrově žlutý s ohnivě červenou

F6 P. Fl. 9. květen 

žlutý se šeříkovou

F7 P. Fl. Rytmistr Volšanský 

žlutý s karmínovou

F8 Bi. Fl. Brigadýr

žlutý s růžovou a ﬁalovou

F9 P. Fl. V. M. Kramerius 

oranžově žlutý s karmínovou

F10 P. Fl. Jindřich Vančura 

sírově žlutý s karmínovou

F11 P. Fl. Jitřenka 

žlutý s růžovou a tečkami

F12 P. Fl. Flora 
F13 P. Fl. Pozdrav Brnu 

růžový s šedou

F14P. Fl. Karkulka 

žlutý s ohnivě červenou
a tmavočervenými pruhy
červený s růžovou

F15 P. Fl. Hrabě Mercandini

růžovočervený s karmínovou

F16 P. Fl. Radost

růžovočervený se žlutou

23

F17 P. Fl. Iris

světle hnědý s oranžovou

F18 P. Fl. Livie

žlutý s růžovou

F19 P. Fl. Poezie

světleoranžový s růžovoﬁalovou

F20 P. Fl. Úsměv

sytě růžový se žlutou

F21 P. Fl. Sympatie

růžovočerveno ﬁalový

Poznámka: karaﬁáty označené  nelze objednávat, protože existují
jen ve velmi omezeném množství.

Vysvětlení značek
užívaných při popisu karafiátů
Kt. P.

Krátkočarý pikot

Kž. P.

Kuželočarý pikot

Ok. P.

Okrajový pikot

P. P.

Pik - pikot

Pl. P.

Poločarý pikot

Db.

Doublet

Dl. P.

Dlouhočarý pikot

P. Fl.

Pikot - Flamant

Kl. P.

Klínočarý pikot

Bi.

Bizard

Bi. Fl.

Bizard - Flamant

Sazenice klatovských karaﬁátů lze objednat na mob.: 606 641 560,
721 934 091 nebo písemně na adrese jednatelky (Věra Rupertová,
Riegrova 215, 339 01 Klatovy).
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