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Názvoslovná vsuvka

Jména kultivarů se řídí jinými pravidly (Mezinárodní kód 
nomenklatury pro pěstované rostliny, International Code of
Nomenclature for Cultivated Plants, "Cultivated Plant Code", 
ICNCP, Wageningen. 9. vydání 2016) než jména botanická 
(Mezinárodní kód botanické nomenklatury, International 
Code of Botanical Nomenclature, ICBN, St. Louis Code, 
1999). 

Protože existují dva rozdílné nomenklatorické kódy, můžeme 
se setkat s tou samou rostlinou pod různým označením. 



When adopted by the International Botanical Congress of Paris in 1867, this became the first 
version of today's International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN).

International Association for Cultivated Plant Taxonomy

Cultivated Plant Code (Nomenklatorický kód pro pěstované rostliny, ICNCP - International
Code of Nomenclature for Cultivated Plants)

1958 (Utrecht)

1961 (update of 1958) 

1969 (Edinburgh)

1980 (Seattle)

1995 (Edinburgh)

2004 (Toronto) 

2009 (Wageningen) – aktuální 9. vydání (2016)

Nahrazení výrazu "kultivovaná rostlina"  slovem "cultigen" není všeobecně akceptováno

Bylo navrženo, aby termín culton (pl. culta) nahradil slovo taxon, když hovoří o pěstovaných 
rostlinách. Stejný význam má taxonoid.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Code_of_Nomenclature_for_algae,_fungi,_and_plants
http://www.actahort.org/chronica/pdf/sh_10.pdf


„Taxonomické“ skupiny okrasných 

rostlin

1) Skupina - Group (dříve cultivar-group) 
Označení: Group nebo Gp.  (dříve cv. Group )

Způsob zápisu:  Iris Dutch Group

Hosta Fortunei Group

Solanum tuberosum (Maincrop Group) 'Desiree'

Solanum tuberosum 'Desiree' Maincrop Group

Použití národních jazyků (anglické část normálním písmem, národní kurzívou):

• Chater's Double Group

• Groupe Chater's Double

• Chaters Doppelte Gruppe

2) Grex (pl. greges nebo grexes) - stádo, hejno
Označení: gx

Orchideje – jméno pro kombinace křížení 

Použití:  Cattleya Hardyana gx = C. warscewiczii × C. dowiana

C. Eleanor gx = C. Hardyana gx × C. warscewiczii

C. Prince John gx = C. dowiana × C. Hardyana gx

https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_nomenclature


3) Odrůda, sorta, kultivar – cultivar, cultivated variety

Název kultivaru se skládá z botanického nebo obecného jména druhu a z
názvu kultivaru

Označení: jednoduché rovné uvozovky – kód znaku 0027

Způsob zápisu: Clematis alpina 'Ruby'

Magnolia 'Elizabeth'

smrk ztepilý 'Formánek '

Dnes neplatný způsob zápisu: 

Magnolia cv. Elizabeth

Magnolia ELIZABETH

„Taxonomické“ skupiny okrasných 

rostlin



Kultivar - odrůda

je rostlina, která byla záměrně vyšlechtěna nebo vybraná
lidmi, s komerční hodnotou používaná v zahradnictví, 
zemědělství nebo lesnictví.

• rostliny, které jsou výsledkem hybridizace a cíleného výběru rostlin; 

taxonomický ekvivalent příklad

odrůda typu populace varieta pícninářství, obilniny

výběr rostlin v populaci forma bělokvětá forma

klon forma bělokvětá forma

sport, bud sport  lusus čarověníky



Odrůdy jako populace 

Odrůdy jako klonální jedinec 



Náhodný výběr

• Výběr odchylek, mutací v přírodě

• Nalezení a uchování přírodních hybridů

• Nalezení hybridů  (chimér) v zahradách

x

Cílené šlechtění

• Výsev odrůd

• Záměrná hybridizace

• Cílená mutagenese

- náhodná radiační + chemická

- polyploidizace chemická + in vitro fúze

• GMO

Vznik odrůd





Období „lovů“ odchylek

• Čína
Za vlády dynastie Sui (7. století) slouží 
pivoňky k placení tributů

• Japonsko
Neofinetia falcata

císař Ienari Tokugawa (vládl v letech 1787–
1837). Měl kolekci více jak 200 odchylek

• Anglie
Druhá polovina 19. století – lovy na rostliny

Pteridomania

• Současnost
Galanthomania, čarověníky





wikipedia.com



Čarověníky - věníky

Výskyt se soustředí na extrémní 
lokality

 rašeliniště

 chudá stanoviště na píscích a 
pískovcích

 oblasti výskytu rud

 podél drátů elektrického vedení

 ve velehorách v oblastech teplého 
proudění

Charakteristiky

• Zvýšený obsah cytokininů, 
snížený obsah giberelinů 

• a auxinů v pletivech

• Neplodí či pokud plodí tvoří pouze 
samičí šištice

• Jsou si značně podobné

• Vlastnosti se přenáší roubováním 
či řízkováním, ale někdy se 
zvrhávají

Sport, bud sport (pupenová mutace, 

botanicky lusus)



Čarověníky

Mycoplazma-like 

organism.

• Fytoplazmová 

proliferace 

jabloně

• Fytoplazma 

metlovitosti 

šeříku

• Fytoplazma 

žloutenky jasanu

Živočišní škůdci

• Roztoči

• Mšice

• Žlabatky

Rostlinní parazité

Viry

Houby

• Fusarium 
(Rubus)

• Exobasidium

(Vaccinium)

• Epichloe

(bambusy)

• Gloesporidium

(Paulownia)

• Taphrina

(Carpinus, 
Betula, 
Prunus)

• Melampsorella

(jedle)

• Podosphaera

(jabloň)



https://www.fs.fed.us/wildflowers/plant-of-the-week/images/greatwhitetrillium/Trillium_grandiflorumycoplasm_C_Peirce_lg.jpg





Změny habitu dřevin
 Změny v apikální 

dominancí

 Změny v síle větví

 Změna úhlu větvení

Projev – změna habitu

• Úzká, sloupovitá 
koruna

• převisající větve

• nepravidelný, 
kroucený růst

• zakrslý růst



Další změny stonku

• bez trnů, chlupů, koltců

• kristáty

• zkroucené větve

– odumření pupenu

– ztráta orientace







Listy – morfologické odchylky

• Často kopírují změny získané experimentální morfologií





Název kultivaru

Od 1.1.1959 módní název, do tohoto data můžou být latinsky, ale pak musí být platně popsané

Deschampsia caespitosa ' Aurea ‘ =  Deschampsia caespitosa ' Aura ' 

Maximálně 3 slova (za slovo se považuje i číslice či zkratka)

NESMÍ 

• obsahovat botanické jméno či obecné jméno, které by vedlo k záměně

• obsahovat slovo varieta nebo forma

NEMĚL BY

• být složitou zkratkou

• nemá začínat členem, pokud to není pravopisně nutné ('al Kaida', 'The Sun'

• nemají obsahovat formu oslovení, pokud to není nezdvořilé (vdané ženy)

• nemají obsahovat zkratku jména 'W. Thomas' = 'William Thomas', 
'Mt. Kisco' = 'Mount Kisco'

• nemají obsahovat příliš dlouhá slova 'Diplomgartenbauinspektor William Thomas '

• nemají zveličovat vlastnost a obsahovat vlastnosti obecné pro řadu odrůd 
'The Best Test', 
Taraxacum 'Yellow'

• osobní jména se nemají překládat





Brunnera 

macrophylla



Modrá a sivá barva 

(nadprodukce vosků)



Změna podzimního zbarvení



Listy – žlutá skvrnitost

Žlutou (bílou) skvrnitost způsobují:

• viry

• bakterie

• houby

• nedostatek živin

• mutace chloroplastů

 vzácně přenosné generativně

 obvykle poměrně stálé ve 

zbarvení a vzorech



Patriot



Striptease/Revolution



Sea Thunder/Fruhling Sonne











Další změny 

na listech
• vytváření rozmnožovacích pupenů

• deformace, prohnutí, zřasení

• absence chlupů, žlázek, ostnů



Barva květu

• Velká variabilita v přírodě 

co se týče sytosti a 

odstínů barev

• Častý výskyt bělokvětých 

mutací







Květ - plnokvětost

Nepravá plnokvětost

 zmnožení  listenů

 větší počet jazykovitých květů u Asteraceae



Tvary květů 

zahradních 

pivoněk

Upraveno podle Wang Lianying:

Chinese tree peony













Květ



Změny tvaru a barvy plodů

Týká se spíše zemědělských plodin, rostlin ozdobných plody je málo





Odchylky ve vývoji

• Ontogeneze

juvenilní znaky – obvykle tvar listů

- opakované řízkování - břečťan

- mutace semenáčů  - řada jehličnanů

• Nevytváření květů či výtrusnic

• Změna termínu kvetení

– remontování, opětovné kvetení na podzim

– předčasné rozvíjení květních pupenů 

na podzim a v zimě

• Stálezelenost či opožděný opad listů



SELEKČNÍ TLAKY V ZAHRADNICTVÍ

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 …)



Selekční tlaky v zahradnictví

Selekci provádí:

1) vkus a móda

2) obecný zahradník  

co nejméně vložit a co nejvíce získat …

3) neobyčejný zahradník, sbírkař

mít to, co nikdo nemá …

Selekční tlaky:

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…)

2) uvědomělé
• odlišnost od ostatních rostlin

• jednotnost materiálu

• neobyčejnost



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

obdoba krajových odrůd

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


Iris ×squalens 1 Iris ×squalens 2

Iris ×sambucinaIris ×flavescens

Střekov



historická odrůda 

• odrůda se známou historií 

• většinou známe šlechtitele, místo a čas vyšlechtění či 

selekce, rodiče

• je starší (40) let 

Konzervace genofondu

Co konzervovat?

• vývojové stupně šlechtění (nové vlastnosti – např. barvy, 

změna ploidie …)

• výsledky národního šlechtění okrasných rostlin

• odrůdy s historickým či národním nábojem




