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ÚVOD
Primula vulgaris patří mezi rostliny, které reagují na zvýšené 
pH substrátu zhoršením příjmu železa a dalších stopových ži-
vin. Hodnoty pH substrátu pro primulky by se měly pohybo-
vat v rozmezí 5,5–6,5, v čistě rašelinovém substrátu by měly 
být menší než 6, v  substrátech s vyšším podílem jílu, kom-
postované kůry nebo kompostu se mohou blížit hornímu li-
mitu 6,5 (Anneser, Meinken, 2006; Grantzau, 1991; Strupf, 
1999). Pokud dojde ke vzniku chloróz, zpravidla se předpo-

kládá, že jsou vyvolány zhoršením příjmu železa, a rostliny se 
podle toho přihnojují. Železo se většinou dodává ve formě 
chelátů, a to postřikem nebo zálivkou. Postřik chlorotických 
rostlin bývá účinný, ale může popálit listy, zálivka je zpravidla 
spolehlivější a také účinnější, jako třeba u rostlin Calibrachoa, 
které jsou velmi citlivé na zvýšené pH (Fisher et al., 2003).

Anorganické soli železa se pro zálivku většinou nepoužívají, 
účinnost chelátů závisí na jejich stabilitě v podmínkách vy-
sokého pH. Etyléndiamin-di-(o-hydroxyfenylacetát) železitý 

VLIV RŮZNÝCH FOREM ŽELEZA A MANGANU NA PŘÍJEM ŽIVIN A RŮST 
PRVOSENEK PRIMULA VULGARIS V PODMÍNKÁCH VYSOKÉHO PH 
SUBSTRÁTU

EFFECT OF DIFFERENT FORM OF IRON AND MANGANESE ON UPTAKE 
OF NUTRIENTS AND GROWTH OF PRIMROSE PRIMULA VULGARIS IN 
CONDITION OF HIGH SUBSTRATE PH
František Šrámek, Martin Dubský
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Abstrakt 

Cílem pokusu s prvosenkami Primula vulgaris bylo zjistit, jak složení substrátu, vysoké hodnoty pH substrátu a aplikace Fe       
a Mn v různé formě a koncentraci ovlivní růst rostlin a příjem Fe, Mn i ostatních živin. V rašelinovém substrátu s dávkou 6 g/l 
vápence, kde hodnoty pH v průběhu kultury narůstaly od 5,5 do 6,3, postačovaly stopové živiny obsažené v rašelině a v zá-
kladním hnojivu a nebylo nutné dodávat je při přihnojování. Rašelinový substrát s 15 g/l vápence a rašelinové substráty s ků-
rou a kompostem měly neutrální reakci, která negativně ovlivnila obsah železa v listech. Aplikace Fe (1,4 mg/l), Mn (0,8 mg/l) 
a dalších stopových živin ve formě chelátu s EDTA jako součást pravidelného přihnojování zlepšila příjem Fe rostlinami v sub-
strátech s alternativními komponenty (kůra, kompost). V rašelinovém substrátu s vysokou dávkou vápence došlo k navýšení 
obsahu Fe v listech pouze po trojnásobné doplňkové zálivce roztokem se zvýšeným obsahem Mn (30 mg/l) ve formě Mn-EDTA 
a Fe (90 mg/l) ve formě Fe-EDTA nebo Fe-DTPA. Pravidelná aplikace Fe, Mn a dalších stopových živin ve formě síranů a ci-
trátů nezvyšovala obsah Fe v listech. Zvýšené pH substrátu s 15 g/l vápence a především pak přídavek alternativních kompo-
nentů ovlivnily velikost rostlin, ty byly menší než v rašelinovém substrátu s 6 g/l vápence, nijak to však nezhoršovalo jejich trž-
ní kvalitu. Vznik chloróz nebyl pozorován v žádné variantě.

Klíčová slova: Primula vulgaris, chloróza, železo, mangan, cheláty železa

Abstract

Th e aim of the experiment with Primula acaulis plants was to fi nd out how substrate composition, high substrate pH and 
various form and concentration of Fe and Mn aff ected plant growth and uptake of Fe, Mn and other nutrients. In peat 
substrate with 6 g/l of limestone pH values increased from 5.5 to 6.3 during cultivation. In this case micronutrients from 
peat and preplant fertilizer were quite suffi  cient and it was not necessary to add them into liquid fertilizer. Peat substrate 
with 15 g/l of limestone and peat substrates amended with bark and compost had neutral pH which aff ected negatively foliar 
Fe. Application of Fe (1.4 mg/l), Mn (0.8 mg/l) and other micronutrients as chelates included in regular liquid fertilization 
improved uptake of Fe in substrates with alternative components (bark, compost). Th reefold supplementary drench of 90 mg/l 
Fe (Fe-EDTA or Fe-DTPA) and 30 mg/l Mn (Mn-EDTA) were necessary to increase foliar Fe in peat substrate with high 
limestone dose. Regular application of Fe, Mn and other micronutrients in sulphate or citrate form did not increased foliar Fe. 
Higher pH of peat substrate with 15 mg/l of limestone and amendment of alternative components aff ected plant dimensions, 
they were smaller then plants in peat substrate with 6 g/l of limestone but their marketable value was good. Chlorosis was not 
observed in any variant.

Key words: Primula vulgaris, chlorosis, iron, manganese, iron chelates

Použité zkratky

Fe-EDTA: etyléndiamintetraacetát železitý, Fe-DTPA: dietyléntriaminpentaacetát železitý, Fe-EDDHA: etyléndiamin-di-(o-
hydroxyfenylacetát) železitý
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ÚVOD
Jírovec maďal, nazývaný také koňský kaštan (Aesculus hippo-
castanum L.), který je původem z Balkánského poloostrova, je 
sadovnicky a krajinářsky významná dřevina nejen v ČR, ale 
v řadě dalších zemí Evropy. V ČR je jírovec maďal po již více 
než tři staletí vysazován do zámeckých zahrad, parků, intra-
vilánů měst a obcí, do liniových výsadeb podél cest a komu-
nikací a stal se tak neodmyslitelnou součástí urbánní kraji-
ny a člověkem pozměněné přírody. Vedle těchto krajinářských 
funkcí je jírovec maďal dlouhodobě využíván také jako plodo-
vý strom v  intenzivních mysliveckých provozech (oborách), 
kde je významným zdrojem potravy spárkaté zvěře. 

Z hlediska zdravotního stavu byl jírovec maďal po dlouhá léta 
bezproblémovou, vitální a stresům odolnou dřevinou, která 
relativně dobře snášela i velmi zátěžové prostředí. Významná 
změna započala v roce 1984, kdy bylo poprvé v Makedonii 
zjištěno napadení jírovců novým druhem minujícího hmy-
zu, který byl popsán jako klíněnka jírovcová (Cameraria ohri-
della) (Deschka & Dimic, 1986). První výskyt tohoto škůd-
ce v ČR byl zaznamenán v roce 1993 (Liška, 1997), v krát-
ké době se invazně rozšířil po celé Evropě (Skuhravý, 1999) 
a lze ho již považovat za škůdce plně aklimatizovaného a tr-
vale působícího.

Larvy klíněnky vyžírají pletivo mezi pokožkami listu a vytvá-

ří tzv. minu (podkopěnku, podkop). Během minování lar-
vy prvního instaru se vytváří prvotní „zažírací“ chodbička 
(tzv. poutko), po přechodu do druhého instaru začíná tvor-
ba kruhové miny, která se žírem vyšších instarů larvy postup-
ně protahuje do oválného tvaru (obr. 1). Při vyšším napadení 
může docházet také k vzájemnému propojení sousedících min          
a vzniku miny plošné. Vývoj klíněnky v průběhu minování 
zahrnuje šest instarů larev a končí stádiem kukly. V podmín-
kách ČR vytváří klíněnka až tři generace do roka. Poškoze-
ní listu minováním v interakci s houbovou infekcí Guignar-
dia aesculi a abiotickými vlivy zátěžového prostředí způsobuje 
intenzivní nekrózu a svinování čepelí listů s následkem před-
časné defoliace stromů (Mertelík et al., 2004). Tento průběh 
poškození významně narušuje funkce jírovce maďalu jako vý-
znamné dřeviny v životním prostředí člověka a obecně před-
stavuje i riziko pro celkový zdravotní stav stromu. Opakova-
né přemnožování vytvořilo z klíněnky jírovcové jednoznačně 
nejvýznamnějšího škůdce jírovců.

Pro přímou ochranu proti klíněnce byly v našich podmínkách 
odzkoušeny různé systémy použití pesticidních látek (Šefrová, 
2001). Byla prokázána velmi dobrá účinnost látek difl ubenzu-
ron a tefl ubenzuron (Mertelík et al., 2004). Zkoušené uplat-
nění metod aplikace látek s pesticidním účinkem do podkor-
ních pletiv báze kmenů jírovců (Juhásová et al., 2008) zahr-
nuje celou řadu rizikových aspektů a vyžaduje další ověření. 

VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ REZISTENTNÍCH PROJEVŮ AESCULUS 
HIPPOCASTANUM (KLON M06) VE VZTAHU K INFESTACI KLÍNĚNKOU 
JÍROVCOVOU (CAMERARIA OHRIDELLA)  V OBDOBÍ 2001–2008 

RESULTS OF EVALUATION OF RESISTANT BEHAVIOUR TO CAMERARIA 
OHRIDELLA IN CLONED PLANTS AESCULUS HIPPOCASTANUM M06 IN 
PERIOD 2001 TO 2008
Josef Mertelík, Kateřina Kloudová

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, Průhonice 252 43, mertelik@vukoz.cz 

Abstrakt

U klonu jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) M06 je popsán projev jeho rezistentního chování ke klíněnce jírovcové 
(Cameraria ohridella) v podobě zastavení tvorby min v důsledku odumření larev v raných instarech, nebo v průběhu tvorby 
netypických min, čímž se výrazně sníží celkové poškození listové plochy. Toto chování bylo experimentálně ověřováno v období 
2001–2003 u dvaceti pěti kontejnerovaných roubovanců M06 na podnožích semenáčků jírovce maďalu v podmínkách 
skleníkové a venkovní infestace klíněnkou jírovcovou. U stejných rostlin pokračovalo hodnocení v trvalé výsadbě na dvou 
lokalitách v  období 2004–2008. V  průběhu osmi vegetačních období bylo toto rezistentní chování potvrzeno u všech 
hodnocených rostlin.

Klíčová slova: jírovec maďal, mortalita larev, atypické miny, Česká republika

Abstract

Th e expression of the resistant behaviour of horse chestnut (Aesculus hippocastanum) clone M06 to horse chestnut leaf miner 
(Cameraria ohridella) is described. Th e development of mines stopped either in their initial phase due to the larvae dying in the 
fi rst two instars or during formation of atypical mines, which results in considerably lesser damage to lamina. Th is behaviour 
was tested in 2001–2003 on twenty fi ve potted plants grafted on horse chestnut seedlings. Th e experiments were carried 
out in glasshouse chamber as well as in natural conditions. After the plants were planted in soil, the experiments continued in 
2004–2008 on two localities. During the eight years experiments the resistant behaviour was confi rmed on all of the tested plants. 

Key words: horse chestnut, horse chestnut leaf miner, larvae mortality, atypical mines, Czech Republic
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ÚVOD
Pravé padlí napadá chryzantémy (Chrysanthemum × gran-
difl orum (Ramat.) Kitam.) pěstované ve skleníku především 
v  jarních a v  podzimních měsících. Na rostlinách pěstova-
ných ve venkovních podmínkách se vyskytuje zejména kon-
cem léta a na podzim. Typický je bělavý moučnatý povlak 
mycelia a konidií, který pokrývá listy, a při silném napade-
ní listy postupně žloutnou a zasychají. U silně napadených 
rostlin je v důsledku odumírání listů omezován růst a kvali-
ta rostlin je výrazně snížena. Jako původce se uvádí v odbor-
né literatuře často Oidium chrysanthemi (Stahl et al., 1993; 
Wohanka, 2006). Horst a Nelson (1997) uvádějí, že patoge-
nem je Oidium chrysanthemi DC. a je považován za anamor-
fa Erysiphe cichoracearum DC. (syn. Golovinomyces cichorace-
arum (DC.) V. P. Gelyuta). Teleomorf nebyl nalezen, rozliše-
ní závisí na nepatrných rozdílech v morfologii konidií, kte-
ré mají problematickou validitu. V moderních fytopatologic-
kých příručkách pro praxi se běžně označuje za původce pra-
vého padlí na chryzantémách Erysiphe cichoracearum s  po-
měrně širokým spektrem hostitelských rostlin.

Rozvoj padlí na rostlinách chryzantém podporuje vyšší hus-
tota porostu, přehnojení dusíkem a relativně vysoká vlhkost 
vzduchu. Silné kolísání teploty a pohyb vzduchu při častém 
a vydatném větrání napomáhají rozvoji choroby. K  preven-

tivním opatřením patří udržování vyrovnaného klimatu bez 
velkých teplotních změn, vyrovnané hnojení a nepříliš hustý 
spon rostlin (Wohanka, 2006).

Během čtyřicetileté práce s chryzantémami jsme se setkali se 
spontánním výskytem pravého padlí v porostech ve sklenících 
i na venkovních plochách. U stovek odrůd a novošlechtění, se 
kterými pracujeme, bylo však napadení značně rozdílné.

Cílem práce bylo zjistit v objektivním skleníkovém testu roz-
díl v náchylnosti jednotlivých odrůd a novošlechtění v širo-
kém sortimentu, který je ve VÚKOZ, v.v.vi., Průhonice udr-
žován.

MATERIÁL A METODA
Ve skleníkovém testu bylo hodnoceno 490 klonů chryzan-
tém (Chrysanthemum × grandifl orum (Ramat.) Kitam.) z růz-
ných pěstitelských skupin. Zařazeny byly odrůdy ze světo-
vého sortimentu, tuzemské odrůdy a novošlechtění, křížen-
ci kulturních odrůd s botanickými druhy Chrysanthemum ja-
ponense var. ashizuriense Kitam., Ch. yoshinaganthum Makino 
ex Kitam., Ch. makinoi var. wakasaense (Shimotomai) Kitam. 
(označené kříženci MR) a s Ajania pacifi ca (Nakai) Bremer et 
Humphries (označené kříženci A). Dalších 160 klonů zařa-

HODNOCENÍ NÁCHYLNOSTI ODRŮD CHRYZANTÉM (CHRYSANTHEMUM 
× GRANDIFLORUM) K PRAVÉMU PADLÍ (ERYSIPHE CICHORACEARUM)

EVALUATION OF SUSCEPTIBILITY TO POWDERY MILDEW (ERYSIPHE 
CICHORACEARUM) IN THE ASSORTMENT OF CHRYSANTHEMUM 
VARIETIES (CHRYSANTHEMUM × GRANDIFLORUM)
Rudolf Votruba

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, votruba@vukoz.cz

Abstrakt 

Pravé padlí (Erysiphe cichoracea rum DC.) je běžným parazitem, který napadá chryzantémy (Chrysanthemum × grandifl orum 
(Ramat.) Kitam.) ve sklenících i na venkovním stanovišti. V testu ve skleníkových podmínkách bylo hodnoceno 490 genotypů 
na náchylnost k této chorobě. Při zvolené stupnici 1–5 bodů (1 – nenáchylný, 5 – silně náchylný) bylo 17 % hodnoceno bodem 
1, 13 % bodem 2, 15 % bodem 3, 24 % bodem 4 a 31 % bodem 5. Odrůdy a novošlechtění ze šesti různých pěstebních skupin 
vykazovaly podobnou průměrnou odolnost 3,1–3,7 bodů. Mutanti pocházející z hodnocených genotypů (dalších celkem 160 
klonů) měli vesměs stejnou reakci na napadení jako výchozí genotyp. Z hodnocení je zřejmé, že mezi odrůdami chryzantém 
jsou výrazné rozdíly v náchylnosti k padlí a že by bylo možné využít odolné genotypy jako zdroj rezistence ve šlechtění. 

Klíčová slova: Chrysanthemum × grandifl orum, pravé padlí, odrůdy, náchylnost, hodnocení

Abstract 

Powdery mildew (Erysiphe  cichoracearum DC.) is a common parasite that invades chrysanthemum (Chrysanthemum × grandifl orum 
(Ramat.) Kitam.) in greenhouses and outdoor. In the test under greenhouse conditions, 490 chrysanthemum genotypes were 
evaluated for susceptibility to this disease. At the selected fi ve-point scale (1 – not susceptible, 5 – highly susceptible), 17 % 
of genotypes were valued by point 1, 13 % by point 2, 15 % by point 3, 24 % by point 4 and 31 % by point 5. Varie ties 
and newly bred cultivars from six diff erent cultivation groups showed similar average susceptibility 3.1–3.7 points. Mutants 
coming from evaluated genotypes (others 160 clones) had mostly the same reaction like the original genotype. Th ere is evident 
from the evaluation that distinct diff erences in susceptibility to mildew are among chrysanthemum varieties. Th us, the resistant 
genotypes would be possible to use as the source of resistance in breeding programmes.

Key words: Chrysanthemum × grandifl orum, powdery mildew, varieties, susceptibility, evaluation
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INTRODUCTION
Golden or bronze-leaved varieties of zonal pelargoniums 
(Pelargonium × hortorum Bailey) have golden (yellow-green) 
leaves without zone or with zone varying from light bronze 
to deep chestnut. Compared with green-leaved varieties, 
the golden-leaved ones have a reduced chlorophyll content. 
Because of it golden-leaved plants together with the basic 
colour of leaves have also changed the brown colour of the 
zone to the bronze one.

 It was found (Baur, 1907) that the golden-leaved variety of 
zonal pelargonium ‘Verona’ was inherited, similarly like the 
mutants of snapdragon (Antirrhinum majus), in which the 
golden-leaved trait was determined by a nuclear gene with 
incomplete dominance. Th e author showed that the tested 
golden-leaved plants (also known as aurea) were heterozygotes 

that after selfi ng segregated into a monohybrid ratio of              
1 green : 2 aurea : 1  white-yellow  progeny (all white-yellow 
plants died due to the absence of chlorophyll a few days after 
germination). Th e crossing of aurea type with green-leaved 
plants resulted in the segregation ratio of 1 green : 1 aurea.

Another author studying segregation ratios in golden-leaved 
pelargoniums (Noack,1924) obtained the segregation ratio of 
1 green: 2.3 aurea (: 0.3 whitish) after the selfi ng of golden-
leaved plants, which agrees with P = 0.19 if compared with 
the expected segregation ratio of 1:2(:1). When crossing 
golden and green plants, he obtained the segregation ratio       
1 green: 0.95 aurea in the progeny, which  also agrees with the 
expected segregation ratio 1:1.

In the paper studying the inheritance of red-spotted petals 
and golden leaves in zonal pelargoniums (Almouslem, Tilney-

SEGREGATION RATIOS OF LEAF COLOUR AND LETHALITY IN GOLDEN  
-LEAVED PELARGONIUM × HORTORUM  BAILEY

ŠTĚPNÉ POMĚRY BARVY LISTŮ A LETALITA U ZLATOLISTÝCH TYPŮ 
PELARGONIUM × HORTORUM  BAILEY
Otka Plavcová

Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Květnové nám., 391 , 252 43 Průhonice, 
Czech Republic, plavcova@vukoz.cz

Abstract 

Th e aim of our study was to test segregation ratios in golden-leaved pelargoniums, particularly from the aspect of the 
production of golden-leaved hybrid varieties propagated by seeds. Th e golden colour of leaves in Pelargonium × hortorum is 
controlled by the nuclear gene aurea with incomplete dominance. Golden-leaved types may exist only as heterozygotes (Aur+/
Aur) while the light yellow homozygous constitution (Aur/Aur) is lethal. When heterozygous golden-leaved and homozygous 
green-leaved ((Aur+/Aur+) lines were crossed, only three golden-leaved lines (from the fi ve tested) had progenies with segregation 
ratios consistent with expected segregation ratio 1:1. But also in these consistent progenies was, in the most cases, the class 
of golden-leaved heterozygotes reduced (reduction by 7–8%). Two hybrid combinations had segregation ratios signifi cantly 
diff erent (reduction of golden-leaved herozygotes by 15% and 43%). In the phase of cotyledons the segregation ratios of selfed 
golden-leaved lines (Aur+/Aur) were altered in a diff erent way with a reduction in classes containing lethal alleles (1 Aur+/Aur+ 
: <2 Aur+/Aur: <1 Aur/Aur). Th e lethality of aurea gene in pelargoniums is mostly expressed in two eff ective phases. Th e fi rst 
eff ective phase is apparently either in gametogenesis or in embryogenesis (10–68% of light yellow homozygotes and 0–38% 
of golden heterozygotes died in the inbred progeny in our experiment). Th e second eff ective phase, when the remaining 
homozygotes Aur/Aur die due to chlorophyll absence, occurs in about 14 days after the germination of seedlings.

Key words: Pelargonium, golden-leaved plants, segregation ratios of leaf colour, lethal allele, aurea gene

Abstrakt

Cílem studie bylo testování štěpných poměrů u zlatolistých pelargonií, a to zejména z hlediska produkce zlatolistých hybrid-
ních odrůd množených semeny. Zlatá barva listů  u Pelargonium × hortorum  je řízena jaderným genem aurea s neúplnou do-
minanci. Zlatolisté typy mohou existovat pouze jako heterozygoti (Aur+/Aur). Světle žlutá homozygotní konstituce (Aur/Aur) 
je letální. Při křížení heterozygotních zlatolistých linií s homozygotními zelenolistými liniemi (Aur+/Aur+) poskytly jen tři zla-
tolisté linie (z pěti testovaných) potomstva se štěpnými poměry shodnými s očekávaným štěpným poměrem 1:1.  Ale i u těch-
to shodných potomstev byla ve většině případů početně snížena třída zlatolistých heterozygotů (defi cit 7–8%). Dvě hybridní 
kombinace měly štěpné poměry významně odlišné (defi cit zlatolistého heterozygota 15% a 43%). Samosprášené zlatolisté li-
nie (Aur+/Aur) měly ve fázi děložních lístků většinou  různě  pozměněné štěpné poměry se snížením v  třídách obsahujících le-
tální alely (1Aur+/Aur+:<2 Aur+/Aur :< 1  Aur/Aur ). Letalita genu aurea se  u pelargonií projevuje většinou ve dvou fázích účin-
nosti. První fázi účinnosti má zřejmě v gametogenesi či embryogenesi (v našem pokuse  při ní uhynulo v inbredním potomstvu 
10–68 % světle žlutých homozygotů a  0–38 % zlatých heterozygotů). Druhá fáze účinnosti, v níž odumírá zbytek homozygo-
tů Aur/Aur v důsledku absence chlorofylu, nastává  asi za 14 dní po vyklíčení semenáčů.

Klíčová slova: pelargonie, zlatolisté rostliny, štěpné poměry barvy listů, letální alela, gen aurea
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ÚVOD
Při konzervaci genetické diverzity se uplatňují dvě základ-
ní konzervační strategie: in situ a ex situ (Engelmann, 2009). 
U genofondu okrasných rostlin je uchování genových zdro-
jů (GZ) zajišťováno především ex situ (dlouhodobé uchová-
ní vzorků GZ v řízeném prostředí) s využitím generativního 
nebo vegetativního rozmnožování. Pro konzervaci rostlin se 
kromě klasických metod stále více uplatňují biotechnologické 
postupy. Využívají se pro shromažďování, zmnožení a ucho-
vání genofondů, a to především u druhů vegetativně množe-
ných nebo u takových druhů, jejichž semena nesnáší vysouše-
ní a nízké teploty, a proto vylučují použití klasického konzer-
vačního postupu (Roberts, 1973). Během posledních dvace-
ti let byly in vitro techniky aplikovány u více než tisíce odliš-
ných druhů (George, 1993a,b).

Uchování GZ formou in vitro kultur skýtá některé výhody 
oproti klasickému způsobu udržování na poli a ve skleníku: 
malé požadavky na prostor, celoroční možnost odběru rost-
linného materiálu, kontrolu zdravotního stavu (McCown, 
2003). Významnou roli hrají in vitro techniky při elimina-

ci virových onemocnění, neboť asexuální způsob rozmnožo-
vání umožňuje také proliferaci virů v rostlinách. Šíření viro-
vých chorob napomáhá distribuce rostlin přes rozsáhlá geo-
grafi cká území (Daub et al., 1997). Následkem dlouhodo-
bé kontinuální virové rekontaminace může dojít u některých 
druhů (např. u chryzantém) až ke ztrátě původního vzhledu 
(Reynoird a Vidalie, 1995). Pro eliminaci virových chorob se 
u rostlin využívají již dlouhou dobu in vitro techniky (Har-
riman et al., 2006), především meristémová kultura a ter-
moterapie. Ozdravování pomocí meristémové kultury bylo  
poprvé  úspěšně aplikováno u jiřinek (Morel a Martin, 1952). 
Mezi nevýhody in vitro technik při udržování genofondů 
patří to, že každý přírůstek reprezentuje pouze jeden genotyp 
v omezeném počtu vzorků, a možnost vzniku kontaminace 
způsobené lidskou chybou (Anupunt, 2003).

Podle požadované doby konzervace lze rostlinný materiál ve 
sterilních podmínkách uchovat dvěma způsoby: omezením 
růstu (slow growth), a tím prodloužení intervalů mezi sub-
kulturami, nebo pomocí kryoprezervace (dlouhodobé ucho-
vání v  tekutém dusíku při –176 °C). Tímto způsobem je 
možné rostlinný materiál uchovat beze změn a genetických 

SHRNUTÍ POZNATKŮ PŘI UDRŽOVÁNÍ KOLEKCÍ VYBRANÝCH DRUHŮ 
KVĚTIN S VYUŽITÍM IN VITRO TECHNIK

FINDINGS FROM THE MAINTENANCE OF SELECTED FLOWER SPECIES 
COLLECTIONS USING IN VITRO TECHNIQUES
Jana Šedivá

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, sediva@vukoz.cz

Abstrakt 

Práce shrnuje podmínky střednědobého udržování, využití a rozsahu genobanky v podmínkách in vitro u jiřinky proměnli-
vé, chryzantémy zahradní a petúnie. Sbírka in vitro obsahuje 204 položek. Kultury in vitro byly dlouhodobě kultivovány na 
modifi kovaném MS médiu bez růstových regulátorů v růstové komoře při teplotě 10 °C, osmihodinové fotoperiodě a intenzitě 
světla 3 500 luxů. Kultivace petúnií vyžadovala zvýšení koncentrace železa o 20 % v kultivační médiu v porovnání s ostatními 
květinami. Subkultivace byla prováděna u jiřinek po 8–9 měsících, u chryzantém a petúnií po 10–12 měsících s použitím 
vrcholových a nodálních explantátů. Pouze u jiřinek vzhledem k venkovnímu pěstování bylo u vybraných klonů provedeno 
ozdravování od DMV (Dahlia mosaic virus) s využitím meristémové kultury. Při odvození mladého materiálu z genobanky 
in vitro byla zvýšena multiplikační schopnost explantátů přídavkem cytokininu zeatinu nebo benzyladeninu v koncentraci         
0,5 mg.l-1. Indukce kořenů byla u výhonů dosažena na kultivačním médiu bez přídavku růstových regulátorů.

Klíčová slova: Dahlia pinnata, Chrysanthemum × grandifl orum, in vitro kolekce, Petunia × atkinsiana, uchování omezeným 
růstem, zachování genofondu 

Abstract

Conditions of a medium-term maintenance, use and extent of the gene bank under in vitro conditions for the species Dahlia 
pinnata, Chrysanthemum × grandifl orum and Petunia × atkinsiana are given. In vitro cultures were cultivated for a long period 
on the modifi ed MS medium without growth regulators in a growth chamber at temperature of 10 °C, 8-hour-period and 
light intensity of 3,500 lx. Compared to other fl owers, the cultivation of petunias required by 20% increased Fe concentration 
in the cultivation medium. Subcultivation was performed after 8–9 months (Dahlia) or 10–12 months (Chrysanthemum, 
Petunia) using top and nodal explants. Only in dahlias, considering their growing under outdoor conditions, selected clones 
were healed from DMV (Dahlia mosaic virus) using the meristem culture. Deriving a young material from in vitro gene bank, 
multiplication abilities of explants were increased by addition of cytokinin zeatin or benzyladenin in concentration 0.5 mg.l-1. 
Th e root induction in shoots was reached on the cultivation medium without addition of growth regulators. 

Key words: Dahlia pinnata, germplasm conservation, Chrysanthemum × grandifl orum, in vitro collecting, Petunia × atkinsiana, 
slow growth storage  
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Vstavačovité (čeleď Orchidaceae) jsou jednou z největších če-
ledí semenných rostlin. Intenzifi kace lidské činnosti v krajině 
je provázena rozsáhlými změnami v  rozšíření vstavačovitých 
rostlin a omezení počtu vhodných biotopů je pak limitujícím 
faktorem pro udržení druhu v oblasti, případně může mít za 
následek jeho úplné vymizení. Středoevropské druhy orchi-
dejí patří vzhledem ke složité ekologii a biologii mezi nejvíce 
ohrožené rostliny. V současné době stojí v popředí ochranář-
ských zájmů v souvislosti s druhovou ochranou a jejich citli-
vou reakcí na rušivé vlivy vnějších faktorů na původní pro-
středí. Značné nároky terestrických orchidejí na nenarušená 
stanoviště souvisí také s jejich vazbou na symbiotické houby 
v půdním humusu. Jedním z prostředků aktivní ochrany, kte-
rý směřuje k zachování nebo obnově populací, je metoda je-
jich kultivace v podmínkách ex situ. Technika in vitro je čas-
to jedinou možnou metodou množení terestrických orchidejí. 
Kultivace se nejčastěji provádí generativní metodou v asymbi-
otických podmínkách, při které zdroj uhlíkatých látek v živ-
ném médiu nahrazuje přítomnost houbového endofyta (Vej-
sadová et al., 2002; Sommerville et al., 2008). Bylo zjištěno, 
že mezi podstatné faktory, které pozitivně ovlivnily růst a vý-

voj in vitro semenáčů rodu Dactylorhiza, patří růstové regulá-
tory (Vejsadová, 2006; Wotavová et al., 2007). V in vitro kul-
turách se používají jednak cytokininy, které podporují bu-
něčné dělení i tvorbu adventivních pupenů, jednak auxiny 
pro stimulaci prodlužovacího růstu buněk, rostlinných orgá-
nů a tvorby kořenů (Rasmussen, 1995). Cytokininy, zejmé-
na benzyladenin (BA) nebo kinetin, stimulovaly vývoj proto-
kormů u druhů Cypripedium calceolus nebo Epipactis hellebo-
rine (De Pauw et al., 1995; Malmgren, 1996). 

Převod in vitro semenáčů do ex vitro podmínek je obtížný 
v závislosti na stupni jejich mykotrofi e, druhy, které jsou v do-
spělosti prakticky zcela autotrofní, nezávislé na přítomnos-
ti houbového endofyta, se převádějí do nesterilních podmí-
nek snadněji (Procházka, 1980). Podle Vlašínové (1988) je 
pro převod semenáčů důležitá především hlíza s kořenovou 
částí, neboť listy většinou při přenosu usychají. Zettler (1997) 
doporučuje substrát inokulovat vhodným houbovým symbi-
ontem a poté přenést rostliny do skleníku s častým postřikem, 
aby se zabránilo dehydrataci rostlin. Frosch (1983) vysázel se-
menáče druhu Ophrys holoserica do hrubého písku a rostliny 
udržoval v zimním období při vyšší vzdušné vlhkosti a  tep-
lotě 2–8 °C. Tímto způsobem bylo dopěstováno 500 rostlin, 
z nichž 10 % vykvétalo již po 22 měsících od výsevu. Vejsado-

EX SITU KULTIVACE OHROŽENÉHO DRUHU PLATANTHERA BIFOLIA (L.) 
L. C. RICHARD

EX SITU CULTIVATION OF ENDANGERED SPECIES PLATANTHERA BIFOLIA 
(L.) L. C. RICHARD
Hana Vejsadová

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, vejsadova@vukoz.cz

Abstrakt 

Byla studována metoda ex situ kultivace u ohroženého druhu terestrické orchideje vemeníku dvoulistého – Platanthera bifo-
lia (L.) L. C. Richard. V experimentech byla použita zralá semena z lokality u Netolic v jižních Čechách. Semena byla povr-
chově sterilizována 70% etanolem po dobu 3 min a 7,2% roztokem hypochloridu vápenatého po dobu 40 min. Byl sledován 
vliv auxinů i cytokininů na růstové parametry in vitro semenáčů a složení substrátu na růst ex vitro rostlin. Byl zjištěn průkaz-
ný růstově-stimulační efekt kinetinu v přítomnosti auxinů kyseliny naftyloctové (NAA) a kyseliny indolyloctové (IAA). Cyto-
kinin zeatin se v kombinaci s IAA osvědčil jako důležitá složka médií indukující tvorbu hlíz. Složení substrátu průkazně ovliv-
nilo procento rostoucích ex vitro rostlin. Ve směsi perlitu s vápenitým jílem a hrabankou došlo k průkaznému zvýšení (až o 25 %) 
počtu rostlin ve srovnání s variantou s čistým perlitem. Uvedená metoda asymbiotické kultivace vedla k získání plně vyvinu-
tých rostlin. 

Klíčová slova: terestrické orchideje, in vitro generativní množení, auxiny, cytokininy, převod ex vitro 

Abstract 

Th e method of ex situ cultivation was studied in endangered species of terrestrial orchid Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard. 
In the experiments, mature seeds from the locality near Netolice in southern Bohemia were used. Th e surface sterilization 
of seeds was applied using 70% ethanol for 3 min and 7.2% calcium hypochlorite for 40 min. Th e infl uence of auxins and 
cytokinins on in vitro seedling growth parameters and substrate composition eff ect on ex vitro plant growth were found. Th e 
signifi cant growth-stimulative impact of kinetin in the presence of naphtylacetic acid (NAA) and indoleacetic acid (IAA) 
was assessed. Th e cytokinin zeatin and IAA combination was proved the substantial component of medium inducing tuber 
formation. Th e substrate composition had signifi cant eff ect on the percentage of growing ex vitro plants. In the mixture of 
perlite: calcareous clay: leaf litter, the number of plants was substantially improved (by up to 25%) compared to clean perlite 
treatment. Th e fully developed plants were obtained using presented asymbiotic cultivation method.

Key words: terrestrial orchids, in vitro generative propagation, auxins, cytokinins, ex vitro transfer
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ÚVOD
Druhové bohatství dřevin domácích v České republice (t.j. 
autochtonní dendrofl óra) je relativně chudé. Čítá okolo 200 
druhů podle současného pojetí (Úradníček et al., 2001), čás-
tečně včetně řady druhů, jejichž zařazení mezi pravé dřevi-
ny je problematické. Jako pravé dřeviny můžeme chápat dru-
hy, vyznačující se více let probíhajícím fázovým tloustnutím 
dřevnatícího stonku, kdy střídání fáze růstu a klidu vytvá-
ří soustředné letokruhy. Na hranici této defi nice se nacháze-
jí i naše četné druhy taxonomicky problematického rodu Ru-
bus L., ostružiník, které jsou zde z výše uvedeného počtu vy-
jmuty (též v souladu s citovanými autory). Z uvedeného po-
čtu u nás autochtonních druhů lze přísně vymezené pravé dře-
viny zahrnout do asi 60 rodů. Převážná většina u nás domá-
cích druhů dřevin vykazuje rozsáhlý přirozený areál, který zasa-
huje také do naší republiky, i když někdy jen okrajově (zejmé-
na teplomilné druhy na jižní Moravu). Endemických, tj. výluč-
ně na naše území vázaných druhů pravých dřevin máme velmi 
poskrovnu. Všechny jsou navíc soustředěny do jediného rodu 
– jeřáb, Sorbus L. 

V současnosti je v autochtonní dendrofl óře České republiky 
rozlišováno 19 druhů rodu Sorbus, z toho devět druhů ende-
mických a dva subendemické, tj. s existujícím nebo historic-
ky doloženým výskytem okrajově zasahujícím za hranice stá-
tu (Kovanda, 2002; Lepší et al., 2008, 2009). Všechny tyto 
endemické druhy (dále viz včetně druhů subendemických) 
jsou vázány na malou oblast výskytu (stenotopní endemity, 
resp. stenoendemity), někdy dokonce jen na jedinou lokali-
tu. Populace našich druhů nejsou příliš početné – jsou tvoře-
ny obvykle jen několika desítkami (v krajním případě méně 
než 20) nebo nanejvýš stovkami jedinců. Většina z nich se na-
chází na lokalitách představujících zbytkové fragmenty příro-
dovědně cenných polopřirozených biotopů v kulturní krajině 
a jde tedy o druhy zřetelně ohrožené, jejichž ochrana není do-
statečně nebo dokonce vůbec zajištěna. Přitom ekologicky ne-
gativní tlak kulturní krajiny (splachy hnojiv a herbicidů, ru-
deralizace rostlinných společenstev, přemnožení zvěře, změny 
přirozené lesní skladby a účelové lesní hospodářství, aj.) ne-
lze v mnoha případech eliminovat ani maloplošnými chráně-
nými územími. Je nesporně naší národní povinností chránit 
unikátní přírodní genofond domácích jeřábů. I když některé 

ENDEMICKÉ JEŘÁBY ČESKÉ REPUBLIKY (ROD SORBUS, ČELEĎ 
ROSACEAE)

ENDEMIC ROWANS OF THE CZECH REPUBLIC (SORBUS, ROSACEAE)
Roman Businský

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, businsky@vukoz.cz

Abstrakt

Cílem studie je shromáždit nejnovější informace o druhové diverzitě rodu Sorbus v České republice, kde je dnes známo 5 zá-
kladních druhů s velkým areálem (včetně jednoho druhového agregátu) a 12 hybridogenních druhů, z nichž 11 je na našem 
území (sub)endemických. Všechny tyto hybridogenní endemické druhy vznikly procesem hybridizace mezi zástupci rozdíl-
ných podrodů a rozmnožují se především nepohlavně pomocí obligátní nebo ojediněle fakultativní apomixie. Čtyři z pěti ev-
ropských podrodů jeřábu se v České republice zúčastňují na vzniku hybridogenních druhů. Tato studie vychází z literárních 
údajů, které jsou rozšířeny o poznatky vlastního pozorování v přírodních populacích všech našich druhů jeřábu a o výsledky 
srovnávacího studia herbářových dokladů. Studie shrnuje základní taxonomické a biogeografi cké informace o těchto druzích   
a přináší nový kompletní klíč k určení druhů rodu Sorbus domácích nebo zplaňujících v České republice. Hlavním závěrem 
studie je zjištění vysokého stupně ohrožení našich endemických jeřábů a ne vždy uspokojivá stávající ochrana populací dotyč-
ných druhů. Základní taxonomické studium rodu Sorbus v České republice není dnes ještě uzavřeno.

Klíčová slova: Sorbus, endemity Česká republika, determinace

Abstract

Th e objective of the study is to accumulate latest information on species diversity of the genus Sorbus in the Czech Republic, 
where 5 primary species with a large geographic range of distribution (including one species aggregate), and 12 hybridogenous 
species (11 endemic or subendemic on the Czech Republic territory) are known today. All these hybridogenous endemic 
species arose by hybridization between members of diff erent subgenera and they reproduce primarily asexually by obligatory 
or, rarely, facultative apomixis. Four out of fi ve European subgenera of rowans in the Czech Republic participate in the origin 
of hybridogenous species. Th is study is based on published data extended by information gained by own observations in 
natural populations of all Czech rowan species, and also by results of comparative examination of herbarium specimens. Th e 
study summarizes the basic taxonomical and biogeographical information on these species and provides a new comprehensive 
key to the species of the genus Sorbus native and naturalized in the Czech Republic. As the main conclusion, a high degree of 
endargement of the Czech endemic rowans and often unsatisfying current protection some of the above mentioned species 
populations was documented. Th e basic taxonomical study of members of the genus Sorbus native in the Czech Republic is 
not yet concluded.

Key words: Sorbus, Czech Republic endemic, determination key
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ÚVOD
Mezidruhové křížence borovic (rod Pinus L.) lze rozdělit do 
tří skupin podle jejich původů: přírodní, spontánně pouze      
v kultuře vzniklí a záměrně vytvoření (podrobněji viz Busin-
ský, 2008). Kříženci druhé skupiny, tj. spontánně vzniklí, ale 
známí pouze z kultury, vznikají mezi příbuznými druhy s ge-
ografi cky vzdálenými přírodními areály. Může však existovat 
kvalitativní přechod mezi první a druhou skupinou, kdy kří-
ženec vznikne spontánně na přírodním stanovišti ve smíšené 
populaci rodičovských druhů, která je sice sekundárně spon-
tánní, ale byla založena uměle. Pak přicházejí v úvahu ještě va-
rianty, kdy uměle založený zakladatelský porost (nebo vysaze-
ná nepočetná skupina či jedinec, mateřské pro sekundární po-
pulaci nebo přímo křížence) spadá do přirozeného areálu jed-
noho nebo obou rodičovských druhů, případně zda je či není 
známa provenience výsadby. Také je možná varianta, při které 
příslušný mezidruhový kříženec vznikne spontánně v důsled-
ku kontaktu výsadeb rodičů, ale není znám z přirozené po-
pulace rodičovských druhů, které jsou geografi cky nebo ale-
spoň geneticky parapatrické (v možném genetickém kontak-
tu vzhledem k přenosu pylu na určitou vzdálenost), což je pří-
pad křížence P. tabuliformis Carrière a P. sylvestris L. (Busin-
ský, 2008: 98), zjevně nesprávně popsaného jako P. × litvino-
vii L. V. Orlova.

Přírodní křížence, resp. hybridní kombinace borovic je dále 
možné rozdělit podle frekvence výskytu na ty, které vytváře-
jí relativně početné hybridní populace na příhodných lokali-
tách, a ty, které známe jen jako velmi vzácně nalézané jednot-
livé jedince. Kříženci vytvářející početné hybridní populace 
se obvykle vyznačují velkým rozsahem variability s výskytem 
morfotypů blízkých jednomu až druhému rodiči a množstvím 
přechodných morfotypů, často s rekombinací rodičovských 
znaků. Takovéto hybridní roje vznikají vlivem frekventované-
ho zpětného až vícenásobně zpětného křížení a mohou se ně-
kdy (často po snížení toku genů s jedním z výchozích rodi-
čovských druhů) postupně stabilizovat vlivem introgrese, tak-
že jsou někdy uváděni jako hybridní druhy bez symbolu kříž-
ku. Příkladem takového křížence vytvářejícího alespoň někte-
ré populace introgresního charakteru (viz Watano et al., 2004; 
Businský, 1999: 57) může být Pinus × hakkodensis Makino (= 
P. parvifl ora Siebold & Zucc. × P. pumila (Pall.) Regel), japon-
ský taxon z podrodu Strobus, někdy nevhodně uváděný jako 
samostatný druh, tj. bez symbolu křížku (Farjon, 2005). Cha-
rakteristickým příkladem křížence borovic vytvářejícího čas-
té smíšené hybridní populace s oběma rodičovskými druhy je 
P.   rhaetica Brügger (= P. uncinata Ramond ex DC.  P. sylvestris 
L.), obzvláště pak její východní hybridní poddruh P. × rhaeti-
ca Brügger nothosubsp. digenea (Beck) K. Richt.(= P. uncina-
ta subsp. uliginosa (Neumann) Businský × P. sylvestris), běž-

NÁLEZ PINUS × NEILREICHIANA (= P. SYLVESTRIS × P. NIGRA) NA 
PŘÍRODNÍM STANOVIŠTI V SEVERNÍCH ČECHÁCH

DISCOVERY OF PINUS × NEILREICHIANA (= P. SYLVESTRIS × P. NIGRA) AT      
A NATURAL SITE IN NORTHERN BOHEMIA
Roman Businský

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, businsky@vukoz.cz

Abstrakt

Pinus × neilreichiana (= P. sylvestris × P. nigra) je jedním z nejvzácnějších známých přírodních mezidruhových kříženců rodu. 
Byl však vícekrát nalezen spontánně vzniklý v lesnické kultuře nebo vytvořen uměle. Cílem práce je podat informace o jeho no-
vém objevu na přírodním stanovišti v severních Čechách, kde kříženec vznikl spontánně mezi potomstvem rodičů kulturního 
původu. Po analýze literárních údajů byla shrnuta historie nálezů tohoto křížence. Nově objevený hybridní jedinec byl porov-
nán s typovým materiálem P. × neilreichiana a synonyma P. × permixta a také s dokladovým materiálem několika vysazených je-
dinců studovaných autorem v maďarském Kamoni Arboretum a v Průhonicích u Prahy. Závěrečné zjištění povrzuje domněn-
ku    o výjimečnosti Pinus × neilreichiana v přírodních populacích rodičů a na druhé straně občasný spontánní výskyt v lesních 
kulturách, kde lze předpokládat jeho přehlížení.

Klíčová slova: Pinus × neilreichiana, historie, spontánní kříženec, Čechy

Abstract

Pinus × neilreichiana (= P. sylvestris  × P. nigra) is one of the rarest natural hybrids of the genus, however, it has been found 
many times as spontaneously arisen in forestry cultivation or artifi cially produced. Th e objective of the study is to bring an 
information about its new discovery at a natural site in northern Bohemia among spontaneous off springs of parents of cultural 
origin. History of discoveries of this hybrid was summarized on the basis of the literary data analysis. Th e newly discovered 
hybrid individual was compared with the type material of P. × neilreichiana and of the synonym P. × permixta, and also with 
the herbarium evidence of several planted individuals studied by author at Hungarian Kamoni Arboretum and at Průhonice 
near Prague. All gathered data confi rms a hypothesis that P. × neilreichiana is an extremely rare hybrid in natural populations 
of parents, however, it occurrs occasionally in forestry cultivation where arose spontaneously and can be overlooked.

Key words: Pinus × neilreichiana, history, spontaneous hybrid, Bohemia
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ÚVOD
Tak jako v mnoha jiných rodech, existuje i u borovic něko-
lik kritických skupin, jejichž taxonomie a nomenklatura není 
z  mnoha důvodů doposud zcela vyřešena. Jednou takovou 
skupinou jsou borovice z  agregátu Pinus mugo, kterou tvo-
ří podle nového pojetí Businského (Businský, 2008, 2009) 
tři hlavní akceptované taxony nehybridního původu: Pinus 
mugo Turra s. str., P. uncinata Ramond ex DC. subsp. un-
cinata a P. uncinata subsp. uliginosa (Neumann) Businský, 
přičemž jasně odlišitelná může být pouze polykormní Pinus 
mugo, a to ještě pouze na lokalitách, kde nejsou populace ge-
neticky ovlivněné hybridizací s jiným zástupcem agregátu. Na 
téma této kritické skupiny bylo v posledních desetiletích zpra-
cováno několik studií se zcela odlišným pojetím. Mezi jinými 
například: Holubičková (1965), Skalický (1988) nebo Chris-
tensen (1987). 

Vzhledem k tomu, že věda a teorie se vždy snoubila s praxí, 
byly na základě zveřejňovaných článků do praxe přijímány ak-
tuálně publikované názory zasvěcených odborníků. Jejich po-
jetí však představovalo škálu různě zaostřených pohledů, čímž 

vznikalo množství často diametrálně odlišných názorů. Různě 
znějící názory našly své různé adresáty, a tak zmatek v taxono-
mii a nomenklatuře na vědecké úrovni vnesl do praxe tomu 
odpovídající chaos.

Nejméně poslední tři desítky let se pak rodem Pinus zabý-
vá  R. Businský z VÚKOZ, v.v.i., v Průhonicích. Kromě aut-
optického studia převážné části druhů borovic světa v příro-
dě, podrobněji delší dobu studuje agregát Pinus mugo. Své 
poznatky ze studia všech důležitých populací agregátu pub-
likoval zejména v posledních pracích (Businský & Kirschner, 
2006; Businský, 2008, 2009), přičemž ve stejném duchu je při-
pravováno shrnutí dosavadních poznatků o křížencích zástup-
ců agregátu. Vzhledem k naznačeným důvodům je v následu-
jícím článku akceptováno výše zmíněné taxonomické pojetí 
posledně jmenovaného autora. 

Na základě názorové nejednotnosti, plynoucí z nedostatku re-
levantních informací, docházelo v praxi k chybám nebo ne-
přesnostem nejen při pojmenovávání a zápisu jak výchozích 
přírodních taxonů, tak také především pěstovaných rostlin, 
později známých jako kultivary (viz níže). Cílem tohoto pří-

PRAKTICKÝ DOPAD ZMĚNY TAXONOMICKÉHO POJETÍ AGREGÁTU 
PINUS MUGO (A OBECNÉ POZNÁMKY K NOMENKLATUŘE 
PĚSTOVANÝCH ROSTLIN)

PRACTICAL IMPACT OF CHANGE OF TAXONOMICAL CONCEPT 
OF THE PINUS MUGO AGGREGATE (AND COMMON NOTES TO 
NOMENCLATURE OF CULTIVATED PLANTS)
Jiří Velebil

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, velebil@vukoz.cz

Abstrakt

Práce názorným způsobem prezentuje otázku psaní jmen pěstovaných rostlin s jejich kultivarovými epitety v souladu se zá-
kladním předpisem pro jejich utváření a používání – Mezinárodním kódem nomenklatury pro pěstované rostliny. Nomenkla-
torické poznámky jsou aplikovány na komplikovanou taxonomickou skupinu, jakou je agregát Pinus mugo, jehož taxonomic-
ké pojetí doznalo v nedávné době zásadních změn, projevujících se v praxi. Nejvýraznější změnou je zde přehodnocení boro-
vice blatky z ranku druhu (P. rotundata) na úroveň poddruhu (P. uncinata subsp. uliginosa) a jejího taxonomického obsahu. 
V praxi má tato změna dopad na psaní jmen rostlin s kultivarovými epitety. Na základě studia nomenklatury jsou na praktic-
kých příkladech uvedeny možnosti zápisu jmen konkrétních rostlin spadajících do řešené skupiny. Pro správné uvádění jmen 
je v první řadě důležité obeznámit se se širšími souvislostmi studovaného agregátu a pochopit vzájemné vazby, především cho-
rologické a morfologické.

Klíčová slova: kultivar, agregát Pinus mugo, I.C.N.C.P., nomenklatura, taxonomie

Abstract

Th e aim of this article is to clearly present the question of writing names of cultivated plants with their cultivar epithets 
according to the basic rule for their creation and use – International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.  Th e 
nomenclatural notes are applied to taxonomically complicated group, Pinus mugo aggregate. Th e taxonomic concept of this 
group has fundamentally changed recently, which resulted in substantial consequences for practice. Th e most signifi cant 
change is undoubtedly the review of bog pine from the rank of species (P. rotundata) to the level of subspecies (P. uncinata 
subsp. uliginosa) including its taxonomical content. In practice, this change impacts on writing names of plants with cultivar 
epithets. Based on nomenclatural studies, practical examples are given the possibility to register the names of certain plants 
falling into the group in question. For the correct writing of names is most important to become familiar with the wider 
context of the studied group and to understand the interactions, especially chorological and morphological.

Keywords: cultivar, Pinus mugo aggregate, I.C.N.C.P., nomenclature, taxonomy  
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ÚVOD
Buk lesní je významnou dřevinou našich lesů. V ČR je ročně 
obnovována plocha cca 1 096 ha bukových porostů, z čehož 
je 80 % přirozená obnova. Na řadě stanovišť se jedná o spon-
tánní proces, na některých je nutná příprava, nebo zraňování 
půdy (Šindelář, 1998).

Buk je obecně považován za klimaxovou, stinnou dřevinu. 
Jako takový by se měl nejlépe obnovovat a odrůstat pod zápo-
jem mateřského porostu. Košulič uvádí ve své práci o Dobro-
činském pralese, že buk se v přirozených podmínkách nejlé-
pe obnovuje pod plnou clonou mateřského porostu ve vývo-
jové pozdní fázi optima lesního porostu. Později, ve fázi roz-
padu mu v tom brání silnější rozvoj bylinné vegetace (Košu-
lič, 2002).

Ve své další práci rozlišuje v rámci jednotlivých populací lesních 
dřevin genotypy rozlišené na K-stratégy a r-stratégy. K-stratégo-
vé se lépe obnovují pod zápojem mateřského porostu, jejich růst 
trvá déle, jsou však stabilizujícím prvkem a dosahují vyššího věku 
a lepší kvality. Naproti tomu r-stratégové se relativně lépe obno-
vují na volné ploše, mají rychlejší růst, avšak dosahují nižší kvali-
ty a kratšího věku a mají nižší rezistenci vůči patogenním vlivům. 
Buky, jež jsou schopny udržet se na holé ploše by tedy měly být 
z větší části tito r-stratégové (Košulič, 2008).

Remeš ve své práci porovnává růstové schopnosti buku vy-
sazeného pod zápojem a na holé ploše. Dochází k závěru, že 
buk v  zástinu vykazuje intenzivnější růst a zároveň vyšší ja-
kost bukových jedinců oproti výsadbám na holé ploše (Re-
meš et al., 2004).

Následkem imisních kalamit v 80. letech minulého století do-
šlo v  Jizerských horách k  plošnému rozpadu lesních poros-
tů. V lokalitě Paličník byl původní porost tvořen skupinovitě 
smíšeným porostem buku a smrku. Po odumření skupin smr-
ku se zde vytvořily různě velké holé plochy střídané zapoje-
ným porostem tvořeným převážně bukem. Na některých mís-
tech došlo následně k odtěžení smrkových souší a k výsadbám 
smrku pichlavého jako náhradní dřeviny. V dnešní době zde 
tedy lze rozlišit tři typy porostů: 

1. Porosty se zachovalým korunovým zápojem tvořenými pře-
vážně bukem (obr. 1). 

2. Plochy s rozpadajícími se smrkovými soušemi a s ojedinělý-
mi staršími buky (obr. 2). 

3. Plochy s výsadbami smrku pichlavého a s ojedinělými star-
šími buky (obr. 3). 

V  Jizerských horách v  období vrcholící imisní zátěže zcela 
chyběly semenné roky. V 90. letech, po snížení imisní zátěže, 

ROZDÍLY V PŘIROZENÉ OBNOVĚ BUKU V IMISNĚ POSTIŽENÉ OBLASTI 
JIZERSKÝCH HOR

DIFFERENCES IN NATURAL REPRODUCTION OF THE COMMON BEECH 
IN POLLUTION AREAS IN THE JIZERA MOUNTAINS
Matěj Pánek

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, panek@vukoz.cz

Abstrakt

V imisně zatížených Jizerských horách, na rozhraní zachovalých bukových porostů na jejich úbočích a imisemi velmi naruše-
ných původně smrkových porostů náhorních plošin, byl zachycen stav bukového zmlazení. V závislosti na uplatněném mana-
gementu zde lze rozlišit tři typy porostů: Porosty bez korunového zápoje a s výsadbou smrku pichlavého, porosty bez koruno-
vého zápoje a bez těchto výsadeb a porosty s neporušeným zápojem. Hodnoceny byly tloušťka kořenového krčku a výška u bu-
kových nárostů. Na základě vzájemných porovnání těchto veličin buků na různých typech ploch lze učinit závěr, že jednotlivě 
rostoucí buky dosahují vyšších výšek, než buky rostoucí ve skupinách. Zároveň je možné konstatovat, že bukový nálet rostou-
cí pod zápojem mateřského porostu je vždy nižší, než nálet na holé ploše. Tento jev lze připisovat zvýšené vzájemné konkuren-
ci uvnitř těchto skupin a je možné jej hodnotit jako jev pozitivní. 

Klíčová slova: Imisní oblasti, buk lesní, korunový zápoj, přirozená obnova

Abstract

  Th e condition of rejuvenation of common beech was recorded at the boundary between a conserved common beech 
vegetation on the hillsides and a seriously damaged spruce vegetation on the plateau, in the Jizera Mountains, burdened with 
immissions. As dependent on the applied management we can distinguish three types of the vegetation: Th e growth without a 
treetop canopy with outplanted blue spruce; the growth without a treetop canopy without outplanting; and  the growth with 
unharmed treetop canopy. Th ickness of the root  collar and height were evaluated in beech growth. Based on the comparisons 
between these values achieved for the diff erent types of vegetation we can conclude that solitaire beech trees grow taller than 
the beeches growing in the groups. We can also state that beech natural seeding growing under the canopy of mother growth is 
always lower than the natural seeding on the bare plateau. Th is phenomenon can be ascribed to enhanced mutual competition 
inside the groups, and this can be appreciated  as a positive fact.

Key words: Pollution areas, common beech, crown canopy, natural reproduction
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INTRODUCTION
Amygdalus nana L. (Rosaceae) – a dwarf almond is a rare Pontic-
Pannonian fl oristic element in country vegetation systems. It 
is a deciduous xerophilous shrub (Maglocký, 1999), used in 
ornamental horticulture, landscape architecture (Větvička 
and Matoušová, 1992; Tokár, 2004) and plant breeding                   
– for development of non-vital almonds, peach shoots and 
for reproducing new varieties (Korac et al., 2000). Th e species 
has bitter, non-edible seeds unlike A. communis L., however 
it contains cyanogenic alkaloids (Bertová, 1992; Baranec et 
al., 1998). Amygdalus nana is classifi ed as endangered (IUCN 
category EN) and threatened species in Slovakia (Maglocký, 
1999; Feráková et al., 2001). In the area of Pannonian fl ora it 
occurs rarely – its northern boundary run across south-western 
Slovakia in the phytogeographical districts of the Burda Mts. 
and the Podunajská nížina Lowland (Bertová, 1992). 

In the past, dwarf almond had a high degree of population 
diversity, nowadays, its diversity is much lower, and therefore 
it belongs to monotypic genera (Baranec, 1995). It is 
endangered mainly by destruction of habitats, but also by 
natural succession. Th e almond is a self-sterile genus and 
its inability to product fruits depends on many external 
and internal factors: degeneration of one of ovules depends 
on genetics, degeneration of ovules and embryos, lower 
productivity and potential incompatibility of viable pollen, 
unfavourable climatic factors, generative and vegetative organs 
damaged by diseases and pests (Krchňavá, 2002).  According 

to Maglocký (1999) and Krchňavá et al. (2003), the primary 
pests of A. nana are: Neurotoma nemoralis (Hymenoptera, 
Pamphiliidae) and wild rabbit (Oryctolagus cuniculus).

Th e dwarf almond belongs to clonal species, it reproduces 
mainly vegetatively – due to wood cuttings and root off sets 
(Maglocký, 1999). Th ere were developed few fruits (Fig. 1) 
unlike considerable amounts of fl owers (Fig. 2) as it is typical 
for many bisexual plants (Guitián et al., 1992). Th erefore, our 
aim was to fi nd exact fruit set of the studied taxon, as a basic 
characteristic of generative reproduction, in the two diff erent 
habitats in Slovakia.

      
MATERIAL AND METHODS
Our research ran with using methods of Baranec (1996) 
and Baranec et al. (1997) were used. We studied the numbers 
of fl owers and fruits of the species in April (fl owers-Fig. 1–3) 
and in June (fruits-Fig. 4) during two vegetation seasons in  
years 2007 and 2008. Two research localities were chosen: 
the Vŕšok II. hill (local area of the village Nána) (Fig. 3) and 
the Drieňová hora Nature Reserve (local area of the village 
Nová Vieska) (Fig. 4) near vineyards in the eastern part of 
the Podunajská nížina Lowland. On the Vŕšok II. hill, dwarf 
almond grows on the southern slope at an elevation of 220 m 
above sea level and in the Drieňová hora Nature Reserve on 
the top of a slope at 225 m above sea level (Bogyová, 1982). 

STUDY OF REPRODUCTIVE BIOLOGY OF TWO DWARF ALMOND 
POPULATIONS (AMYGDALUS NANA) IN SLOVAKIA

REPRODUKČNÁ BIOLÓGIA DVOCH POPULÁCIÍ MANDLE NÍZKEJ 
(AMYGDALUS NANA) NA SLOVENSKU
Katarína Ivanišová, Tibor Baranec, Pavol Eliáš jun.

Dpt. of Botany, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra,Trieda A. Hlinku 2, 949 76 
Nitra, Slovakia, baranec@afnet.uniag.sk, ivanisov@afnet.uniag.sk

Abstract

Fruit set of dwarf almond (Amygdalus nana L.), an endangered and protected native shrub, was studied in two localities: on 
the Vŕšok II. hill (local area of the village Nána) and the Drieňová hora Nature Reserve (local area of the village Nová Vieska) 
in the eastern part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia), in years 2007–2008. Population analysis was carried out 
in April and June, including sampling of fl owers and fruits, respectively. Relatively low and variable fruit set was dependent on 
climatic conditions mainly. Th e maximum fruit set was established on the Vŕšok II. hill in the year 2008 (8.06 %), the lowest 
fruit set was found in the population on the Drieňová hora Nature Reserve in the year 2007 (0.89 %). 

Key words: Amygdalus nana, fruit set, threatened species, Slovakia

Abstrakt 

Počas rokov 2007–2008 sme skúmali generatívny reprodukčný potenciál ohrozeného a  chráneného druhu mandľa nízka 
(Amygdalus nana L.) na lokalitách Vŕšok II. (v katastri obce Nána) a prírodnej rezervácie Drieňová hora (v katastri obce Nová 
Vieska), ktoré sa nachádzajú vo východnej časti Podunajskej nížiny (jz. Slovensko). Analýza populácií sa realizovala v mesia-
coch apríl a jún vrátane počítania kvetov a plodov. Zistili sme relatívne nízky a variabilný generatívny reprodukčný potenciál, 
ktorý závisel predovšetkým od klimatických podmienok. Maximálny generatívny reprodukčný potenciál bol v roku 2008 (8,06 
%) na lokalite Vŕšok II, najnižší bol v roku 2007 v PR Drieňová hora (0,89 %).

Kľúčové slová: Amygdalus nana, generatívny reprodukčný potenciál, chránené druhy, Slovensko
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ÚVOD
Jako „deštníkové magnólie“ („umbrella magnolias“) lze 
označit druhy původně řazené do Magnolia sect. Rytidosper-
mum Spach. Pojetí tohoto taxonu se ovšem v poslední době 
poněkud pozměnilo. Typovým druhem vymezené sekce je 
M. tripetala, která byla spojována s dalšími druhy s velkými 
listy uspořádanými na koncích letorostů do vějířů/deštníků. 
Srovnání druhů s využitím molekulárních markerů (Qiu et 
al., 1995; Kim et al., 2001; Azuma et al., 2001) však svědčí 
o nepříbuznosti nominátní podsekce Rytidospermum ke dvě-
ma americkým podsekcím – dnes (viz Figlar et Nooteboom, 
2004) samostatným a sobě rovněž nepřímo příbuzným sek-

cím – Magnolia sect. Auriculata Figlar & Noot. (Magnolia 
fraseri, M. pyramidata) a Magnolia sect. Macrophylla Figlar 
& Noot. (Magnolia macrophylla, M. ashei, M. dealbata). Po-
tvrzena byla blízká příbuznost americké Magnolia tripeta-
la s dalšími deštníkovými asijskými magnóliemi – společně 
jsou řazeny do podsekce Rytidospermum (Magnolia obovata, 
M. offi  cinalis, M. biloba, M. rostrata). Do sekce Rytidosper-
mum jsou nově řazeny druhy vyčleňované do (sekce), dnešní 
podsekce Magnolia subsect. Oyama (Nakai) Figlar & Noot. 
(Magnolia globosa, M. sieboldii, Magnolia sieboldii ssp. japo-
nica, Magnolia sinensis, M. wilsonii – řada uvedených druhů 
je klasifi kovaných spíše jako poddruhy či variety). 

INTRODUKCE A VYUŽITÍ MAGNOLIA SECT. RYTIDOSPERMUM SPACH        
V SADOVNICTVÍ 

INTRODUCTION AND UTILIZATION OF UMBRELLA MAGNOLIAS IN 
ORNAMENTAL GARDENING
Jiří Jakl, Václav Bažant

Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 
CZ-165 21 Praha 6, jirijakl@seznam.cz, bazant@fl d.czu.cz

Abstrakt

V rodě Magnolia došlo ke změně pojetí sekce Rytidospermum. Tradičně byl tento taxon charakterizován jako druhy s velkými 
listy uspořádanými do vějířů – „deštníků“ („umbrella magnolias“). Původem americké druhy kromě Magnolia tripetala byly ze 
sekce vyjmuty, tyto druhy se však s výjimkou jednoho výskytu M. macrophylla v ČR nepěstují. Nově jsou do sekce řazeny dru-
hy dříve samostatné sekce Oyama, kterým příspěvek nevěnuje pozornost – mají listy nevelké, ne deštníkovitě uspořádané a mají 
i odlišný vzrůst (menší vzrůst a tenčí letorosty). V ČR je častěji pěstovaná americká Magnolia tripetala než japonská M. obova-
ta, významný je výskyt kříženců těchto druhů v zámeckých parcích v Průhonicích (vůbec první umělé křížení těchto druhů na 
světě) a v Lednici. Pro bezpečnou determinaci daných druhů lze využít znaky na generativních orgánech. Vlastní studium ur-
čilo, že zejména počty tyčinek a pestíků v květech, potažmo jizev po tyčinkách a měchýřků tvořících souplodí, tyto druhy jed-
noznačně odlišují a vypovídají o intermediaritě křížence. Důležitým znakem je též výskyt laločnatých listů příznačný pro M. 
obovata a jejího křížence. Deštníkovité magnólie se v sadovnické kompozici uplatní především jako solitérní dřeviny s hrubou 
texturou a dominantním postavením v porovnání s běžnými dřevinami. Svoje místo vedle parkové zeleně mohou také nalez-
nout na chráněnějších stanovištích – ve vnitroblocích a atriové zeleni, kde mohou svojí svěží barvou listu přispět k jejich oži-
vení. Pro svoji relativní citlivost k nepříznivým vlivům (sucho, extrémní stanovištní podmínky, exhalace, solení aj.) je nelze do-
poručit do uliční a sídlištní zeleně.

Klíčová slova: Magnolia sekce Rytidospermum, introdukce

Abstract

Th ere was a change in the concept of Magnolia section Rytidospermum. Traditionally, this taxon has been characterized as          
a species with large whorled leaves (“umbrella magnolias”). American species except Magnolia tripetala were removed from 
the section. Th ese species, with the exception of one M. macrophylla, are not cultivated in the Czech Republic. Species of 
previously separate section Oyama join to section Rytidospermum. Th ere is not paid attention themselves, because they have 
small leaves, not whorled leaves and have the distinct increase (smaller size and thinner herbaceous). In the Czech Republic is 
cultivated more often Magnolia tripetala than M. obovata. Th ere is noted the presence of hybrids of these species in castle parks 
in Průhonice (the fi rst artifi cial breeding of these species in the world) and Lednice. For good determination of the species 
can be used characters of generative organs. Self study determined, that number of stamens and pistils in fl owers (respectively 
number of stamen scars and vesicles forming the fruits) clearly distinguish the species and reveal intermediarity of hybrids. 
An important feature is also the presence of bilobed leaves in M. obovata and its hybrids. Umbrella Magnolias in composition 
apply mainly as solitary trees with rough texture and dominant position in comparison with conventional trees. Th ey can fi nd 
place also in the park greenery at protected habitats, where they can contribute to their recovery. For their relative sensitivity to 
adverse eff ects (drought, extreme habitat conditions, exhalation, salting, etc.) are not recommended for street and settlement 
greenery.

Key words: Magnolia section Rytidospermum, introduction
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INTRODUCTION
Extensive dieback of silver fi r in Central Europe has prompted 
in situ conservation programmes aiming at preservation of the 
valuable populations and gene-pool of the species in the area. 
In particular it is true of the primeval populations of silver 
fi r which occupy a special position in this respect. Within 
European context they represent the fragments of natural 
forests that exhibit some marks of the past anthropogenic 
infl uences sharing simultaneously their preserved natural 
character (Falinski et al., 1986). A high degree of biological 
diversity along with their naturalness and uniqueness are those 
characteristics for which the virgin forests are highly valued 
from the standpoints of forest protection and silviculture 
(Parvianen et al., 1999).

Th ere are three silver fi r virgin forests in Slovakia with the silver 
fi r tree proportions ranging between 18 % and 30 % (Korpeľ, 
1989). Th e change dynamics of these forests have been 
described in terms of production potential and regeneration 
processes (Saniga, 1999; Saniga, Klimaš, 2004). Two of the 
virgin forests have also been subjected to the population-
genetic study using isoenzyme markers (Longauer, 2001). 
Th e conclusion has consequently been drawn postulating 
lower genetic diversity of the Central European populations 

as compared with those on the Balcan Peninsula and in 
Calabria. According to Bergmann (1991) the genetic 
variation patterns of European forests species in central, 
central-eastern and western areas are primarily dependent on 
the number and types of glacial refugia, the migration routes 
during postglacial periods and the human activities in the 
last centuries. Th e last mentioned aspect of silver fi r diversity 
was analyzed in presented study. Th e aim of the study was to 
compare the genetic diversity of both primeval and managed 
populations of the species in Slovakia using restriction 
fragments of chloroplast DNA (cpDNA) and isoenzymes as 
molecular markers.

MATERIAL AND METHODS

Stands location and material used

Th ree primeval populations of silver fi r (Abies alba Mill.) 
in Slovakia and four adjoining managed populations of 
the species were involved in the study. Th e Badín primeval 
population and Dobroč primeval population are located 
in Middle Slovakia, whereas Stužica primeval population 

GENETIC DIVERSITY OF PRIMEVAL AND MANAGED POPULATIONS OF 
SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) IN SLOVAKIA

GENETICKÁ DIVERZITA JEDĽOVÝCH PRALESOV A OBHOSPODAROVANÝCH 
POPULÁCIÍ JEDLE BIELEJ (ABIES ALBA MILL.) NA SLOVENSKU
Andrej Kormuťák1, Miriam Kádasi-Horáková1, Milan Saniga 

1 Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, SK-950 07 Nitra, Slovakia,                             
tel.: ++ 421-37-6943 333, nrgrkorm@savba.sk
2 Technical University in Zvolen, Faculty of Forestry, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 Zvolen, Slovakia

Abstract

Based on two chloroplast DNA (cpDNA) haplotypes and four isoezyme population genetic parameters the genetic diversity 
was derived for three primeval populations of silver fi r (Abies alba Mill.) in Slovakia and for their managed counterparts. 
Altogether 14 populations were analyzed involving primeval and managed populations of the species at the adult tree level 
and in regenerants. Th e proportion of the two haplotypes of  cpDNA varied considerably but no signifi cant diff erences were 
detected between individual populations. At the isoezyme level the expected heterozygosity, as the principal component of 
genetic diversity, was higher in primeval stands  Badín and Stužica than in their adjoining populations under management. Th e 
reverse fi gure has however been typical for the populations in Dobroč. As to adult trees and regenerated progenies, the former 
are characterized by a higher degree of expected heterozygosity in all the three primeval stands than in corresponding progenies. 

Key words: Abies alba – primeval populations – genetic diversity

Abstrakt

Na základe dvoch haplotypov chloroplastovej DNA (cpDNA) a štyroch enzýmových systémov sa odvodili niektoré paramet-
re genetickej diverzity troch jedľových pralesov na Slovensku a priľahlých populácií jedle bielej (Abies alba Mill.), ktoré sú ob-
hospodarované. Celkove sa analyzovalo 14 populácií, a to na úrovni dospelých jedincov a regenerantov z prirodzenej obnovy. 
Pomer haplotypov cpDNA bol značne premenlivý, avšak medzi jednotlivými populáciámi sa nezistili významné rozdiely. Na 
úrovni izoenzýmov sa pozorovala vyššia očakávaná heterozygotnosť v jedľových pralesoch Badín a Stužica ako v priľahlých ob-
hospodarovaných populáciach. Opačná situácia bola však charakteristická pre lokalitu Dobroč. Pri všetkých troch jedľových 
pralesoch sa zistila vyššia očakávaná heterozygotnosť na úrovni dospelých jedincov ako u regenerantov.

Kľúčové slová: Abies alba – pralesy – genetická diverzita
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ÚVOD
Štruktúra vegetácie biokoridorov v poľnohospodárskej krajine 
na území strednej Európy je predmetom výskumu ako aj rea-
lizačných projektov viacerých inštitúcii (Ružičková, Kalivoda, 
2007). Hojne zastúpené sú tu autochtónne krovinné spolo-
čenstvá (rad Prunetalia spinosae), v ktorých dominantné  dru-
hy patria do rodu  Prunus, Crataegus a Rosa.  Najrozšírenej-
šími  a  reprodukčne najaktívnejšími sú interspecifi cké taxó-
ny druhu P. spinosa. Výskumom  generatívnej reprodukcie sa 
prakticky doteraz nezaoberali, preto sme sa venovali detailné-
mu poznávaniu reprodukčnej biológie  autochtónneho druhu 
P. spinosa s. l. Sledovali sme vývin samčích a samičích repro-
dukčných orgánov, proces sporogenézy, gametogenézy a ná-
slednej embryogenézy. Stanovovali sme vitalitu peľu a genera-
tívny reprodukčný potenciál. Ďalej sme zisťovali veľkosť peľo-
vých zŕn, veľkosť čnelky a semenníka v období plného kvitnu-
tia a tiež veľkosť a hmotnosť zrelých plodov. Získané výsled-
ky sme porovnávali s príbuzným taxónom P. × fruticans. Ten-
to hybrid vznikol krížením P. insititia × P. spinosa (Mlíkov-
ský, Stýblo, 2006; Bertová, 1992). P. spinosa je diploidný druh 
(2n = 32) (Bertová, 1992). Karyologické údaje týkajúce sa  P. 
× fruticans doposiaľ nie sú publikované. Získané poznatky zo 
štúdia reprodukčnej biológie skúmaných druhov, budú mať 
význam nielen z hľadiska základného výskumu, nakoľko do-

teraz s podobným výskumom u sledovaných taxónov nestretli, 
preto môžu byť využiteľné aj v šľachtiteľstve, ovocinárstve a zá-
hradníctve, keďže do podčeľade Prunoideae patria viaceré hos-
podársky významné ovocné dreviny: čerešňa, marhuľa, bros-
kyňa, mandľa a v neposlednom rade samotná slivka domáca. 

 

MATERIÁL A METODIKA
Rastlinný materiál pre analýzy sme odoberali v  závislosti 
od vývinového štádia v  pravidelných intervaloch od štádia 
dormantných púčikov do štádia dozrievajúcich plodov počas 
rokov 2008 a  2009. Skúmané jedince P. spinosa (obr. 1, 2) 
a P. × fruticans (obr. 3, 4) sa nachádzajú na lokalite Šindolka, 
v katastrálnom území mesta Nitra. 

Na mikroskopickej úrovni sme pozorovali vývin samčie-
ho a  samičieho gametofytu pomocou nasledovných me-
tód: odobratý materiál pre embryologické analýzy sme fi xo-
vali v Navašinovej fi xáži (Němec, 1962). Vhodnosť použitej 
fi xáže bola overená vo viacerých vedeckých prácach podob-
ného charakteru (napr. Ďurišová, 1999). Objekty sme fi xo-
vali 24 hod. Pre lepšie prestúpenie fi xovaných objektov sme 
z púčikov (obr. 5) odstránili ochranné šupiny, z kvetov (obr. 
6) sme vypreparovali piestiky a tyčinky a z vyvíjajúcich sa plo-

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ŠTÚDIA REPRODUKČNEJ BIOLÓGIE PRUNUS 
SPINOSA AGG.

PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF REPRODUCTIVE BIOLOGY 
OF PRUNUS SPINOSA AGG.
Jarmila Rybnikárová, Tibor Baranec, Ľuba Ďurišová, Ivan Ikrényi

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra botaniky, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, tibor.
baranec@uniag.sk

Abstrakt

V našej práci sme sa zaoberali reprodukčnou biológiou autochtónneho druhu P. spinosa. Rastlinný materiál pre analýzy sme 
odoberali počas rokov 2008 a 2009 z lokality Šindolka (Nitra). Na základe našich pozorovaní je možné uviesť, že základné črty 
vývinu samčích aj samičích reprodukčných orgánov, procesu sporogenézy a gametogenézy sú pre obidva taxóny spoločné. Zis-
tili sme, že priemerná klíčivosť peľových zŕn P. spinosa bola 61,33 % po 24 hodinách a  52,33 % po 48 hodinách od vysiatia. 
Pri P. × fruticans sme zaznamenali priemernú klíčivosť peľových zŕn po 24 hodinách 65,33 % a po 48 hodinách 63,33 %. Zis-
tili sme, že priemerná dĺžka peľového zrna P. spinosa bola 52,25 μm a priemerná šírka bola 30,17 μm. Pri P. × fruticans sme zis-
tili priemernú dĺžku peľového zrna 51,5 μm a priemernú šírku 26 μm. Zistili sme, že v roku 2009 bol GRP P. spinosa (21,25 
%) výrazne vyšší ako GRP P. × fruticans (0,71 %). 

Kľúčové slová: reprodukčná biológia, Prunus spinosa, Prunus × fruticans

Abstract

In this paper we deal with reproduction biology of autochthonic species P. spinosa. Plant material for analyses was taken during 
the years 2008 and 2009 from locality Šindolka (Nitra). It is possible to state that the basic characteristics of the development 
of reproductive organs, process of sporogenensis and gametogenesis, based on our observations, are common for both taxa. 
We found out that the average germination of pollen grains of P. spinosa was 61.33 % after 24 hours and 52.33 % 48 hours 
after sowing on medium. Th e average germination of pollen grains of  P. × fruticans was 65.33 % after 24 hours and 63.33 % 
after 48 hours. Th e average length of pollen grain of P. spinosa was 52.25 μm and the average width was 30.17 μm. Th e average 
length of pollen grain of P. × fruticans  was 51.5 μm and the average width was 26 μm. In the year 2009 GRP of P. spinosa was 
21.25 % and GRP of P. × fruticans was only 0.71 %.

Key words: reproductive  biology, Prunus spinosa, Prunus × fruticans
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ÚVOD
Rychlené časně kvetoucí trvalky představují možnost rozší-
ření relativně úzkého sortimentu jarních hrnkových rostlin. 
V současné době už existuje rozsáhlý sortiment trvalek mno-
žených generativně i vegetativně, které je možné k  tomuto 
účelu využít. Některé šlechtitelské fi rmy mají i speciálně za-
měřené programy. K obecným požadavkům patří rychlý vývoj 
rostlin a bezproblémová tvorba květů v podmínkách kratšího 
dne a nižší intenzity světla tak, aby rostliny nakvétaly v ob-
dobí od února do dubna (Dipner, Herbert, 1996). Tento typ 
kultur je energeticky nenáročný a umožňuje využití venkov-
ních ploch a v létě jinak prázdných skleníků.

Možné jsou dva způsoby pěstování, a to výlučně skleníková 
kultura, nebo kultura s využitím venkovních ploch, či fólio-
vých tunelů. Rychlení potom probíhá u obou způsobů stej-
ně, ve skleníku. Je třeba počítat s tím, že ve skleníku se rostli-
ny vyvíjejí rychleji než venku, proto se oba způsoby zpravidla 
liší termíny výsevu, délkou kultury a často i výslednou kvali-

tou napěstovaného materiálu. Žádoucí jsou rostliny s menším 
a kompaktním vzrůstem. Nejčastěji přerůstají horské, nebo 
petrofytické druhy, kterým nesvědčí atmosféra přehřátých za-
sklených prostor (Jílková et al., 2007). Velký vliv má zvolený 
systém výživy (Hell, 2007), který je třeba přizpůsobit jednot-
livým druhům. Důležité jsou vlastnosti pěstebního substrátu, 
jako je poměr vody a vzduchu, zvláště u druhů, které jsou ná-
chylné k houbovým chorobám, jako např. Saxifraga × arend-
sii (Westermeier et al., 2005).

Cílem pokusu bylo zjistit, jak rozdílný způsob předpěstová-
ní a vlastnosti pěstebního substrátu ovlivní termíny nakvétání    
a kvalitu vybraných druhů rychlených trvalek.

MATERIÁL A METODY 
V pokusu s pěti druhy trvalek se porovnávalo pět substrátů  a dva 
pěstební postupy. Použity byly následující substráty z produkce 

ČASNĚ KVETOUCÍ TRVALKY PRO HRNKOVOU KULTURU

EARLY FLOWERING PERENNIALS CULTIVATED AS POT PLANTS
Karel Hajda, František Šrámek, Martin Dubský, Šárka Chaloupková, Věra Nachlingerová

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, hajda@vukoz.cz, 
sramek@vukoz.cz, dubsky@vukoz.cz, chaloupkova@vukoz.cz, nachlingerova@vukoz.cz

 Abstrakt 

Rychlené trvalky jsou jednou z možností, jak rozšířit nabídku jarních kvetoucích hrnkových rostlin. V pokusu s pěti druhy se sle-
dovalo, jak jsou růst, vývoj a výsledná kvalita ovlivněny pěstebním postupem a rozdílným substrátem. Rostliny se pěstovaly na 
venkovní ploše nebo ve skleníku, rychlení potom probíhalo od poloviny ledna 2009 jednotně ve skleníku při teplotě 8–10 C. 
Porovnávalo se pět substrátů: rašelinokůrový s jílem, trvalkový s liadrainem, rašelinový s jemným jílem, rašelinový s hrubým 
jílem a univerzální rašelinový kontejnerový substrát. Pokus ukázal, že všechny testované druhy kromě tařiček (Aubrieta × cul-
torum) jsou vhodné pro rychlení. Venkovní kulturu lze doporučit pro lomikámen (Saxifraga × arendsii) a trýzel  (Erysimum × 
hybridum), skleníkovou pro kamzičník (Doronicum orientale) a prvosenku (Primula veris). Vliv pěstebního substrátu na kva-
litu rostlin se podstatně projevil pouze u lomikámenů a prvosenek. Trvalkový substrát s liadrainem byl díky nízkému obsahu 
vzduchu naprosto nevhodný pro rychlení lomikámenů, neboť v něm byl zaznamenán nejvyšší úhyn rostlin způsobený houbo-
vými chorobami. Ve skleníkové kultuře prvosenek byly vypěstovány nejkvalitnější rostliny v rašelinových substrátech s jemným 
nebo hrubým jílem, v ostatních třech byl růst příliš bujný a rostliny byly málo kompaktní.

Klíčová slova: rychlené trvalky, substrát, Aubrieta × cultorum, Doronicum orientale, Erysimum × hybridum, Primula veris, 
Saxifraga × arendsii

Abstract

Forced perennials can enlarge off er of spring fl owering pot plants. In an experiment with fi ve species it was studied how 
growth, development, and quality of plants were aff ected by growing method and by diff erent growing substrate. Th e plants 
were cultivated outdoors or in the greenhouse, forcing both groups of plants was carried out in the greenhouse from middle 
of January at temperature 8–10 C.  Five growing substrates were compared: peat-bark substrate amended with clay, substrate 
for perennials with liadrain, peat substrate amended with fi ne clay, peat substrate amended with coarse clay, and universal 
peat substrate for containerized plants. Th e experiment showed that all tested plant species except Aubrieta × cultorum were 
suitable for forcing. Outdoor cultivation was better for Saxifraga × arendsii and Erysimum × hybridum, greenhouse cultivation 
was better for Doronicum orientale and Primula veris. Substantial eff ect of growing substrate on plant quality was only found 
out in case of Saxifraga and Primula. Th e substrate for perennials with liadrain was absolutely unsuitable for forcing Saxifraga 
due to its low air content because great mortality of Saxifraga plants caused by fungal diseases was recorded in this substrate. 
Comparing Primula cultivated in the greenhouse high-quality plants were grown in peat substrates with fi ne or coarse clay. In 
other substrates the plants grew too vigorously and were not suffi  ciently compact.

Key words: forced perennials, substrate, Aubrieta × cultorum, Doronicum orientale, Erysimum × hybridum, Primula veris, 
Saxifraga × arendsii
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ÚVOD
Několik posledních let se objevují zprávy o změně přístupu 
k veřejné zeleni, objevují se neustále nové trendy, které jsou 
více či méně podporovány výzkumem na zahraničních uni-
verzitách a výzkumných institucích. Aktuálním se stává vy-
užívání extenzivních, na údržbu nenáročných výsadeb. Tyto 
výsadby založené na ekologických principech mají za cíl snížit 
pracovní náročnost jak v oblasti založení, tak údržby. Zároveň 
je však kladen důraz na estetickou působnost těchto výsadeb, 
a to co možná po nejdelší část vegetačního období. Nové tren-
dy se k nám dostávají zejména z Německa, Anglie a Holand-
ska. Předmětem výzkumu se tak stává dlouhodobé pozorování 
založených porostů, jak po stránce taxonomické, tak se přihlí-
ží k právě žádanému snížení nákladů. Nejedná se však o zce-
la nový trend, zejména během 20. století průběžně docházelo 
k chápání této problematiky, druhy rostlin byly voleny podle 
nároků stanoviště. Jednou z mnoha forem jsou výsadby v po-
rostních okrajích, na místech, kde v extrémních podmínkách 
má i domácí fl óra omezenou životnost. Proto zde často uspě-
jí druhy introdukované a díky nim lze vytvořit efektivní trval-
kovou partii. Jedná se tak o zplaňování trvalek, které se může 
v méně intenzivních místech veřejné zeleně stát nejlevnější ces-
tou k jejich použití. 

Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit pokusy, které byly za-
loženy počátkem 80. let v Dendrologické zahradě v Průho-
nicích a z  toho vyvodit, které druhy lze použít na podob-
ných stanovištích. Tyto výsadby, které byly založeny na princi-
pu zplaňování trvalek, se dochovaly do současnosti a dokláda-
jí mnohé o chování určitých taxonů v daném extrémním pro-
středí. Jelikož pokusy byly založeny v podmínkách, které jsou 
pro klasický typ výsadeb, jakým je například tradiční pereno-

vé rabato, letničkový záhon, či kvalitní trávník, nemyslitelné, 
staly se tak ideálním objektem pro obnovené pozorování. Zá-
měrem je upozornit na taxony, které byly vysazeny do extrém-
ních podmínek, byly schopné zde odolat konkurenci téměř 
25 let a v různé míře se reprodukovat. 

V  tomto příspěvku je pojem „zplaňování“ převeden do za-
hradnického pojetí. Jedná se o záměrnou výsadbu domácích 
i introdukovaných rostlin do podmínek stávajícího stanoviště 
v parcích a zahradách. Jedná se o způsob přírodě podobného 
použití rostlin, o způsob, který se vyvíjí postupně v historic-
kých vlnách téměř od středověku až do současnosti. Zlomo-
vé se však stalo 19. století, kdy došlo k návratu k přírodě, a to 
zejména z fi lozofi ckých a estetických důvodů. Principy „zpla-
ňování“ se začaly objevovat u různých autorů již počátkem 
19. století, ale až v roce 1870 vychází kniha Th e Wild Garden, 
která se stala v  tomto období téměř revolučním dílem. Au-
tor William Robinson vycházel ze zkušeností získaných pozo-
rováním přírodních společenstev a ty pak praktikoval zejmé-
na v použití cibulovin a trvalek. Udal tak nový směr v zahrad-
ničení, který se stal doplňujícím ke klasickým formálním za-
hradám 19. století v Anglii (Martinek, 2004). Obdobné myš-
lenky se téměř zároveň objevily i v Německu, kde vyšla kni-
ha Hermanna Jägera: Lehrbuch der Gartenkunst. Jäger se vě-
noval „zplaňování“ trvalek v lese a na loukách, inspiraci opět 
přebíral z přírody. Vedle domácích druhů doporučoval exotic-
ké trvalky, například viděl jejich použití v místech podél cest a 
k lavičkám. Dalším z propagátorů byl velký zastánce tzv. pří-
rodních zahrad Willy Lange. V  roce 1907 vyšla jeho kniha 
Gartengestaltung der Neuzeit, ve které vycházel zejména z ně-
meckých přirozených společenstev a z fyziognomie rostlin. Po-
čátkem 20. století se obdobné myšlenky objevily i v Americe, 

ZPLANĚNÍ VYBRANÝCH TAXONŮ TRVALEK V POROSTNÍM OKRAJI DŘEVIN

ESTABLISHING SELECTED SORTS OF PERENNIALS IN THE WOODLAND EDGE
Ivana Barošová, Adam Baroš

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, barosova@vukoz.cz, 
baros@vukoz.cz

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá vyhodnocením dlouhodobého pokusu o zplanění trvalek v porostním okraji. V první polovině 80. 
let bylo v Dendrologické zahradě na okraji porostu zvaném Remíz vysázeno 54 různých taxonů trvalek. Rostliny byly vysazeny 
na dvě různá stanoviště – suchý, slunný okraj lesa a polostinný až stinný, suchý okraj lesa. Do dnešní doby přežilo 10 taxonů 
v různém množství a kondici. Článek porovnává zde získané výsledky s výsledky a zkušenostmi jiných autorů. 

Klíčová slova: zplaňování, trvalky, použití trvalek, porostní okraj, travní drn

Abstract 

Th is article deals with evaluation of along-term trial of establishing perennials in the woodland edge. At the site of the 
Dendrological garden there were planted about 54 diff erent taxa of perennials in the 80’s. It was on the woodland edge called 
Remíz (engl. the Bosk). Plants were planted in two diff erent garden habitats – dry, sunny woodland edge and semi-shady up 
to shady, dry woodland edge. Th ere have survived 10 various taxa in diff erent numbers and diff erent conditions up todays. Th e 
article contains a complete list of these taxa and their description. Archieved results are compared with results and experience 
of other authors. Establishing of perennials is one of the ways, how to use perennials in public spaces. Th ere were verifi ed taxa 
which are reliable for this kind of plantings.

Key words: perennials, establishing perennials, use of perennials, woodland edge, grassy sward
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ÚVOD
Významnou součástí uchování genofondu květin ve Výzkum-
ném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 
v.v.i., Průhonice v rámci Národního programu konzervace a vy-
užívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity jsou gene-
rativně množené letničky a dvouletky. Přestože shromažďování 
sortimentů květin má v České republice dlouhou historii, shro-
mažďování letniček nebylo obvyklé. V našem pojetí se letničky, 
tj. květiny, které se ve zdejších klimatických podmínkách pěs-
tují jako jednoleté, případně ozimé (s vžitým názvem dvoulet-
ky), významněji rozšířily počátkem 20. stol., největší rozmach 
zaznamenaly v 50.–80. letech (Kasparová, Petrová, 2001). Ko-
ordinace prací se šlechtitelskými stanicemi, jakož i každoroč-
ní šlechtitelské rady umožňovaly pracovníkům našeho ústa-
vu gesci – odborné vedení a přehled o činnostech na jednot-
livých stanicích. Po roce 1989 docházelo na stanicích ke změ-
nám a podmínky pro další uchování genových zdrojů byly vel-
mi nejisté. Již dříve započatá spolupráce VÚKOZ, v.v.i. s geno-
vou bankou (GB) Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., 
Praha-Ruzyně (VÚRV) umožnila uložení osiv (Petrová, 1996), 
a z toho plynoucí možnosti regenerace, dalšího studia a využití 
genetického potenciálu sortimentů. Zachování zejména původ-
ních (starých nebo restringovaných) i současných odrůd květin 
je cílem této práce. Jsou nositeli důležitých vlastností a znaků   
a jejich zánik by vedl do budoucna k zúžení genetických zdrojů 
a nenávratné ztrátě těchto odrůd.

Po vzniku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského (ÚKZÚZ) v roce 1951 začíná evidence a zkoušení 
stávajících a nových odrůd květin, jejímž výsledkem jsou prv-

ní odrůdy v roce 1954, zapsané do Listiny povolených odrůd. 
Hlavní odrůdová zkušebna v Dobřichovicích, jako garant 
státních odrůdových zkoušek pro květiny, měla díky svým 
pracovníkům velmi dobře zachované popisy jednotlivých dru-
hů a odrůd. Bohužel, při povodních v roce 2002 byla řada ar-
chivních materiálů znehodnocena. Totéž se přihodilo v pod-
niku Sempra Praha. Přesto se podařilo některé popisy dohle-
dat, zejména na pracovišti ÚKZÚZ v Praze Motole. Tyto dů-
ležité údaje jsou využívány na našem pracovišti při regenera-
cích odrůd, kontrole jejich pravosti a negativních výběrech. 

MATERIÁL A METODA 
Regenerace genofondu je kromě VÚKOZ, v.v.i., Průhonice 
realizována také na Zahradnické fakultě Mendelovy zeměděl-
ské lesnické univerzity v Lednici, kam byly převedeny rody 
Callistephus, Carthamus, Helianthus, Salvia, Tagetes, Zinnia.

Shromážděné a uložené osivo různých druhů květin pochá-
zí především z těchto šlechtitelských stanic, uvedených v ta-
bulce 1. 

Výběr vzorků osiva. Po vysušení na 5–8 % vlhkosti je osivo 
uchováváno v genobance ve VÚRV, v.v.i. ve sklenicích s her-
metickým uzávěrem při teplotě  –18 °C. 

Nutnost přesevu je dána třemi faktory: 

 Chybějící vzorek v některém typu kolekcí (aktivní, 
základní).

 Vzorek je prvotně uložený, ještě neregenerovaný 

UCHOVÁNÍ GENOFONDU LETNIČEK A DVOULETEK

PRESERVATION OF ANNUALS AND BIENNIALS GENE POOL
Hynek Urbánek

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, urbanek@vukoz.cz

Abstrakt 

Shromážděné generativně množené letničky a dvouletky za posledních 15 let přestavují skladovaný soubor 227 položek.            
V rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity je materiál shromažďován, 
evidován a popisován dle vypracovaného klasifi kátoru. Cílem práce je zachování zejména původních (starých nebo restringo-
vaných) odrůd květin. Každý rok jsou postupně regenerovány položky se sníženou klíčivostí nebo s malým počtem semen.       
Z důvodu vyloučení genetického driftu je vysazováno 200 ks rostlin od položky. Jsou respektovány standardy květní biologie 
jednotlivých druhů a zajištěna prostorová, případně technická izolace odrůd. Dosud bylo regenerováno již 150 položek, včet-
ně uložení jejich osiva do genobanky.

Klíčová slova: genofond květin, letničky a dvouletky, genová banka, EVIGEZ

Abstract

Generatively propagated annuals and biennials collected during recent 15 years represent a set of 227 items. Within the 
National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity, the material is 
collected, registered and described based on the prepared descriptor lists. Th e aim of the work is to preserve particularly 
original (old or restricted) fl ower varieties. Every year the items with decreased germinability or with a small number of seeds 
are regenerated.  To exclude genetic drift, there are planted 200 plants of every item. Standards of fl ower biology of respective 
species are respected, and spatial, or technical isolation of varieties is provided. Altogether 150 items have been regenerated and 
their seed has been stored in the gene bank.

Key words: fl ower gene pool, annuals and biennials, gene bank, information system EVIGEZ
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ÚVOD
Cílem příspěvku je poskytnout ucelený (u nás zatím nezpra-
covaný) přehled našich odrůd růží včetně jejich charakteris-
tiky. Zachování dříve vzniklých odrůd rostlin nám umožňu-
je poznat úroveň šlechtitelské práce v  určité době, použité 
postupy, výchozí rostlinný materiál. Pochopitelně se otevírá 
možnost pokračování na současné úrovni. V neposlední řadě 
je třeba považovat odrůdy vzniklé na určitém území také za 
kulturní památku. Nejinak tomu je i u růží na území ČR. Ne-
můžeme se sice srovnávat s růžařskými velmocemi, jako jsou 
Německo, Francie a Velká Británie, ale vznikly u nás některé 
velmi kvalitní odrůdy se zahraničními naprosto rovnocenné, 
kterým k většímu rozšíření a slávě chyběla a chybí jen větší re-
klama. Nespornou výhodou růží u nás vzniklých je jejich vý-
borné přizpůsobení místním klimatickým podmínkám.

Růže vyšlechtěné na území ČR byly ve velké míře poprvé 
soustřeďovány v meziválečném období v Blatné v jihozápad-
ních Čechách. Jan Böhm zde mimo vlastních výpěstků pěs-
toval a uváděl na trh růže dalších šlechtitelů. Byli to zejména 
Berger, Brada, Mikeš, Nováček, Šašek, Šulc a Zeman (Böhm, 
1938; Drhovský, 2002). V roce 1934 byl otevřen růžový sad 
na Petříně na ploše 2 ha, ale s omezeným sortimentem. Prv-
ní ucelená kolekce růží včetně našich odrůd vznikala v  le-
tech 1954–1962 pod vedením P. Svobody v arboretu Peklov 
v Kostelci nad Černými lesy a čítala celkově přes 800 odrůd 
(Svoboda, 1967). V roce 1963 byl tento sortiment přestěho-
ván do Průhonic u Prahy (nyní BÚ AV ČR, v.v.i., a VÚKOZ, 
v.v.i.). V roce 1965 bylo ze stejného výchozího materiálu za-
loženo rozárium v Arboretu Borová hora Technické univerzi-
ty ve Zvolenu (Svoboda, 1970). V každé z těchto tři institucí 
je dnes kolem sta našich domácích odrůd.

Z dalších větších kolekcí je třeba zvláště jmenovat roku 1972 

založené rozárium na výstavišti Flory Olomouc (Havlů, Jaša, 
Klimeš, 1977; Rubišová, 1982), kde je ve zvláštním oddělení 
nyní přes 60 odrůd českých růží. Poslední tři roky se soustře-
ďují naše odrůdy v Národní genofondové sbírce růží Rosa klu-
bu v areálu SOŠ zahradnické v Rajhradě u Brna. Byla založe-
na po výzvě Světové federace růžařských společností (WFRS). 
Jednotlivé státy mají pečovat o uchování místních růží z dů-
vodů historických, genetických a šlechtitelských (Anonymus, 
2004; Zavadil et Jaša, 2007; Zavadil, 2008). Pochopitelně na-
lezneme naše odrůdy ve školkách na většině míst, kde vznik-
ly – Rosice u Brna (Strnad), Skaličany u Blatné (Šíp), Želešice 
u Brna (Urban). Někdy jsou dostupné i popisy odrůd (Böhm, 
1938; Urban, 1988) a práce souborně se zabývající proble-
matikou (Žlebčík, 1997; Glváč, 1998; Hieke, 2004; Th omas, 
2006a, 2006b).

Z hlediska jednotlivých skupin růží byly dříve jistě nejžáda-
nější a nejvíce také šlechtěné růže velkokvěté; tedy čajohybri-
dy a velkokvěté fl oribundy. V poválečném období je větší po-
zornost věnována i mnohokvětým fl oribundám; odrůd jiných 
skupin není mnoho.

MATERÁL A METODIKA
Údaje v tabulce byly získány přímo na místě pěstování v le-
tech 2004–2009 (pouze u nezvěstných růží jsou z  literatu-
ry), místa pěstování byla v této době opakovaně navštěvová-
na, odrůdy přeurčovány, aktualizováno zařazení růží do pří-
slušné skupiny a zjišťovány všechny údaje, které tabulka obsa-
huje. Podařilo se ve většině případů navázat kontakty ve škol-
kách, kde byly růže šlechtěny, a získat zde podporu pro spo-
lupráci. Byly vytvořeny webové stránky, které poskytují infor-
mace o všech růžích, tedy nikoliv jen našeho původu, které se 

SOUČASNÝ STAV PĚSTOVÁNÍ ČESKÝCH ODRŮD RŮŽÍ

THE CURRENT STATE OF CZECH ROSE VARIETIES CULTIVATION 
Jiří Žlebčík

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, zlebcik@vukoz.cz

Abstrakt

Práce poskytuje přehled o pěstování 150 odrůd růží, které vznikly na území České republiky. Odrůdy jsou charakterizovány 
uvedením šlechtitele, roku vzniku, skupinou, barvou a velikostí květu i výškou rostliny. Nejdůležitější částí přehledu je uvede-
ní českých a slovenských rozárií, školek a botanických zahrad, kde bylo pěstování těchto odrůd v posledních třech letech ově-
řeno. Podařilo se nalézt 215 odrůd, o existenci 35 jsou pochybnosti. Byly posouzeny pěstitelské a estetické kvality růží českého 
původu. Nejkvalitnější české růže jsou blíže popsány.

Klíčová slova: České odrůdy růží, současné pěstování, rozária, popis

Abstract

Th ere is presented a survey of cultivation of 150 rose varieties that have originated in the territory of the Czech Republic. Th e 
varieties are characterized by giving the following data: breeder, year of origin, group, fl ower colour and size, plant height. 
Th e most important survey part consists of the list of Czech and Slovak rosariums, nurseries and botanical gardens where 
cultivation of these varieties has been verifi ed during last three years. We managed to fi nd altogether 215 varieties, there are 
doubts about 35 ones. Cultivation and aesthetic values of roses of the Czech origin were assessed. Th e best Czech roses are 
described in more details. 

Key words: Czech rose varieties, cultivation at the present time, rosariums, description
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ÚVOD
Vzhledem k úbytku mnoha rostlinných druhů naší přírody 
se stává stále aktuálnější jejich udržovaní, pěstování a případ-
né rychlé namnožení většího počtu jedinců. Pracoviště ochra-
ny přírody nemají vždy potřebné znalosti a zkušenosti, jak 
v jednotlivých případech postupovat. Tento příspěvek by měl 
pomoci stručným přehledem. Jeho rozsah pochopitelně neu-
možňuje popisovat podrobněji metody množení u jednotli-
vých druhů.

MATERÁL A METODIKA
Od roku 1994, kdy se ve VÚKOZ, v.v.i., Průhonice zabývá-
me pěstováním domácích volně rostoucích rostlin, byly získá-
ny zkušenosti s řadou druhů od vodních rostlin až po stromy. 
Kromě dočasného pěstování ve volné půdě nebo nádobové-
ho pěstování byly u mnoha druhů založeny trvalé genofondo-
vé plochy, kde napodobujeme přírodní poměry. Zde je nutno 
dbát na striktní oddělení populací pocházejících z různých lo-
kalit. Při rozmnožovaní jsou upřednostňovány výsevy, ale za-
býváme se i různými způsoby vegetativního množení.

PĚSTOVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN VOLNĚ ROSTOUCÍCH V ČESKÉ 
REPUBLICE

CULTIVATION AND PROPAGATION OF SOME WILDLIFE PLANTS IN THE 
CZECH REPUBLIC
Jiří Žlebčík

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, zlebcik@vukoz.cz

Abstrakt

Příspěvek poskytuje v přehledné formě údaje týkající se pěstování a rozmnožování 48 druhů volně rostoucích v ČR, s nimiž 
byly získány zkušenosti ve VÚKOZ, v.v.i., Průhonice od roku 1990. Jde o rostliny mizející z naší přírody, u nichž v některých 
případech již vnikla potřeba záchranného přemnožení. U dalších druhů se dá tato situace očekávat v brzké době a vyžadují tedy 
také naši pozornost. Současná míra ohrožení je charakterizována kategoriemi Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR a stup-
něm zákonné ochrany. U jednotlivých druhů jsou uvedeny možnosti získávání semen, jejich vzcházení i různé způsoby vegeta-
tivního množení. Většina uvedených druhů se dá efektivně množit a získat standardní výsadbový materiál.

Klíčová slova: ohrožené druhy, pěstování, množení, semena, řízkování

Abstract

Th ere are given clearly arranged data concerning cultivation and propagation of 48 wildlife plant species growing in the Czech 
Republic that have been studied in the Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice, 
since 1990. Th ere are plants disappearing from our nature – in some cases the need of preservation propagation has arisen. 
It is likely that other species will come in this situation in the near future, thus they also demand our attention. Th e present 
occurrence is characterized by categories of the Red list of vascular plants of the Czech Republic and by the level of legal 
protection. For the particular plant species, the possibilities of seed obtaining, their emergence and various ways of vegetative 
propagation are given. Most of the given species are possible to propagate effi  ciently, and so we can obtain a standard plant 
material for planting.

Key words: endangered plant species, cultivation, propagation, seeds, propagation by cuttings

Přehled zkoumaných druhů

Vědecký název Český název Čeleď Červený 
seznam

Ochrana

Acer tataricum javor tatarský Aceraceae – –

Adonis vernalis hlaváček jarní Ranunculaceae C2 O

Amygdalus nana mandloň nízká Rosaceae C1 KO

Anemone sylvestris sasanka lesní Ranunculaceae C3 O

Butomus umbellatus šmel okoličnatý Butomaceae C3

Calla palustris ďáblík bahenní Araceae C3 O

Colutea arborescens žanovec měchýřník Fabaceae – –

Cornus mas dřín obecný Cornaceae C4 O

Daphne cneorum lýkovec vonný Th ymelaeaceae C1 KO

Daphne mezereum lýkovec jedovatý Th ymelaeaceae C4

Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Droseraceae C3 SO
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ÚVOD DO TAXONOMICKO                            
– NOMEKLATORICKÉ PROBLEMATIKY
Lomikameny sekce Porphyrion jsou v  původním užším vy-
mezení zahradníkům známější pod vžitým jménem Kabschia 
(Engler, 1869) – po jejich spojení s  druhy sekce Porophyl-
lum (Engler & Irmscher, 1919) však vstoupilo se zpožděním          
v platnost starší z  obou jmen, Porophyllum Gaudin (1828), 
které si ostatně v minulých desetiletích také našlo cestu mezi 
pěstitele. Nicméně, Gornall (1987) na podkladě anatomic-
kých a palynologických dat spojil celou skupinu s malými ark-
to-alpinskými a sinohimálajskými sekcemi Porphyrion a Tetra-
meridium. Molekulární data (Conti & al., 1999) jeho náhled 
v mnohém podporují – ukazují však na přetrvávající parafyle-
tickou povahu celé skupiny pozicemi druhů sekce Xanthizoon 
a subsekcí Florulentae a Mutatae (spojovaných až doposud se 
sekcí Ligulatae), a nověji McGregor (2008) rozšířil Gornallo-
vo pojetí skupiny i o tyto taxony. Takto rozšířená sekce sdru-
žuje zhruba čtvrtinu z asi 450 druhů rodu Saxifraga, nepočí-
taje množství zahradních kříženců, a nejstarším (na podkla-
dě priority tudíž platným) z  jejích jmen je právě Porphyrion 
(Tausch, 1823). 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HYBRIDY A ROZVOJ 
ČESKÉHO ŠLECHTĚNÍ
První alpské „kabschie“ byly do kultivace zavedeny koncem 
předminulého století v souvislosti s nastupující oblibou skal-
ních partií v  zahradách. Záhy po alpských druzích byly in-
trodukovány taxony pyrenejské a balkánské (spolu s několi-

ka druhy kavkazskými) a v roce 1890 bylo z kultur známo už 
třináct druhů (Kolb & al., 1890). Současně se objevují prv-
ní zahradní hybridy – ve Skotsku kříženci S. burseriana L. 
se S. aretioides Lapeyr. (S. ×boyidii Dewar), v Německu kří-
ženci S. marginata Sternb. a S. sancta Griseb. (S. ×apiculata 
Engl.) a z  jejich přesevů jsou uváděny první kultivary (Mc-
Gregor, 2008). Angličtí a němečtí pěstitelé zůstali průkopní-
ky šlechtění “kabschií“ i v první půli minulého století – byli 
to především W. Irving, R. V. Prichard a J. W. Gould, kří-
žící opět S. marginata, S. burseriana, S. aretioides a S. sancta                          
s himálajskou S. lilacina Duthie, a F. Sündermann s J. Kelle-
rerem, vnášející k těmto vedle balkánské S. ferdinandi-cobur-
ghi Sünderm. do šlechtění i řadu druhů podskupiny Engleria 
(S. frederici-augusti Biasoletto, S. media Gouan s blízkou S. 
sempervivum K. Koch a dokonce s nativními hybridy jako S. 
×luteo-purpurea Lapeyr.). V meziválečném období se už obje-
vuje řada hybridů sekundárních – k nejvýznamnějším patří S. 
×anglica Horný, Soják & Weber a S. ×megaseaefl ora Th ompson. 
V průběhu obou válek byly mnohé z hybridů nenávratně ztra-
ceny, zlomky původního sortimentu byly ale zásluhou V. Fin-
nis v poválečných letech opět soustředěny a současně byla in-
trodukována řada druhů kavkazských a himálajských. Za této 
situace přicházejí na scénu čeští pěstitelé, vnášející do šlechtě-
ní také řadu Sündermannových hybridů zachráněných z mezi-
válečných introdukcí černolického zahradníka K. Stivína. De-
sítky nových kultivarů uváděli především R. Horný (ponejví-
ce od S. ×borisii Sünderm.), F. Holenka a M. Kraus (oba pra-
cující převážně se S. ×megaseaefl ora Th ompson a S. ×edithae 
Sünderm.), k řadě nově uváděných anglických odrůd přispě-
li u starých S. ×elisabethae Sünderm. a S. ×doerfl eri Sünderm. 

ČESKÉ ODRŮDY LOMIKAMENŮ: NECHÁME JE ZANIKNOUT?

CZECH SAXIFRAGE VARIETIES: WILL WE LET THEM GET LOST?
Jiří Uher1, Jana Holzbecherová1, Petr Hanzelka2

1 Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Zahradnická fakulta, 69144 Lednice
2 Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7-Troja

Abstrakt

Lomikameny sekce Porphyrion jsou vyhledávanými skalničkami, první zahradní hybridy se objevují už koncem předminulého 
století. Čeští pěstitelé jsou šlechtěním někdejších „kabschií“ celosvětově proslulí a počty jejich hybridů rychle narůstají, s čímž 
narůstá i riziko zániku starších odrůd. Hledání účinných metod konzervace genofondu je v této souvislosti nezbytné. Jako 
teoretickou platformu pro založení národní kolekce těchto lomikamenů přinášíme ucelený přehled českých kultivarů s daty 
o jejich původu a o jejich pěstební náročnosti. Nově byly determinovány  barevné odstíny květů na podkladě RHS CC pro 
exaktnější hodnocení genetických zdrojů.

Klíčová slova: Saxifraga, Kabschia, české hybridy, původ, hodnocení, udržování genofondu

Abstract 

Saxifrages of the section Porphyrion are popular rock garden plants, the fi rst garden hybrids have been obtained at the end of the 
19th century. Czech growers are worldwide well-known in hybridization of former “Kabschias” and the number of their hybrids 
is rapidly increasing. Older cultivars are endangered by extinction, when replaced by new ones . In this context it is necessary 
to search the eff ective methods of the gene pool conservation. As a theoretical platform for the establishment of the national 
collection of “Kabschia“ hybrids, we off er a comprehensive overwiev of Czech cultivars with the dates about their origin, and 
growing requirements.  Moreover, determination of fl ower color according to the RHS CC provide the more exact evaluation 
of “Kabschias“ genepool.

Key words: Saxifraga, Kabschia, Czech hybrids, origin, evaluation, gene pool maintenance
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