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•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.

„Taxonomie“ okrasných rostlin

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



Pivoňky v kultuře



Oddělení: Magnoliophyta krytosemenné

Třída: Rosopsida        pravé dvouděložné

Řád: Saxifragales     lomikamenokvěté

Čeleď: Paeoniaceae    pivoňkovité

Tradiční okrasné rostliny



Bylinné pivoňky v Evropě

• Menší obliba, pěstují se především jako léčivé rostliny.

• V 16. století je známá plnokvětá pivoňka lékařská v barvě červené a snad i bílé

• Běžná na zahradách, „růže chudých“

• Zájem o kultivary se objevuje ve Francii v 17. století

• V 18. století je známo více jak 50 kultivarů, jejich význam však klesá po dovezení pivoňky čínské.

Mathias de Lobel:

Plantarum seu stirpium historia (1576)



Jan Brueghel starší  

Květiny v dřevěné váze, 1603

Albrecht Dürer - Peonies,1500



Pivoňky v Číně

• První záznam o pivoňkách jako 
léčivkách z dynastie Han 

(z roku 250 n.l.)

• Od 4. století záznamy o pivoňkách jako 
zahradních rostlinách

• Od 8. století jsou známé první kultivary 
dřevitých pivoněk

• V 11. století  - 42 kultivarů dřevitých 
pivoněk

• V 16. století  - 274 kultivarů dřevitých 
pivoněk

Upřednostňují dřevité pivoňky, souběžně 

ale probíhá šlechtění pivoňky čínské

Pivoňka je národní čínská rostlina, 

symbol jara



Bylinné

• Pivoňka čínská byla do Evropy dovezena 

nejspíše r. 1784

• Napoleon dostal darem sbírku bylinných 

pivoněk z Pekingu, tato sbírka se stala 

základem evropského šlechtění P. 

lactiflora

• Dovoz pivoňky čínské začátkem 19. století 

podnítil vznik zahradních školek ve Francii 

a Anglii specializujících se na jejich 

šlechtění



České šlechtění pivoněk
• První republika

odrůdy světového sortimentu (Dendrologická společnost, Průhonice)

šlechtění dřevitých pivoněk – ´Madame Horák´, Horákovy školky v Bystřici pod Hostýnem (1945-7)

• Osmdesátá léta 20. století - Průhonice

ing. Uljana Blažková provádí experimentální výsevy hybridních pivoněk, odrůdy ´Gedenken´ s kvalitním 
jednoduchým květem a odrůd P. lactiflora s „japonským“ tvarem květů. 

Některé získané semenáče byly velice kvalitní. Výběr první etapy představoval kolem 50 rostlin, v druhé etapě 
(2011) jsme udělali selekci 31 semenáčů, které jsme dále namnožili, abychom mohli hodnotit více rostlin. 

• Devadesátá léta 20. století – Praha Troja 

Selekce semenáčů pocházejících z výsevů semen sbíraných v zahradě z odrůd získaných od firmy Heze East 
Flower Co. Rostliny poprvé vykvetly kolem roku 2005. Selekci odrůd provedl Martin Lemon z firmy Okrasné 
dřeviny Řež u Prahy. V současné době udržují a prodávají 13 semenáčů, z nich 2 jsou pojmenované (´Trojan 
Primabalerina´, ´Trojan Gypsy Princess´). 

Výběr semenáčů z výsevů - ´Early Caucasian´.

• 21. století Průhonice

Pokusné mezidruhové křížení - P. obovata x tenuifolia ´Erotikon´ a skupina velmi časně kvetoucích hybridů P. 
rossii x ´Early Caucasian´. 

Výsev semen z volného sprášení odrůd P. lactiflora s monstrózním květem. 

Kromě nich se zaměřujeme na semenáče hybridních P. officinalis s chlupatou horní stranou listu (stříbrný vzhled 
při rašení) a P. lactiflora s purpurovým stonkem a mladými listy. 

http://www.ibotky.cz/clanky/pivonky/154-pruhonicke-slechteni-pivonek.html



Paeonia mascula

subsp. helenica

Sicílie

Výběr odchylných 

rostlin v populaci



Výběr semenáčů 



'Early Caucasian'



'Yellow Caucasian'



'Anomala Semiplena'

'Forest Sprite'



' Chlupáček '



Botanická zahrada hl. m. Praha

Výsev semen z vyšlechtěných odrůd



Matečnice semenáčů, budoucích nových odrůd, pocházející 

z výsevů odrůd P. suffruticosa od firmy HeZe Peony Company 



https://www.odr.cz/

Ing. Petr Beran

Martin Lemon



Overview of Trojan breeding of woody peonies

Cultivar Name Seedling Number Description

Trojan Poppy S03

Trojan Tomahawk S04 Pink with an eye, single

Trojan Primabalerina S06 Pink double

Trojan Black-eyed Bride S08 White semi-double with dark eye

Trojan Night S09 Dark purple, semi - double

Trojan Gypsy Princess S10 Dark wive – red , single

Trojan Day S11 White, full double

' Trojan Tomahawk '

http://www.ibotky.cz/foto/8252-dsc0440.html
http://www.ibotky.cz/foto/8259-s08.html
http://www.ibotky.cz/foto/8261-s11.html


' Trojan Day '

' Trojan Gypsy Princess '' Trojan Night ' ' Trojan Poppy '

' Trojan Black-eyed Bride ' ' Trojan Primabalerina '



Průhonická botanická zahrada



Sbírka pivoněk v Průhonicích

• Podle dochovaných zpráv rostlo v Průhonickém parku na přelomu století 600 trsů bylinných 
pivoněk. 

• Větší sortiment pivoněk byl pěstován také v zahradě Dendrologické společnosti. Katalog 
Spolkových zahrad Průhonických nabízí v roce 1927 celkem 42 taxonů a kultonů bylinných 
pivoněk.

• Ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví ing. Milada Opatrná soustředila sortiment 
bylinných pivoněk v 60. letech. 

• Sbírku pivoněk Botanického ústavu založil doc. J. Hofman, tehdejší vedoucí zahrady, v letech 
1968 - 1969. 

• V 70. letech je uváděno ve sbírce 180 taxonů a kultonů. 

• V roce 1981 sbírku převzala Ing. Uljana Blažková. Doplnila především o mezidruhové hybridy 
bylinných pivoněk. 

• Nyní máme evidovaných 588 položek převážně bylinných pivoněk



' Noble Carmen '



' Blanka z Valois '



' Alžběta Pomořanská '



' Anna Falcká '



' Anna Svídnická '



' Andromeda '



' Cassiopeia '



' Moonlight Sonata '



Průhonické šlechtění pivoněk 

poloplný a plný květ

CH02 CH11 CH21



(Zeppelin 1990)

Poppy

(Hubert A. Fischer, 
Hinsdale, Illinois 1973)
Semenáč Moonrise

'Marie Fischer'

'Gedenken‘



Maková série

' Czech Poppy ' ' French Poppy ' ' Silesian Poppy '



' Green Lotus '

'Naubu nishiki '

Monstrózní

50%

(Roy G. Klehm, 
Klehm Nursery) 
1995.



Skřetí série

CH 52 - ' Azog ' CH53 - ' Boldog ' CH54 - ' Gorbag '



'Early Caucasian' x P. rossii

Cílené křížení



P. tenuifolia x P. obovata

' Erotikon '



P. anomala x P. tenuifolia



P. papavereacea x P. ostii



P. lutea DJHC x P. papaveracea



' Salamander ' ' Trojan Black '



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 Form'

• osobní jména se nemají překládat



• Platné zveřejnění názvu kultivaru se 
uskuteční jeho rozšířením nebo 
zpřístupněním veřejnosti pomocí 
tištěného nebo podobně rozmnoženého 
materiálu.

• Musí být datován alespoň rokem vydání

• Musí být opatřeno popisem

• Popis může být v jakémkoliv jazyce





https://www.ishs.org/sci/taxlist/taxlist.htm

Registrace odrůd

International Cultivar Registration Authorities

Commission for Nomenclature and Cultivar Registration

of the 

International Society for Horticultural Science

https://www.ishs.org/sci/taxlist/taxlist.htm
https://www.ishs.org/


Registrační autorita pro pivoňky

American Peony Society

https://americanpeonysociety.org/cultivars/peony-registry/



  

American Peony Society Cultivar Registration Form 
 

      NEW! - check box at bottom of form to publish color photo of cultivar in online APS database 

 

PROPOSED NAME:    Erotikon    DATE: 30.9. 2020 

Name Derivation: 

 

ORIGINATOR:           REGISTRANT: (if different from originator) 

Name:    Pavel Sekerka       Name: 

Address:   
Institute of Botany of the CAS, v. v. i. 

Zámek 1 

252 43 Průhonice 

Czech Republic            

 

SEEDLING NUMBER or GARDEN NAME: 

 

FIRST YEAR BLOOMED:   2012     FIRST YEAR PROPAGATED:   2015 

 

PARENTAGE:  Pod Parent: P. obovata    Pollen Parent: P. tenuifolia 

     Unknown       Unknown  

 

Has cultivar been patented, trademarked or otherwise commercially protected?    Yes     No  

If yes, explain: 

Has cultivar been exhibited and/or received awards?    Yes     No  

If yes, explain: 

Has cultivar been previously distributed?    Yes     No     If yes, under what name? 

 

CULTIVAR GROUP:  Lactiflora    Suffruticosa Tree Peony   Itoh (Intersectional) Hybrid 

       Herbaceous Hybrid  Lutea Hybrid Tree    Other:  

 

SEASON OF BLOOM:   Very Early    Early    Early/Mid    Midseason    Mid/Late    Late    Very Late 

 

—  F L O W E R  — 

FLOWER FORM:   Single     Japanese     Anemone     Semi-Double     Bomb     Full Double 

       Novelty (explain)  

 

FLOWERS PER STEM: (average number)  1 FLOWER SIZE: 9 cm / 3.543 in 
 

FLOWER PRESENTATION:   Up facing     Out Facing     Down Facing 

       Other (explain)  

 

FRAGRANCE:   Very     Yes     No      Malodorous  

 

PETAL COLOR:  Primary:    red-purple         RHS: 67A 

     Secondary:               RHS:  

 

FLARES:   Yes     No  Color of flares:            RHS: 69B 

   Margin of flare:   Sharp edge     Blurred edge     Bleeding edge 

   Size of flares as a percent of petal length:    30  % 

 

COLOR PATTERNS: If flares are present, or if petals are of more than one distinct color, describe color pattern: 

 

 

GUARD (outer) PETAL FORM: (check all that apply)   Flat    Cupped    Twisted 









Prodej





Obchodní jména  
"trade designations " 

"marketing names "
Název kultivaru musí být vždy volně dostupný, aby jej mohl kdokoliv použít. V 
některých zemích se připojují obchodní značky. Jejich použití je v souladu se 
zákonem 
o  obchodních značkách.

Každý kultivar má jeden správný název, pod nímž je znám mezinárodně. Může 
však také mít jedno nebo více oprávněných synonym. 

• Obchodní označení nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách.

• Obchodní označení se musí vždy odlišit typograficky od kultivaru, 
skupinového a grexového epitetu. 

Syringa vulgaris LUDWIG SPAETH

(trade designation)

x

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' 

(cultivar name)



Ochranné známky
• Registraci označení, které má být ochrannou známkou, na žádost podnikatele po 

zaplacení poplatků vyřizují příslušné registrační úřady jednotlivých států.

– národní ochranné známky (rejstřík ÚPV)

– mezinárodní ochranné známky (rejstřík Mezinárodní organizace duševního vlastnictví)

– ochranné známky Evropské unie (rejstřík EUIPO v Alicante)

– všeobecně známé ochranné známky (ve smyslu TRIPS a Pařížské úmluvy)

• Je možné provést registraci pro celou EU nebo mezinárodně 

• ® registrovaná ochranná známka

• ™ (trade mark) se používá pro ochrannou známku, která není registrovaná

• © (all rights reserved) „copyrightová doložka“ - všechna práva vyhrazena, není 
ochrannou známkou, ale upozorňuje na autorská práva k slovesným, hudebním, 
audiovizuálním a jiným dílům. 



• Živnost

• Rostliny musí mít stanovenou kvalitu a 

značení

• Rostlinolékařské podmínky



• Šlechtitel - rostliny zapsané ve státní odrůdové knize –

• Spolky

• Národní kolekce

• Botanické zahrady

Konzervace

ERASMUS+  Zahájení výstavy 21.5. 2021 



Národní program genetických 

zdrojů rostlin 
• MZe v roce 1993 ustanovil Národní program konzervace a využívání genetických 

zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství za 

účelem zabezpečení, trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání 

genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na 

území České republiky. 

• Posláním Národního programu je zajistit v potřebném rozsahu, dle národní 

legislativy, mezinárodních úmluv, standardů a norem a podle potřeb uživatelů, 

činnosti nezbytné pro bezpečné dlouhodobé uchování a efektivní využívání 

genetických zdrojů. 

• Jedná se zejména o vytvoření závazného standardizovaného rámce pro jejich 

shromažďování, evidenci, charakterizaci a hodnocení a bezpečné trvalé uchování pro 

současné i budoucí potřeby lidstva. 

• 12 účastníků NP – Botanický ústav je členem od listopadu 2007

• GRIN Czech – Genetické zdroje rostlin v 

České republice (gzr.cz)

https://www.gzr.cz/grin-czech/


V roce 2015 se sbírka stává součástí Národního programu







https://pereny.org/



Kam za pivoňkami



2014




