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Metodika konzervování klonálních rostlin. Uchování klonálních rostlin se týká
druhů s vysokou morfologickou variabilitou či prostorovou náročností
(dřeviny). Popis pomocí klasifikátorů jako možnost přesné morfologické
charakteristiky klonů. Doporučení počtu jedinců vzhledem k bezpečné
dlouhodobé konzervaci. Ukázkové dílčí metodiky pro konzervaci klonálních
rostlin na příkladu Iris sp., Paeonia sp., Rosa sp., Galanthus nivalis (cibuloviny).







Ochranářská kultivace Ochranářská kultivace ex ex situ

Pěstování rostlin za účelem posilování divokých populací či pro reintrodukci vyžaduje
přísná pravidla zabraňující genetickému znehodnocení populace či zavlečení patogenů.

Rostliny jsou pěstované za definovaných zahradních podmínek, které se snaží
minimalizovat selekci a předejít genetické introgresi. V některých případech je nutná
izolace rostlin před opylovacími vektory. Management pěstování je uzpůsoben podle
cíle – buď na vysokou produkci diaspor či na vypěstování dostatečného množství
rostlin pro výsadbu. Pěstování v optimalizovaných podmínkách vede k získání velkého
množství diaspor, které kromě repatriace mohou být využity pro výzkum, vývoj, pro in
garden ochranu nebo mohou být uskladněny v semenné bance.

Ochranářské kultivace jsou obvykle propojené v rámci integrovaného systému
konzervace druhu se záchrannými programy. Obvykle jsou na dobu určitou.
Ochranářské kultivace provádí různé subjekty – botanické zahrady, orgány státní
ochrany přírody, zemědělské či zahradnické výzkumné ústavy, školy, spolky nebo
fyzické osoby.



Pěstování v expozicích a Pěstování v expozicích a 
referenčních sbírkách (
Pěstování v expozicích a Pěstování v expozicích a 
referenčních sbírkách (referenčních sbírkách (in gardenin garden)

Rostliny jsou pěstované ve sbírkách a expozicích za řízených optimalizovaných
podmínek. Slouží především k taxonomickému výzkumu, výuce žáků a jako
zahradnicky atraktivní výsadby pro veřejnost. Kontrolované podmínky botanických
zahrad a arboret umožňují pěstovat a představit veřejnosti velké množství druhů, často
i se speciálními nároky. Pěstování ve sbírkách představuje vysoké riziko hybridizace,
genetického driftu, nevhodné selekce i zavlečení patogenů. Při vhodné péči lze ale
rizika rozumně vyvážit. Sbírkové rostliny mohou sloužit i jako záchovná kultura, jejich
použití pro reintrodukce je však rizikové.

Klonový archiv je metodou vhodnou pro apomiktické druhy a podchycení variability
hospodářky či fyziologicky významných znaků v planých populacích. Je méně náročná
na prostor a jednodušeji udržovatelná. Vegetativně udržované charakterizované klony z
divoké populace zmenšují některá rizika běžné zahradní kultivace. V ČR se jimi zabývá
Průhonická botanická zahrada.

Dlouhodobá ex situ kultivace ohrožených druhů v botanických zahradách je vlastně
Noemovou archou, pojistkou proti vyhynutí druhu ve volné přírodě. Dlouhodobá ex situ
kultivace ovšem kumuluje rizika spojená se zahradní kulturou, a proto je využití rostlin
pro repatriace či posílení populací, na rozdíl od ochranářské kultivace, omezeno.



ex ex situsitu –ex 
in 

situsitusituex ex situ
in in in garden

◼ neoficiální kategorie 
(obdoba on farm)

◼ negeneruje zisk
◼ zahrady a parky 

představují velký náhradní 
prostor vzhledem k 
sílícímu tlaku populace 

◼ značné investice na tvorbu 
infrastruktury

◼ k dispozici jsou prostředky 
na údržbu (mnohdy větší 
než CHÚ)

Park u zámku Chýše



populace apomiktické či klonální

jeřáby, jestřábníky pampelišky, kapradiny 
….. puškvorec, topol              

populace pohlavní

příroda                             příroda                             ex ex situsitu kultura

Vytvoření 
populace ex situ

výběr jedinců -
klonů



Kdy uvažovat o klonálním uchování

◼ Apomiktické či klonální rostliny

◼ Velké rozměry pěstovaných jedinců
◼ Nedostatek prostoru pro kultivaci

◼ Nízkopočetné populace
◼ Obtížně množitelné (použití laboratorních 

metod)

◼ Nebezpečí zkřížení či výrazných populačních 
změn



Použití klonální konzervace  u Použití klonální konzervace  u 
běžných populací
Výběr průměrného jedince 

nebo samčí + samičí rostliny

Výběr extrémních jedinců 
v některých znacích

Výběr neobvyklých mutantních jedinců    





SELEKČNÍ TLAKY V KULTIVACI
1) neuvědomělé

◼ snadnost množení
◼ životnost materiálu
◼ tlak chorob a škůdců (množárenské padání semenáčků)
◼ rozdílné klima a mikroklima (pařeniště, skleníky)
◼ zvýhodněné zahradní podmínky (zálivka, nepřítomnost velkých herbivorů, 

komerční substráty…)
◼ obecný zahradník  (co nejméně vložit a co nejvíce získat …)

2) Uvědomělé

◼ hospodářský význam
◼ vkus a móda
◼ odlišnost od ostatních rostlin
◼ jednotnost materiálu
◼ neobyčejný zahradník, sbírkař (mít to, co nikdo nemá …)



Při ex situ konzervaci 
„populací“ se snažíme 
eliminovat jakoukoliv 
selekci.

Práce s klonálními 
rostlinami (ať již odrůdami 
či výběrem z přírody) je 
naopak na selekci 
postavena. 





Klonový archiv

Podchycení variability planých rostlin
◼ hospodářsky významné znaky
◼ zahradnicky zajímavé znaky (pro další šlechtění)

Odrůdy produkčních i neprodukčních rostlin





Klonový archiv

Odchylky, mutace původem z přírodyOdchylky, mutace původem z přírody
-

Odchylky, mutace původem z přírodyOdchylky, mutace původem z přírody
- studium fyziologie rostlin
-

studium fyziologie rostlinstudium fyziologie rostlin
- zahradnická komerce

Galanthus nivalis – Obříství - 1891 Čelakovský popsal varietu G. n. var. hololeucus =  poculiformis



Klonový archiv Klonový archiv –– záchova význačných jedinců
památné stromy

politická 
a kulturní  záležitost 
(дерево герой)

genotyp před počátky 
lesnictví

odolnost vůči nepříznivým 
podmínkám, chorobám a 
škůdcům



Ochrana prastarých 

a historických odrůd, 

které odrážejí znalosti, um 

a estetické cítění dané doby,  

je záchranou kulturního 

dědictví lidstva.   Na rozdíl 

od jiných kulturních památek 

má však minimální 

institucionální podporu.

Rose detail from Garden Room, 

House of Livia, 

Prima Porta

500 BC – 1st century AD

KLONOVÝ ARCHIV KLONOVÝ ARCHIV – PRASTARÉ ODRŮDY



Albrecht Durer 1498Hugo van der Goes
kolem 1482

Upper Rheinish Master
1410

prastará odrůda (ancient
cultivar)
 pěstována od středověku
 neznámý průvod, šlechtitel, 

rodiče
 často klonální
 dlouhodobě přežívá v 

přírodě

https://ferrebeekeeper.wordpress.com/tag/mary/


Iris ×squalens 1 Iris ×squalens 2

Iris ×sambucinaIris ×flavescens

Střekov



Klonový archiv Klonový archiv –– Historické odrůdy
Historická odrůda 
◼ odrůda se známou historií 
◼ většinou známe šlechtitele, místo a čas vyšlechtění či 

selekce, rodiče
◼ je starší (40) let 

Co konzervovat?

◼ vývojové stupně šlechtění (nové vlastnosti – např. barvy, 
změna ploidie …)

◼ výsledky národního šlechtění okrasných rostlin
◼ odrůdy s historickým či národním nábojem



CZ Ivana (Šťastý, 2003)CZ Charm  (Šťastý, 2003)CZ Gita (Šťastý, 2003)

CZ Flair (Šťastý, 2003)CZ Emperor (Šťastý, 2003CZ Ema (Šťastý, 2003



Metodika sbírky

Správa sbírky by se měla řídit metodikou, která 
definuje:

⚫ získání materiálu
⚫ získání informací 
⚫ správa materiálu
⚫ využívání materiálu
⚫ kultivace
⚫ integrovaná ochrana
⚫ rizika



Doporučený počet jedinců

závisí na:
◼ na obtížnosti kultury a odolnosti taxonu
◼ množitelském koeficientu
◼ možném využití, sdílení genetického zdroje

cenný materiál lépe pěstovat ve dvou lokacích
(např. genofondová + výstavní plocha)

core collection (pěstovaní v jiné organizaci) 
exkluzivita x jistota



Evidence materiálu

Doporučená praxe: dvojí evidence

◼ přírůstková
- zaznamenání pasportních dat 
(lokalita a další sběrové údaje)

◼ poziční
- místo výsadby buď zakreslením 
do mapy nepo číselně 
charakterizovaná pozice (řádek, 
pořadí v řádku)





Genofondová x pracovní kolekce

Možnosti správy sbírek jsou omezené (plocha, 
finance)

pracovní kolekce
◼ nově získané
◼ hodnotí se

genofondová k.
◼ dlouhodobé 

uchování



Problémy správy klonové sbírky

Velké množství příbuzných a vzhledově 
podobných rostlin.

◼ ochrana před 
chorobami a škůdci

◼ vysoké nároky na 
pečlivou evidenci

◼ nebezpečí záměn



Záměny
◼ lidská chyba, ztráta značení
◼

lidská chyba, ztráta značení
zvířata 
lidská chyba, ztráta značení
zvířata zvířata –
lidská chyba, ztráta značenílidská chyba, ztráta značenílidská chyba, ztráta značení

– přenos oddenků, hlíz, cibulí
◼

přenos oddenků, hlíz, cibulípřenos oddenků, hlíz, cibulí
vysemenění do trsů

nutnost přesného 

(nezaměnitelného) 

popisu



klasifikátor

převedení slovního popisu do číselných hodnot

hodnotí znaky:
morfologické, fenologické, biochemické, molekulární, 
hospodářské

◼ znaky jsou řazeny hierarchicky do skupin a znaky jsou řazeny hierarchicky do skupin a 
očíslovány 

◼

očíslovány 
každý znak nabývá hodnoty v rozmezí 0 každý znak nabývá hodnoty v rozmezí 0 –– 9 a je každý znak nabývá hodnoty v rozmezí 0 
slovně popsán



metrické znaky metrické znaky -- stupnice

Znak 1.5.2. výška       rozmezí hodnotZnak 1.5.2. výška       rozmezí hodnot
1 
Znak 1.5.2. výška       rozmezí hodnot

extrémně nízká
Znak 1.5.2. výška       rozmezí hodnot

0 
Znak 1.5.2. výška       rozmezí hodnot

–
Znak 1.5.2. výška       rozmezí hodnot

10 cm
2 velmi nízká 10 – 20
3 nízká 20 – 30
4 nižší 30 – 40
5 střední 40 – 50
6 vyšší 60 – 70
7 

vyšší
vysoká 70 – 80

8 
vysoká
velmi vysoká 80 – 90

9
velmi vysoká
extrémně vysoká 90 – 100



klasifikátor

1. Kořen, oddenek, dřevnatění
1.1.1. 1) Kořen, oddenek, 

dřevnatění
1 dřevnatící nadzemní 
stonek

3 dřevnatí při zemi, 
většina nadzemního 
stonku na podzim 
zasychá 

5 bylina s oddenkem 
vodorovným a relativně 
tenkými kořeny

7 bylina s oddenkem 
svislým s řepovitými 
ztloustlými kořeny

8 bylina se 
zaškrcovanými hlízovitě 
ztloustlými kořeny

2.1. Rašení (Biologický znak)
2.1.1. Rašení – doba rašení 1 časná

5 střední
8 pozdní

Od 1.3.-15.3.
Od 15.3.–1.4.
Od 1.4.–15.4.

2.1.2. Rašení – přítomnost 
antokyanového 
zbarvení při rašení

1 nepřítomné
3 načervenalé konce 
listů
5 ½ rostliny červená
7 červená celá rostlina

2.1.3. Rašení – přítomnost 
voskové vrstvy při 
rašení

1 ne
5 ano



1.5.2. Listeny 5 – středně velké 1 – 2 cm
1.5.3. Listeny 5 – zelené s červeným okrajem
2.2.1. Květ 1 – kvete časně, začátkem května
1.6.1. Květ 0 - jednoduchý
1.6.2. Květ 1 – 1 květ na stonku
1.6.3. Květ 1 – velmi malý < 9 cm
1.6.4. Květ 1 – vzpřímený
1.6.6. Květ 1 – kulovitý tvar poupat
1.6.7. Květ 5 – opakvejčité korunní lístky, mírně vykrojené
1.6.8. Květ 5 – červená barva
1.6.10. Květ 6 – rudá barva po otevření poupěte
1.6.12. Květ 1 - jednobarevný
1.6.14. Květ 5 – červené zbarvení žilnatiny
1.6.15. Květ 1 – přítomen odlesk
1.6.17. Květ 2 – slabá příjemná vůně
1.7.1. Pestíky 5 – přítomnost pestíků
1.7.2. Pestíky 1 – počet 2 – 3

Pořad. číslo Znak Stupnice
1.1.1. Kořen 7 – řepovitě ztloustlé kořeny
2.1.1. Rašení 5 – střední doba rašení od 15.3 – 1.4.
2.1.2. Rašení 7 – červená celá rostlina
2.1.4. Rašení 5 – přítomnost poupěte
1.2.1. Habitus 7 – výška 50 – 70 cm
1.2.2. Habitus 8 – šířka > 100 cm
1.2.3. Habitus 1 - vzpřímený
1.3.4. Stonek 1 – zelené zbarvení
1.3.6. Stonek 6 – počet listů na stonku 7 - 8
1.4.1. List 1 – krátký list 10 – 15 cm
1.4.2. List 5 – střední šířka 15 – 20 cm
1.4.3. List 3 – vejčitý tvar
1.4.5. List 8 – ostrý úhel přisednutí listu
1.4.6. List 8 – listové segmenty 130 - 340
1.4.7. List 7 – čárkovité listové segmenty
1.4.9. List 1 – hladký okraj
1.4.11. List 5 - ostře zašpičatělé segmenty
1.4.12. List 5 – zelené zbarvení listu
1.4.13. List 1 – žlutozelené zbarvení žilnatiny
1.4.16. List 1 – žluté podzimní zbarvení

Paeonia tenuifolia
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