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JAK POUŽÍVAT TUTO METODIKU
Tato metodika byla vytvořena v rámci mezinárodního programu Evropské unie
Erasmus +. Je výsledkem spolupráce mezi botanickými zahradami z různých
prostředí. Těmi jsou Průhonická botanická zahrada (Botanický ústav Akademie
věd České republiky), Botanická zahradá Vratislavské univerzity, Botanická
zahradá Vilniuské univerzity a Gartenkulturzentrum Niedersachsen Park der
Gärten, Bad Zwischenahn.
Jejím cílem je stát se vzdělávací a informativní příručkou pro odbornou i laickou
veřejnost a školicím materiálem pro mladé zaměstnance nebo studenty.
Zaměřuje se na inovativní porovnání zahrad při hledání podobností, inspirace a
vzájemného porozumění historickým, kulturním, sociálním, vzdělávacím,
ekonomickým a zahradnickým charakteristikám i praktikám botanických zahrad
v různých evropských zemích.
I když mají botanické zahrady v Evropě podobné historické, kulturní a sociální
kořeny, mají také specifické podmínky dané svým původem, posláním a
rozvojem. Botanické zahrady v různých zemích mají v závislosti na zemi a konkrétní
lokalitě různé podnebí, a také mají různou půdu, zdroje, údržbu, škůdce a
choroby. Mohou se v nich však rozhodně pěstovat stejné rostliny. Práce v
botanické zahradě má mnoho úrovní a může nabídnout mnoho příležitostí k
neformálnímu studiu. Každá botanická zahrada je jedinečným místem pro
vzdělávání studentů, mladých lidí a veřejnosti.
Tato metodika spadá do souboru čtyř brožur vytvořených v rámci projektu. Na ni
navazují publikace o dalších významných rodech pivoněk a denivek. Jedna z
brožur je navíc věnována botanickým zahradám jako součásti evropského
kulturního dědictví.
Brožura je rozdělena do 4 kapitol, které čtenáři umožní pochopit problematiku
botanických zahrad a sbírek kosatců z hlediska vědeckého a historického
významu. První část je věnována botanickému představení rodu Iris, historii a
tradicím pěstování kosatců. Druhá část brožury pojednává o partnerských
zahradách a jejich společnostech. Zabývá se historií, vědou, kulturou, uměním a
vzděláváním v kontextu botanických zahrad. Třetí část nabízí seznam
doporučených odrůd kosatců jako výslednou informaci ze všech partnerských
zahrad z různých zemí. Publikace také upozorňuje na příklady osvědčených
postupů základní údržba kosatců v zahradě, které jsou pro čtenáře důležité i
užitečné. Mohou sloužit jako inspirace nebo vzdělávací materiál.
Poslední část metodiky nabízí seznam zdrojů a odkazy na webové stránky nebo
publikace v angličtině i v národních jazycích zemí našich partnerů.
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SEZNAM ZKRATEK:
TB (Tall Bearded Irises) – Vysoké
bradaté kosatce

MDB (Miniature Dwarf Bearded Irises)

IB (Intermediate Bearded Irises)

SA (Space Age Irises) – kosatce

– Střední bradaté kosatce

vesmírného věku

BB (Border Bearded Irises) –

JI (Japanese Irises) – japonské kosatce

Obrubové kosatce

SIB (Siberian Irises) – sibiřské kosatce

MTB (Miniature Tall Bearded Irises) –

SPU (Spurias) – kosatce skupiny Spuria

– Miniaturní nízké bradaté kosatce

Miniaturní vysoké kosatce
SDB (Standard Dwarf Bearded Irises)
– Základní nízké bradaté kosatce

Expozice kosatců skupiny SDB v Průhonické botanické zahradě
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I. Představení rodu Iris
Botanický popis
Kosatec je vytrvalá rostlina. Oddenky jsou rozvětvené, listy mají obvykle mečovitý
tvar, zejména u drobných druhů, často jsou glaukózní. Květy vyrůstají na stonku
buď jednotlivě, nebo v lichoklasu složeném z vějířků. Listeny prvního řádu, které
vyrůstají v místě větvení, jsou obvykle bylinné, podobné listům. Listeny druhého
řádu bývají dva až tři a obalují popata a spodní semeník. Mohou být buď zelené
jako listy, nebo blanité až suchomázdřité papírovité konzistence. Často je tento
znak kombinovaný. Květy se skládají ze dvou řad okvětních lístků, tří vnitřních
okvětních lístků (standards) a tří vnějších okvětních lístků (falls) v případě sekce
Oncocyclus se skvrnou před kartáčkem uprostřed vnějších okvětních lístků, někdy
označovaném jako jazýček. Nad každým z vnějších okvětních lístků se sklání jedna
tyčinka. Ta je shora chráněná rozšířeným ramenem čnělky, takže tyčinky jsou
ukryté mezi ním a vnějším okvětním lístkem. Na konci ramene čnělky je blizna.
Semeník je spodní a s ostatními částmi květů ho spojuje okvětní trubka vzniklá
srůstem bází okvětních lístků. Plod je trojpouzdrá tobolka.
Podrod Iris (oddenkaté kosatce s kartáčky) se vyznačuje přítomností kartáčku
(pruh vícebuněčných nebo jednobuněčných chlupů) na vnějším okvětním lístku
nad střední žílkou. V zahradní kultuře se často pěstují zástupci následujících sekcí,
např.: Iris (Pogoniris), Psamniris, Oncocyclus a Regelia.
Podrody: Limniris, Xiphium, Scorpiris, Hermodactyloides, Nepalensis patří ke
kosatcům bez kartáčků, které se vyznačují absencí kartáčků na vnějších okvětních
lístcích. Často tvoří trsy. Stonek je většinou větvený. V případě jediného květu má
3 menší vnitřní okvětní lístky a 3 větší vnější okvětní lístky, zdvojený květ má až 6
okvětních lístků téměř stejné velikosti, plnokvětý obsahuje 9-12 okvětních lístků.
Jsou buď oddenkaté jako Limniris (kosatce bez kartáčků) s tuhými neztloustlými
oddenky, někdy se stolony, hlízami, které jsou zastoupeny pouze jedním
podrodem - Nepalensis, nebo cibulnaté s cibulemi krytými hladkou slupkou jako
Scorpiris (Juno) nebo Xiphium a s cibulemi krytými síťkovanými zbytky starých listů
jako Hermodactyloides (Iridodictyum).
Kosatce bez kartáčků z podrodu Limniris (Apogon) s absencí kartáčků na vnějších
okvětních lístcích zahrnují 2 sekce - Lophiris s hřebínkem na vnějších okvětních
lístcích a Limniris s dalšími 16 sériemi. Nejhojnějšími kosatci bez kartáčků v našich
klimatických podmínkách jsou spurie (SPU) - série Spuriae, vodní a japonské
kostace (JI) - série Laevigatae a sibiřské kosatce (SIB) - série Sibericae.
Od zmíněných podrodů, se velmi liší Pardanthopsis (Vesper iris), zastoupený pouze
jedním druhem, Iris dichotoma.
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Popis

Zástupci

Skupina

Zkratka
skupiny

Zahradnické
členění

Série

Sekce

Podrod

Skupina Iris barbata
(oddenkaté bradaté kosatce)

> 70 cm

IB

Střední bradaté

41 - 70 cm

BB

Obrubové

41 – 70 cm

MTB

Miniaturní vysoké

41 - 70 cm

SDB

Základní nízké bradaté

20 - 41 cm

MDB

Miniaturní nízké bradaté

SA

Kosatce vesmírného věku

≤ 20 cm
s neobvyklým tvarem
kartáčku

I. acutiloba, I. atrofusca, I. atropurpurea, I. iberica, I. lortetii, I. paradoxa, I. petrana,
I. sari
(OH) Onco Hybrid, (OB) Oncobred, (OG) Oncogelia, (AB) Arilbred-Aril irises (AR) x
bradaté kosatce
I. hoogiana, I. korolkowii, I. stolonifera
(RH) Regelia Hybrid, (RC) Regeliocyclus, (AB) Arilbred - (AR) Aril irises x
bradaté kosatce

vytrvalé
vytrvalé

I. japonica, I. formosana, I. milesii, I. wattii, I. tectorum
I. cristata, I. lacustris
Jejich kultivary a hybridy

I. ensata, I. laevigata, I. pseudacorus, I. versicolor
(JI) Vodní a japonské – kultivary I. ensata, (VERSI) – kultivary I. versicolor, (PSEU) –
hybridy křížení I. ensata x I. pseudacorus hybr.

vytrvalé

hřebínkaté
kosatce

Vysoké bradaté

I. sibirica, I. clarkei, I. chrysographes, I. sanguinea, I. forrestii, I. wilsonii, I. typhifolia,
I. delavayi
SIB (SB) Sibiřské kosatce – hybrid v rámci skupiny (I. sibirica a I. sanguinea) včetně
hybridů v rámci skupiny Chry (Chrysographes group)

cibulnaté
kosatce

Laevigatae

TB

I.crocea, I. graminea, I. kerneriana, I. sintenesii, I. spuria, I. orientalis, I. pontica,
I. xanthospuria,
(SPU) skupina Spuria – kultivary druhů v rámci sekce Spuriae

I..albomarginata, I. aucheri, I. bucharica, I. capnoides, I. caucasica, I. cycloglossa,
I. linifolia, I. magnifica, I. orchioides, I. persica, I. pseudocaucasica, I. rosenbachiana,
I. vicaria, I. warleyensis
(JU) Scorpiris – druhy a kultivary v rámci podrodů Scorpiris

cibulnaté kosatce

Hermodactyloides

Xiphium

Scorpiris

Sibericae

Lophiris

Limniris

Spuriae

Crossiris,
Lophiris

Regelia

vytrvalé kosatce
s kartáčkky

Oncocyclus

Iris

Iris

bradaté vytrvalé kosatce

I. attica, I. pumila, I. aphylla, I. xgermanica, I. lutescens, I. pallida,
I. eichenbachii, I. suaveolens, I. taochia, I. variegata

I. latifolia, I. tingitana I. xiphium
(XP) Xiphium, (XIPH, ENG) Anglické kosatce, (DUT) Holandské kosatce

I. bakeri, I. histrio, I. histrioides, I. reticulata, I. winogradowii, I. danfordiae
(RT) Reticulate – druhy, kultivary a hybridy v rámci podrodů Hermodactyloides
(RET) – kultivary I. reticulata

Taxonomické a zahradnické členění taxonů nejčastěji pěstovaných v evropských zahradách
8

Iris dichotoma – Vesper iris

‘Jarmila’ (Blažek, 2013) TB

Původ a rozšíření rodu Iris
Iris je největší rod s obzvláště komplikovanou botanickou klasifikací v čeledi
Iridaceae. Obsahuje asi 300 druhů a mnoho hybridů a odrůd. Téměř všechny druhy
se vyskytují v mírných pásmech severní polokoule, od Evropy po Asii a celou Severní
Ameriku. Kosatec je z hlediska své ekologie poměrně diverzifikovaný, vyskytuje se
hlavně v suchých, polopouštních nebo chladnějších, skalnatých, horských
oblastech, ale také na travnatých svazích, loukách, bažinách a březích řek.
Rod se skládá ze šesti podrodů. Nejpočetnější je podrod Iris. Nejsou to typické
horské rostliny, i když některé se vyskytují ve vysokých nadmořských výškách.
Podrody: Limniris, Xiphium, Scorpiris, Hermodactyloides, Nepalensis rostou pouze
na severní polokouli v subtropickém a mírném klimatickém pásmu.
Díky velkému počtu druhů, odrůd, rozmanitosti tvarů a široké škále barev patří
kosatce v zahradách mezi nejcennější a hojně pěstované trvalky.
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Iris pumila - kosatec nízký v národní přírodní rezervaci Pálava, Česká republika

Populace Iris pumila na hoře Říp, Česká republika
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Taxonomie
Kmen (phylum): zelené rostliny (Viridophyta/Chlorobionta)
Oddělení (divisio): krytosemenné (Angiospermae/Magnoliophyta)
Třída (classis): jednoděložné (Monocotyledones)
Řád (ordo): chřestotvaré (Asparagales)
Čeleď (familia): kosatcovité (Iridaceae)
Rod (genus): kosatec (Iris)

Historie a tradice pěstování kosatců
Po staletí byly kosatce součástí našich zahrad, parků, klášterů, hradů i starých
rezidencí. Staly se dokonce součástí naší historie, protože doprovázejí lidstvo
přinejmenším od středověku. Vzhledem k bohaté variabilitě tvaru a barvy květu
jsou jednou z nejpěstovanějších okrasných a také jednou z nejoblíbenějších
zahradních rostlin. Jsou vhodné pro záhony trvalek nebo zahradní jezírka a lze je
použít i ve skalkách.
Jsou pojmenovány řeckým lékařem Hippokratem na počest bohyně duhy Iris,
která prostřednictvím duhy přinášela na zem zprávy z Olympu. Kosatce jsou známy
již od starověku, například v roce 1950 př. n. l. byly zařazeny mezi válečnou kořist,
kterou faraón Thutmose přivezl ze syrských válek. Kolem roku 1500 př. n. l. se
kosatce objevily na seznamu léčivých rostlin. Pravděpodobně nejstarší písemnou
zmínku o pěstování kosatců a používání z nich získaných éterických olejů lze najít
v Theofrastových spisech z doby kolem roku 300 př. n. l. V raném středověku byl
kosatec jedním ze symbolů Panny Marie. Žlutý kosatec byl heraldickým znakem
franských a později francouzských králů. Kosatce byly také zobrazovány a
popisovány v renesančních a botanických pracích zahradnické literatury.
První písemná zmínka o kosatcích jako okrasných zahradních rostlinách byla
s největší pravděpodobností v díle „Rariorum aliquot stirpium per Hispanias
observatarum Historia“ od Carola Clusia z roku 1576. V roce 1753 botanik Karel
Linné sjednotil jméno Iris v „Species Plantarum“, kde popisuje 18 druhů
rozdělených do dvou skupin – kosatců s kartáčky a bez kartáčků.

Morfologické, biologické a zahradnické charakteristiky kosatců
Při používání kosatců v zahradní architectuře jsou některé jejich vlastnosti
významnější než jiné. Habitus rostliny kosatce je nejnápadnější. Některé druhy
vytvářejí kompaktní trsy jako Iris sibirica nebo I. ensata a jiné jako I. spuria se od
původního oddenku rozrůstají do stran a zabírají větší prostor. Zajímavou
charakteristikou je rozvětvení stonku: I. dichotoma oplývá větším počtem větví a
velkým počtem květů na jednom stonku, ale existují některé druhy, které mají na
stonku jen jeden nebo dva květy, jako např. I. pumila. Obecně platí, že kultivary
kosatců jsou odvozovány z různých druhů a jejich variabilita je velmi bohatá.
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Alegorie čichu (1617 - 1618) – Jan Brueghel maloval různé okrasné rostliny pěstované ve
španělských královských zahradách té doby, jak je vidět na obrázku. S velkou
pravděpodovností byly vyobrazeny Iris ×germanica 'Florentina alba' v levém rohu, kosatec
německý I. ×germanica a kosatec španělský Iris xiphium

Vegetativní klid je dočasné pozastavení viditelného růstu, které lze pozorovat u
většiny kosatců pěstovaných v našich klimatických podmínkách. Skupina kosatců
bez kartáčku dočasně přestává růst počátkem léta a začíná znovu růst v srpnu,
což se nazývá estivace (letní spánek). Většina dormantních kosatců ztrácí po
mrazu a přes zimu velkou hmotu svého listí např. sibiřské kosatce, japonské kosatce
nebo kosatce skupiny Spuria. Oddenky již na podzim tvoří nové pupeny, které
budou na jaře nadále růst. Některé cibulnaté kosatce raší už na podzim jako např.
Iris ×hollandica. Některé taxony v místě svého původu nevykazují známky
vegetativního klidu, jako I. foetidissima, I. tenax nebo I. unguicularis, ale v
chladnějších klimatických podmínkách mohou být mrazem poškozeny, a tudíž
nepatří mezi ty, které mohou v chladnějších zemích spolehlivě přečkat zimu.
Mezi skupiny, které je náročné pěstovat, patří Scorpiris (Juno) nebo Oncocyclus,
nebo další cibulnaté Hermodactyloides, jejichž období vegetačního klidu je v létě,
kdy nevyžadují vláhu.
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Charakteristiky květů kosatců se liší, ale obecně se květ skládá ze 3 (horních)
vnitřních okvětních lístků a 3 (spodních) vnějších okvětních lístků. Při popisu květu
se zaměřujeme na barvu a velikost segmentů květu (okvětních lístků) a jejich
okraje, násady květů, žilkování, kartáček nebo hřebínek a počet okvětních lístků
v květu (jednoduchý, zdvojený nebo plný květ). Tvar a struktura květu je vždy
zajímavá. Další informace o charakteristikách kosatců naleznete v této kapitole
Americké
kosatcové
společnosti
https://www.irises.org/gardeners/careclassification/classification/.

Šlechtění kosatců
Nejstaršími pěstovanými rostlinami byly plané druhy a jejich klony selektované na
přírodních lokalitách. Kosatce byly opylovány v zahradách přirozeně nebo cíleně
kříženy. Archaické kosatce bez kartáčku jsou zastoupeny zejména druhem Iris
×germanica s. l., včetně početných klonů. Historický sortiment skupiny Iris barbata
šlechtili německé školky Goos - Koenemann, Angličan Bliss a Francouz Cayeux.
Nejstarší tetraploidní kultivary byly šlechtěny počínaje polovinou 19. století
Francouzem Vilmorinem, který jako jeden z prvních dovážel velkokvěté tetraploidy
a používal je při šlechtění. Od té doby převládají tetraploidní kultivary Iris barbata
elatior (TB) u všech pěstovaných kosatců a jsou rozšířeny v Evropě, Americe,
Austrálii a v minulém století se staly zajímavými i pro asijské zahradníky.

Návštěvníci Průhonické botanické zahrady ocení expozice vysokých bradatých kosatců
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Vodní a japonské kosatce jsou nejstaršími okrasnými rostlinami v rámci rodu Iris ze
všech kosatců, obvykle pěstovaných a populárních v Asii, a jsou součástí tamní
kultury již více než 500 let. Kultivary japonských kosatců jsou odvozeny z druhu Iris
ensata (kosatec Kaempferův) a kultivary vodních kosatců jsou odvozeny hlavně
z druhů I. versicolor, I. virginica, I. laevigata.
Kosatce pěstované v zahradách zahrnují také kosatce skupiny Spuria - název
odvozený od druhu Iris spuria. Do evropských zahrad byly v 19. století díky
francouzské školce M. Lemonniera. Nejčastěji pěstovanými bezbradými kosatci
jsou zahradní sibiřské kosatce, převážně hybridy kosatce Iris sanguinea, které
pocházejí z Asie a byly do evropských zahrad introdukovány kolem roku 1900.
První tetraploidní rostliny se širšími a většími květy byly získány za pomoci kolchicinu
v 70. letech 20. století. Moderní čínsko-sibiřská skupina je odvozena z asijských
kosatců, jako jsou I. chrysographes s tmavě fialovými květy a I. forrestii s fialovými
květy a zlatou střední žilkou. Bohatý sortiment stovek tisíc kultivarů rodu Iris způsobil,
že se zahrádkáři a botanici z celého světa nechali inspirovat ke sběru kultivarů,
planě rostoucích rostlin a jejich hybridů ve specializovaných nebo botanických
zahradách.
První sbírky kosatců v rámci botanických zahrad byly v Evropě založeny v
18. století. V roce 1756 byla založena největší sbírka kosatců v Moskevské
botanické zahradě se 70 druhy a odrůdami. V roce 1840 vydal francouzský
zahradník Jean Nicolas Lemon katalog kosatců „Annales de Flore et de Pomone“,
kde zmínil sto kultivarů kosatců. V současné době existují díky mnoha
profesionálům a amatérům tisíce registrovaných kultivarů. O všech registrovaných
kultivarech kosatců vede záznamy Americká kosatcová společnost (viz kapitola
Mezinárodní kosatcové společnosti, registrace a hodnocení).

Testovací zahrada kosatců v Průhonické botanické zahradě v roce 2018
(hodnotitelé kosatců zleva Z. Caspers, Z. Krupka, J. Svoboda, Z. Rubášová)
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Testovací zahrady
Existují také testovací zahrady kosatců, jejichž cílem je vyhodnotit novinky v
pěstování kosatců od členů kosatcových společností a také od moderních
šlechtitelů. Mezinárodními testovacími zahradami jsou:
 Presby Memorial Iris Gardens v New Jersey, USA
 Parc Floral de Paris (pravděpodobně nejstarší od roku 1901), Francie
 Giardino dell'Iris (Florencie), Itálie
 Mnichovská botanická zahrada, Německo
 Botanická zahrada Ruské akademie věd v Moskvě, Rusko
 Testovací zahrada Středoevropské kosatcové společnosti, Průhonická
botanická zahrada, Česká republika. Podrobný popis této testovací zahrady
následuje v kapitole Kosatcové projekty a organizace v České republice

Využití kosatců
Léčivé účinky kosatců byly popsány již v Mattioliho spisech v letech 1558–1560. To
se týká zejména kořene po vysušení, ale někdy se používaly i květy k úlevě od
křečí, bolesti zubů, porodních bolestí, dny a nachlazení. Kosatec nebo fialový
kořen (z oddenku kosatce bledého, který příjemně voní jako fialka) sušený a
drcený na prášek pomáhá vykašlávat a usnadňuje dýchání. Dodnes se používá
ke kosmetickým účelům, pro výrobu parfémů a jako přísada do likérů. Pro tento
účel je nejvhodnější Iris pallida nebo klon I. ×germanica 'Florentina Alba'.
Domorodí Američané používali kosatec Iris versicolor nejčastěji jako očistný
prostředek k pročištění těla a emetikum k vyvolání zvracení. Dnes se tento kosatec
používá hodně stejným způsobem, předepisuje se jako pomoc při detoxikaci těla.
Oddenek Iris japonica lze použít při léčbě poranění. Odvar z rostliny se používá při
léčbě bronchitidy, vnitřních poranění, revmatismu a otoků.
Mezi i kosatci bez kartáčků můžeme najít některé taxony s dlouhými a velmi úzkými
listy, jako je Iris lactea nebo I. versicolor, které se používají k výrobě košů nebo
rohoží.
Pražená a mletá semena Iris pseudacorus se používají jako náhražka kávy.
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Polní sbírka dalmatského kosatce (Iris pallida) pěstovaná v Itálii na produkci oddenků orris

Mezinárodní kosatcové společnosti, registrace a hodnocení
Americká kosatcová společnost
Posláním Americké kosatcové společnosti (AIS) založené v roce 1927 je
organizovat a šířit znalosti o rodu Iris a podporovat jeho zachování, požitek z něho
a jeho další rozvoj. Společnost je jedinou mezinárodní společností, která registruje
kultivary kosatců v databázi zvané Iris Checklist, která je přístupná pouze členům
AIS. Milovníci kosatců nebo amatérští zahradníci mohou hledat více informací o
kultivarech
kosatců
v
databázi
s
názvem
Iris
Encyclopedia.
(https://wiki.irises.org/encyclopedia). AIS uděluje medaile a ocenění, jako je
Dykesova pamětní medaile (Dykes Memorial Medal). Uděluje se od 1927 a je to
nejvyšší ocenění AIS udělované maximálně jednomu kosatci ročně. Dalšími
oceněními jsou Cena za zásluhy (Award of Merit) nebo Čestné uznání (Honorable
Mention). V tomto případě mohou hlasovat pro kosatce pouze hodnotitelé
registrovaní v AIS.
Společnost na ochranu historických kosatců
Posláním Společnosti na ochranu historických kosatců (Historic Iris Preservation
Society – HIPS), založené v roce 1988, je propagovat a podporovat ochranu
historických kosatců. Prostředky HIPS jsou přístupné veřejnosti. Členové mají v
oblibě fórum komunity uživatelů a půlroční veřejné akce. V zahradách po celém
světě se pěstuje mnoho vzácných historických kosatců, kterým hrozí, že budou
navždy ztraceny. Hlavní funkcí je pomoc při záchraně a rozšíření odrůd mezi
současné sběratele, aby bylo zajištěno, že zůstanou k dispozici budoucím
generacím.
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Středoevropská kosatcová společnost
Společnost byla založena v roce 1997 a sdružuje pěstitele a milovníky kosatců z
různých nejen evropských zemí (většinou z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy,
Ukrajiny, Belgie, Francie, Itálie nebo USA a Velké Británie). Organizuje každoroční
shromáždění, testovací zahradu kosatců, udržuje kontakty se zahraničními
kosatcovými společnostmi a registraci u AIS.
Německá Společnost přátel trvalek – Kosatcová skupina
Společnost přátel trvalek (Geselschaft der Staudensfreunde – Fachgruppe Iris) se
vyvinula ze společnosti milovníků kosatců založené před více než 50 lety. Stejně jako
její předchůdkyně se i skupina specializovaná na kosatce snaží uchovat a šířít
kultony, šířit znalosti o kultuře a šlechtění různých druhů kosatců a jejich kulturních
forem. Pořádá výstavy květin a hodnocení novinek, udržuje kontakty se zahraničními
kosatcovými společnostmi, poskytuje poradenství v otázkách šlechtění nebo
organizuje výměnu semen.
Nejznámější zahradou s největší sbírkou kosatců na světě je zahrada Presby Iris
Memorial Gardens v New Jersey. Zahrada byly založena v roce 1927 a pojmenována
byla podle Franka Presbyho, místního obyvatele známého díky jeho správcovství v
Americké kosatcové společnosti. Zahrada obsahuje více než 14 000 kosatců
přibližně 3 000 odrůd. Klenutý svah zahrady návštěvníkům okamžitě napoví, proč jsou
Presbyho zahrady často označovány jako „duha na kopci“.
V Evropě existují tři velké kosatcové zahrady: Botanická zahrada Ruské akademie
věd v Sankt Petěrburgu (Rusko), Průhonická botanická zahrada Botanického ústavu
AV ČR (Česká republika) a Merianovy zahrady v Basileji (Švýcarsko).
V posledních letech získaly národní sbírky rodu Iris zásadní význam, např. ve Velké
Británii (Národní rada pro ochranu rostlin a zahrad, např. Královská botanická
zahrada v Kew), ve Francii nebo v Německu.

Popis a hodnocení kosatců
Klasifikátory kosatců v Průhonické botanické zahradě, Česká republika
V České republice a Litvě se k popisu morfologických charakteristik kosatců používají
klasifikátory. Klasifikátor rodu Iris vznikl v roce 2008 v České republice a zasloužil se o
něj kolektiv autorů: Milan Blažek, Uljana Blažková a Zuzana Caspers. Obsahuje 70
charakteristik. Morfologické znaky: 68. Jde o souhrn identifikačních deskriptorů v
rámci taxonomických skupin podrodu Iris a sekce Iris (Pogoniris) – kosatců s kartáčky.
Odráží morfologické vlastnosti výchozích druhů a kultivarů bradatých kosatců (Iris
barbata hort.) používaných ve šlechtění odrůd.
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Z morfologických charakteristik seznam popisuje oddenek, stejně jako listy a stonek
13 znaky. Květ charakterizuje 48 znaků, hlavně barvu každé části květu a orientaci
okvětních lístků. Tobolky jsou popsány dvěma znaky. Biologické vlastnosti jsou
popsány 5 a ekonomické 2 znaky. Hodnocení se zabývá ve třech znacích odolnosti
vůči chorobám a škůdcům, které poškozují rostliny a snižují jejich okrasnou hodnotu.
Klasifikátor pro podrody Limniris, Nepalensis a Pardanthopsis, jehož autorkou je
Zuzana Caspers (zveřejněn v roce 2019), obsahuje 98 znaků. Morfologické znaky: 86.
Jde o souhrn identifikačních znaků v rámci těchto taxonomických skupin. Odráží
morfologické vlastnosti výchozích druhů používaných při šlechtění odrůd. Z
morfologických znaků seznam popisuje oddenky 3 znaky a listy a stonky 6 znaky. Květ
charakterizuje 54 znaků, především barvu každé části květu a druh květu. Tobolky a
semena jsou popsány 11 znaky, včetně tří biologických znaků a osmi ekonomických
znaků. Hodnocení se zabývá ve třech znacích náchylnosti k chorobám a škůdcům,
které rostliny významně poškozují a znehodnocují jejich estetickou hodnotu.
Seznam klasifikátorů byl vytvořen pro potřeby Národní program konzervace a
využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro
výživu a zemědělství.
Klasifikátory kosatců v Botanické zahradě Vilniuské univerzity a kaunaské
botanické zahradě v Litvě.
Seznam klasifikátorů kosatců se používá v Litvě v Botanické zahradě Vilniuské
univerzity a v kaunaské Botanické zahradě Univerzity Vytautase Magnuse.
Autorem seznamu klasifikátorů je Stasė Dapkūnienė. Seznam klasifikátorů
zveřejnilo ministerstvo životního prostředí v roce 2013. Litevský klasifikátor
obsahuje 32 znaků ve dvou skupinách - vegetativní části rostlin a generativní
části rostlin. V některých charakteristikách je litevský klasifikátor rodu Iris podobný
českému, ale zaměřuje se spíše na okrasnou hodnotu, jako je délka období
kvetení (ve dnech) a struktura povrchu okvětních lístků a vůně. Zahrnuje také
vlastnosti, které popisují typ větvení, strukturu povrchu listů, tuhost listů a
vzpřímenost stonku.
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II.

KOSATCE V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH

Průhonická botanická zahrada, Česká republika
Historie a tradice pěstování kosatců v České republice a v Průhonicích
Kosatce se pěstují od samého počátku naší historie a stále je lze vidět v
zahradách, parcích a botanických zahradách v České republice. Staly se
kulturním dědictvím a zaslouží si, aby byly uchovány pro budoucí generace.
Nejstaršími pěstovanými kosatci jsou starodávné kulturní hybridy, které byly později
většinou popisovány jako botanické druhy, a jejich vybrané klony. Sortiment
kosatců pěstovaných v České republice se skládá z původních českých druhů a
dalších planých druhů a jejich klonů (ojediněle), starobylých odrůd kosatců (v
omezeném rozsahu), historických odrůd kosatců (v širokém rozsahu) a moderních
kultivarů (v širokém rozsahu).

Počátky a cíle pěstování kosatců v Průhonické botanické zahradě
Na počátku 20. století se v zahradě Dendrologické společnosti, kterou založil
hrabě Arnošt Emaual Silva-Tarouca v Průhonicích, pěstovalo asi 800 druhů a
kultivarů kosatců. Po druhé světové válce byly bohužel ztraceny. Kosatce byly na
seznamu okrasných rostlin pěstovaných v Lednicko-valtickém areálu v 19. století.
Ve 20. století v České republice byly shromážděny kosatce ve velké míře ve třech
botanických zahradách. Nejstarší (od roku 1963) a největší sbírka kosatců je v
Průhonické botanické zahradě. Další dvě iridária jsou v Botanické zahradě hl. m.
Prahy v Tróji a v botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně, které
stojí za vidění pro sbírku kultivarů kosatců oceněných Dykesovou pamětní medailí
– nejvyšší ocenění kosatců ve své třídě. Základem sbírky kosatců Botanické
zahrady ČSAV, založené v roce 1963 v Průhonicích, byla soukromá sbírka kosatců
Milana Blažka. Tento odborník na kosatce a šlechtitel kosatců začal sbírat kosatce
v 50. letech na soukromé zahradě ve Zbuzanech u Prahy. V šedesátých letech
přenesl svou sbírku kosatců do zahrady v Průhonicích. Později se stal vedoucím
Průhonické botanické zahrady. Prvními rostlinami ve sbírce byly původní druhy
české flóry, historické kultivary a kultivary té doby pěstované v okolí Prahy.
Historické a předválečné odrůdy byly měněny s Miladou Opatrnou, která ve
Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích studovala důležitost
sortimentu okrasných trvalek včetně kosatců pro zahradnictví, i s dalšími velkými
českými školkami té doby, např. Böhmovou školkou. Kultivary do sbírky v
Průhonicích darovali také pěstitelé a šlechtitelé nejen z České republiky, ale i z
jiných zemí. Stovky kultivarů věnovala Helen Gräfin von Zeppelin, majitelka
soukromé sbírky kosatců a proslulé školky trvalek v Laufenu. První moderní kultivary
dovezené do Československa a Průhonické botanické zahrady pocházely od
amerického šlechtitele Roberta Schreinera.
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Expozice kosatců bez kartáčků skupiny Spuria - v Průhonické botanické zahradě

Kosatcové projekty a organizace v České republice
Od 50. let organizují různé instituce a společnosti řadu výstav řezaných květin. První
výstavu předválečných kultivarů bradatých kosatců a historických kosatců
pěstovaných v oblasti Prahy uspořádal Milan Blažek. Konala se v Národním muzeu
v Praze v roce 1956.
V Průhonické botanické zahradě a v Botanické zahradě hl. m. Prahy jsou
organizovány komentované prohlídky pro veřejnost zaměřené na kvetoucí
kosatce. Průhonická botanická zahrada také pořádá akci pro děti od 1 do 16 let
v kresbě květin, která se koná vždy v období květu kosatců. Nejlepší kresby jsou
vystaveny v Galerii Průhonického parku.
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Děti kreslí kosatce na expozici TB v Průhonické botanické zahradě

Výstava kosatců v Návštěvnickém centru Průhonického parku
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Na konci sezóny Průhonická botanická zahrada umožňuje prodej přebytků
kosatců návštěvníkům. Jedná se o zajímavou víkendovou akci pro veřejnost, která
poskytuje návštěvníkům příležitost získat více informací o výsadbě, množení a
pěstování kosatců s možností nákupu širokého sortimentu kosatců pěstovaných v
zahradě.
Nejnavštěvovanější akce v zahradě s názvem „Japonský den a Trvalkový víkend“.
Japonští a čeští květináři se podílejí na výstavě ikebany. V rámci této akce
probíhají různé prezentace, které jsou zaměřeny na představení zástupců rodu Iris
a jiných okrasných rostlin v kultuře.
Testovací zahrada – od roku 2013 spolupracují Průhonická botanická zahrada a
Středoevropská kosatcová společnost (Middle European Iris Company – MEIS) na
společném projektu mezinárodního významu, jehož cílem je testování kvality
moderních kultivarů ve srovnání s celosvětovými odrůdami a šíření nových výstupů
šlechtění odrůd kosatců. Skupina národních hodnotitelů kosatců každý rok
hodnotí kosatce zaslané do zahrady. První hodnocení je dva roky od výsadby
kosatců (50 bodů). Ocenění Champion je uděleno kultivaru, který získá minimálně
120 bodů. Hodnocení kosatců je v souladu s pravidly hodnocení AIS. V některých
letech organizujeme take hlasování pro návštěvníky o nejlepší kultivar kosatců v
Testovací zahradě, která se nachází ve veřejné části zahrady.

České národní společnosti související s kosatci
Na národní úrovni organizují výstavy kosatců dvě společnosti – Gladiris a Iris Hlučín.

Iris sibirica - přírodní lokalita Andělské schody, Česká republika
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Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství zahrnuje výběr kultivarů
kosatců od roku 2007. Skládá se ze sbírky zaměřené hlavně na genetické zdroje
českého původu. V databázi Grin Czech jsou k dispozici záznamy o 486 kultonech
kosatců, které jsou uchovávany podle pravidel o konzervaci NP. Další podrobnosti
o genetických zdrojích zahrnutých do databáze GRIN Czech najdete na:
https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx
Průhonická botanická zahrada je součástí sítě České unie botanických zahrad.
Školky nabízející kosatce v České republice:


www.zameckezahradnictvi.cz



www.zahradnictvi-Spomysl.cz



www.skolky.cz



www.irises.cz



www.kgardens.org Zdeňka Krupky, specializovaného pěstitele / šlechtitele



www.lukon-bulbs.cz Pavla Nejedla, specializovaného pěstitele / šlechtitele



www.gladiris.cz Dušana Slošiara, nabízejícího sortiment z celého světa.

Představení sortimentu Průhonické botanické zahrady
Sbírka kosatců Průhonické botanické zahrady – „Iridárium“ je jednou z největších
sbírek na světě. Koncepce je jedinečná, protože zahrnuje typické i netypické
jedince planých druhů, historické mezidruhové hybridy a hybridy, které jsou
výsledkem vědeckých experimentů prováděných v zahradě Milanem Blažkem.
Největší část sbírky však tvoří strukturovaná sbírka kulturních odrůd od nejstarších
archaických přes nejvzácnější mílniky šlechtění až po nejžhavějšíí novinky. Hlavním
účelem sbírky je zachování reprezentativního výběru významných jedinců
zapojených do genofondu rodu Iris.
Sbírka kosatců:
Světové a české šlechtění: 2 150 kultivarů
Botanické druhy: 60

Sbírka kosatců v Průhonicích
zabírá přibližně 50 % veškerého
pěstovaného sortimentu trvalek.
(Index Plantarum, 2019)
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Chráněné druhy ze sbírek
V letech 2018 - 2022 se Průhonická botanická zahrada zapojila do projektu TAČR
- EPSILON zaměřeném na metodiku ex situ ochrany místních populací ohrožených
druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách. Začali jsme ochranou ex-situ
chráněného druhu Iris pumila, I. arenaria a I. aphylla shromážděného z různých
přírodních lokalit v České republice a zařazených do Průhonické sbírky. Jeden z
druhů průhonické sbírky je chráněn podle Bernské úmluvy, přílohy 1. – Přísně
chráněné druhy rostlin – Iris marsica, a I. arenaria je mezi evropskými taxony
uvedenými ve směrnici Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS/1992. Jedná
se dále o ohrožené taxony uvedené v Červených knihách ohrožených a
vzácných druhů rostlin České republiky a Slovenské republiky, jako jsou např. I.
graminea, I. pumila, I. variegata, zatímco I. aphylla patří mezi kriticky ohrožené
druhy. Všechny zmíněné druhy společně s I. sibirica jsou taxony chráněné
vyhláškou ME 395/1992 Sb.: podle §2 - v České republice silně ohrožené, pouze I.
arenaria je podle §1 kriticky ohrožený.
Zahradní sortiment kosatců v zahradě
Koncepce jednotlivých expozic je založena na taxonomii. Mnoho ukázek odrůd
kosatců v zahradě je uspořádáno v chronologickém pořadí. Seznam všech
vypěstovaných kosatců v Průhonicích najdete na webových stránkách:
www.florius.cz

QR kód k seznamu kosatců
pěstovaných v Průhonické
botanické zahradě

 Expozice planých druhů kosatců s kartáčky je sbírkou planých druhů a jedna
z nejcennějších částí zahrady, protože se většinou sbírají v přírodních lokalitách.
Některé z nich se pěstují na skalkách a jiné na speciálním, dobře
drenážovaném záhonu s lehkou půdou obohacenou pískem a štěrkem.
 Expozice archaických kosatců je zkombinována s miniaturními vysokými
bradatými kosatci (MTB) a obrubovými kosatci (BB). Nejhodnotnější je skupina
archaických kultonů datovaných od roku 1612, shromážděných převážně
kurátory zahrady, zastoupena skupinou klonů Iris pallida a I. ×germanica
včetně Iris pallida 'Dalmatica', I. ×germanica 'Florentina' a diploidními hybridy
(I. ×sgualens, I. ×ﬂavescens, I. ×neglecta a I. ×sambucina). Další část expozice
je věnována kosatcům MTB.
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Iris ×germanica ‘Florentina coerulea‘ –
archaický kultivar pěstovaný v České
republice

Iris ×squalens – archaický kosatec pěstovaný
v České republice

 Expozice vysokých bradatých kosatců (TB), jejichž výška je více než 75 cm.
Jedná se o výběr 900 odrůd TB (ze sbírky 1 400 kultivarů), včetně nejstarších
diploidních historických kultivarů, např. 'Swerti' (Swert, 1840). Dále první
tetraploidní kultivary příbuzné s Iris ×germanica s.l. a nejpočetnější skupina
představující historické a moderní kultivary. Expozice věnována českým
kultivarům je v centrální části TB v trojuhelníkovém záhonu. Kvetou od druhé
poloviny května (nejčasnější diploidní odrůdy) do začátku června. Vrcholná
sezóna je na konci května.
 Expozice středních bradatých kosatců (IB), jejichž výška se pohybuje mezi 40 75 cm. Jedná se o kolekci 160 kultivarů (200 kultivarů v celé kolekci, nejstarší
odrůda je 'Dorothea' (Caparne, 1901). V Průhonicích kvetou od poloviny
května.
 Expozice základních nízkých (SDB) a miniaturních bradatých kosatců (MDB),
jejichž výška je mezi 20 - 40 cm. Jsou zastoupeny 208 kultivary, milníky ve šlechtění,
například kultivar „Green Meteor“ (Motsch, 1961) s nazelenalými okvětními lístky
a odrůda s modrofialovým kartáčkem „Gingerbread Man“ (Jones, 1968).
Nejmenší bradaté zahradní kosatce vysoké do 20 cm jsou nízké kosatce, např.
'Knick - Knack' (Greenlee, R. 1959) s bílou barvou okvětních lístků a se světle
modrofialovými žilkami.
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‘Cranberry Ice’ (Schreiner, 1973) TB

‘Vanilla Ice’ (Slošiar, 2013) TB

‘Glow Girl’ (Blyth, 2012) IB

‘Celtic Faerie’ (Stewart, 2012) SDB
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 Expozice kosatců kosmického věku (SA) je sbírkou 50 kosatců s neobvyklými
květy, jejichž kartáček je zakončený v tvaru růžku, lžičky nebo někdy v tzv.
Pompon. Desítky kosatců SA věnovali Průhonické botanické zahradě američtí
šlechtitelé L. & K. Jedlicka.

‘Pegas’ (Šmíd, 1980) SA - kultivar
českého původu

 Arilové kosatce (AR,) jsou zastoupené několika druhy, jejich hybridy s
bradatými kosatci (AB) a kultivary sekce Psamniris (Iris arenaria, I. bloudowii) a
Regelia (I. hoogiana, I. korolkowii, I. stolonifera) na skalce. Druhy a kultivary
Oncocyclus obecně nepřeživají dlouho na nekrytých záhonech v oblastech
středoevropského podnebí. Důvodem je nízké množství srážek na začátku jara
a někdy příliš mnoho dešťů v létě.
 Expozice planých druhů bez kartáčků, zastoupena převážně druhy ze skupiny
kosatců sibiřských, hřebínkatýchh, kosatců skupiny spuria, miniaturními druhy
jako Iris ruthenica, vždyzelenými kosatci jako kosatec kalifornský a dalšími druhy
a klony I. lactea a I. foetidissima s ozdobnými barevnými semeny, lze spatřit na
různých místech zahrady.
 Expozice sibiřských kosatců (SIB) – sbírka 270 kultivarů je zastoupena kultivary,
z těch nejstarších např. 'Snow Queen' (Coll.-Barr, 1900) a prvními tetraploidy s
většími a širšími okvětními lístky jako 'Fourfold White' (McEwen C., 1970) a typy
se zdvojenými květy jako 'Rigamarole' (Bauer a Coble, 2000).
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Kosatec střešní - Iris tectorum ze
skupiny hřebínkatých kosatců

Iris foetidissima zvaný kosatec
smrdutý
nebo
roastbeaf
je
vždyzelená trvalka s červenými
semeny

‘Yellow Carpet’ (Seidl, 2011) SIB

‘Princezna Pampeliška’ (Blažek, 2013) SPU
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‘Utamoro’ (Grull, 1913) JI (6 F.)

 Expozice kosatců skupiny Spuria (SPU) je zastoupena 40 kultivary ze selekce
semenčů Milana Blažka z let 1980 - 2015. Součástí sbírky je i několik
mezinárodních kultivarů.
 Expozice vodních a japonských kosatců (JI) je zastoupena vodními kosatci
jako Iris versicolor, I. laevigata a jejich hybridy a kultivary (asi 45 kultonů), 120
kultivary japonských kosatců a druhem I. ensata var. spontanea. Nejstarší
kultivar skupiny JI je 'Triomphe' (Barr, 1903).
 Expozice cibulnatých kosatců zahrnuje druhy a kultivary podrodu Scorpiris jako
Iris graeberiana 'Yellow Fall' a 'Alba', I. bucharica 'Dushanbe', I. magniﬁca
'Agalik' a I. cycloglossa. Velmi okrasné, spolehlivě odolné rostliny podrodu
Hermodactyloides již kvetou v únoru jako kultivary I. reticulata, I. winogradowii
a jejich hybridy s I. histrioides. Nizozemské kosatce jsou zde méně dekorativní,
protože kultivary podrodu Xiphium nejsou v Průhonicích spolehlivě
mrazuvzdorné a jsou take spásány zajíci. To vede k tomu, že téměř nikdy
nekvetou.

Iris magniﬁca – kosatec velkolepý
(cibulnatý kultivar Scorpiris)

Iris reticulata ‘Harmony’ - cibulnatý
kultivar kvetoucí již v únoru / březnu
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 Expozice testovací zahrady společný projekt se Středoevropskou kosatcovou
společností zaměřen na testování moderních odrůd (od různých šlechtitelů)
převážně ze skupiny Iris barbata. Tyto odrůdy podstupují hodnocení trvající tři
roky, než jsou konečně ohodnoceny a šlechtitelé získají zpětnou vazbu.

‘Birgit’ (Nejedlo, 2017) BB

‘Hrom a Blesk’ (Seidl, 2015) TB

 Expozice louisianských kosatců je umístěna v jednom jezírku na zahradě a
kultivary a hybridy Iris versicolor jsou umístěny jezírku I na záhonů vodních
kosatců. Rostliny se pěstují ve velkých květináčích. Během sezóny je minimálně
⅓ listů pod vodní hladinou a zbytek nad ní. V zimě jsou květináče hlouběji ve
vodě, nad vodou je pouze ⅓ listů.

České národní šlechtění
Národní šlechtění má kořeny v šedesátých letech, kdy byly do Československa
přivezeny první tetraploidní bradaté kosatce. Záměrné experimentální křížení na
vědecké úrovni proběhlo pod vedením Milana Blažka z Botanického ústavu
Československé (od roku 1990 České) akademie věd v Průhonicích. Zajímavé
odrůdy z tohoto křížení byly oceněny na soutěžích ve Vídni, Florencii a Erfurtu.
Uspěšné byly zejména první lososově růžové odrůdy kosatců IB v České republice,
jako jsou 'Zlom' (1970) a 'Meruňka' (1968). Mezi další oceněné odrůdy TB patří
známé a stále pěstované, např. hnědofialová odrůda typu plicata 'Alena' (1973)
a odrůda se zvlněnými okvětními lístky jako čistě bílá 'Lavina' (1980). Prvním
registrovaným československým kultivarem je 'Irenka' (1969).
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Iris fulva ‘Little Cajun’ (Tony Avent, 2010) LA

Milan Blažek se take věnoval výběru semenáčů skupiny Spuria s cílem
manifestace variability hybridů skupiny Spuria. Nejzajímavější odrůdou je 'Rozmar'
(Blažek, 2013) se zdvojenými květy. Mezi bíle kvetoucími odrůdami se žlutým
signálem na vnějších okvětních lístcích vyniká odrůda 'Bílé vlny' (Blažek, 2013) se
značně zvlněnými okraji okvětních lístků a nejčasnější odrůda 'Bílá kytice' (Blažek,
2013). Mezi odrůdami tmavšího zbarvení je zajímavá fialově modrá odrůda s
výrazným bronzovým signálem 'Modrá paleta' (Blažek, 2013) a 'Tajemství' (Blažek,
2013). V roce 2013 bylo zaregistrováno u AIS přibližně 40 odrůd, ale jejich
introdukce proběhla dříve, v roce 1980.
Vývoj šlechtění bradatých kosatců lze pozorovat na rostoucí velikosti okvětních
lístků. V minulosti byly vnitřní okvětní lístky často sevřené a mírně se překrývaly. V
dnešní době jsou velmi módní kosatce se široce otevřenými vnitřními okvětními
lístky. Zpočátku se čeští šlechtitelé snažili redukovat přítomnost žilek na vnějších
okvětních lístcích, ale dnes jsou kontrastní žilky hodnoceny pozitivně.
V sedmdesátých letech, kdy byly kosatce nejoblíbenější, se do československého
šlechtění zapojil úspěšný amatérský šlechtitel Vojtěch Šmíd a v soutěži kosatců ve
Florencii získal v roce 1985 s odrůdou SDB 'Libon' první místo (Premio Firenze).
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‘Kytice’ (Blažek, 1966) TB

‘Alena‘(Blažek, 1977) TB byl oceněn
jako první československý kultivar v
soutěži ve Florencii
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‘Zlom’ (Blažek, 1970) IB byl oceněn v
soutěži Zwergiris ve Vídni v roce 1983

‘Irenka‘(Blažek, 1969) TB první
registrovaný československý kultivar

‘Tajemství’ (Blažek, 1993) SPU získal
ocenění Champion v Testovací zahradě
v Průhonicích

‘Bílé vlny’ (Blažek, 1993) SPU získal
ocenění Elite v Testovací zahradě v
Průhonicích

Další český šlechtitel Zdeněk Krupka šlechtí zejména kosatce SDB a jedna z jeho
odrůd 'Believe in Miracles' (Krupka, 2009) získala ocenění Champion v Průhonické
testovací zahradě.
Odrůdy Pavla Nejedla jsou ceněny díky oranžovo-červeným kartáčkům, např.
'Centrifuga' (1988) TB.
Od začátku nového tisíciletí se ve světě objevuje kombinace tmavě fialové (téměř
černo – fialové) barvy okvětních lístků s červeným kartáčkem, ale v národním
šlechtění zatím takové kultivary nenajdeme Odrůda 'Hrom a Blesk' (Seidl, 2015)
vykazuje nejextrémnější kontrast velmi tmavě fialové barvy se sytě žlutým
kartáčkem.
Mezi oceněné kultivary kosatců původem z MEIS patří kultivary s 'Natasha N.'
(Nejedlo, 2002), reverzní dvoutónový růžový kultivar s korálově růžovým
kartáčkem, dále kultivar vínové barvy s výrazným bílým zrcátkem 'Forest of Tjaru'
(Krupka, 2010) nebo bílý self se zvlněnými okvětními lístky kultivar 'Papapubren'
(Dudek, 2004).
Ze současných českých šlechtitelů obdržel nejvíce mezinárodních ocenění
Zdeněk Seidl. Na soutěži ve Florencii v Itálii získal první místo Zlatý Florin za odrůdu
Vesmírného věku 'Chachar' a odrůdu TB 'Ogar' (2014). Za kultivar 'Deep Blue
Waves' (2006) na soutěži kosatců v Mnichově získal zlatou medaili.
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‘Mnich Řehoř’ (Šmíd, 1970) TB

‘Believe in Miracles’ (Krupka, 2009) SDB
Získal ocenění Šampion v
Průhonické testovací zahradě

‘A.E. Silva Tarouca’ (Krupka, 2020) TB

‘Centrifuga’ (Nejedlo, 1988) TB

‘Bratislavská noc’ (Seidl, 1987) TB oceněn
Karpatskou medailí MEIS

‘Blue Lasso’ (Seidl, 2011) TB

V posledních letech zaregistroval Z.Seidl kolem 30 kultivarů JI, např. modře
kvetoucí odrůda ‘Depth among Flat‘ (2013) a červenofialová odrůda ‘Hefaistos‘,
(2013), kde žlutý signál je obklopen „hallo“. Zaměřuje se také na šlechtění odrůd
skupiny SIB, např. se žlutými znaky, jako je ‘Yellow Carpet‘ (2011) a kultivar s
plochým květem ‘Spread Butter‘ (2015). Dvoubarevná odrůda ‘Seeing Red Star'
(2011) zaujme vzácným červenofialovým zbarvením.

‘Silesian Flash’ (Seidl, 2011) JI získal
ocenění Elite v Průhonické testovací
zahradě
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Seznam doporučených českých kultivarů:
1. 'Bratislavská noc' (Seidl, 1987) TB - velmi vitální, tmavě fialová odrůda.
2. 'Blue Lasso' (Seidl, 2011) TB - ocenění Elite v Průhonické testovací zahradě za
dvoubarevnou odrůdu bílé a modré barvy s oranžovým kartáčkem.
3. 'Kytice' (Blažek, 1966) TB - velmi vitální odrůda plicata fialově bílé barvy.
4. 'Mnich Řehoř' (Šmíd, 1970) TB - barevně bohatá odrůda purpurově bílého typu
plicata s tmavě fialovými žilkami
5. 'Centrifuga' (Nejedlo, 1988) TB - světle fialová odrůda ceněná pro
oranžovočervený kartáček
6. 'Believe in Miracles' (Krupka) SDB – získal ocenění Champion v Průhonické
testovací zahradě.
7. 'A.E. Silva-Tarouca' (Krupka, 2020) TB - velmi vitální světle modrá odrůda
8. 'Pozdrav ze Zbuzan' (Blažek, 2013) BB - velmi tmavě fialová odrůda s
kontrastním žlutým kartáčkem
9. 'Silesian Flash' (Seidl, 2011) JI – kultivar s modrými vnějšími okvětními lístky s
tmavomodrým žilkováním a kresbou kolem zářivě žlutého signálu získal v
Průhonické testovací zahradě cenu Elite.
10.'Tajemství' (Blažek, 2013) SPU – mimořádně zvláštní, temně modrá odrůda
získala ocenění Champion v Průhonické testovací zahradě.

Údržba kosatců v Průhonicích.
Klimatické podmínky
• Podnebí: vlhké kontinentální (Köppenova klasifikace klimatu Dfb)
• Průměrná roční teplota: 8,5 °C
• Zóna odolnosti: 6b
• Průměrný roční úhrn srážek: kolem 570 mm
• Nadmořská výška: 305 m nad mořem
• Půdní typy: modální hnědozem, glejová hnědozem
Základní údržba kosatců v Průhonické botanické zahradě
Kromě veřejné části (Iridarium) zahrada disponuje i pracovní části zahrady s polní
sbírkou kosatců, která slouží jako rezervní genofondová banka kosatců. Jsou zde
nejméně dvě kultivovaná pole s přibližně 1 800 kultivary (bradatých kosatců)
vysazených v chronologickém pořadí. Další pole se zeleným hnojením (vojtěška)
se kosí dvakrát ročně ve čtyřletém období, aby se regenerovalo pro budoucí
výsadbu kosatců.
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 Období pro přesazování – kosatce vyžadují pravidelné přesazování po 6
letech. Doporučuje se po 4 letech, ale s dobrou péčí a dostatečným prostorem
pro pěstování je to možné i po 8 letech.
 Zimní ošetření – pro ochranu před mrazem se doporučuje na zimu zakrýt slabé
nebo malé, zejména nedávno přesazené rostliny kosatců bez kartáčků, v zimě
nejsou spolehlivě odolné ani některé kosatce s kartáčky jako Iris albicans, I.
arenaria, I. lutescens, I. billiotii a někteří zástupci sekce Oncocyclus.
 Jarní úklid – suché listy je nutné odstranit již během podzimu a a pak na jaře
spolu s první časnou kontrolou plevele. Jsou nutná obě čištění. Absence čištění
by měla za následek vyšší výskyt plísňových onemocnění oddenků a úhyn
rostlin.
 Hnojení – velmi časná aplikace dolomitického vápence a brzy na jaře aplikace
kompletního hnojiva Cererit (NPK (+MgO, +S) 8-13-11 (+2, +15) s B, Cu, Mo a Zn)
pro bradaté a cibulnaté kosatce. U bezbradých kosatců druhý rok po
přesazení a poté každý rok.
 Otrhávání odkvetlých květů - neprovádí se, po ukončení kvetení všech rostlin
a před dozráním semenných tobolek jsou odstraněny stonky. Semenáče z
otevřeného opylení mohou snížit vysoké standardy genofondu sbírky a
zdiskreditovat verifikaci druhů a kultivarů.
 Škůdci – mšice nejsou do určité míry významné; květilka kosatcová - Acklandia
servadeii může poškodit pupeny a narušit barvu a tvar květů. Dřepčík modrý Aphthona nostriata může poškodit listy, řešením je aplikace Nurelle D
(chlorpyrifos + cypermethrin) v kombinaci s Decis Mega, Decis 15 EW alespoň
dvakrát za sezónu. Srnci, zajíci, králíci - jedinou účinnou ochranou se ukázal být
pevný plot.
 Nemoci – skvrnitost listů způsobená patogenem Helminthosporium gracile je
patrná, vyžaduje pravidelné ošetření fungicidy, jako je Dithane DG Neo-tec,
rez kosatcová – je přítomná na kosatcích JI a SIB, vyžaduje ošetření přípravkem
Horizon 250 EW, mírná mozaika kosatce (Iris mild mosaic virus – IMMV) a těžká
mozaika kosatce (Iris severe mosaic virus – ISMV) způsobuje významné snížení
vitality rostlin - není účinné žádné chemické ošetření, hniloba oddenků
způsobená houbou Botrytis convoluta se ošetřuje fungicidy jako Kuprikol,
Dithane DG Neo - Tec, bakteriální měkká hniloba způsobená bakterií
Pectobacterium carotovorum, více než chemické ošetření pomáhá mělká
výsadba a dostatečný přísun fosforu, omezení na dusík bohatých hnojiv a
drenáž půdy.
 Kontrola plevele - po odstranění suchého listí v časném období následuje první
odplevelení spolu s kultivací půdy a aplikací preemergentního herbicidu, např.
Stomp, Sharpen. Během vegetačního období se provádí bodové ošetření
vytvrvalých plevelů glyfosátem Roundup nebo Figaro.
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Jeden z názvů pro Iris graminea je kosatec švestkový (díky jeho vůni)

Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Polsko
Historie a tradice pěstování kosatců v Polsku a ve Vratislavské univerzitě
Historie pěstování kosatců v Botanické zahradě Vratislavské univerzity začala
rozšířením oblasti a vytvořením nového oddělení půdopokryvných okrasných
rostlin s cílem propagovat dekorativní zahradní rostliny. V polovině 60. let přinesl
kosatce do zahrady Dr. Gumińska z americké zahradnické společnosti - Gilbert H.
Wild & Son. Byly jedněmi z prvních rostlin zakoupených pro nově vytvořené
zahraniční oddělení, což byl v té době velký úspěch. Byly vysazeny na nově
vytvořených květinových záhonech podle návrhu botanika Mieczysława
Tokarskiho, které se nacházely na ruinách činžovních domů. Úrodná zemina
smíchaná se sutinami vytvořila propustnou půdu na otevřeném prostoru bohatém
na sluneční světlo. Pro rozvoj sbírky kosatců se tyto podmínky ukázaly ideálními.
Sbírka byla významně rozšířena v roce 1988. Botanická zahrada Vratislavské
univerzity obdržela asi 30 odrůd kosatců ze skupiny TB z likvidované sbírky
registrovaných odrůd okrasných rostlin patřících do Oddělení experimentálního
hodnocení odrůd ve Śrem Wójtostwo. Mimo jiné to byly kultivary TB 'Stepping Out'
(Schreiner, 1964), 'Prince Charles' (Zurbrigg, 1959), 'Książe Pepi' (MarcinkowskiMarczyński, 1976), 'Arkady' (Marcinkowski) spolu s 'Parc de Neuilly '(Verdier, 1910)
a' Bonnieblue '(Sturtevant, 1928) ze skupiny IB.
K největšímu rozšíření sbírky kosatců v botanické zahradě ve Vratislavi došlo v
letech 1998-2003. Sto dvacet pět kultivarů kosatců, ze skupiny SDB (67 odrůd), IB
středních bradatých kosatců (4 odrůdy) a TB (54 odrůd) bylo získáno od polského
šlechtitele Jerzyho Woźniaka z Rybniku. Sbírka byla obohacena o takové odrůdy
jako: 'Bałtyk' (Woźniak, 2003), 'Fancy Women' (Keppel, 1995), 'Celebration Song'
(Schreiner, 1993), 'Tennessee Women' (Innerst, 1990). Při rozvoji sbírky podpořili
zahradu soukromí šlechtitelé. V roce 2003 darovali manželé Osmelakovi z Vratislavi
16 odrůd kosatců ze skupiny TB, včetně 'Peking Summer' (Schreiner, 1983) a
'Thornbird' (Byers, 1988). Sbírku také doplňovaly jednotlivé rostliny získané z jiných
botanických zahrad, od soukromých sběratelů a kosatce zakoupené ve školkách.
Cílem sbírky byla od počátku její existence propagace dekorativních rostlin v
zahradnictví. V minulosti se v naší zahradě v období kvetení kosatců pořádaly
vzdělávací prohlídky s kurátory sbírek.
Od roku 2019 je Botanická zahrada Vratislavské univerzity členem Středoevropské
kosatcové společnosti.
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Kosatce (Iris) byly pěstovány v Botanické zahradě Vratislavské univerzity - Arboretu
Wojsławice již v 19. století. Sbírku inicioval Fritz von Oheimb, majitel panství
Wojsławice. Břehy rybníků osázel l různými druhy a odrůdami trvalek a stromů a
umocnil tak efekt odrazu rostlin na vodní hladině.
Velká skupina japonských kosatců Iris ensata a dalších kosatců z okruhu Iris
laevigata, přezdívaného v Angličtině jako kosatec králičího ucha, byla vysázena
na břehy jezírka s lekníny.
Iris ensata (syn. I. kaempferi) ve
Wojsławicích, 1920. (archív Arboreta
Wojsławice)

Kosatce ve Wojsławicích, 1920. (archív
Arboreta Wojsławice)

Kosatcové projekty a organizace v Polsku
Arboretum a oddělení fyziografie v Bolestraszycích - Sbírka rodu Iris série
Laevigatae
V roce 2007 byla schválena národní sbírka kosatců ze skupiny Laevigatae v
Arboretu a v oddělení fyziografie v Bolestraszycích u Przemyślu, která zahrnuje 152
různých druhů a odrůd. Návštěvníci mohou v Arboretu obdivovat různé skupiny
kosatců na různých místech, které souvisejí s jejich specifickými požadavky a
obdobím květu. Střední a vysoké bradaté kosatce najdete u hlavního vchodu a v
těsné blízkosti kostela a nízké bradaté kosatce najdete ve skalní zahradě vedle
velké přístavby.
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Kosatce, které preferují vodní prostředí, rostou na březích středního a velkého
rybníka a na vlhkých loukách za vřesovištěm a pod bukovým svahem poblíž
kmenů černého dubu. Skupinu žlutých kosatců I. pseudacorus lze spatřit poblíž
velkého rybníka na hradní mýtině.
Významnou sbírku kosatců můžete obdivovat také v lesním arboretu Stefana
Białoboka ve Stradomii Dolně.
Školky nabízející kosatce v Polsku:


Arboristická školka - kosatce, denivky, jiřiny
Władysława Żukowska & Jerzy Byczyński, www.ild-flowers.eu



Irisland Zalewska, Katarzyna Zalewska, http://www.irisland.eu



Moje irysy, Waldemar Zasowski, http://www.mojeirysy.pl/



Robert Piątek, https://www.facebook.com/robert.piatek.52



Zahradnická farma Hortipol, Agnieszka a Patrick Brama
http://hortipol.com.pl/?page_id=558

Představení sbírky kosatců Botanické zahrady Vratislavské univerzity

Sbírka kosatců zahrnuje: 392
taxonů
Bradaté kosatce: 361 odrůd
TB: 258 odrůd
SDB: 95 odrůd
IB: 8 odrůd
Jiné: 31 taxonů

Bradaté kosatce jsou nejpočetnější skupinou sbírky kosatců v zahradě. Nejlépe se
jim daří na vysoce propustných, neutrálních nebo mírně zásaditých půdách na
teplém a slunném stanovišti.
Na přelomu jara a léta, během období kvetení, jsou bradaté kosatce hlavní
atrakcí zahrady.
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‘Bedford Lilac (Jones, 1990) SDB

‘Dark Vader‘(Miller, 1987) SDB

‘Firestorm‘(Smith, 1994) SDB

‘Pal Sam‘(Gatty, 1986) SDB

‘Wild Ginger‘(Gibson, 1960) TB

‘Derive‘(Anfosso,1991) SDB

‘Irish Moss’ (Jones, 1993) SDB

‘Amazon Princess’ (Nichols, 1971) SDB

‘Rita Kinsella’ (Briscoe 1984) SDB

‘Stockholm’ (Warburton, 1971) SDB
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‘Open Sky’ (Warburton, 1975) SDB

‘Two Rubies’ (Niswonger, 1989) SDB

‘Starbaby’ (Smith, 1993) SDB

‘Dusky Challenger’ (Schreiner, 1986) TB
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Zbývající druhy kosatců, zahrnující 31 taxonů, byly shromážděny v sekci
Systematika rostlin.
1.

Iris chrysographes – 1

11.

Iris louisiana – 2

2.

Iris delavayi – 1

12.

Iris pallida – 1

3.

Iris domestica – 1

13.

Iris pumila – 1

4.

Iris ensata – 7

14.

Iris pseudacorus – 1

5.

Iris germanica - 1

15.

Iris ruthenica – 1

6.

Iris graminea – 1

16.

Iris sanguinea – 1

7.

Iris halophila – 1

17.

Iris sibirica – 2

8.

Iris japonica – 1

18.

Iris spuria – 1

9.

Iris laevigata – 1

19.

Iris variegata – 1

10.

Iris lactea – 1

20.

Iris versicolor – 3

Kosatec různobarvý (Iris variegata)
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Iris lactea běžně známý jako bile kvetoucí kosatec nebo jako mléčný kosatec

Kosatec světlý, dalmátský nebo sladký kosatec Iris pallida
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Představení sbírky kosatců Botanické zahrady Vratislavské univerzity Arboreta Wojsławice
V roce 2020 sbírku tvořilo:
14 druhů
2 poddruhy,
2 mezidruhové hybridy
368 odrůd,
z toho 241 polských odrůd
TB - 148 odrůd
SDB - 40 odrůd

Vlastní sbírka kosatců v Arboretu Wojsławice se systematicky vyvíjí od roku 1994.
Shromážděné kosatce jsou odvozeny z následujících druhů:
Iris ×robusta – 2 odrůdy

Iris pseudacorus – 16 odr.

Iris chrysographes – 2 odr.

Iris setosa – 2 odr.

Iris ensata – 27 odr.

Iris sibirica – 68odr.

Iris japonica – 1 odr.
Iris laevigata – 4odr.
Iris pallida – 2 odr.

Iris spuria – 6 odr.
Iris versicolor – 9 odr.
Iris virginica – 1 odr.

Kosatce nezahrnuté do žádné ze skupin tvoří 40 taxonů.

‘Abundant Display’ (Walter & Hager, 1985) JI

‘Blaudom’ (Steiger, 1958) JI
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‘Epimetheus’ (Innerst, 1991) JI

‘Purple Parasol’ (McEwen, 1971) JI

‘Queen’s Tiara’ (neznámé údaje) JI

‘White Lady’ (Malmo, 1929) JI

‘Red Dazzler’ (Hale, 1969) LA

‘Burnished Brass’ (Roe, 971) SPU

‘Limeheart’ (Brummitt, 1968) SIB v Arboretu Wojsławice

Nejnovější sbírka kosatců - úspěchy polského šlechtění, zejména u skupin TB a SDB
- se nachází v zahradě Polski Ogród Milenijny. Trvalky, které tam rostou, byly
vysazeny ve skupinách, jako kritérium pro rozdělení byl zvolen šlechtitel odrůd.
Starší sbírky jsou rozptýleny po celém Arboretu a jsou umístěny na záhonech
trvalek a na úsecích sousedících s rybníky.
Chráněné druhy kosatců v Arboretu
Zvláštní pozornost je třeba věnovat druhu Iris graminea, považovaným v Polsku za
RE (regionálně vyhynulý). V arboretu se pěstuje ze semen (získaných z přirodních
lokalit) již více než 20 let. Přirozeným místem výskytu I. graminea je Kavkaz a oblasti
jižní, jihovýchodní a střední Evropy. V Polsku byl nalezen pouze na Cieszynském
předhůří na hoře Tuł a v okolí Brenny a Cisowice.
Sibiřský kosatec Iris sibirica, pěstovaný v Arboretu od roku 1998, podléhá v Polsku
přísně druhově specifické ochraně. Jedná se v Polsku o zranitelný druh (kategorie
VU). Jeho přirozené prostředí pokrývá střední a západní Evropu, Turecko, Kavkaz
a Sibiř. V Polsku se vyskytuje zřídka, lze jej však najít na celém území země.
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V roce 2019 bylo v Arboretu Wojsławice založeno udržovací stanoviště pro
kosatec bezlistý Iris aphylla. Tento druh se vyskytuje ve střední a východní Evropě,
na Kavkaze a v Malé Asii. V Polsku má několik stánovišť, zejména v jižní části země.
Semena byla sbírána v přírodní rezervaci Biała Góra - stepní přírodní rezervaci v
obci Kozłów, v okrese Miechowski, v Malopolském vojvodství. Je pod přísnou
ochranou a v Polsku jde o druh ohrožený vyhynutím (VU) a o vyhynulý druh (RE) v
Dolním Slezsku.

Iris aphylla kosatec bezlistý

Online seznam kosatců rostoucích v Arboretu Wojsławice:
http://arboretumwojslawice.pl/index-plantarum/index-plantarum-byliny/
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Polské národní šlechtění kosatců
Průkopníky polského šlechtění kosatců byli: Stefan Makowiecki (1860-1949),
kterému vděčíme mimo jiné za kultivar 'Anka' ze skupiny TB; Antoni Wróblewski
(1881-1944); Zygmunt Hellwig (1899-1958), který vyšlechtil odrůdu 'Brda' a sibiřský
kosatec 'Grażyna', jakož i jediná žena aktivní v meziválečném období v šlechtění
kosatců Stanisława Lenkiewiczówna (1883-1963). Odrůda 'Solenizant' je
výsledkem její šlechtitelské práce. Všechny výše zmíněné odrůdy zmizely během
válečných nepokojů a dodnes se hledají.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly v Ústavu ovocnářství
a květinářství v Skierniewicích vyšlechtěny čtyři kultivary kosatců: Jacek
Marcinkowski a Szczepan Marczyński vyšlechtili odrůdu 'Książę Pepi' v roce 1977 a
v roce 1983 sám Marcinkowski představil odrůdu 'Księżna Łowicka'. Bolesław
Chlebowski v roce 1983 vyšlechtil odrůdy 'Stanisława' a 'Edward' (dnes ztracené).
Nová kapitola šlechtění polských kosatců začala v roce 1997, kdy Lech
Komarnicki (1934–2015) zaregistroval první polský kultivar TB 'Biała Noc' v Americké
kosatcové společnosti (AIS). Celkově v AIS zaregistroval více než 150 odrůd ze
všech skupin kosatců. V registru AIS najdete také další polské šlechtitele: Henryk
Polaszek ('Biała Polana', 2004), Franciszek Stania ('Bornholm', 2000), Zbigniew
Kilimnik ('Biały Łabędź', 2008), Józef Koncewicz ('Buziaczek', 2014), Stanisław Nosek
('Babie Lato', 2014), Jerzy Woźniak ('Baca', 2002), Robert Piątek ('Polish Debutante',
2010), Jacek Kulesza ('Homeopaths', 2002). Někteří polští šlechtitelé mohou být
hrdí na velké úspěchy registrovaných odrůd. Lze uvést mimo jiné následující
šlechtitele: Anna Cadd ('Ballerina's Pirouette', 2004), Katarzyna Kat Zalewska
('Borgia Dreams', 2015), Jolanta Piątek ('Szept Namiętności', 2018) a Magdalena
Kulig ('Bibice Sky', 2016).

‘Aaricia’ (Piątek, 2018) TB

‘Anna-Rosa’ (Zalewska, 2018) TB
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‘Burdasz’ (Nosek, 2010) TB

‘Ecuadorean’ (Piątek, 2018) TB

‘Etsitu’ (Piątek, 2013) TB

‘Hala Kulik’ (Piątek, 2014) TB

‘Isobel Padden’ (Zalewska, 2016) TB

‘Medieval Legend’ (Piątek, 2017) TB

‘Nature Whispers’ (Piątek, 2017) TB

‘Nieboskłon’ (Piątek, 2017) TB

‘Sky Two Worlds’ (Piątek, 2019) TB

‘Wezuwiusz’ (Piątek, 2014) TB

‘Władysław’ (Byczyński, 2001) TB

‘Złotko’ (Kilimnik, 2006) TB

55

Doporučené polské odrůdy kosatců
1. 'Aaricia' (Piątek, 2018) TB - krémově žlutý, výrazné kouřově fialové žilky, horní
žilky přecházejí ve žlutou; ramena čnělky žlutá a levandulová; vnější okvětní
lístky tmavě levandulové přecházející v bledě fialově modrou, kaštanově
hnědá v nehtu u kartáčku; levandulová na bázi kartáčku, na koncích žlutý;
okvětní lístky zvlněné.
2. 'Bałtyk' (Woźniak, 2003) TB - světle modrá orchidej, báze hlubší; vnější okvětní
lístky stříbřitě bílé, velká rozmazaná skvrna barvy světle modré orchideje;
kartáček světle modrý, světle žlutý v nehtu; okvětní lístky silně zvlněné.
3. 'Czarna Madonna' (Kilimnik, 2007) TB - tmavě fialově purpurová; ramena
čnělky tmavě fialovo-bordové; vnější okvětní lístky téměř černé, tmavě fialově
purpurové, sametové; kartáček tmavě fialový; okvětní lístky zvlněné.
4. 'Fantasy Dream' (Piątek, 2012) BB - světle růžový, krémově žlutý střed; ramena
čnělky krémově žlutá; vnější okvětní lístky sněhově bílé, jemný světle růžový
nádech, ¼ široké krémově žluté zrcátko; kartáček v nehtu červený, světle
červený uprostřed, oranžový na koncích.
5.

'Henryk Sienkiewicz' (Kilimnik, 2016) TB – levandulově fialový, úzký okraj tmavě
fialový; ramena čnělky fialovo-levandulová, hnědé zoubkování; vnější okvětní
lístky tmavě sametově fialové, úzký levandulově fialový okraj, tmavě fialové
žilkování na světlejší základní barvě kolem kartáčku; báze kartáčku krémová,
na koncích medový, zvlněné okvětní lístky.

6. 'Jezioro Trzech Rzek' (Komarnicki, 2008) SPX - světle levandulově modrý;
ramena čnělky světle růžová, levandulově modré žilkování; vnější okvětní lístky
tmavě levandulově modré, bílé paprsky kolem nápadného žlutého signálu,
dlouhá bílá centrální žilka.
7. 'Mandarin Sky' (Piątek, 2017) TB - tmavě broskvově pomerančový, lososová
báze; ramena čnělky oranžová; vnější okvětní lístky tmavě sametově fialové,
načechrané; kartáček sytě oranžový.
8. 'Polonia' (Kilimnik, 2011) TB – vnitřní a vnější okvětní lístky bílé, zvlněné a
krajkovité; ramena čnělky bílá, krajkovitá; kartáček: krémově bílá báze, na
koncích červeně oranžový.
9. 'Remember Inka' (Zalewska, 2017) SDB - velmi vitální, sytě červený s fialovým
kartáčkem.
10. 'Szayry Koronne' (Komarnicki, 2003) SDB - bílý, světle žlutý ve střední části, světle
žluté žilky blednoucí do bílé; ramena čnělky bílá; vnější okvětní lístky bílé, světle
žluté žilky blednoucí do bílé; kartáček modrý, na koncích bílý; růžkatý.
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Údržba kosatců v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
Klimatické podmínky
 Podnebí: mírné oceánské (Köppenova klasifikace klimatu Cfb)
 Nadmořská výška:
Arboretum Wojsławice 213 až 320 m nad mořem
BZ ve Vratislavi 116 až 120 m nad mořem
 Průměrná roční teplota:
Arboretum Wojsławice 8 °C
BZ ve Vratislavi 8,4 °C
 Zóna odolnosti:
Arboretum Wojsławice 6B
BZ ve Vratislavi 7A
 Průměrný roční úhrn srážek:
Arboretum Wojsławice – kolem 571 mm
BZ ve Vratislavi – kolem 551 mm
 Půdní typy:
Arboretum Wojsławice – dominantní kyselá hnědozem (pH 3.84.7)
BZ ve Vratislavi – do značné míry změněna - uměle
importována, aluviální

Základní údržba kostaců v Botanické zahradě Vratislavické univerzity
 Odplevelení - péče o záhon s kosatci spočívá hlavně v odplevelení, které
pomáhá jak vystavení horní části oddenků slunci, tak estetické expozici sbírky.
 Odstranění zvadlých květů a čištění rostlin - období kvetení trvá od dubna
(nízké bradaté kosatce) do června (vysoké kosatce). Během této efektivní fáze
vegetace těchto trvalek jsou odkvetlé květy trvale odstraňovány. Po této době
se celý stonek odřízne až k zemi. Na podzim jsou listy kosatců seříznuty na 10-15
cm. Toto ošetření usnadňuje přípravu rostlin na zimní klid.
 Množení a přesazování oddenků - kosatce, stejně jako mnoho jiných trvalek,
nezůstávají na jednom místě po mnoho let, ale neustále, i když pomalu,
„bloudí“ při hledání volného místa a půdy bohaté na živiny. Nové oddenky
vyrůstají často zevnitř shluku. V příliš hustém shluku se tvoří mnoho oddenků, ale
jsou slabé, z nichž většina nedosahuje velikosti potřebné k vytvoření květních
výhonků. Aby se zabránilo této situaci, je nutné každé tři roky vykopat celý shluk
a rozdělit ho. K vysazení jsou vybrány nové, zdravé a silné oddenky.
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 Metoda výsadby - nejhojnější kvetení kosatců pozorujeme ve druhém roce po
výsadbě. Do konce července přesazujeme rostliny na nové pozice a
omladíme rostliny dělením. Vysazujeme je mělce, takže jedna třetina oddenku
je nad povrchem půdy, v 30 cm sponu. Vysazujeme nejlepší, zdravé mladé
oddenky do skupin o 12 rostlinách.
 Infikovaný vzorek se zlikviduje. Pokud je rostlin nadbytek, darujeme je do jiných
botanických zahrad nebo arboret. Květinové záhony, na které kosatce
vysazujeme se nacházejí na plně osluněném stanovišti,
s úrodnou a
propustnou půdou s neutrální hodnotou pH.
 Zalévání - kosatce zaléváme pouze během období kvetení a během
dlouhodobého sucha.
 Hnojení - Hnojení draslíkem a fosforem se aplikuje jednou ročně před rozkvětem
trvalek.
 Škůdci a nemoci - na vysokých kosatcích se někdy objevuje houbová choroba
listů. Projevuje se skvrnami gangrény způsobenými houbou Mycosphaerella
macrospora. Příznaky nemoci zhoršuje deštivé počasí, mlha, vlhké stanoviště
kultivace a nedostatek vápníku. Každoroční výskyt nemoci vede ke slabšímu
kvetení a po několika letech k zakrnění rostlin. V boji proti této nemoci
používáme thiofanát-methyl nebo azoxystrobin. Především se však snažíme
zabránit rozvoji rostlinných infekcí odstraněním infikovaných a starých zbytků
listů. Kromě toho se na konci kvetení na nízkých bradatých kosatcích objevuje
mšice Aphis newtoni, které rostliny výrazně oslabují. K hubení tohoto škůdce
používáme sprej Acetamiprid.
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Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva
Historie a tradice pěstování kosatců v Litvě a v Botanické zahradě
Vilniuské univerzity
Je obtížné přesně určit, kdy se v Litvě objevily květinové zahrady ve venkovských
usedlostech. Pravděpodobně kolem 15.–16. století po Valašské revoluci. Po zrušení
nevolnictví v roce 1861 se stala aktivnější zejména správa usedlostí. Když rolníci
viděli dobře udržované zámecké parky a v nich pěstované okrasné cizokrajné
rostliny, chtěli to replikovat v malém ve svých usedlostech. Snadno se rozmnožující
květiny se šířily ze sídel a klášterů a z jedné usedlosti do druhé.
Většinou to byly trvalky, které vyžadovaly minimální péči, nebo jednoleté i
dvouleté květiny, které se šíří samy. Je známo, že kosatce se v Litvě začaly
pěstovat již dávno jako dekorativní rostliny, třebaže rozmanitost rodu Iris se začala
rychle zvyšovat v posledních desetiletích. Nejvíce se pěstují hybridní kultivary
bradatých kosatců, zejména vysoké bradaté kosatce, které se i tradičně
pěstovaly na záhonech.
Na začátku 20. století byly kosatce hojně pěstovány pro své krásné květy a listy. V
té době se barevní škála květinové zahrady kosatců skládala převážně ze žlutých,
modrých, fialových a modrobílých květů. Byly vysazovány ve školkách, kolem
křížů, v zahradách, u cest, kolem domů, obvykle blízko základů domů. Šlechtění
kosatců začalo v letech 1929-1930.
V litevských mokrých lesích, mokřadech, poblíž řek, jezerních oblastí a na mokrých
loukách přirozeně rostou pouze dva druhy - Iris sibirica a I. pseudacorus. V roce
1962 byla I. sibirica zapsána do Seznamu vyhynulých a ohrožených druhů v Litvě.
Zařazeny do kategorie 2 (V) (zranitelné).
Příběh sbírky kosatců v Botanické zahradě Vilniuské univerzity v Kairėnai začal v
roce 1992, kdy byly vysazeny první sbírky bylinných okrasných rostlin. Botanické
zahradě Vilniuské univerzity s radostí darovali rostliny následující šlechtitelé květin:
P. Balčikonis, A. Gražys, O. Griniuvienė, J.A. Liutkevičius, G. Klimaitis, J.E. Tarvidas,
E. Tarvidienė a D. Žigarienė. Další rostliny do sbírek poskytla Botanická zahrada
Univerzity Vytautase Magnuse a Botanická zahrada Univerzity v Šiauliai.
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Komentovaná prohlídka zaměřená na kosatce v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

Část sbírky Iris v Botanické zahradě
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Cíle pěstování kosatců v Botanické zahradě Vilniuské
univerzity
Botanické zahrady měly v průběhu dějin měnící se roli. V současné době je
hlavním účelem sbírek kosatců v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
shromažďovat kultivary kosatců vhodné pro pěstování v litevských klimatických
podmínkách. Dále je to sběr různých dekorativních odrůd i druhů rodu Iris s
bohatou variabilitou. Jedním z hlavních cílů je představit litevské kultivary kosatců.
Posláním sbírek kosatců je zvýšit vědecké znalosti, přispět k ochraně biodiverzity,
propagovat hodnotu biodiverzity pro návštěvníky a vyvinout techniky pro sběr,
výsadbu a opětovné vysazování rostlin. Zahradnické a kultivační dovednosti
umožňují botanickým zahradám pěstovat rostliny, které by v přírodě mohly zcela
vymiznout. Je tedy důležité sdílet osvědčené postupy a zvyšovat povědomí o
ochraně rostlin.
Botanická zahrada každoročně pořádá začátkem června (vrcholové období
kvetení) veřejnou vzdělávací akci pro návštěvníky, zahradní nadšence nebo
profesionální pěstitele rostlin. Během vzdělávací akce má široká veřejnost
příležitost poznat různé druhy a odrůdy kosatců a dozvědět se mnoho užitečných
informací o šlechtění a péči o tyto rostliny. Kosatce mají navíc potenciál pro
použití v aromaterapii. Mladí návštěvníci zahrady jsou obvykle zvědaví, jak květy
kosatců voní. V Botanické zahradě Vilniuské univerzity lze nalézt některé
potenciální terapeutické rostliny, jako jsou kultivary TB 'Old Black Magic' (Schreiner,
1996); 'Before the Storm' (Innerst, 1988), 'Crinoline' (Schreiner, 1964), a litevské
kultivary se silnou, ale příjemnou vůní, např. 'Feliksas' (Žigarienė, 1999), 'Šventaragis'
(Liutkevičius, neznámý rok), 'Saulėtekis' (Liutkevičius, 2006), 'Keružis' (Liutkevičius,
neznámý rok), 'Stanislava' (Gražys, neznámý rok), 'Ūkas' (Klimaitis), 2000) a další.

‘Crinoline’ (Schreiner, 1965) TB
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‘Keružis’ (Liutkevičius, neznámý rok) TB

Kosatcové projekty a organizace v Litvě
Sbírka kosatců v Botanické zahradě Vilniuské univerzity prošla v průběhu času
mnoha změnami. To je hlavní důvod, proč se sbírka teprve nedávno začala
rozšiřovat a růst.
Botanická zahrada Vilniuské univerzity je členem Středoevropské kosatcové
společnosti, známé také jako MEIS. Společnost sdružuje pěstitele z evropských
zemí s dalšími lidmi, kteří shromažďují, zkoumají a šlechtí nové odrůdy kosatců. V
roce 2018 se konala valná hromada MEIS v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
v Kairėnai.
V roce 2002 přidělilo Ministerstvo životního prostředí Litevské republiky společně s
Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky Botanické zahradě Vilniuské
univerzity funkci koordinačního centra okrasných rostlin. Koordinační centrum
okrasných rostlin je odpovědné za shromaždožďování, výzkum, uchování a
využívání genetických zdrojů okrasných rostlin.. Botanická zahrada Vilniuské
univerzity shromáždila cenný a bohatý genofond okrasných rostlin, který v
současné době obsahuje více než 7 000 okrasných rostlin. Nejcennějším z nich byl
usnesením ministra životního prostředí Litevské republiky udělen status národních
genetických zdrojů rostlin. Do genové banky bylo zahrnuto celkem 38 litevských
kosatců od následujících šlechtitelů:
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Setkání Středoevropské kosatcové společnosti v Botanické
zahradě Vilniuské univerzity v červnu 2018



Jono – Auksuolio Liutkevičiaus: 'Jonas Biliūnas' (1996), 'Jovaras' (1999) a 'Drakonas'



Dalios Žigarienės: 'Feliksas' (1999), 'Ritos Brolis' (1999), 'Vaiva' (1998), 'Snaigė'
(2003), 'Žiemos Rytas I' (1998)



Onos Griniuvienės: 'Afrikietė' (1980), 'Karalienė Ayshwaria' (2003), 'Nauja Era'
(2002), 'Rudenėlis' (1986)



Jono Evaldo Tarvido: nedatované odrůdy 'Radinys', 'Senolis', 'Sveikuolis', 'Švelnutis'



Petro Balčikonio: 'Danutė' (1997), 'Į Laisvę' (1997) a 'Raudonbarzdis' (nedatovaná)



Algirdo Gražio: 'Algirdas' (2004) a nedatované 'Juozapas', 'Stanislava'



Gintaro Klimaičio kultivar: 'Ūkas' (2000)
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‘Algirdas’ (Gražys, 2004) MDB

‘Jovaras’ (Liutkevičiaus, 1999) TB
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‘Stasys Lozoraitis’ (Liutkevičius, 2006) TB

Představení sortimentu kosatců Botanické zahrady Vilniuské univerzity

Na konci roku 2019 zde rosltlo
251 kultivarů a 63 druhů rodu
Iris.

První kosatec se objevil v Botanické zahradě Vilniuské univerzity v roce 1992. Poté
následovalo mnoho let hledání, sběru a výměn v místním i mezinárodním měřítku
za účelem vytvoření sbírky rodu Iris. Bez pečlivé práce kurátorů sbírek by nebylo
takové variability kosatců v pestrém rozsahu škály barev, které se mohou
návštěvníci zahrady s oblibou těšit. Můžeme říci, že tyto rostliny nejsou jen krásným
doplňkem naší zahrady, ale navždy zaujímají místo v našem životě.
Prvních devět kosatců se objevilo v zahradě v roce 1992. Je třeba poznamenat,
že všech devět kosatců v naší zahradě stále úspěšně roste. Většina rostlin byla
vysázena v roce 2014. Podle země původu je vidět, že většina rostlin pocházela z
České republiky 40,1 %, kosatce z Litvy tvoří 26,3 % sbírky. Z Ruské federace získala
botanická zahrada 5,9 %, z Polska 7,1 %, zatímco 5,3 % kosatců bylo přijato z
Lotyšska a 3,8 % z Německa. Kosatce z jiných zemí tvoří menší procento sbírky.
Různé kultivary byly získány ve formě živých rostlin (oddenky a cibule) ze
zahradnických školek nebo od soukromých sběratelů.
Většina litevských kultivarů patří k bradatým kosatcům. V botanické zahradě
Vilniuské univerzity se v tuto chvíli pěstuje 56 místních kultivarů. V botanické
zahradě ve Vilniu najdete několik skupin kosatců bez kartáčků, například kosatce
skupiny Spuria (SPU). Vypadají dekorativně po celý rok kvůli svým atraktivním
zeleným listům. Další skupinou jsou sibiřské kosatce (SIB) a jejich hybridy. Jejich
travnaté listy jsou po odkvětu jedním z atraktivních zahradních prvků. V kategorii
bradatých kosatců je spousta zástupců TB, jako například 'Before the Storm'
(Innerst, 1988), 'Stepping Out' (Schreiner, 1964), 'Thornbird' (Byers, 1988), 'Vibrations'
(Dunn, 1989), 'Vanity' (Hager, 1974) a další.
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‘Fall Symphony’ (Montanari, 2012) TB

‘Song of Norway’ (Luihn, 1979) TB
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‘Nuclear Nancy’ (Burseen, 2003) TB

Od založení botanické zahrady jsme shromáždili nejméně 63 druhů rodu Iris.
Současná kolekce zahrnuje původní druhy a variety sbírané v jejich původních
lokalitách nebo pěstované ze semen, jakož i kultivary a hybridy získané záměrným
křížením, a získané ve formě oddenků nebo cibulí.
V roce 2003 byla vytvořena databáze obsahující informace ze všech sbírek rostlin.
Databáze je částečně přístupná veřejnosti (lze skenovat QR kódy) pomocí
internetové adresy: Databáze byla velmi užitečná pro sjednocení systému
registrace rostlin v zahradě, pro rozvoj přístupového systému, pro vytvoření
jednotného systému shromažďování informací o rostlinách pěstovaných v
zahradě.

Použití QR kódu

QR kód k seznamu kosatců pěstovaných v
Botanické zahradě Vilniuské univerzity:
http://www.botsodas.lt/indexplantarum
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V litevských botanických zahradách není používání QR kódů dosud rozšířené. Na
území Botanické zahrady Vilniuské univerzity začaly sloužit již v roce 2014. Při použití
pro vzdělávací účely je QR kód jedním z nejjednodušších a nejpohodlnějších
způsobů, jak poskytnout různé typy informací o rostlinách. Funguje to opravdu
rychle a dnešním mladým lidem se to líbí. Tímto způsobem jsou návštěvníci
přesměrováni na webovou stránku, kde mohou najít všechny relevantní
informace. V roce 2017 byly odkazy na zahradní sortiment návštiveny 3 000krát.

Rozvoj litevského národního šlechtění kosatců
V minulosti nebyly sbírky kosatců litevských pěstitelů květin příliš velké (v počtu
druhů, odrůd a hybridů). O. Griniuvienė a D. Žigarienė, E. J. Tarvidas, E. Tarvidienė,
P. Balčikonis ve svých sbírkách vypěstovali více než sto odrůd kosatců. S&N Eicher
- Lorkova rodina shromáždila celkem 186 různých kultivarů kosatců, které v
litevském podnebí prosperují. Kosatce bradaté jsou největší skupinou s největším
počtem pěstovaných odrůd. Jsou také nejoblíbenější skupinou kosatců pro
zahradní použití. Úspěch šlechtitele závisí do značné míry na znalostech
dostupných sbírek a pracovních metod. Nové kultivary bradatých kosatců
vyšlechtili: P. Balčikonis, O. Griniuvienė, D. Žigarienė, J. E. Tarvidas, A. Gražys, G.
Klimaitis, B. Kazelka, A. Markevičius, P. Puidokas, A. Liutkevičius, Ph.D. E.
Dambrauskas, E. Kondratas. Úspěšně provádějí hybridizaci kosatců a pokračují v
šlechtění kultivarů a mezidruhových hybridů kosatců sibiřských, japonských a
kosatců skupiny Spuria. Nové hybridy a kultivary skupiny Spuria úspěšně v Litvě
rozvíjejí slavní šlechtitelé A. Gražys a A. Markevičius. O. Griniuvienė (1921-2014)
byla jedna z prvních šlechtitelek kosatců v Litvě. Vyšlechtila více než osmdesát
kultivarů. Její dcera D. Žigarienė pokračuje v hybridizační práci s rodem Iris. V roce
2010 obdržely čtyři litevské kultivary od O. Griniuvienė status litevských národních
rostlinných zdrojů: 'Afrikietė' (1973), 'Karalienė Ayshwaria' (2003), 'Nauja era'
(neznámý rok) a 'Rudenėlis' (1986). Šlechtitel květin P. Balčikonis začal šlechtit
kosatce kolem roku 1981, vyšlechtil 20 kultivarů a nepojmenovaných semenáčů.
Shromáždil bohatou sbírku různých skupin kosatců. V botanické zahradě byly
pěstovány tři kultivary 'Į laisvę' (1997), 'Nida' (1989) a 'Danutė' (1997)), které však
kvůli nevyhovujícím podmínkám nepřežily. Některé kultivary a hybridy P. Balčikonio
je možné nalézt v dalších vědeckých institucích: Botanická zahrada VDU v
Kaunasu, Litevský institut zahradnictví. J. A. Liutkevičius začal šlechtit kosatce v
roce 1990, vyšlechtil 50 kultivarů a nepojmenovaných semenáčů kosatců
bradatých. V roce 2010 byl dvanácti jeho kosatcům udělen status národního
genetického zdroje rostlin (rostlinné genetické zdroje, které byly vybrány a
zahrnuty do centrální databáze národních genetických zdrojů rostlin s
ekologickým, selekčním a ekonomickým významem pro Litevskou republiku).
Kultivary TB: 'Drakonas' (neznámý rok), 'Šventaragis' (neznámý rok); 'Jonas Biliūnas'
(1996), 'Jovaras' (1999), 'Keružis' (neznámý rok), 'Krištolinis' (1999), 'Progresas'
(neznámý rok), 'Saulėtekis' (2006), 'Sietynas' (neznámý rok), 'Sūduvis' (1999), 'Šaltinio
Versmė' (neznámý rok), 'Žydrius' (2006), 'Šventaragis' (neznámý rok), některé z nich
najdete v Botanické zahradě Vilniuské univerzity.
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‘Šventaragis’ (Liutkevičius, 2006) TB

‘Geltonoji Jūra’ (Liutkevičius, 2013) TB
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D. Žigarienė začala se šlechtěním kosatců v roce 1975 a pokračuje dodnes. D.
Žigarienė vyšlechtila více než padesát kultivarů bradatých kosatců. Jedenáct
kultivarů TB získalo národní status genetických zdrojů rostlin: 'Aivarėlis' (2003),
'Dalužė' (neznámý rok), 'Feliksas' (1999), 'Juodis' (neznámý rok), 'Ritos brolis' (1999),
'Rožytė' (neznámý rok), 'Snaigė' (2003), 'Tėčio meilė' (neznámý rok), 'Vaiva' (1998),
'Viliokė' (2001), 'Žiemos rytas' (1998). Tři z nich lze nalézt v BZ Vilniuské univerzity:
'Ritos Brolis' (1999), 'Žiemos Rytas' (1998) a 'Vaiva' (1998).
E. Dambrauskas shromáždil obrovskou sbírku cibulnatých květin a šlechtil kultivary
podrodů Hermodactyloides, Juno, Xiphium a kultivary TB, např. 'Apatura' (1995),
'Lilac Giant' (neznámý rok), dále SDB, např. 'Chingis Chan' (neznámý rok),
'Feniksas' (neznámý rok), 'Pigmy Boy' (neznámý rok), 'Spragtukas' (neznámý rok). V
posledních letech se zaměřuje na sbírku sibiřských kosatců.
E. Kondratas je v Litvě znám jako pěstitel kosatců, sběratel a šlechtitel kultivarů a
hybridů SIB. E. Kondratas pěstuje I. sibirica 23 let. Křížení kultivarů SIB trvá 3-4 nebo
dokonce 10 let. Při výběru nových semenáčů se E. Kondratas zaměřuje na tvar a
barvu květu. Poskytl několik jeho kultivarů Botanické zahradě VMU v Kaunasu.
Kultivary vytvořené E. Kondratasem jsou registrovány v USA a ve Velké Británii.
Jeho kultivary získaly mezinárodní uznání: 'Adolf Svoboda' (2004), 'Juditos Angelas'
(2009), 'Karalius Mindaugas' (1999), 'Karalienė Morta' (2004), 'Litva Amber' (1999) a
další. Je členem skupiny Species Iris Group of North America (SIGNA) a Společnosti
pro sibiřské kosatce (Society for Siberian Irises – SSI).
A. Gražys začal s pěstováním kosatců před 40 lety. Byl jedním z prvních v Litvě,
který začal šlechtit SDB. Již vytvořil několik desítek kultivarů. Po mnoho let kultivoval,
sbíral a představoval kultivary a formy Iris ensata, I. pumila, I. spuria. V posledních
letech se věnuje zavádění nejnovějších kultivarů odvozených od I. foetidissima a
Iris sibirica. Tři kosatce MDB dostaly status národního genetického zdroje rostlin:
'Algirdas' (2004), 'Juozapas' (neznámý rok), 'Stanislava' (neznámý rok). V roce 2006
A. Gražys daroval veškerý šlechtitelský materiál Botanické zahradě Vilniuské
univerzity.
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Adolf Svobora (Kondratas, 2004) SIB

J. E. Tarvidas a E. Tarvidienė byli mezi prvními, kteří se přidali k řadám Litevské
společnosti šlechtitelů okrasných rostlin. Šlechtitelské práce prováděli v květinové
zahradě Litevského zemědělského institutu. Před třiceti lety začali J. E. Tarvidas, E.
Tarvidienė sbírat kosatce. Čtyři z kultivarů kosatců E. Tarvidienė a J. E. Tarvidase
dostaly status národního genetického zdroje Litvy: 'Radinys' (neznámý rok),
'Senolis' (neznámý rok), 'Sveikuolis' (neznámý rok) a 'Švelnutis' (neznámý rok).

‘Sveikuoli’ (E. J. Tarvydai, 2004) TB

G. Klimaitis je známý jako sběratel a šlechtitel kosatců a denivek. Zabývá se hlavně
šlechtěním Iris pumila. Velká pozornost je věnována počtu květů na stonku,
životaschopnosti rostlin při adaptaci na půdu a různé klimatické podmínky v Litvě,
reprodukční intenzitě, zimování a dalším požadavkům na nově vytvořené
kultivary. Vypěstoval několik desítek slibných semenáčů, kteří jsou kandidáti k
registraci: 'Amberis' (neznámý rok), 'Krakatukas' (neznámý rok), 'Progresas'
(neznámý rok), 'Volis' (2002), 'Ūkas' (2000) a ve skupině SDB 'Bevardis' (2007),
'Žydrius' (2003) a další.
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‘Krakatukas’ (Klimaitis, 2018) SDB

Pokrok v pěstování kosatců v Litvě by nebyl možný bez zavádění pokročilých a
nových odrůd rostlin. Nejcennější národní kultivary kosatců by měly obsahovat
pouze ty vysoce kvalitní, které jsou dobře přizpůsobeny litevským podmínkám. Níže
je uvedeno 10 nejcennějších národních kultivarů výběru kosatců v Litvě. Všech
deset kultivarů v roce 2010 získalo status národního genetického zdroje rostlin v
Litvě.
Doporučené litevské odrůdy kosatců
1. 'Afrikietė' (Grinuvienė, 1973) TB. Stonky dorůstají až do 72-81 cm, obvykle s 2 - 4
květy. Poupata jsou zelená s tmavými okraji, obvykle 9 cm dlouhá. Výška květu je
9, 5 cm. Je dvoutónový, vnitřní a vnější okvětní lístky mají jiný odstín červenofialové
barvy, vnější jsou v tmavším odstínu. Kartáček je široký, oranžový, s hnědým
zbarvením. Nevoní. Vhodný k řezu a do aranžma.
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2. 'Feliksas' (Griniuvienė, 1999) TB. Stonky vyrůstají do výšky 71,5 cm, obvykle s 5-7
květů. Poupata jsou tmavě červenofialová, obvykle 8 cm dlouhá. Výška květu je
9 cm. Doba kvetení netrvá déle než 8-10 dní. Dvoutónový, vnitřní a vnější okvětní
lístky mají odlišný odstín oranžové barvy, vnější jsou v tmavším odstínu. Okraje
okvětních lístků jsou oválné, hladké. Kartáček je široký a stejné barvy jako okvětní
lístky, oranžový. Má silnou a příjemnou vůni. Bylo zjištěno, že je odolný vůči
chorobám.
3. 'Šventaragis' (Liutkevičius, neznámý rok) TB. Stonky dorůstají do 80-90 cm a
obvykle produkují 5-7 květů. Poupata jsou nazelenalá s fialovými okraji, obvykle 9
cm dlouhá. Výška květu je kolem 13 cm. Doba kvetení netrvá déle než 8-10 dní.
Plicata, tečkovanél lemy okvětních lístků, vnější světlejší barvy. Okraje okvětních
lístků jsou fialové. Vnitřní okvětní lístky jsou purpurové barvy. Kartáček je široký a
žlutý. Má silnou a příjemnou vůni.
4. 'Saulėtekis' (Liutkevičius, 2006) IB. Stonky dorůstají až 63 cm, obvykle s 1-4 květy,
lineární mečovitými listy. Barva poupat je fialová, obvykle 9 cm dlouhá. Výška
květu je kolem 13 cm. Doba kvetení trvá 11-14 dní. Květ dvoubarevný, pestrý žluté nebo téměř žluté vnitřní okvětní lístky, tmavší nachové vnější okvětní lístky.
Úzký bílý kartáček, na koncích žlutý. Silně voníí.
5. 'Keružis' (Liutkevičius, neznámý rok) IB. Obecně platí, že stonky dorůstají do 54
cm s 1-4 květy, listy jsou mečovité. Poupata jsou bílíá obvykle 8, 5 cm dlouhá. Výška
květu je kolem 13 cm. Doba květu trvá 11-14 dní. Květ je jednobarevný, vnitřní a
vnější okvětní lístky mají bílou barvu. Kartáček je široký a žlutý. Má silnou a
příjemnou vůni. Lze použít v různých floristických kompozicích.
6. 'Progresas' (Liutkevičius, neznámý rok) TB. Stonky dorůstají 80-90 cm, obvykle s 14 květy. Poupata jsou tmavá, obvykle 7,5 cm dlouhá. Výška květu je kolem 11 cm.
Doba květu netrvá déle než 8-10 dní. Květy jsou dvoutónové, vnitřní a vnější okvětní
lístky mají různé odstíny fialové barvy, přičemž vnější jsou tmavšího odstínu. Kartáčky
jsou široké a na koncích bílé. Má příjemnou vůni.
7. 'Stanislava' (Gražys, neznámý rok) MDB. Obecně platí, že stonky dorůstají do
výšky 12–23 cm, obvykle s 1–4 květy, lineární mečovité listy. Poupata jsou tmavě
modré barvy, dlouhá obvykle 7 cm. Doba květu trvá déle než 11-14 dní. Květy jsou
malé, neglecta (dvoutónová barva, vnitřní okvětní lístky jsou světle modré a vnější
tmavě modré až nachové). Okvětní lístky světlejší u okrajů. Jsou elastické,
hedvábné a oválné. Úzký kartáček, polovina je světle modrá, druhá polovina
žlutá. Má silnou, ale příjemnou vůni. Je odolný vůči chorobám.
8. 'Sveikuolis' (Tarvidai, unknown) TB. Stonky dorůstají až 80-90 cm, obvykle s 1-4 květy,
lineární listy. Poupata jsou tmavě modrá, obvykle 7-8 cm dlouhá. Doba květu trvá 11-12
dní. Vnitřní okvětní lístky jsou bílé, vnější fialové, typu amoena, kartáčky jsou žluté, široké.
Vhodný pro floristické kompozice.
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9. 'Ūkas' (Klimaitis, 2000) IB. Obecně řečeno, stonky dorůstají do 75 cm, obvykle s
5-7 květy, lineární listy. Výška květu je 10 cm. Poupata jsou modrozelená, obvykle
9 cm dlouhá. Doba květu trvá 15-17 dní. Květ je amoena, vnitřní okvětní lístky jsou
bílé se žlutou barvou a okraje květních lístků jsou fialové. Kartáčky jsou žluto-bílé,
široké. Kultivar má silnou a příjemnou vůni. Je odolný vůči chorobám.
10. 'Vaiva' (Žigarienė, 1998) IB. Stonky dorůstají až 68 cm, obvykle s 5-7 květy, lineární listy.
Poupata jsou fialová, obvykle 6, 5 cm dlouhá. Výška květu je přibližně 10 cm. Doba květu
trvá 11-14 dní. Květ je plicata, kartáčky jsou široké, žluté, na koncích oranžové. Kultivar má
nepříjemnou vůni.

’Afrikiete’ (Grinuvienė, 1973) TB

‘Vaiva’ (Žigarienė, 1998) IB
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‘Stanislava’ (Gražys, 2014) MDB

‘Progresas’ (Liutkevičius, 2006) TB

Péče o sbírku kosatců v Botanické zahradě ve Vilniusu
Klimatické podmínky
 Podnebí: vlhké kontinentální (Köppenova klasifikace klimatu Dfb)
 Průměrná roční teplota: 6,4°C
 Zóna odolnosti: 6a
 Průměrný roční úhrn srážek: kolem 655 mm
 Nadmořská výška: 112 m nad mořem
 Půdní typy – obecně písčitá až písčito hlinitá, oblast sbírky se nachází na
rašelinové, glejové, hlinité, lehce jílovité půdě, pH 5,6
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Základní údržba kostaců v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
I když se kosatce pěstují snadno, je pro zdraví rostliny důležité, aby byla pěstována
správně. Oddenky je třeba vystavit slunci, aby se následně vytvořily květy. Při
výsadbě kosatců je důležité se ujistit, že jsou rozmístěny tak, aby do jejich prostoru
nezasahovaly sousední rostliny. Mnoho starších kultivarů prospívá v polostínu a v
podnebí, kde jsou léta velmi horká, polostinné stanoviště tak může být výhodou.
Půda musí být ve všech případech dobře odvodněná. Pokud je půda mokrá,
oddenky mohou zahnívat. Do těžkých půd by měl být zapracován písek, štěrk
nebo vyzrálý kompost, aby se půda dobře odvodňovala. Ve velmi vlhkých
půdách, zejména v těch, které jsou vlhké během zimy nebo v těch, které obsahují
hodně jílu, by se rostliny měly pěstovat na dobře odvodněném svahu nebo na
vyvýšeném záhonu. Půda musí být vyvážená a ne příliš bohatá.
 Kosatce by měly být od sebe vzdáleny nejméně 30 cm. Menší kultivary lze
umístit až 23 cm od sebe. V Botanické zahradě Vilniuské univerzity jsou
kosatce vysazovány ve skupinách., tak aby byla zachována vhodná
vzdálenost mezi rostlinami. Mohou být umístěny v kruhu nebo trojúhelníku
tak, aby konce oddenků, z kterých nevyrůstají listy, směřovaly dovnitř, k
sobě. To dává rostlinám otevřený střed, takže slunce dostane až k
oddenkům.
 Nejlepší čas na výsadbu kosatců je těsně předtím, než začnou růst nové
kořeny. To je asi šest až sedm týdnů po květu. Zalévání v době výsadby v
Litevských podmínkách není nutné.
 Oddenky vysazených kosatců se obvykle sázejí až 2,5 cm hluboko. Z tohoto
důvodu mají kosatce rády slunná místa. Jsou pěstovány na takovém místě
v zahradě, kde jsou vystaveny přibližně šesti nebo více hodinám slunečního
světla denně. Je důležité si uvědomit, že oddenky kosatců v Botanické
zahradě ve Vilniu směřují k jihu. V tamním teplém období na oddenky
dopadá přímé sluneční záření.
 Rostliny se hnojí dvakrát ročně. Nejprve dochází k hnojení na jaře asi 6-8
týdnů před květem, kdy rostlinám začínají růst nové listy. Hnojiva s vysokým
obsahem dusíku květinám moc nesvědčí a také vedou k hnilobě oddenků.
N-P-K (6-9-11). Druhé hnojení nastává poté, co rostliny odkvetou (6-8 týdnů
po odkvětu), kdy se vytvářejí nové kořeny. Podíl P-K je stejný (9-11).
 Přesazování by mělo být prováděno nejméně každé tři až pět let. Některé
kultury, zejména menší, jako je MDB nebo SDB, by měly být rozděleny každé
dva roky. Pokud tak neučiníte, povede to k sníženému kvetení.
 Kosatce v mírných pásmech nepotřebují ochranu v zimě. V chladnějším
podnebí mohou být oddenky nazvedávány mrazy nad úroveň půdy, a
proto by měly být chráněny. První rok po přesazení je zakryjeme smrkovými
větvemi. V podmínkách globálního oteplování se očekává změna způsobu
údržba kosatců v zimním období.
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 Kosatce pěstované v Litvě jsou nejčastěji postiženy bakteriální hnilobou,
hnilobou trsu a skvrnitostí listů. Aby se zabránilo nemoci, je důležité často
odstraňovat nemocné, mrtvé nebo umírající listy. Po odkvětu odřízněte
stonky u báze. Na podzim se listy kosatců zastřihují do špičatého tvaru V. Je
to proto, že mezi starými listy by se v zimě mohly ukrývat spóry hub, šneci a
slimáci. Tvar V zabrání, aby se rostlina vyvyklala za větrných podmínek.
Protože se nemoc může přenášet pomocí zahradního nářadí a vody, vždy
dezinfikujeme nářadí 70% isopropylalkoholem.
 V Botanické zahradě Vilniuské univerzity velmi zřídka škůdci poškozují
kosatce. V případě řádně prováděné péče se často nenacházejí ani ve
velkých sbírkách. Při zpozorování mšic musí být rostliny oštřeny insekticidy,
jako je Fastac (účinná látka alfa-cypermethrin), Decis 2,5 EC (deltamethrin).

Údržba kosatců - zastřižení listů do špičatého tvaru V

Poškozené listy kosatce
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‘Shiryukyo‘ (Shimizu, 2008) SPEC-X (pseudata)

III. DOPORUČENÉ ZAHRADNÍ KULTIVARY KOSATCŮ
TOP 30 DOPORUČENÝCH KULTIVARŮ KOSATCŮ
Název kultivaru

U
Wr

VU

Kategorie

Introd.

Iris barbata ‘Alaskan Gold‘

IB

1960

Mahood

x

x

Iris barbata ‘Andalusian Blue‘

IB

1937

Schreiner

x

x

SDB

1973

Jones

x

x

IB

1928

Sturtevant

x

x

Iris barbata ‘Blue Pools‘
Iris barbata ‘Bonnieblue‘
Iris barbata ‘Bronzaire‘

Šlechtitel

IB
OT

IB

1993

Bartlett

x

TB (SA)

1988

Byers

x

SDB

1963

Welch

x

x

Iris barbata ‘Dorothea‘

IB

1901

Caparne

x

x

Iris barbata ‘Dusky Challenger‘

TB

1986

Schreiner

x

Iris barbata ‘Elsa Sass‘

TB

1939

Sass

x

x

Iris barbata ‘Emerald Rays‘

SDB

1971

Dunbar

x

x

Iris barbata ‘Fall Symphony‘

TB

2012

Montanari

x

x

Iris barbata ‘Gingerbread‘

Iris barbata ‘Conjuration‘
Iris barbata ‘Deep Lavender‘

x
x

x

SDB

1969

Jones

x

x

Iris barbata ‘Glow Girl‘

IB

2012

Blyth

x

x

Iris barbata ‘Grace Sturtevant‘

TB

1926

Bliss

x

x

Iris barbata ‘Her Majesty‘

IB

1903

Perry

x

x

Iris barbata ‘High Life‘

TB

1964

Schreinerr

x

x

SDB

1972

Brown

x

x

Iris barbata ‘Karibik‘

TB

2011

Mego

x

x

Iris barbata ‘Kupferhammer‘

TB

1930

Arends

x

Iris barbata ‘Lent A. Williamson‘

TB

1918

Williamson

x

x

Iris barbata ‘Lohengrin‘

TB

1910

x

x

Iris barbata ‘Indian Pow Wow‘

Iris barbata ‘Orinoco Flow‘
Iris barbata ‘Pink Elf‘
Iris barbata ‘Red Orchid‘
Iris barbata ‘Sapphire Jewel‘
Iris barbata ‘Stepping Out‘

x

BB

1989

Goos &
Koeneman
n Bartlett

SDB

1994

Niswonger

x

IB

1934

Sass

x

x

SDB

1978

Hamblen

x

x

x

x
x

TB

1964

Schreiner

x

x

Iris barbata ‘Tomingo‘

SDB

1969

Roberts

x

x

Iris sibirica ‘Purple Merle‘

SIB

1959

x

Iris versicolor ‘Kermesina‘

VERS

1901

Hutchinso
n
Perry

80

x

x

x

x

IBOT UWr

KOSATCE VYBRANÉ ZAHRADOU

Název kultivaru

Kategorie

Introd.

Šlechtitel

Iris barbata ‘Karibik‘

TB

2011

Mego

x

Iris barbata ‘Alaskan Gold‘

TB

1960

Mahood

x

Iris barbata ‘Orinoco Flow‘

VU

BB

1989

Bartlett

x

SDB

1963

Welch

x

Iris barbata ‘Conjuration‘

TB

1988

Byers

x

Iris versicolor ‘Kermesina‘

VER

1901

Perry

x

TB

1930

Arends

x

Iris barbata ‘Red Orchid‘

IB

1934

Sass

Iris barbata ‘Dusky Challenger‘

TB

1986

Schreiner

Iris barbata ‘Song of Norway‘

TB

1979

Luihn

x

Iris barbata ‘Slovak Sapphire‘

TB

2006

Mego

x

Iris barbata ‘Fall Symphony‘

TB

2012

Montanari

x

Iris barbata ‘One Desire‘

TB

1960

Shoop

x

Iris barbata ‘Gold Anthem‘

TB

1954

Douglas

x

Iris barbata ‘Deep Lavender‘

Iris barbata ‘Kupferhammer‘

x
x

x

Zkratky:
IBOT – Průhonická botanická zahrada, Botanický ústav AV ČR, Česká republika
UWr – Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Polsko
VU – Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva
PdG – Park der Gärten, Německo
Introd. – Rok zavedení
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‘Deep Lavender’ (Welch, 1962) SDB

’Purple Mere’ (Hutchison, 1959) SIB

‘Grace Sturtevant’ (Bliss, 1926) TB

‘Tomingo’ (Roberts, 1945) SDB
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‘Karibik’ (Mego, 2010) – TB kultivar oceněný Karpatskou medailí MEIS
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IV. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU
KOSATCŮ
Shrnutí a doporučení
Kosatce jsou poměrně snadno pěstovatelné zahradní rostliny a poskytnou dobré
výsledky s minimální péčí, ale stejně jako u všech rostlin platí, že čím dokonalejší je
kultura, tím impozantnější je expozice. Je nesmírně důležité udržovat záhony
kosatců bez plevele a odstraňovat staré suché spadané listy, aby se k oddenkům
dostalo slunce. Dostatečná vzdálenost mezi rostlinami zajistí dobrou cirkulaci
vzduchu, pomůže předcházet nemocem. Po odkvětu je důležité odstranit stonky
(to pomůže kosatcům soustředit energii k novému růstu). Tato stručná pravidla se
dají snadno realizovat a měla by rok co rok vést ke krásným květům kosatců ve
vaší zahradě.

Archaické a historické kosatce v Průhonické botanické zahradě
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ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA KOSATCŮ
Průhonická BZ

BZ Vratislavské
univerzity

BZ Vilniuské
univerzity

Ne

Ano

Ano

Jsou suché listy odstraněny na podzim?

Ano

Ano

Ano

Jsou suché listy odstraněny na jaře?

Ano

Ano

Ne

Odštipujete nebo stříháte stonky s květy po
odkvětu?

Ano

Ano

Ano

Přesazujete kosatce s kartáčky?

Ano

Ano

Ano

po 7 letech

po 3 letech

po 3 letech

po 6 a více letech

po 5 a více letech

Řezou se listy po období kvetení?

Jak často? (3 nebo 5 nebo 7 let nebo
jinak)
Přesazujete kosatce bez
kartáčků? Jak často?

po 8 a více letech

Jaké hnojivo používáte pro kosatce s
kartáčky?

Cererit NPK (MgO, S) 8-13-11
(2, 15) + B, Cu, Mo a Zn

Jaro YaraMila NPK
9-12-25

JARO NPK: 18-9-12
PODZIM NPK: 5-15-20

Jaké hnojivo používáte pro kosatce
bez kartáčků?

Cererit NPK (MgO, S) 8-13-11
(2, 15) + B, Cu, Mo, Zn

Jaro YaraMila
NPK 9-12-25

JARO NPK: 18-9-12
PODZIM NPK: 5-15-20.

Používáte organické hnojivo? Jaký druh?
Jakou (chemickou) ochranu
používáte proti skvrnitosti listů?
Jakou (chemickou) ochranu používáte
proti hnilobě oddenků kosatců?
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Jak často používáte chemickou ochranu
a jaký druh proti květilce kosatcové?
(žádnou, jednou za sezónu, dvakrát,
vícekrát).

Ne

Ne

Dithane DG Neo - Tec

Amistar, Topsin

Nic

Kuprikol, Dithane DG Neo - Tec

Ne

Ne

Decis, Nurelle - dvakrát

Mospilan - dvakrát

Nic

Odkazy:
Austin C. (1957): Irises: A gardener’s encyclopedia. ISBN: 0-88192-730-9.
Baltic Botanic Gardens (2019): 2015-2017 Estonia Latvia Lithuania. Periodical issue
of the Rof Latvia. University of Latvia Press, Riga.
BIS (British Iris Society) (1997): The Guide to Species Iris. 1. Vydání publikované v Univerzitní tiskárně v Cambridge, Velká Británie. ISBN: 0-521-44074-2.
Blažek M. (1996): Zahradnický slovník naučný. Ústav
a potravinářských informací. Praha. ISBN: 80-85120-51-8.

zemědělských

Blažek M. (1968): Iris. - in Vaněk V. (ed.): Mečíky a ostatní hlíznaté květiny.
Blažek M. (1974): Iridárium. Zprávy botanické zahrady Průhonice 7-1974.
Buchanan R. & Holmes R. (1994): Taylor›s Master Guide to Gardening.
Cullen J., Knees S. & Cubey S. (2011): The European Garden Flora Flowering Plants:
A Manual for the Identiﬁcation of Plants Cultivated in Europe, Both Out-Of-Doors
and Under Glass. Cambridge University Press.
Dainauskaitė D.J. (2019): Lietuvių gėlės tėvynėje ir svetur. I dalis, Vilnius.
Dykes W. (1974): The Genus Iris. Publikováno v U. S. A. Dover reedice originálně
publikovala Cambridge University Press, 1913. ISBN: 0–486–23037–6.
Huml V. (1979): Kosatce. Pražská botanická zahrada v Troji.
Hultén E. & Fries M. (1986): Atlas of north European plants north of the Tropic of
Cancer. Königstein: Koeltz Scientiﬁc Books.
Ioana C. & Cantor M. (2016): New perspectives on medicinal properties and uses
of IRIS SP. Hop and Medicinal Plants, XXIV, No. 1-2.
Jaskonis J. (1989): Aromatiniai augalai “Mokslas”.
Kabała C. & Chodak T. (2002): Środowisko – Gleby, Informator o stanie środowiska
Wrocławia 2002, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, red.: Smolnicki K., Szykasiuk M,
Wrocław .
Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E. & Ziarnek K. (2016): Polska czerwona

86

lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering
plants. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Kazlauskaitė S. Želdinių apsauga. Mokomoji knyga. Akademija.Dubicki A., Dubicka M. & Szymanowski M. (2002): Klimat Wrocławia. Środowisko Wrocławia – Informator, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław. Hellwig Z. 1957. Byliny w parku
i ogrodzie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska.
– Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół.
Komarnicki L. (2014): Irysy bezbródkowe. Wyd. RS DRUK, Rzeszów ISBN: 978-8363666-42-2.
Komarnicki L. (2016): Piękno Irysów. Arboretum i Zakład Fizjograﬁi w Bolestraszycach. ISBN: 978-83-65293-11-4.
Kotowski A., Dancewicz A. & Kaźmierczak B. (2010): „Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych we Wrocławiu”Ochrona Środowiska, rocznik
2010, nr 4.
Kovačić S. (2019): Plethora of plants - collections of the botanical garden, faculty
of science, university of Zagreb (3): Iris (iridaceae) collection, Natura Croatica 28(2).
Kralka M. (2018): Polskie irysy i ich hodowcy. Middle European Iris Society „IRIS”.
Bulletin,. ISBN 978-83-946895-0-6.
Łabanowski G., Orlikowski L., Skrzypczak Cz., Soika G. & Wojdyła A. (2005): Ochrona bylin. Plantpress, Sp. Z o. o. Kraków ISBN 83-89874-27-X.
Marcinkowski J. (1991): Byliny ogrodowe. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszaw. ISBN 83-09-01422-8. Marcinkowski J. 2009. Królowe ogrodów kosaćce. „działkowiec” Sp. z o. o. Warszawa s. 73 ISBN 978-83-89615-57-2.
Lučinskienė A. (1986): Daugiametės gėlės. Vilnius “Mokslas”.
McEwen C. (1996): The Siberian Iris. Wyd. Timber Press, Incorporated; 1st edition.
ISBN: 0-8819-2329-X.
Mikaliūnaitė R. (2005): Vilkdalgių (Iris L.) rūšių introdukacijos galimybės Šiaulių universiteto Botanikos sodo sistematikume // Dekoratyviųjų sodo augalų sortimen- to
technologijų ir aplinkos optimizavimas. Respublikinis mokslinės konferencijos
straipsnių rinkinys. Mastaičiai.
Mikaliūnaitė R. & Jarmalavičiūtė G. (2009): Vilkdalgių žydėjimo tarpsnio įvertinimas
Šiaulių universiteto botanikos sode ir šios genties augalų paplitimas Šiaulių miesto

87

gėlynuose. Miestų želdynų formavimas.
Nowak T. J. & Grzeszczak-Nowak H. (2018): Katalog 1000 Polskich Odmian Roślin.
ISBN 978-83-938338-4-9.
Oheimb F. (1920): Japanische Schwertlilien. Art. Archiwalny.
Opatrná M. (1983): Výzkum světových sortimentů Iris sibirica. Acta Průhoniciana
46, VÚKOZ Průhonice.
Piękoś-Mirkowa H. (2014): Iris graminea L. Kosacieć trawolistny. [In:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek. (2014): Polish red data book of plants. Pteridophytes
and flowering plants.PAN. Kraków.
Praca zbiorowa pod kierownictwem Zbigniewa Lewickiego LEMITOR Ochrona
Środowiska Sp. Z o. o. we Wrocławiu, „Środowisko Wrocławia”, Informator 2014,
załącznik część D, Wrocław 2014.
Praca zbiorowa pod red. Filipczak J., Katalog roślin, drzewa, krzewy, byliny”, Związek Szkółkarzy polskich, Warszawa 2011, Przyrody „pro Natura”, Wrocław.
Rina Kamenetsky & Hiroshi Okubo (2012): “Iridaceae” Ornamental Geophytes:
From Basic Science to Sustainable Production. CRC Press ISBN 978-1-4398-4924-8.
Samborski M. & Wejner K., „Geograﬁa Polski”, Warszawa.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z., Macháčková M., Žlebčík J. & Polesný V. (2013): Průvodce po sbírkách Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi.
Botanický ústav AV ČR. Průhonice. ISBN 978-80-86188-40-9.
Stebbings G. (1997): The Gardener’s Guide to Growing Irises. ISBN 0-7153-0229-9.
Tang S., Okashah R. A., Cordonnier-Pratt M.-M., Pratt L., Johnson V. E., Taylor Ch.
A., Arnold M. L. & Knapp S. J.(2009): EST and EST-SSR marker resources for Iris. BMC
Plant Biology volume 9, Article number: 72.
Umberto C. & Eidimtienė V. (2017): Experience and Sociocultural Aspects of Using
QR code in Green Areas, Miestų želdynų formavima 1(14).
Vaclovas J., Vaidelys J., Makūnas V. & Prakapaitė G. (1997): Gėlininkystė.
Daugiametės gėlės. Vilnius: L-la «Margi raštai».
Waddick J.W. & Yu-Tang Z. (1992): Iris of China. Wyd. Timber Press, Incorporated.
ISBN 0-88192-207-2.
Wojciechowicz-żytko E., Rogowska B., Dobińska M., Witek A. & Kulig M. (2016):
Insect pests occurring on the different Iris l. (iridaceae) taxa. Acta Horticulturae et
Regiotecturae.

88

Zając A. & Zając M. (Eds.) (2001):. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chrologii
Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków s. XII + 716.
Žumbakienė G. (2016): Senieji Lietuvos gėlių darželiai. Lietuvos liaudies buities muziejus.
Kazlauskaitė S. Želdinių apsauga. Mokomoji knyga. Akademija.

Internetové zdroje
Gesellschaft der Staudenfreunde - Fachgruppe Iris (2020). http://www.gds-irisfachgruppe.homepage.t-online.de/
Gladiris (2020). http://www.gladiris.cz/
Historic Iris Society (2020). https://www.historiciris.org/
http://www.iris-uman.in.ua/assets/ﬁles/articles/iriseshistory.pdf
Karpenko V.: Introduction history of species and varieties of genus Iris L. in the
Ukraine against the background of global trend (2019).
Lithuanian Plants Genes Bank (2020). http://www.agb.lt/duomenu%20baze/
dekor_augalai.php?page=4
Middle-European Iris Society (2019). http://www.euroiris.net/
The American Iris Society, Iris Encyclopedia. (2019). https://wiki.irises.org/Main/
WebHome
Vilnius University Botanical Garden database (2019). http://www.botsodas.lt/indexplantarum
Wikipedia (2020). https:http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_ (plant)

89

BROŽURA KOSATCE V ČEŠTINĚ:
http://www.ibotky.cz/en/clanky/erasmus/283-b-ardent.html

BROŽURA KOSATCE V POLŠTINĚ:
http://arboretumwojslawice.pl/projekt/

BROŽURA KOSATCE V LITEVŠTINĚ:
https://www.botanikos-sodas.vu.lt/news/322/42/Botanikos-sodai-kaip-dalis-Europos-kult%C5%ABrinio-paveldo

BROŽURA KOSATCE V NĚMČINĚ:
http://www.park-der-gaerten.de/bildung/erasmus-b-ardent.html

90

Zúčastněné zahrady:
Arboretum Wojsławice. https://www.arboretumWojsławice.pl
Park der Gärten. https://www.park-der-gaerten.de
Průhonice Botanic Garden. https://www.ibotky.cz
Botanická zahrada Vratislavské univerzity. https://www.ogrodbotaniczny. Wrocław.pl
Botanická zahrada Vilniuské univerzity. https://www.botanikos-sodas.vu.lt

Kolektiv autorů: Caspers Zuzana, Dymny Tomasz, Galinskaitė Lina, Kurczakowski
Milosz, Kącki Zygmunt, Štukėnienė Gitana
Kontakt: zuzana.caspers@ibot.cas.cz
Autoři fotografií a obrázků: Blažek Milan, Caspers Zuzana, Dymny Tomasz,
Galinskaitė Lina, Gataveckienė Sandra, Grzeszczak-Nowak Hanna, Kiersnowska
Justyna, Macháčková Markéta, Sekerka Pavel a archívy botanických zahrad;
vlajky zemí navrhl Freepik
Editor: Markéta Macháčková
Anglická korektura: Allegro service, Praha
Odborná recenze: Ing. Marián Šinko Ph D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví
Grafika a sazba: Nová tiskárna Pelhřimov s.r.o, Česká republika
Publikováno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, 252 43 Průhonice, Česká
republika, 2020
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., Česká republika
Počet stran: 91
Počet výtisků: 1 000
ISBN 978-80-86188-61-4

91

