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SBfRKA KOSATCe 

v BOTANICKt ZAHRADA v PR8BONICfcH 

( I R I DAR I U • ) 

Sbírka ko •• tcd v Botanická zahradě v Prdhonicích uka
zuje velkou proalnlivost táto .kupi~ rostlin, od planlch 
druhd a Jejich tore. nebo přírodních křílencd, al po kul
turní odrddy (sor~,kultivary), získaná záměrnou Ilechti
telskou činností člověka. 

Planá kosatce zaujímají .enlí část Sbírky; jsou sou
středln1 v oddílech nazvanlch "Nízk' planá", "St~ední pla
ná" a "V7soká planá". Ji. odpovídají oddíly s kulturní.i 
kosatci nízkf.ai, střední.i a vy.oktai. Největlí část plochy 
Iridaria zaujímají vysoká kulturní kosatce v oddílech ezna
čen;fch I. al IV. 

Kulturní kosatce jsou uspořád'~ chronologicky, pod
le doby, kdy byly jednotlivá kultivary uvedeny do kultury, 
introdukovány, tedy od prastartch křílencd z r.1830 al pe 
nejnovějlí z r.1972. Sbírka bude st'le doplňována o •• vě 
získaná kosatce, 

Daes je v Iridariu soustředěno pfes 1100 kultivard 
a tá.ěř 100 klond plantch a historicktch kulturních k.sat
cd podrodu I r i s ( k.satcd s kartáčky). 

Rostliny v oddíle nízktch plantch kosatcd pocházejí 
al na vtjimky vidy z p~írodních nelezili. Naproti tomu 
rostliny vysazená v oddíle planých středních a planých vy
soktch kosatcd byly získány větAinou ze zahrad. Nejsou to 
vidy planá rostliny v pravám slova smyslu; p~evalují zde 
taková, která byly jil dávno pěstovány u lidsktch sídel, 
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a jejich! pdvodní lokality (místa pdvodního v$skytu) ne
jsou známá nebo jsou sporná. ~!eme je nazvat "historic
kými kosatci. Najdeme je dnes hojně .e ventovských zahrád
kách 8 často i kolem zřícenin středověk$ch sídel. Místy 
jsou tito kříženci dosud jedinými pěstovanými a známýai 
kosatci. T,y klony, které pocházejí z udržovaných porostd, 
jsou označeny místním jménem pdvodu 8 písmenem Ci rost1i
r~ zjevně zplanělé před desetiletími e snad staletími 
jsou označeny písmenem C v závorce. Skutečně plané rost
liny jsou označeny jménem druhu a místním jménem (znak 
písmene C tu není). 

Vlastnosti a v$znem kulturních kosatcd plně pocho
píme, kdy! se vrátíme k planým rostlinám z přírody nebo 
k prastarým kulturním kosatcdm. Proto jsou v naěí sbírce 
oddíly s planými kosatci, i kdy! věechny zde ukazované 
druhy nebyly přímým v$chozim meteriálem pro ělechtění 
anebo alespoň jediným zdrojem ělechtění. 

Pozoruhodným je po táto stránce kosatec nízk$ (Iris 
pumi1a L.), který je nejproměn1ivějěím druhem rodu Iris 
a tak jeho přehlídka v naěi sbírce, přehlídka Jeho čet
ných přírodních forem mdže být poučením o tom, jak i • 
přírodě mdže vzniknout řada barevných kombinaci a barev
ně dokonalých jedincd, jako je tomu v kultuře, avěak po 
pracném a zdlouhavém ě1echtění. Na tento nízký druh nava
zují tfi významné skupiny kulturních kosatcd. Základní 
nízká kulturní kosatce vznikají nejčastěji z Iris pumi1a 
křížením s vysokými velkokvětými kosatci, případně z dal
ších generací těchto hybridd, které si zachovaly stejnou 
velikost i dobu květd. Jejich zpětným křížením s Iris pu
mila získáme miniaturní nízká kosatce, a zpětným křížením 

základních nízkých kosatcd s vysokými velkokvětými odrdda
mi vznikají střední kosatce zafezované do skupiny "Inter
media". 

V mnohem maněí míře ne! I.pumila se na ělechtění ni!
ěích kosatcd podílel I~chamaelri8 BERT., podohn~ i d~r~i 
dl'uhy I.reichenbachii HEUFF. a I.aphy11a LJ které se více 
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uplatnily pf-i ěle~htění vYflokých k08atcd"b 

lfejdo.leli <tějěimi zahradními kosatci jsou vysoké kul
tivary ~ kartáč~y~ označované souhrnným názvem Il'i. berba
ta hort. skupina e1atioro Šlechtění těchto kosatcd vychá
zelo z druhll I .. pallida (le .. bledý) II I. variegata L" (k.pes
trýl. Vznikaly vysoká kosatce 8 meněími květy. K prvním 
generacím kři~encd tohoto typu pat~í ztejmě I. x f1aveaeens 
DC., I x sembucina Lo, Io x squa1ena L. a dalěí hojně pěs
tované prastaré kulturní kosatoeo Šlechtění se vAak ubíra
lo směrem ke kosatcdm velkokvětým. Ve dvacátýoh a tficá
tých letech tohoto století začínají mít velkokvěté kosatce 
ji! znatelnou převahu a po roce 1940 dosahuje počet me1o
květých kultivero. již sotva jednoho procenta nOVýCh ě1ech
těnc~$ V r~ší sbírce jsou poslední kultivary malokvětých 
kosatcd KATE IZZARD z r .. 1939'(II/7), NOCTURNE a IMPROMTU 
oba z r.1948 (1I/12). 

Zdrojem velkokvětých kultivard byla skupina tetraplo
idnich kosatco., které se po staletí pěstují v jižní Evropě 
a západní Asii. Svým vzhledem připomínají kosatec němec
ký (I. x germanica L.), avěak mají větěí počet chromozomd 
a větěi květy. V expozici je najdeme v oddíle etředních 
planých kosatcd; jsou zde zařazeny proto, aQy je bylo mož
ná porovnávat 8 velmi podobnými k1o~ I. x germanica, kte
ré v tomto záhonu mají větě inu. K tetrap10idním kosatcdm 
patří napřo klon AMAS, který dostal v r.1885 jméno podle 
města Amasie v Tureoku, kde byl tehdy sbírán. Často se s 
ním shledáme v zahradách v Jugoslávii a v Bulharsku. Jiný 
tetrap10idní klon v naší sbírce pochází z bulharského Ba1-
čim. 

Tetrap10idní kosatce, které nejdeme na záhonu s Iris 
x germanica, začali ě1echtitelé křížit počátkem tohoto sto
letí s druhem I.pallida a s tehdejěími hybridními kosatci 
s malými květy. Tak vznikaly první velkokvěté tetrap10id
ní kosatce, jejichž počet stále stoupal na úkor nově vy
ělechtovar4ch kosatc~ s menšími květy. Prvním křížencem 
malokvětých kosatců s tetraploidy je v naěí sbírce kultivar 
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ALCAZAR z rol9l0 (111)0 

Hlavní. zájmem Alechtiteld koaatcd, kromě velikosti 
• tvaru, byla barva květd. Jil u raně kvetoucích nilAích 
kulturních kosatcd mdleme sledovat stále zdokonalován! 
barev květdo Nejzajímavějlí je v těchto skupinách pfenoa 
zbarvení, které bylo pdvodně vybraleno vysokým kosatcda; 
to je třeba zbarvení typu "plicata" (bílé květy s kres
bou v lemu), nebo přenos rdlové a meruňkové barvy, či pfe
noa červeného kartáčku do bílých květd (zatím jen u seme
náčd). Na druhé straně mdleme sledovat vyulití tmavlích 
skvrn na květech I.pumila, které přel1y do vAech skupin 
raných ni!Aích kosatcdo 

Sledujme nyní A1echtitelské výsledky projevující se 
v barvě květd, col má zároveň dát přehled o kosatcích star
líCh, dnes ji! málo pěstovaných nebo vdbec zapomenutých, 
i o kosatcích 11echtítelsky nebo pěstitelsE7 významných 
a novějlích. 

Malokvěté bíl é kosatce mdleme najít jil v příro
dě, jak ukazují naAe pfíklady v oddíle plantch forem. Bě-
10květý I.pa1ída pOChází z přírodního na1eziltě; I.varie
gata s bílými květy byl síce získán pro naAi expozici z kul
tury, avlak je zcela shodný s rostlinami rostoucími planě 
v pfírodě a nejeví ládné stopy kfí!ení s jiným druhemo Kul
tivar INNOCENZA (1854, 111) je ji! hybridního pdvodu, i 
kdyl prozrazuje velmi blízký . vztah k Iovariegata, podobně 
jako da11í malokvěté bílé kosatceo 

U velkokvětých bíl Ý c h kosatcd nenajdeme v ro
dokmenech ma10květé bílé odrddyo Zdrojem jejich bílé bar
vy je I.kashmiriana BAKER. Mezi jeho potomky vynikl význam
ný kultivar PURISSIMA z r.1927 (1/4), a jeho semenáč pO. 
jmenovaný SNOW FLURRY (1939, 11114), který se proslavil ja
ko jeden z nej1eplích rodičd v historii 11echtěnío Navíc 
svou pevností a tvarem květu předčil vlechny tehdejlí ko
satce a na rozdíl od kultivaru PURISSlMA vyniká vzrdstnos
tí a otu!i10stí. Třebale je plodný jen jako matefská rost-

... 

r 
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lina, stal se jedním z nejpoulívanějlích kosatcd pfi 
kříl.ní. Dokonalost bílých kosatcd v současném sortimen
tu pfedstavují COP RACE a WINTER OLYMPICS, oba z rol963 
(Iv/27) • 

Kultivary PURISSIMA a SNOW FLURRY přispěly k tvarové 
dokonalosti m o d r o k vět Ý c h kosatcd z posled
ních dvacetipěti let. Linie modr,ých kosatcd začínala u 
I.pal1ida. První velkokvěté modré kosatce vznikaly jako 
křílenci I.pallida s tetraploidy ze Stfedomofí. Tak nepř. 
EL CAPITAN '1926~ 1/3) :Ae pf~ potomkem I.mesopot8lllica 
DYKES. Such~ listeny cv. EL CAPITAN svědčí o tom, le dru
h! rodič, ORIFLAMME, byl bu~ se1ektovaným klone. I.palli
da n. bo byl tomuto druhu velmi blizkt. ORIFLAIDIE v nalí 
exposici chybí, svlak typické znaky I.pallida najdeme 
skoro na vlech aalokvětých modrýCh kultivarech. O oblibě 
.odrých kosatcd svědčí počet udělených Dykesových medailí. 
vyznamen'ní, které dostane kaldta rokem jen jedint kosa
tec. V posledních dvaceti letech to byly čtyři světle mod
ré kosatce, jeden tmavomOdrý, dva fia1ověaodré, avlak ani 
jeden zástupce kultivard tak Obdivovaných a vyhledávaných 
kosatcd s barvou lososově rdlovou, hnědočervenou, sytě 
Ilutou nebo jemně rdlovou. Nejnovějlím modrokvětým nosite
le •• edaile z r.l972 je BABBLIIIG BROOle (1966, rv/29). 

Skupina p 1 i c a t a (bílé květy s kresbou v leau) 
j. přímo odvozena od I.pa11ida. Starlí kultivary se od 
tohoto druhu lilí Jen barvou květd. Pro Ilechtění skupinJ 
plicata .ěl velký význam kultivar MME CHEREAU (1844, III), 
a u velkOkvětých ku1tivard to qyl Il.chtěnec MME LOUIS 
AUBBAU(1934, 11/6). Současné vrcholy v této skupině, jejíl 
barevná paleta .e Il.oht'D~ značně rozAífila, pfedstavu
jí odrddy STEPPIJIG OU'!' (1964, IV/28), IlENUETT (1967, IV/30) , 
CURTAIN CALL (l967,IV/29). BIGH LD'B (1964,IV/28), RADI
Aft APOOEE (1966,IV/29) • patří ••• i PllfWllBEL (1962/I~7). 

Typická zbarvení I.variegata, I 1 u t á a h n ě d '. 
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bylo bohatě rozvinuto u malokvětých kosatcd, kde .a
le.e posoudit pokrok srovnáním kultivaru HON0RA8ILE 
(1840,1/1) s FLAMMENSCHWERTEM )1920,1/2) a 8 kultiva
re. GAY HUSSAR (1929,1/4). Podobně zbarvení naztyan' 
amoena (b í 1 á a f i a 1 o y á) b,ylo u ma10kvltých 
kosatcd hojnějlí. Nejleplí je TOLLETURK (1930,11/5). 
Mezi velkokvětými kultivar.y jsou ~to barevn' kombinace 
poměrně vzácn' a květy nedosahují velk' dokonalosti ye 
tvaru a pevnosti. U skupiny variegata je vrcholnla 
Ilechtěncem KAHILI (196l,IV/25), ve zbarvení emoena pet
ří k nejleplí. ELIZABETH NOBLE (1955,111/19). §leoh
titelským dspěche., alespoň z hlediska bary'y, byla náhra
da fialov' barvy Ilutou; výsledná kombinace je tedy 
bíl á a I 1 u t á. Zde je nejdokonalejlí kultivar 
JESSIE VIETTE (1962,IV/26). 

Teprve v posledních deseti letech dollo k pOdst,t
n'mu vzrdstu počtu d vou bar e v n Ý c h kosatcd 
z linie PROGENITOR, kter' barevně, nikoliv genetic~, 
navazují na předchozí dvě skupiny. Tyto linie nesouvisí 
s I.variegata, nýbrl s nízkým I.reichenbaChii, který v 
padesátých letech tohoto století dal nový směr Ilechtě
ni vysokých velkokvětých kosatcd a v menlí míře byl vy
užit i pti Ilechtění nízkých kosatcd. PROGENITOR, regi
strovaný v r.195l, je kultivar pojmenovaný a pěstovaDl 
pro sv, genetick' vlastnosti, nikoliv pro krásu květd. 
V nalí sbírce ho bohulel zatím nemáme. Je raný, vysoký 
jen 40cm, světle Ilutý se světle fialovou. Vznikl z kří
lení Ilut' for~ I.reichenbachii se světle modrým kost
cem SH1N1NG WATERS. 

Prvním kultivarem z potomstva PROGENITOR byl MELODRA
ma (1956,111/20), skutečně slavným kosatcem _ stal vlat 
WHOLE 10TH (1958,111/22), který vznikl po čtyfech genera
cích křílenl s ev. PROGENITOR s mOdrými kosatci.~lechtite
l' brzy poznali v kultivarech MELODRAMA a WHOLE CLOTH vyni
kající rodičovské schopnosti a začali je intenzivně křílit 
se starAími kosatci typu amoena, ale i se Ilutými,hnědý-
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al, eernlai a rdlov1ai, a s kosatci typu plicata. Vznik-
17 tak zcela nov' barvy květd spojen' s .oderním tvarem; 
příklady v nalí expozici jasně demostrují přínos linie 
PROGE.1TOR pro svět kosatcd. Srovnej_ě jen MISS INDIANA 
(196l,IV/26) s LlLAC CHAMPAGNE (1965,IV/29), s FUJI~S 
IIlftltW (1966, IV/29), BARCELONA (196 7 , IV /29), GALA MADRID 
(L968,IV/30), TOUOHE (1969,IV/30), DUSKY EVENlNO (1971, 
IV/30), LARGO a LUDMILA (1972,1V/30) a semenáč (GAYLORD 
x OLYllfIO TOROH) x WHOLE CLOTH (IV/30) I 

Ž 1 u t o k v i t' kosatce, navazující na I.varie
pta a ev. AUREA (1830,1/1.), dosáhly, na rozdíl od star
lích dvoubarevnýcb typd, zvlált velkého rozvoje u velko
kvltých kultivard. K základní. mezníkOm ve vývoji velko
květých Ilutých kosatcd byl W.R.DYKES (1926), který bohu
lel neb,ylo moln' pro naAi sbírku získat. Ze vlech kultur
ních kosatcd, registrovaných od r.1830, totil asi 80s 
nenávratně ze zahrad ._izelo. Nejstarlí. velkokvltlm Ilu
tým kosatce. v nalí expozici je CALIFORNIA GOLD (1933,11/5); 
v poslední dobl se '-dí k nejleplía LIMB FIZZ (1969,IV/30) 
a lIST OOlST (1968,IV/30). 

Rdi o v á barva květd, vidy velmi hledaM, byla 
jil y minul'. století zastoupena několika odrddaai. Je
jich listeD1' prozrazujíblizkoet. k I.pallida. Ma nejzná
miJlť z nich, QUlBM OF MAY (1859,111) a HER MAJlSTY (1903, 
111), navazují po .noha seneracích souěasn' f i a 1 o • i 
rdi o v, kosatce AMETHYST FLAME (1958,111/21) a DREAM 
TI" (1967,IV/29). 

Je. n I rdi o v, kosatce jsou s touto linií 
ósce spoj_D1', i k4y1 mohou nahodile .zniknout i při k~í

I_Di rodiěd, kter' jsou s fialově-rdlovými poměrně vzdá
len' pfíbuzn'. Jejich vývoj mdžeme posoudit srovnáním 
CY. MRS ALAN GRAY (1909,1/1) s ev. SPATRA (1938,11/7) a 
s velkOkvětým MlY MAGIe (1956,111/20) a se semenáčem 
I~ x SPRIMG FESTIVAL.(IV/30). 
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Mezi korálově-~loBo30v;)~.l!ovými kosatci, které sa 
objevily al v:; eboě plného rozvojf9 velkokvětých kultivarů. 
patf'í k n9jat9rěím SPINDR1FT (1944,1r/9) a PINK CA-MEO 
(1946, II-lO) o Dvacet let intenzivn:lho ělechtěni této 
zcela nová skupiny kosatoO ptinsslo záplavu krásných 
kosatcd s rOžovými květy 8 oranžovými až korálově červe

nými nebo i rOlovými kartáčkyo V neJnovějěích sortimen
tech vévodí IRISH LUr.JI .... ~BY (l965,IV/28) a PINK TAFFETA 

(1968, IV/30), sytosti čt čistotou barvy vynikl ONE DE

SIRE (1960,IV/24)a 

Od této linie se již v .jej i.m základě 'Jddělily m e -
r u ň k o v é odstiny, které v dalším vivoji došly až 
k výrazné o ran ž o v é barvěo K prvním patřil ME
LODY LANE (1949~II/IJ)~ me~i nejnovějěimi vyniká GLAZED 
ORANGE (1969,IV/30)-> 

Mezi semenáči lososových kosatců se přiležitostně 
vyskytují také f i a lov ě r ~ Ž o v é kosatců s čer
venými kartáčkyo Mezi nejstarší kultivary byly velmi zná
má dvoutónový PAGAN PRINCESS (1948,11/12) a jednobarevný 
MARY RANDALL (1951, II/15) o Jej ieh výrazným zlepšením. jsou 
CAMELOT ROSE (1965,1V/28) a RASPBERRY RIFPLES {1969,IV/30)o 

Červenými kartáčky korálQ~jch kosatcu se šlechtitp.lé 
pokusili přenésti do kosatcfi a jinou základní barvouo Po
dafilo se to u bílé, levandulové až mOdrofialové,žluté 
a dokonce u zbarveni typu plicat.a a amoenalJ K úspěšnému 
výsledkU bylo někdy potřeba vyzkoušet větší počet rodi
čovských odrdd a pěstovat semenáče v několika generaoícho 
Výsledných kultivarů neni mnoho, avšak jsou velmi oblíbe
né. K nejlepěím patří CHRISTMAS TlME (1965,IVI28). levan
dulově modrý RIPPLING TlME (1961,IV/26), fialový ENCHANTED 
VIOLET (1958, 111/22), ULTRAPOISE (1962,IV/27) ve žluté 
barvě, a JAVA DOVE (1964,IVI28), jehož zbarvení lze ozna
čit jako meruňková amoeDS. V posledních letech stále stou
p' počet i popularita kosatc~ dvoubarevných z linie PRO-
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GENITOR. do kterých se rovněž podafilo přenést červené 
kartáčky. K nejlepěím patti TOUeRE (1969,IVI30)o 

H n ě d é zbarveni květů ns.jd.eme již v pf:írodě. Je 
časté u I.variegate v jižni polovině Balkánu a stejně i 
u melokvětýoh kultiverOo Známé jsou např~ II nás JACQUESI
ANA (1840,1-1), PROSPER LAUGIER (1?14,I!2}o DOležitým 
mezníkem ve šlechtěni velkokvětých ,jednobarevnýoh odrod 
byl JEAN CAYEUX (1931 t 11.15), jehož prs:;'odiči byly BRUNO 
(1922,I/3) a EVOLUTION (l929.I/4.)" Tak jako se kultivar 
SNOW FLURRY podílel ne šlechtěni bi.lých a světle modrých 
ko.atcO, hrál JEAN CAYEUX významnou roli v linii odrOd 
s hnědým květemo K nejdokonalejším novým kos8tcdm této 
skupiny pstfí GINGERSNAP (1965,IV/28), CREDO (1966,IV/29) 

a DUTCH CHOCOLATE (1970,IV/30), 

U květin bývá nejvyhledávanější barvou ta, která je 
jim cizí, jako modrá u rO!í a mečik~ nebo žlutá u hyacin
t~ a pivoněk. U kosatcd je to barva č e rve n á • 
Skutečná červená barviva u kosatcO neexistují; jde tu 
bu~ o zd~razhění červenohnědé nebo červenofialové barvy. 
Mezi malokvětými kosatci ve fialově červené barvě byl nej
slavnějěí SEMINOLE (1920,I/3), mezi velkokvětými to byl 
MORNING SPLENDOR (1923,I/3}o Oba byohom našli v rodokmenu 
současných červených kosatcO a také u některýoh černých. 
Na kfí!ení se hojně podílely také hnědé odrddy. Ve ve lkám 
výběru nových červených kosatcO patf! k nejznámějším CAP
TAIN GALLANT (1959,IV/23) a JUNGLE FIRES (1960,IV/24), 

později vynikl WAR LORD (1968,IV/30). 

Stejně jako hnědé a červené odstíny jsou u kosatc~ hle
dány barvy tma v o f i a lov é a! č e r n é. U ma
lokvětých se Jled"tilo dosáhnout velkých úapěchO. K nej
tmavějAím patfi BLACK PRINCE (1900,I/1) a MONSIGNOR <1907, 
lil). Pfi šlechtění velkokvětých koaatcd této barvy dával 
nejlepěí výsledky BLACK FOREST (1945,11/9), který b,yl,cen
ný i jako zahradtd rostlina; podobný význam měl dvoutonový 
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SABtI (1938.1111)0 Je zajímavé. je u obou byl mezi ptedky 
Iris aphylla Lo. který roste u nás vzácně ve volné pfír041. 
Vznikly tak dvě linie. Jednobarevná a dvoutónová. které 
spolu se často prolínaly. K jejich vrcholda patfí ROYAL 
TOUCK (1961.IV/30), SWAHILI (1965,IV/29) a DUSKY DANDER 
(1961, Iv/29). 

Podle uvedných ptíkladO, ale i srovnáváním jintch kul
tivard. které nás upoutají pti prohlídce Iridaria. mOleme 
se orientovat o prdběhu Ilechtění jednotliv,fch barev kvě
tO. Pfitom máme molnost posoudit. jak v,ypadaly vyhled'va-
né novinky - tehdy nejdokonalejlí kosatce DB světl - pfed 
tficeti. padesáti nebo i sto lety. V Iridariu nás pravdě
podobně nejvíce zauj_é pestrost a čistota barey nových kul
tiyard.Kosatce z posledních deseti aj dvacetipěti let budou 
pro velkou část návltěvníkO první pfílelitostí. aby se pře
svědčili o tom, jak odliln' jsou současné kosatce od těch, 

které rostou ve větlině nalich zahrado V expozici vlak mO
leme kromě barev květO sledovat i dali! vlastnosti kultur
ních kosatcO, jako napf. ~ývoj tvaru květu, větvení stonku, 
rOzný počet květO na stonku, vzrdstnost, vOni. V létě bycho_ 
mohli na ojedinělých rostlinách najít opakované kvetení. 

Hlavní část kosatcO kvete v první pOlovině června, avlak 
kvetoucí záhony najdeme v Iridariu ji! koncem dubnao V tu 
dobu rozkvétá Iopumila a začátke_ května ho následují mi
niaturní nízké kosatce. Koncem května jil vět lina raných 
nillích kosatcO odkvétá a začínají kvést vysoké kosatce. 
TY kOD~í květ v poslední tfetině června. Spolu s ntai kve
tou kosatce pfíbuzné druhu I.sibirica L. a na ně pak nava
zují Japonské kosatce odvozené od I.kaempferi SIEB. a pozd
ní hybridy z okruhu I.spuria L. Jsou to vlechno koaatce 
bez kartáčkO, které zatím v nalí sbírce zastoupeny nejsou. 

Obliba nových kosatcO u nás stále roste. Vyhledávané 
novinky nahrazují v mnoha zahradách své pfedky, avlak ve 
větlině zahrad a parkO dosud převládají starlí kosatce. 
Donedávna bylo molné - byt ne vidy spolehlivě - určit vět
linu pěstovaných kultivarO podle jmenovek v zahradnických 

.áyodech. Avlak i tam se sortiment rychle mění. Jij dávno 
vyaizely historické kosatce typu saabucina a squalens, a 
přece je bělně vídáe na návsích vesnic a pf'ed doay. nnes 
bychom marně hledali v seznamech zahradnických závodd vět
linu ko.atcd, které se bělně mnolily a prodávaly pted pat
nicti lety. Tak mizí molnost určení a porovnání kultivard, 
jejichl j_éna najdeme ve starlí zahradnické literatufe. a 
které beze jména rostou roztrouleně po celé Evropě. 

Hlavním cílem nalí sbírky je ukázat varibialitu. pro
měnlivost rostlinného rodu irisO, a zdOraznit význam cíle
vidomého kfílení. Jednfa z ákolO Sbírky je vlak také zacho
vání starlích kultivarO pěstovaných v nalí zemi, a~ ales
poň na jednom místě bylo _o!né najít je pod 8pr'vnýai jmé
~. Zachycení charakteristických znakO popisem nebo jejich 
uchování v herb'tích je u tedy kulturních rostlin,a u kosat
cO zvl'ltě, vel_i máio spolehlivé, a tak sbírka livých rost
lin plní funkci "Iivého muzea". Ze záplavy novějlích kosat
cd, které se u nás lífí, má sbírka obsáhnout vlechny význam
nějlí kultivary. ai jij z hlediska Ilechtitelského nebo 
pěstitelského. 

Věfíme. le návltěvníci nalí botanické zahrady najdou 
v Iridariu nejen radost z krásy květO, nýbrj i poučení o tom. 
jak 8e dá vytrvalou prací vyu!ít schopností rostlin a jak 
je molné rozvíjet, měnit nebo i nově vytvářet vlastnosti od
povídající zálibám a potfebám člověka. 

Milan Bla I e k 
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Z á věr e č n á p o zná m k a 

Kosatce zajístá pat~í mezi nejstarěí a nejzajímavěj~í 
okrasná rostliny. Na~e sbírka kosatcd, i když je~tě ne
ní zdaleka dokončená, a úplná nebude moci být nikdy, 
pOdává p~ehled o historickém vývoji těchto rostlin a 
snaží se p~edvést nejzajímavěj~í a nejkvalitněj~í ~lech
těno&, v obou směrech bude stále doplňována právě tak 
jako bude oboh~~oVán8 o nové formy z p~írody. V textu 
tohoto letáku je vyznačeno, v kterém oddíle /názvem od
dílu, ~ímskou číslicí/ a v kterém ~ádku /arabskou čísli
cí/ jmenované kosatce mdle náv~těvník zhlédnout. 

Botanická zahrada svou institucionálnípodstatou, je to 
státní rozpočtové za~ízení, nemdle a není to také je
jím úkol~m kosatce namrlolovat a prodávat .. k tomu jsou 
určeny jiné instituce, zahradnické závody, právě tak 
jako k prodeji jiných okrasných rostlin. 

O kosatcích existuje obsáhlá literatura. Zájemce upo
zorňujeme jen na některé zasvěcené práce, které byly 
u nás v posledni době pUblikovány. Tak v knize Mečíky 
a ostatní hlíznaté květiny /SZN.1968/ je obsáhlá stat 
o kosatcích od M.81alka. Týl autor uve~ejnil v Zivě /1972/ 
článek o metodách ělechtění kosatcd, a v témže ročníku 
píěe J.Čmehil o budoucnostu kosatcd Wbarbata W a o zku
ěenostech s novými kosatci. Konečně N.Opatrná uve~ej-
ňuje serii článkd, v nichž hodnotí parkovnickou hodno-
tu kosatcd v časopise Ovocná~ství 8 zeliná~ství /1962/ 
a v.Zahradnických listech /1967, 1971, 1973/. 

Botanická zahrada Prdhonice - Let á k č.2. Vydal 
Botanický ástav ČSAV pro interní pot~ebu. Redaktor Jar. 
II o f m ain, autor textu M. 8 1 a ž e k. 1973. 


