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Botanická charakteristika Hemerocallis

• Čeleď : Xanthorroeaceae (žlutokapovité)

• Podčeleď : Hemerocallidaceae (denivkovité)

• Rozšíření : Východní Asie (Čína, Japonska, Korea, Rusko – Sachalin), Evropa a Kavkaz

18 botanických druhů

• Hemerocallis citrina Baroni 

• Hemerocallis darrowiana S.Y.Hu

• Hemerocallis dumortieri E.Morren 

• Hemerocallis esculenta Koidz. 

• Hemerocallis forrestii Diels

• Hemerocallis fulva (L.) L. (

• Hemerocallis hakuunensis Nakai 

• Hemerocallis hongdoensis M.G.Chung & S.S.Kang

• Hemerocallis lilioasphodelus L. 

• Hemerocallis littorea Makino 

• Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 

• Hemerocallis minor Mill. (syn. H. sulphurea Nakai) 

• Hemerocallis multiflora Stout

• Hemerocallis nana W.W.Sm. & Forrest

• Hemerocallis plicata Stapf

• Hemerocallis taeanensis S.S.Kang & M.G.Chung

• Hemerocallis thunbergii Barr  

• Hemerocallis yezoensis H.Hara  

H.esculenta

H. yezoensis



Historie Pěstování

Pěstování denivek je záležitost stará několik tisíc let, staří Číňané je používali již před více než

2500 lety jako léčivé rostliny a zeleninu.

Do Evropy se pravděpodobně jako první dostala denivka žlutá (Hemerocallis lilioasphodelus,

syn.: H.flava), později denivka plavá (H.fulva) které popsal botanik Clusius již kolem roku 1590.

Některé prameny připisují první zmínky belgickému lékaři a botanikovi jménem

Rembert Dodoens (Cruydeboeck, 1554), který denivku žlutou jmenuje jako Lilium luteum. 

Čína, dynastie Sung, 1059 n.l.Cruydeboeck, 1554 H. fulva Kwanzo fol.var.



Šlechtění
Hemerocallis ‘Apricot’
Úplně prvním doloženým křížením denivek je kultivar ‘Apricot’. Jedná se o selekci z F1 

generace H. lilioaspodelus x H. middendorfii. Toto křížení provedl v roce 1893 anglický 

učitel  a nadšený šlechtitel George Yeld (1845 – 1938).

Hemerocallis ‘Mikado’
Američan Arlow B. Stout, 1929

Sám napsal: „Jedná se o komplikovaný hybrid, který má v rodokmenu dvě oranžově hnědé 

denivky H. aurantiaca a H. fulva klon Europa, dále druhy H. flava a buď H. aurantiaca nebo 

H. aurantiaca major“ (Addisonia, 1930, vol. 15, p. 13 (plate 487) Pozn. H.aurantiaca = H.fulva var. Aurantiaca

‘Apricot’ (Yeld, 1893) ‘Mikado’ (Stout, 1929)



Tetraploidy

Denivky jsou obecně diploidní (2n=22). 

Tetraploidní rostliny (4n=44), mají větší buněčné jádro, 

buňky mají silnější turgor, což umožňuje mohutnější vzrůst a 

pevnější květy. 

Šlechtění tetrapoidů začalo v 50.letech, kdy byl použit 

alkaloid kolchicin o kterém se vědělo že způsobuje mutace. 

Semena kolchicinovaných rostlin však neklíčila.

Prvním úspěchem byla klíčivá odrůda ‘Crestwood Ann’.

‘Crestwood Ann’ (Fay-Griesbach 1961)

‘Mary Todd’ (Fay 1967)

Úspěch šlechtění 4n denivek byl ale potvrzen mnohem 

později. Až v roce 1978 získala ‘Stout Silver Medal’, prestižní 

ocenění Amerického denivkového spolku, tetraploidní žlutá 

odrůda ‘Mary Todd’ vycházející z ‘Crestwood Ann’



Sbírka denivek Průhonické botanické zahrady byla založena v sedmdesátých 

letech dvacátého století Mgr. Milanem Blažkem. Rostliny mapují historický vývoj 

šlechtění od botanických druhů rostlin a počátků pěstování a jejich křížení až do 

současnosti, pokrývají tedy období od roku 1784 – 2019. Kvetou v červenci.

Struktura sbírky:
(Index Plantarum, 2019)

Botanické druhy denivek: 

11 druhů

Kultivary zahraniční: 

480 položek

Kultivary české: 

150 položek ‘The Band Played On’‘Tequila and Lime’



Botanické denivky

Botanické druhy denivek: 

• 11 druhů

• Plocha výsadby 125m2

• Zastoupeny i rostliny z expedice 

Botanického ústavu v Koreji 1986

Hemerocallis middendofrii



Světové kultivary

• Kultivary zahraniční: 480 položek

• Výběr šlechtění z let 1784 – 2019

• Vysazeno v roce 2010

• Plocha 441m2

‘Raspberry Cupcake ‘



Historické kultivary

• Kultivary historické podle ADS: 

Všechny denivky registrované před rokem 1990, tj více jak 30 let staré.

• V naší sbírce je to 343 kultivarů = 70%

• Pokud bychom byli ukázkovou zahradou ADS (v Evropě jsou 4 – UK, F, D,PL)

pro kategorii „Historic Daylily Display Garden“ je minimum 50-100 hist.cv. 

• Plocha 441m2

Hemerocallis fulva  var. flore pleno(Veitch, 1860)



Historické kultivary

Hemerocallis hybr. 

Howdy (Bremken-

Armstrong, 1949)

Hemerocallis hybr. JoJo (Fischer, 1960)

Hemerocallis hybr. Earliana (Betcher, 1938)Hemerocallis hybr. Brunette (Stout, 1941)‘

Hemerocallis hybr. Howdy (Bremken-

Armstrong, 1949)

Hemerocallis hybr. Royal Ruby (Nesmith, 1942)



Historické kultivary

Hemerocallis hybr. Prague Spring (Lambert, 1985) Hemerocallis hybr. Outrageous (Stevens-D., 1978)



České denivky

• Počet: 530 kultivarů 

• Plocha 125m2

• Počet českých šlechtitelů: 10

• Část sbírky věnovaná českému šlechtění denivek se začala intenzivně rozvíjet 

v roce 2012, kdy jsme oslovili české šlechtitele s prosbou o spolupráci. 

• Od roku 2016 mají vlastní plochu pro prezentaci českého šlechtění.

‘Mysločovice’

‘CZ Memories’

‘Josef Stepek’



České denivky a jejich konzervace

Struktura sbírky (podzim 2019)

Šlechtitel Počet odrůd

Alexandr Naumenko 6

Antoním Ressel 7

Eduard Šťastný 64

Jiří Dudek 37

Jiří Haloun 2

Josef Dudek 3

Pavel Roubín 20

Petr Masopust 2

Petr Mimránek 16

Tomáš Sehnoutka 1



České denivky



České denivky v Evropě

Hodnocení v roce 2019

Počet bodů

JMÉNO ŠLECHTITEL SKÓRE TITUL Wojslawice Cottbus Höxter

Berliner Kontrapunkt Tamberg 80,64 Vynikající zahradní odrůda 78,80 70,02 82,36

Margitta Herrn Beer 71,27 Doporučená zahradní odrůda 78,31 62,35 60,47

SHTT0807 Tamberg 70,34 Doporučená zahradní odrůda 71,20 58,57 69,14

.06-08-01 Krupka 79,32 Cenná odrůda pro hromadné výsadby 85,31 55,35 73,98

Petr Lebis Mimranek 75,55 Cenná odrůda pro hromadné výsadby 82,06 56,22 69,21

Citronovy Kryst Mimranek 74,40 Doporučená odrůda pro hromadné výsadby 76,44 61,55 67,99

647 Majaura 69,79 75,47 53,46 69,69

MB 36/09A Beer 69,67 71,50 63,35 61,31

G-EU 32-07A Herrn 69,18 68,90 67,02 61,87

.05-03-02 Krupka 67,91 74,10 50,69 66,07

G 25-09A Herrn 64,82 76,10 59,57 48,48

.05-04-03 Krupa 64,35 55,04 52,69 65,30

2008.H109c Slinger 62,93 64,48 56,01 58,18

2008.H86c Slinger 61,87 65,55 52,01 57,44

MB 16/10A Beer 59,89 63,81 53,35 53,39

737 Majaura 59,34 62,36 7,35 56,57

G 113-07A Herrn 58,44 59,85 57,69 50,49

12033 Majaura 56,88 56,12 48,68 54,16

2009.1210 Slinger 52,97 51,12 50,35 50,24

69,29 54,54 61,91

                                                        Růžová barva písma: neúplné záznamy

13,53 22,83 14,06

 

Výsledky závěrečného hodnocení evropské soutěže odrůd denivek                  

v zahradách Höxter, Cottbus a  Wojslawice              

  rok výsadby  2017 Regionální výsledky

Prům. odchylka %

Průměr ^



Favorité soutěže



Popis a hodnocení

Sbírka denivek (Hemerocallis) v Průhonické 

botanické zahradě je zařazena od roku 2015 do 

Národního programu konzervace a využívání 

genetických zdrojů rostlin, zvířat a  

mikroorganismů významných pro výživu a 

zemědělství rezortu Ministerstva zemědělství 

ČR od  roku 2015. Tento program zajišťuje 

udržování vybraných rostlin jako genofondu a 

jeho cílem je zachovat je pro budoucí generace. 

Tyto vybrané rostliny můžeme nazývat kulturním 

dědictvím, nebo dokladem vývoje šlechtění a 

slouží k zachování lokálního genofondu, či jako 

potenciální zdroj genů pro šlechtění nové. 

Jednotlivé položky Národního programu jsou 

vedené v mezinárodní databázi Grin Global. 

• Kosatce v NP od 2007 

• Pivoňky od NP 2015



Popis a hodnocení

• Při tvorbě našeho klasifikátoru jsme vycházeli především z již aplikovaného klasifikátoru 

pro rod Iris z roku  2008. Cílem byl podobný formát klasifikátoru, jež se v praxi osvědčil.

• Bylo čerpáno ze zdrojů ADS (American Daylily Society), která je celosvětově uznávanou 

autoritou a držitelem mezinárodního registru kultivarů. AHS vytvořila slovník morfo-

logických pojmů a znaků pro kultivary rodu Hemerocallis. 

• Konečná verze klasifikátoru denivek byla zpracována a prakticky ověřena v rámci 

diplomové práce Bc. Petry Peroutkové Vytvoření klasifikátoru pro odrůdy denivek 

(Hemerocallis) v roce 2017. Funkčnost se ověřovala popisováním 25 vybraných 

kultivarů denivek ve sbírce v Průhonické botanické zahradě, tak aby tvořili průřez 

možných charakteristik rostlin. 

• V dalším roce se klasifikátor ověřil podruhé v rámci bakalářská práce Ladislava Tomšů 

Botanické druhy denivek, jejich využití v zahradnické praxi a ověření použitelnosti 

klasifikátoru. 

• Syntézou těchto výstupů a mapováním novinek sortimentu nově vyšlechtěných kultivarů 

denivek se však zjistilo, že klasifikátor nebyl dostačující v některých aspektech, 

především v morfologii květu. Z těchto důvodů jsme na počátku roku 2019 přistoupili 

k aktualizaci klasifikátoru rodu Hemerocallis, tak aby se daly podchytit i méně tradiční a 

nově se vyskytující znaky.

• Klasifikátor byl publikován na podzim 2019 jako certifikovaná metodika spolu s kosatci a 

pivoňkami.



STAVBA ROSTLINY VĚTVENÍ STONKU

Walter Erhardt, Hemerocallis Taglilien, 1988



Popis a hodnocení

Struktura klasifikátoru

• Celkově klasifikátor obsahuje 80 popisných znaků: 

– morfologická znaky popisuje 65 deskriptorů (42 pro květ)

– 8 deskriptorů pro znaky biologické

– 7 pro hospodářské. 

– V klasifikátoru je také 10 rezervních znaků pro případné další rozšíření.

• Morfologické znaky popisují kromě květů také stonky, listy a kořeny, zabývají se 

velikostí, barvou a uspořádáním. Na květu se hodnotí především barevné znaky a 

struktury, ale také velikost a textura okvětních lístků. 

• U biologických znaků se sleduje rašení, dormance a doba kvetení. 

• A v rámci hospodářských znaků hodnotíme náchylnost k chorobám a škůdcům a způsob 

použití rostlin v zahradě. 

• Rezervní znaky byly zařazeny pro případné nové choroby a škůdce a u morfologických 

znaků byla rezerva ponechána pro znaky, které nejsou z hlediska popisu kultivarů pro 

Národní program významné, ale v budoucnu by mohly být použity. Takovým znakem je 

například výskyt antokyanů v rašících listech, který se může značně lišit, ale není 

znakem klíčovým pro determinaci kultivarů.



Ukázka klasifikátoru

 
 

       
 
 A   B   C   D 

Obr. 26. - neobvyklé tvary květů denivek. 

A Hemerocallis 'Desert Icicle'. Květ - neobvyklý tvar (1.6.1.3.) kaskádovitý, B Hemerocallis 'Prague Spring'. Květ - 
neobvyklý tvar (1.6.1.3.) lžičkovitý a kadeřavý C Hemerocallis 'Canari'. Květ - neobvyklý tvar (1.6.1.3.) mnohočetný, D 

Hemerocallis 'Double Desert Fire'. Květ - neobvyklý tvar (1.6.1.3.) plný - typ tepaloidní. 

Fig. 26. - unusual flower forms of Hemerocallis. 
A Hemerocallis 'Desert Icicle'. Flower - unusual form (1.6.1.3.) cascade, B Hemerocallis 'Prague Spring'. Flower - unusual 

form (1.6.1.3.) spatulate and crispate, C Hemerocallis 'Canari'. Flower - unusual form (1.6.1.3.) polymerous, D 

Hemerocallis 'Double Desert Fire'. Flower - unusual form (1.6.1.3.) double - peony type. 

  

     
  A    B        C 
 

Obr. 27. - A - Hemerocallis semenáč. Vnitřní okvětní lístky - zvlnění okraje (1.6.2.3.) zubatý, B - Hemerocallis 'Howdy'. 

Odlišně zbarvené vnitřní a vnější okvětní lístky. Výrazný střední pás (1.6.2.6.3.), C - Hemerocallis 'CZ Peach'. Stonek - 
proliferace (1.2.4.)  

Fig. 27 - A - Hemerocallis seedling.Inner tepals - edge (1.6.2.3.) dentate. B - Hemerocallis 'Howdy'. Different colour  

of tepals. Distinctive midrib (1.6.2.6.3.), C - Hemerocallis 'CZ Peach'. Stem - proliferation (1.2.4.) 



Ukázka klasifikátoru
 

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY 

# # Znak/Descriptor # Stupnice Scale 

 

Poznámka Note 

  1. MORFOLOGICKÉ ZNAKY -  MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS 

  1.1.  Kořen - Root 

001 1.1.1. Kořeny 1 vřetenovité fibrous     

    Roots 2 drátovité cord-like     

      3 ztloustlé hlízovité spindle-like thickenings     

  1.2.  Stonek - Stem 

003 1.2.1. 
Stonek - výška 

kvetoucí rostliny 
1 velmi nízká very low < 40cm   

    Stem - height 3 nízká low 40 - 60cm   

      5 střední medium 60 - 90 cm   

      7 vysoká high 90 - 120 cm   

      9 velmi vysoká very high > 120 cm   

004 1.2.2. 

Stonek - počet 

stonků 

v průměrně 

velkém trsu 

1 velmi nízký very low < 10   

    

Stem - quantity in 

a medium size 

clump 

3 nízký low 10 - 20   

      5 střední medium 20 - 30   

      7 vysoký high 30 - 40   

      9 velmi vysoký very high > 40   



Ukázka popisu odrůdy



Ukázka klasifikátoru

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx


A děláme to s láskou …


