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MEČÍKY 

Klasifikace mečíků vychází z rozdělení podle velikosti květů a barev, které umožňuje 

alespoň orientační rozdělení velkého množství pěstovaných odrůd.  

Výsledek klasifikace mečíků pak určuje třímístný kód NAGC (severoamerické 

gladiolářské společnosti), kde první číslo bylo původně v palcích, dnes je trochu upravené: 

 

100 (2,6–6,3 cm); 200 (6,4–8,9); 300 (9–11,4); 400 (11,5-14); 500 (nad 14 cm). 

Druhé číslo udává barvu a třetí odstín barvy:  

barva    bledá světlá střední tmavá temná 

bílá   00 

zelená    02 04 

krémová, žlutá 10 12 14 16 

oranžová  20 22 24 26 

lososová  30 32 34 36 

sladce růžová  40 42 44 46 

červená   52 54 56 58 černočervená 

ostře růžová  60 62 64 66 68 černorůžová 

levandulová  70 72 74 76 78 purpurová 

modrá/fialová  80 82 84 86   

tříslová (žlutohnědá) 90 

kouřová   92 94 96 98 temněhnědá  

 

 



Kód končící lichým číslem udává, že mečík má výraznou skvrnu, oko nebo lem.  

Ranost mečíků uvádí zkratky: VE - velmi raný (do 70 dní); E - raný (70-74);  

EM - středně raný; (75-79); M - střední (80 – 84); LM - středně pozdní (85 – 90); L - 

pozdní (91 - 99); VL - velmi pozdní (nad 100 dní). 

Všechny zahradní mečíky vyžadují stejné podmínky pro pěstování. Na rozdíl od 

kosatců nebo lilií, u kterých je více skupin s rozdílnými požadavky na pěstování, se to 

může zdát zjednodušení. Ale protože jsou relativně náročné na dodržení správných 

pěstitelských podmínek a jsou relativně náchylné na mnoho chorob a škůdců, vyskytuje se 

dosti problémů při skladování i při pěstování. Takže se mnoho pěstitelů setkává 

s hnilobami, virózami, poškozením třásněnkou nebo skladovými hnilobami, což bývá 

důvodem pro opakované nákupy.  

Abychom dosáhli slušných výsledků a nemuseli zbytečně utrácet za nové nákupy, je 

třeba dodržovat určitá pravidla. 

Výsadba 

Vyžadují půdu v plné síle, vyhnojenou hnojem před 2 lety. Měli bychom je sadit tam, 

kde se alespoň 4 roky nepěstovaly. Půda by měla být na podzim hluboce porytá a můžeme 

do ní při rytí zapravit umělé hnojivo, které se delší dobu rozkládá (ledek amonný nebo 

dusíkaté vápno). Někde se doporučuje vyhnojení Cereritem. Je třeba si uvědomit, že 

ledková forma dusíku se zplavuje do nižších vrstev půdy a takové hnojení půdu více 

zasoluje, ale přitom se k nim kořeny mnohdy ani nedostanou. Proto je vhodnější Cereritem 

nebo ledkem hnojit během vegetace a do zásoby hnojit amoniakálním nebo nitrátovým 

dusíkem. 

Vysazujeme od poloviny dubna, nejpozději ale do 10.5. Vysazujeme cca 10 cm 

hluboko, od sebe asi na 1,5 násobek průměru hlízy. Před výsadbou hlízy oloupeme, aby se 

v nich nenamnožila třásněnka, a na 24 h namočíme. Velké hlízy můžeme rozřezat podobně, 

jak se řežou brambory před výsadbou. Na oddělcích musí být pupen a část kořenového 

věnečku. Řez musí před výsadbou zaschnout. Vysazené hlízy je vhodné zasypat říčním 

pískem, aby na nových hlízách při jejich sklizni neulpěla zemina, přes kterou mohou 

vstupovat do hlízy zárodky hub, což bývá zdrojem skladištních hnilob. 

Ošetřování za vegetace 

Až začnou mečíky rašit, přihnojíme je hnojivem s větším obsahem fosforu a drasla. 

Platí pravidlo ‚hnojit na třetí list‘. Mečíky je třeba zalévat, aby netrpěly suchem. Zalévat 

bychom měli ráno a to tak vydatně, aby se voda dostala až ke kořenům. Pak lze nechat 



záhon do příští zálivky proschnout. Nezalévat na rozehřátou půdu! Nezalévat jenom 

povrchově! To vše způsobuje rozšiřování hniloby. 

Porost je třeba odplevelovat, aby se nemohly v porostu zdržovat mšice. Pokud je suché 

a teplé počasí, začíná se množit třásněnka. Je třeba použít insekticid proti ni zejména 

v době, kdy už raší květní stvoly. Rostliny ošetřujeme rovněž fungicidy. 

 Květy neřežeme, ale raději vylamujeme, abychom zabránili přenášení viróz šťávou, 

která ulpí při řezu na noži. Mečík je květina k řezu. Proto mečíky pěstujeme v užitkové 

části zahrady. Neměli bychom nechat na záhoně vykvétat celé soukvětí. V zaschlých 

květech se totiž množí třásněnka, která při vysávání šťávy z pupenů způsobí zalepení 

pupenu na sousedních lodyhách a květ se pak neotevře nebo je deformován a barva je 

poškozena. Ideální je odebírat lodyhy, které mají otevřeny první 2 až 3 květy.  

Sklizeň a skladování 

Pokud nám to počasí umožní, měli bychom sklízet za sucha. Proto je třeba od půlky 

září sledovat předpověď počasí a využít nejoptimálnější termín ke sklizni.  

Hlízy v zemi uvolníme rycími vidlemi. Snažíme se neztrácet korálky, které už jsou 

vyzrálé, a proto se lehce uvolňují. Je dobré hlízu vyprat ve kbelíku, pak kroucením 

odstranit zbytek lodyhy a hlízy nechat vyschnout. Dobrá metoda je ukládat hlízy do staré 

punčochy, který se pak nechá několik dní až týdnů (podle počasí) vyschnout na teplém a 

větraném místě. Čisté a suché hlízy jsou pro dobrou kvalitu uskladněných hlíz důležité. 

Hlízy pak ještě necháme dosýchat až do konce listopadu při pokojové teplotě. Začátkem 

prosince se už dobře oddělí nová hlíza od staré a od zbytků kořenů. Hlízy je vhodné ukládat 

v papírových obalech (krabičky, sáčky) podle odrůd. Pak je uskladnit v suchém prostředí, 

kde teplota neklesá pod 10 oC. Během zimy kontrolujeme stav a odstraňujeme nemocné 

hlízy. 

Někdo hlízy ošetřuje práškovým fungicidem, někdo hlízy po vyprání ve vodě ještě na 

15 minut namočí do roztoku fungicidu. Kdysi se doporučovalo přidat k hlízám naftalín 

proti třásněnce. Při manipulaci s hlízami však můžeme tyto chemikálie vdechovat, což 

určitě není pro naše zdraví to nejvhodnější. Proto hlízy po sklizni dokonale očistíme, 

osušíme a množení třásněnky lze zamezit tím, že hlízy necháme pár hodin venku při teplotě 

těsně nad nulou.  

Množení z brutu 

Při odlamování zbytků staré hlízy odebereme korálky (brut), ze kterého si můžeme 

vypěstovat mladé hlízy. Hlízy mečíků totiž poměrně rychle stárnou. Starou hlízu poznáme 

podle toho, že je placatá, zatímco nová, zdravá hlíza je v poměru výška/průměr vysoká. 



Brut skladujeme podobně jako hlízy. Před výsadbou nalomíme slupku hlízy, což 

můžeme udělat pomocí sklenice, kterou brut ‚převálcujeme‘. Brut je rovněž vhodné před 

výsadbou (výsevem) namočit v roztoku fungicidu.  

Nároky na půdu jsou jako u hlíz. Vyséváme koncem března do řádku do hloubky cca 5 

cm. Narašené rostliny vydatněji přihnojujeme ledkem vápenato-amonným na jaře ve třech 

dávkách. Vyžadují pečlivou zálivku. 

 

JIŘINKY 

Klasifikace jiřinek 

Jiřinky se rozdělují podle výšky a tvaru květu do těchto skupiny: 

1) Dekorační; 

2) Kaktusovité a semikaktusovité; 

3) Leknínovité; 

4) Orchidejovité; 

5) Balky; 

6) Pomponky; 

7) Okružovité; 

8) Sasankovité; 

9) Parkové; 

10) Minijiřinky (dekorační, plnokvěté, minimignonky). 

 

Výsadba jiřinek  

Příprava půdy před výsadbou je dána výběrem pozemku.  Základem je podzimní rytí 

pozemku. Jiřinky se dokáží odvděčit za dobré organické hnojení. Nejvhodnějšími hnojivy 

jsou kvalitní chlévský hnůj, dobře rozložený kompost a také dobře urostlé zelené hnojení. 

Současně můžeme zarýt pomaleji působící fosforečná hnojiva (superfosfát apod.). Na jaře 

urovnáme povrch záhonu určeného k výsadbě. Mělkým kypřením urychlujeme za 

příznivého počasí prohřátí povrchové vrstvy a zároveň ničíme vzcházející plevele. V dobře 

propracované půdě hlízy rychle koření a také lépe vzcházejí. Vzhledem k délce vegetační 

doby to může rozhodovat o celkovém počtu kvalitních květních úborů z každé rostliny. 

Platí dva termíny, kdy se jiřinky obvykle vysazují: Hlízy se vysazují zpravidla v posledním 



týdnu dubna (pro snazší zapamatování – svátek má Jiří). Předpěstované řízkovance nebo 

přirychlené hlízy z pařeniště nebo skleníku se vysazují až po tradičních „ledových mužích“ 

– to znamená v druhé polovině května. Hlízy vysazujeme tak, aby nad narašenými očky 

bylo asi pět cm ornice. Je hrubou chybou sázet hlízy příliš hluboko. Takové hlízy pomaleji 

vzcházejí a mohou být v půdě napadeny různými chorobami. Máme-li obavy z namrznutí 

výhonů, je lépe nasazené hlízy po výsadbě přihrnout a později tento kryt rozhrnout. Pokud 

jsou hlízy přeschlé, doporučuje se je namočit přes noc do nádoby s vlažnou vodou den před 

termínem výsadby. To je ovšem pouze nouzové opatření. Hlízy by se vždy měly „probudit“ 

daleko dříve, aby se vysazovaly již narašené. Hlízy i řízkovance vysazujeme obvykle do 

dvouřádků vzdálených 50 cm. V řádku rovněž 50 cm od sebe, v tzv. trojsponu. Nízké 

odrůdy vysazujeme ovšem hustěji (20 – 30 cm od sebe). Množitelé vysazují řízkovance 

velmi hustě, aby dosáhli drobných a kompaktních hlíz. Velmi důležitou součástí výsadby 

je i zajištění opory pro vysoké odrůdy (100-140 cm). Používají se různé kolíky ze dřeva, 

bambusu, nebo laminátové tyčky. Opory zpravidla zatloukáme ihned při výsadbě. Mi se 

osvědčila výsadba u pletivového plotu. Rostliny je třeba vyvazovat již při výšce 40-50 cm.  

Ošetřování za vegetace 

Při správném založení porostů jiřinek, dobré půdní zásobě základních živin a dobré 

zásobě půdní vláhy nedají jiřinky příliš mnoho práce. Musíme podrobně znát vlastnosti 

pěstovaných odrůd a také musíme mít jasno v otázce, čemu mají hlavně naše jiřinky 

sloužit. Jiný způsob ošetřování zvolíme u velkokvětých odrůd, které pěstujeme jako 

solitérní druh květin, odlišné bude ošetřování jiřinek určených k řezu. Konečně pak zcela 

odlišný bude způsob pěstování nižších skupinových odrůd na rabatech nebo ve větších 

skupinách. Společné mají všechny tyto tři směry pěstování to, že je nezbytné poskytovat 

rostlinám za vegetace hnojivou zálivku některým z kapalných hnojiv. Můžeme s úspěchem 

využít i ředěný vykvašený výluh, tzv. slepičinec. Závlaha jiřinek si zasluhuje velkou 

pozornost.  

Dalším úkolem je sledování zdravotního stavu porostu a boj proti chorobám a škůdcům. 

Cílem je udržení zdravých rostlin až do podzimní sklizně. Zde je velké úskalí vedle škůdců 

(slimáci, škvoři, klopušky, mšice apod.) v napadení virovými, houbovými nebo 

bakteriálními chorobami.   

Kromě pěstování z hlíz se jiřinky pěstují také z řízkovanců.  

Pro množení řízkováním je nezbytný skleník, zimní zahrada nebo světlá místnost např. 

ve sklepě s možností vytápění na teplotu 15 – 20 °C. Tam necháváme hlízy narašit a také 

řízky zakořenit. Pro svoji potřebu tak můžeme třeba množit nové odrůdy, od nichž máme 

zatím jen po jedné hlíze. 



Matečné hlízy určené k řízkování připravíme nejprve k narašení. K tomuto účelu 

vybíráme hlízy spíše menší, aby zabraly méně místa. Nejprve je dobře očistíme a pak je 

zakládáme na stůl nebo do truhličku. Zakládání do truhlíků má tu výhodu, že se založenými 

hlízami lépe manipuluje a že je možno prostor intenzívněji využít před řízkováním, i po 

něm. Při zakládání se hlízy kladou co nejtěsněji k sobě na vrstvu rašeliny s pískem. Stejnou 

směsí se pak kořeny zasypou tak, aby byly pokryty asi ze tří čtvrtin. Horní partie hlíz musí 

zůstat volně nad zemí. V některých případech zakládáme hlízy i do větších květináčů.  

Založené hlízy se musí dokonale označit jmény odrůd, popřípadě čísly. Musí být 

označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně odrůd.  

Hlízy zakládáme v únoru, nejpozději v březnu. Po založení je mírně zavlažíme a 

zvykáme zvolna na vlhko. Mírným přestřikováním vlahou vodou udržujeme přiměřenou 

vlhkost. S postupným zakořeňováním hlíz závlahu zvyšujeme. Brzy začnou hlízy rašit. Až 

do té doby mohou být truhličky se založenými hlízami ve tmě, jakmile však hlízy začínají 

rašit, musíme je umístit na světle. Mladé výhonky zde rychle narůstají, a jakmile má 

výhonek 3 – 4 páry lístků je 5 – 7 cm dlouhý, začínáme řízkovat. 

Pro úspěch zakořeňování je rozhodující hlavně správný způsob řezání řízků. Ostrým 

nožem odřezáváme řízky i s malým kouskem krčku (patkou) matečné rostliny na bázi. 

Takto řezané řízky zakořeňují až z 95 %. Řízky řezané výše zakořeňují velmi 

neuspokojivě. Správně odebraný řízek zakoření v dobrých podmínkách za 10 – 12 dní. 

Řízky je možno také od matečné rostliny odtrhávat, a to tak, aby naspodu řízků opět zůstala 

patka z kořenového krčku. 

Řízky ihned po odřezání napícháme do čistého písku, nebo do směsi písku s rašelinou. 

Tento substrát musí být sterilní, steriluje se teplem, popřípadě chemicky. Řízky můžeme 

také píchat do truhlíčků, nebo misek, popřípadě v malém do květináčů. Někdy se řízky 

píchají po jednom do malých květináčů, v nichž rostliny po zakořenění zůstávají až do 

přesazení. Při tomto způsobu je ovšem zapotřebí daleko více místa. Výhodné při tom je, 

že mladé rostliny již od svého zakořenění mají dostatek místa, lépe se vyvíjejí a jsou 

kompaktnější. Při přesazování se u nich ani přechodně nezastavuje růst. 

Teplotu půdy by měla být 18 °C, teplotu vzduchu 15 – 18 °C. Řízky často přestřikujeme 

vlahou vodou a vzduch udržujeme vlhký, řízky nesmí vadnout. Osvědčilo se zpočátku 

napíchané řízky přikrýt papírem, nebo ještě lépe polyetylénovou fólií.  

Po zakořenění mladé rostliny hrnkujeme. Tento úkon není dobře dlouho odkládat, 

protože by snadno mohlo dojít k vytažení a tím ke znehodnocení mladých rostlin. Pro 

hrnkování používáme většinou květináče o průměru 8 cm. Mladé rostliny musíme sázet do 



květináčů opatrně, aby se kořínky nepoškodily. Vhodná je směs starší pařeništní zeminy 

s pískem a rašelinou. 

Zpočátku je třeba nahrnkovaným rostlinám poskytnout vlhké ovzduší, stejné jako 

v množárně. Po ujmutí začínáme rostliny zvykat na více vzduchu a méně vlhkosti. 

Samozřejmou podmínkou je dostatek světla. Do doby výsadby pěstujeme mladé rostliny 

v poloteplých pařeništích, můžeme zde přes 

den vydatně větrat a před výsadbou jiřinky 

dokonale otužíme sejmutím oken. Mladé 

rostliny z brzkého řízkování je většinou 

třeba po prokořenění hrnků přesadit do 

větších květináčů o průměru 10 cm. 

Poněvadž rostliny mohou být poškozeny 

pozdními mrazíky, nevysazujeme sazenice 

ven do volné půdy dříve než ve druhé 

polovině května, kdy toto nebezpečí již 

pominulo. Do té doby je třeba na noc chránit rostliny okny, popřípadě ještě přikrývkami. 

Při ošetřování mladých rostlin pod sklem nesmíme také zapomínat chránit rostliny proti 

mšicím a slimákům. Jiřinky ošetříme chemicky.  

Rostliny množené řízkováním se nechovají vždy stejně jako rostliny z hlíz, zvláště 

v prvním roce. Některé odrůdy nevytvářejí v prvním roce normální květy, jiné odrůdy mají 

zase naopak květy krásnější než rostliny vypěstované z hlíz.  

 

 

Nejen sadit stromky, ale taky ošetřovat! 
 

Vážení občané, zahrádkáři, do našeho katastru Štěpánkovice již byla zavlečena Bekyně 

zlatořitná. Je to motýl, jehož samičky mají rozpětí křídel 32 až 40 mm. Samci 26 až 32 

mm. Jsou sněhobílí, na křídlech mají ojedinělé tmavé tečky a na konci zadečku 

hnědorezaví. Housenka je velká 30 až 35 mm. Dorostlé housenky jsou černožluté 

s hnědorezavými bradavkami, skvrnami a chloupky, na hrudních článcích červené skvrnité 

bradavky. Kukla je kryta červenohnědě. 



Přes zimu je larva třetího instaru v zimním hnízdě v korunách stromů. Počet generací 1. 

Larvy po přezimování v době rašení pupenů ovocných stromů okusují poupata, listy a 

vyvíjecí se plody. Poslední instary 

jsou velmi žravé a mohou způsobit 

při větším výskytu i holožír. 

Dorostlé larvy se kuklí nejčastěji 

ve štěrbinách kůry. Po vylíhnutí 

dospělců a následném páření 

kladou samičky po skupinách 

vajíčka na listy. Snůška vajíček je 

překryta chomáčkem rezavých 

chloupků, které si samička po 

vykladení vajíček stírá pomocí nohou z konce zadečku. Vylíhlé housenky skeletují listy a 

ve třetím instaru si společně vytvářejí spředením většího počtu listů zimní hnízdo, ve 

kterém přezimují. Patří k druhům, které se lokálně přemnožují po uplynutí několika let. 

Často bývají napadané neošetřované stromy. Tato Bekyně zlatořitná je schopna zničit 

během několika let celé sady, nebo aleje, proto je nutno tomu předejít, a to alespoň dvěma 

ošetřeními. První ošetření je nutno provést na jaře, při začátku rašení stromů, a druhý 

postřik aplikovat při 

dokvétání stromů. 

Člověk udělal v přírodě 

hodně špatných zásahů, 

proto teď je na něm, aby 

přírodě pomohl. Stromy 

jsou továrny na kyslík, 

který člověk potřebuje 

k životu. Zároveň nám 

zkrášlují prostředí, ve 

kterém my lidé žijem e. 

Nesmíme dopustit, aby 

se tento škůdce rozšířil tak katastrofálně, jako kůrovec v lesích, to by byla hotová pohroma! 

Takto napadené stromy je možno vidět kolem silnice od konce Štěpánkovic až do Kobeřic 

a také ve Štěpánkovicích u čističky odpadních vod.  

Vilém Tomíček 



 

Zimolez modrý – jako alternativa kanadských borůvek? 
 

Zimolez modrý (lonicera caerulea) je 

prodejci často pojmenován jako borůvka, 

můžeme se setkat s názvy jako kamčatská, 

čukotská nebo jarní borůvka. S borůvkou 

ovšem kromě barvy plodů a podobné chuti 

nemá nic společného. Domovem tohoto 

zimolezu je východní Asie –východní Sibiř, 

poloostrov Kamčatka, Kurily…, kde 

vytváří rozsáhlé porosty. Známá je oblast 

Ruského Bakčaru, kde se zimolez také 

šlechtí a vznikají špičkové odrůdy. 

Zimolez kamčatský je nízký opadavý keř dorůstající u vzrostlejších odrůd až 1,5m. Půdní 

podmínky není potřeba nijak upravovat, dobře prosperuje a plodí jak v půdách kyselých, 

tak i zásaditých. Vyhovují mu jak půdy písčité, tak jílovité. Jediné, co špatně snáší, je 

dlouhodobé přesušení. Proto je vhodné v prvních letech po výsadbě rostliny zamulčovat a 

dopřát jim vydatnou zálivku. Pro pěstování u nás má velmi dobré předpoklady, je celkově 

nenáročný a snáší mráz až do -45°C. Chorobami ani škůdci nijak netrpí. Jeho nenáročnost 

a odolnost přispívá k většímu zájmu o tyto rostliny. Má velmi krátkou vegetační dobu, 

proto už v průběhu července pozorujeme zasychání a postupný opad listů, nejedná se tedy 

o žádný projev choroby. 

Zimolez je samosprašný, vykvétá velice 

brzy, a to ještě v zimě. Stává se, že při velmi 

teplé zimě vykvete i v lednu, květy pak 

samozřejmě zmrznou, to ale nevadí, pupenů 

má dostatek a plodnost to nikterak 

neovlivní. Květy jsou drobné, žlutavé, až 

3cm dlouhé. O opylení se starají většinou 

čmeláci, kteří vylétávají i při nízkých 

teplotách. Doporučuje se pro lepší opylení 

vysadit vedle sebe víc různých odrůd. 



Plodem zimolezu je bobule (souplodí dvou srostlých bobulí), podlouhlého tvaru, modře 

ojíněná, barvou připomínající borůvky. Bobule o velikosti 2–4cm někdy dozrávají už 

začátkem května a je to tak první sezónní ovoce přímo ze zahrady. To je jeho nesporná 

výhoda a většinou hlavní důvod pěstování. Je ceněný i díky vysokému obsahu vitamínů 

(hlavně C a B), a také minerálních látek (hořčík, draslík, fosfor a vápník). Ve své domovině 

se používá i pro své léčivé vlastnosti. Chutí je sladkokyselý, připomínající lesní borůvky, 

sladkost se liší podle konkrétní odrůdy. Odrůd je na trhu nespočet a musím zmínit, že jsou 

velké rozdíly, jak v chuti, tak velikosti plodů. 

Z těch velkoplodých, které jsem měl možnost 

ochutnat, patří k těm lepším AMFORA, 

VOSTORG, GORDOST BAKČARA, DOCZ 

VELIKÁNA. Jako o první jarní ovoce je o něj 

velký zájem, jde o vítané zpestření jídelníčku, 

ale bohužel se o něj zajímají i ptáci. Rostliny 

můžeme zakrýt síťovinou na tyto účely 

určenou, která se běžně prodává 

v zahradnických obchodech. 

Zimolez kamčatský si můžeme namnožit vegetativně řízky, komerčně dostupné sazenice 

jsou převážně s in-vitro množení.  

Jak jste se mohli dočíst výše má zimolez, v porovnání s borůvkou, své výhody i nevýhody. 

Kanadskou borůvku určitě plnohodnotně nahradit nedokáže, ale jako doplněk skladby 

ovoce v našich zahradách si místo zaslouží. 

                                                                                                         Petr Ploch, ZO Kravaře                                                                                

 

 

 

 

 


