
J I Ř I N Y  V Z A H R Á D K Á C H

Z historie jiřin
První divoké jiř iny  přiš ly do Evropy z Mexika koncem 

18. století, a to do Španělska, odkud se brzy rozšířily do 
Anglie, Francie a Německa. Když se poznala je jich pro
m ěnlivost (D ah lia  va riab ilis ) a snadné pěstováni, je jich 
ob liba velm i rychle stoupala. Ve třicá tých letech 19. 
sto le tí už měli jiř inká ři ve svých seznamech několik set 
pojmenovaných odrůd. Kolem roku 1850 zájem o jiř iny  
poklesl. Nové oživeni vyvolal objev druhu Dahlia juarezii 
v roce 1872, z něhož později vznikly kaktusovité odrůdy.

Do historie jiř in  se vedle známých organizátorů jiř in 
kových slavnosti v letech 1837 -  1847 zapsal také náš 
krajan Benedikt Roezl, rodák z Horoměřic, který v m inu
lém sto le tí ob jevil některé další divoce rostoucí druhy.

Mezi první a druhou světovou válkou byly známé v ce
lém jiřinkářském světě výpěstky českých a moravských 
š lechtite lů  Emila Dokoupila, Josefa Exnara, O takara Kr- 
těna, Karla Kece, Karlo Pašíka, M. J. Švajnera, PhMr. 
Jaroslava Pozziho, ke kterým přiby li J. Jindřišek, manže
lé Dobiášovi, Jan Langr a desítky dalších.

V současné době se vedle pracovníků šlechtite lských 
stan ic dál zabývá vytvářením nových odrůd několik ama
térských šlechtite lů . Jejich výpěstky nacházejí stále pří
znivější ohlas a ob libu jak u nás doma, tak u jiřinkářů 
ve světě.

Třídění jiřin
Rod jiř ina  (D ah lia ) patří k rostlinám  dvouděložným do 

čeledi hvězdnicovitých.
V zemi vytváří kořenové hlízy. Z kořenového krčku vy

růstá lodyha, která nese peřenosečné lis ty  a kvóty, uspo



řádané v úborech. Obory Jsou tvořeny buď pouze z jazy- 
kovitých kvítků nebo spolu s nim i též z trubkovitých. 
Bylo vypěstováno velm i mnoho kříženců.

Zahradní jiř iny  se v současné době tříd í podle systé
mu, který je s některými odchylkam i uznáván v celém 
jiřinkářském  světě, do deseti skupin.

1 skupina: JEDNODUŠE KVETOUCÍ. (V  té to  skupině se 
dále dělí podle výšky ros tlin ).

Další t ř i skupiny jsou poloplné:
2. skupina: SASANKOVITĚ

3. skupina: OKRUŽOVITĚ

4. skupina: PIVOŇKOVITě ( u nás zatím nenašly ob libu)

Plnokvěté odrůdy se dělí do pěti skupin a podle tvaru 
jazykovitých kvítků:

5. skupina: DEKORAČNÍ

6. skupina: KULOVITĚ

7. skupina: POMPONKOVITĚ

8. skupina: KAKTUSOVITĚ

9. skupina: POLOKAKTUSOVITĚ.

Ve všech skupinách byly vypěstovány odrůdy, je jichž 
kvítky mají rozštěpené konce. Říká se jim  fim bry a v po
sledních letech byly u nás velice žádané.

Pomponky o průměru 5 -  10 cm se v některých zemích 
už počíta jí ke ku lov itě  kvetoucím jiřinám.

Nezařaditelné odrůdy tvoří poslední skupinu:
10. skupina: ROZMANITOSTI. Patří sem též odrůdy or- 

chidejokvěté.

Použití jiřin
V bohatství barev a tvarů, v různé ve likosti úborů a 

ve výšce keřů, v hojnosti a dlouhé době kvetu jsou před
poklady pro nejrůznější způsoby použití jiř in .

Mohou se dobře up la tn it ve výsadbách v parcích, na 
venkovských návsích i na plocháfch mezi domy v moder
ní městské výsadbě. Skutečnost, že jiřinkový záhon je od 
listopadu do května uklizený, bude snad i v těchto pří
padech spíše předností než nedostatkem.

Pěkného dekoračního efektu se kupříkladu dosáhne 
osázením plochy oválného, oblého tvaru větším počtem 
rostlin  jedné odrůdy. Vhodné jsou sorty bohatě kvetoucí, 
o výšce kolem 1 metru, s úborem nejraději jednobarev
ným (o průměru do 15 cm), jehož odstín se bude dobře 
odrážet od pozadí. Mohou se vybrat kaktusky hrubší 
stavby, semikaktusky, avšak také jednoduše kvetoucí od
růdy.

V našich zahrádkách malých i velkých se jiř iny  up la t
ní znamenitě. Odrůdy vyššího vzrůstu zakryjí, změkčí tv r 
dé lin ie  zdí a plotů. Řádek jiřin , který nemusí být vždyc
ky jak podle pravítka, vytvoří předěl mezi různými část

 



mi zahrady. Při lemování záhonu nebo chodníku jiřinam i 
je možné zvo lit výšku té to  obruby od 40 do 200 cen ti
metrů. Také při řadová o pasové výsadbě se bere přede
vším v úvahu výška a habitus různých jiř in . Lépe působí, 
sázejí-li se vedle sebe odrůdy s úbory přibližné stejné ve
likos ti a podobné stavby, získá se tím  větší volnost k vy
tvoření nejefektnějších barevných kombinací. Při použi
tí vícebarevných jiř in  je třeba při je jich  seřazení větší 
opatrnosti.

Velm i působivým prvkem ve výtvarném řešení zahrad
ního prostoru může být jiř ina  -  solitéra. Je však třeba 
zvo lit vhodnou odrůdu a správně o ni pečovat, aby i bez 
vyvázání vy tvořila  a udržela s tab iln í, nerozkleslý keř.

Výsadby jiř in  na rabatech lze doplňovat a kom binovat 
s jiným i květinam i, s trva lkam i, le tn ičkam i i okrasnými 
dřevinami.

Odrůdy mini-m ignon, které jsou o měsíc ranější a tvoří 
asi 40 cm vysoké, kompaktní keříky, obsypané květy, 
jsou vděčným materiálem jak k výsadbám větších ploch 
uprostřed trávníku, tak třeba i osázení nádob a kamen
ných zídek na výsluní. Podmínkou pro úspěšné pěstování 
jiřinek v nádobách je především udržování přiměřené 
vlhkosti půdy.

Každý sběratel jiř in  si musí sám vyřešit problém, jak 
upravit v zahradě výsadbu větší kolekce různých odrůd, 
aby to  nebyla jen pouhá vzorkovnice starého typu. Ne- 
vezme-li však předem v úvahu omezení, které plyne z vý
měry jeho zahrady, sotva dojde k uspokojivému řešení.

V některých zemích se prodává velké množství řeza
ných květů, jiřin . Také v našem sortimentu je dostatek 
našich i cizích odrůd, které jsou svým vzhledem i pev
ným a dlouhým stonkem, horizontálně posazeným úbo
rem a trvan livostí květů velice vhodné k řezu, do vázy 
i do kenzánových kompozic. S výjim kou velkokvětých od
růd dekoračních se k tom uto účelu používají prakticky 
jiř iny  všech skupin: jednoduché, okružovité, pomponky i 
kulovité , kaktusky i semi-kaktusky. J iřiny se řežou před 
východem a po západu slunce, plnokvěté odrůdy až při 
plně rozvitém úboru. Teplo, suché prostředí a průvan 
ubíra jí jiřinám  ve váze života i krásy. ..

Pěstovaní jiřin
Množení. Podobně jako většina květin množí se Jiřin

ky generativně i vegetativně.
Zahradní jiř iny  ze semene se od své mateřské rostliny 

a také jedna od druhé liší, proto se generativního mno
žení užívá jenom u jednoduchých jiřinek. U ostatních 
se tou to cestou získávají nové odrůdy. Semeno se vysévá 
v březnu a dubnu do misky, do směsi kompostní zeminy 
a rašeliny a lehce se zasype. Vzejde do dvou týdnů. 
Přepíchají se a potom se hrnkují. Na záhon se vysazují 
s hrnky i bez nich.

Vegetativně je možné množit jiř iny  dělením hlíz, říz- 
kováním a roubováním.



Hlízy se nedělí pouze kvůli množeni. Z velkých trsu 
s mnoha hlfzkami a člen itým i kořenovými krčky vyráží 
obvykle p říliš  mnoho slabých výhonů a vyrůstá přehuště
ný keř, na kterém se však bohatého květenství nedočká
me.

Dva až tř i týdny před výsadbou se vynesou hlízy ze 
sklepa, očistí nebo vym áchají ve vodě a odřežou všech
ny nemocné části. Jako vždy, když se při pěstování j i 
řin bere nůž do ruky, dbá se až úzkostlivě na jeho ste
r ilitu , aby se nepřenášely nemoci z jedné hlízy na osta t
ní (s terilizu je  se např. formalínem, lihem, plamenem ne
bo vyvařením). Zdravé hlízy se namáčejí na čtvrthod inku 
do slabého roztoku manganistanu draselného. Potom se 
nechají při pokojové tep lo tě několik dní, aby byla rašící 
očka zřetelnější. Občas se hlízy mohou postřikovat vlaž
nou vodou a jestliže přes zimu příliš  vyschly, třeba se i 
na půl dne namočí. Starší hlízy se často rozdělí téměř 
samy, nebo se dají lehce rozlom it. Trsy hlíz se řežou 
nebo rozlamují tak, aby na každém oddělku byla 2 - 3  
očka na kořenovém krčku. Rána se po řezu nechá před 
vysázením ještě t ř i č ty ři dny okorat. Může se_ zasypat 
prochem z dřevěného uhlí. Malé hlízky se nedelí.

V jiřinkářských závodech množí jiř iny  především řízko- 
váním. Ve skleníku založí hlízy už v lednu nebo v únoru, 
obvykle do směsi rašeliny nebo zeminy s pískem, udržu
jí je ve vlhkém prostředí a při tep lo tě  15 °C. Když výhony 
se 2 -  3 páry lístků dorostou délky 8 - 1 0  cm ,-odebíra jí 
se řízky a sázejí se buď do čistého písku nebo do směsi 
písku a rašeliny či zeminy. Řízky ze zimního množení 
zakořeňují pomalu (1 5 -2 5  dnů), i když výhonky trhané 
s patkou koření vždy rych le ji a lépe než zřezované.

Jiřinkář amatér sotva bude každoročně své jiř iny  říz- 
kovat. Použije tohoto způsobu snad tehdy, když by chtěl 
rychle rozmnožit vlastní nebo získanou novinku, či omla
d it (zpom alit proces degenerace) oblíbenou odrůdu, kte
rou už delší dobu drží v hlíze, anebo když by chtěl ně
kterých předností rostlin  z řízků využít (pevnost stopky, 
pozdější květenství apod.) třeba z důvodu účasti na vý
stavě a podobně. V bytě se hlízy zakládají do květináčů 
nejlépe až v březnu nebo v dubnu. Přitom se dbá na 
teplotu a dostatek světla, aby se výhonky nevytahovaly 
a nebyly vybledlé (e tio lizované). Trhané výhonky se pí
chají do malých rašelinových hrnečků, často se zkrápí 
a zalévají; tep lo ta  se udržuje bez větších výkyvů. Řízky 
tak mohou zakořenit za týden, za deset dnů. Ujmuté rost
liny se přesazují do větších hrnků a podle počasí se buď 
staví do pařeniště, nebo po otužení venku do země.

S řízkováním jiř in  jsou spojena dvě nebezpečí; přenos 
chorob, především viróz, a záměna odrůd. Musí se s nim i 
vyrovnat zahradníci i zahrádkáři.

J iřinky je možno také roubovat. Dělá se to v současné 
době dost výjimečně v těch případech, kdy má podnož 
nějak ov livn it v lastnosti roubové sorty, např. tmavé zbar
vení lis tů  apod. Jako roub se použije výhonek 5 - 7  cm 
dlouhý s dvěma páry lis tů . Za podložku poslouží po
dlouhlá hlíza, jejíž vršek seřízneme. Roubuje se do rozště-

 



pu nebo na kozí nožku. Vhodná doba je duben -  květen.
Stanoviště a výsadba. Kdo nenajde pro jiř inky  v zahra

dě místo na slunci, nedočká se od nich vděku. Vyhovu
je jím půda p ísč ito -h lin itá  i h lin ito -p ísč itá , propustná, 
hluboká a do hloubky zpracovaná, o pH asi 7,0. č ím  
častě ji se jiř iny  sázejí na jedno místo, tlm  víc trp í choro
bami, rych le ji degenerují a tím  víc jsou napadány škůdci.

Záhon určený pro jiř in y  se na podzim zryje co nejhlou
běji a pohnojí zetlelým hnojem (3 q na 1 ar). Toto hno
jení se také může dop ln it fosforečnými a draselnými hno
jivý. Na jaře se záhon překope a urovná. Když se ne
stihne hnojení na podzim, mohou se živiny dodat z jara, 
alespoň dva týdny před výsadbou. Výhodné je kom bi
nované hnojivo, obsahující stopové prvky, které se jinak 
musely dodávat v zálivce.

Termín výsadby je závislý na počasí, zejména na ne
bezpečí mrazů v druhé polovině května, s nim iž se v mno
ha krajích u nás musí počítat. Když mráz spálí výhonky 
z vysazených hliz, obrazí jiř in y  celkem brzy znovu. Rost
liny z řízků mrazík zničí. Proto se hlízy vysazují většinou 
koncem dubna nebo začátkem května a rostliny až kon
cem května a v červnu. Pro toho, kdo má v zahrádce je
nom několik keřů, nebude dnes jis tě  problém, aby je 
před jedním, dvěma mrazivými rány ochránil (třeba kry
tem z fó lie  PVC). Může pak jiř in y  vysad it drive a za
j is t i t  si velm i vítané květy už v druhé polovině června.

H lízy se vysazují na vzdálenost 60 až 100 cpi a tak 
hluboko, aby kořenový krček byl asi 10 cm pod úrovní 
záhonu. Aby se předešlo poranění hlíz, zatluče se do dů l
ku nejdřív kolík a teprve potom se k němu vysadí hlíza. 
Rostliny z řízků je nezbytné ihned po vysazení důkladně 
zalít. .

Vysazuje-li se větší počet jiř in  podle plánu s -vý tvar
ným záměrem, byla by škoda, kdyby ve výsadbě vznikla 
mezera po uhynulé rostlině. Pro tento případ je vhodné 
několik hlíz vysad it do hrnků a m ít je v zásobě.

Ošetřování za vegetace. Podle starých jiřinkářů je mo
tyka potřebnější než konev. Okopává se mělce, aby se 
neporanily hlízy. Pletí je potřebné zejména na začátku 
růstu; vzrostlé jiř iny  pak většinu plevele zadusí samy.

Vyrazí-li z hlízy více slabých výhonků, ponechají se 
nejvýše 3 - 4  nejsilnější, ostatní se odstraní.

Vysoké a především obrovskokvěté odrůdy se vyvažují, 
raději dříve než pozdě.

Habitus keře, počet úborů a je jich ve likost i délka 
stopky se může ovlivňovat vyštipováním -  odstraňová
ním vedlejších výhonků. Opačně bude působit zaštípnu
tí term inálu. Těmito zákroky se dají korigovat některé 
vlastnosti odrůdy.

Květenství je bohatší a doba květu se prodlouží, když 
se pravidelně odstraňují odkvětající úbory, a tím  se rost
lině zabrání tvo řit semena.

J iřiny nemají rády mokro, avšak spotřebují mnoho vo
dy. Zalévají se proto méně často, ale zato důkladně. 
Zálivku je dobré spo jit s přihnojováním. Musí se počítat 
s tím, že se po větších deštích v lehčích půdách živiny 
spláchnou a vyplaví. Po zakořenění rostlin  se přihnojí



zředěnou močůvkou s přídavkem superfosfdtu. Potom se 
dodává buď v zálivkách 1% plného hnojivá, nebo jak
m ile se objeví první květní pupeny, zahrábne se ke každé 
rostlině  50 g Cereritu nebo NPK. V červenci se přestane 
dodávat dusík, ale použije $e ještě stiperfosfát a síran 
draselný. Správné hnojení má ve liký v liv  na trvan livost 
hlíz.

Sklizeň a přezimování hlíz. První podzimní mrazík, otfJ 
vykle přicházející už v druhé polovině září, spálí nad
zemní části jiř in . Zahrádkář před ním opět může snědná 
několik keřů svých jiř in  ochrán it fó liovým  krytem. Když 
se to  nepodaří, nenechají se už spálené jiř in y  znovu ob
rážet, ale uk lid í se. Lodyha se odřeže blízko krčku a M í
zy se pokud možno bez poškození dobudou ze íémě. Mo
hou se nechat oschnout I se zemí, která na nlph drží. 
Mohou se však také vyprat, vym áchot ve vodě. K ulože
ní musí však být hlízy v každém případě oschlé. Nejěos- 
tě ji začínají to tiž  p lesn ivět nebo zohnivět od pahýlu 
lodyhy, v je jíž dutině zůstala vlhkost. Před uložením 
|e možno hlízy pokrop it 0,2% roztokem Fundazolu rva 
ochranu p ro ti houbovitým  chorobám.

Pro zimní skladování je vhodný prostor se stálou tep lo
tou 4 - 6  °C, vzdušný a nepříliš vlhký. Trsy hlíz se klp- 
dou třeba na vydezinfikovaná lísky od ovoce. Mohou 
také uchovat v písku, rašelině, v p ilinách , v suché zemi 
nebo i zcela volně. Hlízy nesmí namrznout, neměly by, 
příliš  vyschnout a také není dobré, když ve Vyšší tep lotě 
předčasně vyraší.

Boj s nemocemi a škůdci. Jsou to především viráziví, 
které ohrožují jiřiny , ale i několik dalších chorob a ž i
vočišných škůdců.

Proti třásněnkám, klopuškám, mšicím a dalším škůd
cům se používají různé účinné postřiky a poprachy, o 
které není nouze. N ičí se také proto, že jsou přenašeči 
virových chorob.

Proti virózám a dalším chorobám se jiř in y  chrání pře
devším preventivním i opatřením i, správnou výživou o pé
čí, dodržováním hygienických opatření při množení, ve
getaci a skladování, a také výběrerí odolnějších odrůd. 
Jestliže některé rostliny  přesto onemocní, bývá pro za
hrádkáře nejlepším řešením, když je odstraní a spálí. J i
nak riskuje s malou nadějí na záchranu jedné rostliny, 
že se nákaza rozšíří na všechny okolní rostliny a že se 
zamoří I pozemek.

Šlechtění jiřin

Křížení jiř in  je poměrné snadné. Kdyby tomu tak ne
bylo, sotva by dnes existovalo ve světě na deset tis íc  
odrůd. Je to mnoho a více už by jich opravdu nebylo 
potřeba Není však jiřinkáře, který by se netěšil, že 
otevře letošní ceník a najde v něm zase alespoň něko
lik  nových a lepších odrůd. Těší se právem, neboť zatím 
stále je co zlepšovat. Přes všechny úspěchy, přes v e li
kou rozm anitost barev a tvarů, p ř iv íta li by pěstite lé ku

 



příkladu Jiřinky ranější, s pevnější a delší stonkou, t r 
van livě jš í vo váze, nevyžadující vyvažování ke koliku, 
odolnější k nemocem i k v livům  počasí.

Š lechtění dokonalejších nových odrůd jiř in  je poměrně 
těžká. Přece však i š lechtite l amatér může m ít úspěch, 
když bude m ít dostatek znalostí a praktických zkuše
ností, hodně trpě livos ti a vn itřn í kázně a ovšem I tro 
chy štěstí na své straně. Měl by dokázat nejen vybra t to 
no jlopíí, ale měl by m ít * flu  také k  ̂ tomu, aby znič il 
všechna, co je pouhým opakováním již dosaženého. Pře
devším náročnost a k ritický  postoj k vlastním  výpěstkům 
by neměl š lech tite li jiř in  chybět.

O jiřinkářské organizací
Podobně jako v mnoha zemích s vyspělou jiřinkářskou 

trad lo í byla I u nás počátkem roku 1926 založeria Spo
lečnost československých pěstite lů a milovplkŮ Jiřin. 
Prvním předsedou byl zvolen Emil Dokoupil, proslulý 
Síéshtltel « pěstite l z Velkých Opotovic. Vedle profesio
nálních pěstite lů byl! členy I čelnými funkcionáři spolku 
obdivovatelé a přátelé jiřínek ze všech koutů republiky.
V Pardubicích bylo zřízeno dahliarium , v němž byl vy
sazován obsáhlý sortim ent světových i domácích odrůd 
0 oceňovány novinky. Spolek vykonal mnoho pro rozvoj 
ň a ií Jiřinkářské trad ice  I pro propagaci českých výpěstků
V zahraničí. V pozdějších letech se v něm soustřeďovala 
též činnost š lechtite lů  o pěstite lů  mečíků.

V roce 1962 bylo jiřinkářské organizace začleněna do 
ČOZS. Nyní sdružuje spéci olizovaná organizace ČOZS 
DAOLA Prchá jiřtokáře, mečíkáře a přátele ostatních 
hlíznatých a c ibu lov itých květin z různých koutů naší 
v las ti a vyvíjí zejména v posledních letech Intenzívní 
činnost. DAGLA (zkratka Dahlia a © lad io lus) vydává

f o své členy Zpravodajství s Informacemi o pěstování 
O novinkách ze světa jiř in  a mečíků, umožňuje členům 

snadněji! nákup hlíz a cibu lí, pořádá samostatné výsta
vy 0 obesílá kyětinářské přehlídky u nás I v zahraničí, 
organizuje oceňování nových výpěstků šlechtitelů-am até- 
rů a další odborné a společensky prospěšné akce v růz
ných městech.

V roce 1976 uplyne půl sto le tí od založení naší jiř in 
kářské organizace. __

Napsal Karel C hytil.

Pro své členy vydává Český ovocnářský a zahrádkářský 
svaz, ústřední výbor, Praha 1, Jilská 24.
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