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ÚVOD
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) z čeledi Pospiviroidae je 
ve  státech EU karanténní organismus (Annex I  A  sekce I), 
který je původcem závažného onemocnění brambor (Sola-
num tuberosum), které jsou z  hospodářského hlediska jeho 
hlavní hostitelskou rostlinou a napadení PSTVd u nich způ-
sobuje tzv. „vřetenovitost“. Výskyt PSTVd v  systému pěsto-
vání brambor v ČR však nebyl zjištěn již cca 20 let, jak pro-
kazovaly pravidelné testy výchozích šlechtitelských mate-
riálů a  genových zdrojů bramboru (Horáčková et al., 2003 
a  2004). PSTVd je přenosný osivem, pylem, mechanicky, 
vegetativní cestou a  u  brambor také mšicemi pomocí hete-
roenkapsidace s  virem svinutky brambor (Potato leafroll vi-
rus – PLRV). Výskyt PSTVd v Evropě je uváděn v devade-
sátých letech v Nizozemí na dvou lokalitách ve vazbě na do-
voz osiva zeleniny „pepino“ (Solanum muricatum). Současně 
byl PSTVd na stejných lokalitách detekován také v rajčatech 
(Lycopersicon esculentum), jak uvádějí Verhoeven and Rhoen-
horst (1995). Způsob přenosu PSTVd do rajčat nebyl objas-
něn. Z epidemiologického hlediska PSTVd nastala význam-
ná změna v souvislosti se zjištěním infekce v okrasných rostli-
nách. V roce 2006 byl v Nizozemí PSTVd poprvé detekován 

v Solanum jasminoides a v Brugmansia spp. (Verhoeven et al., 
2007a). Průzkum zdrojů infekce byl iniciován několika vlna-
mi vysokého výskytu PSTVd v produkci rajčat v předchozích 
letech. Následný průzkum výskytu PSTVd v okrasných rost-
linách se zaměřením na tyto dva rody byl v roce 2007 zahá-
jen v dalších státech EU. Výskyt PSTVd ve vazbě na S. jasmi-
noides, Brugmansia spp. a Datura spp. byl prokázán v Němec-
ku, Belgii, Velké Britanii, Francii a Polsku, přičemž se jedna-
lo o rostlinný materiál původem z Nizozemí. Postupně byla 
přirozená infekce PSTVd prokázána také v  dalších druzích 
okrasných rostlin, v  Itálii v S. rantonnetii (Di Serio, 2007), 
v Nizozemí v Streptosolen jamesonii (Verhoeven et al., 2007b). 
V ČR byl PSTVd detekován v roce 2007 v S. jasminoides pů-
vodem z Německa (Mertelík et al., 2009). Z hlediska nových 
hostitelských druhů byl PSTVd v ČR prokázán v Petunia × hyb-
rida (Červená et al., 2010). 

Z hlediska epidemiologie PSTVd ve vazbě na okrasné rostliny 
měly všeobecně největší význam S. jasminoides a Brugmansia 
spp., které byly v Evropě prokázány jako nejčastější hostitel-
ské druhy, které jsou dlouhodobými kulturami a jsou množe-
ny vegetativně. Právě v důsledku opakovaného přemnožování 
bezpříznakového materiálu těchto druhů a jeho plošné distri-
buce do zahradnických produkčních podniků byly vytvořeny 
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Abstrakt

Průzkum Potato spindle tuber viroid (PSTVd) v okrasných rostlinách v ČR byl zaměřen na čeleď Solanaceae v produkčních 
zahradnických podnicích, u soukromých hoby pěstitelů i v prodejnách rostlin. V období 2007–2009 bylo testováno více než 
600 vzorků ze sedmdesáti čtyř lokalit, PSTVd byl prokázán na dvaceti dvou lokalitách v druzích Solanum jasminoides, S. muri-
catum, Brugmansia spp. a Petunia × hybrida. Jednoznačně nejčastějším hostitel byl S. jasminoides, u kterého byl výskyt PSTVd 
zjištěn na dvaceti dvou lokalitách. U venkovních Brugmansia spp. pěstovaných způsobem tzv. letnění nebyl PSTVd prokázán 
na žádné z padesáti lokalit. Testy byly provedeny metodou Real Time PCR s využitím SybrGreen a TaqMan značených sond. 
Devatenáct izolátů PSTVd v rostlinách S. jasminoides, jeden izolát v S. muricatum, dva izoláty v Brugmansia spp. jsou uchová-
vány ve sbírce VÚKOZ, v. v. i., Průhonice.

Klíčová slova: viroid vřetenovitosti brambor, sbírka izolátů PSTVd, Solanum jasminoides, Solanum muricatum, Brugmansia 
spp., Petunia × hybrida

Abstract

Th e survey of PSTVd aimed at ornamental plants from the family Solanaceae was carried out in the Czech Republic in 2007 to 
2009. More than 600 samples taken from 74 localities were tested; the infection was detected in 22 of those localities. PSTVd 
was proved in Solanum jasminoides in all 22, Brugmansia spp. in 3, Petunia × hybrida in 2 and S. muricatum in 1 locality. PSTVd 
was detected by Real Time PCR with SybrGreen or TaqMan. Selected isolates of PSTVd are kept in collection in Pruhonice.

Key words: Solanum jasminoides, Solanum muricatum, Brugmansia spp., Petunia × hybrida, collection of isolates 
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ÚVOD
Jírovec maďal, (Aesculus hippocastanum) lidově nazývaný „koň-
ský kaštan“, je pro svá semena, tzv. kaštany, dlouhodobě a ve vel-
ké míře využíván v lesním hospodářství jako významný tradiční 
zdroj potravy spárkaté zvěře. Byl a je proto vysazován jako „plo-
donosný strom“ do lesních celků a nepostradatelný z tohoto hle-
diska je zejména v rozsáhlých oborách s intenzivním chovem je-
lenů, daňků a mufl onů, které představují ekologicky i ekonomic-
ky významnou část lesního hospodářství v ČR. 

V roce 1984 byl v Makedonii (Deschka & Dimic, 1986) po-
prvé zjištěn výskyt klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella), 
která se velmi rychle šířila po Evropě (Skuhravý, 1999) a v ČR 
byla zaznamenána v roce 1993 (Liška, 1997). 

Poškození listů klíněnkou jírovcovou v  interakci s  abiotic-
kými vlivy (stres suchem a teplem) způsobuje intenzivní ne-
krózu, svinování listů a  předčasnou defoliaci (Mertelík et 
al., 2004), což z  různých hledisek významně narušuje užit-
né vlastnosti těchto stromů. Z pohledu lesního hospodářství 
a myslivosti je nejvýznamnějším negativním dopadem sníže-

ní výnosu semen. Ačkoliv je plodnost stromů obecně ovliv-
ňována mnoha faktory, výsledky výzkumu v  Evropě proka-
zují, že redukce výnosu semen u jírovců napadených klíněn-
kou může být v některých případech velmi výrazná. V Ně-
mecku Th almann et al. (2003) uvádí, že u stromů s listovou 
plochou poškozenou v důsledku napadení klíněnkou v  roz-
sahu 75 % a více byl výnos plodů a semen v sušině nižší až 
o 50 % ve srovnání se stromy, u nichž byl rozsah poškození 
listové plochy menší než 25 %. Redukci výnosu sušiny semen 
vlivem poškození klíněnkou uvádějí také Salleo et al. (2003) 
v Itálii. Znaky kvetení a tvorby plodů však nevykazují výraz-
né změny a vizuálně tak lze snížení výnosu semen jírovce za-
znamenat v dané vegetaci pouze velmi orientačně, a to v po-
době poněkud menší velikosti semen. Z obecného hlediska 
byl snížený výnos semen jírovců v praktické podobě zazna-
menán v posledních letech v konkrétních podmínkách čtyř 
obor s intenzivním chovem spárkaté zvěře patřících pod Lesy 
ČR, s. p., obhospodařovaných Lesním závodem Židlochovi-
ce. Celková výměra obor Soutok, Moravský Krumlov, Bulha-
ry a Klentice je 8 291 ha, z toho plocha, kterou zabírá výsad-

PROBLEMATIKA UPLATNĚNÍ KLONU JÍROVCE MAĎALU M06 
S REZISTENTNÍM CHOVÁNÍM KE KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ JAKO 
PLODONOSNÉHO STROMU V OBORÁCH S INTENZIVNÍM CHOVEM 
SPÁRKATÉ ZVĚŘE

UTILIZATION OF HORSE CHESTNUT CLONE M06 WITH RESISTANT 
BEHAVIOUR TO HORSE CHESTNUT LEAF MINER FOR SEED PRODUCTION 
AS A SOURCE OF FOOD IN GAME PRESERVES
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Abstrakt

Je diskutováno snížení výnosů semen u jírovce maďalu, který je využíván v oborách s intenzivním chovem spárkaté zvěře jako 
plodonosný strom, v důsledku poškození klíněnkou jírovcovou. Jako perspektivní řešení je navrženo využití Aesculus hippo-
castanum klon M06 s rezistentním chováním ke klíněnce jírovcové. Jsou uvedeny metody a výsledky vegetativního množe-
ní klonu M06 roubováním na 2–4 leté semenáčky a roubováním do korunky sedmi- až osmiletých semenáčů. Experimentál-
ně bylo zkoušeno vegetativní množení klonu M06 metodou očkováním na 2leté semenáčky v letním období, výsledky ujímá-
ní budou vyhodnoceny v roce 2010. Dále jsou uvedena kritéria použitá při výběru semenných stromů pro tvorbu podnoží, se-
znam vybraných semenných stromů z různých oblastí ČR, údaje o semenech z nich sklizených a metodika výsevů. 

Klíčová slova: Aesculus hippocastanum, koňský kaštan, množení, Cameraria ohridella, plodnost, krmivo

Abstract

Due to damage done by horse chestnut leaf miner the yield of horse chestnuts is decreasing, which causes economical loss 
mainly in game preserves in the Czech Republic, where horse chestnut is used as source of food for the game. Proposed solution 
to this problem is a clone of M06 with resistant behaviour to horse chestnut leaf miner. Methods of vegetative propagation 
by grafting are discussed and present results show good establishment of grafts. Propagation by budding was tried in August, 
results will be evaluated in 2010. Standards for choosing donor trees for rootstocks and list of those trees are presented as well 
as data about gathered seeds and methods used for sowing. 

Key words: Aesculus hippocastanum, propagation, Cameraria ohridella, fruitfulness, feed
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ÚVOD
Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin 
(RRD) na  zemědělské půdě – v našich podmínkách zejmé-
na vybraných klonů a  odrůd topolů a  vrb – je považováno 
za perspektivní způsob produkce biomasy pro energetické vy-
užití. Podle platné Státní energetické politiky by se výmlad-
kové plantáže RRD měly pěstovat na přibližně 60 000 hekta-
rech, aby mohly být splněny mezinárodní závazky ČR v podí-
lu obnovitelných zdrojů na energetické bilanci. Současná roz-
loha výmladkových plantáží je však jen asi 250 ha. V nejbliž-
ších letech je však možno očekávat nárůst zájmu o zakládání 
výmladkových plantáží, protože postupně dochází k odstra-
ňování některých z bariér pěstování a současně je připravován 
dotační program na podporu zakládání plantáží, který by měl 
začít platit v roce 2011. 

Z  výsledků praxe i  výzkumu je zřejmé, že růst výmladkové 
plantáže závisí zejména na vhodnosti stanoviště pro pěstované 
odrůdy a klony vrb a topolů (Weger, Havlíčková, 2007; We-
ger, 2008). Hlavními faktory vhodnosti stanoviště jsou množ-
ství dostupné vody a množství živin, jaké je schopna rostli-
na využít. Ve Švédsku, kde se nejvíce rozšířilo pěstování vr-

bových výmladkových plantáží, je pro dosažení požadované-
ho výnosu doporučováno pravidelné hnojení průmyslovými 
hnojivy (Danfors et al., 1998). Rostliny výmladkových plan-
táží je doporučováno hnojit během prvního roku po výsad-
bě, hnojit však není doporučeno v létě před sklizní u plantá-
ží starších čtyři a více let, nejvyšší dávka 100–150 kg N/ha je 
doporučena ve  třetím roce (Danfors et al., 1998). Speciální 
a velmi efektivní variantou hnojení je závlaha plantáží terciár-
ním effl  uentem z čistíren odpadních vod (Hasselgern, 1998), 
kterou však  neumožňuje naše legislativa. Například v  pod-
mínkách Finska vedlo nepoužití hnojiva při založení topolové 
plantáže z řízků k vysoké úmrtnosti stromků a řízků (Ferm et 
al., 1989). V Polsku v pokusu s vrbovou výmladkovou plantá-
ží pěstovanou v jednoletém obmytí hnojili každý rok dávkou 
90 kg N/ha těsně před obrážením prýtů (Szczkowski, et al., 
2005). Také v povodí řeky Pádu v severní Itálii, kde se tradič-
ně pěstují intenzivní topolové plantáže na zemědělské půdě, je 
pro dosažení vysokých výnosů  (až 40 t(suš.)/ha/rok) doporu-
čováno jejich hnojení spojené s pravidelnou zálivkou  (Mos-
catelli et al., 2008). V práci autorů Scholze, Krügera, Höhna 
jsou publikovány výsledky umožňující nalézt spojitost mezi 

HODNOCENÍ VLIVU HNOJENÍ NA RŮST A VÝNOS KLONŮ VRB A TOPOLŮ 
V PRVNÍCH ČTYŘECH LETECH PĚSTOVÁNÍ

EVALUATION OF INFLUENCE OF FERTILIZATION ON GROWTH AND 
YIELD OF WILLOW AND POPLAR CLONES IN FIRST FOUR YEARS 
Jan Weger, Jaroslav Bubeník, Martin Dubský 
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Abstrakt 

Článek shrnuje první výsledky polního pokusu s hnojením 2 klonů topolů a 2 klonů vrb pěstovaných výmladkovým způsobem 
na zemědělské půdě na lokalitě Michovka v Průhonicích. Byly provedeny a hodnoceny 4 varianty hnojení: kontrola, hnojení 
kompostem, hnojení základní  a zvýšenou dávkou průmyslového NPK hnojiva. Po dvou a čtyřech letech byly u testovaných 
klonů hodnoceny růstové parametry a po dvou letech byla provedena sklizeň nadzemní biomasy pro odhad výnosu v jednotli-
vých klonů ve variantách pokusu. Nejlepšího výnosu dosáhl při první sklizni po dvou letech růstu klon vrby S-337 (3,69–4,07 
t(suš.)/ha/rok dle varianty hnojení). Statisticky průkazné byly pouze rozdíly ve výnosu mezi klony, rozdíly mezi variantami 
hnojení průkazné nebyly. V druhém dvouletém hodnocení zvýšily varianty hnojení statisticky prokazatelně tloušťku kmene 
(+8–17 %) u vrbových klonů a snížily počet kmenů jedince (–10 až –52 %) u vrb i topolů. Výsledků pokusu jsou diskutovány 
a jsou formulována doporučení pro pokračování pokusu.

Klíčová slova: topol, vrba, výmladková plantáž, hnojení

Abstract 

Th e article summarizes fi rst results of fi eld experiment with fertilisation of two poplar and two willow clones which have 
been coppiced on agricultural soil of locality Michovka in Pruhonice. Th ere were four variants for fertilisation: control (no 
fertilisation), compost application, basic and double dose of NPK fertilizer. Growth parameters were measured of tested clones 
after second and fourth year. Harvest of above ground biomass was carried out after second year for calculation of yield of 
tested clones under variants of fertilisation. Best yield had willow clone S-337 (3,69–4,07 o.d.t./ha/year depending on variants 
of fertilisation). Statistically diff erent were only diff erences between clones, not between variants of fertilisation. Regarding 
growth parameters there were found signifi cantly bigger stem diameters (+8 to 17%) of willow clones and  smaller number of 
stems per tree (–10 to –52%) of both willows and poplar clones in fertilised variant (double NPK) in comparison to control. 
Results of experiment are discussed and recommendations are formulated for continuation of the fi eld experiment.

Key words: poplar, willow, short rotation coppice, fertilisation
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ÚVOD
Přídavek jílů a  dalších minerálních komponentů pozměňu-
je chemické a fyzikální vlastnosti pěstebních substrátů. Různé 
typy jílů mají různou kationtovou výměnnou kapacitu (CEC) 
v  závislosti na  jejich mineralogickém složení (Grantzau, 
1998a; Dubský, Šrámek, 2003). Přídavek jílu zlepšuje poutá-
ní živin v substrátu, snižuje jejich vyplavování a tím zlepšuje 
výživu pěstovaných rostlin (Verhagen, 2004). Naproti tomu 
může snižovat obsah přijatelného fosforu. Předpokládá se, že 
fosforečnany se mohou vázat na  atomy železa nebo hliníku 
nebo vytvářet nerozpustné fosforečnany vápenaté a hořečna-
té. To může být příčinou kompaktnějšího růstu v substrátech 
s podílem jílu (Grantzau, 1998b; Verhagen, 2004).

Přídavek jílu pozměňuje hydrofyzikální vlastnosti pěstebních 
substrátů. Verhagen (2004) zjistil, že v  rašelinovém substrá-
tu se více projevuje přídavek jemných frakcí jílu, který sni-
žuje pórovitost, podíl snadno dostupné vody (defi nice viz De 
Boodt et al., 1974) a zlepšuje nasávání vody suchým substrá-
tem. Přídavek hrubého jílu nemá tak velký účinek a jsou za-

potřebí větší dávky. Verhagen (2004) také pozoroval zpomale-
ní růstu v substrátech s jílem, což považoval za důsledek změn 
hydrofyzikálních vlastností, protože našel průkaznou korelaci 
mezi podílem snadno dostupné vody a růstem.

Naproti tomu Martínez et al. (1997) uvádějí, že po přidání 
jílu se v substrátu složeném z rašeliny a koiru zvětšila kontej-
nerová kapacita (objem vody při –1 kPa) a podíl snadno do-
stupné vody, zároveň se zmenšila pórovitost a vzdušná kapaci-
ta (při –1 kPa). V tomto případě nezáleželo na zrnitosti, jem-
ný i hrubý jíl působily stejně.

Fyzikální vlastnosti substrátů mají vliv na  adaptaci rostlin 
po  přesazení na  trvalé stanoviště. Rostliny pěstované v  hru-
bých kůrových substrátech s nízkým obsahem lehce dostup-
né vody a s vyšší vzdušnou kapacitou lépe snášejí vodní stres 
po přesazení než rostliny pěstované v jemných kůrových sub-
strátech, které mají podíl lehce dostupné vody větší (Pastor et 
al., 1999). Lepší adaptaci po přesazení a následný růst po vý-
sadbě na trvalé stanoviště měly i dřeviny předpěstované v sub-
strátech s 50% objemovým podílem minerálního komponentu 

SUBSTRÁTY S MINERÁLNÍMI KOMPONENTY PRO PŘEDPĚSTOVÁNÍ 
DŘEVIN

GROWING SUBSTRATES WITH MINERAL COMPONENTS FOR CONTAINER-
GROWN WOODY PLANTS
Martin Dubský, František Šrámek, Šárka Chaloupková

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

Abstrakt

Sledoval se vliv stoupajícího podílu (0, 10, 20, 30 40 a 50 % obj.) sprašové hlíny v rašelinovém substrátu na jeho fyzikální 
a chemické vlastnosti. Substráty s 10, 30 a 50% podílem sprašové hlíny se navíc testovaly ve vegetačním pokusu s dřevinami 
v kontejnerech. Fyzikální vlastnosti těchto substrátů se také porovnaly s vlastnostmi profesionálních substrátů s jíly, které byly 
připraveny ve výrobních podnicích: substráty fi rmy Gramofl or (rašelinový a rašelinové s 90, 135, nebo 180 kg/m3 hrubého 
jílu) a AGRO CS (rašelinový a rašelinové s 50 kg/m3 jemného jílu, nebo 200 kg/m3 hrubého jílu). Přídavek minerálních kom-
ponentů výrazně ovlivnil hydrofyzikální vlastnosti pěstebních substrátů (pórovitost, obsah vody, obsah vzduchu a podíl jed-
notlivých kategorií vody podle dostupnosti rostlinám) ve všech třech testovaných řadách. Dřeviny dosáhly největších přírůst-
ků v substrátu s 10 % obj. sprašové hlíny, v substrátech s vyšším podílem (30 a 50 % obj.) byly přírůstky menší, rostliny byly 
kompaktnější a pravděpodobně lépe připravené na stresové podmínky po přesazení.

Klíčová slova: pěstební substrát, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, retenční křivky, rašelina, jíl, sprašová hlína

Abstract

Th e eff ect of loess loam proportion (0, 10, 20, 30 40 and 50% vol.) in peat substrates on their physical and chemical properties 
was investigated. In addition, substrates with 10, 30, and 50% vol. of loess loam were tested in an experiment with container-
grown woody plants. Physical properties of these substrates were compared with properties of professionally produced substrates 
Gramofl or (peat substrate and peat substrates with 90, 135, or 180 kg/m3 of granulated clay) and AGRO CS (peat substrate 
and peat substrates with 50 kg/m3of fi ne clay or 200 kg/m3 of granulated clay). Mineral component addition substantially 
aff ected physical properties of growing substrates (total porosity, water content, air content and proportion of water categories 
according to their availability) in all three tested groups of growing substrates. Woody plants showed the fastest growth in the 
substrate amended with 10% vol. of loess loam, the growth in the substrates with 30 and 50% vol. was slower, the plants were 
more compact and probably better prepared for postplanting stress.

Key words: growing substrate, physical properties, chemical properties, retention curves, peat, clay, loess loam
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ÚVOD
Mandloň nízká (Amygdalus nana L., syn. Prunus tenella 
Batsch) a třešeň křovitá (Cerasus fruticosa Pallas, syn. Prunus 
fruticosa Pallas) patří mezi kriticky resp.  silně ohrožené dře-
viny, které vyžadují specifi ckou ochranu na  všech přiroze-
ných lokalitách. Množí se obvykle výsevem semen, vegetativ-
ní množení je problematické. Generativní množení je závislé 
na ročním období a obsahuje určitá rizika, která souvisejí se 
správným ošetřením osiva (obtížná stratifi kace vyčištěných se-
men, případně geneticky nejednotné potomstvo s přítomnos-
tí virů). Zavedení mikropropagační metody je účelné z hledis-
ka získání geneticky jednotných bezvirových jedinců, rychlos-
ti množení, nezávislosti na ročním období a nízkých investic. 
Obecně však dřeviny představují specifi ckou skupinu rostlin, 
jejich růst a in vitro regenerace jsou ovlivněny náročnými po-
žadavky druhů na vlastní průběh kultivace. Jedním z problé-
mů zabraňujících širšímu využití mikropropagace u dřevin je 
obtížné zpracování explantátů z dospělých stromů. 

Primární kultury mohou být u dřevin založeny několika způ-
soby, které vycházejí z  charakteru rostlinného materiálu. 
U mandloní stejně jako u broskvoní se používají jako výchozí 
explantáty vzrostné vrcholy a nody (Bouza et al., 1992, Ain-
sley et al., 2000). U  třešní uvádí Jones a  Hopgood (1979) 
jako nejpoužívanější explantáty meristémy izolované ze zim-
ních pupenů. Borkowska (1983) úspěšně indukovala organo-
genezi u vrcholových částí aktivně rostoucích výhonů a Tian 
et al. (2007) u segmentů hypokotylu. Regeneraci nadzemních 
částí rostlin z embrya izolovaného ze semene popsali u ovoc-
ných dřevin např. Bhansali et al. (1991) a Keulemans a Witte 
(1994). U mandloňovitých se používá pro kultivaci nejčastěji 
složení anorganických solí podle Murashige a Skoog (1962), 
a  to v  plné nebo poloviční koncentraci (Hammerschlag, 
1982). Ke stimulaci tvorby výhonů se z růstových reguláto-
rů osvědčil benzyladenin (BA), thidiazuron (TDZ) a  adice 
kyseliny indolyloctové (IAA) v nízké koncentraci, jak uvádí 
Mulwa a Bhalla (2006). Poměrně obtížná je u mandloní in-
dukce kořenů v  podmínkách in vitro (Tereso et al., 2008). 

VYUŽITÍ MIKROPROPAGACE K UCHOVÁNÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ 
AMYGDALACEAE (MANDLOŇOVITÉ)

USE OF MICROPROPAGATION TO PRESERVE ENDANGERED 
AMYGDALACEAE SPECIES 
Hana Vejsadová

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

Abstrakt

U kriticky ohroženého druhu mandloň nízká (Amygdalus nana L.) a silně ohroženého druhu třešeň křovitá (Cerasus fruticosa 
Pallas) byly zjišťovány responzibilní primární explantáty pro mikropropagaci a účinná živná média pro multiplikaci a zakoře-
nění in vitro kultur. Výchozí materiál (dormantní axilární pupeny a nezralá semena) byl odebrán z dospělých jedinců na loka-
litě  Dunajovické kopce u Mikulova na jižní Moravě. Explantáty, meristémy vzrostných vrcholů a intaktní embrya, byly povr-
chově sterilizovány 1,5% NaOCl (30% komerční přípravek SAVO) po dobu 30 min. U mandloně byla organogeneze indu-
kována z meristémů vzrostných vrcholů na plném MS médiu s obsahem 1 mg.l-1 benzyladeninu (BA) a 0,1 mg.l-1 kyseliny in-
dolylmáselné (IBA). U třešně došlo až k 70% regeneraci embryí na médiu s kombinací 2 mg.l-1 BA a 1 mg.l-1 IBA. Po 12 týd-
nech kultivace byl zjištěn u obou druhů průkazně nejvyšší počet výhonů (8–11 na explantát) na ½ MS médiu při koncentra-
ci 1 a 2 mg.l-1 BA. Indukce kořenů byla průkazně stimulována kyselinou naftyloctovou (NAA) v nejvyšší testované koncentra-
ci (5 mg.l-1) při polovičním zásobení živin v MS médiu.

Klíčová slova: Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa Pallas, organogeneze, multiplikace, indukce kořenů

Abstract

In critically endangered almond species (Amygdalus nana L.) and strongly endangered cherry species (Cerasus fruticosa Pallas), 
responsive primary explants for micropropagation and effi  cient media for in vitro culture multiplication and rooting were 
studied. Initial material (dormant axillary buds and immature seeds) was collected from adult individuals in the locality 
“Dunajovické kopce” near Mikulov in southern Moravia. Explants, shoot tip meristems and intact embryos, were surface 
sterilized using 1.5% hypochlorite sodium (30% commercial bleach Savo) for 30 min. In almond, organogenesis was induced 
from shoot tip meristems on full MS medium containing 1 mg l-1 benzyladenine (BA) a 0,1 mg l-1 indolylbutyric acid (IBA). 
In cherry, 70% embryo regeneration was achieved on medium with combination 2 mg l-1 BA and 1 mg l-1 IBA. After 12-week 
cultivation, signifi cantly the highest shoot number (8–11 per explant) was found on ½ MS medium at concentration of 1 
and 2 mg l-1 BA in both species. Root induction was signifi cantly stimulated by naphtylacetic acid (NAA) at the highest tested 
concentration (5 mg l-1) in a half nutriet supply of MS medium.

Key words: Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa Pallas, organogenesis, multiplication, root induction
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INTRODUCTION
Among activities associated with pollen handling the storage 
occupies a prominent place. In the fi eld of breeding, it is the 
only means of overcoming the diff erences in pollen shedding 
and ovule receptivity between the parent trees or species 
involved in artifi cial hybridization (Chira, 1971). Obvious 
is also the theoretical signifi cance of the problem associated 
with revealing the factors which determine the pollen viability 
during its storage. It is generally acknowledged that relative 
humidity, temperature  and the atmosphere surrounding 
the pollen  play a  decisive role in this respect (Linskens, 
1967; Stanley, Linskens, 1974). Optimal values of these 
factors may diff er in individual groups of plants depending 
on structure and chemistry of their pollen. Angiosperms 
have for example been shown to possess a higher content of 
water in their pollen than gymnosperms. Accordingly, the 
storage temperature for their pollen ranges around 0 °C or 
little below as compared with much more lower temperature 
required by the pollen of gymnosperms. Razmologov (1964) 
postulates a better viability of Pinus sylvestris pollen after its 
storage at +5 °C during the period of 13 months as compared 
with the viability of the same pollen stored for the period of  
9 months. In their compilatory work, Stanley and Linskens 
(1974) have provided the data about germination potential of 
stored pollen in fi ve species of pines. Th e species P. banksiana, 
P. resinosa and P. sylvestris have retained germination potential 
of their pollen unchanged after 1-year storage at 2–5 °C. On 
the contrary, in species P. nigra and P. strobus the profound 
decline in viability of their pollen was recorded. As far as Abies 

species are concerned, there are only a  few reports referring 
about quality of their pollen during storage. Dobrinov and 
Gagov (1975) postulate a  temperature around +4 °C to be 
the most convenient for storage of A. alba pollen. On the 
contrary, Arista and Talavera (1994) reported about complete 
loss of pollen viability in A. pinsapo following a  6-month 
storage at +4 °C. Our data indicate only negligible changes 
in viability of A. kawakamii pollen after its 6-months storage 
at –70 °C (Kormuťák, Yang, 1998). In order to shed more 
light on this aspect of pollen biology in Abies, a deep-freeze 
eff ect on pollen viability was followed in seven species of fi rs 
of Mediterranean and Northamerican origin.

MATERIAL AND METHODS
Th e study involved the Central European species Abies alba 
Mill. along with the Mediterranean species A. nordmanniana 
(Stev.) Spach, A. cilicica (Ant.et Kotschy) Carr., A. pinsapo 
Boiss., A. numidica De Lann. and the Northamerican species 
A. concolor (Gord. et Glend) Lidl. and A. procera Red. Each 
species was represented in the experiment by one individual 
only.Th e pollen of A. alba was collected from the natural 
stand of the species in Močiar near Banská Štiavnica, whereas 
the pollen of A. nordmanniana in Arboretum Kysihýbel in 
Banská Štiavnica. Th e pollen of  the remaining species was 
collected in Arboretum Mlyňany SAS. Microstrobili of the 
species were collected in 2007 shortly before pollen shedding. 
Following desiccation of microstrobili in laboratory, the 

LONGEVITY OF ABIES POLLEN UNDER DEEP-FREEZE STORAGE

ŽIVOTASCHOPNOSŤ HLBOKO ZMRAZOVANÉHO PEĽU JEDLÍ (ABIES SP.)
Andrej Kormuťák1,2, Martin Galgoci2, Božena Vooková1, Terézia Salaj1, Dušan Gömöry3

1 Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of  Sciences, Akademická 2, P. O. Box 39A, SK-950 07  
  Nitra, Slovakia, tel.: ++421-37-6943 333, nrgrkorm@savba.sk 
2Constantine Philosopher University, Faculty of Natural Sciences, A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra, Slovakia
3Technical University in Zvolen, Faculty of Forestry, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 Zvolen, Slovakia

Abstract

A deep-freeze storage of some Abies species pollen has resulted in decline of germination percentage in majority of tested 
species. Th e species A. alba and A. concolor  were the only exceptions exhibiting a higher germinability of their pollen after 
storage than in the fresh pollen control. In all the seven species investigated a profound retardation of pollen tube growth was 
registered after 1-year storage at –81°C.

Key words: Abies, pollen, storage, viability

Abstrakt

Uskladnenie peľu viacerých druhov rodu Abies v hlboko mraziacom boxe vyústilo do poklesu klíčivosti peľu u väčšiny testova-
ných druhov. Druhy A. alba a A. concolor boli v tomto ohľade výnimkou, nakoľko po uskladnení vykazovali vyššiu klíčivosť ich 
peľu ako čerstvo zozbieraný peľ kontroly. Pri všetkých analyzovaných druhoch došlo však k výraznému poklesu dĺžky peľových 
vrecúšok peľu uskladňovaného pri –81°C po dobu 1 roka.

Kľúčové slová: Abies, peľ, uskladnenie, životaschopnosť
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ÚVOD
Práce zaoberajúce sa štúdiom reprodukčnej ekológie rastlin-
ných druhov sú v Európe zriedkavé. Informácie o reproduk-
čnej biológii Crataegus monogyna Jacq. sú dostupné najmä 
z oblasti západnej Európy. Fenológiu kvitnutia a tvorby plo-
dov v Anglicku študovali Sorensen (1981), Gyan et Woodell 
(1987), v južnom Španielsku Jordano (1984), Obeso (1985). 
Reprodukčnú biológiu Crataegus monogyna Jacq. v  severo-
západnom Španielsku študovali Guitián et Fuentes (1992). 
Na troch lokalitách sledovali ročné fenologické cykly, spôsob 
rozmnožovania, hmyzom sprostredkované opeľovanie a  dis-
perziu semien uvedeného druhu. Menšiu produkciu plodov 
pozorovali pri opelení bez hmyzích opeľovačov v protiklade 
k voľne opeleným kvetom. Pre voľne opelené kvety bol zistený 
štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami sledovaných 
rokov. Tvorba plodov bola 20 % v rámci samoopelených kve-
tov a 40 % v rámci cudzoopelených emaskulovaných kvetov.

Chacoff  et al. (2008) na kvitnúcom konáriku druhu Cratae-
gus monogyna pozorovali návštevy hmyzu každých 10 minút. 
Hlavným opelovačom z triedy hmyzu boli muchy (okolo 88 %), 
včely opeľujúce hloh sa vyskytli len v 10 %, chrobáky sa v kve-

toch vyskytovali len príležitostne. Tiež zistili, že spontánne sa-
moopelenie je pre C. monogyna možné, ale takmer nevýznam-
né pre reprodukciu, čo dokazuje nízky počet plodov. Druh 
C. monogyna z izolovaných kvetov vytvoril len 10 % plodov. 
Guitián et al. (1992) sledovali tvorbu plodov u Crataegus mo-
nogyna Jacq. ako aj u ďalších druhov z čeľade Rosaceae. Uvád-
zajú, že všetky sledované druhy vykazovali nízky pomer počtu 
plodov ku počtu kvetov, ktorý bol < 0,3.                

MATERIÁL A METODIKA

Pri štúdiu reprodukčnej biológie skúmaného rodu využíva-
me metodické postupy, ktoré uplatnil vo svojich prácach Ba-
ranec (1996), Baranec et al. (1997) a Eliáš (2004), pričom sú 
sledované: 

 tvorba kvetov – každý rok vo fenofáze plného kvitnutia 
(máj–jún) sme na  všetkých jedincoch populácie náhod-
ne vybrali 10 súkvetí, v rámci ktorých sme spočítali počet 
kvetov v súkvetí a vypočítali aritmetický priemer,

 tvorba plodov – na stanovenie počtu plodov v súplodí sme 

REPRODUKČNÁ BIOLÓGIA JEDNO A VIACSEMENNÝCH TAXÓNOV RODU 
CRATAEGUS L. NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH VÝCHODÉHO SLOVENSKA

STUDY OF REPRODUCTIVE BIOLOGY OF ONE – AND OVERONE SEEDS 
TAXA OF GENUS CRATAEGUS L. IN EASTERN SLOVAKIA
Vladimír Kĺč1, Vladimíra Kunštárová1, Tibor Baranec2

1Správa Pieninského národného parku, ŠOP SR, 059 06 Červený Kláštor 73, Slovenská republika, vladimir.klc@sopsr.sk,                                         
vladimira.kunstarova@sopsr.sk 
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Abstrakt

Generatívny reprodukčný potenciál (GRP) vybraných taxónov rodu Crataegus L. (hloh) sa analyzoval na 22 lokalitách východ-
ného Slovenska v počas rokov 2005–2008. Výskumné práce sa realizovali v súlade s determinujúcimi fenofázami hlohu v mesia-
coch máj–jún a september–október. Okrem stanovenia GRP sme experimentálne skúmali aj schopnosť tvorby plodov a semien 
pre vybrané taxóny samoopelením (SAM). Pri druhoch Crataegus monogyna, Crataegus kyrtostyla a viacsemenných taxónoch sa 
plody v procese samoopelenia takmer nevytvárajú. Avšak pri C. dunensis (GRP 28,28; SAM 26,79), C. curvisepala (GRP 12,51; 
SAM 13,30) a jeho krížencoch patrí  pravdepodobne samoopelenie k bežným spôsobom rozmnožovania. Viacsemenný druh C. 
laevigata (GRP 7,41; SAM 0,00) v našich podmienkach plody samoopelením vôbec nevytvára.

Kľúčové slová: reprodukčná biológia, Crataegus, samoopelenie, Pieniny, Slovensko

Abstract 

Generative reproductive potention (GRP) of some of hawthorn taxa (Crataegus L.) from 2005 to 2008 years had been analysed 
on the territory of Eastern Slovakia at 22 localities. Experimental observations were done during the important  hawthorn 
phenophases from May to June and from September to October to tested sefpolination (SAM). Th e Crataegus monogyna, 
Crataegus kyrtostyla species and various overoneseed hawthorn taxa any fruit produced by selfpolination, but for the species C. 
dunensis (GRP 28,28; SAM 26,79), C. curvisepala (GRP 12,51; SAM 13,30) and theirs hybrids the selfpolination is common 
reproductive process,  probably. Th e twoseed species C. laevigata (GRP 7,41; SAM 0,00) by selfpolination any seeds produced 
in studed conditions.

Key words: reproductive biology, Crataegus, selfpolination, Pieniny, Slovakia
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ÚVOD 
Niektoré druhy drevín vykazujú značnú stagnáciu lokálnych 
populácií (Baranec, 1990). Dreviny ako viacročné organizmy 
sú vystavené desaťročia kontinuálnemu negatívnemu vplyvu 
prostredia, čo vedie k zníženiu vitality jedincov a často aj na-
rušeniu reprodukčného procesu.  

Hustota populácií, pomer pohlaví a priestorová štruktúra je-
dincov v  populáciách výrazne ovplyvňujú tvorbu generatív-
nych orgánov, priebeh opeľovania a  tvorbu diaspór, podob-
ne sa často uvádza negatívny vplyv mikroklimatických fakto-
rov na sexuálnu reprodukciu ohrozených druhov drevín (Ďu-
rišová, 1999). 

Generatívna reprodukcia druhov predstavuje všeobecne 
najdôležitejší evolučný mechanizmus. V  dôsledku rýchlych 
a výrazných zmien ekologických podmienok, v ktorých jedin-
ce žijú, sú regeneračné a adaptačné mechanizmy často neúčin-
né (Baranec, 1997).

Detailné poznanie reprodukčného procesu umožňuje v mno-
hých prípadoch nielen objasniť biologickú charakteristiku 

druhu, ale v konečnom dôsledku prispieva aj k  ich aktívnej 
ochrane a prípadnej záchrane (Eliáš, 1995).

Cieľom práce bolo získať podrobnejšie údaje o  reprodukcii 
vybraných taxónov, ktoré následne budú použité pri štúdiu 
na mikroskopickej úrovni, pri štúdiu stratifi kácie s využitím 
pri šľachtiteľstve, ovocinárstve a pod.

MATERIÁL A METÓDY
V rokoch 2002–2005 sme uskutočnili výber lokalít (7 loka-
lít – Pieniny, 8 lokalít – Spišská Magura, 7 lokalít – Čierna 
Hora) na základe mapovania výskytu taxónov. Lokality sme 
vyberali tak, aby spolu predstavovali čo najširší súbor taxó-
nov skúmaného rodu a tiež variabilitu ekologických podmie-
nok skúmaného územia. V rokoch 2005–2008 sme na tých-
to lokalitách (tab. 1) skúmali variabilitu jednotlivých taxónov 
a ich reprodukčnú schopnosť. 

Pri štúdiu reprodukčnej biológie skúmaného rodu využíva-

POTENCIÁLNA TVORBA PLODOV A SEMIEN  TAXÓNOV RODU CRATAEGUS L. 
Z ASPEKTU TAXONOMICKEJ PRAXE 

POTENTIAL FRUIT AND SEED FORMATION IN THE TAXA OF THE GENUS 
CRATAEGUS L. FROM ASPECT OF TAXONOMICAL PRACTICE
Vladimír Kĺč1, Vladimíra Kunštárová1, Tibor Baranec2

1Správa Pieninského národného parku, ŠOP SR, 059 06 Červený Kláštor 73, Slovenská Republika, vladimir.klc@sopsr.sk,       
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
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Abstrakt

Determinácia taxónov rodu Crataegus L. v podstatnej miere využíva diakritický znak počtu pyrén v plodoch, resp. počet čneliek 
v kvetoch. Počet vytvorených pyrén pri jednosemenných a viacsemenný taxónoch rodu Crataegus (hloh) boli skúmané v troch 
fytogeografi ckých okresoch východného Slovenska. V priebehu rokov 2005–2008 v mesiacoch september–október  sa vyhod-
nocovala vyvinutosť semien v pyrenáriach. Napriek tomu, že Crataegus monogyna patrí medzí jednosemenné taxóny, zistili sme, 
že vytvára aj plody dvojsemenné v rozmedzí 2–5 %. Jednosemenné druhy so 100%  vyvinutosťou semien boli C. kyrtostyla a C. 
ovalis. Najväčšiu abortivitu semien vykazoval C. dunensis (63 %). Z dvojsemenných plodov C. laevigata len 16 % plodov vy-
tvorilo semená v oboch pyrénach a 57,5 % plodov malo jednu pyrénu sterilnú. Pri trojsemenných plodoch C. laevigata a krí-
ženca C. laevigata × C. calciphila nebol zaznamenananý prípad vytvorenia embryá vo všetkých troch pyrénach.

Kľúčové slová: Crataegus taxóny,  sterilita plodov, generatívna reprodukcia, Slovensko

Abstract 

Th e number of pyrenes in fruits or number of stylus in fl owers are important morfological features for taxonomical determination  
in the genus hawthorn (Crataegus L.). Th e number of pyrenes in fruits of oneseed and overoneseeds taxa of the genus Crataegus 
on the territory of three phytogeographical dictricts in Eastern Slovakia was studied from 2005 to 2008 years from September 
to October. Th e Crataegus monogyna  as oneseed species of  hawthorn produced 2–5% two seeds in fruits. One seed in fruits 
produced C. kyrtostyla and C. ovalis, only. Th e C. dunensis produceed 63% aborted seeds in fruits, in opposite the fruits of 
C. laevigata show 16 % occurence of seeds in both pyrenes, and 57,5% of fruits produced  one  aborted seed. Th e fruits with 
three pyrenes of C. laevigata and hybrid C. laevigata × C. calciphila has never been produced developed seeds in each pyrenes.

Key words: Crataegus taxa,  sterility of  fruits, generative reproduction, Slovakia
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ÚVOD 
Rod Mentha L. zahrnuje asi 25 druhů. Hospodářský význam 
mají především druhy Mentha × piperita a Mentha arvensis, 
jež jsou nezastupitelnou surovinou pro farmaceutický 
průmysl. V  Českém lékopise 2002 jsou uvedeny ofi cinální 
drogy Menthae piperitae herba – nať máty peprné a Menthae 
piperitae folium – list máty peprné. Ty mají spasmolytické, 
karminativní a cholagogní účinky (Tomko, 1999). Menthae 
piperitae etheroleum – silice máty peprné působí jako 
chuťové a vonné korigens, spasmolytikum, baktericidum, 
fungicidum, zevně se používá při myalgii a neuralgii (Mimica-
Dukic et al., 2008). Účinnost naťové a listové drogy nelze 
porovnávat s  účinky silice nebo čistého mentolu, protože 
v  droze spolupůsobí třísloviny, fl avonoidy a další obsahové 
látky (Tomko, 1999). Flavonoidy patří mezi fenolické 
látky s  významným antioxidačním účinkem. Extrakty máty 
vykazují antivirové a hepatoprotektivní účinky (Mimica-
Dukic et al., 2008). V potravinářství se zpracovává především 
Mentha arvensis, Mentha spicata a Mentha × piperita. Mátová 
silice (Peppermint Oil) se používá při výrobě likérů, sirupů a 
cukrovinek (Bruneton, 1999). 

Pro  okrasné zahradnictví jsou atraktivní pestrolisté odrůdy 

Mentha suaveolens ‘Variegata’ (obr. 1) a Mentha × piperita ‘Va-
riegata’, Mentha longifolia (obr. 2) je i rostlinou k řezu (Jelit-
to, 2001) a lze ji použít jako doplňkovou zeleň ve fl oristice. 
Dalšími významnými odrůdami jsou Mentha spicata ‘Marok-
ko’, ‘Crispa’, ‘Th e Best’, ‘Emerald & Gold’ aj. Na okraje zá-
honů jsou vhodné Mentha suaveolens ‘Variegata’ a Mentha pu-
legium (obr. 3). 

Od roku 2003 jsou na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy 
univerzity v Brně pěstovány okrasné druhy rodu Mentha L. V říj-
nu 2007 byly rostliny vegetativně přemnoženy a  sortiment 
je průběžně rozšiřován, stávající sortiment je zastoupen osm-
nácti taxony (obr. 4). Používané označení je původní, podle 
údajů dodavatelů výchozího studijního materiálu (fi rmy Jelit-
to, Planta naturalis, Botanická zahrada hlavního města Pra-
hy). Zařazení Mentha pulegium Mill. do samostatného rodu 
na základě odlišných morfologických znaků (Štěpánek, 1998) 
nebylo hodnocením molekulárních dat potvrzeno (Bunsawat 
et al., 2004). Kromě morfologických vlastností byl hodno-
cen celkový obsah fenolických látek a obsah silice v závislosti 
na druhu a termínu sklizně (Neugebauerová, Vábková, 2009). 
Podle platného lékopisu (ČL, 2002) by měla nať obsahovat 
minimálně 8 ml.kg-1silice. Podle Stellové (2008) je obsah sili-
ce v  kvetoucí nati Mentha aquatica 12,79 ml.kg-1, Pulegium 

OBSAH SILICE A FENOLICKÝCH LÁTEK V OKRASNÝCH TAXONECH 
MENTHA L.

CONTENT OF ESSENTIAL OIL AND PHENOLIC COMPOUNDS OF 
ORNAMENTAL MENTHA L. TAXONS 
Jarmila Neugebauerová, Jindřiška Vábková

Mendelova univerzita v  Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství, Valtická 337, 691 44 Lednice,                             
neugebj@zf.mendelu.cz, xvabkova@node.mendelu.cz 

Abstrakt

Celkem 13 druhů máty (Mentha L.) a poleje (Pulegium Mill.) bylo hodnoceno z hlediska obsahu silice a fenolických látek. 
Pro hodnocení byla použita usušená nať, sklizená v období plného kvetení. Stanovení obsahu silice bylo provedeno podle 
metodiky uvedené v Českém lékopise 2002 (ČL, 2002), bez  použití xylenu. Nejnižší obsah silice byl zjištěn v Mentha aquatica 
(5,37 ml.kg-1) a nejvyšší obsah silice v Mentha × piperita (10,85 ml.kg-1). Celkový obsah fenolických látek (TPC) byl stanoven 
spektrofotometricky pomocí Folin-Ciocalteuova činidla jako ekvivalent kyseliny gallové (GAE). Nejnižší obsah fenolických 
látek byl zjištěn v Mentha × piperita ‘Krasnodarskaja’ (2,39 g GAE.100g-1) a nejvyšší obsah silice v Mentha × piperita var. 
piperita ‘Agnes’ (5,32 g GAE.100g-1).

Klíčová slova: Mentha L., máta, okrasné odrůdy, silice, celkový obsah fenolických látek, TPC

Abstract 

Th irteen sorts of mint (Mentha L.) and pennyroyal (Pulegium Mill.) were evaluated for the content of essential oil and phenolic 
compounds. Th e material used for evaluation was dried aerial part harvested in fl owering stage. Th e amount of the essential oil 
was determined by hydro distillation according to Czech Pharmacopoeia 2002 without xylene. Th e lowest content was found 
in Pulegium vulgare  (5.37 ml.kg-1) and the highest content was in Mentha × piperita (10.85 ml.kg-1). Th e total phenolic content 
(TPC) was determined by a spectrophotometric method using the Folin-Ciocalteu reagent. Gallic acid was used as standard, 
absorbance was read at 765 nm. Results were expressed as g of Gallic acid equivalents (GAE) per 100 g of dried weight. Th e 
lowest content was found in Mentha × piperita ‘Krasnodarskaja’ (2.39 g GAE.100g-1) and the highest content in Mentha × 
piperita var. piperita ‘Agnes’ (5.32 g GAE.100g-1).

Key words: Mentha L., mint, ornamental cultivars, essentials oil, total phenolic content, TPC
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ÚVOD
Změny v krajině se často projevují poměrně výrazně i na vod-
ních tocích, neboť jejich nivy bývají zpravidla velmi dyna-
micky využívány. Studium stavu a změn říčních vodních toků 
či říční sítě by proto mělo být a  také často bývá důležitým 
doplňkem každé analýzy změn a využití krajiny (např. Hoo-
ke, Redmond, 1992; Winterbottom, 2000; Waburton et al., 
2002; Jones et al., 2003; Kusimi, 2008; Demek et al., 2008; 
Stäuble et al., 2008 aj.).

Využívání vodního toku a jeho nivy člověkem zpravidla vede 
k více či méně rozsáhlým úpravám jejich přirozeného stavu 
(např. Fortuné, 1988; Gilvear, Winterbottom, 1992; Mossa, 
McLean, 1997; Langhammer, 2003; Matoušková, 2004 aj.). 
K hlavním cílům úprav patří intenzifi kace využití a ochrana 
před povodněmi. Tyto úpravy sice mohou mít ve své mírné 
a extenzivní podobě i kladný dopad na rozmanitost krajiny, 

často však jde o rozsáhlé změny, které omezí rozmanitost říč-
ní krajiny a její původní víceúčelový potenciál. Třetím cílem 
úprav toku a jeho nivy proto v poslední době bývá i jejich re-
vitalizace, obnova jejich poškozeného víceúčelového potenci-
álu (Just et al., 2005). Analýzy historického vývoje antropo-
genních změn na vodních tocích mohou být přínosné zejmé-
na pro takto zaměřené úpravy toku a jeho nivy. 

K nejzřetelnějším důsledkům úprav vodních toků patří změ-
ny délky vodního toku (a to jak hlavního toku, tak i jeho ved-
lejších úseků) a  napřímení koryta, neméně významnou roli 
může hrát i vznik a zánik vodních nádrží na toku. Základním 
zdrojem informací pro studium těchto procesů (zvláště jde-li 
o analýzy celých toků od pramene po ústí) jsou sady starých 
map (Hooke, Redmont, 1989b; Hauser et al., 2004; Zimová, 
2005; Miškovský, Zimová, 2006; Kukla, 2007; Stäuble et al., 
2008). Přestože jednotlivé mapové sady, zejména ty starší, ne-

ZMĚNY NA VYBRANÝCH VODNÍCH TOCÍCH V POVODÍ ŘEKY JEVIŠOVKY 
OD DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ PO SOUČASNOST (1763–2006) NA 
ZÁKLADĚ STUDIA STARÝCH MAP

CHANGES OF SELECTED STREAMS IN THE JEVIŠOVKA RIVER BASIN 
FROM THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY UNTIL THE PRESENT 
(1763–2006) BASED ON THE STUDY OF OLD MAPS
Zdeněk Chrudina

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., oddělení ekologie krajiny, Lidická 25/27, 602 00 Brno, 
zdenek.chrudina@vukoz.cz

Abstrakt

V příspěvku byly vyhodnoceny hydrografi cké změny deseti vybraných vodních toků z povodí řeky Jevišovky. V rámci analýzy 
byly popsány nejvýznamnější úpravy a změny zachycené v šesti sadách starých map z let 1763–1783, 1836–1852, 1876–1880, 
1952–1958, 1988–1995 a 2002–2006. U třech nejdelších toků byla provedena také numerická analýza změn délky hlavního 
toku, změn délky jeho vedlejších úseků a změn křivolakosti hlavního toku. Data pro analýzu byla získána v prostředí ArcGIS 
vektorizací nad mapovými podklady, u novějších mapových sad byla využita dostupná vektorová data. Na všech analyzovaných 
tocích byly zjištěny významné antropogenně podmíněné hydrografi cké změny, zejména na středních a dolních úsecích, z nichž 
některé byly provedeny již před rokem 1763. Na změnách vodních toků se podílely čtyři procesy: (1) zakládání a rušení vod-
ních nádrží, (2) zánik vedlejších úseků toku, (3) změny pramenných úseků a polohy prameniště a (4) změny polohy zaústění 
toku. Napřimování původně zvlněných až meandrujících toků bylo jen nepatrné.

Klíčová slova: říční síť, hydrografi cké změny, staré mapy, prostředí GIS

Abstract

Th e paper brings assessment of hydrographic changes recorded on ten selected streams in the Jevišovka River catchment. 
Within the framework of analyses, the most signifi cant modifi cations and changes are described, captured in six sets of old 
maps from years 1763–1783, 1836–1852, 1876–1880, 1952–1958, 1988–1995 and 2002–2006. An additional numerical 
analysis of changes in the mainstream length, length of its side channels and main stream sinuosity changes was carried out 
for the three longest streams. Data for the analysis were harvested through vectorization in ArcGIS environment over the map 
groundworks. More recent map sets were processed by using available vector data. All surveyed streams showed signifi cant 
anthropogenically conditioned hydrographic changes, namely on middle and lower reaches, of which some originated from 
the period before year 1763. Th ere are four types of processes that participated in the stream changes: (1) foundation and 
abandonment of water reservoirs, (2) extinction of side channels, (3) changes in the location of headwaters and spring area, 
and (4) changes in the location of estuary. Straightening of the originally curved and meandering streams was insignifi cant.

Key words: river network, hydrographic changes, old maps, GIS environment
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ÚVOD
Významným fenoménem druhé poloviny 20. století a počát-
ku 21. století se ve vyspělých a často i rozvojových zemích sta-
la suburbanizace – přesun obyvatel, jejich aktivit a některých 
funkcí z jádrového města do jeho zázemí (Ouředníček, 2002; 
www.suburbanizace.cz). V případě, že tento proces není pří-
slušnými úřady sledován a omezován, dochází k nekontrolo-
vatelnému růstu města – tzv. „urban sprawl“. Ten je typický 
pro velká města Severní Ameriky a představuje nejméně pří-
znivou variantu suburbanizace, projevující se hlavně výstav-
bou úplně nových sídel vzniklých „na zelené louce“ bez vaz-
by na stávající sídelní struktury. Pro evropské prostředí je ty-

pičtějším projevem rozrůstání již existujících sídel o nové uli-
ce i čtvrti – jejich expanze do okolní volné, zpravidla zeměděl-
ské krajiny. V postsocialistických evropských zemích se ten-
to jev projevil až po změně společenských poměrů okolo roku 
1989, o to však s větší razancí.

Suburbánní rozvoj je v současnosti v České republice nejin-
tenzivnějším sociodemografi ckým procesem, který v  rámci 
společnosti probíhá. Převážně negativním způsobem se po-
depisuje na utváření příměstské krajiny a prostorové expan-
zi městských sídel do venkovského prostředí. Charakteristic-
kým jevem je dekoncentrace rezidenčních, komerčních i prů-
myslových aktivit přesunem z jádrových částí měst do jejich 

PROJEVY SUBURBANIZACE VE ZMĚNÁCH VYUŽITÍ KRAJINY 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A ZÁZEMÍ MĚSTA BRNA

MANIFESTATION OF SUBURBANIZATION IN THE CHANGES OF LAND 
USE IN THE REGION OF SOUTH MORAVIA AND THE HINTERLAND OF 
THE CITY OF BRNO
Marek Havlíček1, Ivo Dostál2

1 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., oddělení aplikací GIS, Lidická 25/27, 602 00 Brno, 
marek.havlicek@vukoz.cz
2 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, Líšeňská 33a, 636 00 Brno,                  
ivo.dostal@cdv.cz

Abstrakt

Cílem této práce je prostorové vymezení nejvýznamnějších oblastí s projevy suburbanizace v Jihomoravském kraji a zázemí 
města Brna. Jako podkladová data posloužily topografi cké mapy, základní mapy, ortofotosnímky, katastrální mapy, územní plá-
ny obcí a výsledky místního šetření. Sledované procesy za území Jihomoravského kraje byly hodnoceny mezi dvěmi období-
mi (1991–1994 a 2002–2006). Nejvyšší intenzita růstu zastavěného území je v zónách do vzdálenosti 5 km a 10 km od cent-
ra města Brna. Nové zastavěné plochy vznikaly nejčastěji z orné půdy (73,9 %), lesů (9,6 %) a trvalých travních porostů (6,4 %).    
V modelovém území zázemí města Brna byly zastavěné plochy dále rozděleny na jednotlivá území s konkrétní funkcí a typem 
zástavby. Projevy suburbanizace v tomto území byly sledovány ve třech obdobích – 1991, 2002 a 2009. Mezi roky 1991 a 2002 
došlo v okrese Brno-město k nárůstu zastavěných ploch téměř o 600 ha, mezi lety 2002 a 2009 o 200 ha. V zázemí Brna byl 
mezi roky 1991 a 2002 zaznamenán nárůst zastavěných ploch o přibližně 1 430 ha. Nejvyšší podíl představovaly plochy pro 
individuální bydlení. Na základě výsledků předchozích analýz bylo identifi kováno celkem osm rozvojových lokalit, ve kterých 
se s největší intenzitou projevily procesy suburbanizace.

Klíčová slova: suburbanizace, Jihomoravský kraj, Brno, zastavěné plochy, funkční využití ploch

Abstract

Th e aim of this study is the spatial delimitation of the most important areas suff ering from suburbanisation in the region of 
South Moravia and especially in the hinterland of the city of Brno. Topographical maps, base maps, ortophotos, cadastral 
maps, land use plans of local municipalities and the results of the fi eld surveys were used as the basic data. Th e monitored 
processes in the whole South Moravian region were researched between the two periods (1991–1994 and 2002–2006). Th e 
highest intensity of growth in built-up area is in areas within 5 km and 10 km from the city centre of Brno. New built-up 
area stemmed mostly from arable land (73.9%), forest (9.6%) and permanent grassland (6.4%). In the hinterland of the city 
of Brno built-up areas were subdivided into individual areas with specifi c functions and the type of development. Th e spatial 
pattern was studied in three periods – 1991, 2002 and 2009. Between 1991 and 2002 an increase in built-up area for almost 
600 ha occurred in the district of Brno, between 2002 and 2009 it was for 200 ha. In the hinterland of Brno an increase of 
built-up area for approximately 1,430 ha was recorded between 1991 and 2002. Eight development sites with the highest 
intensity of suburbanisation processes were identifi ed on the basis of the results of previous analysis.

Key words: suburbanization, the South Moravian region, Brno, built-up areas, landscape pattern
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ÚVOD
Dřeviny rodu Rhododendron L. (česky pěnišník, popř. ro-
dodendron nebo azalka) jsou již tradičně předmětem zájmu 
šlechtitelů díky svému atraktivnímu vzhledu a celkově znač-
né oblibě mezi pěstiteli. Vedle šlechtění estetických vlastnos-
tí lze poměrně úspěšně v hybridizaci upevňovat znaky spoje-
né s přirozenou odolností k různým biotickým i abiotickým 
škodlivým činitelům, přičemž prospěšná je zde existence ně-
kolika set přírodních druhů s různými vlastnostmi. Na druhé 
straně nevýhodou ve šlechtění těchto rostlin zůstává poměr-
ně dlouhá doba nutná od výsevu do kvetení semenáčů, a tím 
i možnosti jejich selekce. Obvykle jde o záležitost, jejíž výsled-
ky je možné hodnotit až s určitým časovým odstupem (větši-
nou ne méně než v horizontu deseti i více let). 

V první polovině 20. století patřil v českých zemích mezi prů-
kopníky šlechtění v rámci rodu Rhododendron L. doc. Bohu-
mil Kavka, který svoji šlechtitelskou činnost věnoval v Prů-
honicích zprvu opadavým i poloopadavým azalkám, ale po-
sléze jeho pozornosti neušly ani  velkolisté stálezelené rodo-
dendrony. Určujícím při průhonickém šlechtění se již od po-
čátku stal šlechtitelský cíl zaměřený na odolnost nových od-
růd ke  klimatu výrazněji kontinentálnímu (ve  srovnání na-
příklad se západní Evropou), tzn. jistá tolerance k chladným 
mrazivým zimám a relativně vysokým teplotám v kombinaci 
se suchými periodami v letním období. Na prvotní Kavkovu 
šlechtitelskou práci navázala celá řada dalších šlechtitelů, kte-
ří v Průhonicích působili v pozdějších letech. Výsledkem je-
jich společného úsilí je existence několika desítek původních 
českých odrůd, které mají ve světovém sortimentu rododen-
dronů důležité místo zejména pro svou zimovzdornost (Kav-
ka, 1939; Kavka, 1962; Hieke, 1985; Nekolová, 1998; Tábor, 
2007; Severa, Růžičková, 2008 apod.). Tyto odrůdy je tak be-

zesporu možné považovat za součást kulturního dědictví spo-
jeného přinejmenším s historickým vývojem daného regionu.

MATERIÁL A METODY 
Celý soubor nově získaných kříženců je postupně podrobo-
ván kombinované (pozitivní i negativní) selekci. Hlavní kri-
téria pro pozitivní hodnocení perspektivních klonů jsou: 1./ 
celková odolnost rostlin, 2./ úspěšné vegetativní množení, 3./ 
pěkný habitus a olistění rostlin, 4./ bohatost kvetení, 5./ další 
sadovnicky důležité znaky. V připojených popisech nově uve-
dených odrůd je hodnocení vybraných morfologických a bi-
ologických znaků podrobně zpracováno podle Klasifi kátoru 
rodu Rhododendron L. (Nekolová et al., 2002). Pro bližší ur-
čení barvy květů, včetně jejich částí, byla použita kódovaná 
stupnice sestavená Royal Horticulture Society (R. H. S. Co-
lour Chart).

Ve  šlechtění rododendronů jsou cíleně hledány cesty k  zís-
kání nových odrůd, které budou mimo jiné přínosné v po-
sunutí doby kvetení oproti většině pěstovaného sortimentu. 
Úspěšně se tak stalo i v následujícím případě. Obě nové odrů-
dy vycházejí z rozpracovaného šlechtitelského záměru s velmi 
časně kvetoucími druhy velkolistých botanických rododen-
dronů (podrod Hymenanthes Blume) vytvořeného ing. Mila-
dou Opatrnou. Výsledky těchto jejích hybridizačních pokusů 
(Opatrná, 1978) jsou v průběhu let podrobně sledovány, a to 
jak zpočátku autorkou křížení, tak v pozdějších letech i kolek-
tivem dalších pracovníků Výzkumného ústavu Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Rozpracovaný ma-
teriál si vyžádal delší časové zpracování díky relativně dlouhé 
době, ve které původní semenáče dosáhly fertilního stavu, bo-
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Abstrakt

Příspěvek představuje dvě nové české odrůdy velkolistých rododendronů vyšlechtěné v Průhonicích. Odrůdy byly pojmeno-
vány ‘Bouzov’ a ‘Loket’, přičemž obě doposud prokázaly dobrou odolnost, zejména vůči nízkým zimním teplotám. Vzhledem 
k jejich velmi ranému kvetení významně rozšiřují spektrum doby kvetení mezi sortimentem odolných českých odrůd velko-
listých rododendronů. Obě odrůdy se dají dobře množit roubováním na tradičně užívané podnože, odrůdu ‘Loket’ je možné 
i řízkovat.

Klíčová slova: rododendron, odrůda, šlechtění, křížení

Abstract

Th is article presents two new Czech cultivars of broad-leaved rhododendrons bred in Průhonice. Th ey are named ‘Bouzov’ 
and ‘Loket’, both hybrids seem to be quite hardy so far, especially they have good tolerance for low temperatures during the 
wintertime. Due to their early fl owering time they obviously enhance the fl owering period among hardy Czech broad-leaved 
rhododendron cultivars. Both can be successfully propagated by grafting on the usual stocks, ‘Loket’ is possible to propagate 
by cuttings as well.
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