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Ú

vod

Okrasné rostliny doprovázejí člověka po celou
jeho historii, záznamy o jejich pěstování jsou
známé již ze starověku. Kromě růží patří k nejdéle pěstovaným okrasným rostlinám pivoňky
a samozřejmě také kosatce.
A právě na tyto rostliny se specializuje Průhonická
botanická zahrada na Chotobuzi. Mezi ostatními
botanickými zahradami má poměrně specifické
postavení. Ač byla založena před padesáti lety a
její sbírky kosatců a růží patří k nejvýznamnějším
nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, je pro
většinu návštěvníků prakticky neznámá.
Je to jednak tím, že sloužila především vědeckým
účelům a veřejnosti byla otevřena pouze příležitostně, a také proto, že leží v Průhonicích v těsném
sousedství Průhonického parku, jehož je administrativní součástí, a Dendrologické zahrady.
Díky podpoře Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
a grantů, které jsme získali během posledních tří
let, se nám podařilo vybudovat základní návštěvnickou infrastrukturu a informační systém. Zahrada se též rozrostla o nové expozice, které jsme
připravili z bývalých experimentálních a zásobních
ploch. Stále si zachovává mezi ostatními českými
botanickými zahradami neobvyklou pozici – je
zaměřena na relativně úzkou skupinu zahradnicky významných rodů. Také to, že většina našich
expozičních záhonů je věnována pouze jedné
skupině rostlin, obvykle seřazené podle historického vývoje šlechtění, se zdá v současnosti,
kdy se prakticky všude vysazují smíšená pestrobarevná rabata, nemoderní. Ale není tomu tak.
Pokud mají mít expozice naučný charakter a
chceme-li ukázat sortiment v plné variabilitě a
v historickém a genetickém vývoji, je toto pojetí
nejvhodnější.
Správa genofondových sbírek je oproti parkově
řešeným expozicím mnohem náročnější jak na odbornou činnost, tak i na manuální údržbu. Tímto
bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří
se na tvorbě a údržbě zahrady podíleli, podílejí
a snad i v budoucnosti budou podílet.
Pavel Sekerka
vedoucí zahrady



H

istorie botanické zahrady

Botanická zahrada byla v Průhonicích založena po
delších jednáních dne 1. ledna 1963 dohodou mezi
Československou akademií věd a Ministerstvem
zemědělství, a to delimitací části Výzkumného
ústavu okrasného zahradnictví. Spolu s pozemky a stavebními objekty (včetně průhonického
zámku) přešla z Výzkumného ústavu okrasného
zahradnictví do nové instituce i část pracovníků
a vědeckých úkolů. Zhruba ve stejné době zde
z Geobotanické laboratoře vznikla i další instituce
ČSAV – Botanický ústav.
Hlavní součástí Botanické zahrady ČSAV byl
Průhonický park a dále zahrada na Chotobuzi, kde
se již od čtyřicátých let 20. století nacházelo fruticetum (sbírka ovocných dřevin).
Po založení botanické zahrady se od roku 1963 vyvíjely paralelně dva pracovní směry. Jednak byly
spravovány a rozšiřovány sbírky sloužící pro obohacení Průhonického parku v přímé návaznosti
na tradiční botanicko-zahradnickou koncepci
parku. Početnější sbírky, vyžadující systematické
uspořádání, našly umístění v sousedství parku,
především v zahradě na Chotobuzi. Tam se
postupně vyvinula vlastní botanická zahrada,
pracoviště plnící úkoly, které vyžadovaly rozsáhlé
experimentální a expoziční samostatné plochy.
Hned v počátcích byly na Chotobuzi soustředěny
a dále rozvíjeny sbírky planých růží (zakladatel
I. Klášterský), kulturních růží (P. Svoboda) a
kosatců (M. Blažek). V dalších letech pak byly
založeny sbírky denivek a leknínů (M. Blažek),
pivoněk (J. Hofman, U. Blažková) a pěnišníků
(A. Dostálková, U. Blažková). Stávající sbírku botanických druhů hrušní zde do začátku 80. let
ještě rozvíjel J. Dostálek.
Pracovníci botanické zahrady (J. Hofman, M.
Blažek) se aktivně účastnili organizace a koordinace činnosti botanických zahrad v rámci Poradního sboru botanických zahrad. Ten byl založen
J. Hofmanem v r. 1968 jako Komise pro botanické zahrady u Kolegia speciální biologie ČSAV
a od roku 1971 pracoval již jako Poradní sbor pod
záštitou Ministerstva kultury a později Ministerstva životního prostředí ČR (až do r. 2000). V roce
1974 zahrada organizovala Mezinárodní sympozium o rodu Iris.
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Koncepce sbírek zahrady
Průhonická botanická zahrada dostala do svého
vínku významné specifikum. Průhonický park se
již v době jejího vzniku těšil světovému uznání,
což zavazovalo k pokračování v práci předchozích
generací. Na druhé straně se však tehdy otevřela
možnost vytvořit zde něco zcela nového, co by
se více přibližovalo ke koncepci botanických zahrad, ovšem co by zároveň neduplikovalo práci
již existujících univerzitních a městských botanických zahrad, co by se blížilo parkům, ale současně
obsahovalo něco, co ve veřejných parcích nikde
nenajdeme.
Hlavní rozdíl mezi parkem a botanickou zahradou
je v koncepci práce – preference typu sortimentů
v souladu s koncepcí zahrady a upřednostňování
jejich skladby před atraktivitou. Ta se v nově
zřízeném pracovišti mohla významně uplatnit, ale
nikoli jako hlavní cíl. Je to zdánlivě snadný úkol, ale
pokud se naplňuje důsledně, podřizování se této
koncepci velmi předurčuje veškeré činnosti: dává
sice nové možnosti, ale také omezuje, v každém
případě zavazuje.
V Průhonickém parku mělo – a vždy musí mít
– stejnou váhu druhové bohatství a variabilita
rostlin v jejich estetickém působení a architektonické ztvárnění porostů v unikátních místních
podmínkách. Ve vlastní botanické zahradě našel
uplatnění nový náročný cíl, který spojuje bohatství
rostlin s přísným výběrem materiálu a důsledným
systémem ve výsadbách. Cílem se stalo podchytit
a demonstrovat variabilitu rostlin v jejich vazbě
na původ přírodní i kulturní, soustředit genofond
zaměřený na přirozené zdroje a jejich využití a ten
pak důsledně systematicky utřídit na základě botanických, genetických, historických a kulturních
vztahů.
A tak to, co bývá v botanických zahradách jen
v náznaku a obvykle spíš v nahodilém výběru
taxonů, v Průhonicích vyústilo k tvorbě rozsáhlých genofondových sbírek, které podchycují
genofond vybraných rodů od přírodní variability po nejnovější výsledky využití této variability
šlechtitelskou prací. Tento úkol je značně náročný.
Jeho naplňování začínalo snahou opatřovat pro
sbírky především reprezentativní materiál, bez
ohledu na jeho praktickou udržitelnost v zahradních podmínkách a v maximálním možném
objemu. To se samozřejmě během let muselo
podřizovat reálným možnostem a od problema-

tických nebo nezvladatelných úkolů bylo nutné
částečně nebo i úplně ustoupit.
Současně v souladu s hnutím v zájmu ochrany
genofondu prostřednictvím botanických zahrad,
které se rozvinulo v 70. letech minulého století, bylo nutné se ujmout ochrany té části fytogenofondu, kde neexistovaly instituce, které by
ochranu měly jako hlavní pracovní cíl. U planých
rostlin existovaly ve všech zemích stabilizované
sítě pracovišť, jejichž hlavní náplní byla ochrana
přírody, a tedy i planých rostlin. U kulturních
okrasných rostlin taková pracoviště v té době
prakticky neexistovala – nejen u nás, ale ani
v jiných zemích. Šlechtitelé a komerční podniky se
v rozvinutých zemích intenzívně věnovali aktuálnímu rozvoji genofondu, ale to, co bylo předmětem
mimořádného zájmu v předchozích desetiletí či
stoletích, nemělo téměř nikde žádné útočiště.

Významná ocenění
Botanická zahrada se pravidelně účastní se sortimenty růží a kosatců výstav, a to jak domácích,
především pořádaných Českým zahrádkářským
svazem, tak zahraničních. Významná ocenění
získaly kolekce kosatců na zahradnických
výstavách v Erfurtu (v roce 2001 Wanderpreis für
historische Iris, v roce 2003 druhou cenu ve třídě
17, a v roce 2006 zlatou medaili).

Na výstavě růží ve Veltrusech v roce 2006 získal
kultivar ‘Jubileum’ z naší sbírky ocenění Růže roku.
M. Blažek byl za úspěchy ve šlechtění kosatců
oceněn řadou zahraničních vyznamenání, z nichž
nejvýznamnější jsou Premio Chiaruggi udělené
italskou kosatcovou společností v r. 1976, Foster
Memorial Plaque od britské kosatcové společnosti
z r. 1996 a Warburton International Medal 2004.

Návštěvnicky přístupná expozice
Zahrada byla až do poloviny devadesátých let
20. století pro veřejnost přístupná jen omezeně,
především během Dnů otevřených dveří.
Snaha plně využít sbírky botanické zahrady nejen
pro odbornou, ale i širokou veřejnost, byla částečně naplněna v letech 1993–96, kdy byl získán
grant Ministerstva životního prostředí ČR na
založení expoziční zahrady o rozloze 3,5 ha. Veřejně
přístupná část zahrady byla vybudována podle
architektonické studie I. Otruby, která navazovala
na původní a částečně realizovanou studii E. Zavadila z let 1963–64. Z grantu byl připraven projekt,
realizován přenos sbírek a vybudování expozičních
záhonů. Tyto prostředky bohužel neumožňovaly
budování cest a dalších zahradních prvků.
Do prostoru expoziční zahrady byly postupně
přenášeny sbírky jednotlivých rodů (denivky, kosatce, pivoňky, kulturní růže, pěnišníky, lekníny)



v reprezentativním výběru. Celé sbírky jsou pak
umístěny v pěstitelské experimentální části zahrady. Zahrada však byla i po osázení novými
sbírkami stále přístupná pouze v pracovních
dnech a jeden či dva víkendy v roce.
Od roku 2010 se zahrada otevírá pro veřejnost
v květnu a červnu po celý týden vyjma sanitárního dne, kterým je pondělí, a uvažuje se
o dalším prodloužení otevírací doby, které je však
závislé především na finančních a personálních
možnostech zahrady.

Současnost
V roce 2011 jsme získali ze Státního fondu životního
prostředí dotaci v rámci Programu na podporu
druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů. Cílem projektu
bylo posílení druhové diverzity a ex situ uchování
jedinečného genofondu kulturně významných
neprodukčních rostlin – růží a botanických druhů
hrušní, včetně taxonů u nás ve volné přírodě vyhynulých, či stojících na různém stupni ohrožení.
Snahou bylo zpřístupnit sbírky veřejnosti, popularizovat problematikou ex situ záchovy genofondu a obeznámit návštěvníky s taxonomií a
biologií růží a botanických hrušní. Díky tomuto
projektu jsme měli možnost provést inventarizaci
dendrologických sbírek. Údaje o pěstovaných
rostlinách byly postupně zveřejněny v databázi
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Florius.cz (www.florius.cz/botanickyustav), kterou spravuje Unie botanických zahrad ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města
Prahy. Dále byla vytvořena internetová fotogalerie
www.ibotky.cz, kde postupně shromažďujeme
fotografie rostlin v našich sbírkách. Zahrada byla
doplněna o informační tabule.
Přemnožili jsme genofond planých hrušní a ovocných stromů jabloní a hrušní. Díky tomu můžeme
ve výsadbách postupně nahradit přestárlé stromy, ale zachovat jejich pestrost. Plocha botanických růží a jejich hybridů byla vyklučena
od náletů. Vybrali jsme perspektivní keře, které
byly z části ponechány na místě, aby vznikla expozice pro návštěvníky. Část keřů jsme přesadili jako
živý plot oddělující expoziční zahradu od vědecké
experimentální zahrady.
V bývalé matečnici jsme udělali probírky, a rozvolnili tak vzrostlé jehličnany i doplňující listnaté
keře. Tyto dříve nepřístupné plochy byly oploceny a postupně se mění v expozice parkového
charakteru, které rozšíří botanickou zahradu
o více jak 5 hektarů. Na současné výstavní ploše
byly upraveny záhony růží, zrušili jsme souvratě
okolo záhonů a položili záhonové obrubníky.
Současně byly dokončeny expoziční záhony
denivek, sibiřských a vodních kosatců.
Druhým projektem, který pomáhá s rozvojem
botanické zahrady, byl grant získaný díky Revolvingovému fondu MŽP na podporu udržitelného
rozvoje – Podpoře rozvoje ekoturistických a
geoturistických destinací. Cílem projektu “Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic” je zpřístupnit nové plochy a sbírky botanické zahrady pro veřejnost,
upravit prohlídkovou trasu tak, aby byl umožněn
výstup a během akcí i vstup z ulice Dobřejovické;
napojit tak prohlídkovou trasu na cyklostezku
Průhonice–Dobřejovice, doplnit informační systém nově vzniklých expozic a využít moderních
informačních metod využívajících technologii QR
kódů pro on-line informační systém botanické
zahrady, který má propojit stávající databáze
pěstovaných rostlin, fotogalerii a on-line naučnou
stezku.
Sbírky zahrady popularizujeme na pravidelných akcích určených pro širokou veřejnost.
Jedná se o Trvalkový víkend, který se koná první
víkend v červnu, a Růžový víkend, který je třetí
červnový víkend. Mimo to je připraveno k různým
příležitostem i provázení po sortimentech.

K

osatce

Iris byla starořecká bohyně duhy, poselkyně
bohyně Héry. Staří Řekové pěstovali kosatce, aby
jim po smrti usnadňovaly pouť do podsvětí. Kosatce byly známé ale mnohem dříve. Nejspíše se
na Blízkém východě pěstovaly již v období prvních
zemědělců před více než 7000 lety. Věrohodné
zprávy o jejich kultuře známe i ze starověkého
Egypta. Kosatce byly vyjmenovány mezi válečnou
kořistí, kterou přivezl faraón Thutmose ze syrských válek roku 1950 př. n. l. Kolem roku 1500 př.
n. l. se objevuje kosatec na seznamu léčivých rostlin. Egypťané považovali kosatce za oči nebes.
Květy kosatce jsou vyobrazeny také např. v mínojském paláci v Knóssu z r. 1600 př. n. l.
Kosatec hrál i důležitou roli v raném středověku,
kdy byl jedním ze symbolů Panny Marie. Byl heraldickým znakem franckých a později francouzských
králů. Fleur-de-lis totiž není lilie, jak se obecně
traduje, ale kosatec. V tomto případě nemusí jít
o nesprávné určení rostliny, ale o špatný překlad
jména (v některých jazycích se kosatce označují
jménem lilií, podobně jako lekníny, které jsou
navíc spojovány také se jménem růží). Stylizovaný
květ kosatce patří i k symbolům Florencie. Podle
místních názorů je toto použití starší než francouzské. Během Velké francouzské revoluce mohl
být ten, kdo pěstoval kosatce, označen za roajalistu a gilotinován.
Kosatce jsou různorodá skupina bylin. Popsáno
bylo přes 2000 druhů, ale většina těchto jmen
je považována za synonyma. Platných druhů se
dnes uznává kolem 300. Kosatce se vyskytují
v mírném a subtropickém pásmu severní polokoule. Najdeme mezi nimi drobné cibuloviny, jiné jsou
trsnatě rostoucí byliny či rostliny se ztloustlými
oddenky. Některé druhy jsou stálezelené, jiné zatahují buď v létě, v období sucha nebo na podzim,
aby se chránily před mrazem.
Kosatce snadno poznáme podle jejich typických
květů. Květy kosatců vyrůstají na stonku buď
jednotlivě, anebo v lichoklasu složeném z vějířků.
Listeny 1. řádu, které vyrůstají v místě větvení, jsou
obvykle bylinné, podobné listům. Listeny 2. řádu
bývají 2–3 a obalují poupata a spodní semeník.
Mohou být buď zelené jako listy, anebo blanité až
suché – papírovité. Často jsou tyto znaky kombino-

Iris winogradowii × histrioides ‘Lady Beatrix Stanley’

vané, báze je zelená a vrchol suchý. Květy se
skládají ze dvou řad okvětních lístků. Tři vnitřní
(standarts) okvětní lístky jsou u většiny druhů
vztyčené, bývají užší než vnější, vzácněji jsou velice
drobné nebo chybí. U některých kartáčkatých
kosatců a kosatců ze sekce Oncocyclus jsou
větší než lístky vnější. Tři vnější (falls) okvětní
lístky bývají nejčastěji převislé nebo odstávají
do stran. Často jsou dvou či trojbarevné, se žlutou
(či u sekce Oncocyclus tmavou, hnědou, fialovou
až černou) skvrnou před kartáčkem, uprostřed
vnějších lístků. Kosatce bez kartáčku mají často
na místě, kde bývá kartáček, žlutý jazýček.
U kartáčkatých kosatců mají nad střední žilkou
pruh velkých vícebuněčných chlupů – tzv. kartáček.
Nad každým z vnějších okvětních lístků se sklání
jedna tyčinka. Ta je shora chráněná rozšířeným
ramenem čnělky, takže tyčinky jsou ukryté mezi
ním a vnějším okvětním lístkem. Na konci ramene
čnělky je blizna, kterou překrývají dva bliznové laloky. Semeník je spodní a s ostatními částmi květu
ho spojuje okvětní trubka vzniklá srůstem bází
okvětních lístků. Plodem je trojpouzdrá tobolka.
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Iris germanica ‘Florentina Coerulea’

Vznik sbírky kosatců je svázán s osobností Milana
Blažka, který se studiem a šlechtěním kosatců
zabývá celý život. Sbírku založil v roce 1956
ve Zbuzanech u Prahy jako soukromou. Jejím základem byly domácí plané druhy a dále všechny
historické kosatce rozšířené v kultuře v okolí
Prahy. Do Průhonické botanické zahrady byla
přenesena po roce 1963. Zde se sbírka dále rozvíjela. Rozsáhlý materiál planých kosatců, podle možnosti selektovaných v době květu, byl
soustředěn z podstatné části evropského areálu.
Zdrojem starých kosatců z domácích zdrojů byly
naše tehdejší školky, Vejtasovo zahradnictví a
školky v Žehušicích a především zahradní školky
v Litomyšli. Zdrojem nových kulturních kosatců
byly četné zahrady specialistů v různých zemích
světa, především v USA, Německu, Itálii,
Švýcarsku, ale i v Rusku, Rakousku a jižní Africe.
Po zainteresování domácích amatérských i profesionálních pěstitelů se rozvinula rozsáhlá dlouhodobá výměna rostlinného materiálu i v rámci
Česka. Souběžně se s naší sbírkou vyvíjela kolekce
kosatců průhonického Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, kde se jimi zabývala Milada
Opatrná. Kosatce byly součástí dlouhodobého
hodnocení odrůd trvalek, při kterém se vyhodnocovala vhodnost pro pěstování v našich klimatických podmínkách.
Sbírka kosatců Průhonické botanické zahrady
– iridárium – je jednou z největších světových
sbírek svého druhu. V systematických expozičních
výsadbách je základem přehled planých druhů
v typických i netypických jedincích, a dále tyto
výsadby zahrnují historické mezidruhové hybridy
i řadu hybridů vycházejících z naší experimentální
práce. Největší část sbírky představuje vývojově
uspořádaný výběr kulturních odrůd od nejstarších,
které patří k nejvzácnějším, po současné novinky.
Význačná je především reprezentativním výběrem
jedinců, dokumentujícím genofond rodu a ucelenou kolekcí historických kartáčkatých kosatců.
Kompletace sbírky kulturních kosatců: M. Blažek,
P. Novák, M. Macháčková, Z. Caspers
Kompletace sbírky botanických kosatců: M. Blažek,
P. Sekerka

Iris mesopotamica
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Dělení kosatců
Kartáčkaté kosatce
Kartáčkaté kosatce jsou kosatce, které se nám vybaví jako první. Také jejich pěstování v evropských
zahradách má nejdelší tradici. Do této skupiny
patří nejvíce registrovaných zahradních odrůd.
Carolus Clusius v roce 1601 popisuje 16 různých
pěstovaných kosatců, ale nejspíše se jednalo
o původní botanické druhy nebo jejich přírodní
či spontánní zahradní hybridy.
První doložený kosatec selektovaný v zahradní
kultuře a pěstovaný pod jménem ‘Buriensis’ byl
získán v roce 1822 v té době slavným amatérským
šlechtitelem de Bure. Tento kosatec se bohužel
nedochoval, víme jen, že patřil ke skupině Plicata, tedy botanicky to byl čistý I. pallida s recesivním, netypickým zbarvením květů (bílý s fialovým lemem). Po de Bureovi následovala řada
francouzských, anglických a později německých
šlechtitelů.
Teprve začátkem 20. století začali šlechtitelé
v křížení využívat tetraploidní rostliny, které byly
převážně jako staré kulturní rostliny pěstovány
v Turecku a na Blízkém východě, kde místy
zplaněly. Rozšířily se i na Balkáně, chybějí však
doklady o tom, že by rostliny importované
do západní Evropy pocházely odtud. Příčina může
být v tom, že některé tetraploidní kosatce se nedostávaly do západní Evropy jako vlastní předmět
dovozu, ale jako příměsi k dováženým mnohem
atraktivnějším kosatcům sekce Oncocyclus.
Použití tetraploidů v křížení vedlo k výraznému
zvětšení květů. Centrum šlechtění tetraploidních
odrůd se později přesunulo do USA, a proto byly
velkokvěté kartáčkaté kosatce u nás známé také
jako tzv. kosatce americké. Dnes je k dispozici
několik desítek tisíc odrůd těchto kosatců různé
výšky a v nejrůznějších barvách květů.

Iris ×squalens

Iris pallida – bělokvětý exemplář



Historické kosatce

Původ těch nejstarších zahradních kosatců nám
již zůstane utajen. Na zahradách se od středověku pěstovaly – a dodnes pěstují – původní
středomořské druhy, především kosatec bledý
(Iris pallida). Setkáme se s ním na zahradách a
návsích na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku či
Itálii. Kromě botanických druhů se však pěstuje
celá řada hybridních rostlin. U většiny z nich není
jasné, zda vznikly náhodným křížením v přírodě,
náhodným zkřížením v zahradě či šikovností
dávných zahradníků. Mnohé tyto zahradní klony
naopak ze zahrad zplaňovaly a u některých populací kosatců dnes dokonce není jisté, zda se jedná
o původní přírodní druhy nebo kulturní odrůdy.
Řada z pěstovaných rostlin byla dokonce popsána
jako botanické druhy.
Z nich je bezesporu nejznámější kosatec německý
(I. germanica), který se v několika odrůdách
pěstoval již ve středověku. Kromě modrých a fialových klonů je nejznámější bíle kvetoucí kosatec
florentský (I. germanica ‘Florentina’).
Do širšího okruhu I. germanica jsou někdy řazeny
i rostliny s 2n = 48, které jsou často celkově větší.
Někteří autoři je udávají jako variety kosatce
německého, jiní jako samostatné druhy. Jedná se
o I. biliottii, I. croatica, I. cypriana, I. mesopotamica,
I. trojana. Jsou rozšířené ve východním Středozemí. Dají se najít i na Balkáně a přes Turecko na jih
zasahují až po Izrael. Při opylení cizím pylem jsou
plodné.
Kosatec bledý a některé klony kosatce německého
se pěstovaly (a místy dodnes pěstují) jako významné léčivé rostliny. Droga se získává usušením
oddenků. Při sušení ztrácejí nepříjemnou chuť a
získávají příjemnou, fialkovou vůni. Proto se jim
také říkávalo fialkový kořen. Používal se při léčbě
především plicních nemocí, ale také jako dochucovadlo bylinných směsí a ve voňavkářství.
Druhou skupinu historických kosatců představují
hybridní kosatce vzniklé nejspíše křížením kosatce bledého (I. pallida) a kosatce pestrého
(I. variegata). Pěstují se také již od středověku,
ještě v období první republiky se často pěstovaly
na venkovských zahrádkách. Nyní jsou vzácnější,
ale v některých oblastech je stále můžeme vidět
ve vesnických i městských výsadbách. Často
zplaněly kolem zaniklých sídel, setkáme se s nimi
na hradních zříceninách. Z nich nejznámější je kosatec bezový (I. ×sambucina), často se pěstoval
i kosatec červenofialový (I. ×squalens) a kosatec

Iris germanica ‘Kochii’

Iris ×sambucina
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bledožlutý (I. ×flavescens), který dosud patří
k nejčastěji pěstovaným drobnokvětým žlutým
kosatcům.
Ve sbírce máme jeden z historických kosatců,
který nalezl M. Blažek jako bezejmenný v našich
zahradách, a teprve po mnoha letech byl v Rakousku nalezen v jedné z botanických zahrad jako
I. ×clusii. Najít ale doklady, které by toto označení
potvrzovaly, se nepodařilo.
Starých historických kosatců si vážíme jako
nenahraditelných historických dokladů, které
obohacovaly životní prostředí našich předků.
Ty, které se zachovaly do dnešní doby, patří
k nejodolnějším odrůdám, dobře rostou i tam,
kde moderní velkokvěté kosatce zklamou. Mají
i menší nároky na kulturu, není je potřeba tak
často přesazovat a dobře kvetou i po delší době
po výsadbě na stanoviště. Navíc jejich květy jsou
pevnější a méně je poškozuje déšť a vítr. Tito
praprarodiče dnešních odrůd jsou neprávem
opomíjeni a z našich zahrádek rychle mizí.

Iris barbata – zahradní kosatce s kartáčky

Zahradní hybridy kartáčkatých kosatců, obvykle
označováné souhrnným jménem kosatec bradatý
(Iris barbata hort.), vznikly složitým křížením,
jehož stručný přehled je v následujících kapitolách. Z praktického hlediska se dělí podle výšky
kvetoucích rostlin.

Iris ×clusii

Původní druhy, které byly důležité pro šlechtění
kulturních kartáčkatých kosatců:
Diploidní (2n = 24):
• kosatec bledý (I. pallida)
• kosatec různobarvý (I. variegata)
• kosatec Reichenbachův (I. reichenbachii,
vzácněji též tetraploidní)
Tetraploidní (2n = 48):
• kosatec bezlistý (I. aphylla)
• kosatec mezopotámský (I. mesopotamica)
• kosatec trojský (I. trojana)
• kosatec velkokvětý (I. macrantha)
• kosatec nízký (I. pumila, 2n = 32)
• kosatec středomořský (I. lutescens,
syn. I. chamaeriris, 2n = 40)

Iris ×flavescens
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Iris barbata nana ‘Midnight Madness’

Iris barbata nana ‘Dot Com’

Iris barbata nana ‘Webelos’

Iris barbata nana ‘Little Blue Eyes’
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Nízké bradaté kosatce Iris barbata nana
Výška kvetoucích rostlin je 15–46 cm. Tvar květů
se šlechtitelům podařilo přizpůsobit tak, že vnější
okvětní lístky směřují co nejvíce do stran, aby byly
viditelné shora. Kosatce této skupiny jsou rané,
kvetou začátkem května.
Šlechtění nízkých odrůd vycházelo z kosatců
z příbuzenstva I. lutescens. Jsou plodné a v charakteru rostlin (velikosti a proporcích) stálé. Nejstarší
kulturní odrůdy byly vybírány přímo mezi semenáči
planých druhů, novější vznikají nejčastěji křížením
vysokých velkokvětých kultivarů zahradních
kosatců s kosatcem nízkým – I. pumila. Vzácněji se
na šlechtění podílel také I. arenaria a I. bloudowii,
avšak vzhledem k omezené plodnosti hybridních
rostlin se nepodařilo pokračovat ve šlechtění
v dalších generacích.
První známé nízké kultivary byly ‘Pumila Caerulea’
(Prince 1829) a ‘Pumila Atroviolacea’ (Todaro,
1856). Do poloviny 20. století se nové kultivary
vyskytovaly jen ojediněle. Na rozdíl od zmíněných
dvou kultivarů to nebyli mezidruhoví kříženci, ale
spíše šlo o selektované jedince planých kosatců
z okruhu I. lutescens.
Skutečný rozvoj nízkých kultivarů hybridního
původu nastal až po roce 1950. Tehdy z vysokých
velkokvětých moderních kosatců, které byly
v USA kříženy s I. pumila dovezeným z východního
Rumunska, vznikl velký počet nízkých kosatců,
které byly označeny společným jménem ‘Lilliput’.
Významným šlechtitelským mezníkem byl kultivar
‘Green Spot’ (Cook, 1951), jeden z prvních hybridů
se zeleným nádechem květu, a dále odrůdy
s modrofialovým kartáčkem, jako ‘Laurin’ (Hanselmaer, 1958) nebo ‘Gingerbread Man’ (Jones,
1968). Převážná většina těchto hybridů se řadí
mezi základní nízké kosatce (SDB – Standard
Dwarf Bearded) vysoké 20–46 cm. Světle modrý
‘Small Wonder’ z r. 1951 je typickým zástupcem
skupiny hybridů od významného amerického
šlechtitele a propagátora kosatců G. Douglase.
Miniaturní kosatce (MDB – Miniature Dwarf
Bearded) vysoké do 20 cm. Většina kultivarů má
původ buď z křížení základních nízkých kosatců
s nízkými botanickými druhy, anebo pocházejí
přímo z planých kosatců. Plodnost, a tedy i možnost plánovitého křížení ve více generacích, závisí
na původu: čisté druhy jsou plodné, zatímco
kříženci základních nízkých kosatců (či jim
odpovídající druhy z okruhu I. lutescens) s kosatcem nízkým jsou plodní jen velmi omezeně.

Střední bradaté kosatce – Iris barbata media
Středně vysoké odrůdy, střední kosatce (IB – Intermediate Bearded) jsou rostliny 41–70 cm vysoké. V Průhonicích kvetou tyto kosatce v poslední
třetině května.
Převážně odpovídají geneticky, morfologicky
i dobou kvetení kosatci německému. Nejstarší
kulturní odrůdy byly vybírány mezi kříženci
planých druhů – velkokvětých vysokých kosatců
z okruhu I. trojana opylených pylem ranějších
nízkých kosatců z okruhu I. lutescens. Novější
kultivary středních kosatců vznikají nejčastěji
křížením vysokých velkokvětých kultivarů zahradních kosatců (Iris barbata elatior) s kultivary
nízkých zahradních kosatců (Iris barbata nana).
Do této skupiny se řadí i dvě podskupiny. Miniaturní vysoké (MTB – Miniature Tall Bearded) jsou
celkově drobnější, kvetou dříve a mají menší květy
než velkokvěté kosatce. Některé z nich jsou vybrány přímo z přírody, jako např. ‘Loppio’ (Farr,
1912), jiné jsou tak málo prošlechtěné, že na nich
můžeme ještě sledovat typické znaky I. illyrica
nebo I. cengialti. Jsou oblíbené především díky
historizujícímu vzhledu. Využití nacházejí v historických a venkovských zahradách. Obrubové kosatce (BB – Border Bearded) jsou drobnější formy
vysokých velkokvětých kosatců. Liší se od nich jen
svými rozměry a vznikají někdy nahodile při jejich
šlechtění. Své jméno dostaly proto, že jsou vhodné do okrajů na záhonech s vysokými kosatci,
s kterými kvetou současně.
Vysoké bradaté kosatce – Iris barbata elatior
Mezi vysoké kosatce (TB – Tall Bearded) řadíme
rostliny dorůstající 75–120 cm. Kvetou koncem
května a v první polovině června.
Vysoké odrůdy bradatých kosatců patří u nás
k nejvýznamnější skupině zahradních kosatců.
Odpovídají geneticky, morfologicky i dobou
kvetení kosatcům, ze kterých byly vyšlechtěny.
Nejstarší malokvěté, diploidní kulturní odrůdy
vznikly křížením kosatce bledého (I. pallida) s kosatcem pestrým (I. variegata) nebo byly vybírány
přímo mezi semenáči kosatce bledého, který je
v zahradách podstatně životnější než kosatec
pestrý. První kříženci této skupiny byli považováni
za druhy – byli označeni druhovými jmény; viz historické kulturní kosatce.
Novější velkokvěté tetraploidní kultivary vznikají
z pokročilých generací složitých křížení, na jejichž
počátku byly diploidní malokvěté, vysoké plané

Iris barbata nana ‘Sass with Class’

Iris barbata nana ‘Spot of Tea’

Iris barbata nana ‘Little Black Belt’
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Iris barbata elatior ‘Count Dracula’

Iris barbata elatior ‘Big League’

Iris barbata elatior ‘Grecian Skies’

Iris barbata elatior ‘Fire Magic’

Iris barbata elatior ‘Fly to Vegas’

Iris barbata elatior ‘Milestone’

Iris barbata elatior ‘Fire Cracker’

Iris barbata elatior ‘Crinoline’

Iris barbata elatior ‘Funny Bird’

Iris barbata elatior ‘One Desire’

Iris barbata elatior ‘Ginger Swirl’

Iris barbata elatior ‘Silence’
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nebo kulturní kosatce a tetraploidní vysoké
velkokvěté kosatce z příbuzenstva I. trojana.
Ty byly dováženy koncem předminulého století
z Malé Asie a Blízkého východu, kde zdomácněly
v kultuře, a nejspíše se místy usadily i druhotně
v přírodě. Počátkem 20. století začali šlechtitelé
křížit tetraploidní asijské kosatce s tehdejšími
zahradními kosatci, které měly menší květy. Tak
vznikly první velkokvěté kulturní kosatce, jejichž
počet začal brzy rychle stoupat. K nejstarším stále
pěstovaným patří kultivar ‘Alcazar’ (Vilmorin,
1910). Barvy květů byly sice zpočátku méně pestré než u malokvětých kultivarů, ale tento nedostatek byl během několika generací odstraněn.
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století začínají
mít velkokvětě kosatce znatelnou převahu a nakonec zcela ovládají pole.
Barvy bradatých kosatců
Malokvěté bílé kosatce můžeme najít jako mutace v přírodě. Jednou z nejstarších pěstovaných
odrůd je ‘Innocenza’ (Lémon, 1854), hybrid blízký
k I. variegata. Zdrojem bílé barvy velkokvětých
kosatců je bílá forma I. kashmiriana. Mezi jeho
potomky vynikl významný kultivar ‘Purissima’
(Mohr-Mitchel, 1927) a jeho semenáč ‘Snow
Flurry’ (Rees, 1939), který se proslavil jako jeden
z nejlepších rodičů v historii šlechtění díky své
otužilosti a pevnému velkému květu a zvlněným
okvětním lístkům.
Linie modrých odrůd pochází z I. pallida. První
velkokvěté modré kosatce vznikaly jako kříženci
I. pallida s tetraploidy ze Středozemí (I. cypriana, I. mesopotamica) – např. ‘Crusader’ (Foster,
1913) a ‘El Capitan’ (Mohr-Mitchell, 1926). Křížení
s bělokvětými kultivary, zejména se ‘Snow Flurry’
(Rees, 1939) přenášejícím zvlnění, přispěly k tvarové dokonalosti jejich květů.
Žlutokvěté kosatce vycházejí z I. variegata. Objevovaly se mezi zahradními semenáči od počátku
šlechtění. Nejstarším světle žlutým kulturním
kosatcem je Iris ×flavescens a mezi sytě žlutými
je nejstarším dochovaným kultivarem ‘Aurea’
(Jacques 1830).
Růžovokvěté kosatce vycházejí z mutací I. pallida.
K prvním hybridním kultivarům patří malokvěté
odrůdy ‘Queen of May’ (Salter, 1859) a ‘Her Majesty’ (Perry, 1903).
Korálově lososovo-růžové kosatce se objevily až
při křížení velkokvětých kultivarů, k nejstarším
uchovaným kultivarům patří ‘Gold Fish’ (Wareham

1925). Dokonalejší jsou ‘Spindrift’ (Loomis, 1945) a
‘Pink Cameo’(Fay, 1946), na které od 50. let navazuje bezpočet růžových kosatců ve stále čistějších
barvách a bohatších tvarech. Od této linie se již
v jejím základu oddělily meruňkové odstíny, které
v dalším vývoji došly až k oranžové barvě. K prvním
oranžově růžovým velkokvětým kosatcům patřil
‘Melody Lane’ (Hall, 1947). Mezi semenáči lososových kosatců se příležitostně vyskytují také
fialověrůžové kosatce s červenými kartáčky.
Červené kartáčky se šlechtitelé pokusili přenést
i do kosatců s jinou základní barvou. Podařilo
se to u bílé, levandulové až modrofialové, žluté,
dokonce také u zbarvení typu Plicata a později
prakticky u všech ostatních barev. K úspěšnému
výsledku bylo vždy potřeba vyzkoušet větší
počet rodičovských odrůd a pěstovat semenáče
v několika generacích. K prvním nejlepším patřil
bílý velkokvětý kosatec ‘Christmas Time’ (Schreiner, 1965) a levandulově modrý ‘Rippling Waters’
(Fay, 1961).
Dvoubarevné kosatce linie Progenitor jsou
relativně novou kategorií kulturních kosatců,
která přinesla zásadní změny v barevnosti všech
kosatců s kartáčky. Starší dvoubarevné kosatce
navazovaly na I. variegata. Od 50. letech 20. století docházelo k podstatnému růstu počtu dvoubarevných kosatců vycházejících ze středně vysokého (IB) kultivaru ‘Progenitor’ (Cook, 1951).
Dvoubarevnost této linie nepochází od I. variegata, ale od I. reichenbachii. Vznikl z křížení žluté
formy I. reichenbachii se světle modrým kosatcem
‘Shining Waters’ (Essig, 1933). Vlastní odrůda ‘Progenitor’ nebyla pěstitelsky příliš atraktivní, ale
geneticky nesmírně cenná. Jeho první potomci
představovali podstatné zlepšení starších kosatců
typu Amoena. Později byla dominantní dvoubarevnost spojena i se všemi existujícími liniemi
jednobarevných kosatců a s kosatci typu Plicata.
Vznikly tak zcela nové barvy květů spojené s moderním tvarem. V sedmdesátých letech 20. století
se objevují také první dvoubarevné kosatce z linie
Progenitor, u kterých se podařilo „přišlechtit“
červené kartáčky.
Hnědé zbarvení v květech najdeme již u planého
I. variegata, stejně tak i u malokvětých kultivarů,
kde se již nemusí omezovat na žilkování.
Důležitým mezníkem ve šlechtění velkokvětých
jednobarevných odrůd byl kávově hnědý kosatec
z Francie ‘Jean Cayeux’, který byl intenzivně
využíván při šlechtění velkokvětých hnědých
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kosatců. Hnědokvěté kosatce směřují na jedné
straně k červenohnědým odstínům, na druhé
staně k červenofialovým. Jasně červená barva
je u dosavadních kosatců vyloučená, i když o ni
šlechtitelé již dlouho usilují.
Nejslavnější fialově červená malokvětá odrůda
byla ‘Seminole’ (Farr, 1920), mezi prvními
velkokvětými se proslavil ‘Morning Splendor’
(Shull, 1923). Oba tyto kultivary bychom našli
v rodokmenu současných červených kosatců
a také u některých černých a hnědých odrůd.
Tmavofialové až černé odrůdy byly u malokvětých
kosatců poměrně vzácné. K nejtmavějším vysokým malokvětým kosatcům patří ‘Black Prince’
(Perry 1900). Při šlechtění velkokvětých kosatců
této barvy byl nejvíce využíván ‘Black Forest’
(Schreiner, 1945) a dvoutónový ‘Sable’ (Cook,
1938). Oba měly mezi předky I. aphylla. Jejich
použitím vznikly dvě linie tmavofialových až
černých odrůd – jednobarevná a dvoutónová,
které se spolu často prolínaly.
Terminologie používaná k charakteristice
různých barevných skupin bradatých kosatců
V zásadě se kosatce z hlediska zbarvení květů dělí
na jednobarevné a dvoubarevné.
Jednobarevné, označované v angličtině jako self,
se seskupují podle základní barvy, případně se
v rámci jednotlivých barev podle jejich sytosti dále
ještě rozlišují na světlé, střední a tmavé.
Doplňkem některých jednobarevných kosatců
může být světlejší až bílý střed vnějších okvětních
lístků, který se označuje jako „halo“.
Třídění dvou a vícebarevných kosatců je složitější.
K charakteristice jejich zbarvení se využívají historické termíny v latině a angličtině. Ty se většinou
v jiných jazycích jen upravují, pouze někdy se i
překládají.
Bicolor – jiné kombinace dvou různých barev, než
u kategorie Variegata a Amoena.
Bitone – kombinace dvou tónů jedné barvy, ale
jiné než u kategorie Neglecta.
Blend – výsledná barva je dána prolínáním více
barev – přelivy, stínování; tento termín se používá
při prolínání barev jak u jednobarevných, tak
i dvoubarevných kosatců.
Broken (streaked) – roztříštěné, přerušované
barvy, kde základní zbarvení je obohaceno
nepravidelně rozptýlenými místy bez pigmentu.
Flavescens – vnitřní okvětní lístky jsou žluté, vnější
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Iris barbata elatior ‘Thornbird’ – růžek (horn)

bílé, případně s úzkým žlutým lemem. Totéž se
vyskytuje u lososově růžových kosatců, které jsou
od žlutých odvozené.
Neglecta – modré či fialové květy se světlejšími
horními okvětními lístky.
Plicata – významná recesivní forma zbarvení
květů, kde bílé okvětní lístky mají v lemu modré
nebo fialové (anebo i hnědé) žilkování.
V rámci této recesivní skupiny se u novodobých
kultivarů této kategorie odštěpily další formy
redukce barviv:
Glaciata – žilkování je zcela potlačené.
Fancy Plicata – výrazné žilkování po celé ploše.
Luminata – modrá či fialová základní barva
s bělavými žilkami (jakýsi negativ kresby Plicata,
ale zbarvení se neomezuje jen na lem okvětních
lístků).
Reverse Amoena –fialová barva horních okvětních
lístků a bílá na dolních lístcích. Geneticky odlišný
typ rozložení barviv, ale vzhledově podobný jako
u typu Flavescens.
Variegata – zbarvení odpovídá I. variegata (žlutá a
hnědá a případně fialová) .
Terminologie tvarů květů
Základní tvar květů se v zásadě blíží ideálu, kde
horní okvětní lístky jsou sevřené a tvoří uzavřený
celek, dolní okvětní lístky odstávají. V angličtině se
označují jako flaring.
Anglická terminologie se často vžila nejen v češtině, ale i v jiných jazycích, pokud se nepodařilo
najít přijatelné ekvivalenty.
Detailní tvarové odchylky jsou charakterizovány
těmito nejčastějšími termíny:
Okraj okvětních lístků může být zvlněný (ruffled),
krepovaný (crinkled) nebo jsou na okrajích krajkovité výrůstky (laced).
Řada kartáčků u některých odrůd může být
protažena v růžky čili křídla (horns) nebo lžičky
(spoons). Tyto odrůdy jsou někdy označovány
jako Space Age Irises (SA).

Arilové kosatce

Arilové kosatce jsou kartáčkaté kosatce, pro které
je charakteristické, že mají na semeni bílé kroužky
– límec (aril). V zahradách se pěstují především
kosatce série Oncocyclus, Regelia a jejich kříženci.
Série Oncocyclus
Oddenkaté kosatce, jejichž oddenky bývají v místě,
kde vyrůstají listy, korálkovitě ztloustlé. Listy obvykle vyrůstají na podzim a zatahují na konci jara.
Stonek je jednokvětý. Květy jsou velké, kartáčkaté,
často nápadně žilkované. Rostou v pustinných
oblastech východního Středozemí až Střední
Asie. Dělí se na dvě skupiny. Teplomilné kosatce
ze Svaté země jsou poměrně vysoké, s listy dlouhými, rovnými nebo jen mírně zahnutými. Většinou
mají květy tmavě purpurové až skoro černé. U nás
zmrzají, lze je pěstovat pouze ve skleníku. Druhou
skupinou jsou nižší kosatce s kratšími, srpovitě
zahnutými listy a velkými květy. Obtížně se pěstují,
protože nesnášejí letní a podzimní vlhko. Nejlépe
prospívají ve skalničkových sklenících, při dobré
kultuře lze některé druhy pěstovat venku.
Série Regelia
Oddenkaté kosatce, jejichž oddenky jsou tenké,
hlízovitě zakončené, hojně větvené. Listy jsou
mečovité, neprohnuté, stonky obvykle dvoukvěté.
Květy mají kartáčky na vnějších a někdy i na
vnitřních okvětních lístcích. Pochází z hor Střední
Asie. Z této skupiny kosatců se občas pěstují kosatec výběžkatý (Iris stolonifera), I. hoogiana a
I. korolkowii.
Aril-hybridy
Arilové kosatce je možné křížit mezi sebou a
jsou také křižitelné s bradatými kosatci. Souhrnný název pro tyto hybridy je Arilbred. Hybridy
kombinují vlastnosti rodičů jak ve svém vzhledu,
tak i v nárocích na pěstování. Protože kosatce
série Oncocyclus i Regelia jsou poměrně náročné
na pěstování, jsou i výsledné hybridy na pěstování
náročnější než bradaté kosatce – ale obvykle
méně než původní arilové druhy.
Odrůdy vzniklé šlechtěním teplomilných kosatců
série Oncocyclus (I. atropurpurea, I. aurantiaca, I. nigricans), pocházejících z údolí Jordánu a
Mrtvého moře, se vyznačují obvykle tmavými
až černými květy. Bohužel jsou vhodné především
pro středomořské oblasti – pěstují se v Izraeli a
Kalifornii, u nás vymrzají.

Iris ‘Dardanus’

Iris lortetii, semena s výrazným límcem – arilem

Větší význam měly odrůdy vzniklé křížením tureckých a kavkazských kosatců. Mezi prvními
byly I. ‘Ib-mac’ (C. G. Van Tubergen, 1910) vzniklý
zkřížením I. iberica × macrantha (2n = 44) , ‘Lady
Lilford’ (Sir Michael Foster, 1916), která vznikla
z křížení I. paradoxa × pallida (2n = 46) a ‘Ismali’
(Sir Michael Foster, 1909), původem z I. iberica ×
pallida (2n = 46).
K nejodolnějším aril-hybridům u nás patří hybridy
skupiny Regeliocyclus, které vznikly zkřížením
kosatců série Regelia s kosatci série Oncocyclus (např. I. iberica). S křížením těchto kosatců
se začalo přibližně před 100 lety v Holandsku,
kdy C. G. van Tubergen provedl první pokusná
křížení. Dodnes se pěstuje například kultivar ‘Theseus’ z roku 1915. Asi nejznámějším pozdějším
šlechtitelem této firmy je Antoine Hoog. Rostliny
se vyznačují exotickým vzhledem květů v barvách
bílé, okrové, hnědé a fialové s výrazným tmavě
fialovým či hnědým žilkováním a okem. Vnitřní
okvětní lístky jsou široké, vztyčené, vnější dolů
ohnuté.
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Kosatce bez kartáčků
Hřebínkaté kosatce

(sekce Lophiris, syn. Evansia)
Kosatce s plochými květy, okvětní lístky mají
obvykle zvlněný okraj. Vnitřní bývají skvrnité,
kartáčky mají silnější chlupy v méně řadách,
připomínají hřebínek. Některé mají tenké oddenky, jiné vytvářejí na povrchu země či nad zemí
stolony. Kosatce hojně pěstované ve východní
Asii (I. formosana, I. japonica), ačkoliv se jedná
o rostliny s téměř tisíciletou historií v kultuře, jsou
jen minimálně variabilní. Většina asijských druhů
je pro naše zahrady příliš teplomilná.
V naší sbírce si můžete prohlédnout severoamerický I. cristata a asijský I. tectorum.

Sibiřské kosatce

Iris tectorum

Iris sibirica ‘Blueberry Fair’
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Kosatce sekce Sibericae jsou trsnaté rostliny
s krátkými, větvenými oddenky. Listy na podzim celé hnědnou a zatahují, mladé listy se ale
zakládají již na podzim. Stonek je obvykle bezlistý, jednoduchý nebo větvený. Tobolky jsou
na průřezu okrouhlé nebo okrouhle trojúhelníkovité, bez žeber.
Zahradní odrůdy pocházejí především ze dvou
druhů – kosatce sibiřského (I. sibirica) a kosatce
krvavého (I. sanguinea). Druhý jmenovaný má
větší květy, nevětvený stonek nese na vrcholu dva
květy. Oba druhy mají 2n = 28, snadno se spolu
kříží.
Pěstování sibiřských kosatců je známé od začátku
17. století v Anglii a do stejného období spadá
introdukce I. sanguinea do zahrad v Japonsku. Zahradní odrůdy sibiřských kosatců jsou známé již
začátkem 19. století – bělokvětý I. sibirica ‘Alba’
byl popsán v roce 1809, zakrslý I. sibirica ‘Acuta’
v roce 1814 a plnokvětý I. sibirica ‘Flore Pleno’
v roce 1852. Do roku 1900 bylo vyšlechtěno pouze
11 odrůd.
Významný impuls ve šlechtění znamenala introdukce I. sanguinea, který dovezl Peter Barr
v roce 1900 do Anglie. Přesto nové kultivary
přibývaly pouze zvolna. K nejvýznamnějším
šlechtitelům patřila Američanka Frances Cleveland, která registrovala do roku 1938 kolem
40 odrůd.
Po druhé světové válce patřila k nejvýznamnějším
šlechtitelům rovněž Američanka Elizabeth Scheffy,
která mimo jiné vyšlechtila levandulově kvetoucí

odrůdy a odrůdy remontantní (např. růžový ‘Pink
Allure’, (Scheffy, R. 1953), fialový ‘Blue Moon’
(Scheffy, R. 1952). V roce 1957 vyšlechtil Frederick W. Cassebeer odrůdu ‘White Swirl’ s velkým
plochým bílým květem, která byla později často
používána ve šlechtění pro charakteristický tvar
květu. První tetraploidní sibiřské kosatce vznikaly
kolem roku 1965, ale jednalo se o nestálé chiméry.
První stálé tetraploidní sibiřské kosatce získané
pomocí kolchicinu ‘Orville Fay’ a ‘Fourfold White’
registroval Currier McEwen v roce 1970. V roce
1975 bylo již registrováno 590 odrůd sibiřských
kosatců.
Ze současných evropských šlechtitelů je nejvýznamnější Thomas Tamberg, který kříží i méně
běžné druhy v rámci této skupiny. Některé jeho
odrůdy si můžete prohlédnout v expozici.

Kosatce skupiny Spuria

Kosatce s dřevnatějícími oddenky. V místě,
kde vyrůstají listy, jsou oddenky prstencovitě
ztloustlé. Listy jsou kožovité, stonek je obvykle
chudě větvený. Květy mají vnitřní okvětní lístky
vzpřímené, vnější jsou přibližně stejně široké jako
čnělka, vnější část, která čnělku přesahuje, se
oválně či srdcovitě rozšiřuje a ohýbá směrem dolů.
Květy tak připomínají cibulové kosatce podrodu
Xiphium, se kterými jsou podle molekulárních dat
také příbuzné. Tobolka je na řezu trojúhelníkovitá,
chlopně tobolky mají dvě výrazná žebra. Semena
mají papírovité osemení.
Hybridogenní kosatce skupiny Spuria (I. orientalis, I. xanthospuria, I. monnieri) byly pěstovány
ve východním Středozemí, v oblastech pod
tureckou nadvládou, jako dekorativní rostliny
na hřbitovech a podél zavlažovacích kanálů již
od středověku. Introdukce do zahrad západní
Evropy proběhla ve Francii ve školkách M. Lemonniera v 19. století. Na konci století sir Michael
Foster dovezl první rostliny do Anglie a vyšlechtil
první zahradní hybridy. Nejznámější je ‘Monspur’
(Foster, 1890), který vznikl zkřížením I. monnieri
a I. spuria.
Ve 20. letech 20. století Američan T. A. Washington
začíná s cíleným šlechtěním kosatců této skupiny.
Za základ bere již zmíněnou odrůdu a další taxon
jako I. spuria a I. halophila. Získává rostliny s celou
barevnou škálou od bílé, žluté po tmavě modrou. Později jsou tyto kosatce dále šlechtěny
v Evropě a na Novém Zélandě. Zahradní hybridy

Iris sibirica ‘Lime Heart’

Iris sibirica ‘Smiley Face’

19

kosatců skupiny Spuria jsou poměrně mohutné rostliny vysoké až 1,5 m, s pozdní dobou
květu – v Průhonicích vykvétají na konci června.
V ČR se šlechtění kosatců skupiny Spuria věnuje
Milan Blažek v BÚ AV ČR v Průhonicích. Na základě
materiálu získaného ve školkách Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin v Laufenu (Německo)
byly provedeny výsevy a následná selekce. Materiál se nyní zpracovává.
Kromě jmenovaných hybridů se ze sekce Spuria
v zahradách pěstuje kosatec trávolistý (I. graminea). Rostliny v kultuře mají jen minimální variabilitu. Ačkoliv druh není příliš ozdobný, protože
se květy schovávají mezi listy a jsou vidět pouze
z boku trsu, jedná se o oblíbenou rostlinu venkovských zahrad. První záznam o pěstování pochází
nejspíše z Cambridgeské botanické zahrady,
z roku 1733.

Vodní kosatce

První známé záznamy o pěstování japonských
kosatců (I. ensata, syn. I. kaempferii) pocházejí
z 15. století. V roce 1681 je v knize Kadan-Komoku
popis několika odrůd a z roku 1799 pochází zmínka již o stovkách známých odrůd.
První japonské kosatce dovezl do USA Thomas
Hog v roce 1869, první rozsáhlejší komerční dovoz
proběhl v roce 1877. Do Severní Ameriky a Evropy
byla dovezena řada vyšlechtěných odrůd, proto
mohli západní šlechtitelé navázat na již existující
barevné a tvarové odchylky. Velkou popularitu
získaly především v USA na začátku 20. století,
kdy se jejich komerčnímu pěstování a šlechtění
věnovala řada firem.
Zájem o japonské kosatce byl přerušen hospodářskou krizí a zvláště pak nenávistí vůči Japoncům během II. světové války. Od 80. let však
zažívají japonské kosatce svou renesanci.
Tetraploidní japonské kosatce nejsou známy
z přírody a byly získány poprvé v 60. letech pomocí
kolchicinu. První, ‘Raspberry Rimmed’, vyšlechtil
Currier McEwen v roce 1979. Ve šlechtění polyploidních japonských kosatců pokračoval Němec
Eckard Berlin a Japonci Mototeru Kamo, Hiroshi
Shimizu, Teutonu Yabuya. Tetraploidní japonské kosatce mají širší, tmavěji zelené listy a větší
pevnější květy.
V Čechách se šlechtění japonských kosatců
věnoval Jiří Dudek (‘Caciga’, 2000 a ‘Promenáda’
2001) a dnes pokračuje Zdeněk Seidl (‘Fialový Po-

Iris orientalis

Iris graminea
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Iris ensata ‘Foreign Intrigue’

Iris setosa

Iris versicolor

Iris laevigata ‘Monstrosa’

Iris ensata ‘Epimetheus’

Iris versicolor ‘John Wood’

Iris ensata ‘Sweet Murmur’

Iris pseudata ‘Tako No Sato’

Iris pseudata ‘Kurokawa Noh’

Iris pseudacorus ‘Flore Plena’

Iris pseudata ‘Ryugan’

Iris pseudata ‘Yukiyanagi’
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prach’, 1999 a ‘Silesian Sky’ 2005). Zbývající vodní
kosatce (I. laevigata, I. virginica, I. versicolor, I. setosa, I. pseudacorus) jsou velice variabilní co se týče
zbarvení květů a od většiny z nich jsou popsány a
v zahradě pěstovány barevné odchylky. Navíc se
jednotlivé druhy mezi sebou snadno kříží, hybridy
však nedosahují kvality odrůd I. ensata a pěstují se
jen zřídka. Výjimkou jsou hybridy I. pseudacorus
a I. ensata (tzv. pseudata). Kombinují totiž barvy
japonských kosatců (modrá, fialová, růžová) se
žlutým zbarvením I. pseudacorus, obvykle mají
výrazné hnědé či fialové oko a žilkování zděděné
od kosatce žlutého. Možnost křížení těchto dvou
druhů byla známa již dříve, ale hybridy se rozšířily
až díky práci Japonce Hiroshi Shimizu koncem
20. století. Nejstarší je kultivar ‘Kinshikou’ (Shimizu, 2004).

Iris cycloglossa

Cibulové kosatce
Cibulové kosatce představují zahradnicky i botanicky svébytnou skupinu kosatců. Ačkoli rod
Juno poprvé popsal Leopold Trattinnick začátkem
19. století, o taxonomii cibulových kosatců se
nejvíce zasloužili sovětští botanici, především
G. I. Rodioněnko. Dnes se jednotlivé rody cibulových kosatců (Juno, Xiphium, Iridodictyum) opět
považují pouze za podrody širokého rodu kosatec
(Iris).

Kosatce podrodu Scorpiris (Juno)

Drobné až poměrně mohutné rostliny vysoké
i přes 50 cm. Cibule mají nápadné, ztloustlé a
dlouhé kořeny. Slupka cibule je hladká. Listy jsou
poměrně široké, složené do tvaru písmene V.
Větší druhy poněkud připomínají kukuřici. Rostou
ve Středozemí, na Blízkém východě a ve Střední
Asii. Popsáno bylo 56 druhů. Kvetou na jaře a
počátkem léta.

Iris graeberiana

Kosatce podrodu Xiphium

Iris bucharica ‘Bicolor’

22

Poměrně velké rostliny dorůstající i více než
50 cm. Cibule jsou kryté hladkou slupkou. Listy
mají na příčném průřezu tvar písmene V, vyrůstají
na podzim nebo na jaře před rozkvětem. Pocházejí ze západního Středozemí. Popsáno je 7 druhů,
v zahradách se pěstují především jejich kříženci.
Anglické kosatce jsou odrůdy vyšlechtěné z Iris lati-

Průvodce po sbírkách

folia (syn. I. xiphioides), původem z horských luk
v Pyrenejích. Listy raší na jaře, květy jsou fialové,
modré nebo bílé se žlutou skvrnou na bázi, nikdy
celé žluté. Dosahují výšky až 1 m, proto se výborně
hodí i k řezu.
Španělské kosatce jsou též odvozené od druhu
I. xiphium, který roste v západním Středozemí po
Korsiku a jih Itálie. Listy raší již na podzim, květy
v barvách modrých, fialových, bílých i žlutých.
Mají dlouhou tradici pěstování, např. Phillip Miller
uvádí v roce 1732 již 16 odrůd. Pěstují se především
na řez, u nás nejsou dostatečně mrazuvzdorné.
V polovině padesátých let jsou španělské kosatce
nahrazovány tzv. holandskými kosatci. Jedná se
o hybridní odrůdy vyšlechtěné z I. xiphium, I. tingitana a I. latifolia. Na jejich šlechtění se podíleli
především bratři Hoogové pracující pro firmu van
Tubergen. Rostliny jsou vůči mrazu odolnější než
kosatce španělské. Z větší části se pěstují pro řez
květů. Jsou vysoké 40–60 cm. U nás, pokud je
pěstujeme venku, kvetou v červnu; na záhonech
vydrží kvést poměrně dlouho. Nevýhodou je, že
raší již na podzim a jejich listy přes zimu snadno
namrzají. Proto je přes zimu chráníme chvojím.

Iris ×hollandica ‘Romano’

Iris danfordiae

Kosatce podrodu Hermodactyloides

Drobnější rostliny vysoké v době květu kolem
10 cm, dříve řazené do rodu Iridodictyum. Menší
cibule jsou kryté síťkovanými zbytky starých listů.
Listy mívají čtvercový průřez, vyrůstají na jaře
v době květu. Popsáno je kolem deseti druhů,
které jsou rozšířeny od Středozemí do Střední Asie.
V Průhonicích kvetou od konce února do dubna.
Nejčastěji se pěstují kosateček síťkovaný (l. reticulata), původem z Turecka a Kavkazu, kosateček
Danfordové (l. danfordiae) z východního Turecka,
a I. histrioides ze severního Turecka. Od jmenovaných druhů jsou k dispozici desítky zahradních
odrůd lišících se především v barvě květů.
Velice atraktivní jsou také jejich mezidruhoví
kříženci. K nejznámějším patří odrůda ‘Katherine Hodgkin’ vzniklá z volného zprášení I. histrioides a I. winogradowii. Výsev provedl v roce
1955 E. B. Anderson, rostlina poprvé vykvetla
v roce 1960. Dnes patří pro svůj atraktivní vzhled
k nejpěstovanějším kosatečkům. Stejné rodiče má
také odrůda ‘Lady Beatrice Stanley’. Mezi další
mezidruhové křížence kosatečků patří hybridy
mezi I. histrioides a I. reticulata (například odrůdy
‘Harmony’ a ‘George’).

Iris winogradowii × histrioides ‘Frank Elder’

Iris reticulata ‘Pauline’
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Šlechtění kosatců u nás
Počátky českého a československého šlechtění
kosatců sahají do roku 1958, do zahrady rodiny
Blažkových ve Zbuzanech u Prahy. V té době
k nám pronikly první moderní bradaté kosatce,
o které byl obrovský zájem.
Práce pokračovala od r. 1964 paralelně i nezávisle
v Botanické zahradě v Průhonicích. Po prvních
orientačních kříženích na konci 50. let započal
M. Blažek s tématickou hybridizací, která bez
přerušení trvala přes 20 let. Jeho původním
cílem byla orientace v genetických poměrech
planých a kulturních kosatců, z mnoha křížení
ale vznikaly rostliny, které si zasloužily udržení
v kultuře, a tak se experimentální práce spojila
s prací šlechtitelskou.
Od počátku až do 80. let bylo vyzkoušeno několik
set rodičovských kombinací. Největšího počtu hybridizací bylo dosaženo v 70. letech. Tak například
v r. 1970 provedl přes 700 křížení, v roce 1976
celkem 506 opylení, která přinesla 202 položek
hybridních semen. Později už probíhalo jen
pěstování a hodnocení získaných hybridů.
V první fázi našeho šlechtění kosatců se rozvinuly
tři kategorie selekční práce: dva typy se týkaly
skutečné plánovité hybridizace v rámci kosatců
s kartáčky. Později přistoupila i selekce mezi
spontánními semenáči hybridů skupiny Spuria.
První kategorií byla kombinace moderních
kultivarů s planými druhy, především s jejich netypickými klony. Tato práce přinesla významné
výsledky, z nichž některé se ve své době řadily
k nejprogresivnějším hybridům na mezinárodní
úrovni. Bylo tomu tak nejspíše díky volbě vybraných jedinců mezi planými druhy.
Druhá kategorie se zaměřila na vzájemné křížení
stávajících kultivarů, převážně amerického
původu. Výsledky svou kvalitou odpovídaly dobrým moderním zahraničním kultivarům.
Třetí – a to poměrně překvapivou – kategorií bylo
pěstování spontánních semenáčů moderních
kultivarů skupiny Spuria. Zatímco u prvních dvou
skupin byly práce v těsné vazbě na studium genetických vazeb mezi rodičovskými druhy a kultivary, u třetí šlo jen o selekci. I ta však přinesla
pozoruhodné výsledky.
Šlechtěncům z různých skupin I. barbata se dostalo v mezinárodních soutěžích ve Vídni a Florencii během let sedm ocenění. Naše nejúspěšnější
semenáče se začlenily do průhonických sbírek a

24

Průvodce po sbírkách

Iris spuria ‘Pestrokřídlec’

do programu EVIGEZ. Počátkem šedesátých let se
k naší práci připojila úspěšná šlechtitelská práce
Vojtěcha Šmída a v dalších letech už se okruh
domácích šlechtitelů zvětšoval až do současné
doby.
V posledních dvaceti letech se počet českých a
slovenských šlechtitelů značně rozrostl. Spolu
s polskými kolegy se sdružili ve Středoevropské
kosatcové společnosti (Middle European Iris Society - MEIS). Výsledná úroveň semenáčů je vizitkou jejich dobré práce, nové kultivary současných
šlechtitelů odpovídají zmíněné druhé kategorii
– kombinaci rodičovských kultivarů. Většina z nich
se řadí nejen k dobrým, ale ojediněle i k nejlepším
známým hybridům nadnárodního významu.

Iris barbata elatior ‘Irenka’ – první český kosatec

Národní program
V roce 2006 se kolekce kosatců stává součástí
Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity,
v letech 2007–08 byl vypracován Klasifikátor rodu
Iris. V rámci programu jsme vytypovali a zařadili
rostliny, které jsou genetickými zdroji šlechtění,
významné mezníky šlechtění a odrůdy českého
původu.
Rostliny jsou pěstovány v polní kolekci, jednak
ve veřejnosti přístupné části zahrady – iridáriu,
jednak na zásobních a experimentálních plochách. Seznam rostlin, které jsou součástí programu, je v databázi EVIGEZ.
Kosatce z Národního programu jsou k dispozici
institucím pro nekomerční účely ve vědě, výzkumu a pro expozice, které slouží vzdělávání.
V roce 2013 je genetických zdrojů 408.

Přehled kosatců

Přehled cibulových kosatců

Soutěžní zahrada
Společně se Středoevropskou kosatcovou
společností (MEIS) jsme zahájili nový projekt
propagace odrůd kosatců. Projekt je založen
na testování a porovnávání kvality nových kultivarů (odrůd nebo semenáčů) kosatců pocházejících od členů MEIS se zahraničními odrůdami, a
to na jednom stanovišti, kde jsou stejné podmínky
pro růst a kvetení těchto rostlin.
Rostliny budou pod kontrolou soudců hodnotitelů
MEIS a budou přístupny veřejnosti, která nám
sdělí své mínění o jednotlivých kultivarech.
Kosatce budou pozorovány po tří roky, poprvé
budou hodnoceny dva roky po výsadbě a podruhé 3 roky po výsadbě, a to v optimální době, kdy
pokvetou. První rostliny do soutěže jsme získali
během roku 2013, první hodnocení proběhne
v roce 2015.

Přehled zahradních kartáčkatých kosatců

MEIS

EVIGEZ
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R

ůže

Růže jsou opadavé, vzácně i stálezelené dřeviny,
patřící do čeledi růžovitých (Rosaceae). Jsou to nižší
až středně vysoké keře, někdy převislé, poléhavé
nebo opírající se o okolní dřeviny, a tak nabývající charakteru lián. Výhony často i u nás dosahují
délky 5 m, ojediněle v subtropech dokonce až
20 m. Kořenová soustava se zřetelným hlavním
kořenem je u některých druhů růží doplněna
o mělce kořenící podzemní výběžky, jako například
u růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima).
Větve a větvičky jsou až na nemnohé výjimky
ostnité. Ostny, které se dají vylomit (výraz trn
není morfologicky správný), se podle druhů liší
tvarem, velikostí i hustotou umístění na větvích.
Mohou být jak všechny takřka stejné, tak výrazně
různotvaré. Nalezneme i typy jemně jehličkovité
až štětinovité, které však také mohou být na hmat
velmi nepříjemné (růže svraskalá, R. rugosa).
Listy růží jsou střídavé, se zubatým okrajem,
zakončené jedním lístkem – tedy lichozpeřené,
nejčastěji pětičetné; někdy chlupaté až přisedle
žláznaté. Žlázky u některých druhů výrazně voní.
Zpravidla vytrvalé palisty jsou přirostlé k řapíku.
Květy jsou oboupohlavné; u původních botanických druhů miskovitého tvaru a jsou umístěny
jednotlivě nebo v chudých (výjimečně i bohatých)
květenstvích. Velikost se u planě rostoucích růží
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pohybuje od 2 do asi 10 cm; tyčinek bývá mnoho.
Pět (velmi zřídka 4) korunních plátků je vejčitého
tvaru, často mělce dvoulaločného. Barva planých
růží je nejčastěji růžová v různě sytých odstínech,
pak čistě bílá, fialově červená; jen málo druhů
je žlutých. Až na nemnohé výjimky kvetou jen
na počátku léta.
Plodem růží je nažka, která je ukrytá ve zdužnatělém lůžku – šípku (hypanthium). Šípky jsou kulovité, vejcovité i lahvicovité, dlouhé 1–5 cm. V jejich
zabarvení jednoznačně převládá červená, vzácné
jsou šípky černé, oranžové, žluté.
Plané růže se vyskytují takřka po celé severní
polokouli. V subtropech i tropech nalezneme
některé druhy v horách (Etiopie, Filipíny). K oblastem s největším počtem druhů patří Středozemí
a východní Asie; naopak jen málo růží roste
ve Skandinávii, na Islandu, v Kanadě, na Sibiři.
V těchto oblastech růže překračují polární kruh.
Převážná většina růží roste ve Starém světě,
ze Severní Ameriky pochází jen asi 20 druhů, které
se výrazněji nezúčastnily vzniku kulturních růží.
V České republice volně roste 13 druhů růží; růže
rolní (R. arvensis) je u nás považována za vyhynulý
druh. S růžemi se setkáme skoro všude. Nejvíce
ovšem růží roste v teplých nížinách a pahorkatinách, a to v krajině, kde je ještě hodně rozptýlené
zeleně – tedy remízků, mezí, lesních okrajů a
vůbec ploch, kde se intenzivně z různých důvodů
nehospodaří.

Růže v Průhonickém parku
V Průhonickém parku byl pěstován široký sortiment růží. První rozárium (růžová zahrada)
bylo na dvou terasách v těsné blízkosti zámku.
Na horní terase stál pavilón zdobený růžemi, vedla
tam cesta s besídkovou chodbou krytou pnoucími
růžemi.
Kolem roku 1909 byla vysazena sbírka čajovek,
čajohybridů a remontantek za Podzámeckým rybníkem a popínavé odrůdy (např. ‘Crimson Rambler’) na skalách u Bořína.
Při soupisu z roku 1927 je uváděno 140 druhů a
odrůd růží. Větší výsadba růží v parku byla též
v roce 1940 na jižní straně glorietu podél cesty.
Poslední dosadby mimo zámecké nádvoří probíhaly v padesátých letech. Růže v parku byly a dodnes
jsou značně poškozovány zvěří. V průběhu sedmdesátých let se výrazně snížil počet pracovníků
parku, a proto byly intenzivní záhony růží zrušeny.
Z původního sortimentu se zachovaly jednotlivé keře botanických růží a jejich hybridů, které
můžete vidět roztroušeně po celém parku.

Šlechtění růží v Průhonicích

Historie šlechtění růží v Průhonicích se datuje
od dvacátých let minulého století. Inspektor
spolkové dendrologické zahrady František Zeman
tehdy postupně získal hybridizací tři nové růže.
Již roku 1925 to byla pnoucí růžová odrůda ‘Marietta Silva Tarouca’, která se stále často pěstuje,
v roce 1928 světle růžová sadová růže ‘Pozdrav
z Průhonic’, v roce 1930 pak mezidruhový hybrid
R. willmottiae a R. moyesii, nazvaný R. ×pruhoniciana. V poválečném období vyšlechtil Bohumil
Kavka křížením R. hugonis a R. omeiensis var. pteracantha růži R. ×hugoptera.
Nejslavnější období šlechtění růží v Průhonicích
nastalo s příchodem Ludvíka Večeři, který nastoupil do výzkumného ústavu v roce 1955; tehdy
do ovocnářského oddělení. Po jeho zrušení v roce
1963 se již pozornost L. Večeři plně obrátila k rostlinám okrasným.; tedy šeříkům a růžím.
Šlechtění probíhalo ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví. Nebylo nikterak izolované
od celosvětového vývoje. L. Večeřa získal mnoho
ze sortimentu růží té doby. Do VÚKOZ přicházely
sazenice hlavně z NSR, ale také z Holandska,
Francie, Anglie i USA. V letech 1964–70 se počet
provedených křížení nebo i ozařování počítal na

tisíce. Z nich byly získány desetitisíce semenáčků
kříženců a radiomutantů. Po jejich zhodnocení
ve skleníku, ale hlavně pak ve školce, zůstaly
pro další sledování desítky rostlin.
Po nečekané smrti L. Večeři (1975) dílo dokončovala jeho asistentka Marie Látová. Některé uznané
odrůdy jsou dnes nezvěstné, naopak jiné se uchovávají a očkují stále, i když nedosáhly z různých
důvodů oficiálního uznání a povolení. Čas vybere
lépe to zajímavé a pěkné než úřední razítko.
Čajohybridy: ‘Alena’ (1975), růžově karmínově
červená, střed přechází ve žlutou, ‘Blaník’ (1967),
svítivě pelargóniově červený, ‘Radka’ (1975),
tmavě růžově červená s žlutým rubem.
Velkokvětá floribunda: ‘Milena’ (1972), růžová
s naoranžovělých nádechem.
Floribundy: ‘Madlenka’ (1975), růžová, ‘Ostrava’
(1972), třešňově červená, ‘Vendulka’ (1974),
růžová se žlutým středem, ‘Zlata’ (1975), světle
žlutá, ‘Zorka’ (1975), svítivě karmínově růžově
červená.
Sadové růže: ‘Milevsko’ (1980), světle růžová
až růžová, ‘Průhonice’ (1974), tmavě růžově
červená.
Pnoucí růže: ‘Ludvík Večeřa’ (1981), červená,
‘Nevěsta’ (1972), světle růžová.
V nedávné době vyšlechtil v Průhonicích Vojtěch
Benetka skupinu nízkých Rugosa hybridů:
‘Blanka’ (1993), bílá, ‘Jabloňový Květ’ (1996), bílá
s růžovým lemem, ‘Růžena’ (1993), růžovofialová;
drobnější květ má ‘Violeta’ (1996), fialově světle
růžová.
Opravdu vynikající růží od téhož šlechtitele je
mohutně rostoucí, bohatě kvetoucí, vysoce mrazuvzdorná a zdravá růžová pnoucí růže ‘Rudolfína’ (2002).
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Rozárium Chotobuz
Rozárium botanické zahrady na Chotobuzi vznikalo nezávisle na výsadbách v parku. Skládá se
ze dvou sbírek, z botanických a kulturních růží,
které vznikly samostatně a také měly svůj vlastní
vývoj a osud.

Botanické růže

Rosa spinosissima

Rosa myriacantha

Rosa zalana × pomifera

Rosa spinosissima × pendulina
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Sbírku botanických růží založil Ivan Klášterský,
přední evropský rhodolog. Jeho cílem bylo
vytvoření sbírky všech československých druhů
a význačných drobných druhů – mikrospecií.
Sbírka měla být doplněna co největším počtem
exotických druhů. Vznikla především za účelem
monografického studia rodu a také k modelovému studiu variability, speciace a mikroevoluce.
Založena byla v roce 1934, když se botanické oddělení Národního muzea, ve kterém
I. Klášterský pracoval, přestěhovalo z budovy
na Václavském náměstí do Troje. Poté se sbírka
několikrát stěhovala, až na podzim roku 1963 byla
převezena do Průhonic. Celkem bylo přesazeno
250 keřů, v roce 1966 již bylo vysazeno 639 evidovaných a kontrolovaných keřů.
V době své největší slávy sloužila sbírka
především pro výzkum. Byla pečlivě dokladovaná
herbářovými položkami, od roku 1966 byly
prováděny cytologické analýzy (I. Klášterská,
M. N. Končalová), byla sledována fenologie (H.
Vacková); rostliny byly biometricky zhodnoceny
V. Větvičkou, E. Kolátorová studovala složení silic
v listových žlázkách.
Významnou část dnešní sbírky představují rostliny
pocházející z autogamických a hybridizačních
experimentů D. Jičínské z konce šedesátých let.
Původní Klášterského rozárium, které se nacházelo na louce před vstupem do dnešní botanické
zahrady, bylo zrušeno po odchodu V. Větvičky
v 90. letech. Dodnes se zachovala pouze část rostlin
v experimentálních plochách, především výsledky
hybridizačních pokusů a někteří vybraní jedinci
původní Klášterského sbírky. V roce 2010 zde byly
duplikovány rostliny sbírané expedicemi Botanické zahrady hl. m. Prahy v Číně.
Sbírka je umístěna v pěstebním zázemí. Díky
podpoře Státního fondu životního prostředí
proběhla inventarizace, její vyhodnocení a
přeurčení. Postupně jsme odstranili náletové

dřeviny, připravujeme parkovou úpravu plochy a
zpřístupnění rozária botanických růží veřejnosti.

Kulturní růže

Sbírku kulturních růží založil Pravomil Svoboda.
V letech 1954–62 byla vysazena v Arboretu
Peklov v Kostelci nad Černými lesy. V roce 1963
při založení Botanické zahrady, kterou P. Svoboda vedl, byla přesunuta na pozemky na Chotobuzi. Kolekce byla postupně doplňována nákupem rostlin ze sortimentů udržovaných zejména
v domácích školkách v Kunraticích, Žehušicích,
Litomyšli, Blatné, ale i dalších. Obsahuje také
rostliny namnožené pomocí oček dovezených
ze zahraničí, především z bývalého Sovětského
svazu, Německa a Maďarska.
V roce 1985 bylo rozhodnuto o částečné redukci
sbírky, sortiment se asi o čtvrtinu zmenšil. V roce
1995 obsahovala sbírka kulturních růží celkem
689 odrůd. Po výstavbě expoziční plochy byla
sbírka stabilizována, záhonové růže byly vysázeny
po pěti rostlinách, keřové a pnoucí po dvou
či třech jedincích. V roce 2010 bylo pěstováno
923 kultivarů.
V zimě roku 2012 došlo k značnému poškození růží.
Díky teplému lednu, jehož průměrné teploty byly
o 2 °C vyšší než průměr, se probudily pupeny
mnoha odrůd. Poté však následoval velice chladný únor s průměrnými teplotami o 2 až 3 stupně
nižšími. Následkem bylo vymrznutí přibližně
poloviny keřů ve sbírce. Nejvíce byly poškozeny
čajohybridy (ztráta 62 % sortimentu), nejméně
pnoucí a keřové růže. Během roku 2013 byla sbírka postupně obnovována. Kromě nákupů mají
na tom velkou zásluhu i spolupracující rozária
a okrasné školky, které poskytly očka růží.

Rosa myriacantha

Rosa rubiginosa × cf. penduliana

Rosa rubiginosa × rugosa

Kompletace sbírky kulturních růží: P. Svoboda,
H. Doudová, A. Bursíková, J. Žlebčík
Kompletace sbírky botanických růží: E. Bártová,
V. Větvička, P. Sekerka

Třídění botanických druhů
Podle odlišného přístupu jednotlivých botaniků
k vymezení je popsáno 100 až 300 samostatných druhů. Určování některých druhů růží je
vzhledem ke značné morfologické mnohotvár-

Rosa zalana × rugosa
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Rosa wichuraiana

nosti obtížné a vyžaduje porovnání nejen květů,
ale i listů, ostnů a šípků, také kališních lístků po odkvětu či sterilních letorostů u příbuzných druhů.
Často jsou některé druhy vedeny v nižší taxonomické jednotce, tedy jako poddruhy, anebo se
za druhy považují i mezidruhoví kříženci.
Rod Rosa se dělí na 4 podrody, z nich tři mají
jen malý význam. Naprostá většina druhů je
zařazována do podrodu Rosa (též Eurosa). Tento
největší podrod se dále člení na 10 sekcí. Uvedeme
si jen ty důležitější druhy.
Podrod Hesperhodos (2 druhy)
• růže hvězdovitá (Rosa stellata),
Severní Amerika
Podrod Hulthemia (jediný druh)
• růže perská (R. persica, syn. R. simplicifolia,
Hulthemia persica), Írán
Podrod Platyrhodon (jediný druh)
• růže Roxburghova (R. roxburgihii),
východní Asie
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Podrod Rosa
Sekce Banksianae (2 druhy)
• R. banksiae, Čína
Sekce Bracteatae (2 druhy)
• růže listenová (R. bracteata), Čína
Sekce Caninae (celkem 60 druhů)
• růže šípková (R. canina) a druhy jí příbuzné,
Evropa, severní Afrika, západní Asie
• růže sivá (R. glauca, syn. R. rubrifolia),
jižní a střední Evropa
• růže jablíčkonosná, r. dužnoplodá (R. pomifera,
syn. R. villosa), severní a střední Evropa
• růže serafínská, r. silická (R. serafinii),
jižní Evropa
• růže vinná (R. rubiginosa), Evropa
Sekce Carolinae (celkem 6 druhů)
• růže karolínská (R. carolina), Severní Amerika
• růže lesklá (R. nitida), Severní Amerika
• růže virginská (R. virginiana), Severní Amerika
Sekce Cinnamomeae (celkem 85 druhů)
• růže májová (R. majalis),
severní a střední Evropa
• růže převislá, r. alpská (R. pendulina,
syn. R. alpina), severní a střední Evropa
• růže svraskalá (R. rugosa), východní Asie
• růže Moyesova (R. moyesii),
střední a západní Čína
Sekce Gallicanae (jediný druh)
• růže galská (R. gallica),
jižní a střední Evropa, západní Asie
Sekce Indiceae (3 druhy)
– základní výchozí druhy při šlechtění růží
• růže obrovská (R. gigantea), Indie
• růže čínská, bengálka (R. chinensis,
syn. R. indica), Čína
Sekce Laevigatae (jediný druh)
• R. laevigata, jižní Čína
Sekce Pimpinellifoliae (15 druhů)
• růže zápašná, r. kapucínská, r. žlutá (R. foetida,
syn. R. lutea), Malá Asie
• růže Hugova (R. hugonis), střední Čína
• růže bedrníkolistá (R. spinosissima),
západní, střední a jižní Evropa, západní Asie
Sekce Synstylae (30 druhů)
• růže mnohokvětá (R. multiflora),
Japonsko, Korea
• růže rolní (R. arvensis), Evropa
• růže prérijní (R. setigera)

Kulturní růže
Historické růže

Historické růže představují soubornou skupinu, kam se řadí odrůdy, které vznikly před
vyšlechtěním současných moderních skupin růží
(většinou před rokem 1867).
Genetické zdroje historických zahradních růží mají
původ ve třech geografických oblastech. Nám
nejbližší je Evropa či spíše Středozemí. Pro získání
prvních odrůd růží měla základní význam růže galská (Rosa gallica); dále pak růže mošusová (R. moschata), růže šípková (R. canina) a hybridní druhy
nepříliš jasného původu, jako jsou růže damašská
(R. ×damascena), růže bílá (R. ×alba), růže stolistá
(R. ×centifolia). Nejdůležitějším místem pro kultivaci prvních odrůd růží bylo Středozemí.
V Zakavkazí a Střední Asii mají domov žlutokvěté
růže, především R. foetida. První introdukce
žlutokvětých růží proběhla díky arabským
obchodníkům ve Španělsku, kde byla popsaná
již ve 13. století. Její zahradní formy se dostávají
do Evropy s tureckým vpádem, odrůda ‘Bicolor’
v roce 1590. Podobně jako tulipány či rebarbora se
do Evropy dostávají přes Vídeň. Proto je tato růže
v Anglii dodnes označována jako růže rakouská.
Plnokvětá forma ‘Persiana’ byla do Evropy dovezena z Íránu v roce 1838.
V subtropech východní Asie, především v Číně, se
pěstovaly po celé léto kvetoucí růže, především
růže čínská a R. gigantea. Do Evropy byly dovezeny
poprvé v druhé polovině 18. století.
Základní zlom v možnostech vzniku nových odrůd
nastal až počátkem 19. století, kdy se všechny
tyto genetické zdroje setkávají v Evropě a postupným křížením dávají vznik moderním růžím.
Manželka císaře Napoleona Josefína shromáždila
v zahradě Malmaison u Paříže vše, co bylo do té
doby u růží známo, což způsobilo velký obdiv
současníků. Nastala doba záměrného křížení růží,
tedy opylování. Většina odrůd historických růží
po vyšlechtění dokonalejších však vymizela.
Přiblížíme si význačné skupiny historických růží.

Rosa rubrifolia × rugosa ‘Himmelsauge’

Rosa ×muscosa ‘William Lobb’

Rosa Rug. hybr. ‘Pink Grootendorst’

Gallica hybridy neboli galiky
Odrůdy odvozené od růže galské (R. gallica).
Patří k nejstarším evropským kulturním růžím,
pěstovaným již od starověku. Keře více či méně
odnožují a dají se takto i rozmnožovat. Velké,
vonící květy jsou převážně v červených, fialových
Rosa ×alba ‘Félicité Parmentier’
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Můžeme jich napočítat až ke stovce, ale ve středu
květu jsou už plátky velmi zakrnělé a deformované. Stolístky silně voní. Až na vzácné výjimky
kvetou jen na počátku léta. Mechovky jsou skupinou stolístek, která se dá rozpoznat podle stopkatých žlázek na květní stopce i kalichu. Vypadají
jako obrostlé mechem.
Např. ‘Chapeau de Napoleon’.

Rosa ×centifolia cristata ‘Chapeau de Napoleon’

a růžových tónech. Vyskytuje se i prolínání barev
v proužcích. Jde o růže kvetoucí jen na počátku
léta. Jsou vysoce mrazuvzdorné.
Např. ‘Belle de Crécy’.
Alba hybridy
Skupina růží odvozená od růže bílé (R. ×alba).
V zahradách se pěstují nejspíše od starověku. Robustní pevně rostoucí keře mají typický matně
šedozelený list. Květ je převážně bílý. Jde o velmi
otužilé růže, květ neopakují.
Např. ‘Suaveolens’.
Centifolia hybridy neboli růže stolisté, stolístky
a mechovky (R. ×centifolia, R.×centifolia muscosa)
Skupina hybridních růží, které mají základ v růži galské, nejspíše zkřížené s růží šípkovou a snad i s příbuznými kulturními růžemi, tedy růží mošusovou
a damašskou. Obdobné růže se pěstovaly již
ve starověku, do Evropy je přivezli Římané nejspíše
z východního Kavkazu. Dnešní stolístky vznikají
od 16. století vzájemným křížením, nejvíce odrůd
pochází z počátku 19. století, ale stolístky mají své
obdivovatele a pěstitele stále. Někdy se považují
za zvláštní podskupinu sadových růží.
Keře jsou vzpřímené, květy pak nahloučené,
s velkým počtem plátků. Odtud také jméno.
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Růže damašské (Rosa ×damascena)
Menší keře s hustě ostnitými větvemi a sivými listy.
List má obvykle více lístků než stolístky. Patrně velmi dávné hybridy R. gallica a R. moschata. Pěstují
se od starověku v Malé Asii, do Evropy se dostávají nejprve během křížových výprav a posléze v 16.
století během tureckých válek. Květy jsou vždy
plné, v barvě bílé až růžovofialové, velmi vonné.
Kromě růží kvetoucích jen na počátku léta – letní
damašské růže (R. ×damascena, nejspíše R. gallica
× phoenicea), existují i tzv. podzimní damašské
růže (R. ×bifera, R. gallica × moschata), které květ
opakují.
Např. R. ×damascena ‘Trigintipetala’, bulharská
olejodárná růže.
Bourbonky nebo též burbonky (R. ×borboniana)
Cesty růží byly někdy velmi komplikované. Bourbonky (R. chinensis × R. ×damascena semperflorens) mají exotický vznik v náhodně objeveném
přírodním kříženci (1817) z ostrova Réunion (dříve
Bourbon), který leží v Indickém oceánu východně
od Madagaskaru a patří Francii. Odrůdy bourbonek jsou keřové i popínavé, voní, některé i opakují kvetení, mrazuvzdornost je horší.
Např. ‘Souvenir de la Malmaison’.
Noisettky
Francouz Noisset našel na své zahradě v americké
Jižní Karolíně v roce 1805 pozoruhodný semenáč
s tmavými listy a drobnějšími růžovými květy, který
opakovaně kvetl. Zaslal jej svému bratrovi zahradníkovi do Francie, ten pokračoval ve šlechtění a
na výstavě roku 1818 představil světu nové růže
– noissetky (Rosa moschata × chinensis). Většinou
jsou to choulostivé růže s květy sice plnými, ale
měkkými, v barvě růžové, bílé a nažloutlé. Jinou
starou skupinou jsou růže portlandské, vzniklé
v Itálii. Mají vynikající vůni a květy těsně nad listy.
Např. ‘Aimée Vibert’.

Čajovky (R. ×odorata)
Vznikly nejspíše zkřížením R. chinensis a R. gigantea. Čajovky jsou keře vzpřímené i popínavé,
s dosti velkými nepevnými plnými květy většinou
světlých barev, včetně nažloutlé. U nás značně
namrzají, jedná se o významný genetický materiál, který se podílel při šlechtění moderních růží.
Např. ‘Maréchal Niel’.
Portlandky
Vzpřímené husté keře jsou kříženci od R. ×damascena bifera. Přivezla je z Itálie do Anglie
vévodkyně z Portlandu. Květy jsou posazené
na velmi krátkých stopkách, barva je růžová
až purpurová, vůně vynikající, opakují kvetení;
špatně po odkvětu opadávají a zůstávají nalepené
na lodyze.
Např. ‘Jacques Cartier’.
Remontantky
Ve druhé polovině 19. století se staly nejslavnějšími
růžemi remontantky. Jak patrno z názvu, podařilo
se u nich dosáhnout slabšího opakování kvetení
na podzim a také poměrně dobré mrazuvzdornosti. Jsou spojnicí mezi starými a moderními
růžemi.
Např. ‘Reine des Violettes’.

Rosa MI ‘Shoting Star’

Rosa FL ‘Samba’

Moderní růže
Jako moderní růže se označují ty skupiny růží,
které vznikly po roce 1867 (rok vyšlechtění prvního
čajohybridu), i když pochopitelně se vedle těchto
růží stále hojně pěstovaly i šlechtily předešlé historické růže. Pro vznik moderních růží byl základním předpokladem dovoz z Asie do Evropy dalších
původních druhů a jejich úspěšné křížení. Zejména
se jednalo o R. foetida, R. multiflora, R. rugosa.

Rosa FL ‘Fresia’

Velkokvěté růže (VK)
Čajohybridy (ČH, TH)
Výška rostlin je 50–120 cm (ojediněle i 150 cm),
několik pevných vzpřímených výhonů. Květy na
lodyhách po 1–6, poupě je pevné, květ o průměru
9–15 cm, plný. Kvetou až do zámrazu, někdy
s menšími přestávkami. V srpnu bývá kvalitních
květů málo.
Např. ‘Gloria Dei’.

Rosa TH ‘Ballet’
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Floribundy grandiflory (FG, FGR) neboli
velkokvěté floribundy
Malá skupina růží podobných čajohybridům, ale
s více květy v květenstvích.
Např. ‘Queen Elizabeth’.

Mnohokvěté růže (MK)
Rosa ×kordesii ‘Dortmund’

Floribundy (FL, F)
Nižší růže, 50–100 (ojediněle 120) cm vysoké, obvykle s 4–9 květy v květenstvích. Průměr květu je
6–9 cm. Kvetou nepřetržitě.
Např. ‘Pussta’.
Polyantahybridy (PH)
Nepočetná skupina růží vysokých 50–100 cm,
květy jsou menší než u floribund a častěji s volným středem. Průměr otevřeného květu činí jen
4–7 cm. Kvetou většinou skoro nepřetržitě.
Např. ‘Romance’.

Rosa REM ‘Generál Štefánik’

Polyantky (PL, P)
Růže vysoké 50–120 cm, v květenstvích desítky
často prázdných květů o velikosti jen 2–5(–6) cm.
Kvetou s kratšími přestávkami nepřetržitě.
Např. ‘The Fairy’.
Sadové růže (S, SA) neboli sadovky
či růže parkové
Vzpřímené keře o výšce (0,8–)1,2–4 m. Květy mohou být malé i prázdné, ale také podobného typu
jako u čajohybridů. Sadové růže mohou kvést
jen počátkem léta nebo i stále remontovat až
do podzimu. Mnohé jsou ozdobné i svými šípky.
Např. ‘Koré’.
Rugosa hybridy (Rug. hybr.)
Hybridy vzniklé od růže svraskalé, které se poznají
podle typicky utvářeného lesklého listu. Opakují
kvetení během léta a počátku podzimu, voní, mají
dužnaté šípky. Rostliny jsou silně ostnité, vysoce
mrazuvzdorné, rozrůstají se do okolí podzemními
výběžky. Patří mezi všestranně nejotužilejší růže.
Např. ‘Dagmar Hastrup’.

Rosa FL ‘Kimono’

Rosa Ang. ‘Charles Austin’
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Pimpinellifolia hybridy
Průtnaté menší keře s drobnými lístky, kterých je
v listu větší počet. Větve jsou hustě nepravidelně
ostnité. Květy vyrůstají zpravidla jednotlivě, bývají bílé, růžové nebo žluté, někdy poloplné nebo

plné. Významným znakem jsou černofialové šípky.
Žlutě kvetoucí odrůda ‘Lutea’ je nejspíše hybrid
s R. foetida.
Rosa pimpinellifolia je otcovskou rostlinou jednoduchých sadových růží, které ve čtyřicátých
a padesátých letech šlechtila firma W. Kordes.
Jedná se například o odrůdy ‘Frühlingsgold’ nebo
‘Catherine Kordes’.
Rubiginosa hybridy
Menší růže s drobnějšími, okrouhlými lístky.
Žláznaté chlupy obsahují silici vonící po jablcích.
Ke křížení byla využívána již začátkem 19. století.
Např. ‘Hebe’s Lip’.
Anglické růže (Ang.)
Nedávno vyšlechtěné růže se zvláštním hvězdicovitým utvářením květu se označují jako růže
anglické. Díky hybridizací starých odrůd do moderních růží mají většinou již skoro zapomenutou silnou vůni. V barvách jsou zastoupeny i
pozoruhodné oranžové a žluté tóny. Nyní tyto
růže nevznikají ovšem pouze v Anglii, ale skoro
u všech významných světových šlechtitelů.
Např. ‘The Pilgrim’.
Pnoucí růže (PN) neboli popínavé
Růže s výhony dlouhými nejméně 150 cm, obvykle
ovšem 3 i více metrů. Nedokáží se samy udržet
ve vzpřímené poloze, musíme je proto vyvazovat ke konstrukcím. Květy jsou různé velikosti
(3–11 cm) i tvaru. Mezi pnoucími růžemi nalezneme jak odrůdy kvetoucí jen na počátku
léta, tak růže opakující kvetení. Někdy (zejména
v cizině) se ještě dále dělí na ramblery (popínavé)
se zvláště dlouhými, tenkými a ohebnými výhony,
které kvetou jen jednou počátkem léta menšími
květy (např. ‘Excelsa’), a na climbery (pnoucí),
jež mají výhony kratší a pevnější. Tyto růže opakují kvetení během roku a jejich květy jsou velké
(např. ‘Sympatie’).
Růže označované jako climbing představují mutace, jež se odlišují od výchozí odrůdy (obvykle
čajohybridu) jen delšími výhony (např. ‘Climbing
Gloria Dei’). Často u nás namrzají nebo vzhledem
k velké zelené ploše mají jen málo květů.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží hybridní druh
R. ×kordesii (R. rugosa × wichuraiana), který se stal
základem řady pěkných a zdravých pnoucích růží
(např. ‘Dortmund’).

Půdopokryvné (PK) neboli pokryvné růže
Výhony zcela pokrývají půdu, výška by neměla
přesahovat 80 cm (ojediněle metr). Květy jsou
malé (2–8 cm), často prázdné a v bohatých
květenstvích. Tyto růže by neměly růst vzpřímeně,
ale víceméně plazivě. Tím se liší od polyantek
(PL) a polyantahybridů (PH). Půdopokryvné růže
většinou květ opakují až do zámrazu.
Např. ‘Knirps’.
Miniaturní růže (MI)
Růže vysoké obvykle jen 20–40(–70) cm. Průměr
květu činí jen (1–)2–5 cm. Někdy jsou označovány
také jako skalkové, trpasličí nebo i pokojové.
Např. ‘Cupido’.

Přehled botanických druhů růží

Přehled historických růží

Přehled moderních růží
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P

ivoňky

Vytrvalé byliny či keře se střídavými, zpeřenými či
hluboce dělenými listy, bez palistů. Květy pivoněk
jsou oboupohlavné, bývají opylovány hmyzem.
Jsou jednotlivé, kalich je volný, vytrvávající,
většinou pětičetný, zelený. Korunní lístky bývají velké a výrazně barevné, vzácněji jsou tuhé
kožovité. Tyčinek je velký počet, u kulturních
forem můžou být tyčinky přeměněné v nepravé
korunní lístky. Na bázi pestíků jsou medníky
vyrůstající na polštářkovitém kruhovitém terči.
Plodem je dřevnatějící měchýřek. Semena jsou
velká až 1 cm, lesklá, tmavá. Neoplozená vajíčka
mohou především u rostlin podsekce Foliolatae
přetrvávat jako jasně červená, hluchá semena,
velice nápadná při otevírání měchýřků. Pivoňky
rostou na všech světadílech severní polokoule,
centrum rozšíření mají ve Středozemí, na Kavkaze
a v Číně. V Severní Americe jsou původní pouze
dva druhy.
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Pivoňka byla známá a vysoce ceněná jako léčivá
rostlina již ve starověkém Řecku a Číně. O jejím
použití se zmiňuje mimo jiné významný římský
přírodovědec Plinius starší, Dioskorides i Galenus.
Květ pivoňky lékařské se ve farmacii užívá dodnes.
Použití pivoněk v čínské medicíně je známé z rukopisu Shennong Bencao Jing, z období dynastie
Qin (221–206 př. n. l). Ve východní Asii se používá
sušená kůra pěstovaných dřevitých pivoněk.

Historie sbírky
Pěstování pivoněk má v Průhonicích také svou
dlouholetou tradici. Podle dochovaných zpráv rostlo v Průhonickém parku na přelomu 19. a 20. století na 600 trsů bylinných pivoněk. Dřevité pivoňky
jsou v soupisu rostlin z roku 1927 uvedeny dvě, a to
Paeonia delavayi a P. suffruticosa. Obě pocházely
ze sběrů významného německého dendrologa
Camilla Schneidera, přítele A. E. Silva-Taroucy,
v Číně. Větší sortiment pivoněk byl pěstován také
v zahradě Dendrologické společnosti. Katalog

Spolkových zahrad Průhonických nabízí k prodeji
v roce 1927 celkem 42 taxonů a kultonů bylinných
pivoněk, celkový počet pěstovaných odrůd byl
kolem 100. Ceny se pohybovaly podle síly rostliny
od 6 do 9 Kč (dřevité pivoňky stály 20–30 Kč).
Koncem třicátých let bylo vysazeno na nádvoří
v parku kolem 40 keřů dřevitých pivoněk a menší
skupina se nacházela u Faustova dubu. Dnes jsou
původní rostliny parku ztraceny. O obnovu výsadeb pivoněk se na alpinu zasloužil M. Hajman,
který sbíral a vysazoval především plané druhy.
Ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví
soustředila sortiment bylinných pivoněk v 60.
letech M. Opatrná. Po jejich zhodnocení však byla
sbírka z části převedena vybraným zahradnickým
podnikům a z části zrušena. Některé z těchto rostlin se staly součástí naší sbírky.
Chotobuzská sbírka pivoněk byla založena v botanické zahradě v letech 1968–69 J. Hofmanem,
tehdejším vedoucím botanické zahrady. Sbírka
měla ukázat vývoj této staré kulturní rostliny
od planých forem až po nejnovější kultivary,
podobně jako tomu bylo u růži a kosatců. V tomto
období dosáhla sbírka počtu asi 180 taxonů.
V letech 1981–82 provedla U. Blažková revizi sbírky.
Kolekce byla doplněna především o mezidruhové
hybridy bylinných pivoněk. Došlo také k novému
uspořádání sbírky. V původní výsadbě byly rostliny
vysazeny v pořadí, jak byly získány. Nová výsadba
ukazuje vývoj šlechtěni od nejstarších kultivarů
k nejnovějším odděleně v jednotlivých skupinách
barev bílé, růžové a tmavě růžové až červené,
a dále s ohledem na zahradnické členění podle
plnosti květu na plné, poloplné, japonské a jednoduché. Po roce 1990 byl reprezentativní výběr
sbírky vysázen v návštěvnicky přístupné části zahrady v půlkruhových, postupně se zvětšujících
záhonech.
V roce 2010 bylo ve sbírce 248 odrůd ve více jak
700 trsech. Sbírku postupně doplňujeme o botanické druhy se známým původem v přírodě.
Botanické druhy jsou vysazeny samostatně, podle ekologických nároků. Připravujeme též expozici dřevitých a meziskupinových pivoněk a
moderních odrůd bylinných pivoněk s chryzantémovými a monstrózními květy.

Paeonia lactiflora × peregrina ‘Coral Sunset’

Paeonia lactiflora ‘Daysy Coronet’

Paeonia lactiflora × officinalis ‘Chocolate Soldier’

Kompletace sbírky: J. Hofman, U. Blažková,
M. Hajman, P. Sekerka
Paeonia lactiflora ‘Pink Delight’
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Botanické druhy
sekce Mountan – dřevité pivoňky
podsekce Vaginatae
• pivoňka keřovitá (P. suffruticosa),
hybridní kulturní druh, Čína
podsekce Delavayanae
• pivoňka Delavayova (P. delavayi), Čína
sekce Onaepia – americké pivoňky
• pivoňka Brownova (P. brownii),
západ Severní Ameriky

Paeonia mairei

sekce Paeonia
– evropské a asijské bylinné pivoňky
podsekce Paeonia
• pivoňka úzkolistá (P. tenuifolia)
Balkán, Krym, Kavkaz
• pivoňka lékařská (P. officinalis),
jižní a západní Evropa
• pivoňka balkánská (P. peregrina),
jižní Evropa, Balkán, Turecko
• pivoňka parnaská (P. parnassica), Řecko
podsekce Foliolatae
• pivoňka korálová (P. mascula), Středozemí
• pivoňka okrouhlá (P. obovata), východní Asie
podsekce Albiflorae
• pivoňka odchylná (P. anomala),
Sibiř, východní Asie
• pivoňka čínská (P. lactiflora), východní Asie

Paeonia ‘Smouthii’

Paeonia peregrina ‘Otto Froebel’

Paeonia officinalis ‘Anemoniflora Rosea’
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Pojetí druhů botanických pivoněk se výrazně liší
mezi jednotlivými autory. Nejvíce je to patrné
na kavkazských pivoňkách podsekce Foliolatae
(P. mlokosewitschii, P. macrophylla, P. tomentosa,
P. wittmanniana, P. daurica) – čínští autoři uznávají
pouze jeden druh s řadou poddruhů, ruští autoři
se naopak kloní k tomu, že se jedná o samostatné
druhy. My v zahradě preferujeme původní popisy
malých druhů.
Botanické druhy pivoněk jsou v přírodě vzácné
a navíc často rostou pouze v malých izolovaných
areálech. Proto sbírky botanických zahrad
významně přispívají k záchově jejich genofondu.
Některé malé či hybridní druhy (P. mollis, P. bakeri)
sbírané v 19. století v přírodě, jsou dnes známé
pouze z kultury.

Zahradní dřevité pivoňky
Pivoňka keřovitá – Paeonia suffruticosa
První záznamy o pěstovaní dřevitých pivoněk jako
léčivých rostlin pocházejí z Číny z východní dynastie Han (kolem roku 250 n. l.). Z konce 4. století
existují první záznamy o pěstování pivoněk jako
okrasných rostlin. Pěstování se soustředí nejenom
do paláců, ale především do chrámů a klášterů.
Pivoňka je pokládána za národní čínskou květinu
pod patronací císaře, stává se symbolem jara (lotos symbolizuje léto, podzim chryzantémy a zimu
květy meruněk a broskvoní).
Do Japonska byly dřevité pivoňky dovezeny
v 8. století. Nejprve byly pěstované v klášterech, ale
rychle získávají oblibu mezi lidmi. Původně čínské
kultivary zaujaly významné místo mezi národními
japonskými okrasnými rostlinami. Během 17.–19.
století vzniká množství nových odrůd japonského
původu, které se tvarem a stavbou květů liší
od čínských rodičů. Japonci dávají přednost
velkým jednoduchým či poloplným květům
s čistými a většinou světlejšími barvami, na rozdíl
od Číňanů, kteří upřednostňují pivoňky s plnými,
těžkými, často tmavě zbarvenými květy.
První Evropané se seznámili s dřevitými pivoňkami
v Pekingu v roce 1656. V roce 1789 do botanické
zahrady v Kew dorazil první import dřevitých
pivoněk, který zajistil Alexandr Duncan, další rostliny byly přivezeny až v roce 1794. V roce 1802 byly
dovezeny první hybridy s tmavou skvrnou na bázi
korunních lístků (‘Rock’s Variety’).
V letech 1860–90 se stávají dřevité pivoňky módní
rostlinou a na jejich pěstování se specializují zahradnické školky po celé Evropě (školky Kelways
– Anglie; Heage & Schmidt – Německo; Krelage – Holandsko; Verdier – Francie) a šlechtí se
první hybridy evropského původu. A tak školka
Paillet nedaleko Paříže nabízí v roce 1890 již 337
kultivarů dřevitých pivoněk. Od poloviny 19. století jsou známé také dovozy japonských dřevitých
pivoněk.
Skupina Lemoineových hybridů
dřevitých pivoněk
Počátkem 20. století školkaři Viktor a Emile Lemoine spolu s profesorem Louisem Henrym provedli první hybridizaci mezi plnokvětými dřevitými
pivoňkami a pivoňkou žlutou. Na jejich počest
byly pojmenovány P. ×lemoinei. Později se hybridizaci této skupiny věnovali také A. P. Saunders a

Paeonia intersectional ‘Garden Treasure’

Paeonia intersectional ‘Hilliary’

Paeonia intersectional ‘Bartzella’

Paeonia ×lemoinei ‘Chromatella’
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W. Gratwick. Jimi vyšlechtěné odrůdy jsou bujné
a dobře rostou. Křížením získaly neobvyklé barvy,
květy jsou oranžové, meruňkové, žluté či tmavě
červené. Tato skupina pivoněk raší a rozkvétá
pozdě, společně se zahradními hybridy bylinných pivoněk. K nejznámějším kultivarům patří
plnokvětý ‘Souvenir de Maxime Cornu’, který má
květy žluté, na okrajích oranžové až červená, ‘High
Moon’ se žlutými květy uprostřed s červenou skvrnou a ‘Black Pirate’ s květy temně červenými.
Meziskupinové hybridy
V roce 1948 se Japonci Toichi Itohu podařilo zkřížit
žlutokvětý kultivar ‘Alice Harding’ s bylinnou
pivoňkou a vznikly tak první meziskupinové (Itoh)
hybridy. Poprvé vykvetly v roce 1963. Meziskupinové pivoňky jsou bujné a dobře rostou, při zemi
sice dřevnatí, ale velikostí odpovídají bylinným
pivoňkám. Květy jsou ale většinou deformované,
nepříliš okrasné a jen několik odrůd má pravidelně
utvářené plné či poloplné květy. Dnes již existuje
celá řada meziskupinových hybridů i v barvách
růžových či červených, ale nejzajímavější jsou kultivary žluté.

Zahradní bylinné pivoňky
Odrůdy pivoňky lékařské – Paeonia officinalis
Botanický druh roste v jihovýchodní Francii, jižním
Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku,
Albánii a Itálii. Ve středověku se pěstoval jako
okrasná a léčivá rostlina. V Evropě byly odrůdy
pivoňky lékařské módní rostlinou jen krátce, např.
ve Francii v 16.–17. století. Matthioli ve svém
Herbáři (kolem r. 1554) píše, že plnokvětá tmavě
červená pivoňka lékařská byla do Německa
dovezena ze Španělska a nejprve byla prodávána
za 15 dukátů, ale „nyní pak, poněvadž se velice rozplemenil (pivoňkový keř), jsou ho téměř všechny
správné zahrady plny“. Byla tak rozšířena, že
ji nazývali růží chudých a zámožnější vrstvy ji
ve svých zahradách ignorovaly.
Do 19. století byla získána celá řada zahradních
kultivarů. Například pařížská školka Charlese Verdiera nabízela v roce 1850 více jak 50 odrůd. Dnes
se prakticky setkáme pouze se třemi kultivary –
bíle (‘Alba Plena’), růžově (‘Rosea Plena’) a tmavě
červeně (‘Rubra Plena’) kvetoucí plnou odrůdou.
Kultivary si zachovávají časné kvetení, rozkvétají
asi 14 dní před kultivary P. lactiflora.
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Odrůdy pivoňky čínské – Paeonia lactiflora
Zatímco v Evropě byly v raném novověku opomíjené, v Číně a Japonsku jsou bylinné pivoňky
jednou z nejoblíbenějších trvalek. Původní botanický druh se vyskytuje v severní a střední Číně,
Mongolsku a na Sibiři. První záznamy o pěstování
pivoňky čínské pocházejí nejspíše z roku 536 n. l.
Ke konci 16. století čínské školkařské soupisy
uváděly přes 30 odrůd. V Japonsku je známo v období Edo (17.–19. století) kolem 100 kultivarů.
Evropané se poprvé seznámili s hybridy pivoňky
čínské v Číně někdy v druhé polovině 17. století,
do Evropy byly dovezeny nejspíše v roce 1784. První
v Evropě pěstované odrůdy se rázem staly hitem
– kultivary pivoňky čínské totiž výrazně rozšířily
barevnou škálu pěstovaných rostlin (především
o různé odstíny růžové) a navíc byly také velice
tvarově variabilní. Ve Francii se šlechtěním bylinných pivoněk, a to jak pivoňky lékařské, tak i
pivoňky čínské, zabýval jako první Nicolas Lemon
ve školkách v Porte St. Denis nedaleko Paříže.
Byl první Evropan, který vypěstoval ze semen a
prodával hybridy pivoňky čínské. Dodnes je velice
rozšířený například jeho kultivar ‘Edulis Superba’.
Začátkem 19. století se mnoho školek ve Francii,
Belgii, Holandsku i Anglii začalo věnovat šlechtění
pivoňky čínské. Evropští šlechtitelé tak vlastně
pokračovali s výsledky více jak tisíciletého úsilí asijských kolegů. Nabídka kultivarů pivoňky čínské je
i dnes poměrně konzervativní a drží se sortimentu
starého 30 a více let.
Jako novinky se objevují rostliny s monstrózními
květy – s úzkými a roztřepenými korunními lístky
podobné chryzantémám. Naši sbírku jsme v roce
2012 rozšířili o zástupce těchto pivoněk, které
vyšlechtil Roy G. Klehm v USA.
Mezidruhové hybridy pivoněk
Pro ještě větší zvýšení variability byly již kolem
roku 1840 zahájeny první pokusy o křížení
kultivarů pivoňky čínské s jinými druhy pivoněk.
První úspěšné pokusy byly s pivoňkou tenkolistou – hybrid ‘Smouthi’ vyšlechtěný Smouthem
a Malinesem se pěstuje dodnes. Mezidruhovým
křížením pivoněk se však nejvíce proslavila francouzská rodina Lemoine. Victor Lemoine (†1911)
a jeho syn Emile (†1942) se zabývali kromě dřevitých
také bylinnými pivoňkami, jako první použili
v křížení kavkazské druhy (P. witmanniana), které
vnášejí nažloutlé barvy květů, zdravý bujný růst
a časné kvetení.

a) Pivoňky odvozené od kulturních forem
pivoňky lékařské
Hybridy pivoňky lékařské s pivoňkou čínskou
získaly od pivoňky lékařské tmavě červenou barvu. Jsou to především jednoduché nebo poloplné
kultivary s výraznými žlutými prašníky, vzácněji
plné v barvách tmavě červených nebo růžových.
Kvetou časně, poněkud později než botanické
pivoňky.
b) Pivoňky vzniklé křížením
s pivoňkou tenkolistou
Získávají od pivoňky tenkolisté nízký, kompaktnější
vzrůst a více dělené, úzké lístky. Většinou mají
jednoduché tmavě červené květy. Hodí se
na obruby či do popředí záhonů. Kvetou časně,
hned začátkem května.
c) Pivoňky vzniklé křížením
kavkazských žlutokvětých pivoněk
Bývají poměrně vysoké, vzpřímeně rostoucí, se
světleji zelenými listy s velkými oválnými nebo
okrouhlými lístky. Květy bývají jednoduché, velké,
bílé, krémové, nažloutlé nebo světle růžové,
někdy žilkované nebo měnící barvu. Jsou velmi
časné, rozkvétají začátkem května.
d) Hybridy ostatních botanických druhů
Většinou jednoduché květy, časné. Vlastnosti jsou
kombinací vlastností obou rodičů.
Průhonické šlechtění
U. Blažková v osmdesátých letech pokusně vysévala semena sbíraná z volného sprášení vybraných
odrůd ze sbírky, především z odrůd s japonským tvarem květu a mezidruhových kříženců.
Semenáče postupně vyhodnocujeme, zajímavější
jedince jsme namnožili a počítáme s jejich pojmenováním a registrací. Zajímavostí je, že potomstvo
některých hybridů P. peregrina neštěpí, a tudíž lze
předpokládat existenci některého apomiktického
mechanismu při tvorbě semen u pivoněk této
skupiny.
P. Sekerka křížil botanické druhy pivoněk (P. daurica ‘Early Caucasian’ × russoi), semenáče jsou
nižší kompaktní rostliny s velmi raným kvetením.
Zajímavý je kříženec P. obovata × tenuifolia.

Paeonia lactiflora × peregrina ‘Alexander Woolcott’

Paeonia lactiflora ‘Alstead’

Paeonia lactiflora ‘Naubu nishiki’

Paeonia lactiflora ‘Angelika Kauffmann’
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P

ěnišníky

Pěnišníky (Rhododendron) patří k nejdekorativnějším, a proto i nejoblíbenějším keřům zahrad
a parků. Jejich vysoká estetická hodnota spočívá
nejen v zářivé škále barev květů, ale stálezelené
druhy a kultivary obohacují i zimní přírodu zelení svých listů, opadavé a poloopadavé druhy
potom často přispívají nádherným zbarvením listů
k hřejivě teplým barvám podzimu.
České jméno pěnišník vzniklo pravděpodobně
odvozením z ruského „pjanišnik“– od slova „pijanyj“ – opilý, poukazuje tedy na toxické vlastnosti obsahových látek v některých druzích. Toto
jméno vzniklo v době tvorby českého jmenosloví,
ale v moderní ruštině se tento tvar nedochoval.
Pěnišníky jsou vždyzelené, poloopadavé (přes
zimu zelené) až opadavé keře nesmírně variabilní ve vzhledu a životních podmínkách jejich přirozených stanovišť. Listy pěnišníků jsou
střídavé, nedělené, většinou celokrajné. Květ je
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rozdělený na kalich a korunu, obvykle pětičetný,
korunní lístky obvykle srůstají ve zvonkovitou
trubku. Jedná se o jeden z nejdekorativnějších
a druhově nejbohatších rodů – literatura uvádí
1000–1400 druhů. Kromě tropických druhů
rostoucích v Malajsii, na indonéských ostrovech a jednoho druhu (R. lochae) rostoucího
v severovýchodní Austrálii, jsou pěnišníky rostlinami mírného pásma a subtropů severní polokoule.
Nejvíce druhů roste ve východní a jihovýchodní
Asii, ale bohatá je i oblast Nové Guineje (okolo
170 druhů). Převážná část druhů je součástí vysokohorské květeny. Tvoří zde součást podrostu
v lesních společenstvech, ale řada roste nad hranicí lesa, kde vytváří často velmi rozsáhlé porosty.
Některé druhy jsou součástí tropických pralesů.
V listech, květech a částečně i v kořenech
některých druhů pěnišníků jsou obsahové látky
(flavonoidy, saponiny, fenolové sloučeniny),
které způsobují otravy nejen u zvířat, ale i u lidí:
jsou například známy případy otravy medem
z alpských porostů pěnišníku rezavého. Účinky jsou
většinou projímavé a halucinogenní, těžké otravy

vedou ke zpomalení až zástavě srdeční činnosti.
Na druhou stranu jsou účinky těchto látek
využívány v medicíně (zejména v lidovém léčitelství) proti horečce, revmatismu, na regulaci
činnosti ledvin, srdce, při výrobě povzbuzujících nápojů a dokonce při některých otravách
(výtažek z listu pěnišníku kavkazského při otravě
rtutí). V Rusku se používal olej vyrobený ze silic
obsažených v květech pěnišníku žlutého v kosmetickém průmyslu.
Některé druhy jsou invazními rostlinami, například
pěnišník černomořský (R. ponticum) ve Velké
Británii. Díky ohromné produkci semen a jejich
dobrému vzcházení, ale i díky schopnosti vegetativního množení hřížením, se přemnožil do té
míry, že vytlačuje ostatní vegetaci a ohrožuje toxickými látkami pasoucí se dobytek.

Pěnišníky a Průhonice
Pěnišníky se v Průhonicích vždy těšily velké oblibě,
o čemž svědčí jejich rozsáhlé výsadby v parku. A.
E. Silva-Tarouca jim věnoval velkou pozornost,
patrně i z popudu Camillo Schneidera, což vyplývá ze zlomků korespondence, z objednávek
i poznámek. Přispěla k tomu i skutečnost, že klimatické a půdní podmínky Průhonic vyhovují řadě
druhů a kultivarů. První rostliny byly vysazeny již
koncem 19. století. Jednalo se jak o botanické
druhy a jejich hybridní formy (např. R. calendulaceum, R. catawbiense, R. ponticum a další), tak
o některé kultivary převážně ze šlechtění T. J. R.
Seidla v Grüngräbchenu v Sasku (například ‘Alfred’,
‘Darius’, ‘Delila’, ‘Eidam’), ale i jiných světových
šlechtitelů. V roce 1931 je z Průhonického parku
udáváno již 178 druhů, 13 variet a 12 kultivarů
pěnišníků a azalek. Některé z nich byly vysázeny
ve značném množství, například odrůda ‘Cunningham’s White’ v počtu 335 kusů. Výsadby v parku
byly početné, a snad právě proto byla kontrola výsadeb a inventarizace nepravidelná a náhodná.
V roce 1908 byla ve Vídni založena Společnost
pro šíření dendrologie a zahradního umění v Rakousko-Uhersku a jejím prezidentem byl jmenován zakladatel a majitel Průhonického parku
hrabě A. E. Silva-Tarouca, tajemníkem vynikající
německý zahradní architekt a hlavně dendrolog
C. Schneider. Protože bylo potřeba založit
spolkovou zahradu společnosti, nabídl hrabě A.
E. Silva-Tarouca k tomuto účelu svoje pozemky

v Průhonicích. Tak zde v roce 1909 byla zahrada
založena a sloužila nejen členům společnosti, ale
stala se i pěstebním zázemím pro Průhonický park.
Průhonice se tak staly centrem introdukce nejen dřevin, ale i trvalek a skalniček. Počátkem
20. století byla v zahradě Dendrologické společnosti v Průhonicích vysévána velká množství semen pěnišníků pocházejících ze sběrů C. Schneidera
na Kavkaze a později semena získaná z cizích botanických zahrad a zahradnických podniků, včetně
sběrů J. Rocka a E. H. Wilsona, G. Foresta, Kingston
Warda v Číně nebo I. Ambrozyho v Americe. Část
pěnišníků předpěstovaných v zahradě Dendrologické společnosti byla vysazena do parku, část byla
prostřednictvím členů Dendrologické společnosti
rozšiřována na celé území Rakouska-Uherska a
později Československa. Po rozpadu rakouskouherské společnosti přešla její činnost na Dendrologickou společnost československou, založenou
v roce 1922, která udržovala v Průhonicích svou
zahradu až do roku 1955.
Mnoho napěstovaných druhů, kultivarů, ale
hlavně hybridních rostlin bylo vysazeno do parku.
V tradici pěstování pěnišníků pokračovaly i Státní
pokusné objekty zemědělské v Průhonicích (od
roku 1936 Výzkumné ústavy zemědělské), které
převzaly správu parku v roce 1927, poté, co ho
A. E. Silva-Tarouca prodal státu. Později tuto tradici
rozvíjel i Výzkumný ústav okrasného zahradnictví,
nástupce Výzkumných ústavů zemědělských.
V meziválečném období zde například proběhlo
soustředění a vyhodnocení tehdejšího světového
sortimentu pěnišníků. Shromážděný rostlinný
materiál posloužil potom nejen k obohacení
Průhonického parku a rozvoji pěstování pěnišníků
v Československu, ale byl dobrým základem k zahájení cílené šlechtitelské práce.
S hybridizační prací započal už A. E. Silva-Tarouca
spolu s F. Zemanem, inspektorem spolkové dendrologické zahrady, v roce 1936. Bližší informace
o těchto kříženích však chybí. Na přelomu 20. a
30. let se začala šlechtitelská práce intenzivně
rozvíjet zejména zásluhou ředitele Státních
pokusných objektů zemědělských B. Kavky,
který se sám šlechtěním pěnišníků prakticky
zabýval. Ve 30. letech začal křížil R. molle a R.
flavum, a vznikly tak první české odrůdy, jako
‘Dona’, ‘Eliška Přemyslovna’, ‘Zdena’, ‘Zora’.
Dále potom pokračoval křížením poloopadavých
a stálezelených pěnišníků (kultivary ‘Don Juan’,
‘Humoreska’, ‘Má Vlast’ a další).
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K velmi známým a atraktivním kultivarům poloopadavých pěnišníků patří skupina tak zvaných
Jelínkových azalek, vzniklých křížením japonských
druhů poloopadavých. Křížení provedl J. Jelínek,
selekci a popis odrůd provedl J. Jelínek a po jeho
smrti B. Kavka, M. Opatrná a J. Dvořák (kultivary
‘Blanice’, ‘Otava’, ‘Sázava’, ‘Vltava’ a další).
Šlechtěním velkokvětých stálezelených pěnišníků
na mrazuvzdornost se zabýval J. Scholz. Pracoval
hlavně s R. smirnowii, který je v našich podmínkách
prakticky plně otužilý. V Průhonickém parku roste
z těchto křížení mnoho hybridních rostlin, z nichž
vybrány a pojmenovány byly kultivary ‘Aurora’,
‘Luník’, ‘Lajka’ a ‘Sputnik’. Šlechtěním těchto
pěnišníků se dále zabývali M. Opatrná, J. Dvořák
a J. Kyndl. Z hybridizační práce A. Dostálkové vznikly podnože pro roubování stálezelených
rododendronů vhodné pro generativní množení.
V Průhonicích vznikla zásluhou šlechtitele J. Matouše i řada kultivarů „skleníkových azalek“.
V 60. letech, kdy delimitací části VÚOZ (dnešní
VÚKOZ) vznikla v Průhonicích Botanická zahrada
Československé akademie věd, se práce na sortimentu pěnišníků rozdělila do dvou pracovních
směrů. Ve VÚOZ, vedle šlechtitelské práce, bylo
v 70. letech zahájeno hodnocení evropského sortimentu velkokvětých stálezelených pěnišníků
se zvláštním zřetelem na mrazuvzdornost a byla
propracovávána metoda vegetativního množení
řízkováním. Práci na tomto úkolu řídil K. Hieke.
Od konce sedmdesátých let 20. století probíhaly
ve VÚOZ také pokusy s množením opadavých
pěnišníků řízkováním (J. Obdržálek) a dále s jejich
množením pomocí tkáňových kultur (K. Kodýtek,
A. Nekolová).
Expozice pěnišníků byla v Průhonické botanické
zahradě vytvořena při budování rozária v devadesátých letech, poslední vysazenou skupinou
byl přehled některých dalších rodů z čeledi Ericaceae v roce 1996. V roce 2012 jsme od VUKOZ získali sortiment českého šlechtění. Díky tomu jsme se
rozhodli z části přebudovat expozici pěnišníků
a vybudovat samostatnou expozici českého
šlechtění s odrůdami seřazenými chronologicky.
Expozice bude vysazena v arboretu v roce 2014.
Kompletace sbírky: A. Dostálková, U. Blažková,
J. Burda, P. Sekerka
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Dělení planých druhů a hybridů
Systematika rodu se stále vyvíjí, v poslední době,
stejně jako u jiných rodů, zejména s rozvojem
poznatků molekulární genetiky. V současné době
se používá botanický systém, který rozděluje rod
zpravidla do osmi podrodů (někdy je používáno
podrodů devět, tropická sekce Vireya z podrodu
Rhododendron je někdy uváděna jako samostatný
podrod).

Podrod Rhododendron

Tento podrod je druhově nejbohatší. Jedná se
většinou o stálezelené, poloopadavé či opadavé keře s drobnějšími listy, které jsou pokryté
vločkovitými chlupy. Květní pupeny jsou koncové
a někdy též postranní. V podrodu je kolem 500
druhů, v sekci Vireya, která sem bývá zařazována,
je okolo 170 druhů tropických, často epifyticky
rostoucích pěnišníků. Rostliny sekce Vireya rostou
na ostrově Borneo a Nové Guineji.
Z významnějších u nás pěstovaných druhů
můžeme jmenovat R. dahuricum a R. mucronulatum, oba druhy rostou ve východní Asii. Vykvétají
jako první pěnišníky, někdy již v polovině února.
Dále sem patří evropské horské druhy. V Alpách rostoucí pěnišník chlupatý (R. hirsutum)
byl nejspíše prvním pěnišníkem pěstovaným
v Evropě v kultuře. Byl vysazen v roce 1656 v botanické zahradě v Kew v Anglii. Pěnišník rezavý
(R. ferrugineum) kromě Alp roste v Pyrenejích a severních Apeninách. V Karpatech se vyskytuje
pěnišník karpatský (R. kotschyi).
R. russatum je menší stálezelený keř s téměř modrými květy. Pochází z Číny. Podobný R. impeditum patří k oblíbeným drobným pěnišníkům
s fialově modrými květy. Do této skupiny patří také
drobně bíle kvetoucí R. micranthum. Vykvétá jako
poslední pěnišník v naší sbírce v první polovině
července. Je podobný rojovníkům (Ledum), a tak
ani neudiví, že současná molekulární botanika oba
rody slučuje.

Podrod Hymenanthes

Druhý podrod je druhově nejbohatší, obsahuje okolo 300 druhů. Jedná se většinou o velké
velkolisté keře či stromy, ale patří sem i keře
drobnější, plazivé. Listy jsou stálezelené, rašící

Rhododendron russatum

Rhododendron mucronulatum

Rhododendron canadense

Rhododendron kamtschaticum

Rhododendron albrechtii

Rhododendron schlippenbachii

Rhododendron ‘Sázava’

Rhododendron ‘Milan’

Rhododendron ‘Petr’

Rhododendron ‘Labe’

Rhododendron ‘Moravanka’

Rhododendron ‘Alena’
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R. caucasicum (Kavkaz), R. ponticum (severovýchodní Turecko) a pak následuje celá řada druhů,
které dovezli do Evropy J. D. Hooker ze Sikkimu
(R. griffithianum) či T. Thomson (R. thomsonii),
U. J. Faurie a P. Delavay z Číny. Vzájemným křížením vzniklo několik tisíc stálezelených pěnišníků
s květy bílými, růžovými, červenými i žlutými.
Zvláštní skupinou pěnišníků jsou zakrsle rostoucí
a stálezelené Willliamsianum hybridy, odvozené
z R. williamsianum, s oválnými listy, které bronzově
raší. Repens hybridy, odvozené od R. forrestii var.
repens jsou také nízké keře s červenými květy.
V naší sbírce si můžete prohlédnout odrůdy ‘Bad
Eilsen’, ‘Baden Baden’ nebo ‘Scarlet Wonder’.

Podrod Pentanthera

Rhododendron ‘Klondyke’

vločkovitě chlupaté, později horní strana olysává
a plstnaté ochlupení většinou zůstává na spodní
straně listů. Květní pupeny jsou na vrcholu větví.
Z Asie je druhově nejbohatší oblast Himálaje a
střední a západní Číny (až několik set druhů).
Pěnišníky zde rostou v široké variabilitě, od drobných keříků až po keře stromového typu, které
dosahují i 30 m výšky, jako pěnišník převeliký (R.
giganteum). Pěnišník stromový (R. arboreum) je
národní květinou Nepálu.
První záměrný hybrid pěnišníků získal Angličan
William Herbert ve Spofforthu v roce 1817. Křížil
opadavou azalku R. viscosum se stálezeleným
R. maximum, vznikla tak skupina azalodendronů.
Se šlechtěním velkolistých pěnišníků se začalo
kolem roku 1925, kdy poprvé vykvétá R. arboreum
v Anglii, poměrně choulostivý druh ze severní
Indie a Nepálu. Tento atraktivní pěnišník byl křížen
s otužilými severoamerickými druhy. První hybrid,
který vykvetl v roce 1931, byl pojmenován ‘Altaclarense’. Následují hybridy odvozené především od
druhů R. maximum (USA), R. arboreum (Himálaj),

46

Průvodce po sbírkách

Druhově méně početný podrod opadavých
pěnišníků (okolo 25 druhů). Jedná se většinou
o vzrůstnější keře s většími listy a květy. Listy
opadávají na podzim a na jaře keře kvetou ještě
před jejich rašením.
Zde pěstované rostliny pěnišníku Schlippenbachova (R. schlippenbachii) byly vypěstovány ze semen
sebraných v přírodě na Korejském poloostrově.
Dále tento druh roste ve východní Sibiři, severovýchodní Číně a Japonsku. Je to otužilý pěnišník
s velkými jemně růžovými květy, které vzhledem
k tomu, že rozkvétají brzy na jaře, často v našich
podmínkách zmrznou.
Ostatní druhy opadavých pěnišníků jsou na samostatné ploše. Je zde například jediný opadavý
evropský druh pěnišník žlutý (R. luteum) s velmi
vonnými žlutými květy. Z amerických druhů si
můžete prohlédnou bíle kvetoucí pěnišník západní (R. occidentale). Ze severovýchodu Severní
Ameriky pochází pěnišník kanadský (R. canadense), velmi otužilý druh fialově nebo bíle
kvetoucí.
Z asijských druhů je v naší sbírce jeden
z nejznámějších pěnišníků, pěnišník olysalý (R.
glabrius), známý spíše pod dřívějším synonymem
jako pěnišník japonský (R. japonicum) či ještě
starším jménem Azalea mollis. Tento velmi dekorativní druh se stal výchozím druhem četných
kultivarů opadavých azalek. Z asijských druhů je
dále zajímavý pěnišník Albrechtův (R. albrechtii), velmi otužilý japonský druh se sytě zářivě
růžovými květy.

Kultivary opadavých azalek
Kultivary této skupiny jsou velmi četné, atraktivní,
mají výhodu, že jim nevadí slunce, ale samozřejmě
na přímém slunci rychleji odkvétají. Botanické
druhy, především ze Severní Ameriky, se do Evropy dostávají počátkem 17. století. Dnes se již
ale pěstují málo. Mnohem oblíbenější jsou odrůdy
opadavých azalek.

Gentské azalky

Začátkem 19. století křížil Belgičan Verschaffelt
v městě Gentu především severoamerické druhy,
jako R. atlanticum, R. calendulaceum, R. nudiflorum, R. roseum a R. speciosum. Vznikají tak první
hybridy opadavých azalek. Jejich šlechtění později
přebírá van Houtte v Nizozemsku. Jedná se o
odolné rostliny obvykle s vonnými květy, které
mají dlouhou trubku a bývají ve dvou barevných
odstínech. Keře jsou vzrůstnější než azalky
ze skupiny Mollis, kvetou o něco později. Některé
byly plnokvěté.
Knap Hill hybridy
První tyto kultivary vznikaly v Knap Hill-Nurseries
v aglickém Surrey okolo roku 1870, a to zásluhou A. Waterera. Křížil gentské azalky s dalšími
americkými druhy, s bíle kvetoucím pěnišníkem stromečkovým (R. arborescens), oranžově
kvetoucím pěnišníkem měsíčkovým (R. calendulaceum) a pěnišníkem západním (R. occidentale)
a především pak s asijským žlutě až oranžově
kvetoucím pěnišníkem měkkým (R. molle).
Dnes je pěstováno mnoho velmi atraktivních
kultivarů zářivých barev. Ve sbírce pěstujeme
třeba ‘Balzac’, ‘Berryrose’, ‘Exbury White’ a další.
Mollis hybridy
Mollis hybridy je zahradnické označení skupiny
odvozené od dříve používaného názvu výchozího
druhu, kultivary tedy vznikly křížením pěnišníku
olysalého (R. glabrius, syn. Azalea mollis) s R. ×kosterianum, což je kříženec vybraných linií pěnišníku
měkkého (R. molle). Počátek tohoto šlechtění
se klade do 70. let 19. století a probíhalo v Anglii
(Tillery, A. Waterer), dále v Belgii (Goennegen)
a v Holandsku (A. Koster). Stejně jako kultivary
předchozí skupiny patří i tyto k velmi atraktivním
zářivostí barev a otužilostí – ve sbírce můžete
vidět například kultivar ‘Saturnus’.

Rhododendron ‘Saturnus’

Occidentale hybridy
Skupina hybridů odvozená z křížení R. ×albicans
(R. molle × occidentale) a R. ×kosteranum × occidentale. Pozdně kvetoucí vzrůstné opadavé azalky s pastelovými vonnými květy.
Rustica hybridy
Plnokvěté azalky odvozené od plnokvětých
gentských azalek, které byly křížené s R. japonicum.

Podrod Tsutsutsi (Tsutsia)

Tento podrod obsahuje kolem 110 druhů, které
jsou známé jako poloopadavé azalky. Poloopadavým, tedy výstižněji přes zimu zeleným
druhům na zimu listí neopadává, ale vyměňuje
se až na jaře. Většinou se jedná o keře menšího
vzrůstu s drobnějšími, měkkými listy.
Z botanických pěnišníků je zde například pěnišník
velkokališný (R. macrosepalum) – japonský druh
u nás poměrně choulostivý, s listy spíše opadavými (v našich podmínkách) a většími fialovými
květy; pěnišník tupý (R. obtusum), na rozdíl od
předchozího u nás otužilý, výchozí druh mnoha kultivarů, vyskytuje se v Japonsku; pěnišník
kjúšúský (R. kiusianum) – druh z jižního a středního
Japonska je průkopnickou rostlinou na vulkanických vyvřelinách; pěnišník Kaempferův (R.
kaempferi) – přírodní výskyt jako u předchozího
druhu, opět je výchozím druhem pro četné kultivary. Kromě zahradních rostlin, které lze pěstovat
venku, do této skupiny patří pokojové azalky – tzv.
indické azalky, které vznikly křížením R. indicum,
R. mucronatum a R. simsii.
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Poloopadavé azalky
Kultivary této skupiny jsou zastoupeny poměrně
hojně, jsou velmi atraktivní jak květy v zářivých
barvách, tak velmi dekorativním podzimním zbarvením listů.
S jejich křížením započali před několika sty
lety Japonci, na západě se začínají křížit v prvé
polovině 20. století. Podle botanického původu je
lze rozdělit do několika skupin:
R. kaempferi hybridy
První kultivary R. kaempferi vznikaly ve 20. letech minulého století v Holandsku křížením
R. kaempferi s R. ‘Malvaticum’, později se v křížení
využíval také R. pulchrum ‘Maxwellii’. Kultivary se
vyznačují poměrně velkými květy o průměru 4–5
cm, většinou v různých odstínech růžové barvy.
Odrůdy se svítivě červenými květy vyšlechtil
v Anglii Lionel de Rothschild a jeho syn Edmund
de Rothschild křížením R. kaempferi a R. oldhamii.
Tyto hybridy jsou označovány jako Oldhamii hybridy nebo jako Rothschildovy azalky či azalky
z Exbury. J. B. Gable ze Stewartstownu v Pennsylvanii křížil R. kaempferi s R. poukhanense. Kříženci
se označují jako Gable hybridy. V našich podmínkách jsou Kaempferi hybridy poměrně otužilé,
ve sbírce jsou zastoupeny například kultivary ‘Betty’, ‘Fedora’, ‘Orange Beauty’.
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Arendsovy azalky
R. mucronatum hybridy, tedy tzv. Arendsovy azalky vznikly křížením pěnišníku špičatého (R. mucronatum). Pěnišník špičatý je bíle kvetoucí druh
pěstovaný v kultuře hlavně v Japonsku a Číně přes
300 let.
V roce 1910 křížil v Německu Georg Arends klon
R. mucronatum ‘Noordtianum’ s kultivary
ze skupiny Kurume: ‘Benigiri’, ‘Hatsugiri’ a ‘Hinodegiri’. Vzniklé rostliny měly větší květy než kultivary ze skupiny Kurume.
Ve sbírce si můžete prohlédnout odrůdy ‘Agger’,
‘Diemel’, ‘Lister’, ‘Uelfe’ a ‘Ennepe’.
Kurume hybridy
Kurume hybridy jsou skupinou s dlouhou kulturní
historií. Výchozími druhy byly pěnišník tupý (R.
obtusum) a pěnišník kjúšúský (R. kiusianum). Oba
druhy jsou velmi variabilní už v přírodě, takže
některé kultivary jsou pravděpodobně přímo vybrané klony z přírodních lokalit. Již v roce 1681
bylo v Japonsku pěstováno okolo 147 kultivarů a
v roce 1720 jich bylo známo již 332. Koncem
17. století vydal zahradník Ito Ihei ilustrovanou knihu se 450 různými formami R. obtusum.
V 18. století vzniklo velké zahradnické centrum
v Kurume nedaleko Nagasaki, kde byly pěstovány
právě kultivary této skupiny – odtud jejich název.

Rostliny mají původ ze sběrů na posvátné hoře
Kirišima. Nejznámějším japonským šlechtitelem
byl Motozo Sakamato. Odtud se dostaly první
z nich v roce 1910 do holandské sbírky E. Fortuna,
roku 1919 odeslal E. H. Wilson 50 odrůd z Japonska do USA.
Kultivary této skupiny jsou spíše menšího vzrůstu
s drobnějšími (kolem 2,5 cm v průměru), ale
barevně velmi atraktivními květy. Ve sbírce jich
je pěstováno poměrně dost, například kultivary
‘Adonis’, ‘Helena’, ‘Kermesina’, ‘Aladdin’, ‘Amoena’ a další.
Vuykiana hybridy
Vuykiana hybridy mají původ v holandském
Booskopu, kde A. Vuyk prováděl v roce 1921
křížení mezi kultivary ‘J. C. Van Toll’ (Mollis
hybr.), dále ‘Mucronata’ (R. mucronatum hybr.),
‘Rose’ a ‘Maxwelli’ (oba Kurume hybr.). Dále bylo
ke křížení v této skupině použito hybridů
R. kaempferi. Prvních devět kultivarů z tohoto
křížení bylo pojmenováno po významných hudebních skladatelích, ve sbírce je zastoupen kultivar
‘Schubert’.

Podrod Mumeazalea

Podrod obsahuje pouze jeden opadavý druh,
pěnišník vousatý (R. semibarbatum), vzhledově
velmi zajímavý druh. Jedná se o menší keř s malými lístky a hlavně velmi drobnými mléčně bílými
květy. Květ má 5 tyčinek, horní dvě jsou zkrácené.
Pochází z Japonska.

Podrod Therorhodion

Jediný druh pěnišník kamčatský (R. camtschaticum), drobný přízemní keřík opadavý.

Další vřesovištní

Sbírka pěnišníků je postupně doplňována dalšími
keři z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae).
Jedná se především o nízké vřesovištní šichy
(Empetrum), vřesy (Calluna) a vřesovce (Erica).
Návštěvník se může seznámit i s mamotami (Kalmia) a zástupci rodů Leucothoe, Pieris, Lyonia,
Menziesia aj.
S rozsáhlejšími výsadbami počítáme především
v arboretu botanické zahrady.

Wada hybridy jsou azalky vzniklé křížení více
druhů. Šlechtil je K. Wada v japonské Jokohamě
před rokem 1940.
K méně otužilým azalkám, které se u nás nepěstují,
patří hybridy indických azalek s R. simsii (Satsuki
hybridy) nebo s kurumskými azalkami (Sanderovy
hybridy). První skupina byla šlechtěna ve školkách
Chugai v Kobe v Japonsku, druhou vyšlechtil
Charles Sander v Brooklinu v Massachusetts.

Podrod Azaleastrum

Stálezelené keře nebo malé stromy, v počtu
druhů zde zahrnutých se literatura rozchází, uvádí
5–30. Květní pupeny jsou postranní, nové výhony vyrůstají z nejvyššího pupenu a z úžlabí listů
pod květními pupeny. Květ má 5 tyčinek.

Přehled pěnišníků

Podrod Candidastrum

Podrod má pouze jeden druh, pěnišník bělokvětý
(R. albiflorum). Jedná se o menší opadavý keř.
Květy mají 10 stejně dlouhých tyčinek.

Další vřesovištní
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enivky

Denivky (Hemerocallis) jsou trsnatě rostoucí byliny.
Z krátkého oddenku vyrůstají dužnaté silné kořeny,
které jsou někdy hlíznatě rozšířené. Listy vytvářejí
růžici, jsou jednoduché, celokrajné, poměrně
dlouhé, složené podél střední žilky. Stonky jsou
jednokvěté, častěji jsou zakončené šroubelem
1–6 květů. Květy jsou obvykle trojčetné, skládají se
ze dvou řad okvětních lístků. Vnější okvětní lístky,
šlechtiteli někdy označované jako lístky kališní
(sepals), bývají menší a někdy odlišně zbarvené.
Vnější okvětní lístky (někdy označované jako korunní, petals) jsou především u zahradních odrůd
větší a širší. Plodem je tobolka.
Denivky pocházení z východní Asie, v Evropě a
na Kavkaze lze v přírodě nalézt zplanělou žlutě
kvetoucí denivku žlutou (H. lilioasphodelus) a
oranžovou denivku plavou (H. fulva). Oba druhy
se pěstovaly již ve středověku, místy zplaňovaly,
a proto se dlouho soudilo, že jsou v Evropě
původní.
Další častěji pěstované botanické druhy jsou denivka citrónová (H. citrina), denivka Dumortierova
(H. dumortieri), denivka menší (H. minor), denivka
Middendorffova (H. middendorffii) a denivka Thun-
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bergova (H. thunbergii). Dnes se uznává kolem
20 druhů, původně jich však bylo popsáno
podstatně více. Vzhledem k tomu, že se z části
jedná o prastaré kulturní rostliny a že navíc
některé druhy byly popsány v Evropě nebo Severní Americe podle nahodile vybraných jednotlivých importovaných rostlin, zpřesnění tohoto
počtu by vyžadovalo rozsáhlé studium přírodních
populací ve východní Asii.
Ve východní Asii se již po staletí používají jako
zelenina a léčivá rostlina ke zklidnění. Konzumovat lze květy, kterými se zdobí saláty, poupata
můžeme vařit a mladými křehkými výhonky nahrazujeme po blanšírování zelené fazolky. Kořeny
některých druhů jsou omamné.
Číňané za soumraku sbírají otevírající se poupata denivky citrónové (H. citrina), suší je a drtí
na prášek, který se používá jako ochucovadlo
polévek, protože jejich čerstvé květy mají skutečně
lehce citrónovou příchuť.

Historie sbírky
Jako otužilé, bohatě kvetoucí byliny se denivky
vždy velmi dobře uplatňovaly v Průhonickém
parku ve výsadbách. V šedesátých letech
prováděla M. Opatrná ve Výzkumném ústavu

okrasného zahradnictví vyhodnocení evropského
sortimentu. Do roku 1980 zde bylo sledováno 109
odrůd. Současně vznikla v Průhonické botanické
zahradě na Chotobuzi sbírka, která měla dokumentovat variabilitu botanických druhů a vývoj
šlechtění a postupně byla doplňována o odrůdy
ze zahraničních zdrojů – od specializovaných
pěstitelů, podobně jako sbírka kosatců. Základ
sbírky položil dar paní Helen von Stein Zeppelin,
z jejího zahradnictví v Laufenu v Bádensku. Helen
von Stein byla nadšenou pěstitelkou a propagátorkou trvalek a velmi nám pomáhala nejen
při kompletaci sbírky kosatců a denivek, ale i
leknínů.
V šedesátých letech, kdy sbírka vznikla, se u nás
pěstovaly především plané druhy denivek. Jedním z důvodů založení sbírky byla propagace
těchto nenáročných trvalek a především ukázka
šíře sortimentů pro zvýšení estetické hodnoty
okrasných výsadeb. V roce 1995 sbírka obsahovala
16 druhů a 219 kultivarů.
Expozice denivek byla přenesena na výstavní plochu rozária jako poslední, až po roce 2005. Odrůdy
jsou v expozici řazeny chronologicky.
Po roce 2010 jsme se snažili sbírku obohatit
o ukázky prací českých šlechtitelů, především
P. Roubína, P. Mimránka a E. Šťastného.
Botanický pracovní materiál – s ohledem na geografickou vzdálenost planých populací v místech
přirozeného areálu ve východní Asii – není možné
sbírat systematicky. Přesto se podařilo vypěstovat
dostatečný počet rostlin ze semen pocházejících
z expedic pracovníků Botanického ústavu v Koreji v sedmdesátých a osmdesátých letech, a tak
máme ve sbírce názorné ukázky dokládající variabilitu několika druhů tak, jak se s ní můžeme
setkat v přírodních populacích. V roce 2010 jsme
přesadili z pracovní části zahrady do expozice
určené veřejnosti 279 kultivarů a reprezentativní
výběr ze sbírky planých denivek (16 druhů).
Později byla sbírka doplněna i o plané druhy
získané z expedičních sběrů Botanické zahrady
HLMP a ze semen zaslaných díky výměně Indexu
seminum.
V současnosti je sbírka postupně doplňována
o novinky ve šlechtění nákupem rostlin a výměnou
s jinými botanickými zahradami.
Kompletace sbírky: M. Blažek, P. Novák,
M. Macháčková, Z. Caspers

Šlechtění denivek
Denivky patří k nejméně náročným trvalkám,
a proto se u nás také velmi často pěstují v zahradách i parcích.
Poprvé se můžeme o denivkách dočíst již v čínském rukopise z roku 2697 př. n. l. První písemný
záznam o pěstování denivek pochází z Číny z roku
1059 př. n. l. Nejspíše se jednalo o plnokvětou
denivku plavou. Denivky jsou považovány
především za léčivé rostliny a zeleninu, teprve
později se začaly pěstovat pro svou krásu. Do Evropy se jako první dostala již zmiňovaná denivka
žlutá, později denivka plavá, kterou zmiňuje
botanik Clusius kolem roku 1590. Obě se řadí
k našim historickým druhům trvalek a stále patří
k nejčastěji pěstovaným trvalkám ve venkovských
zahradách.
Od prvních zmínek o denivkách až do konce 19.
století přiváželi botanici z Asie různé přírodní
i pěstované odchylky. Mezi nimi tvořily specifickou skupinou triploidní rostliny (33 chromozómů)
odvozené od H. fulva, především plnokvětá H.
fulva ‘Flore Pleno’ (introdukována 1869), odrůda
‘Europaea’, nejčastěji pěstovaný klon H. fulva,
který je mohutnější než původní druh, a variegátní
odrůdy. Triploidní rostliny obvykle netvoří semena.
Ačkoliv denivky jsou staré kulturní rostliny, s jejich záměrnou hybridizací se začalo relativně
nedávno. Historické asijské odrůdy a importy
botanických druhů byly shromažďovány v botanických zahradách, kde také začalo první záměrné
křížení. Tak vznikl v Anglii křížením H. lilioasphodelus a H. middendorffii kultivar ‘Apricot’ (Yeld,
1893). Mezi významné mezidruhové křížence té
doby dále patří ‘Luteola’ (H. aurantiaca ‘Major’
× thunbergii, Wallace, 1899), ‘Sovereign’ (H. lilioasphodelus × dumortieri, Yeld, 1906), ‘Iris Perry’
(H. thunbergii × aurantiaca, Perry, 1925), ‘Margaret Perry’ (H. fulva ‘Europa’ × fulva ‘Cypriani’,
Perry, 1925), ‘Perry’s Variety’ (H. forrestii × middendorffii, Perry, 1946) nebo americký ‘Mikado’
(Stout, 1929). Významným šlechtitelem byl též
K. L. Sprenger, bohužel výsledky jeho šlechtění
byly zničeny výbuchem Vesuvu v roce 1906. Arlow
B. Stout, ředitel New York Botanical Garden, je
považován za otce denivkového šlechtění. V roce
1934 napsal rozsáhlou monografii „Daylilies“.
Výsledky jeho šlechtění jsou především denivky
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Hemerocallis ‘Tiger Eye’

s červenou a růžovou barvou květu. Dnes je jeho
jménem udělováno nejvyšší ocenění Hemerocallis Society, tzv. Stout Silver Medal, jež každý
rok získává nejkrásnější denivka.
Šlechtění denivek se velice rozšířilo po druhé
světové válce. Tetraploidní kultivary (2n = 44) se
začaly šlechtit od šedesátých let 20. století, jako
první je získali O. Fay a B. Griesbach a v jejich práci
pokračoval R. W. Munson. Tetraploidní denivky
mají silnější vzrůst, mají více květů a jsou celkově
odolnější než botanické druhy. Květy bývají větší,
u některých odrůd až 18 cm dlouhé.
Dnes je registrovaných kolem 60 000 odrůd.

Dělení odrůd denivek
Vzhledem k délce vegetace se dělí na:
Dormantní – po nástupu mrazů zatáhnou nadzemní část (listy) a na jaře znovu obráží.
Polostálezelené – nezatahují, listy sice uschnou,
ale vlastně jsou spáleny mrazem.
Stálezelené – odrůdy, které mají původ v subtropických druzích. Nemají potřebu klidového
období, jsou celoročně zelené, a proto jsou u nás
jejich listy, ale velmi často i kořeny, poškozovány
mrazem.

Hemerocallis ‘Jean’

Dalším ukazatelem pro dělení odrůd může být
výška rostliny. Rozlišujeme rostliny vytvářející trsy
menší než 30 cm, tedy trpasličí, které přecházejí
v nízké dorůstající 30–60 cm, střední s výškou
60–90 cm a vysoké, které jsou vyšší než 90 cm.

Hemerocallis ‘Prophet’

Hemerocallis ‘Grape Velvet’
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Nejvíce se u denivek cení jejich nádherný květ.
Na květech je hodnoceno mnoho znaků. Důležitá
je velikost květu, který sahá od miniaturních
(menší než 7,5 cm) po velkokvěté (větší než
11 cm). Dále rozhoduje tvar květu, jenž může být
kulatý, trojúhelníkovitý, hvězdicovitý nebo tzv.
neformální (kaskádovitý, široce rozložený, podvinutý, zvlněný apod.). Může být také plochý,
klenutý nebo trumpetovitý, jednoduchý či plný.
Ranost kvetení je také různá. Hlavní sezónou je
červenec, ale některé odrůdy mohou být buď
rané (kvetou o 3–4 týdny dříve), anebo pozdní
(rozkvétají se zpožděním 4–6 týdnů). Remontantní odrůdy kvetou opakovaně, např. na jaře a pak
na podzim. Nejvíce pozornosti se u denivkových
květů věnuje barvě a barevným znakům.

Terminologie používaná k charakteristice
různých barevných skupin denivek
Zbarvení květů:
Jednobarevné (Self) – okvětní lístky jsou jednobarevné v jednom tónu, odstínu.
Blend – výsledná barva je dána prolínáním dvou
či více barev.
Vícebarevné (Polychrome) – na okvětních lístcích
se prolínají tři či více barev.
Dvoutónové (Bitone) – vnitřní okvětní lístky mají
stejnou barvu, ale jsou tmavší oproti vnějším
okvětním lístkům. Opačné tónové uspořádání se
označuje jako Reverse Bitone.
Dvoubarevné (Bicolor) – vnitřní a vnější okvětní
lístky se barevně liší, vnitřní mají barvu tmavší.
Opačné barevné uspořádání se označuje jako Reverse Bicolor.
Okaté (Eyed) – okrouhlá středová skvrna na vnitřních i vnějších okvětních lístcích.
Páskaté (Band) – jinak zbarvený střed pouze
na vnitřních okvětních lístcích.
Halo – podobný okatým, ale jen malý rozdíl
ve zbarvení skvrny.
Watermark – vnitřní zóna květu je světlejší.
Lemované (Edged nebo Picoteed) – okraj
okvětního lístku je výrazně jinak zbarvený.
Tipped – vrchol okvětního lístku je rozdílně zbarvený nebo má rozdílný odstín.
Midrib – výrazně tmavě či světle zbarvené okolí
střední žilky okvětního lístku.
Třpytivé (Diamond Dusting) – struktura povrchu
květu se díky výrůstkům pokožky na slunci třpytí.
Formy květů:
Květy jednoduché mají 3 vnější a 3 vnitřní okvětní
lístky, 6 tyčinek a jeden pestík.
Květy plné mají zmnožené okvětní lísty buď jejich prostým zmnožením nebo přeměnou tyčinek
(petaloidy).
Květy zmnožené (Polymerous) mají násobné
zvýšení počtu květních částí (okvětí, tyčinek a
pestíků).
Květy pavoučí (Spider) jsou užší než obvykle,
minimálně čtyřikrát delší než široké.
Tvar květů:
Okrouhlý květ (Circular) – květní lístky se dotýkají,
na pohledu zpředu je květ kruhovitý.
Trojúhelníkovitý květ (Triangular) má při pohledu
zpředu tvar rovnostranného trojúhelníku.

Hemerocallis ‘Little Gypsy Vagabond’

Hemerocallis ‘Baja’

Hvězdicovitý květ (Star) – okvětní lístky jsou
užší, nedotýkají se. Při pohledu zpředu mají tvar
šesticípé hvězdy.
Plochý květ (Flat) je z bočního pohledu rovný.
Trubkovitý květ (Trumpet) při pohledu zboku má
trubkovitý tvar.
Nazpět ohnutý květ (Recurved) – okvětní lístky
jsou nazpět ohnuté.

Přehled denivek
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ekníny

Lekníny (Nymphaea) jsou vodní byliny. Na dně
mají tlustý oddenek, ze kterého vyrůstají kořeny,
jednolivé listy a květy. Listy obvykle vzplývají
na vodní hladině, pouze ve větších hloubkách
mohou být ponořené. Květy jsou velké, vzplývají
na hladině nebo u tropických druhů vyrůstají
nad hladinu. Kališní lístky jsou 4, korunních lístků
bývá větší počet a vyrůstají ve spirále. Popsáno je
asi 40 druhů, především z tropických oblastí.
Poupata některých druhů leknínů se vařila nebo
nakládala jako zelenina. Kuchyňské využití měly
také oddenky. Lekníny obsahují řadu biologicky aktivních látek, jako myricetin, sesquiterpenoidní alkaloidy a taniny. Kořeny byly používány
v lidovém léčitelství pro mírnící a protibakteriální
účinky, při léčbě kašle a střevních potíží. Sliznaté
látky pomáhají při hojení poranění na sliznicích.

Historie sbírky

V Průhonicích se již v době působnosti A. E. SilvaTaroucy a Dendrologické společnosti pěstoval
velmi dobrý sortiment leknínů a vodních rostlin.
Z této sbírky se do sedmdesátých let zachoval
v leknínovém zálivu Průhonického parku jen porost kultivaru ‘Marliacea Albida’ s ojedinělými trsy
‘Colossea’. O obnovu výsadeb leknínů v zámeckém
parku jsme se několikrát snažili, naposledy v roce
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2012. Bohužel díky povodním, velkému zarybnění
a výskytu ondater se snahy nezdařily.
V Průhonické botanické zahradě byla sbírka
leknínů založena po roce 1970. Rostliny jsme získali ze sbírek botanických zahrad v USA, Německu a
Švýcarsku. Velkou pomoc nám přinesla především
podpora K. Wachtera (Německo), jednoho z největších evropských znalců kulturních leknínů.
Dále byla sbírka doplňována výměnou s domácími
pěstiteli (K. Schäfer, L. Guth, V. Hříbal, J. Řehoř,
S. Sýkora). V době největšího rozkvětu sbírka obsahovala téměř 300 položek, mezi nimiž se však
objevovaly i duplicity, především historické lekníny se totiž v kultuře objevují pod několika rozdílnými jmény.
Vzhledem k současným prostorovým i personálním možnostem zahrady byla sbírka od roku 2005
postupně zredukována na reprezentativní výběr
přibližně 50 odrůd.
Kompletace sbírky: M. Blažek

Šlechtění leknínů

Zahradní odrůdy leknínů pocházejí z druhů
mírného pásma. Hlavní barva květů byla bílá a
k ní přistupují barevné odchylky z přírody, u kterých jsou přítomná červená barviva. Bílé lekníny
byly kříženy z leknínu bílého (Nymphaea alba) a
v menší míře se podílel i leknín bělostný (N. candida). Pro obohacení bílých evropských leknínů
bylo potřeba při šlechtění využít tří typů již exis-

tujících genetických zdrojů, zdroje nových barev,
nových tvarů a velikostí rostlin a ty pak mezi sebou důmyslně kombinovat.
Růžové odstíny mají původ v americkém leknínu
vonném (N. odorata) a leknínu hlíznatém (N. tuberosa). Červeně růžová a červená barva květu
není odvozená od tropických druhů, kde je takové zbarvení časté, ale z červené formy leknínu
bílého ze severu Evropy, ze Švédska. Tato vzácná červenokvětá forma byla objevena v oblasti
Närke (Nerike). Z ní pochází kultivar ‘Froebeli’,
který pěstujeme i u nás. Patří k leknínům menšího
vzrůstu.
Zdroj žluté barvy nenajdeme v žádném z druhů
mírného pásma, ale v subtropické oblasti jihu Severní Ameriky. Je to leknín mexický (N. mexicana)
a jemu blízce příbuzný floridský leknín žlutý (N.
flava). Kříženci jsou poměrně odolní a najdou se
ve velikosti od miniaturních leknínů po ty největší.
Kromě žlutavé až žluté barvy se vliv leknínu mexického pozná podle oboustranně kropenatých
listů, anebo kropenatých alespoň na rubu listů.
Dalším cenným zdrojem šlechtitelských vlastností byl leknín severský (N. tetragona). Nejmenší
lekníny mají původ v leknínu drobném (N. pygmaea), který nejspíše vznikl mutací leknínu severského (N. tetragona). Leknín drobný byl nalezen
ve Finsku. Drobných kultivarů však existuje málo,
i když je o ně, zejména pro malé zahradní nádrže,
značný zájem.
Vzhledem k dokonalým tvarům a rychlému spojení základních barev zastoupených u výchozích
druhů, neprobíhalo šlechtění leknínů v tak nápadných časových a vývojových změnách, jako
při šlechtění kosatců nebo denivek. Velmi kvalitní kříženci leknínů existovali již před 100 lety.
Hlavním šlechtitelem byl tehdy francouzský zahradník a botanik J. B. Latour-Marliac. Jeho zahrada existuje dosud.
Evropské plané lekníny mají kompaktnější oddenky, a jsou tedy vhodnější pro nádrže s menší
plochou. Latour-Marliacovy kultivary se většinou
nevysemeňují, což je výhodné, chceme-li udržet
čisté odrůdy.
Zvýšený zájem o vodní rostliny přinesl kvalitativní
změny v pěstovaném sortimentu. Během druhé
poloviny minulého století se začalo rozvíjet systematické a rozsáhlé křížení v Severní Americe.
Výsledkem jsou lekníny převážně s plazivými
oddenky, které v tvarech květů rozvíjejí podobné
formy, jaké byly u Latour-Marliacových leknínů,

Nymphaea ‘Fritz Junge’

Nymphaea ‘Froebeli’

avšak vzhledem k množství novinek ve větším
počtu a větším výběru tvarů a barev. Největší rozdíl je ve šlechtění sytě růžových leknínů a hybridů,
které spojují zejména růžovou barvu se žlutou.
I přes množství novinek se staré kultivary vzhledem ke své kvalitě nadále udržují, tvoří základ evropských komerčních sortimentů.

Přehled leknínů
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H

ajní rostliny

Hajničky jsou různorodá skupina stínomilných trvalek. Používají se jednak jako rostliny
půdopokryvné, ale také pro soliterní výsadby.
Naše výsadby jsme začali o hajní rostliny doplňovat
po roce 2010. Kromě zástupců níže uvedených
velkých skupin, které jsou zastoupeny nejvíce
jedinci, jsou ve sbírce odrůdy sasanek (Anemone
nemorosa, A. ranunculoides), jaterníků (Hepatica)
a dalších.
Bohyška, funkie (Hosta) je rod bylin s opadavými listy. V zemi je krátký tlustý oddenek, kořeny
jsou často ztloustlé. Některé druhy vytváří až půl
metru dlouhé stolony, kterými se rozmnožují.
Listy vyrůstají v přízemní růžici. Kvetou v létě.
Květy jsou v jednoduchém hroznu, bílé či
v různých odstínech fialové. Známé jsou i plnokvěté kultivary (‘Aphrodita’). Pochází z východní
Asie, centrum rozšíření mají v Japonsku (asi 35
druhů), v Číně rostou 4 druhy, v Koreji 8. Bohyšky
jsou v zahradní kultuře v Japonsku minimálně
od 8. století (první písemné záznamy jsou známé
z 11. století). Za tu dobu bylo vypěstováno mnoho hybridů, jejichž systematické zařazení je dnes
velice obtížné. Výjimečně se pěstují a používají
jako zelenina, listy se používaly jako provizorní
dočasný obvaz při poranění. Některá druhová
jména bohyšek nejsou botanicky opodstatněná,
byla popsána z dovezeného zahradního materiálu a nevyskytují se ve volné přírodě. Botanické
jméno zde představuje skupiny kultivarů či zahradní hybridy. První bohyšky se do Evropy dostaly
roku 1784. Nyní se pěstuje několik tisíc kultivarů.
Jejich popis a zařazení jsou velice obtížné. American Hosta Society (AHS) vypracovala klíč, podle kterého je možné charakterizovat velikost
a barvu listů. Tento klíč slouží především při
pořádání výstav, na kterých jsou udělovány ceny
jednotlivým výpěstkům. Je ho však možné použít
i pro běžnou klasifikaci. Kultivary a druhy se dělí
do sekcí (označené římskou číslicí), sekce do tříd
(označené arabskou číslicí) a třídy do podtříd
(označené písmenem).
Pro přehlednost uvádím kódy registrovaných a
v závorkách kódy neregistrovaných kultivarů se
stejnými vlastnostmi.
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Sekce I (VII) bohyšky s obřími listy
– plocha listů větší než 900 cm2
• třída 1 (37) listy ve všech odstínech zelené
• třída 2 (38) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 3 (39) listy modré, sivé
• třída 4 (40) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 5 (41) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 6 (42) ostatní
Sekce II (VIII) bohyšky s velkými listy
– plocha listů 530–900 cm2
• třída 7 (43) listy ve všech odstínech zelené
• třída 8 (44) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 9 (45) listy modré, sivé
• třída 10 (46) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 11 (47) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 12 (48) ostatní
Sekce III (IX) bohyšky se středními listy
– plocha listů 160–530 cm2
• třída 13 (49) listy ve všech odstínech zelené
• třída 14 (50) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 15 (51) listy modré, sivé
• třída 16 (52) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 17 (53) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 18 (54) ostatní
Sekce IV (X) bohyšky s malými listy
– plocha listů 36–160 cm2
• třída 19 (55) listy ve všech odstínech zelené
• třída 20 (56) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 21 (57) listy modré, sivé
• třída 22 (58) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 23 (59) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 24 (60) ostatní

Sekce V (XI) bohyšky s miniaturními listy
– plocha listů 13–36 cm2
• třída 25 (61) listy ve všech odstínech zelené
• třída 26 (62) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 27 (63) listy modré, sivé
• třída 28 (64) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 29 (65) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 30 (66) ostatní
Sekce VI (XII) zakrslé bohyšky
– plocha listů je menší než 13 cm2
• třída 31 (67) listy ve všech odstínech zelené
• třída 32 (68) listy variegátní, základ listu žlutý
až žlutozelený, skvrny bílé či krémové
• třída 33 (69) listy modré, sivé
• třída 34 (70) listy variegátní, základ listu
normálně až tmavě zelený, skvrny bílé
či krémové
• třída 35 (71) listy celé s barvou krémovou
až žlutou
• třída 36 (72) ostatní

Hosta ‘Reptilian’

Hosta ‘Fair Maiden’

Podtřída A u všech skupin znamená, že listy jsou
světlé, podtřída B, že listy jsou tmavé.
Zahradníci používají běžněji méně přesné dělení
a popis bohyšek do zahradnických skupin. Podle
barvy je lze dělit na zelené, modré a žluté. Variegátní bohyšky se dělí na ty s barevným okrajem,
středem a nepravidelně skvrnité. Zvláštní skupinu
tvoří bohyšky s výraznou vůní květu, bohyšky miniaturní a gigantické.
Hosta ‘Abby’

Hosta ‘Dark Star’

Hosta montana ‘Fuji Botan’
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Epimedium ×rubrum

Epimedium ×warleyense ‘Orange Königin’

Epimedium leptorrhizum

Epimedium brevicornu rotundatum
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Škornice (Epimedium) jsou vytrvalé byliny, které
mají v zemi buď dlouhý plazivý vodorovně rostoucí
oddenek, anebo vytvářejí husté trsy. Z oddenku
vyrůstají jednak samostatné listy a dále stonky
nesoucí květy. Listy jsou složené ze 2–40 lístků.
V mládí jsou svěže zelené, mohou být i purpurové
nebo měděné či výrazně purpurově skvrnité. Listy
bývají přezimující nebo stálezelené.
Stonky můžou být bezlisté či nesou 1–8 listů.
Květenství jsou řídká s několika málo květy nebo
bohatá, jednoduchá i složená. Květy jsou drobné, ale protože jich bývá velké množství, jsou
kvetoucí rostliny velice ozdobné. Při pohledu
zblízka zjistíme, že mají velice zajímavou stavbu.
Kališní lístky jsou ve dvou řadách po čtyřech. Lístky
první řady jsou drobné a často brzy opadají. Lístky
druhé řady jsou velké, barevné a připomínají korunní lístky. Korunní lístky často bývají protažené
v dlouhou ostruhu, která je někdy nápadně dlouhá
a také nesou medníky. Jednotlivé kališní a korunní
lístky mohou mít rozdílnou barvu, ostruha může
být také jinak zbarvená. To vytváří neobyčejnou
barevnou pestrost květů.
Popsáno je asi 50 druhů vesměs z východní Asie,
dva druhy rostou v Evropě a dva na Kavkaze.
Mladé listy škornice velkokvěté se v Japonsku
vaří jako zelenina a používaly se jako léčivá rostlina proti astmatu, bakteriálním infekcím a jako
tonikum. E. sagittatum je ceněná léčivá rostlina
v Číně. Používá se především proti revmatismu
a jako tonikum a afrodisiakum. S tímto druhem
se obchodovalo již ve středověku, byl dovezen
do Japonska, kde se pěstoval a místy zplaněl.
Droga se nazývá Yin Yang Huo, její hlavní účinnou
složkou je flavonol icariin.
Škornice se pěstují jako zajímavé okrasné rostliny.
Jejich kultura má původ v Japonsku. Vzniklo zde
mnoho hybridů, které jsou odvozené především
z trsnatě rostoucí škornice velkokvěté. Introdukce
škornic do evropských zahrad probíhala ve dvou
vlnách. Původní evropské druhy nejsou příliš
ozdobné, a tak se pěstovaly poměrně vzácně
jako zajímavost. Teprve v roce 1830, kdy byly
do botanické zahrady v tehdy holandském Gentu
Philippem Franzem von Sieboldem dovezené
první rostliny z Japonska, se Evropané začali
o škornice zajímat jako o perspektivní zahradní
rostliny. Šéfzahradník této botanické zahrady
André Donckelaar zkřížil E. grandiflorum s E. alpinum, a tak vzniklo E. ×rubrum, popsané roku
1854. Druhé významné křížení E. grandiflorum ×

pinnatum subsp. colchicum dalo vzniknout
E. ×versicolor, popsanému roku 1849. Oba kříženci
jsou půdopokryvné zahradní rostliny, které
dodnes patří k základu pěstovaného sortimentu.
Díky popisu a importu nových čínských druhů
v osmdesátých letech minulého století se dostaly
škornice opět do popředí zájmu zahradníků.
Jsou to ideální trvalky do polostínu a stínu.
Používají se jako podrost pod vzrostlé stromy
a keře, pěkně působí i jako náhrada trávníku
na větších plochách. Hustý koberec listů a kořenů
brání růstu plevele. Většina druhů dobře snáší
i suchý stín, což je mezi zahradními rostlinami
zcela výjimečné. Na stanovišti vydrží i desítky let
a vyžadují jen minimální péči. Díky těmto vlastnostem jsou nepřekonatelnými hajničkami.
Čemeřice (Helleborus) mají v zemi krátký ztloustlý
oddenek. Z oddenku vyrůstají buď olistěné stonky,
na jejichž vrcholu je pupen, ze kterého příští rok
vyrůstá květenství nebo jednotlivé listy a květy.
Květy jsou velké, s nápadnými kališními lístky. Korunní lístky jsou přeměněné ve vakovité medníky.
Květy jsou proterogynické, tedy nejprve dozrávají
pestíky, které se ohýbají směrem nad medníky.
Po opylení se vracejí do původní polohy ve středu
květu a uvolňují místo postupně dozrávajícím
prašníkům. U skloněných květů, pokud nebyly zatím blizny opyleny, může v tomto období docházet
k samoopylení. Květy opylují včely a čmeláci.
Již ve starověku byly čemeřice známy jako jedovaté a léčivé rostliny a byly běžně používány
v terapii i k přípravě jedovatých nápojů. Používaly
se proti duševním chorobám. Například v řecké
mytologii Melampus z Pylu použil čemeřici při
léčbě šílenství dcery krále města Argos. Princezna díky Dionýsově kletbě běhala nahá po městě,
plakala a křičela.
Jako projímadlo doporučoval čemeřici již Hippokratés. Během obléhání Kirrhy v roce 585 př.
n. l. byla čemeřice údajně použita Řeky k otrávení
vody. Obránci byli následně tak oslabeni průjmem,
že nebyli schopni bránit město.
Někteří historikové se domnívají, že Alexandr Veliký zemřel kvůli předávkování čemeřicí.
Znalosti o použití čemeřice převzal také starověký
Řím. Dochovalo se rčení „Nonne vis Anticyram
navigare?“ (Nechceš se plavit do Antikiry?), což
znamenalo „Co blázníš?“ Čemeřice z Antikiry totiž
prý bývala nejúčinnější.

Epimedium davidii

Epimedium ×versicolor ‘Sulphureum’

Helleborus niger
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Ve středověku se věřilo, že vykuřování čemeřicí
pomáhá lidem posedlým duchy a též zbavovalo
člověka melancholie – stačilo nosit u sebe kořen
čemeřice zabalený v kousku bílého plátna. Kořen
rozdrcený na prášek byl zase prostředkem lidové
magie. Kdo jej sypal před sebou, mohl se dostat
zcela nepozorován kam chtěl. Rozdrcený sušený
kořen smíchaný s česnekem a sirným květem se
zas používal jako „Faustovo kuřidlo“. Když bylo
kuřidlo nasypáno na žhavé dřevěné uhlí, a navíc
byl úkon provázen pronášením tajných formulí,
bylo možné si podmanit zlé duchy.
Jednotlivé druhy byly pěstovány ve středověkých
klášterech, ze kterých zřejmě zplaňovaly do přírody. Z roku 1728 pochází záznam o zplanění
čemeřic v okolí města Ulm v Německu. Proto
původní areál některých druhů není zcela jasný.
Květy čemeřice černé (Helleborus niger) vykvétají během zimy. Rostlina byla lidově nazývána vánoční růže. Legenda vypráví, že vznikly
ze slz dívek, které byly tak chudé, že nemohly nic
věnovat Ježíškovi při jeho narození.
Čemeřice obsahují glykosid helleborin, hellebrin
a helleborein, kyselinu akonitovou a alkaloidy
protoanemonin a ranunculin. Otrava se projevuje
podrážděním sliznic, pálením, sliněním a kolikovými bolestmi. Zpomaluje se puls, rozšiřují zorničky.
Člověk má závratě a upadá do bezvědomí.
Naštěstí se účinné látky jen obtížně vstřebávají.
Srdeční glykosidy čemeřic se používaly jako kardiotonikum.
V zahradách se pěstují především evropské druhy,
jako čemeřice vonná (H. odorus), čemeřice černá
(H. niger), čemeřice zelená (H. viridis), a především
pak čemeřice východní (H. orientalis, Balkán,
Turecko, Kavkaz), která je velice variabilní a snadno se kříží s jinými druhy. Čemeřice východní dala
základ pro šlechtění zahradních odrůd.

Helleborus thibetanus

Trojčetky (Trillium) každoročně budí zaslouženou
pozornost na skalničkářských výstavách a jen
málokdy nejsou oceněny, naopak většinou získají alespoň jednu medaili. A oprávněně. Jsou to
zvláštní, exoticky krásné hajní trvalky.
Dříve je botanici řadili do obsáhlé čeledi liliovitých,
dnes, tedy poté, co se ukázalo, že původní čeleď
se skládá z řady nepříbuzných skupin, ji řadí do
čeledi kýchavicovitých (Melanthiaceae).
Helleborus torquatus
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Trojčetky mají centrum rozšíření v severovýchodní Severní Americe, kde je známo 37 druhů,
na západě Severní Ameriky jich bylo popsáno
sedm, pět druhů roste na Dálném východě.
Většinou se jedná o rostliny hajní, rostoucí v humusem a živinami bohatých listnatých lesích.
V zemi mají tlustý, vodorovně položený oddenek
s dobře patrnými jizvami po starých stoncích.
Z oddenku u mladších rostlin vyrůstají pouze listy,
u starších stonek, který nese tři listeny (většina
zahradnické literatury je také označuje jako listy),
v jejichž středu vyrůstá květ. Listeny bývají někdy
skvrnité, buď se střídají světle zelené a tmavě zelené plochy, anebo mají tmavé purpurové skvrny,
některé druhy jsou i bíle znamenané. Květ má tři
bylinné kališní lístky a výrazně zbarvené korunní
lístky. Tyčinek je šest, pestík má horní semeník
se třemi bliznami. Některé květy svěže voní a jsou
opylovány blanokřídlým hmyzem. Tmavé květy
spíše zapáchají a opyluje je hmyz dvoukřídlý. Plod
je bobulovitý s dutinami vyplněnými semeny,
takže se ve skutečnosti jedná o dužnatou tobolku.
Semena mají masíčko určené pro mravence, kteří
semena rozšiřují.
Mladé listy některých druhů se konzumují jako
zelenina (T. erectum) nebo se vaří na špenát
(T. undulatum, T. grandiflorum, T. sessile). Jedlé
jsou prý plody asijských druhů. Některé druhy
byly používány jako léčivky, indiáni je považovali
za posvátnou ženskou bylinu.
Droga obsahuje silice, tanin, saponin (trillarin),
glukosid podobný convallamarinu (který může
být metabolizován na pregnenolon a progesteron), gumy, pryskyřice a škrob.

Trillium grandiflorum

Trillium luteum

Trillium sessile

Přehled bohyšek

Přehled škornic

Přehled čemeřic
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Výsadby drobných cibulovin byly součástí trvalkových výsadeb a alpina již od počátků budování
Průhonického parku. Jako doplňkové výsadby
byly používány i v botanické zahradě, nejednalo
se však o ucelenou sbírku.
V rozáriu jsme v roce 2011 vysadili kolekci
v přírodě se vyskytujících odchylek sněženky
podsněžníku (Galanthus nivalis) ze sbírky Pavla
Sekerky. Nejzajímavější jsou odchylky, jejichž
květy mají stejné vnější a vnitřní okvětní lístky
(f. poculiformis).
Vhodné travní plochy jsou postupně doplňovány
o další cibuloviny a hlíznaté rostliny, jako jsou
ladoňky (Scilla), šafrány (Crocus), talovíny (Eranthis), ocúny (Colchicum) nebo narcisy (Narcissus).

Plaménky (Clematis) jsou různorodá skupina rostlin od drobných skalniček přes byliny po mohutné
liány. Patří do čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae), což potvrzují jejich květy, které mají velké
množství tyčinek i pestíků. Květní lístky někteří
botanici považují za okvětí, jiní za netypicky zbarvený kalich. U planých druhů bývají nejčastěji čtyři,
ale u některých jich může být 6 nebo i více. Většina
druhů je jednodomých a samosprašných, avšak
novozélandské druhy jsou obvykle dvoudomé.
Plodem jsou nažky, které mívají dlouhý chmýr
vzniklý protažením čnělky. Slouží k rozšiřování
větrem. Vzácněji mají některé druhy pouze krátký
zobánek, který umožňuje přichycení semen
na srsti zvířat.
České jméno plaménků neznamená, že výrazně
zbarvené květy jsou podobné plamenům. Vztahuje se k palčivé, plamenné chuti rostlin. Všechny
druhy totiž obsahují jedovaté glykosidy (ranunkulin, protoanemonin), saponiny a další fyziologicky
účinné látky. Případy otravy jsou však pro odpornou chuť vzácné. Při požití způsobují průjmy,
droga má též diuretické účinky. Jedovaté látky
se ztrácejí sušením a varem. Zvířata se rostlinám
na pastvě vyhýbají. Při styku šťávy s pokožkou
mohou vyvolat svědění a těžko hojitelné záněty.
Botanické druhy plaménků měly své místo
v medicíně, například Clematis ligusticifolia byl
v malém množství používán indiány při léčbě migrény. Tento druh, ačkoliv je jedovatý, se používal
i jako pálivé koření. Ohebné a pružné stonky
liánovitých druhů nacházely použití i jako náhrada
provazu.
V minulosti byla v Průhonickém parku pěstována
řada botanických druhů plaménků, v roce 1927 je
uváděno 27 druhů, v roce 1967 již jen 7 druhů a
v současnosti se v parku vyskytují tři druhy: C. alpina, C. recta na alpinu a na mnoha místech zplanělý
C. vitalba. Kromě botanických druhů byl v sortimentu i soubor 50 zahradních odrůd (v roce 1927).
V botanické zahradě jsme začali plaménky
shromažďovat v roce 2011. Jednalo se především
o expediční sběry Botanické zahrady HLMP a
o rostliny nabízené v Indexu seminum. Rostliny
jsou postupně vysazovány podél plotů. V roce
2013 jsme díky spolupráci s firmou Parkon s. r. o.
získali kolekci velkokvětých plaménků, které jsou

robné cibuloviny

Galanthus nivalis ‘Poculi Perfect’
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laménky

vysazené podél záhonu vodních kosatců. Bylinné
plaménky jsme soustředili na smíšené záhonu
v horní části rozária.
Zahradní plaménky lze rozdělit na bylinné a pnoucí.
Z bylinných druhů se pěstuje především náš
domácí plamének přímý (C. recta), dále plamének
celolistý (C. integrifolia). Ve sbírce máme také
východoasijský C. hexapetala a severoamerické
druhy C. fremontii a C. hirsuta.
Pnoucích plaménků je více druhů, než bylinných. Pěstují se jednak původní botanické druhy
(C. orientalis, C. tangutica, C. vitalba), a zahradní
velkokvěté odrůdy. Především ty se díky velkým
výrazně zbarveným květům staly oblíbenými zahradními rostlinami.
První zprávy o jejich pěstování jsou již ze 16. století, jednalo se například o plamének vlašský (C.
viticella), který do Anglie dovezel již v roce 1569
lékárník Hugh Morgan. Rostliny však byly málo
variabilní a pěstovaný sortiment byl dost chudý.
Teprve dovezení amerických druhů C. crispa a
C. viorna v 18. století dalo popud k jejich šlechtění.
Kříženci ale byli nízkého vzrůstu se zvonkovitými
květy a podobaly se spíše bylinným druhům.
Velkokvěté zahradní plaménky mají původ
v C. lanuginosa, C. florida a C. patens. V 17. století
byly tyto druhy nejspíše dovezené do Japonska,
začínají se běžně pěstovat a byly získány jejich
první barevné mutace.
Velkokvěté plaménky poprvé přivezl do Evropy P. F. von Siebold v roce 1837, později následovaly další importy, především sběry Roberta Fortuneho (1863). Introdukované rostliny
představovaly dostatečný genetický potenciál
pro vznik velkokvětých odrůd, jak je známe dnes.
První velkokvětý zahradní plamének (odrůda ‘Reginae’) vyšlechtil v roce 1855 Isaac Anderson-Henry v Edinburku. Okrasné plaménky se postupně
dostaly do celé Evropy a dnes je již považujeme
za tradiční rostliny selských zahrad. K dispozici je
několik set odrůd.
Kromě velkokvětých druhů se pěstují i zahradní rostliny odvozené od plaménku
alpského (C. alpina) a od C. montana. Ty zatím
v naší sbírce nejsou zastoupené. S kompletací
sbírky velkokvětých odrůd nám výrazně pomohla
okrasná školka pnoucích dřevin Parkon s. r. o.

Clematis ‘Kakio’

Clematis ‘Multi Blue’

Přehled plaménků
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Ovocné arboretum (fruticetum), jehož základ
pochází z Říhových sbírek, navazuje na naše
nejstarší ovocnářské tradice a bylo zachováno
i přes markantní snížení počtu ovocných dřevin
i počtu pěstovaných odrůd. Je cenné jako genofond, staré ovocné dřeviny jsou i významným krajinotvorným prvkem.

Historie
Historie chotobuzského fruticeta je svázána
s historií sbírek ovocných dřevin, které vznikaly
v druhé polovině 19. století. V roce 1870 byl zřízen
Zemský pomologický ústav v Troji u Prahy. Vynikající učitel a pomolog Josef Bláha (1842–1923)
tam přemístil cenný sortiment ze zahrady Pomologické společnosti na Kozačce ve Vršovicích.
V Troji se podařilo soustředit 750 sort jabloní, 670
sort hrušní, 210 sort třešní a višní, 190 sort slivoní.
Český šlechtitel J. E. Proche (1822–1908) pěstoval
ve Sloupně u Nového Bydžova 630 sort jabloní,
518 sort hrušní, 131 sort slivoní, 38 sort lísek, 44
sort třešní a višní.
Po první světové válce reagoval J. Říha na výzvu
ministerstva zemědělství a zahájil (společně s K.
Kamenickým a zahradníkem V. Karasem) přípravy
ke zřízení státního pomologického arboreta.
V tomto arboretu měly být zastoupeny odrůdy
u nás vzniklé a odrůdy cizího původu, o nichž se
dalo předpokládat, že budou mít význam v našich
půdních a povětrnostních podmínkách. Přípravná
školka byla založena v Chlumci nad Cidlinou.
Říha zastával nekompromisní stanovisko, aby
provoz pomologického arboreta byl samostatný a po všech materiálních stránkách nezávislý
na provozním zemědělském závodě. Úsilí o získání
vhodných pozemků pro založení pomologického
arboreta se po jeho smrti v r. 1922 protahovalo
až do r. 1926, kdy byl ministerstvem zemědělství
přidělen, i přes námitky odborníků, pozemek
v Újezdě u Průhonic. Bylo zde vysazeno 1834 odrůd
ovocných dřevin, mimo jiné 642 sort jabloní, 486
sort hrušní, 216 sort třešní a višní, 246 sort slivoní a
61 sort lísek. Porosty byly značně poškozeny v zimě
1928–29, velká část sbírky musela být přemnožena
a znovu vysazena, takže v r. 1934 bylo fruticetum
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uvedeno v podstatě do původního stavu. Bohužel
poloha v Újezdě byla mikroklimaticky nevhodná,
v nepříznivých stanovištních a mikroklimatických
podmínkách se ovocným stromům nedařilo a
četné sorty postupně odumíraly. Proto bylo fruticetum přestěhováno na nové stanoviště. Došlo
k tomu po tuhé zimě 1939–40, kdy se začalo se
školkařským přepěstováním materiálu a pak
s jeho přesazováním do Průhonic na nově získaný
pozemek na Chotobuzi. V roce 1941 byly vysazeny
srovnávací pokusy s jabloňovými, hrušňovými
a slivoňovými podnožemi, sortiment ovocných
dřevin byl do Průhonic přemístěn v r. 1946.
Přitom z něj byla vyloučena značná část neperspektivních a hospodářsky bezvýznamných
odrůd. Celkem bylo z původních Říhových sbírek
přemístěno do Průhonic jen 576 odrůd, z toho
214 odrůd jabloní, 68 odrůd hrušní, 84 odrůd
třešní a višní, 78 odrůd slivoní, 34 odrůd rybízů, 35
odrůd angreštů a 63 odrůd lísek. Výzkumná stanice ovocnářská v Průhonicích se stala součástí
Výzkumného ústavu zahradnického, který měl
ještě dvě další stanice pro zelinářství a okrasné
zahradnictví. Postupně byl těmto oddělením
přiznán Ministerstvem zemědělství charakter samostatných výzkumných ústavů. Při reorganizaci
Československé akademie zemědělských věd a
rezortních výzkumných ústavů zemědělských
v r. 1951 byl Výzkumný ústav ovocnářský přemístěn
z Průhonic do Holovous v Podkrkonoší. V nově
uspořádaném rezortním Výzkumném ústavu
okrasného zahradnictví v Průhonicích zůstalo
pouze ovocnářské oddělení, vedené V. Černíkem.
Ovocnářské oddělení bylo rozhodnutím ČSAZV
v roce 1956 zrušeno a jeho výsadby byly určeny
k postupné likvidaci, ke které však nedošlo.
Průhonická botanická zahrada převzala i výsadby
ovocných dřevin, a tak bylo zachováno průhonické
fruticetum.
V průběhu následujících let zde z důvodů různých
reorganizačních změn byl postupně ukončen výzkum ovocných dřeviny a plochy výsadeb i sortiment ovocného arboreta se zúžil.
Počátkem roku 2012, kdy V. Polesný v rámci své
diplomové práce provedl inventarizaci výsadeb,
zde zbylo pouze:
• 56 odrůd jabloní, kolem 190 stromů,
• 66 odrůd hrušní, kolem 130 stromů.

V roce 2013 Botanický ústav uzavřel dohodu
o vzájemné spolupráci na záchově genofondu fruticeta na Chotobuzi s Ekologickým centrem Meluzína (regionální centrum asociace Brontosaurus). Součástí dohody je i entomologický průzkum
a návrh šetrného, přírodě blízkého managementu
fruticeta, s ohledem k zachování biologické rozmanitosti živočichů vázaných na staré ovocné
dřeviny a společenstva extenzivně udržovaných
luk.

Sbírka planých hrušní
O sbírku planých taxonů se zasloužil J. Dostálek,
do dnešní doby se zachovala především sbírka
planých hrušní. Průhonickou sbírku planých hrušní
tvoří soubor taxonů, které se vyskytují na našem
území: hrušeň planá (Pyrus pyraster), h. obecná
(P. communis), h. sněhobílá (P. ×nivalis), dále
taxony, které se využívají při šlechtění kulturních
odrůd, a zajímavé cizí druhy. Sortiment pochází
z Německa (Naumburg / Saale) a ze sběrů J. Dostálka v jihovýchodní Evropě a na Kavkaze.

Sbírka jeřábů
Sbírka byla založena v roce 1964 E. Uiberlayovou, cílem bylo shromáždit druhy a mikrodruhy rostoucí ve střední Evropě. Důležitou část
sbírky představují pravokořenní jedinci z výsevů
semen získaných z původních lokalit, převážně
z území bývalého Československa.
Tento základ byl postupně doplňován taxony
celého areálu jeřábu. Soubor byl během let také
obohacován o okrasné a jedlé kultivary. Rostliny
byly vysázeny na Zítovce a některé exempláře
též na Chotobuzi. V roce 1995 bylo ve sbírce 95
taxonů a kultivarů. Sbírka jeřábů je v současnosti
pouze extenzivně udržována, genetický materiál
převzal VÚKOZ, který se studiem rodu hlouběji
zabývá.

A

rboretum

Matečnice
Sbírka nazývaná matečnice byla založena v roce
1975. Byly zde vysazovány dřeviny získané nákupem v českých zahradních školkách a ze semen
a sazenic z různých botanických zahrad. Plocha
sloužila jako školka a matečnice pro další množení,
byla založena především k doplnění a rozšíření
genofondu rozsáhlého Průhonického parku.
Převážnou většinu taxonů rostoucích v matečnici
obstaral dlouholetý pracovník Průhonického
parku M. Kučera. Do devadesátých let zde bylo
vysazeno 320 taxonů a odrůd dřevin. Nejvíce jsou
zde zastoupeny jehličnany, především cypřišky
(Chamaecyparis), jalovce (Juniperus), smrky (Picea, 32 taxonů) a v menší míře jedle (Abies), zeravy (Thuja) a modříny (Larix).
Významnou součástí matečnice je kolekce
zimolezů (Lonicera), kterou založil Z. Blahník, náš
přední znalec tohoto rodu.
Plocha byla od začátku devadesátých let pouze
extenzivně udržována. Dřeviny však vyrostly a celá
plocha získala parkový charakter. Díky Programu
na podporu druhové diverzity neprodukčních
rostlin a zachování jejich genových zdrojů SFŽP
jsme v letech 2012 a 2013 provedli inventarizaci
rostlin, probírky a přesadby přehoustlých keřů
a stromů. Plocha byla rozvolněna a připravena
pro zpřístupnění veřejnosti.

Fruticetum

Přehled dřevin v matečnici
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větnaté louky

Protože řada luk na území botanické zahrady byla
pouze extenzivně udržována a sekána jen jednou či dvakrát ročně, udržela se na nich (oproti
pravidelně sekaným trávníkům) poměrně bohatá
společenstva bylin. Proto jsme v rámci expozic rozária a fruticeta vybrali a vyčlenili plochy,
na kterých extenzivní ráz sekání bude pokračovat,
a bude tak zachována vysoká rozmanitost těchto
společenstev jak pro návštěvníky, tak i živočichy,
kteří je obývají, především pro hmyz.

J

ezírka

Jednou z nejatraktivnějších částí rozária jsou jezírka. Kromě ukázky leknínů v nich můžeme vidět
masožravé bublinatky jižní (Utricularia australis),
řezan pilolistý (Stratiotes aloides), plavín leknínovitý (Nymphoides peltata), domácí chráněné druhy
rostlin. Hojně se v nich též vyskytuje okřehek trojbrázdý (Lemna trisulcata). Z exotických druhů
můžeme jmenovat severoamerický ještěrkovec
nicí (Saururus cernuus), anebo bazální árónovitou
Orontium aquaticum. V jezírcích žije řada vodního
hmyzu, především šídla, vážky a znakoplavky.
Z obratlovců zde najdeme dva druhy čolků (čolek
obecný a velký), ropuchu obecnou a hnědé skokany. Potkat můžeme i užovkou obojkovou.

Květnatá louka

S

Součástí zahrady se stala v roce 2012 vrstevnatá
spárová vápencová skalka. Její zřízení bylo
především pragmatické. Na těžkých jílovitých
půdách Chotobuze některé kosatce, především
z okruhu Iris pumila, špatně rostou. Proto jsme
pro ně vytvořili malou skalku, která je kromě
kosatců a jim příbuzných rodů (Sisyrinchium, Aphyllanthes) doplněna výsadbou nápadně kvetoucích skalniček a cibulovin, především konikleců
(Pulsatilla), hlaváčků (Adonis) a trsnatých česneků
(Allium).

Pulsatilla tatewakii
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řipravované expozice

Břízy

Na podzim v roce 2012 jsme vyčistili plochu bývalého sadu slivoní a botanických hrušní od náletů,
které místy svou výškou přesahovaly původní
výsadby. Na místě slivoní, které již byly z velké
části suché, se v náletech vyskytovala řada jedinců břízy bělokoré (Betula pendula). Břízy jsou zajímavé dřeviny především díky zbarvení borky.
Jejich výsadba nejlépe vynikne při větším počtu
exemplářů. Protože v parku a ani v botanické
zahradě větší výsadba bříz nebyla realizována,
rozhodli jsme se stromy ponechat a postupně
je doplnit o ukázku dalších druhů rodu, které
postupně získáváme především objednávkami
z Indexu seminum z jiných botanických zahrad.

Flóra Číny
Pavel Sekerka shromáždil s kolegy z Botanické
zahrady hlavního města Prahy na pěti expedicích
do západní a střední Číny, které se uskutečnily ve
spolupráci s botanickými zahradami v Turpanu
a Pekingu, rostlinný materiál, který se stal základem pro budovanou expozici. Ta bude doplněna
dřevinami získanými výměnou s jinými botanickými zahradami.

zahrady. Bylinky i zelenina se budou pěstovat
v pravidelně tvarovaných záhonech obdélníkového tvaru. Cílem nově zakládající se zahrady
je ukázka sortimentu nejznámějších léčivých a
aromatických bylin, které našly své uplatnění
v čajovnictví, ale také sortimentu nejznámějších
druhů a kultivarů zeleniny.
Léčivky budou zastupovat především odrůdy
mateřídoušky obecné (Thymus serpyllum), dále
také meduňka lékařská (Melissa officinalis),
máta peprná (Mentha piperita), ale i jiné druhy
převážně evropských léčivek, které zde budou
také pěstovány pro produkční účely. Návštěvníci
budou moci ochutnat čaje z těchto bylin v kavárně
Taroucafé, kterou najdou na malém nádvoří
průhonického zámku.
Na zeleninových záhonech budou vysazovány
i druhy a odrůdy doposud u nás méně známé,
které se teprve v poslední době začínají objevovat
i v české kuchyni, jako jsou například štěrbák zahradní neboli endivie (Cichorium endivia), mangold řapíkatý (Beta vulgaris subsp. cicula) a odrůdy
s červeně a růžově zbarvenými listy nebo řapíky,
které jsou také jedlé.
Zeleninová a bylinková zahrada je jedním
ze stanovišť plánované dětské naučné stezky,
která povede první částí Průhonického parku.
Oproti zbývajícím expozicím botanické zahrady
bude mít odlišný návštěvnický režim.

Flóra Střední Asie
Sběrové expedice Botanické zahrady HLMP byly
zaměřené především na sběr tamaryšků a dalších
pouštních rostlin. Část z této kolekce bude také
vystavena na připravované expozici a doplněna
o výsevy slanomilných rostlin z čeledi laskavcovitých (Amaranthaceae).

Plané rostliny

Zeleninová a bylinková zahrádka
V roce 2013 započaly úpravy pozemku na rozhraní Průhonického parku a Botanické zahrady
Chotobuz, v těsné blízkosti administrativních budov patřících výzkumným oddělením BÚ AV ČR,
a to za účelem založení zeleninové a bylinkové

Přehled bříz ve sbírce

67

D

oporučená literatura

Bártová E., Větvička V. (1996): Plané růže a jejich kříženci ze sadovnického hlediska. Zpravodaj botanických zahrad (dále jen ZBZ) 46.
Blažek M. a kol. (1993): 30 let Botanické zahrady Akademie věd v Průhonicích. ZBZ 43.
Blažek M. a kol. (1995): Botanický ústav – Botanická zahrada Průhonice. Akademie věd ČR.
Blažek M. (1974): Iridárium. Zprávy Botanické zahrady Průhonice, 7.
Blažek M. (1997): Možnosti využití kosatců ve výuce základních a středních škol. ZBZ 47.
Blažková U. (1996): Sbírka bylinných pivoněk v Botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR
v Průhonicích.
Blažková U. (1996): Využití předjarních rododendronů v našich klimatických podmínkách. ZBZ 46.
Dostálková A. (1981): Rododendrony. Academia Praha.
Doudová H. (1985): Sbírka kulturních růží. Zprávy Botanické zahrady Průhonice 9 - 100 let
Průhonického parku.
Opatrná M. (1975): Informační zpráva o sortimentu čínských pivoněk. VUKOZ.
Polesný V. (2012): Zhodnocení současného stavu pomologických sbírek botanické zahrady Chotobuz
a návrh jejich obnovy, managementu a presentace veřejnosti. Diplomová práce. ČZU.
Roudná M. (1985): Park Průhonice. Nakladatelství Academia Praha.
Sekerka P. (2004): Pivoňky. Grada. ISBN: 80-247-0819-1
Souček J., Kačmáčková B., Hajman M. (2008): Průvodce Průhonickým parkem. Průhonice.
Svoboda P. a kol. (1967): Fruticetum. Zprávy Botanické zahrady ČSAV Průhonice 4.
Svoboda P. a kol. (1967): Rosa. Zprávy botanické zahrady ČSAV Průhonice 3.
Větvička V, Krejčová Z. (2001): Růže. Aventinum. ISBN 80-7151-183-8
Více informací na:
http://www.ibotky.cz/clanky/botanicka-zahrada-chotobuz.html
http://www.ibot.cas.cz/sbirky_botanicke_zahrady_chotobuz
Historické dokumenty ke stažení:
http://www.ibotky.cz/clanky/botanicka-zahrada-chotobuz/historicke-dokumenty.html

O

bsah

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Historie botanické zahrady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kosatce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Růže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pivoňky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pěnišníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Denivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lekníny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Hajní rostliny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Drobné cibuloviny a plaménky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Fruticetum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Arboretum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Květnaté louky, jezírka, skalka a připravované expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Doporučená literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Mapa plánovaného rozložení expozic
• běžným písmem jsou popsány existující expozice, kurzívou budované a připravované
• stávající záhony jsou vymezeny tmavě zelenou linkou, plánované žlutě
• červeně je znázorněno oplocení, brány žluté jsou určené pro veřejnost, šedé brány jsou služební
• žluté čtverce jsou stávající budovy, oranžově jsou vyznačeny zpevněné cesty
• světle zeleně jsou budované expoziční celky, světle žlutě plánované expoziční celky
• modrozeleně jsou označeny výsadby keřových růží
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