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Uchování genetických zdrojů kulturních rostlin v České republice 

Ing. Jan Pelikán, CSc.; Ing. Daniela Knotová; Ing. Simona Raab 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko 
pelikan@vupt.cz www.vupt.cz 

Uchovávání genetických zdrojů kulturních rostlin a jim příbuzných druhů je jednou ze světových 
priorit. Odhaduje se, že ve světových „ex situ“ kolekcích je shromážděno asi 6,5 milionu položek 
genetických zdrojů, z čehož značné procento představují duplikace (FAO, 1998). Zvláště u 
významných zemědělských plodin, jako je např. pšenice a rýže, jde o statisíce položek na řadě 
pracovišť mnoha zemí. V souladu s Globálním plánem FAO (1996) jsou evidence, dokumentace a 
monitorování genetických zdrojů chápány jako předpoklad pro všechny navazující aktivity. 

V České republice je tato činnost legislativně ošetřeno Zákonem o konzervaci a využívání genetických 
zdrojů rostlin a mikroorganizmů významných pro výživu a zemědělství č. 148/2003 Sb. a prováděcí 
vyhláškou k zákonu o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganizmů 
významných pro výživu a zemědělství č. 458/2003 Sb. Na základě těchto předpisů je jako nadřízená 
struktura vyhlášen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a 
mikroorganizmů významných pro výživu a zemědělství, přijatý 14. 6. 2006 MZe ČR pro léta 2007 – 
2011 a v současné době prodloužený na období 2012 – 2017, jako společná platforma pro konzervaci 
a využívání genetických zdrojů a sdružuje tři samostatné národní programy: 

1. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity 
2. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganizmů a drobných 
živočichů hospodářského významu 
3. Národní program ochrany a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších 
živočichů využitelných pro výživu a zemědělství. 

Poradním orgánem Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-
biodiverzity je Rada genetických zdrojů rostlin a práce spojené s aktivitami Národního programu jsou 
prováděny dle „Rámcové metodiky Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin významných pro výživu a zemědělství. Národní program je financován z prostředků MZe ČR. 
Koordinací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity 
je pověřen Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni a realizace probíhá v síti 12 
spolupracujících institucí (lokalizovaných na 15 pracovištích). 

Spoluřešitelská pracoviště Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin a agro-biodiverzity: 

‐ VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně, oddělení genové banky 

 Kolekce: pšenice (včetně planých druhů), ozimý ječmen, tritikale, kukuřice, slunečnice, řepa 
 cukrová a krmná, pohanka, laskavec, proso, bér a další alternativní obilniny,  
 Mezinárodní kolekce slunečnice 

‐ VÚRV, v.v.i. - oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc 

 Zeleniny; kořeninové, aromatické a léčivé rostliny 

‐ VÚRV, v.v.i. – Výzkumná stanice vinařská, pracoviště Karlštejn 

 Réva vinná (část kolekce) 

‐ Zemědělský výzkumný ústav s.r.o. Kroměříž 

 Jarní ječmen, oves, žito  

‐ AGRITEC, s.r.o. Šumperk 
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 Hrách, fazol, vikev, bob, vlčí bob, ostatní luskoviny; len a další technické plodiny 

‐ OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Zubří 

 Trávy včetně planých ekotypů, fytocenózy květnatých luk, okrasné traviny 

‐ OSEVA PRO s.r.o. Výzkumný ústav olejnin Opava 

 Řepka, řepice, hořčice, mák, ostatní olejniny 

‐ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o. Holovousy 

 Třešně, višně, slivoně, jabloně, hrušně a další drobné bobulovité ovoce  

‐ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, fakulta zahradnická Lednice na 
 Moravě 

 Meruňky, broskve, mandloně, réva vinná (část kolekce); vybrané vegetativně množené druhy 
 zelenin a okrasných druhů, léčivé rostliny 

‐ Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. Troubsko 

 Vojtěška, jetel, ostatní pícniny (včetně perspektivních planých druhů), saflor, komponenty 
 květnatých luk 

‐ Výzkumný ústav bramborářský s.r.o. Havlíčkův Brod 

 Brambor (včetně planých a příbuzných druhů) 

‐ Chmelařský Institut s.r.o. Žatec 

 Chmel 

‐ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. Průhonice 

 Okrasné rostliny 

‐ AMPELOS a.s. Znojmo - Vrbovec 

 Réva vinná (část kolekce) 

‐ Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Průhonice 

 Kolekce rodu Iris 

 

 Pod pojmem genetické zdroje rozumíme: 

‐ Vyšlechtěné odrůdy 
‐ Staré krajové odrůdy 
‐ Plané formy kulturních plodin a jim příbuzných druhů 
‐ Perspektivní rostlinné druhy pro zemědělské využití a tvorbu krajiny 
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Cíle Národního programu lze shrnout do 6 základních okruhů: 

1. Shromažďování: 

A. Odrůdy. Nově vyšlechtěné odrůdy zájmových druhů jsou získávány výměnou, případně darem 
od majitelů z tuzemska i zahraničí. Staré odrůdy se v současné době velice těžko získávají. Jedinou 
cestou je repatriace ze zahraničních Genových bank a jejich následná regenerace. 
B. Plané formy a příbuzné druhy jsou shromažďovány formou individuálních sběrů ve volné 
přírodě, nebo sběrovými expedicemi v tuzemsku a zahraniční. Zahraniční expedice jsou převážně 
hrazeny z prostředků MŠMT ČR v rámci programů dvoustranné spolupráce se zahraničními partnery, 
např. program „Kontakt“). V posledním období byly ze strany našeho pracoviště touto formou 
realizovány sběrové expedice na Slovensku, ve Slovinsku, v Polsku, v Maďarsku a pro roky 2013 – 
2014 jsou uzavřeny dohody s Argentinou. 

 

 

Přehled počtů položek získaných VÚP Troubsko sběry ve volné přírodě: 

rok získáno rok získáno 

1993 218 2003 122 

1994 406 2004 198 

1995 506 2005 132 

1996 347 2006 102 

1997 217 2007 172 

1998 361 2008 79 

1999 398 2009 161 

2000 190 2010 141 

2001 355 2011 61 

2002 194 2012 67 

celkem     4427 
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2. Zkoušení genetických zdrojů: 

Jednotlivé zájmové druhy mají při jejich zkoušení svá specifika, která jsou uvedena ve výše zmíněné 
metodice. Motýlokvěté pícniny jsou zkoušeny v polních podmínkách v pokusech založených metodou 
znáhodněných bloků na parcelách o velikosti 10 m2, ve 3 opakováních na píci a 3 opakováních na 
semeno. V těchto pokusech jsou hodnoceny výnosové charakteristiky (zelená hmota, seno, semeno) a 
dále některé charakteristiky hodnotitelné v porostu (stav porostu na jaře, stav porostu před sečí, 
poléhání, výška porostu apod.). Morfologické charakteristiky jsou hodnoceny v individuálních 
výsadbách dle znaků uvedených v klasifikátorech příslušných plodin. 

 

3. Popis genetických zdrojů: 

Popisná data - charakterizace a vlastní hodnocení (podrobné hodnocení morfologických, fenologických, 
biologických a hospodářských znaků ve stupních 1 - 9, na základě národních klasifikátorů, které jsou v 
současnosti vypracovány pro 28 plodin). Dříve byly tyto klasifikátory vydávány v tištěné podobě, 
v současné době jsou on-line přístupné na www.vurv.cz. Výzkumný ústav pícninářský má zpracovány 
následující klasifikátory: 

‐ Klasifikátor rodu Medicago (vojtěška a příbuzné druhy) 
‐ Klasikátor rodu Trifolium (jetel) 
‐ Klasifikátor rodu Carthamus (světlice – saflor) 
‐ Klasifikátor rodu Cicer (cizrna) 
‐ klasifikátor druhu Phacelia tanacetifolia (svazenka vratičolistá) 
‐ klasifikátor rodu Lotus (štírovník)  
‐ klasifikátor rodu Glycyrrhiza (lékořice) 

 

4. Uchovávání genetických zdrojů: 

A. Generativně množené druhy jsou uchovávány ve formě semenných vzorků v Genové bance: 
 Centrální Genová banka je pro Českou republiku ve VÚRV v.v.i. Praha Ruzyně. Vzorky jsou 
 vedeny ve dvou kolekcích: 

‐ Aktivní kolekce: uchování při teplotě -5oC – veškeré položky splňující parametry: velikost 
 vzorku a klíčivosti. Po přestavbě Genové banky, která bude ukončena v letošním roce, bude 
 tato kolekce uchovávána při teplotě – 18oC. Z této kolekce jsou uživatelům poskytovány 
 vzorky v rozsahu cca 200 semen od žádané položky. 
‐ Základní kolekce: uchování při teplotě -18oC – pouze české původy a zvláště cenné zahraniční 
 materiály a dále semena ohrožených druhů. 
‐ Bezpečnostní duplikace: ve VÚRV Piešťany (SR), české odrůdy 
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 Položky, které nebyly dosud předány do GB (nejsou zregenerovány, nedostatečná velikost 
 vzorku ap.) jsou uchovávány na pracovišti v tzv. pracovní kolekci. Uchování je realizováno při 
 teplotě -18oC. 

B. Vegetativně množené druhy jsou uchovávány: 

‐ V polních kolekcích (chmel, vinná réva, ovocné stromy, vegetativně množené okrasné druhy, 
 některé zeleniny apod.) 
‐ V bance tkáňových kultur (brambory) 
‐ V kryobance – nová metoda konzervace, založená na uchovávání vzrostných vrcholů při 
 záporných teplotách (-196oC) 
‐ On-farm konzervace  

 

5. Evidence genetických zdrojů: 

V současné době: centrální elektronická evidence „EVIGEZ“ (EVidence GEnetických Zdrojů). Od roku 
2010 se přejde na celosvětovou evidenci „Grin Global“. Databáze GZR sestává ze tří základních 
informačních okruhů:  

‐ Pasportní data 
‐ Popisná data 
‐ Evidence skladu 

Centrálně je informace shromažďována v genové bance VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně a dílčí informace, 
týkající se jednotlivých kolekcí, jsou distribuovány na jednotlivé spolupracující ústavy. Data jsou 
pravidelně obousměrně vyměňována. Struktura informací je kompatibilní s mezinárodními standardy. 
Pasportní data jsou součástí většiny mezinárodních plodinových databází a EVIGEZ je volně dostupný 
ve versi on-line a nahrazuje dříve publikované katalogy Genových zdrojů. 

 

6. Regenerace genetických zdrojů: 

Regenerace motýlokvětých druhů je záležitost náročná jak z hlediska časového, tak finančního a 
v neposlední řadě i technického. Je to dáno jednak jejich víceletostí, dále cizosprašností a 
hmyzosnubností, v neposlední řadě je nutno přihlížet také k ekologickým nárokům regenerovaného 
druhu. Čeleď motýlokvětých je velice široká a např. Dostál (1954) uvádí v ČR 117 autochtonních a 46 
adventivních a pěstovaných druhů (včetně dřevin). Na největší problémy se naráží především u 
nejběžnějších dvou pěstovaných kulturních druhů, vojtěšky seté (Medicago sativa) a jetele lučního 
(Trifolium pratense). 

Existují dva základní způsoby provedení regenerací, z nichž každá má jednak svoje úskalí, ale i 
některé přednosti.  

Prvním způsobem je tzv. regenerace v prostorové izolaci. Zásadním problémem, na který při 
tomto způsobu narážíme, je volba vhodného pozemku, jednak z hlediska dostatečné izolační 
vzdálenosti a dále z hlediska předplodiny. Při regeneraci planých druhů je třeba zabezpečit minimální 
vzdálenost 300m od stejných, případně příbuzných druhů, které se vyskytují ve volné přírodě, aby se 
zabránilo jejich zkřížení. Tohoto lze poměrně těžko dosáhnout a u hmyzosnubných rostlin nelze tento 
problém řešit ani kulisovou plodinou. Při regeneraci odrůd je i tato vzdálenost nedostatečná, protože 
při snaze udržet čistotu odrůdy, je nutno brát v potaz to, že včela má dolet 2km. Pokud se týká 
předplodiny, je nutno regenerace provádět na plochách, kde byl pěstován stejný druh s minimálním 
odstupem 4 - 5 roků. Motýlokvěté druhy (zvláště planě rostoucí) jsou charakteristické vysokým 
obsahem tzv. tvrdých semen, která klíčí až po několika rocích po vysetí. Znamená to, že po vysetí za 
kratší dobu, se mohou na ploše objevit rostliny z předchozího výsevu, které způsobí znehodnocení 
regenerovaného materiálu. Máme zkušenosti, že i po 10 letech od posledního pěstování druhu na 
pozemku se vyskytnou rostliny z tvrdých semen (Astragalus cicer, Trifolium repens, Coronilla varia, 
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Melilotus officinalis apod.). V neposlední řadě je problémem při regeneracích v prostorové izolaci také 
víceletost mnohých motýlokvětých druhů a s tím související nástup kvetení. Většina druhů kvete již 
v roce výsevu (z víceletých a vytrvalých), ale spolehlivý výnos semene poskytnou teprve ve druhém 
roce vegetace. Některé druhy poprvé vykvetou až ve druhém (např. Coronilla varia, Melilotus albus), 
případně ve třetím roce vegetace (např. Lathyrus sylvestris). Z toho to důvodu je nutné ponechat tyto 
druhy na parcele několik let, což ale komplikuje běžné hospodaření na pozemku a může dojít 
v průběhu ošetřování (sečení, odvoz hmoty apod.) k poškození nebo zničení regenerovaných kultur i 
okolních porostů. Z tohoto důvodu je potřeba mít k regeneračním parcelám zabezpečený přístup a tzv. 
manipulační plochy. Poslední komplikací při tomto způsobu regenerace je nebezpečí poškození porostů 
volně žijící lesní a polní zvěří, protože většina těchto druhů je pro zvěř atraktivní potravou. 

 

Druhým způsobem je tzv. regenerace v technické izolaci. Provádí se na pozemku s vysetým 
regenerovaným materiálem, který je zaizolován pomocí izolačních klecí s přísunem opylovačů v době 
kvetení. Při malém množství semen regenerovaného materiálu, kdy by po výsevu na volnou plochu 
hrozila jeho ztráta, je možno provádět výsev do bedniček ve skleníku a regenerovat opět za přísunu 
opylovačů přímo ve skleníku. Tento způsob se však využívá ojediněle a je málo efektivní, protože 
materiál pěstovaný ve skleníku je často pod vlivem stresů (přesychání, nedostatek půdy, vysoké 
teploty apod.). Další možností při malém množství semenného materiálu je předpěstování ve skleníku 
a výsadba mladých rostlin na pozemek. Při regeneracích v technické izolaci na pozemku s využitím 
izolátorů odpadá většina problémů, které vznikají při prostorové izolaci, ale nastupují další. Především 
se jedná o finanční náročnost způsobu. Tato je dána:  

a) pořízením a údržbou izolačních klecí – pořízení izolační klece s dřevěným rámem o velikosti 100 x 
100 x 120cm vychází na 750,- Kč, pořízení pokryvu na kovovou klec o velikosti 300 x 300 x 250cm 
stojí 15 000,- Kč. 
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b) pořízením, přísunem a ošetřováním vhodných opylovačů  
c) větší náročností na chemickou ochranu porostů proti škůdcům – v izolovaných prostorách vzniká 
pro škůdce a jejich množení lepší mikroklima, takže je větší nebezpečí napadení porostů oproti 
množení v prostorové izolaci. 
d) větší potřebou lidské práce při ošetřování regenerovaného druhu – menší možnost na uplatnění 
mechanizace při odplevelování, zakládání, ošetřování a sklizni porostů. 

Naopak výhodou tohoto způsobu je, že je možno regenerovat větší množství položek na poměrně 
malé ploše, nejlépe přímo v areálu pracoviště (pokud se najdou vhodné plochy). Další výhodou je 
možnost každodenní kontroly regenerovaného materiálu a menší nebezpečí poškození porostu. 

Jak bylo výše uvedeno nedílnou součástí práce s genofondy je důkladná evidence. Tato sestává ze tří 
částí: 

Pasportní data: uvádějí základní informaci o položce.  

‐ Evidenční číslo národní (ECN) – jedná se o devítimístné číslo, které je přiřazováno každé 
položce. První dvojčíslí je kódem pracoviště (např. 13 = Troubsko), další tři znaky jsou kódem plodiny 
(T01 = vojtěška setá) a posledních pět čísel představuje číslo původu (00001 = Hodonínka) 
‐ Rok zařazení do kolekce, dárce vzorku, botanický druh, odrůda, způsob uchování vzorku, 
stupeň ploidie, stát původu, typ vegetace 
‐ Podrobnější údaje o odrůdě (kdo vyšlechtil, kdy byla povolena, kdy bylo ukončeno šlechtění, 
kdy restringována) 

U sběrových položek planých forem dále přistupují údaje: 

‐ Název expedice, na níž byl vzorek získán, kdo sbíral 
‐ Lokalita sběru a její podrobný popis (nadmořská výška, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, 
datum sběru) 
‐ Ekologická charakteristika lokality 

Popisná data: jsou uváděna body dle klasifikátoru do příslušné kolonky znaku označené číslem. 

Evidence skladu: (vede Genová banka) 

‐ Datum naskladnění, vlhkost vzorku, klíčivost, velikost vzorku 
‐ Evidence odběrů 
‐ Evidence kontrol (kontroly klíčivosti) 
‐ Umístění ve skladu (regál, přepravka, sklenice) 

 

Využívání genetických zdrojů: Zájemci o některé z položek evidovaných a dostupných mají 
možnost jejich vyhledání na http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/. Existuje On-line přístup a 
prohledávání je členěno dle: 

‐ Ústavu řešitele 
‐ Skupiny plodin 
‐ Druhu 

Identifikátorem genetického zdroje je ECN (evidenční číslo národní). V současné době jsou 
nejčastějšími zájemci vysoké školy, výzkumná pracoviště a šlechtitelská pracoviště. 
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Stav kolekcí: uvedeny pouze položky, u nichž jsou v GB semenné vzorky 

Skupina  Odrůdy Plané Celkem 

T01 Medicago sativa 377 153 530 

T02 Trifolium pratense 238 113 351 

T03 Trifolium repens 157 109 266 

T04 Trifolium hybridum 17 37 54 

T05 Trifolium ost. 56 165 221 

T06 Anthyllis 2 28 30 

T08 Astragalus 1 62 63 

T09 Coronilla 3 34 37 

T10 Chamaecytisus 0 6 6 

T11 Dorycnium 0 7 7 

T12 Galega 1 3 4 

T13 Genista 0 25 25 

T14 Lotus 17 53 70 

T15 Medicago lupulina 5 33 38 

T16 Medicago x varia 27 7 34 

T17 Medicago ost. 5 46 41 

T18 Melilotus 7 65 72 

T20 Ononis 1 1 2 

T21 Onobrychis 13 15 28 

T22 Ornithopus 2 4 6 

T23 Tetragonolobus 0 5 5 

T25 Trigonella 3 3 6 

T27 Malva 1 5 6 

T30 Lavatera 0 3 3 

T31 Leuzea 0 1 1 

T34 Silphium 0 1 1 

T36 Scorpiurus 0 2 2 

T38 Stylosanthes 1 0 1 

T39 Phacelia 28 2 30 

O14 Carthamus 16 3 19 

Celkem   978 991 1959 

 

Dále jsou v kolekci Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko položky vikví, hrachorů a 
komponenty květnatých luk, které pro rozsáhlost druhového spektra neuvádíme. Celkově činí kolekce 
2132 položek. 
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Odrůdová skladba hlavních pícních druhů: 

Jedná se o druhy, které jsou vedeny v tzv. druhovém seznamu Evropské unie. Ostatní druhy, které 
označujeme termínem okrajové, případně maloobjemové jsou předmětem dalšího příspěvku. 

Vojtěška setá (Medicago saiva): Vytrvalá bylina s mohutně vyvinutým kořenovým systémem. Má 
silný a větvený hlavní kořen, který dorůstá do hloubky několika metrů. Ze všech plodin vytváří 
největší množství kořenové hmoty. Hluboké zakořenění podmiňuje její vysokou suchovzdornost. 
Lodyhy jsou vystoupavé až přímé, dorůstající do výšky 100 cm. Poskytuje kvalitní bílkovinou píci 
s vysokým obsahem minerálních látek, především vápníku. Je vhodným krmivem pro všechny druhy 
hospodářských zvířat. Vzhledem k výnosové jistotě, rychlosti obrůstání, vytrvalosti a odolnosti vůči 
nepříznivým klimatickým podmínkám se jedná o jednu z nejvýznamnějších pícnin, která je pěstovaná 
prakticky na celém světě. Má vysokou krmnou hodnotu, především vysoký obsah proteinů, poskytuje 
několik sečí v roce, je zimovzdorná a suchovzdorná. Dříve se u nás pěstovaly převážně tzv. krajové 
odrůdy, které daly základ šlechtění současných odrůd. Jednalo se o odrůdy Stupická, Přerovská, 
Kaštická, Nitranka, Hodonínská a Táborka. V současné době jsou v České republice registrovány 
odrůdy Palava (rok povolení 1967), Magda (1986), Morava a Zuzana (obě 1990), Jarka, Niva, Jitka a 
Vlasta (všechny 1995), Oslava (2003), Kamila (2006), Litava (2008), Holyna a Tereza (obě 2009). Ze 
zahraničních odrůd jsou v České republice registrovány francouzské odrůdy Europe a Concerto, 
slovenské odrůdy Lucia a Vanda a holandská odrůda Alpha.  

Jetel luční (Trifolium pratense): v zemědělské praxi označovaný jako jetel červený. Vytrvalá bylina 
s hlubokým kůlovým a větveným kořenem, který na rozdíl od vojtěšky nedřevnatí, ale nezasahuje 
zdaleka do tak velké hloubky. Má četné lodyhy, které jsou přímé, vystoupavé až poléhavé, dorůstající 
do výšky až 80 cm. I přes svoji poměrně krátkou vytrvalost (2-4 roky) je jednou z nejvýznamnějších 
pícnin. Vedle produkce kvalitní píce je významným zlepšovatelem kvality půdy. Produkuje píci bohatou 
na proteiny. Má rovněž výhodu, že snáší kyselé půdy (až pH 5,0). Jetel luční je rostlinou dlouhého 
dne, a pokud jsou dny kratší než 14 hodin nevytváří květní výhony. Za krátkého dne u něj probíhá 
intenzivní odnožování, intenzivnější vývoj kořenové soustavy a stoupá počet internodií na lodyhách. 
Jetel je pěstován a využíván různými způsoby: v čisté kultuře, v kombinaci s travami (jílek vytrvalý i 
mnohokvětý, bojínek luční, kostřava luční, mezirodové hybridy atd.), ve směsi, k pastevním účelům, 
na seno nebo na siláž. Vyžaduje půdy na povrchu ulehlé a dostatečně zásobené vláhou. V kyprých 
půdách trpí vymrzáním. Vedle diploidních odrůd jsou vyšlechtěny i tetraploidní odrůdy. Dříve byly u 
nás pěstovány pouze diploidní odrůdy, jak krajové, tak i šlechtěné. Nejznámější z nich jsou Holého, 
Třebíčský, Přerovský, Český, Moravský, Jičínský a Horal. V současné době je odrůdová skladba tohoto 
druhu velmi široká. Je registrováno 17 domácích diploidních odrůd a 18 domácích tetraploidních 
odrůd. Nejstarší diploidní odrůdou je odrůda Clumecký (rok povolení 1935) a dále jsou to odrůdy Start 
(1973), Radan (1981), Tábor (1989), Vltavín (1992), Suez (2001), Vendelín (2005), Slavín a Slavoj 
(oba 2006), Bonus a Garant (oba 2008), Agil, Brisk a Spurt (všechny 2009), Respect (2010), Van a 
Trubadur (oba 2011). Z tetraploidních odrůd se jedná o odrůdy Kvarta (1974), Radegast (1978), 
Tempus (1988), Vesna a Vulkán (obě 1992), Beskyd a Sprint (obě 1996), Amos, Cyklon, Dolly 
(všechny 1998), Dolina (1999), Rezista a Nodula (obě 2005), Bivoj a Fresko (obě 2007), Blizard a 
Ostro (obě 2010) a Titus (2008). Ze zahraničních diploidních odrůd jsou registrovány v ČR německá 
odrůda Nemaro a švýcarská Pavo, z tetraploidních odrůd pak německá odrůda Atlantis, švýcarská 
Astur a slovenské odrůdy Margot a Sigord. 

Jetel plazivý (Trifolium repens): také je známý pod názvem jetel bílý. Vytrvalý druh s poléhavými až 
plazivými oddenky (stolony), které jsou schopny na uzlinách zakořeňovat. Roste na loukách, 
pastvinách v trávnících, na okrajích cest. Dobře snáší ušlapávání. Je pěstován jako pícnina nejčastěji 
ve směskách s travami, nebo jinými jetelovinami. Je možno jej považovat za jednu z nejhodnotnějších 
komponent pastevních směsí. Lze jej také použít pro nezemědělské účely (trávníky, zpevňování 
svahů). Na utužených půdách a v zapojeném porostu vydrží poměrně dlouhou dobu. Jetel plazivý je 
nenáročný na klimatické podmínky, dobře snáší i dočasné přesušení nebo zamokření půdy. Dříve byly 
pěstovány krajové odrůdy Český a Moravský, v současné době jsou registrovány domácí odrůdy Hájek 
a Jura (obě registrovány v roce 1992), Vysočan (1996), Klement (2000), Král (2001), Kron (2003), 
Luke (2008), Bak, Bobr a Borek (všechny 2009). Ze zahraničních odrůd jsou v ČR registrovány 
holandské odrůdy Alice a Barbian a dále dánské odrůdy Nanouk a Samoa. 
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Jetel hybridní (Trifolium hybridum): taktéž známý pod názvem jetel švédský. Je to méně rozšířená 
kulturní pícnina, která se uplatňuje zejména na vlhkých a studených půdách v drsných podmínkách. 
Celá rostlina je měkká, šťavnatá a jen pomalu dřevnatí. Vyznačuje se přímým růstem a jeho lodyhy 
dorůstají do 65 cm. Má méně vyvinutý kořenový systém než jetel luční. Největší množství hmoty 
produkuje v prvém užitkovém roce, v dalších letech výnosová křivka dosti rychle klesá, zvláště byl-li 
ponechán na semeno. Vůči drsným klimatickým podmínkám je odolný a netrpí holomrazy ani pozdními 
jarními mrazíky. V příznivých stanovištních podmínkách, především v jetelotravních porostech, 
vytrvává na stanovišti 3 – 5 let. V polních osevních postupech se ponechává na stanovišti pouze jeden 
užitkový rok a doporučuje se po seči zaorat. Na stanoviště má vyhraněné požadavky. Jeho pěstování 
určuje především dostatečná zásoba vody v půdě, na teplotu není náročný, naopak je velice otužilý. 
Do pastvin se nepoužívá, protože dieteticky nepůsobí tak příznivě jako jetel luční a silně nadýmá. 
Nepříznivou vlastností je jeho nahořklá chuť, proto je méně vhodný do pastevních porostů. Větší 
význam má jako podsevová meziplodina a na zelené hnojení. Je vhodné jej vysévat s travami, hlavně 
s jílky. U nás jsou registrovány pouze tuzemské odrůdy. Z diploidních se jedná o odrůdy Táborský 
(registrována v roce 1960) a Pooderský (2008) a dále o tetraploidní odrůdu Trend z roku 1996. 

Jetel nachový (Trifolium incarnatum): jednoletá kulturní jetelovina, známá také pod názvy jetel 
růžák, případně inkarnát. Má vzpřímené, nepatrně větvené lodyhy, celá rostlina je hustě a dlouze 
chlupatá. Oproti ostatním jetelovinám má chudší kořenový systém. Barva květů je nejčastěji 
purpurově červená, zřídka růžová nebo žlutobílá. Vysévá se nejčastěji do 20. srpna, do zimy zakoření, 
je-li teplý a mírný podzim, poskytuje ještě v roce výsevu slabší seč. Vysévá-li se na jaře, vyvíjí se 
rychle, ale seč poskytuje asi o měsíc později než při podzimním výsevu. Taktéž výnosová jistota je při 
jarním setí mnohem menší. Jedná se o typicky jednosečnou jetelovinu. V čisté kultuře se dá pěstovat 
pouze v polohách s mírnou zimou. Nesnáší holomrazy, ale také dlouho ležící sněhovou pokrývku. 
Jedná se o plodinu lehkých půd. Kvalita píce je však ve srovnání s ostatními jetelovinami horší. Je 
vhodnou komponentou do jetelotravních směsek. Využívá se v Landsberské směsce s jílkem 
mnohokvětým a vikví huňatou, případně vikví panonskou. U tohoto druhu je registrována domácí 
odrůda Kardinál z roku 1972 a italská odrůda Alberobello. 

Jetel zvrácený (Trifolium resupinatum): je jednoletý druh, pocházející z oblasti středozemního moře, 
Balkánu a Persie. U nás je také znám pod názvem šabdar, nebo jetel perský. Rostliny mají lodyhy 50-
80 cm vysoké, jsou lysé, poléhavé nebo vystoupavé a rozvětvené. Květy v květenství jsou téměř 
přisedlé, růžové barvy, 5 – 7 mm velké, silně a příjemně voní. Jsou bohatě navštěvovány včelami. 
Jedná se o ekologicky plastickou pícninu poskytující vysoké výnosy píce s dobrou kvalitou. Jako 
nevýhoda byla uváděna jeho poléhavost, vysoký obsah vody a obtížné pěstování na semeno. Jetel 
perský není náročný na půdu, roste dobře i na půdách těžkých a daří se mu také na půdách 
zasolených. V sortimentu je pouze domácí odrůda Pasat, registrovaná od roku 2003. 

Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum): také je znám pod názvem jetel egyptský. Je nejstarší 
pícninou v Egyptě, odkud se rozšířil do celé řady dalších zemí. Jedná se o jednoletou rostlinu, vysokou 
30 - 60 cm. Má poměrně chabé lodyhy s kopinatými lístky a vejčitými hlávkami květů, které jsou bílé 
až žlutavě bílé. Rostliny mají dlouhý kůlový kořen, který je málo větvený až nevětvený. Lodyhy bývají 
spoře chlupaté, jsou duté, vzpřímené až poléhavé. Lístky jsou poměrně velké, tvaru eliptického až 
kulovitě vejčitého a vyrůstají na dlouhých stopkách. Habitem a listem se podobají rostlinám vojtěšky 
seté. Jedná se o pícninu vhodnou pro půdy s vyšším pH. Na těžších půdách poskytuje vyšší výnosy 
oproti jeteli lučnímu. Jeho předností je rychlá schopnost obrůstání po sečích. Ponejvíce se pěstuje jako 
samostatná kultura s jarním výsevem, v Německu je rozšířeno pěstování ve směsi s jílkem 
jednoletým. V současné době je u nás registrována od roku 2011 pouze domácí odrůda Faraon. 

Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia): Je také znám pod názvem esparzeta. S jeho pěstováním se 
započalo v 16. století ve Francii, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Jedná se o víceletou až 
vytrvalou bylinu s mohutným kořenovým systémem. Hlavní kořen se mělce větví a jednotlivé větve 
rychle pronikají do půdy. Touto rychlostí předčí i vojtěšku. Vedle toho má mohutnou síť postranních 
kořínků, které se rozkládají již v ornici a pronikají i do sebenepatrnějších štěrbinek ve skalách. 
Výhodou bohatého kořenového systému v povrchových vrstvách ornice je to, že může okamžitě 
reagovat na dešťové srážky a dále obohacuje ornici o velké množství organické hmoty. Na koříncích 
vičence setého se ve srovnání s jinými jetelovinami vytváří relativně více kořenových hlízek. To vše 
staví vičenec do role všestranně výhodné zlepšující předplodiny. Oddenek je krátký a vícehlavý, bez 
výběžků. Lodyhy sou vzpřímené, vysoké 60 až 80 cm, jsou vyplněny dření a mají 5 – 9 internodií. 
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Podle obrůstání po seči se rozlišují dvě formy vičence. Jednosečná forma poskytuje pouze jednu seč 
v roce, avšak tato seč je vydatnější oproti vícesečným formám. Je skromnější a mnohem déle 
vytrvává na stanovišti. Dvousečná forma je na živiny a vodu náročnější, avšak v jednom roce 
poskytuje dvě seče. Má poměrně vysoké požadavky na teplotu. Na půdní podmínky není vičenec 
náročný a spokojuje se s chudšími půdami, které však musí být dostatečně zásobeny vápníkem. 
Nesnáší vyšší hladinu spodní vody a půdy uléhavé a nedostatečně provzdušněné. Na hlubších a 
bohatších půdách poskytuje vyšší výnosy, avšak v těchto podmínkách nemůže konkurovat vojtěšce 
seté. Na výsušných, mělkých vápenitých a opukových půdách je však bezkonkurenční plodinou. 
Vičenec je původní pícninou vinorodých oblastí, což vysvětluje jeho náročnost na světlo a teplo. Proto 
mu lépe vyhovují pozemky svažité s jižní expozicí. Možnosti jeho uplatnění v České republice jsou 
omezeny na kukuřičnou a řepařskou oblast. Kvalita píce a její chutnost je velmi dobrá. Předností píce 
vičence je, že nenadýmá, stejně jako píce štírovníku růžkatého. Je proto vhodnou komponentou 
směsek pro pastvu koní. Ve světě je vičenci setému věnována poměrně značná pozornost. Od roku 
1946 je registrována domácí odrůda Višňovský. 

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus): je vytrvalá rostlina se silným, téměř dřevnatým kořenem. Má 
bohatě vyvinutý kořenový systém pronikající do značných hloubek. Na rozdíl od vojtěšky seté bývá 
jeho kořenový systém mohutněji větven již v povrchových vrstvách půdy. Trs vyniká bohatostí lodyh, 
které jsou u prošlechtěných odrůd 70-80 cm vysoké, poléhavé až vzpřímené, tupě čtyřhranné, 
vyplněné dření. U kulturních forem jsou většinou lysé a u planých forem roztroušeně chlupaté. 
Štírovník růžkatý má širokou stanovištní amplitudu, je vytrvalý a odolný k nepříznivým půdním a 
klimatickým podmínkám. V čistých porostech vytrvává na stanovišti 6-7 let. Po seči, případně pastvě, 
rychle obrůstá a znovu v každém nárůstu zakvétá. V požadavcích na stanoviště je velice skromný a 
nemůže se mu rovnat žádná jiná kulturní jetelovina. Je možno jej pěstovat na všech typech 
zemědělských půd, včetně půd velmi chudých a suchých. Jeho předností jsou minimální požadavky na 
vláhu, na druhé straně však snáší i vyšší hladinu podzemní vody a také déletrvající zamokření. Je 
odolný vůči holomrazům a snáší i déletrvající sněhovou pokrývku. Větší požadavky má na světlo. Svou 
výnosovou schopností se na bohatších půdách téměř vyrovná vojtěšce a jeteli lučnímu, na chudších 
půdách je však předčí. Kvalitou píce se řadí mezi naše nejlepší jeteloviny a hospodářskými zvířaty je 
dobře přijímán. Také užitkovost zvířat, zvláště tučnost mléka, bývá při zkrmování štírovníku růžkatého 
velmi dobrá, po navyknutí zvířat dokonce lepší než u píce z jetele lučního. Předností štírovníku 
růžkatého je to, že jeho píce nenadýmá díky obsahu tříslovin. Na druhé straně však patří štírovník 
růžkatý mezi rostliny obsahující kyanogenní glykosidy. Jsou registrovány dvě domácí odrůdy, a to 
odrůda Lotar (1981) a Taborak (2008) a slovenská odrůda Polom. 

Tolice dětelová (Medicago lupulina): je jednoletý až dvouletý, výjimečně víceletý druh. Jedná se o 
drobnou bylinu s poléhavými, nebo vystoupavými, poněkud hranatými a obrvenými lodyhami, 
dorůstajícími do výšky 30 – 60 cm. Listy jsou trojčetné, podobné vojtěšce seté. Drobné žluté květy 
v počtu 10-50 se nalézají v malých, kulovitých, dlouze stopkatých, paličkovitých hroznech. Po odkvětu 
jsou květy vzpřímené, čímž se liší od podobných žlutokvětých jetelů. Plodem je jednosemenný, 
vzácněji dvousemenný lusk. Kvalita píce je vysoká, srovnatelná s vojtěškou setou, avšak poskytuje 
nízké výnosy. Vedle pěstování na píci na chudších půdách, kde se výnosnějším jetelovinám nedaří, je 
používána do různých pícních směsek, především pastevních, kde zabezpečuje vyplnění spodního 
patra. Dobře snáší sešlapávání a spásání. Je rovněž cennou komponentou porostů vytrvalých a 
dočasných luk a krátkodobých jetelotravních směsek. Nejlépe se jí daří na teplejších stanovištích 
s dostatkem vláhy. Sucho snáší dobře, avšak podstatně omezuje, až zastavuje růst. Roste dobře i na 
chudších půdách s dostatkem vápníku. Od roku 1998 je u nás registrována domácí odrůda Ekola. 

Pískavice řecké seno (Trigonella foenum greacum): Patří k nejstarším kulturním rostlinám. Pískavice 
pochází ze Středozemí a měla bohaté využití jako pícnina, léčivá rostlina a také jako koření. Je to 
jednoletá rostlina s pevnou, málo větvenou lodyhou. Trojčetné listy jsou podobné vojtěšce a v jejich 
úžlabí vyrůstají zpravidla dva bledožluté květy. Plodem je dlouhý a tenký lusk, který obsahuje 10-20 
semen. Celá rostlina má charakteristickou vůni polévkového koření. Pro její pěstování jsou vhodné 
slunné polohy, chráněné před větrem. Půda jí vyhovuje hlinito-písčitá s dostatkem živin, především 
vápníku a spodní vláhy. Žádá půdu ve staré síle, nesnáší čerstvé hnojení chlévskou mrvou. Je třeba 
též dostatečné zásobení fosforem, doporučují se i mírné dávky dusíku. Na píci se pískavice pěstuje pro 
zkvalitnění krmných směsí. Ve veterinární medicíně se používá jako prostředek podporující laktaci 
skotu a lepší příjem krmiv. V českém sortimentu je od roku 2006 registrována tuzemská odrůda 
Hanka. 
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Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia): Je rychle rostoucí a výnosná meziplodina pro využití 
na píci a na zelené hnojení. Skýtá více živného humusu než vytrvalého a procesy tlení reziduí probíhají 
rychleji než u ostatních rostlin na zelené hnojení. Mezi včelaři je svazenka oblíbena jako vynikající 
medonosná plodina. V poslední době nachází uplatnění na svažitých pozemcích jako protierozní 
plodina, která se přes zimu ponechá na poli a na jaře se do ní vysévají zrniny nebo kukuřice na siláž 
bezorebnými secími stroji. Je registrováno 6 domácích odrůd. Jedná se o odrůdy Větrovská z roku 
1952, Profa (2007), Protana (2008), Meva a Promoce (obě 2009) a Vega (2012). Dále je registrována 
německá odrůda Lisette. 

Světlice barvířská (Carthamus tinctorius): velice stará kulturní plodina z čeledi hvězdnicovitých 
(Asteraceae). Jeho domovinou jsou extremně suché a teplé polohy. V současné době je typickou 
plodinou stepních a polostepních oblastí, u nás se pěstuje převážně v suchých podmínkách jižní 
Moravy. Dříve se v naší republice pěstoval na poměrně velkých plochách. Jeho využití je značně 
široké. Ze semen se lisuje za studena kvalitní olej pro potravinářské využití, výlisky z loupaných 
semen jsou kvalitním krmivem hospodářských zvířat, semena jsou také žádána chovateli exotického 
ptactva ke krmení větších ptáků, z okvětních lístků se získává přírodní barvivo a někdy se sušené 
okvětní lístky objevují na trhu jako tzv. nepravý šafrán. Pro svoji odolnost k suchu je tato plodina 
využitelná jako meziplodina ke krmení hospodářských zvířat, případně na zelené hnojení. Pro velký 
obsah vody však není vhodná k silážování a taktéž se nehodí k sušení, protože po usušení listy, které 
jsou opatřeny ostny, píchají. V zeleném stavu do období butonizace se tato nepříjemná vlastnost 
neprojevuje, zvláště u některých specielně šlechtěných odrůd. V zahraniční literatuře je saflor 
doporučován do směsek s hrachem nebo obilninami. Na půdu nemá specifické požadavky, vyhovují 
mu půdy vápenatější. Pro svoji odolnost suchu je saflor využitelný jako kvalitní meziplodina na zelené 
hnojení, nebo ke krmení hospodářských zvířat. Na zelené hnojení lze saflor vysévat také ve směskách 
s některými jinými druhy, jako např. svazenkou vratičolistou, komonicí bílou, tolicí dětelovou a 
některými dalšími. Dříve u nás byly registrovány odrůdy Brněnka, Jas a Brněnský bezostný, 
v současné době je registrována domácí odrůda Sabina (1997). 

Lesknice kanárská (Phalaris canariensis): je jednoletý druh z čeledi lipnicovitých, dorůstající do 
výšky 50 - 100 cm, někdy i více. Roste poměrně rychle a velice dobře snáší sucho. Vytváří vzpřímené 
a bohatě olistěné trsy. Lze ji pěstovat samostatně, případně ve směskách s jinými jednoletými 
pícninami. Lesknici kanárskou lze použít ke krmení v čerstvém stavu, dá se však i dobře sušit, 
senážovat a silážovat. Lze ji pěstovat také pro zrno, které se zkrmuje drůbeži a jako ptačí zob pro 
exotické ptactvo. Sušené rostliny jsou využívány do suchých vazeb. Hlavní její význam by však měl 
být jako časná, v teplejších podmínkách i pozdní letní meziplodina pěstovaná na píci, případně jako 
komponenta jednoletých jetelotravních směsek. Jedná se o rostlinu teplomilnou, takže u nás připadá v 
úvahu její pěstování ve výrobním typu kukuřičném a řepařské. Na půdu, předplodinu a vláhu je 
nenáročná. Sama je velice dobrou předplodinou. Nejlépe se jí daří na půdách hlinitých až 
hlinitopísčitých, avšak dobře roste i na půdách hlinitojílovitých. V sortimentu je pouze tuzemská 
odrůda Judita (2000). 
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1) Staré a krajové odrůdy – význam a přehled starých a krajových odrůd, regenerace, 
expedice, sběry a získávání 

Staré a krajové odrůdy 

Staré odrůdy jsou obecně mnohem méně prošlechtěné ve srovnání s moderními metodami. Při jejich 
šlechtění bylo používáno klasických šlechtitelských postupů, především negativní výběr. Krajové 
odrůdy jsou vázané na určitý region, kde byly pěstovány/vyšlechtěny a předávány po generace. Velmi 
často nejsou krajové materiály skoro vůbec prošlechtěny. 

 

Proč vlastně chránit staré a krajové odrůdy kulturních rostlin? 

Patří mezi kulturní dědictví národa, protože byly pěstovány a udržovány po mnoho generací a mají 
vztah k určitému regionu. Je to v podstatě jakási forma folkloru. 

 Po druhé světové válce bohužel z území Československa téměř vymizely díky intenzifikaci a 
kolektivizaci zemědělství. Dnes se vyskytují jen ojedinělé fragmenty, hlavně ovocných dřevin 
v oblastech s extenzivním zemědělstvím (horské oblasti, pohraničí, chráněné krajinné oblasti…). 

Staré a krajové odrůdy skrývají významnou genetickou variabilitu, na rozdíl od moderních odrůd, 
které jsou často geneticky uniformní. Mají sice menší výnosy než moderní odrůdy, ale v nepříznivých 
podmínkách dávají lepší a stabilnější výnosy než nové moderní odrůdy. Navíc, jsou zdroji rezistence 
vůči chorobám a škůdcům.  

V poslední době jsou jejich fragmenty opět vyhledávány, mapovány a konzervovány. Dokonce jsou i 
někdy využívány ve šlechtění jako nositelé cenných vlastností. 

Metody šlechtění 

Při vzniku starých a krajových odrůd byly využívány především klasické šlechtitelské postupy. 
Negativní výběr spočíval v tom, že se z porostu zájmové plodiny vybíraly nevyhovující rostliny a ty 
ostatní pak poskytly osivo pro další množení. Naopak, pozitivní výběr spočíval v tom, že semeno bylo 
sklízeno pouze z několika nejlepších rostlin. 

Dále se až do dnešních dnů využívá hromadného křížení několika genotypů a výsledkem je nový 
materiál. Dále se tvoří tzv. syntetické populace (např. u vojtěšky), kdy je nový materiál tvořen směsí 
několika nejlepších variabilních populací. 

Mezidruhové a mezirodové křížení dává často zajímavé nové materiály. V minulosti touto cestou 
vznikala kulturní pšenice. Vznikala jak mezidruhovým tak i mezirodovým křížením. V tomto procesu 
hrály roli dva rody – Triticum a Aegilops. V dnešní době takto vznikli noví kříženci žita a pšenice 
(Tritikale) nebo žita a ječmene (Tritordeum). 
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Moderní metody šlechtění jsou založeny na precisních technologiích. Jedná se třeba o mutační 
šlechtění za použití kolchicinu, které způsobí znásobeni chromozomových sad v buňce a umělý vznik 
polyploidního jedince – tzv. polyploidizace. Nejmodernější postup dávající nejpřesnější výsledky je tzv. 
marker assisted selection (MAS). Tato metoda používá markery (úseky DNA, obsahující určitý gen) a 
spočívá ve sledování daného markeru (genu) přímo v DNA potomstvu nově vzniklých/namnožených 
rostlin. Následně se proces vzniku nových rostlin opakuje do doby, než dosáhneme cíleného výsledku. 
Důležité je to že se nerozhodujeme podle projevu znaku ve fenotypu ale podle genotypu jedince. 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Oddělení genetických zdrojů 

Ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku u Brna se věnujeme mnoha činnostem, ve kterých se 
setkáváme s biodiverzitou, starými a krajovými odrůdami a s jejich využitím. Většina těchto činností je 
soustředěna na Oddělení genetických zdrojů. Jedná se o následující činnosti: 

1) Šlechtění a využití netradičních pícních druhů v zemědělství a při tvorbě krajiny: Jedná se o druhy, 
které se v současné době v zemědělství téměř nevyužívají nebo pocházejí z jiných oblastí a 
v podmínkách České republiky se ukazují jako perspektivní. Jedná se např. o druhy: Trifolium 
alexandrinum, T. incarnatum, Phalaris canariensis, Onobrychis viciifolia, Anthyllis vulneraria, Lotus 
corniculatus, L. ornithopodioides, Medicago lupulina, Secale cereale var. multicaule, Trifolium 
alexandrinum, Phacelia congesta, Phaseolus vulgaris, Lablab purpureus, Lathyrus sativus aj. 

2) Spolupráce s NP Podyjí: spolupráce při on-farm konzervaci krajových a starých odrůd kulturních 
rostlin. V NP Podyjí je množství krajových a starých odrůd ovocných dřevin, proto byl vysazen nový 
sad s těmito materiály a v současnosti se připravuje projekt na záchranu starých sadů a přeroubování 
odrůd. Od roku 2002 probíhá úzká spolupráce při in-situ konzervaci a repatriaci vybraných ohrožených 
druhů rostlin, při ukládání semenných vzorků do genové banky, při přípravě výzkumných projektů, v 
rámci poradenství aj. 

3) Spolupráce s CHKO Moravský kras: spolupráce při on-farm konzervaci krajových a starých odrůd 
kulturních rostlin. Ve spolupráci s ČSOP Ponikva byly založeny plochy se starými a krajovými 
odrůdami. Dále probíhá spolupráce při monitoringu závrtů, při přípravě výzkumných projektů, v rámci 
poradenství aj. 

4) Poradenská činnost: pěstování minoritních plodin, ekologické zemědělství, trvalé travní porosty atd. 

5) Semenářská laboratoř: klíčivost, kvalita semen, rozbory semenných vzorků, čistota atd.  

6) Výzkumná činnost. 

Projekty na ochranu genofondů a mezinárodní spolupráce. 

Hlavním cílem těchto projektů bylo a stále ještě je inventarizovat současný stav domácího genofondu. 
Velmi důležité je vyhledat existující zbytky tradičních krajových forem zemědělských plodin, případně 
provést jejich repatriaci z genových bank okolních států.  

Důležité je posoudit možnosti jejich alternativního uchování metodou in situ nebo on farm konzervace. 
On farm konzervace je závislá především na atraktivitě materiálu/odrůdy a možnostech jejího tržního 
uplatnění. In situ konzervace se uplatňuje především u planých druhů rostlin, kdy chráníme aktivně 
lokalitu jejich výskytu. 

Shromáždění semenných vzorků probíhá většinou po více let opakovanými sběry v období zralosti 
semen. Někdy jsou odebírány vegetativní vzorky a ty jsou pak pěstovány a jsou z nich sklízena 
semena. Cílem sběrů jsou především vzorky planých druhů využívaných nebo potenciálně využitelných 
v zemědělství pro rozšíření biodiversity v zemědělství. 
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Současná situace v České republice 

V minulosti neexistoval ucelený přehled historického šlechtěného materiálu genetických zdrojů rostlin 
a krajových odrůd. Tento přehled byl zpracováván v devadesátých letech minulého století, v současné 
době je veden v databázi v programu Excel. Je v něm asi 4000 záznamů, bohužel mnoho údajů je 
neúplných a v současné době již nedohledatelných.  

Krajové materiály byly jen minimálně literárně podchyceny. Zdrojem dat pro databázi proto byly 
většinou databáze genové banky a bývalých plodinových výzkumných ústavů, regionální zemědělské 
časopisy, herbářové sbírky, informace od pamětníků a pěstitelů atd. 

Nebylo známo, co se z toho dochovalo a co ztratilo. Do dnešních dnů se bohužel většina materiálů, 
které nebyly uloženy v genové bance, ztratila. 

V kolekcích genové banky je jen malé množství planých příbuzných druhů a užitkových druhů z území 
ČR. I když je v posledních 10 letech vyvíjena intenzivní snaha o rozšíření kolekcí a repatriace 
ztracených materiálů z genových bank okolních států, tak dodnes není situace uspokojivá. Bohužel, 
s časem rychle klesá šance na nalezení a záchranu starých krajových odrůd přímo v místě jejich 
vzniku, pěstování nebo na jejich lokalitě výskytu (v případě planých druhů). 

Materiál a metodika 

Cílem našeho zájmu jsou krajové formy a staré kultivary zahradních a zemědělských plodin. Dále 
vyhledáváme i v přírodě rostoucí plané druhy – příbuzné, ancestrální nebo využitelné v zemědělství. 

Po jejich nalezení a zaznamenání lokality následuje determinace taxonu, mapování v terénu, 
hodnocení, fytocenologické snímkování, monitorování, posouzení ohroženosti – in situ. 

V případě dostatku semen je proveden jejich sběr, následuje regenerace, popis a hodnocení – ex situ. 

Repatriace vzorku – buď do genové banky, nebo na lokalitu původního výskytu (výsevy, výsadby). 

Návrhy a realizace konzervace in situ, on farm. Existuje několik fungujících případů. V případě in situ 
konzervace jsou výsledky monitoringu předávány Agentuře ochrany přírody a krajiny. Ještě užší 
spolupráce probíhá s NP Podyjí, kde se přímo aktivně podílíme na vhodném managementu lokalit 
těchto druhů. On farm konzervace semenných druhů běží ve Valašském muzeu v přírodě, ve skanzenu 
v Zubrnici (oblast Českého Středohoří) a u několika nadšenců, pěstujících tyto materiály na 
zahrádkách. V případě ovocných dřevin je situace o mnoho lepší, nejenže dodnes jsou staré a krajové 
odrůdy zachovány v kultuře a v přírodě – především díky dlouhověkosti stromů, ale jsou na mnoha 
místech zakládány nové genofondové výsadby (Bílé Karpaty, Orlické hory, Šumava, Krkonoše, 
Podyjí…). 

Projekty na vyhledání, shromáždění a konzervaci krajových a starých odrůd. 

Tyto aktivity se datují už do devadesátých let, kdy v roce 1990 proběhla první společná 
Československá expedice do oblasti Bílých Karpat. 

V letech 1993-1995 probíhaly sběry planých druhů a krajových odrůd v České republice. 

V letech 1995-2000 byl řešen grantový projekt „Mapování, sběr a konzervace mizejících krajových 
forem a planých příbuzných druhů kulturních rostlin v ČR a přilehlém evropském regionu“. 

Následoval projekt „Mapování, sběr a konzervace mizejících krajových forem a planých příbuzných 
druhů kulturních rostlin v ČR a přilehlém evropském regionu“ (1996 – 2000) a „Metody konzervace a 
monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin“ 
(2000 – 2003). 
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Zatím posledním řešeným projektem byl projekt s názvem „Konzervace biodiversity rostlin v systému 
trvale udržitelného zemědělství a krajinářství“ (2004 – 2008). 

Využití těchto materiálu pro zdravou lidskou výživu a pro potravinářství bylo zkoumáno v projektu 
„Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství“ (2006 – 2009).  

V současné době je řešen projekt „Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a 
kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství“ (2010-2014). 

Mezinárodní spolupráce 

Z hlediska studia genetických zdrojů je důležitá fungující mezinárodní spolupráce. Velmi důležité jsou 
osobní kontakty, usnadňující následnou sběrovou činnost uskutečňovanou v rámci mezinárodních 
sběrových expedic a repatriaci semenných vzorků z genových bank. 

V letech 1999-2002 probíhal první projekt dvoustranné spolupráce „Genetická diversita, sběr, výměna 
a hodnocení materiálu krajových odrůd a planých druhů v ČR a ve Slovinsku“. V letech 2000-2008 
následovaly další projekty zaměřené na sběry krajových odrůd a planých druhů v ČR a na Slovensku. 
V období let 2005-2008 byly řešeny společné projekty se Slovinskem, v letech 2009-2010 byl řešen 
projekt dvoustranné spolupráce s Maďarskem. Od roku 2013 běží dvoustranný projekt s Argentinou, 
zaměřený na introgresi a hybridizaci planých a kulturních druhů rostlin „Spontánní hybridizace 
kulturních a planých taxonů - genová introgrese jako zemědělská hodnota nebo ohrožení?“ 

Navíc, na základě osobních kontaktů běží neformální spolupráce s genovými bankami: Radzikow 
(Polsko), Tápioszelé (Maďarsko), Gatersleben (Německo) a Linz (Rakousko). 

Sběry a sběrové expedice 

Každoročně jsou organizovány tuzemské a zahraniční sběrové expedice. Expedice jsou cílené sběry 
semen planých druhů a starých krajových odrůd kulturních druhů rostlin v určitém, nejčastěji 
geograficky vymezeném území. Jsou to nejčastěji jeden týden trvající sběry, kterých se účastní mnoho 
odborníků z různých ústavů. Snahou je, aby se expedice účastnili také místní lidé (od místních 
botaniků, ochranářů, zemědělců až po úředníky ze správ chráněných oblastí atd.). 

Semenné vzorky získané na expedicích jsou po vyčištění uloženy v genové bance a dále využívány, 
zejména při šlechtění a při on farm a in situ konzervaci. 

Samozřejmě, mimo sběrových expedic se uskutečňují i individuální sběry, ale jejich rozsah je malý a 
jsou většinou cílené na daný konkrétní druh nebo jsou uskutečňovány v rámci cest pracovníků do 
zahraničí. 

Regenerace 

V případě získání malého vzorku osiva, nebo když originální osivo v genové bance ztratí klíčivost, 
přistupujeme k tzv. regeneraci neboli přemnožení osiva. Tato regenerace se provádí výsevem osiva 
přímo na pokusný pozemek nebo výsadbou předem ve skleníku předpěstovaných rostlin. Regenerace 
se provádí buďto bez izolace (samosprašné druhy) nebo v prostorové izolaci (pozemky prostorově 
oddělené) a v technické izolaci (v kulisové plodině na poli nebo pod izolačními sítěmi/klecemi, ve 
kterých jsou umisťováni opylovači (nejčastěji včely nebo čmeláci). My preferujeme čmeláky, protože 
jsou v kleci klidnější než včely, létají i za nepříznivého počasí a chladných teplot. Navíc, jsou měně 
agresivní než včely, zejména za dusného počasí. 

Sklizené osivo je po usušení a vyčištění podrobeno zkouškám klíčivosti, po které je uloženo do genové 
banky. Zde vydrží podle druhu nejméně 20 let, po jejichž uplynutí se regenerace opakuje. 
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2) Mizející plané i kulturní druhy, plevele 

Příčiny ústupu druhů 

Vlivem intenzifikace zemědělství od padesátých let minulého století se spektrum pěstovaných rostlin 
velice zúžilo. Začaly převažovat moderní výnosné kultivary, které ovšem dávaly ideální výnos pouze v 
optimálních podmínkách. 

Krajové odrůdy se udržely do osmdesátých let v okrajových oblastech (např. v Bílých Karpatech) a 
dodnes se zachovaly převážně už jen ovocné dřeviny. Od devadesátých let minulého století probíhá 
renesance starých a krajových odrůd. V zemědělství je požadavek na diverzifikaci produkce i na 
introdukci nových druhů do zemědělství. 

V souvislosti se zájmem zákazníků o nové potraviny, diverzifikaci jídelníčku i s rozšiřujícím se 
vegetariánstvím se otevírají nové možnosti pro nové plodiny a rostliny pro lidskou výživu.  

Navíc je kladen čím dál větší důraz na biodiverzitu krajiny a její složky. I zde mohou tyto druhy nalézt 
nové uplatnění. 

Plané druhy 

V případě planých druhů největší ohrožení představuje intenzivní zemědělství ovlivňující okolní 
ekosystémy nebo v některých případech prováděné přímo na plochách s těmito druhy. 

Proto se dodnes vysoká druhová rozmanitost zachovala především na nepřístupných lokalitách, v 
nepříznivých podmínkách (skalnaté půdy, suchá místa, vyšší polohy, trvale zamokřená místa, 
pohraniční oblasti atd.). Obecně to jsou místa, kde bylo prováděno extenzivní zemědělství, intenzivní 
zemědělství do těchto lokalit neproniklo nebo pouze omezeně či po krátkou dobu. Mnoho z těchto 
oblastí má dnes nějaký stupeň ochrany území (chráněné krajinné oblasti, národní parky, oblasti 
Natura 2000, přírodní rezervace, přírodní památky aj.) 

Jelikož si uvědomujeme hodnotu těchto oblastí a území, tak proto především do těchto oblastí 
plánujeme sběrové expedice, protože zde je stále možné nalézt zachovalá společenstva s cennými a 
zajímavými druhy rostlin.  

Získané semenné vzorky jsou po vyčištění a případně po regeneraci uloženy v genové bance (ex situ 
konzervace). Ovšem pro jejich aktivní ochranu je důležitá také in situ konzervace spojená s vhodným 
managementem (hospodařením) na lokalitě výskytu. Pokud je stav populace špatný, tak lze využít 
semen ze vzorku uloženého v genové bance k regeneraci druhu. 

Konkrétním případem úspěšně prováděné repatriace je Národní park Podyjí. Zde se již po několik let 
intenzivně věnujeme druhům Filago lutescens, Verbascum speciosum, Tordylium maximum, Carex 
hordeistichos a Salix rosmarinifolia.  

Vzácné a ohrožené plevele 

Situace a důvody vymizení jsou podobné jako u mizejících druhů a krajových odrůd. V současné době 
je spektrum plevelných druhů mnohem užší, než tomu bylo v minulosti. Vzácné plevele jsou vázány 
především na políčka a jejich okraje, na úhory a opuštěné pozemky.  

Jelikož do této kategorie spadají převážně konkurenčně slabé druhy, tak pro ně velké nebezpečí 
představují konkurenčně silné druhy, expanzivní a invazní druhy.  

Důležitá je proto i v tomto případě in situ konzervace spojená s hospodařením s omezením nebo 
vyloučením herbicidů; s omezením pojezdů techniky a se snížením výsevního množství plodiny tak, 
abychom vytvořili mezerovitý porost, kde budou mít tyto druhy šanci k uchycení. 
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Rezistentní plevele 

Na druhé straně intenzivní zemědělství podporuje díky používání herbicidů vznik rezistentních druhů a 
jejich šíření nejen na zemědělské půdě (např. turanka kanadská – Conyza canadensis). Podobnými 
biotopy jako zemědělská půda jsou i plochy nezemědělské půdy s opakovanou aplikací herbicidů 
(např. železnice, průmyslové areály, okolí novostaveb). 

Tyto druhy se pak velmi obtížně likvidují chemickou cestou, důležité je použít herbicidní prostředek 
s jinou účinnou látkou nebo skupinou účinných látek. 

Expanzivní a invazní druhy, karanténní plevele 

Pokud se daný druh začne šířit v krajině, hovoříme o expanzivním druhu. Tento druh může být 
druhem domácím, který díky změně podmínek prostředí začne být konkurenčně zvýhodňován a šíří se 
na nová stanoviště.  

Jestliže je ale tento druh z geograficky odlišné oblasti, tak se hovoří o invazním druhu. Tyto druhy se 
šíří v novém prostředí z nejrůznějších příčin. Může to být absence přirozených nepřátel a patogenů, 
nalezení volných nik v krajině nebo velká schopnost generativního nebo vegetativního rozmnožování. 
Příkladem v České republice je bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) nebo netýkavka 
žláznatá (Impatiens glandulifera).  

Důležité je, že invazi předchází dlouhé období aklimatizace a adaptace na nové podmínky, kdy druh 
může úspěšně unikat pozornosti. V momentě, kdy se druh začne intenzivně šířit, je už pak pozdě. 
Náklady na jeho likvidaci jsou mnohonásobně vyšší než v případě jeho včasného podchycení. 

Druhy z předchozích dvou skupin ohrožující zemědělskou půdu jsou uvedeny v seznamu karanténních 
plevelů a jejich výskytu je věnována zvýšená pozornost. Nalezené populace jsou intenzivně 
likvidovány. Dovážené osivo a sadba jsou kontrolovány na přítomnost těchto rostlin (nejčastěji ve 
formě semen).  

Z tohoto důvodu je potřeba používání pesticidů provádět uváženě a v rozumné míře, prostředky 
střídat a dodržovat návody na použití tak, abychom omezili možnost vzniku rezistencí. 

Výsledky pokusů se vzácnými a ohroženými druhy plevelů 

Ve Výzkumném ústavu pícninářském jsme v roce 2002 založili pokusy s výskytem vybraných plevelů 
v obilovinách a s přežíváním plevelů v půdní semenné bance. Zkoušeli jsme tři vzácné a ohrožené 
druhy: hlaváček letní (Adonis aestivalis), dejvorec stroškovitý (Caucalis platycarpos) a chrpa modrá 
(Centaurea cyanus). Z výsledků čtyřletých pokusů pokusů vyplývá, že druhy jsou schopné přežívat 
v půdě po mnoho let, některé i desítky let. To jsou druhy s tzv. dormantními (přeléhavými) semeny, 
patří mezi ně první dva výše zmíněné druhy.    

Ty druhy, v našem případě Centaurea cyanus, které dormantní semena nemají, naopak produkují 
velká množství semen, díky nimž jsou schopné kolonizovat nové volné plochy a rychle vyklíčit 
v příznivých podmínkách.  

Všechny tři druhy ale spojuje jejich současná vzácnost, způsobená intenzivním používáním herbicidů, 
vůči nimž nejsou tyto druhy rezistentní. 

3) Repatriace – genové banky 

Jak již bylo uvedeno výše, v oblasti studia a uchování genetických zdrojů rostlin je nezbytná 
mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráce se děje nejčastěji na základě osobních kontaktů. Tyto 
kontakty se získávají osobními setkáními na konferencích a workshopech, při jednáních, v rámci 
připravovaných i běžících dvoustranných a mezinárodních projektů nebo při výměně materiálů. Takto 
běží neformální spolupráce s genovými bankami: Radzikow (Polsko), Tápioszelé (Maďarsko), 
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Gatersleben (Německo) a Linz (Rakousko). Velmi dobrá spolupráce je se slovenskou genovou bankou 
při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Piešťanech. 

Mnoho historických materiálů původem z území České republiky bylo v minulosti ztraceno. Souvisí to 
zejména se změnou hospodaření (intenzifikace a kolektivizace zemědělství) po druhé světové válce, 
kdy se začalo pěstovat pouze úzké spektrum odrůd, a většina odrůd upadla v zapomnění. Některé 
z nich přežívaly ještě do sedmdesátých let minulého století, ale dodnes se na území České republiky 
téměř nikde nezachovaly. Ovšem to hovoříme o semenných druzích. V oblasti ovocných dřevin je 
situace o poznání lepší, protože se jedná o dlouhověké kultury, které jsou dodnes součástí sadů, ale i 
roztroušené zeleně, jako jsou aleje a stromořadí.  

 

Velkou výhodou byl fakt, že na území Československa měla práce s genetickými zdroji rostlin od 
nepaměti vysokou úroveň. Dále i to, že si pracovníci těchto ústavů uvědomovali jejich důležitost a 
hlavně to, že v případě semenných druhů, bylo mnoho materiálů uchováváno v genových bankách v 
bývalých plodinových ústavech. Po vzniku Československé genové banky v roce 1988 bylo toto osivo 
převezeno a centrálně uloženo ve standardizovaných podmínkách v genové bance v Praze-Ruzyni. I 
přesto v souvislosti s transformací po roce 1989 došlo k nenahraditelným ztrátám právě v oblasti 
genetických zdrojů, které se nepodařilo převést a uložit do Československé genové banky. Další ztráty 
nastaly v souvislosti s rozdělením Československa a s dělením kolekcí. Naštěstí, kolekce se dělily 
racionálně podle dohodnutých pravidel, ale mnoho materiálů bohužel bylo odvezeno na Slovensko a do 
České republiky se dodnes nedostaly. Velmi dobré vztahy mezi Českou a Slovenskou genovou bankou 
jsou předpokladem nadále fungující výměny vzorků a jejich společné repatriace a regenerace. 

Proto se snažíme vyhledat zájmové materiály v zahraničních genových bankách a repatriovat 
(navrátit) je do české genové banky. Takto se už podařilo získat mnoho vzácných a v České republice 
ztracených historických materiálů. Bohužel, velmi často se cenné staré materiály nepodaří už nikdy 
vyhledat a navrátit. 

Repatriace probíhá samozřejmě i z České republiky do zahraničí. V této souvislosti je ještě potřeba 
připomenout fakt, že Česká republika dosahuje velmi dobré úrovně práce s genetickými zdroji rostlin a 
v mnoha aspektech patří mezi evropskou špičku. Navíc je dobře zapojena do mezinárodní spolupráce, 
v rámci které se daří udržovat dobré vztahy se zahraničními genovými bankami a institucemi 
zapojenými do práce s genetickými zdroji rostlin. 

Vlastní repatriaci předchází dohoda o transferu a využití vzorků – tzv. „Material transfer agreement“. 
Po získání těchto materiálů následuje jejich regenerace (přemnožení), protože nejčastěji se posílá jen 
100 nebo 200 semen. V některých případech se podaří dohoda s poskytovatelem o tom, že se 
polovina daného vzorku přemnoží a další polovina se ponechá jako rezerva v genové bance, odkud 
daný vzorek pochází. Regenerace tak probíhá společně na dvou místech, čímž se sníží riziko 
neúspěchu a možné ztráty vzorku. 

Jelikož naše pracoviště pracuje převážně se semennými vzorky pícnin, tak zde udávíme příklady 
materiálů, které se podařilo získat ze zahraničí: 

Podařilo se získat staré české (a slovenské) krajové odrůdy vojtěšky seté (Medicago sativa): 

Německo (IPK Malchow): "Stupická", "Česká", "Slovenská Podunajská", "Moravia", "Kaštická".  

Maďarsko (GB Tápiószele): "Moravská", "Kaštická".  

Dále jsme získali z Německa (IPK Malchow) vzorky odrůd jetele lučního (Trifolium pratense) „Moravia“ 
a „Bohemia“. 

Tyto materiály jsou v současné době v procesu regenerace a po jejím ukončení budou vzorky uloženy 
v české genové bance i v genové bance, odkud materiál pochází. 
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4) In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin 

On farm konzervace genetických zdrojů rostlin 

V rámci řešení výzkumných projektů ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku šlechtíme i 
množíme některé netradiční plodiny. Mezi perspektivní patří např. hrachor setý (Lathyrus sativus) 
nebo lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra). Osivo mnoha netradičních druhů je dostupné v našem ústavu i 
u jiných organizací. Mnohé druhy se dobře uplatňují při on farm konzervaci. Spolupráce s ČSOP 
Ponikva při CHKO Moravský kras.  

Plánem do budoucna je realizovat on farm konzervaci těchto druhů ve skanzenech, v NP a CHKO. V 
případě zájmu ze strany pěstitelů chceme realizovat pěstování těchto druhů pro komerční využití, 
zejména v ekologických systémech hospodaření. 

 

Něco z historie 

1990 – 2000: Zkoušeno 5 vzorků dvouzrnek (Triticum dicoccon) z Bílých Karpat, 1 položka vybráno 
pro on farm konzervaci v CHKO Bílé Karpaty. 

2006: Ve spolupráci se ZO ČSOP Ponikva byly založeny výsevy vybraných netradičních druhů a 
krajových odrůd v CHKO Moravský Kras. 

Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) 

Lékořice (Glycyrrhiza glabra) byla dříve pěstována na jižní Moravě, nyní existují zbytky někdejších 
kultur především v okolí Hustopečí. Provádíme podrobné monitorování na lokalitách, rostliny byly 
přeneseny a jsou pěstovány v kultuře v Troubsku. Soustředíme se zejména na studium generativní 
reprodukce a možností mechanizované sklizně oddenků a kořenů tohoto druhu. Podrobnosti o 
pěstování lékořice jsou k dispozici v Metodice pěstování lékořice, která byla vydána v tištěné i 
v elektronické podobě na www stránkách Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o. v Troubsku. 

In situ konzervace 

V rámci výzkumného projektu „Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného 
zemědělství a krajinářství“ byly vytipovány plané druhy rostlin příbuzných kulturním druhům, které 
jsou ohrožené v české květeně a zároveň představují cenné genetické zdroje.  

Celkem bylo v letech 2001-2011 monitorováno 17 druhů z čeledi Fabaceae: Astragalus austriacus, 
Astragalus excapus, Astragalus onobrychis, Corothamnus procumbens, Dorycnium germanicum, 
Genista pilosa, Genista sagittalis, Glycyrrhiza glabra, Chamaecytisus albus, Chamaecytisus virescens, 
Medicago prostrata, Medicago minima, Oxytropis pilosa, Trifolium fragiferum, Trifolium retusum, 
Trifolium striatum a Trigonella monspeliaca. Počty všech nalezených lokalit druhů čeledi Fabaceae jsou 
uvedeny v Tabulce. 

U všech druhů byly na vybraných lokalitách od května do září zapisovány fytocenologické snímky 
podle standardní metodiky Curyšsko-Montpelierské školy v sedmičlenné Braun-Blanquetově stupnici. 
Současně je pro každou lokalitu zpracovávána evidenční karta lokality, kde jsou podrobně uvedeny 
biologické a populační charakteristiky zájmového druhu (počet rostlin na 4m2 ploše, počet rostlin na 
lokalitě, ontogenetická fáze, zdravotní stav, stav populace, faktory působící na ohrožení druhu), ale i 
geologická charakteristika lokality, antropogenní vlivy, míra poškození druhu, návrhy na uchování 
populace a lokality aj. Použitá kombinovaná stupnice odhadu početnosti a pokryvnosti umožňuje 
dostatečně přesně odhadnout zastoupení jednotlivých druhů a jejich fluktuace. 
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Zájmové druhy a jejich stručná charakteristika 

Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum (pažitka pobřežní) – je typická rostlina doprovázející vodní 
toky. Je známa z lokalit podél Vltavy, Sázavy, Berounky a Labe, na Moravě a na Slovensku chybí. Byly 
vybrány lokality v Povltaví (Zbraslav) a v Polabí (Děčín, Jílovský a Luční potok), které byly 
monitorovány od roku 2001. Na lokalitě Zbraslav se vyskytovala bělokvětá forma pažitky. Lokalita 
byla poškozena dvakrát povodní v roce 2002 a 2006, ale vždy se několik bělokvětých rostlin 
zachovalo. Břehové úpravy koncem roku 2006 lokalitu zcela zničily. V roce 2007 byly nalezeny malé 
semenáčky na okraji dlážděného výhonu, jejich květy byly ale pouze růžové. Populace pažitky na 
lokalitě Děčín se naopak rozšiřuje - jednak početní stav rostlin, ale také plocha výskytu. Je zde i 
patrná variabilita materiálu v průměru listů a v barvě květu. Plané pažitky jsou cennými genetickými 
zdroji pro kulturní formy a ohledem na variabilitu obsahu aromatických látek.  

Astragalus austriacus (kozinec rakouský) – v České republice se vyskytuje na jižní Moravě a ve 
středních a severních Čechách na stepních lokalitách. Na sledovaných lokalitách není druh 
bezprostředně ohrožen, pravidelně sledovaná populace v katastru obce Popice (okres Břeclav) je 
vitální a životaschopná. Tato vytrvalá bylina není v současnosti v České republice zemědělsky ani 
zahradnicky využívána, ale mohla by být perspektivní pícninou do suchých oblastí jižní Moravy, kde je 
druh původní.  

Astragalus excapus (kozinec bezlodyžný) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na stepních lokalitách. Ze sledovaných lokalit je nejvitálnější populace na lokalitě 
Pouzdřany, další malá, ale dobře se obnovující populace, je na vrchu Radobýl nad Litoměřicemi. Na 
těchto lokalitách je tento druh pravidelně monitorován. Zdejší populace tohoto druhu nejsou 
bezprostředně ohroženy. Druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky 
využíván, ale mohl by být perspektivní pícninou do suchých oblastí jižní Moravy a severních Čech, kde 
je tento druh původní. Svými nápadnými žlutými květy v jarním období by se tato vytrvalá bylina 
mohla uplatnit i v okrasném zahradnictví. 

Astragalus onobrychis (kozinec vičencolistý) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních a severních 
Čechách na stepních lokalitách, obdobně jako předchozí druh. Na sledovaných lokalitách není 
bezprostředně ohrožen, ze všech třech studovaných druhů tohoto rodu je tento nejhojnější. Na 
studované lokalitě Pouzdřany je druh hojný a není ohrožen. Druh není v současnosti v České republice 
zemědělsky ani zahradnicky využíván, ale mohl by být perspektivní pícninou do suchých oblastí jižní 
Moravy a severních Čech, kde je tento druh původní. Svými fialovými květy, které kvetou po celé léto, 
by se tato vytrvalá bylina mohla uplatnit i v okrasném zahradnictví. 

Corothamnus procumbens (kručinkovec poléhavý) – druh vázaný svým výskytem v ČR na oblast jižní 
Moravy, kde se vyskytuje na stepních lokalitách většinou na bazických podkladech, převážně 
s hlubokou půdou. Na sledované lokalitě v katastru obce Popice (okres Znojmo) se druh vyskytuje 
v několika rozsáhlejších polykormonech. V rámci celé jižní Moravy se jedná o poměrně hojný druh. 
Druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky využíván, ale na jaře tento keř 
rozkvétá žlutými květy, které jsou velmi dekorativní. 

Dorycnium germanicum (bílojetel německý) – druh stepní, vyskytující se jen na jižní Moravě na 
stepích a na suchých loukách. Na obou lokalitách druh není ohrožen. Sledovaná lokalita Pouzdřany 
patří k velmi bohatým a vitálním populacím. Druh není v současnosti v České republice zemědělsky 
ani zahradnicky využíván, ale po celé léto tento keřík rozkvétá drobnými bílými květy. 

Genista pilosa (kručinka chlupatá) – druh rostoucí na kyselých půdách acidofilních světlých lesů, 
křovin, pastvin a vřesovišť jihozápadní Moravy. V Čechách neroste. V rámci celé jihozápadní Moravy se 
jedná o hojný druh, který není výrazněji ohrožen. Na pravidelně monitorované lokalitě v Národním 
parku Podyjí (katastr obce Podmolí) je druh hojný, tvoří zde rozsáhlé polykormony. Druh není 
v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky využíván, ale na jaře tento keřík rozkvétá 
žlutými květy, které jsou velmi dekorativní. 

Genista sagittalis (kručinka křídlatá) – v současnosti ustupující druh, rostoucí jen na několika 
lokalitách v rámci České republiky. Na Moravě je druh znám v NP Podyjí na jediné lokalitě u Popic, zde 
rostoucí ve vřesovištní vegetaci, na lokalitě má druh tendenci se rozšiřovat. Otázkou je původnost 
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výskytu na této lokalitě. Druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky 
využíván, ale na jaře tento keř rozkvétá žlutými květy, které jsou velmi dekorativní. 

Glycyrrhiza glabra (lékořice lysá) – druh, který byl v minulosti pěstován v teplejších oblastech 
středních a severních Čech a na jižní Moravě. Zde se zejména v okolí Hustopečí zachovaly rozsáhlé 
porosty - pozůstatky kultury. Druh je ohrožen likvidací bývalých agrárních teras, zarůstáním lokalit a 
šířením invazních druhů rostlin. Na sledované lokalitě poblíž Popic je druh velmi hojný a populace je 
stabilní. Tento velmi vzrůstný vytrvalý druh není v současnosti v České republice zemědělsky využíván 
ani pěstován, ale v minulosti se jednalo o velmi významnou léčivou rostlinu, navíc hojně využívanou 
při výrobě cukrovinek (zahuštěný sirup pro výrobu pendreků, bonbónů aj). 

Hierochloë odorata (tomkovice vonná) – je kriticky ohrožený druh známý z České republiky jen 
fragmentárně na několika lokalitách v Polabí a u Pomoraví (Bzenec a Čejč). V Polabí je jen 5 malých 
lokalit, z nichž významnější jsou Grado a Václavská tůň u Čelákovic. Obě lokality jsou monitorovány 
od roku 2000. Obě populace jsou vitální, na rozloze asi 60 a 40 m2. Nebyly shledány známky 
poškození nebo úhynu rostlin. Tomkovice vonná je tráva využívaná jako aromatizační látka 
s kumarinem do likéru Zubrovka. Může mít i meliorační uplatnění na písčitých a břehových lokalitách.  

Chamaecytisus albus (čilimník bílý) – stepní druh, rostoucí v ČR jen na jižní Moravě. Vyskytuje se na 
několika lokalitách v oblasti jižně od Brna. Na sledované lokalitě u Rebešovic není tento druh ohrožen, 
vyskytuje se zde asi 100 trsů. Druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky 
využíván, ale na přelomu jara a léta tento keř rozkvétá žlutobílými květy, které jsou velmi dekorativní. 

Chamaecytisus austriacus (čilimník rakouský) – druh rostoucí na stepích a na suchých loukách, v ČR 
jen na jižní Moravě. Vyskytuje se hlavně v oblasti jihovýchodně od Brna. Na sledované lokalitě u 
Kobeřic je druh hojný a populace je vitální. Druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani 
zahradnicky využíván, ale v létě tento keř rozkvétá nažloutlými květy, které jsou velmi dekorativní. 

Chamaecytisus virescens (čilimník zelenavý) – druh rostoucí na stepích a na suchých loukách, v ČR 
jen na jižní Moravě. Vyskytuje se hlavně v oblasti jihovýchodně od Brna. Na sledované lokalitě u 
Nosislavi je druh velmi hojný a tvoří zde v zarůstajícím sadu rozsáhlé porosty. Druh není v současnosti 
v České republice zemědělsky ani zahradnicky využíván, ale mohl by být perspektivní pícninou do 
suchých oblastí jižní Moravy, kde je tento keř původní. Navíc během léta rozkvétá žlutými květy, které 
jsou velmi dekorativní. 

Medicago prostrata (tolice rozprostřená) – vyskytuje se na jižní Moravě pouze na dvou lokalitách se 
stepní vegetací (Pálava a Moravský Krumlov). Na sledované lokalitě u Moravského Krumlova tento 
druh není hojný, navíc jeho reprodukční potenciál je slabý, takže je potřeba jej sledovat i do budoucna 
a v případě poklesu početnosti jedinců v populaci provést potřebná opatření. Tento vytrvalý druh, 
vzhledem velmi podobný vojtěšce seté nebo srpovité, není v současnosti v České republice 
zemědělsky ani zahradnicky využíván, ale mohl by být perspektivní pícninou do suchých oblastí jižní 
Moravy, kde je tento druh původní. 

Medicago minima (tolice nejmenší) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na stepních lokalitách. Na sledované lokalitě u Moravského Krumlova je tento 
druh hojný, ale jeho výskyt v jednotlivých letech značně kolísá. Tento jednoletý druh není 
v současnosti v České republice zemědělsky využíván, ale mohl by se uplatnit jako složka druhově 
bohatých jetelovinotravních společenstev do suchých oblastí jižní Moravy a severních Čech, kde je 
tento druh původní. 

Oxytropis pilosa (vlnice chlupatá) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na stepních lokalitách. Na sledovaných lokalitách je tento druh obvykle hojný a 
někdy tvoří i dominantu ve vegetaci. Tak je tomu i v případě Pouzdřanské stepi. Tento vytrvalý, 
vlnatými chlupy hustě pokrytý druh není v současnosti v České republice zemědělsky ani zahradnicky 
využíván, ale mohl by se velmi dobře uplatnit jako složka druhově bohatých jetelovinotravních 
společenstev do suchých oblastí jižní Moravy, kde je tento druh původní. Navíc během léta rozkvétá 
žlutými květy, které jsou spolu s hustým ochlupením vlnatými chlupy velmi dekorativní. 

Poa riphaea (lipnice jesenická) – představuje Jesenický endemit s nejomezenějším plošným výskytem, 
ne větším než 10 m2.  Nachází se jen na boku vrcholové skály Petrovy kameny, ve skalních štěrbinách 
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převážně na západní straně. Populace tohoto druhu je monitorována od roku 2000. Stav populace se 
nemění. Druh v kultuře dobře roste a poskytuje semena ve VST, OSEVA Zubří (Ševčíková a Holubec, 
2005). Lipnice jesenická představuje skalní nízký druh morfologicky podobný lipnici smáčknuté (Poa 
compresssa) vhodný na kamenité podklady do mezofytních podmínek.  

Trifolium fragiferum (jetel jahodnatý) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na zasolených místech. Na sledovaných lokalitách vytváří tento druh obvykle 
rozsáhlé porosty, často roste na ruderálních a narušovaných místech. Na monitorované lokalitě u 
Sedlce (okres Břeclav) je druh hojný, jeho populace jsou stabilní. Tento vytrvalý druh, vzhledem velmi 
podobný jeteli plazivému, není v současnosti v České republice zemědělsky využíván, ale mohl by se 
velmi dobře uplatnit jako složka druhově bohatých jetelovinotravních společenstev do zasolených a 
suchých oblastí jižní Moravy a severních Čech, kde je tento druh původní. 

Trifolium retusum (jetel malokvětý) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na stepních lokalitách, na výslunných stráních. Na sledované lokalitě u Havraníků 
v Národním parku Podyjí je tento druh poměrně hojný, ale jeho výskyt v jednotlivých letech značně 
kolísá. Tento jednoletý druh není v současnosti v České republice zemědělsky využíván, ale mohl by 
se uplatnit jako složka druhově bohatých jetelovinotravních společenstev do suchých oblastí jižní 
Moravy a severních Čech, kde je tento druh původní. 

Trifolium striatum (jetel žíhaný) – vyskytuje se na jižní Moravě a ve středních  
a severních Čechách na stepních lokalitách, na výslunných stráních. Roste na podobných místech jako 
předchozí druh. Na sledované lokalitě u Moravského Krumlova se tento druh vyskytuje roztroušeně, 
navíc jeho výskyt v jednotlivých letech značně kolísá. Tento jednoletý druh není v současnosti v České 
republice zemědělsky využíván, ale mohl by se uplatnit jako složka druhově bohatých 
jetelovinotravních společenstev do suchých oblastí jižní Moravy a severních Čech, kde je tento druh 
původní. 

Trigonella monspeliaca (pískavice thesalská) – v současnosti se vyskytuje pouze na jediné lokalitě na 
jižní Moravě, kde roste ve stepní vegetaci na výslunných stráních. Druh byl ověřován několikrát na 
historické lokalitě Radobýl v severních Čechách, kde nebyl nalezen. Na sledované lokalitě u 
Moravského Krumlova je tento druh hojný, ale jeho výskyt v jednotlivých letech značně kolísá. Tento 
drobný jednoletý druh by se mohl uplatnit v okrasném zahradnictví pro své velmi dekorativní lusky. 

Většina z těchto druhů je dostatečně chráněna v chráněných územích. Tyto druhy jsou pouze občasně 
narušovány disturbancemi, způsobenými divokými zvířaty (stezky, nory a okus) a lidmi (vyšlapané 
cesty a stezky, úmyslné ničení rostlin atd.).  

U žádného monitorovaného druhu nebyl naštěstí pozorován výrazný a dlouhodobý negativní trend. 
Pokles počtu druhů byl pozorován v suchých letech (2004, 2007), naopak ve vlhkých letech (2006, 
2008) byl pozorován nárůst počtu druhů díky většímu výskytu jednoletých druhů a efemerů.  

Druhy rostoucí na extrémních lokalitách mají tendenci mít větší fluktuace ve velikostní struktuře jejich 
populací, ale jsou na druhou stranu lépe chráněny před lidským vlivem.  

Pro vyhodnocení stavu vegetace na každé lokalitě je lepší využít jak Shannonův index diverzity, tak 
data o druhové bohatosti. Cílem projektu je záchrana populací těchto ohrožených druhů, a proto by 
měly být zahrnuty do projektu in situ konzervace.  

Počty nalezených lokalit 

Největší počet lokalit byl během řešení projektu ověřen u druhů Genista pilosa (24) a Dorycnium 
germanicum (22). Naopak nejnižší počet lokalit (pouze jediná) byl zjištěn u druhů Genista sagittalis a 
Chamaecytisus albus. Počty nalezených lokalit jsou uvedeny v Tabulce 1 a dobře korespondují s mírou 
ohroženosti jednotlivých druhů. Výsledky byly získány pouze u druhů čeledi Fabaceae během let 2001 
až 2011. 
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Počet nalezených lokalit zájmových druhů čeledi Fabaceae v České republice.  

Druh Počet lokalit
Astragalus austriacus 10
Astragalus excapus 4
Astragalus onobrychis 17
Corothamnus procumbens 7
Dorycnium germanicum 22
Genista pilosa 24
Genista sagittalis 1
Glycyrrhiza glabra 5
Chamaecytisus albus 1
Chamaecytisus austriacus 3
Chamaecytisus virescens 2
Medicago prostrata 2
Medicago minima 6
Oxytropis pilosa 11
Trifolium fragiferum 5
Trifolium retusum 2
Trifolium striatum 2
Trigonella monspeliaca 2  

Počty druhů ve fytocenologických snímcích 

Medicago minima (18), Trifolium fragiferum a Trifolium striatum (19) měly nejnižší průměrný počet 
druhů ve snímcích. Dorycnium germanicum (35) a Genista sagittalis (30) měly naopak nejvyšší 
průměrné počty nalezených druhů ve snímcích. V roce 2008 bylo v průměru zaznamenáno 26 
rostlinných druhů v jednom snímku, zatímco v letech 2005, 2006 a 2007 to bylo 23 druhů. Průměrný 
počet druhů byl 24, což znamená, že byly fytocenologické snímky zaznamenávány v druhově bohatých 
vegetačních typech. Nižší počty druhů byly nalezeny v terofytní vegetaci tvořené převážně jednoletými 
druhy Medicago minima, Trifolium fragiferum, Trigonella monspeliaca, Trifolium striatum aj. Vyšší 
počty nalezených druhů byly zaznamenány v zapojené stepní vegetaci svazu Cirsio-Brachypodion 
pinnati s druhy Dorycnium germanicum, Corothamnus procumbens, Genista sagittalis aj.  
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Počet druhů ve snímcích v letech 2004-2008. Zjišťováno u moravských lokalit 

 

Druh 2004 2005 2006 2007 2008 Průměr
Astragalus austriacus 26 19 21 18 21
Astragalus excapus 20 22 27 28 24
Astragalus onobrychis 26 27 26 31 28
Corothamnus procumbens 37 27 24 24 33 29
Dorycnium germanicum 29 33 36 40 35
Genista pilosa 27 25 26 22 25 25
Genista sagittalis 30 26 27 27 38 30
Glycyrrhiza glabra 19 25 25 24 23
Chamaecytisus albus 18 21 20 23 21
Chamaecytisus virescens 16 20 24 25 21
Medicago prostrata 19 19 18 24 20
Medicago minima 21 19 15 18 18
Oxytropis pilosa 29 27 26 29 28
Trifolium fragiferum 19 16 17 23 19
Trifolium retusum 24 24 22 24 24
Trifolium striatum 21 19 13 21 19
Trigonella monspeliaca 23 21 20 24 22
Průměr 31 23 23 23 26 24  
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Fotografie: 

1) Druh Chamaecytisus virescens (čilimník zelenavý) v kultuře v době kvetení 

2) Detail plodné rostlinky druhu Trigonella monspeliaca (pískavice thesalská) 

3) Kvetoucí Astragalus excapus (kozinec bezlodyžný) na Pouzdřanské stepi 

4) Plodenství druhu Trifolium fragiferum (jetel jahodnatý) připomínají jahody 

5) Hrachor setý (Lathyrus sativus) v kultuře v Troubsku 
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Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin 

Ing. Daniela Knotová; Ing. Simona Raab; Ing. Jan Pelikán, CSc. 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko 
knotova@vupt.cz www.vupt.cz 

Termínem minoritní plodiny, případně maloobjemové, nebo také okrajové, jsou označovány ty plodiny, 
které jsou pěstovány v malých objemech a jsou určitým specifikem jednotlivých zemí, případně oblastí 
jejich vzniku. Z tohoto důvodu nejsou ve většině případů zahrnuty do tzv. druhového seznamu 
Evropské unie a ve státě svého vzniku je jim udělována pouze právní ochrana. Přes to je jim nutno 
věnovat pozornost pro jejich specifické vlastnosti a z tohoto důvodu i možnosti jejich využívání. Vedle 
pícninářského využívání jsou některé důležitým zdrojem potravy pro opylovače, jiné slouží ke 
zvyšování diverzity trvalých porostů, některé jsou využitelné jako meziplodiny na zelené hnojení, nebo 
jako zdroj potravy pro člověka. 

Komonice bílá (Melilotus albus) 

komonice bílá je skromná a nenáročná pícnina, rostoucí na všech typech půd ve všech výrobních 
oblastech. Lze ji úspěšně pěstovat i na půdách málo úrodných, zejména písčitých, roste i na půdách 
neplodných, kde je ji možno se zdarem využívat jako plodiny rekultivační a meliorační. Poskytuje 
uspokojivé množství píce a výnosově se téměř vyrovná vojtěšce. Také její krmná hodnota je dobrá, 
ale méně vyhovuje po stránce chuťové. Obsahuje alkaloid kumarin, kyselinu kumarinovou a kyselinu 
melilotovou, které intenzivně voní a mají nahořklou chuť, a proto ji dobytek nerad přijímá. V malém 
množství v krmné dávce však působí příznivě z hlediska podporování laktace a také zlepšuje kvalitu 
starého sena. Dá se proto použít do jetelotravních směsek. Silážováním se hořkost komonice ztrácí. 
Obsahem stravitelných bílkovin a škrobových jednotek se téměř vyrovná vojtěšce. Jedná se  
o jednoletou nebo dvouletou rostlinu, vytvářející kůlový, tlustý kořen, pronikající do značných hloubek, 
avšak málo se větvící. Z kořenového krčku vyhání silné, až 2 cm tlusté lodyhy, vysoké 100 až 150, 
někdy až 200 cm. Jednoletá forma se od dvouleté liší menší vzrůstností. Lodyhy této formy dosahují 
délky maximálně 150 cm. Lístky jsou trojčetné, malé a podobají se vojtěšce. Od vojtěšky se odlišuje 
jednak tím, že její lístky jsou celokrajně zoubkované, zatímco u vojtěšky je zoubkování pouze v horní 
třetině čepele a dále tím, že její lístky po promnutí mezi prsty intenzivně a příjemně voní kumarinem. 
Krátce stopkaté kvítky jsou uspořádány v hroznovitá květenství, vyrůstající na prodloužených osách v 
paždí listů. Jsou 4 – 8 cm dlouhá a sestavena ze 40 až 80 kvítků. Kvítky jsou drobné, 4 – 5 mm 
dlouhé, bílé barvy. Plodem je malý jednosemenný lusk, barvy hnědé, hnědočerné, někdy až černé. 
Hmotnost tisíce semen je 1,8 až 2,3 g. Semeno komonice je podobné semeni vojtěšky a může velice 
snadno dojít k jeho záměně. Obě formy komonice bílé jsou vyhledávanými medonosnými plodinami. 
Komonice se nejčastěji seje na jaře v čistém výsevu, nebo do krycí plodiny. Lze ji vysévat také v létě 
na zelené hnojení, nebo pro sklizeň v následujícím roce (dvouletá forma). Příprava půdy před setím je 
stejná jako pro ostatní jeteloviny. Vysévá se na hektar 14 – 18 kg v závislosti na podílu tvrdých 
semen, při pěstování na píci nejčastěji do řádků 12,5 cm vzdálených. Výnosy zelené hmoty kolísají dle 
stanovištních podmínek od 15 do 30 t.ha-1 zelené píce a od 4 do 8 t.ha-1 sena. Při pěstování na 
semeno se seje do širších řádků než při pěstování na píci (25 cm a více) a vysévá se od 8 do 15 kg.ha-

1. Sklízí se v době, kdy jsou první lusky hnědé až načernalé a semena v nich plně zralá. Sklizeň se 
provádí sklízecí mlátičkou bez desikace, protože komonice v době dozrávání semen shazuje listy. Po 
výmlatu je nutno semena dosoušet, aby nedošlo k jejich zapaření a napadení plísněmi a po vysušení 
je nutno semena drhlíkovat, aby se z nich odstranily zaschlé lusky. Sklizeň je poměrně náročná, 
protože zralé lusky velice lehce opadávají a dochází ke zvyšování sklizňových ztrát. Díky 
vysemeňování je však komonice schopna se udržet na pozemku několik let, aniž by se porosty musely 
obnovovat, což je výhodné při pěstování na rekultivovaných pozemcích. Výnosy semen jsou značně 
kolísavé a pohybují se od 0,5 do 2 t.ha-1. V katalogu OECD je registrováno 12 odrůd komonice bílé, 
v České republice je registrována odrůda Běla dvouleté formy komonice bílé a je množena odrůda 
Adéla jednoleté formy. 
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Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 

úročník bolhoj, neboli lékařský, lidově také nazývaný žluťák. Jedná se o vytrvalou bylinu se silným, 
bohatě větveným hlavním kořenem a krátkým, mnohohlavým oddenkem. Lodyhy jsou vystoupavé až 
vzpřímené, až 60 cm vysoké, většinou jednoduché, krátce a hustě pýřité až chlupaté. Listy jsou 
lichozpeřené s koncovým lístkem nápadně větším oproti postranním, které u přízemních listů někdy 
zakrňují, popřípadě zcela chybí. Koncový lístek je okrouhlý, až 5 cm v průměru. Květní hlávky jsou 
zdánlivě vrcholové v paždí nejvyšších, dlanitě tří až sedmidílných přisedlých listů. Květy jsou přisedlé, 
1 – 2 cm dlouhé, kalich vlnatý, po odkvětu nafouklý. Koruna má barvu žlutou, krémovou, oranžovou, 
zřídka i bělavou. Lusky jsou stopkaté, vejčité, uzavřené v kalichu. V lusku se nachází jediné lesklé 
semeno vejčitého tvaru, jeho barva je zelenavá až hnědavá. Barva semene je jedním ze zásadních 
rozlišovacích znaků semene úročníku od semen ostatních jetelovin. Úročník je jetelovinou nejchudších 
půd. V přirozených porostech je víceletý, avšak v kultuře se ponechává jen na jeden užitkový rok. Je 
jednosečný a do druhé seče obrůstá pouze listová růžice. Poměrně rychle roste, takže se může 
s úspěchem vysévat již na podzim v čisté kultuře a do zimy je schopen velice dobře zakořenit. V roce 
výsevu vytváří pouze přízemní listovou růžici a teprve v následujícím roce kvete. Požadavky na 
stanoviště má malé. Velmi dobře snáší drsné klimatické podmínky horských a podhorských oblastí. Na 
bohatších půdách a v nížinách však vymrzá. Nesnáší těžké, studené a málo provzdušněné půdy, stejně 
tak jako rašelinné půdy. Je vhodnou rekultivační plodinou, plodinou na ozelenění skládek, výsypek 
apod., kde příznivě působí na zúrodnění půd, na jejich zpevňování a dále proti vodní a větrné erozi. 
Vedle těchto kladů působí příznivě i po stránce estetické. Pro pícní využití se u nás v současné době 
pěstuje úročník na nepatrných plochách, protože poskytuje nižší výnosy oproti ostatním jetelovinám a 
jeho píce je oproti jiným druhům jetelovin méně hodnotná. Využívá se zejména k osévání svahů a 
náspů kolem komunikací. Na semeno se ponechává z první seče. Dozrává koncem července až 
v srpnu. Zraje nestejnoměrně a zralé strbouly se snadno rozpadávají, proto při nešetrném zacházení 
dochází k velkým ztrátám. Výnosy semen kolísají od 0,2 do 0,7 t.ha-1. V naší republice je v současné 
době registrována domácí odrůda Pamir. 

Trifolium nigrescens  

Je jednoletý druh pocházející z východního Středomoří, roste na výsušných písčitých a jílovitých 
půdách, pH 6 -6,9. Vytváří bohatě větvenou dužnatou křehkou lodyhu s výškou až 1m, klasické 
trojlístky vynikají výraznou kresbou, drobnější bílé květní hlávky pak připomínají květenství jetele 
plazivého či zvrhlého. V ČR je registrována odrůda Slatr, seje se v množství cca 3kg.ha-1. Poskytuje 1-
2,5 t sena. Je vhodným druhem do pastevních porostů, neboť dobře snáší spásání. 

Jetel ladní (Trifolium campestre) 

Jednoletý až dvouletý druh vyskytující se na sušších loukách a pastvinách, mezích a úhorech. Má 
tenké kořeny. Lodyhy jsou vystoupavé až přímé, někdy jsou i poléhavé. Bývají bohatě větvené a 
dorůstají do výšky 30 cm. Barva květů je světle žlutá až sytě žlutá, semena jsou úzce vejcovitá a 
pískově žlutě zbarvená. U nás je v teplejších krajích dosti hojně rozšířený. Roste na půdách 
výhřevných, výsušných a humózních. V letech s dostatkem srážek během vegetace se vyskytuje více 
generací během roku. Je vhodnou komponentou lučních a pastevních směsí. U nás je v současné době 
registrována a právně chráněna odrůda Macík. 

Jetel kavkazský (Trifolium ambiguum) 

Mohutná vytrvalá rostlina dorůstající do výšky 75 cm. Má silný kůlový kořen a přímé lodyhy. Květní 
hlávky jsou obvykle po jedné na dlouhých stopkách, jsou kulovité a později vejčitě protáhlé. Květy 
jsou velké, jejich barva je bílá a při vadnutí růžoví. Semena jsou okrově až karmínově hnědá. Druh je 
domácí v oblasti kolem Černého moře. Při pěstování uspokojuje mohutným vzrůstem a vytrvalostí, 
intenzivním odnožováním, časným obrůstáním na jaře a dostatečnou produkcí hmoty. Snáší 
ušlapávání a spásání, zvířaty je dobře přijímán a proto by mohl být dobrou komponentou pastevních 
směsek. Snáší krátkodobé zamokření i přísušky. Jeho pěstování je hojně rozšířeno v USA a u nás je 
pokusně zkoušen a je registrována odrůda Vonek. 
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Jetel panonský (Trifolium pannonicum) 

Jedná se o vytrvalý druh jetele s hlavním areálem rozšíření v Maďarsku, zasahuje na Ukrajinu, do 
Itálie, na Balkán a také na naše území, kde se nachází na suchých stepních loukách a křovinách a dále 
na výslunných stráních, především v oblasti Karpat, na půdách výhřevných, vysychavých, zásaditých, 
humózních a mělkých. Má dobrou pícní kvalitu. Poskytuje vyrovnané výnosy po dobu sedmi roků a 
v každém roce dává dvě seče. Dobytek jej přijímá o něco hůře než jetel luční. Vytrvalý jetel, výška až 
50 cm, chlupatý, listy obvejčité, 4–5 cm dlouhé. U nás je v současné době odrůda Panon, registrována 
v roce 2009. Panon má dlouze stopkaté, bíle kvetoucí, vejcovité až válcovité květenství, které je 3,5–5 
cm dlouhé. Doba kvetení je červen-červenec. HTS 2,86 gramů. Použití jako komponenta do účelových 
jetelotravních směsí na vytrvalé a dočasné louky i pastviny. Potravní zdroj pro čmeláky. Výsev od 
března do května. Na semeno se vysévá 15 kg.ha-1 v čisté kultuře.  

Jetel perský (Trifolium resupinatum) 

Je jednoletý druh, pocházející z oblasti středozemního moře, Balkánu a Persie. U nás je také znám pod 
názvem šabdar, nebo jetel zvrácený. Rostliny mají lodyhy 50-80 cm dlouhé, poléhavé nebo 
vystoupavé a rozvětvené. Květy jsou růžové barvy, silně a příjemně voní, bohatě navštěvovány 
včelami. Brzy po rozkvětu se otáčejí tak, že pavéza je dole na spodních zubech kališních a křídla 
s člunkem nahoře jsou přikryty horními zuby. Také tyčinky a pestík se převracejí. Od tohoto jevu je 
odvozen jeho název jetel zvrácený. Plodem je lusk obsahující jedno až dvě semena. Tato jsou téměř 
kulovitá, někdy vejčitě kulovitá, lesklá, tmavě olivově zelená, zelenohnědá, případně šedozelená a 
jsou lesklá. Hmotnost tisíce semen se pohybuje od 1,30 do 1.80 g.  

Jarní výsevy se provádějí co nejčastěji po předseťové přípravě, aby pozemky na povrchu nevysychaly. 
Seje se do hloubky 1,5 až 2 cm. Na píci se vysévá 8-10, nejvýše 15 kg.ha-1 semene do hustých řádků 
(12,5 cm). Po vysetí se pozemek uválí. Na píci se sklízí v době květu, kdy je nejpříznivější chemické 
složení sklizené hmoty. Pěstování na semeno je dosti problematické. Jarní výsevy dozrávají jen ve 
velmi příznivých rocích. 

Lze jej pěstovat úspěšně v teplejších oblastech s dostatkem srážek. U nás byl úspěšně pokusně 
zkoušen již v 50. letech. Bylo zdůrazněno, že se jedná o ekologicky plastickou pícninu poskytující 
vysoké výnosy píce s dobrou kvalitou. Jako nevýhoda byla uváděna jeho poléhavost a obtížné 
pěstování na semeno. Jetel perský není náročný na půdu, roste dobře i na půdách těžkých a daří se 
mu také na půdách zasolených. Vysoké výnosy hmoty poskytuje v teplejších hlinitých půdách 
s dostatkem humusu a především vláhy. Zelená píce obsahuje ve srovnání s jinými jetelovinami 
zvýšené množství vody, což jí dodává šťavnatosti a zlepšuje chuťové vlastnosti. Měkkost a jemnost 
lodyh, lysost rostlin, aromatičnost a šťavnatost jsou předností jetele perského oproti vojtěšce a jeteli 
lučnímu. Výnosy jsou odvislé od množství srážek v průběhu vegetace. Ve srážkově příznivém roce 
poskytnul sortiment tohoto druhu 4 seče a výnosy zelené hmoty se pohybovaly v 1. seči od 8,9 do 
34,1 t.ha-1, ve 2. seči od 26,3 do 50,7 t.ha-1 , ve 3. seči od 17,0 do 37,8 t.ha-1 a ve 4. seči od 3,0 do 
29,3 t.ha-1. V celkové roční produkci pak kolísaly výnosy od 55,2 do 146,1 t.ha-1. Výnosy semene se 
pohybovaly od 0,04 do 0,2 t.ha-1. 

V zahraničí je registrována celá řada odrůd tohoto druhu. Například katalog OECD z roku 2009 uvádí 
29 odrůd, především z Itálie, Německa, Maďarska a Řecka. U nás je registrovaná odrůda Pasat. 
V české kolekci je k 30. 10. 2009 registrováno 29 odrůd, z toho je 18 odrůd dostupných volně, nebo 
se souhlasem držitele kolekce.  

Možnost praktického využití tohoto druhu je ve směsích s jílkem mnohokvětým nebo ovsem, kde 
v případě méně vhodných klimatických podmínek bude výnos zajištěn jiným druhem.  
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Čičorka pestrá (Securigera varia) 

Jedná se o vytrvalý druh, v roce výsevu vytvářející slabě vyvinutý trs, který je v následujících letech 
přilehlý až rozložený. Není náročná na půdní a klimatické podmínky, její předností je schopnost 
rozrůstání se podzemními výběžky, kterými zpevňuje vrchní vrstvy půdy a tím zabraňuje vodní erozi 
na exponovaných svazích. Používá se tedy především na zpevňování silničních svahů, břehů a jako 
komponenta do směsek pro mimoprodukční plochy. Bohatě kvete, květy jsou růžové barvy, v menší 
míře nafialovělé a v krajině působí esteticky. Lze ji pěstovat v čisté kultuře nebo v jetelovinotravních 
směskách. Při pěstování v čisté kultuře se vysévá do krycí plodiny, protože v roce výsevu se rostliny 
vyvíjejí pomalu a porost by se rychle zapleveloval. V dalších letech roste velmi dobře. Je dobrým 
zdrojem potravy pro opylovače. Lze ji zkrmovat zvířatům se složeným žaludkem (přežvýkavci), pro 
koně a další monogastry je jedovatá. Dříve bývala využívána v lidovém léčitelství. V celé rostlině a 
zvláště pak v jejích semenech je obsažen jedovatý kardiotonický saponin koronillin. Katalog OECD z 
roku 2009 uvádí 5 původů, v našem sortimentu je registrována odrůda Eroza. 

Štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides) 

Tento druh štírovníku je v naší květeně cizí. Pochází z oblasti Středozemního moře. V oblasti svého 
původního rozšíření roste na nejrůznějších stanovištích od rumišť a kamenitých strání, přes pole až po 
trávníky a vlhké louky v blízkosti pobřeží. Jedná se o jednoletou, jemně chlupatou rostlinu 
s poléhavými nebo vystoupavými větvenými lodyhami, vysokými až 40 cm. Lodyhy jsou jemné, což 
způsobuje častou poléhavost. Barva listů je světlejší oproti štírovníku růžkatému. Listy jsou stopkaté, 
lístky z klínovité báze obvejčitě kosníkovité. Kvete žloutkově žlutými květy, které jsou umístěny po 3 – 
4 v okolíku. Délka květu je 8 – 10 mm. Plodenstvím je srpovitě zahnutý, zploštělý lusk. Na rozdíl od 
štírovníku růžkatého, lusky samovolně nepukají. Semena jsou čočkovitě zploštělá, žlutohnědá až 
zelenavě hnědá a lesklá. Hmotnost tisíce semen se pohybuje od 1,15 do 1,65 g. Tento druh je vhodný 
pro pícní využití i jako meziplodina na zelené hnojení. Při pěstování na semeno u nás s jistotou 
dozraje, ponechá-li se na semeno 1. seč při časném jarním výsevu. Oproti štírovníku růžkatému jsou u 
tohoto druhu zanedbatelné ztráty semen v důsledku nízké pukavosti lusků. Pro sklizeň zelené píce lze 
vysévat od časného jara do konce června. Počet sečí závisí na termínu výsevu. Červnové výsevy 
poskytují pouze jednu seč. Pozdější výsevy vytvářejí pouze přízemní růžice, dají se však využít jako 
meziplodina na zelené hnojení. Maximum zelené píce se dosahuje ve fázi kvetení, tj. za 50-60 dnů po 
vzejití. Druhá seč následuje po 30 – 40 dnech od seče první Předností druhu je pomalé stárnutí 
porostu. Při pěstování jako meziplodina na zelené hnojení je výnos hmoty limitován množstvím 
srážek. Je vyšlechtěna odrůda Junák 

Jetel rolní (Trifolium arvense) 

Jednoletý druh domácí skoro v celé Evropě, u nás je hojně rozšířený, zvláště na suchých, výhřevných, 
kyselých a písčitých půdách. Roste na úhorech, mezích, písčinách a skalních drolinách. Lodyhy jsou 
přímé nebo krátce vystoupavé, kořeny chudě větvené. Květní koruna je malá, bělavá nebo růžová. 
Semena mají zelenou až pískově hnědou barvu. Z pícninářského hlediska je nezajímavý, protože má 
hořkou chuť, způsobenou vysokým obsahem tříslovin a lodyha je tuhá. Lodyhy jsou přímé, dorůstají 
výšky do 40 cm. V současné době je u nás zkoušen z hlediska výnosů semen, a pokud by výsledky 
byly příznivé, mohl by najít uplatnění na suchých písčitých půdách jakožto dodavatel organické hmoty 
do půdy. Je právně chráněna odůda Rolan. 

Jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) 

Druh je rozšířen v západní, střední a jižní Evropě. Na východ sahá jeho areál po Ukrajinu, Turecko a 
Írán. V ČR je častější v teplejších oblastech Moravy, dosti vzácně až roztroušeně jej najdeme také v 
severovýchodních, středních a východních Čechách, na zbytku území chybí. Víceletá vytrvalá 
jetelovina podobná jeteli panonskému. Tvoří plazivé oddenky. Lodyhy 40 cm vysoké, na bázi odstále 
chlupaté. Listy typicky trojčetné. Květenství tvoří kulovitá přisedlá hlávka, bledě žlutá. Kvete od 
června do července, plodem jsou vejcovité lusky. Nejčastěji roste na sušších loukách a pastvinách, 
lesních okrajích a světlinách. Použití jako komponenta do účelových jetelotravních směsí na vytrvalé a 
dočasné louky i pastviny. Potravní zdroj pro čmeláky. V ČR je právně chráněna odrůda Helian. 
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Jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) 

Vytrvalý druh, rozšířený téměř v celé Evropě. U nás rostě na půdách slaných, nebo bohatých 
dusičnany, na bahnitých loukách, mezích, cestách a březích. V České republice patří k ohroženým 
druhům. Ve sterilním stavu se v porostech snadno přehlédne, protože se podobá jeteli plazivému. 
Nápadný je až nafouklým plodenstvím, které připomíná špinavě hnědou, krátce chlupatou malinu. 
Z pícninářského hlediska je ceněna jeho schopnost snášet spásání a po něm dobré obrůstání, jeho 
vytrvalost (5-6 roků), schopnost vegetativního rozmnožování zakořeňováním poléhavých lodyh, dobré 
olistění a vysoký obsah dusíkatých látek. Výhodou druhu je také to, že snáší zaplavení až po dobu 2 
měsíců. Je ceněn i po stránce technické, protože je schopen zpevňovat příkré srázy svahů. Může být 
použit jako náhrada jetele plazivého. Použití jako komponenta do účelových travních směsí na vytrvalé 
a dočasné louky i pastviny. Potravní zdroj pro opylovače. V ČR obdržela právní ochranu odrůda 
Fragan. 

Svazenka shloučená (Phacelia congesta) 

Jednoletá bylina dorůstající výšky 30 – 90 cm. Habitem se podobá svazence vratičolisté, mezi oběma 
druhy je však několik odlišností. Svazenka shloučená má listy pouze jedenkrát peřenosečné s delším 
řapíkem, jsou delší a širší, proto má větší listovou plochu. Je nižší a má větší počet kratších internodií. 
Kvete nachově, nebo levandulově modrými květy zvonkovitého tvaru. Květy jsou kratší a širší 
s kratšími tyčinkami. Jsou soustředěny do hustého a svinutého květenství, které se při kvetení 
postupně rozvíjí. Je adaptabilnější k extremním podmínkám, proto se hodí na výsušné písčité půdy. 
Má relativně vysokou atraktivnost pro opylovače. Chorobám a škůdcům je odolná. Lze ji využívat jako 
meziplodinu na zelené hnojení. Velmi vhodná jako potravní zdroj pro opylovače. Je více navštěvovaná 
opylovači jak svazenka vratičolistá. V ČR je právně chráněna odrůda Fiona. 

Mezidruhový hybrid (Trifolium pratense x Trifolium medium) 

Jedná se o vytrvalý druh s výběžkatým oddenkem, až 40 cm vysoký. Lístky jsou podlouhlé, eliptické. 
Je dobře olistěný, téměř jako jetel luční. Kvítky má karmínově červené a kališní lístky lysé, v prvém 
roce porost nekvete, popřípadě kvete sporadicky. V dalších letech kvete většinou ve druhé polovině 
června, semena dozrávají v průběhu srpna. Jeteli lučnímu se blíží i obsahem dusíkatých látek. Není 
náročný na půdní a klimatické podmínky, je odolný vymrzání a na nekulturních půdách je výnosnější 
než jetel zvrhlý (švédský). Obrůstá rychleji než jetel luční, takže se může kosit častěji. Jeho 
nevýhodou jsou rychle dřevnatící lodyhy při odkvětu, tvrdost semen a velká rozpínavost rostlin 
v porostu. Oproti jeteli lučnímu je méně úrodný, avšak pro svoje vlastnosti se jeví jako vhodná 
komponenta především do trvalých luk a pastvin, protože dobře odolává suchu a je tolerantnější ke 
kyselým podmínkám. Dále ho lze využít do směsí na půdy uváděné do klidu a jako komponenty do 
směsí pro zpevňování ploch ohrožených vodní erozí. Tvoří kořenové výhony. V ČR obdržela právní 
ochranu odrůda Pramedi. 

Svatojánské žito (Secale cereale var. multicaule) 

Žito trsnaté (Secale cereale var. multicaule) je rostlinný druh, který se u nás dříve pěstoval především 
na Valašsku a lidově byl nazýván lesní žito, svatojánské žito, křibice, škřípice, jánské žito aj. 
Vyznačuje se bohatým olistěním, delší vegetační dobou, značným odnožováním, drobnějším zrnem a 
výškou porostu okolo 200 cm. Z pěstitelského hlediska jde o velice skromný druh žita, rostoucí dobře i 
v půdně a klimaticky nepříznivých podmínkách. V padesátých letech se s tímto druhem u nás 
výzkumně pracovalo a za zmínku stojí také to, že trsnaté žito bylo jedním z výchozích materiálů při 
šlechtění žita v České republice. 
Využití trsnatého žita je poměrně široké. Jarní výsevy lze pěstovat v čisté kultuře, nebo ve směskách s 
jednoletými jetelovinami na píci pro hospodářská zvířata. Osvědčilo se také jako krycí plodina při 
zakládání jetelotravních směsek pro lesní zvěř. V prvních fázích vývoje je lesní zvěří spásáno žito a 
nejsou poškozovány pomaleji vzcházející jeteloviny. Zrno trsnatého žita lze použít ke zpracování na 
mouku pro pekárenství. Při jarních a letních výsevech je vývoj porostu, a s ním související počet sečí, 
závislý na množství srážek. Podzimní výsevy jsou z toho hlediska jistější. 
V ČR byla v roce 2003 povolena odrůda Lesan. 
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Sléz přeslenitý (Malva verticillata) 

První vyšlechtěná odrůda krmného slézu v České republice Dolina vznikla individuálním výběrem z 
materiálů získaných z botanických zahrad, smícháním potomstev ve stupni V1, povolena byla v roce 
1993.  

Tato jednoletá pícnina poskytuje za příznivých podmínek a při sklizni 1. seče po dosažení výšky 
porostu 100 cm až dvě seče. Vyžaduje výživné půdy, ale na vyšší obsah N v půdě reaguje zvýšeným 
poutáním dusičnanů, nejlepších výsledků dosahuje v teplotně příznivých podmínkách s dostatkem 
vláhy. Vzhledem k pomalému vzcházení a počátečnímu růstu trpí zaplevelením, ale po vytvoření 
listového pokryvu nízké plevele potlačuje. 
Pro pěstování jsou nejvhodnější hlubší, dobře zpracovatelné a nezaplevelené půdy s dobrými 
vláhovými poměry, především hlinité a hlinitopísčité, s dostatečným obsahem vápna a vyrovnaným 
obsahem živin. Je-li pěstována jako hlavní plodina, jarní přípravě půdy by měla předcházet podzimní 
orba. Na jaře před setím se pozemek usmykuje a vláčí. Kypré půdy před setím utužíme válením a po 
zasetí uválíme rýhovanými válci. 
Při pěstování z jarního výsevu sejeme krmný sléz od 10. do 20. dubna a v bramborářské výrobní 
oblasti po 20. dubnu. Jako ranou letní meziplodinu pěstujeme po ozimých a jarních směskách, raných 
bramborách, zelenině a výsev provádíme od 20. května do 20. července. Jako pozdní meziplodinu jej 
sejeme od 20. července do 10. srpna. U hlavní plodiny je vhodná řádková rozteč 125–250 mm a u 
meziplodiny 125 mm. Výsevek činí 10–12 kg/ha, hloubka setí 1–2 cm.  
 

Fazol obecný (Phaseolus vulgaris) 

Odrůda Hynek byla registrována v roce 2011. Vyšlechtěna z materiálu pocházejícího z botanické 
zahrady metodou negativního výběru se zaměřením na vyloučení pnoucích rostlin. Rostliny jsou 
jednoleté, keříčkovité. Typická je přítomnost fialového zabarvení na rostlině, včetně lusků. Rostlina 
tvoří rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi. Květy jsou fialové barvy, lusk má 2–8 drobných 
černých oválných semen. Jedná se o luskovinu s vysokým obsahem proteinů. Plodina pro 
potravinářské účely, kromě klasického použití ji lze použít pro přípravu mouky využitelnou ve směsích 
na přípravu chleba. Odrůda vyniká odolností k suchu a schopností fixací vzdušného dusíku. Je to 
teplomilná plodina, kterou sejeme na přelomu dubna a května (z důvodu citlivosti k pozdním jarním 
mrazíkům). Vegetační doba je podle klimatických podmínek průměrně 150 dní, sklizeň semene podle 
klimatických podmínek probíhá v srpnu až v září. Je potřeba dávat pozor na výskyt zrnokazů 
v průběhu vegetace a při skladování fazolu. 

Dlouhatec lablab (Lablab purpureus) 

Odrůda Robin byla registrována v roce 2011. Vyšlechtěna z materiálu pocházejícího z botanické 
zahrady metodou negativního výběru. Druh tvoří rostliny jednoleté, vystoupavé, s ovíjivým stonkem, 
mající velké široké listy. Rostlina tvoří rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi. Květy jsou fialové 
barvy, lusk má 1–2 hnědočerná semena s bílým pruhem. Využití jako luskovina s vysokým obsahem 
proteinů, pro potravinářské účely. Dlouhatec je vhodný pro venkovní pěstování pouze v nejteplejších 
oblastech, jinak je vhodný do skleníku. Pro velkou odolnost k suchu, schopnosti fixace vzdušného 
dusíku je vhodný k pěstování na půdách s nízkou úrodností. Druh sejeme na přelomu dubna a května 
(z důvodu citlivosti k pozdním jarním mrazíkům). Vegetační doba podle klimatických podmínek 
průměrně 180 dní, sklizeň semene podle klimatických podmínek v říjnu, lze sklízet až po přemrznutí. 
Výhodou je, že nebyly shledány žádné choroby a škůdci. 

Hrachor setý (Lathyrus sativus) 

Odrůda Radim byla registrována v roce 2011. Vyšlechtěna byla křížením materiálů z oblasti Bílých 
Karpat s následnou negativní selekcí. Hrachor tvoří rostliny jednoleté s poléhavým stonkem, mající 
úzké dlouhé listy a rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi. Barva květu je bílo-fialová, lusk má 1–2 
krémově bílá semena. Hrachor je luskovina s vysokým obsahem proteinů a středním obsahem beta-N-
oxalyl-L-alfa, beta-diaminopropionové kyseliny (beta-ODAP): 0,46 g / 100 g semen (2006) a 0,47 g / 
100 g semen (2007). Je to plodina vhodná pro potravinářské účely (na mouku, ke konzumaci celých 
vařených nebo pražených zrn). Důležité je zmínit, že hrachor je vhodný jako součást pestré stravy, 
nikoliv jako pravidelná strava. Čerstvou i suchou píci lze využít pro krmení hospodářských zvířat, 
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semena lze zkrmovat ve formě šrotu. Pro velkou odolnost k suchu, schopnosti fixace vzdušného 
dusíku je vhodný k zúrodnění písčitých, podzolových půd, výsypek a ke zvýšení výnosů následných 
plodin na orné půdě. Je to teplomilná plodina, která se pěstuje v teplých a sušších polohách. Výsev 
provádíme v dubnu (z důvodu využití vlhkosti v půdě). Vegetační doba je podle klimatických podmínek 
průměrně 120 dní. Sklizeň probíhá podle klimatických podmínek v srpnu. Nebyly shledány žádné 
choroby a škůdci 

Cizrna beraní (Cicer arietinum) 

Odrůda Irenka povolena v roce 1998 byla vyšlechtěna z planého druhu, typu s tmavými semeny. 
Jedná se o jednoletou rostlinu s pevným, nepoléhavým stonkem, pokrytým žláznatými chloupky, s 
červeno-růžovou barvou květu. Lusk obsahuje 1–2 hnědá semena. Cizrna je luskovina s vysokým 
obsahem proteinů využívaná v potravinářství (na mouku, ke konzumaci celých vařených nebo 
pražených zrn). Pro velkou odolnost k suchu a schopnost poutat vzdušný dusík je vhodná k zúrodnění 
písčitých, podzolových půd, výsypek a ke zvýšení výnosů následných plodin na orné půdě. Pěstuje v 
teplých a sušších polohách, vysévá se brzy na jaře pro zachycení vlhkosti v půdě (80 – 120 kg/ha), 
vegetační doba podle klimatických podmínek – 130 dní. 
 
Katrán habešský (Crambe abyssinica) 

Jednoletá jarní olejnina z čeledi brukvovitých, vhodná do sušších podmínek, výška až 50 – 80cm, 
Doba kvetení od 10.6 do konce června. HTS 6–7 gramů. Odrůda Katka registrována 2010.  
Obsahuje olej pro technické použití. Obsah kyseliny erukové 50–55 %, obsah tuku 36 %. Použití jako 
olejnina, meziplodina a zdroj pastvy pro opylovače. Agrotechnika: Výsev 5–10 kg.ha-1 0,8 – 1,4 mil 
semen 80 – 140 semen na 1 m2. Vegetace 110–130 dnů. Výnos semen 1–1,5 t/ha. Sklizeň bez 
desikace je možná. 

Lnička setá (Camelina sativa) 

Je to jednoletá brukvovitá plodina. Má krátkou vegetační dobu (3 - 3,5 měsíce). Je odolná vůči suchu 
a snáší i nízké teploty v počátečních fázích růstu. Poskytuje potravinářsky využitelný olej. Využití jako 
olejnina a hlavně jako meziplodina. Je v seznamu druhů pro využití jako meziplodina v dotačním 
titulu. Hmyzosnubná rostlina, hlavním opylovačem jsou včely Seje se časně zjara. Výsev 7-11 kg. 
Krátká vegetační doba umožňuje setí lničky i po bramborách. K živočišným škůdcům je odolnější jak 
řepka. Výnosy semen 1-2 t/1ha. Z chorob byla zjištěna plíseň šedá. Odrůda Zuzana. 

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) 

Dvouletá olejnina. Pochází ze Severní Ameriky, dorůstá výšky až 1,5 m, kvete žlutě. V roce výsevu 
tvoří pouze přízemní růžice. Vyhovuje jí suchá půda na živiny chudá. Potřebuje slunce. Ze semen se 
lisuje olej, který obsahuje kyselinu gama-linolenovou (10 %) a kyselinu linoleovou (65-70 %). Výsev 
3-5 kg osiva povrchově. Odrůda Bienala. 
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Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních 
porostů s ohledem na biodiversitu 

Mgr. Tomáš Vymyslický 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko 
vymyslicky@vupt.cz www.vupt.cz 

Rozsáhlý pokles biodiverzity polopřirozené luční vegetace v minulém století je spojován s fragmentací 
krajiny v důsledku intenzifikace zemědělství a upuštění od tradičních extenzivních způsobů 
hospodaření (nepravidelné kosení luk, pastva, rozorávání luk). Došlo tak ke ztrátě propojení 
krajinných segmentů, jako byly meze, úvozy či drobná stepní lada. Refugiem stepní fauny a flóry se 
tak stala většinou pouze maloplošná zvláště chráněná území či lokality nevhodné pro zemědělskou 
produkci (pozemky špatně dostupné, s velkou svažitostí aj.). Na těch pak v důsledku absence 
„managementu“ (pastva, kosení či jiných) došlo k ochuzení zejména o druhy vyžadující biotopy s 
narušovaným půdním povrchem. Tak z naší přírody ustoupilo, až vymizelo mnoho druhů rostlin a 
živočichů, především bezobratlých. 

Po roce 1989 došlo ke značným změnám v organizaci zemědělské prvovýroby a řada ploch zůstala po 
několik let neobdělávaná. Zřejmě také díky snížení tlaku biocidů bylo možné brzy pozorovat opětovné 
šíření některých dříve běžných druhů extenzivní zemědělské krajiny na náhradní biotopy lad a úhorů. 

V současnosti, kdy se celosvětově projevují snahy efektivně a přitom ekologicky využívat krajinu, 
nabývají na svém významu tzv. trvale udržitelné alternativní způsoby jejího obhospodařování. 
Současně se významnou otázkou stává spontánní sukcese a možnosti jejího využití v ochraně přírody. 
Do tohoto systému patří i úhory a jejich časoprostorová dynamika. 

Opuštěné louky a úhory jsou velmi významným stanovištěm živočišných a rostlinných druhů, a to 
zejména v teplých oblastech s výskytem stepních prvků. Britští vědci například odhadují, že biotopy 
ruderálů a ladem ležících ploch v těsné blízkosti měst poskytují útočiště např. 50 % blanokřídlého 
hmyzu ze skupiny úzkopasí a více než 35 % brouků považovaných na území Británie za vzácné a 
lokální, celkově pak 12-15 % bezobratlých. I když jsou polní lemy obvykle považovány za nežádoucí 
zdroj plevelů, jsou tyto biotopy využívány např. střevlíkovitými brouky jako refugium, ze kterého se 
šíří za potravou na okolní plochy a působí tedy jako významný nástroj biologické kontroly škůdců. V 
nejbližší budoucnosti hrozí dramatické mizení těchto biotopů zástavbou či zkulturňováním. 

Evropští znalci se shodují na tom, že zejména vlivem přechodu k monokulturám, velkým osevním 
plochám, eutrofizaci krajiny a chemizaci v zemědělství dochází také k úbytku čmeláků, zejména u 
vzácnějších druhů. NP Podyjí, kde je velká část přírody ponechaná v přirozeném stavu, skýtá dobrou 
pastvu a vhodné podmínky k hnízdění čmeláků. 

Upuštění od tradičních způsobů hospodaření vedlo také v lučních porostech k nárůstu množství stařiny 
a opadu, ke snížení využitelnosti slunečního záření a ke změnám v dostupnosti živin. V mnoha 
případech se dostupnost některých živin, zvláště dusíku, zvýšila. Tomu odpovídá druhová diverzita 
dnešní luční vegetace - jde převážně o druhově chudé porosty s vysokou produkcí nadzemní biomasy. 
Izolované, druhově bohaté lokality byly navíc invadovány ruderálními druhy z okolní, zemědělsky 
intenzivně využívané krajiny. 

Struktura a biodiverzita nově vzniklé vegetace na 
mechanicky narušených plochách je dána typem 
výchozí vegetace před rozoráním. Předpokládá se, 
že půdní semenná banka bude obsahovat 
množství ruderálních, plevelných a jednoletých 
druhů. Složení půdní semenné banky odráží 
způsoby dlouhodobého využívání krajiny. Druhová 
diverzita nově kolonizovaného území je určena 
primárně bankou semen a teprve následně 
semenným deštěm. Semena jsou orbou vynesena 
na povrch a tím je stimulováno jejich klíčení. 
Zároveň často opakovaná orba vede až k úplnému 
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vyčerpání semenné banky. Semena lučních druhů postupně vymizí a převládnou semena ruderálních a 
kompetičně silných druhů. Celá řada autorů ve svých studiích ukazuje, že trávníky vzniklé z úhoru 
obsahují již na začátku sukcese minimum ruderálních druhů. Ve vegetaci na úhorech převládají 
ruderální a jednoleté druhy, luční druhy se objevují pouze sporadicky. Druhová diverzita se následně 
se sukcesním stářím lokality zvyšuje a začínají převládat luční druhy. Na druhé straně počet 
ruderálních, jednoletých a plevelných druhů klesá, ačkoliv je pokryvnost volné půdy vysoká. 

 

Naše hypotézy: 

• Vegetace rekonstruovaná z půdní semenné banky se bude lišit od aktuální vegetace. 
• Diaspory vzácných a ohrožených druhů jsou zastoupeny v půdní semenné bance po dlouhou dobu a 
vyklíčí na nově založených zoraných plochách. 
• Ruderální druhy se na mechanicky narušených plochách vyskytují pouze v raných sukcesních 
stadiích vegetace. 
• Vegetace úhorů je primárně určena stářím a historií obhospodařování lokality a složením půdní 
semenné banky. 
• Druhová kompozice vznikající vegetace po disturbanci je odrazem druhového bohatství okolní 
vegetace a složení půdní semenné banky. 
• Mezofilní společenstva budou více náchylná k uchycení ruderálních druhů rostlin než společenstva 
xerofilní. 
• Entomofauna jednotlivých sukcesních stádií úhorů se navzájem odlišuje. 
 
Tyto hypotézy dále rozvíjejí a doplňují následující otázky: 
 
• Které faktory zodpovídají za druhové složení vegetace a entomofauny na úhorech? 
• Jak se liší vybrané skupiny entomofauny v různých sukcesních stádiích úhorů a na loukách? 

Jako modelová lokalita pro studium biodiverzity úhorů byla vybrána oblast Národního parku Podyjí. 
Zde již byly v minulosti některé louky rozorány a na nich se objevily některé kriticky ohrožené druhy 
přežívající mnoho let pouze v půdní semenné bance: Thymelaea passerina, Adonis aestivalis, Filago 
lutescens atd. 

 

 
V evropském kontextu se jedná o unikátní území, vhodné pro zkoumání vegetace z těchto důvodů: 
• Jde o ostrůvek málo narušené krajiny za bývalou „železnou oponou“ obklopený zemědělsky 
intenzivně využívanou krajinou. 
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• U jednotlivých lokalit jsou známy způsoby a historie hospodaření. 
• V NP Podyjí se nacházejí lokality zcela izolované i lokality v kontaktu s rozsáhlými lučními komplexy.  
• Nacházejí se zde lokality s různou vzdáleností od potenciálních zdrojů diaspor ruderálních rostlin 
(vesnice, komunikace, pole aj). 

 

Bylo založeno deset experimentálních ploch v odlišných vegetačních typech – suché (Koelerio-Phleion 
phleoidis Korneck 1974) a mezofilní trávníky (Arrhenatherion elatioris Koch 1926). V letech 2009 a 
2010 byly hodnoceny tři zásahy: (A) každoroční orba, (B) orba jen na počátku experimentu a pak 
ponechání spontánní sukcesi; (C) kontrolní plocha – kosená louka. V každém opatření bylo založeno 5 
trvalých ploch o velikosti 4 x 4 m. Na těchto plochách byly dvakrát ročně v květnu a v srpnu 
zapisovány fytocenologické snímky. Pro jejich zápis byla použita sedmičlenná Braun-Blanquetova 
stupnice. Fytocenologické snímky byly zapsány do databáze v programu TURBOVEG. Snímky byly 
rozděleny na jarní a letní, a byly porovnány. V programu CANOCO byla provedena kanonická 
korespondenční analýza. Lokalita byla vybrána jako kovariáta, jako faktory prostředí byly vybrány 
zásahy A,B,C (viz výše). Bylo vybráno 499 permutací a redukovaný model. Nomenklatura rostlinných 
taxonů je sjednocena podle Klíče ke květeně ČR. 

Výsledky jsou prezentovány v jarním a letním CCA ordinačním diagramu (Obrázek 1 a 2). Jak je 
patrné, v získaných datech je velká variabilita. Byly zaznamenány rozdíly mezi jarními a letními 
snímky. Orané plochy (zásah A) byly charakterizovány výskytem druhů jako Raphanus raphanistrum, 
Thlaspi arvense, Sinapis arvensis, Lamium amplexicaule, Chenopodium album agg., atd. V létě přibyly 
další druhy: Echinochloa crus-gallii, Persicaria lapathifolia, Setaria viridis, Polygonum aviculare agg., 
atd. Jedná se o typické polní plevele. Spontánní sukcese (zásah B) byla charakteristická druhy jako 
Rumex acetosa, Stellaria graminea, Convolvulus arvensis. V létě byly zaznamenány další druhy, jako 
např. Rumex obtusifolius, Lamium album, Agrostis gigantea, Potentilla argentea, Elytrigia repens. To 
jsou druhy už pokročilejších sukcesních stadií. Luční plochy (zásah C) byly charakterizovány výskytem 
lučních druhů: Avenula pubescens, Festuca ovina, Ranunculus acris, Lotus corniculatus, Plantago 
media, Trifolium pratense, Poa pratensis, Calamagrostis epigejos, Trisetum flavescens, Dactylis 
glomerata, Hieracium sabaudum, Veronica chamaedrys agg., atd. 

Byl zaznamenán rychlý rozvoj bylinného patra, v květnu dosahovala pokryvnost bylinného patra 60%, 
v srpnu už byla až 95%. Významný rozdíl byl zaznamenán také mezi počtem druhů v ploše (16-45) a 
jejich pokryvností (květen 30-60%, srpen 60-95%) mezi živinami chudými a bohatými plochami. 
Nebyl zjištěn masivní výskyt invazních nebo expanzivních druhů rostlin. Na úhorech převažovaly druhy 
běžně se vyskytující v kulturní krajině, na okrajích polí a na mezích. Lada a úhory pomáhají mnoha 
efemérním rostlinným druhům v reprodukci a umožňují dokončení životního cyklu. Po vytvoření úhoru 
se na našich lokalitách znovu objevily některé vzácné a ohrožené druhy, které přežívaly v půdní 
semenné bance: Thymelaea passerina, Adonis flammea, Bupleurum rotundifolium, Valerianella 
rimosa, Tordylium maximum, Filago lutescens, Alcea biennis, Ajuga chamaepitys, Hyoscyamus niger, 
atd. Kriticky ohrožený druh Pseudognaphalium luteoalbum byl nalezen (vyklíčil z půdního vzorku 
odebraného ze semenné banky) jako zcela nový druh pro NP Podyjí. Když srovnáme počty druhů na 
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plochu, najdeme významné rozdíly ve prospěch narušovaných ploch, zejména v letním termínu. Bylo 
zaznamenáno mnoho charakteristických druhů pro dané vegetační typy (viz výše). Na základě výše 
zmíněných výsledků lze konstatovat, že úhory mají jednoznačný pozitivní efekt na biodiverzitu krajiny.  

V našem výzkumu se prokázal význam úhorů, jakožto důležitého útočiště rostlinných a živočišných 
druhů v zemědělské krajině. Vegetace úhorů je během roku značně proměnlivá a byly zaznamenány 
signifikantní rozdíly mezi jarní a letní vegetací. Úhory umožňují především jednoletým (efemérním) a 
dvouletým rostlinným druhům, aby se reprodukovaly z půdní semenné banky a uskutečnily svůj 
životní cyklus. Po disturbanci byl pozorován rychlý vývoj bylinného patra, v závislosti na klimatických 
podmínkách v dané sezóně. Signifikantní rozdíly byly zaznamenány v počtu druhů a jejich pokryvností 
mezi jednotlivými zásahy, zejména pak v letním termínu. Na úhorech převažovaly druhy běžně se 
vyskytující v kulturní krajině, na polních okrajích a mezích, zatímco výskyt invazních nebo 
expanzivních druhů byl pouze minimální, což je fakt z hlediska ochrany přírody i zemědělství velmi 
pozitivní. Závěrem lze poukázat na význam úhorů pro biodiverzitu organismů vázaných na 
zemědělskou krajinu. Bohužel, v současnosti není jejich tvorba podpořena žádným dotačním titulem. 
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CCA analýza jarních fytocenologických snímků (P=0.0020, F=9.48). Červené trojúhelníky 
označují pozici jednotlivých zásahů v dvourozměrném prostoru grafu. Modré trojúhelníky 
označují pozici rostlinných druhů, číslice 6 označuje bylinné patro. Zkratky druhů jsou 
uvedeny níže pod grafy. 
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Axes                                     1      2      3      4  Total inertia 
Eigenvalues                       :   0.566  0.146  0.507  0.462     8.632 
Species-environment correlations  :   0.980  0.843  0.000  0.000 
Cumulative % variance of species data:     6.8    8.5   14.6   20.2 
    of species-environment relation:    79.5  100.0    0.0    0.0 
Sum of all               eigenvalues                               8.339 
Sum of all canonical     eigenvalues                               0.712 
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 CCA analýza letních fytocenologických snímků (P= 0.0020, F=9.55). 
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Axes                                     1      2      3      4  Total inertia 
Eigenvalues                       :  0.561  0.092  0.497  0.440     8.526 
Species-environment correlations  :  0.975  0.709  0.000  0.000 
Cumulative % variance of species data:  6.8    7.9   14.0   19.3 
    of species-environment relation:   85.9  100.0    0.0    0.0 
Sum of all               eigenvalues                               8.216 
Sum of all canonical     eigenvalues                               0.652 
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Vysvětlivky druhových zkratek: 

Agrieup6-Agrimonia eupatoria 
Agrogig6-Agrostis gigantea 
Achimil6-Achillea millefolium 
agg.  
Anagarv6-Anagallis arvensis 
Antharv6-Anthemis arvensis 
Anthodo6-Anthoxanthum 
odoratum 
Arenser6-Arenaria serpyllifolia 
Artevul6-Artemisia vulgaris 
Avenpub6-Avenula pubescens 
Calaepi6-Calamagrostis 
epigejos 
Campat6-Campanula patula 
Carepal6-Carex pallescens 
Centjac6-Centaurea jacea 
Ceraglu6-Cerastium 
glutinosum 
Cirsvul6-Cirsium vulgare 
Convarv6-Convolvulus 
arvensis 
Conycan6-Conyza canadensis 
Crepbie6-Crepis biennis 
Dactglo6-Dactylis glomerata 
Dauccar6-Daucus carota 
Echicru6-Echinochloa crus-
gallii 
Echivul6-Echium vulgare 
Elytrep6-Elytrigia repens 
Equiarv6-Equisetum arvense 
Erodcic6-Erodium cicutarium 
Fallcon6-Fallopia convulvulus 
Festovi6-Festuca ovina 
Festrub6-Festuca rubra agg. 
Galialb6-Galium album 
Gerapra6-Geranium pratense 
Gerapus6-Geranium pusillum 
Geumurb6-Geum urbanum 
Gleched6-Glechoma 
hederacea 
Hiersab6-Hieracium 
sabaudum 
Hypeper6-Hypericum 
perforatum 
Chenalb6-Chenopodium 
album agg. 
Knauarv6-Knautia arvensis 
Lactser6-Lactuca serriola 
Lamialb6-Lamium album 
Lamiamp6 – Lamium 
amplexicaule 
Linavul6-Linaria vulgaris 
Lotucor6-Lotus corniculatus 
Lycoeur6 – Lycopus 
europaeus 
Mentarv6-Mentha arvensis 
Myosarv6-Myosotis arvensis 
Myosram6-Myosotis 
ramosissima 
Oxalfon6-Oxalis fontana 

Pastsat6-Pastinaca sativa 
Perslap6-Persicaria lapathifolia 
Planlan6-Plantago lanceolata 
Planmed6-Plantago media 
Poapra6-Poa pratensis 
Polyavi6-Polygonum aviculare 
agg. 
Potearg6-Potentilla argentea 
Ranuacr6-Ranunculus acris 
Raphrap6-Raphanus 
raphanistrum 
Rhinmin6-Rhinanthus minor 
Robipse6-Robinia pseudacacia 
Rosacan6-Rosa canina agg. 
Rumeace6-Rumex acetosella 
Rumecri6-Rumex crispus 
Rumeobt6-Rumex obtusifolius 
Salvpra6-Salvia pratensis 
Setapum6-Setaria pumila 
Setavir6-Setaria viridis 
Silelat6-Silene latifolia 
Sinaarv6-Sinapis arvensis 
Soncasp6-Sonchus asper 
Soncole6-Sonchus oleraceus 
Stelgra6-Stellaria graminea 
Stelmed6-Stellaria media 
Tarasec6-Taraxacum sect. 
ruderalia 
Thlaarv6-Thlaspi arvense 
Tragori6-Tragopogon 
orientalis 
Trifcam6-Trifolium campestre 
Trifpra6-Trifolium pratense 
Trifrep6-Trifolium repens 
Tripino6-Tripleurospermum 
inodorum 
Trisfla6-Trisetum flavescens 
Urtidio6-Urtica dioica 
Valeloc6-Valeriana locusta 
Verocha6-Veronica 
chamaedrys 
Veroper6-Veronica persica 
Viciang6-Vicia angustifolia 
Vicitet6-Vicia tetrasperma 
Violarv6-Viola arvensis 
Violhir6-Viola hirta 
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Druhy čeledi fabaceae pro lidové léčitelství a farmaceutický 
průmysl 

Ing. Simona Raab; Ing. Daniela Knotová; Ing. Jan Pelikán, CSc. 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko 
raab@vupt.cz        www.vupt.cz 
 

Čeleď Fabaceae LINDL. (Leguminosae JUSS. p.p. – Papilionaceae GISEKE. – Syn.: Viciaceae 
ADANS.), česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je třetí největší čeledí na světě (co do množství 
zástupců), po vstavačovitých (Orchidaceae JUSS.) a hvězdnicovitých (Asteraceae JUSS.). Patří do 
ní 730 rodů a 19 400 druhů. Největším rodem je kozinec (Astragalus L.) s více než 2000 druhy, 
akácie (Acacia MILL.) s více než 900 druhy a indigovník (modřil, Indigofera L.), který čítá okolo 700 
druhů. Další velké množství druhů obsahuje rod Crotalaria L. s 600 druhy a mimóza (Mimosa L.) s 
500 druhy. Vyskytují se téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny 
nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují hlízky 
s nitrogenními bakteriemi rodu Rhizobium FRANK, poutajícími vzdušný dusík. V České republice 
jsou zaznamenáni zástupci 44 rodů. Charakteristickým znakem čeledi jsou květy sloučené do 
hroznovitých květenství, pouze zřídka se vyskytují květy jednotlivé. Květní kalich je srostlý z pěti 
lístků, koruna je tvořena taktéž pěti lístky rozlišenými na pavézu, křídla a člunek. Pavézou je horní, 
zpravidla největší lístek, sousední dva lístky tvoří křídla a dva zbývající jsou srostlé ve člunek. 
Generativní orgány jsou vesměs ukryté uvnitř květu a přístupné pouze přes určitý opylovací 
mechanismus. 
Z druhů vyskytujících se na území České republiky je jich 19, které jsou, nebo byly, využívány 
v lidovém léčitelství. Některé lze využívat i ve farmaceutickém průmyslu. Dále mohou být 
používány jako koření, v kosmetice a aromaterapii. 
V druzích čeledi je značný výskyt různých typů alkaloidů (pyrrolizidinové, chinolizidinové, 
benzylisochinolinové), flavonoidů, isoflavonoidů, kardioaktivních glykosidů, polysacharidů, 
anthrachinonů, mastných olejů, specifických aminokyselin, lektinů aj. 
 
Čičorka pestrá (Coronilla varia) 
Rostlina je jedovatá, květy a semena obsahují 
glykosid koronillin (kathartin), který má 
účinky na srdce, a dále pseudokumarin a 
zřejmě i kyselinu močovou. Údaje o otravách 
čičorkou pestrou nejsou zcela jednoznačné: 
podle některých zpráv byly pozorovány otravy 
projevující se zvracením, průjmy, křečemi, 
dechovými potížemi, bezvědomím i smrtí, 
údajně zemřeli lidé pijící odvar z natě, při 
zkrmování čičorky koňmi a morčaty však 
nebyly pozorovány žádné následky, ovce 
údajně pojídají její mladé natě velmi rády, na 
počátku dozrávání ji však odmítají, u jiných 
zvířat však mírné otravy pozorovány byly. 
Obecně je řazena mezi slabě jedovaté rostliny. Rostlina byla v minulosti užívána jako lék. Na 
léčebné účely se používá nať (Herba coronillae) sklizena v období plného kvetení a za slunečného 
počasí. Duší se v tenké vrstvě ve stínu na dobře větraném místě. Droga si musí zachovat zelenou 
barvu a hořkou chuť. Kromě glykosidu obsahuje dále třísloviny, hořčiny, organické soli a vitamín C. 
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Fazol obecný (Phaseolus vulgaris) 
Jako droga jsou užívány fazolové lusky bez semen. Toto 
oplodí obsahuje aminokyseliny, fytosteroly, flavonoidy, 
faseolin, cholin, inozit, lektiny, kyselinu křemičitou a 
minerální látky jako draslík, kobalt, měď a nikl. Používá 
se ve formě odvaru  vnitřně. V lidovém léčitelství byl 
vnitřně užíván ve formě nálevu jako diuretikum (zde 
hraje roli kyselina křemičitá a flavonoidy) a jako 
doplněk léčby u diabetu. Tento účinek nebyl doložen 
studiemi, předpokládá se, že zde hraje roli jako některá 
z látek ze skupiny glukokininů. Diuretické účinky jsou 
ovlivněny obsahem kyseliny křemičité a flavonoidů. 
Někdy je doporučován jako detoxikační prostředek při 
revmatických a dlouho trvajících kožních onemocněních. 
Kontraindikace nejsou známy.  
 
 
 
 

 
Hrách setý (Pisum sativum) 
 
 Sbírá se kvetoucí nať, někdy i s plody (Herba et Semen pisi 
sativi). Obsahuje flavony (např. isokvercitrin), kumariny (např. 
dafnetin), fenol-karbolovou kyselinu, aminokyseliny (např. 
kanavanin), allantoin, pyridinový alkaloid trigonellin, 
isoflavonové fytoalexiny (např. pisatin), aminy (agmatin, 
putrescin), cyklitoly (např. pinotil). V semenech je přítomen 
zejména škrob, jednoduché bílkoviny (zejména globuliny), 
celulóza, vitamíny (zejména B) a řada stopových prvků 
(draslík, hořčík, síra, fosfor aj.). Nať působí protizánětlivě, 
hojivě (přítomnost allantoinu) a močopudně. Plody lze použít v 
prevenci nádorových onemocnění (blokuje enzym proteázu). 
Vnitřně se podává ve formě krátce vařeného odvaru (2x až 4x 
denně po 1 šálku), zevně lze použít kašovité obklady z 
hrachové natě na rány nebo na lehké spáleniny např. v 
případech, kdy není k dispozici razantněji působící kostival 
lékařský. 

 
 
Sója luštinatá (Glycine max) 
 
Má dobrý vliv na krvetvorbu a nervovou 
soustavu, sójové mléko mírně tlumí překyselení 
žaludku a je neocenitelnou potravinou pro 
alergiky. Sójové boby při pravidelné konzumaci 
výrazně snižují hladinu cholesterolu, upravují 
krevní tlak. Sója obsahuje řadu minerálů a 
vitamínů (vitaminy skupiny B a lecitin), kvalitní 
tuky a vlákninu. Nadměrná konzumace však 
může mít i nepříznivé účinky na lidský 
organismus. Velké množství bílkovin může vést 
k vyčerpání proteolytických enzymů trypsinu 
a chymotrypsinu. Proto je vhodné užívat sójové 
boby v malém množství, ideálně dvakrát týdně. 
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Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius) 
 
Obsahuje několik alkaloidů, zejména je 
to tetracyklický chinolizidinový alkaloid 
spartein (lupanidin) a dále lupanin, 
genistein, sarothamnim a luteolin - v 
semenech je obsah alkaloidů asi 1 až 
1,5 %, ve větvích asi 0,8%. Dále je 
přítomen glykosid skoparosid (skoparin) 
s aglykonem skoparolem, látky 
vasokontrikční, pryskyřice, tříslovina, 
hořčina a ve kvetoucí nati asi 0,02% 
silice s furfurolem. Spartein v malých 
dávkách působí dráždivě na dýchací 
centrum, ve velkých dávkách jej tlumí. 
V malých dávkách způsobuje zrychlení 
srdeční činnosti, ve velkých dávkách 
může způsobovat srdeční 
nepravidelnost, pokles krevního tlaku 
(rozšiřuje věnčité cévy) a jiné těžké srdeční poruchy. Otravy jsou velmi vzácné, projevují se 
zvracením, průjmem, studeným potem, těžkým dechem, křečemi, smrt nastává zástavou dechu. 
Kouření květů má mírně euforizující účinky. Protože je rostlina jedovatá, janovec se v lidovém 
léčitelství užívá zřídka, občas se užívá nať (Herba sarothamni scoparii, Herba spartii scoparii), květ 
(Flos spartii scoparii), semeno (Semen scoparii) nebo čistý izolovaný spartein jako kardiaka, 
diuretika, uterotonika a hemostyptika (látky zastavující krvácení). V homeopatii se janovce užívá 
při léčení srdečních arytmií. 
 
 

 
Jehlice trnitá (Ononis spinosa) 
 
 Drogou je kořen, který se přednostně dobývá na 
podzim (říjen až listopad), případně brzy na jaře 
(březen až duben). Suší se ve stínu nebo za umělého 
sušení při teplotách do 50 °C. Obsahuje isoflavonové 
glykosidy (např. ononin, ononid, onon, onospin), 
tryterpenoidní glykosidy, cyklitol ononitol a silice. 
Droga podporuje vylučování kyseliny močové, takže je 
užívána zejména jako diuretikum např. při močových 
kaméncích, při zadržování vody v organizmu nebo při 
zánětech ledvin či močových cest. Příznivě působí i při 
léčbě revmatismu a dny, má vliv na látkovou výměnu, 
lymfatický systém a činnost žláz s vnitřní sekrecí. 
Podává se obvykle ve formě nálevu, jenž se připravuje 
ze 7 g drogy na ½ l vody. Vzhledem k tomu, že jehlice 
vyplavuje z těla v hojné míře minerály, je vhodné ji 

brát pouze 5 nebo 6 dní v týdnu a při déle trvají léčbě, je dobré vždy po 3 týdnech udělat přibližně 
1 týden trvající přestávku. 
 
Jestřabina lékařská (Galega officinalis) 
 
Obsahuje zejména alkaloid galegin (v semenech), flavonový 
glykosid galuteolin, aminokyseliny, sacharidy, hořčinu, 
saponiny a třísloviny. Sbírá se kvetoucí nať a plody. Nať se 
suší na stinném místě nebo při umělém sušení za teplot do 50 
°C. Droga snižuje hladinu cukru v krvi u diabetu II. typu, 
zvyšuje činnost mléčných žláz a působí močopudně. Při 
nedostatku mléka u kojících matek se doporučuje užívat 
vnitřně nálevu z 2 čajových lžiček rozmačkaných plodů na 0,5 l 
vody - přestože není známo, která látka a jak působí, v mnoha 
případech se tento prostředek osvědčil. Jako podpůrného 
prostředku je užíváno jestřabiny i při cukrovce. Protože však 
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účinek jestřabiny je obvykle jen slabý, více se jí užívá ve 
směsích. 
Jetel luční (Trifolium pratense) 
 
Poddruhy pratense (jetel luční pravý) a sativum (jetel luční 
setý) jsou využívány jako léčivé rostliny, nejlépe květenství 
červená, případně bílá. Droga obsahuje glykosidy, třísloviny, 
flavonoidy, barviva, fenolické látky, pryskyřice, silice, tanin a 
flavonové substance pratol a pratensol. Užívá se proti 
průjmům, při bronchitidě, revmatismu, na oteklé lymfatické 
žlázy a při cukrovce, zevně pak ve formě koupelí jako kožní 
dezinfekce. Nejčastěji se užívá ve formě nálevu. 

 
 
 
Jetel plazivý (Trifolium repens) 
 
Má stejné použití jako jetel luční. Na 
léčebné účely se sbírají květy (Flos trifolii 
albi). Květní hlávky se trhají ručně i 
s krátkou stopkou a suší se v tenké 
vrstvě ve stínu a průvanu. Droga voní 
medově a chutná trošku svíravě. 
Hlavními složkami jsou třísloviny, dále 
cukr, sliz a organické kyseliny. V lidovém 
léčitelství se droga používá při 
žaludečních a střevních katarech a 
silných průjmech. Uplatňuje se i při léčbě 
nemocí dýchacích cest a revmatických 
bolestech. 
 
 
 
 

Komonice lékařská (Melilotus officinalis) 
 
Obsahuje kumarin (asi 0,9%), melilotin (asi 0,2%), 
melilotosid, purinové deriváty, alantoin, kyselinu 
alantoinovou, melilotovou a močovou, třísloviny, 
glykosidy, flavonoidy, cholin, slizy a fytoncidy. Drogou je 
nať, která se sbírá v době květu a pomalu se suší 
přirozeným teplem nebo za umělého sušení za teplot do 
40 °C. V čerstvé rostlině jsou kumarin a melilotin 
glykosidně vázány, uvolňují se teprve při sušení. Droga 
tlumí činnost hladkého svalstva, užívá se při chronickém 
bronchiálním kataru, při vysokém krevním tlaku 
(způsobený speciálně přechodem), při křečích v malé 
pánvi, při střevní kolice i jako prostředek proti nespavosti. 
V těchto případech se užívá macerátu připraveného z 
jedné čajové lžičky drogy na jeden šálek vody - denně se 
pijí 2 až 3 šálky (celkem asi 4 g drogy denně). Ve formě 
obkladu, omýváním nebo jako náplasti se užívá na hojení 
ran. Rovněž se užívá jako prostředek omezující srážlivost 
krve (způsobuje kumarin), čehož se využívá v prevenci 
embolií.  Vzhledem k přítomnosti kumarínu v droze, může 
ve větších dávkách nebo při dlouhodobém užívání působit 

bolesti hlavy, spavost, závratě až ochrnutí! Drogu by zásadně neměli užívat lidé trpící poruchami 
krevní srážlivosti! 
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Komonice bílá (Melilotus alba) 
 
Stejně jako předchozí druh obsahuje kumarin, takže její 
využití v léčitelství může být podobné nebo stejné jako 
využití komonice lékařské. 
 
 
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphylos) 
 
Sbírá se kvetoucí nať (Herba astragali) a to v létě, nebo 
kořen (Radix astragali), jenž se dobývá na jaře nebo na 
podzim. Obsahuje flavonoidy, vitamin C, olej, tříslovinu, 
aminokyseliny, silici, glycyrrhizin, proteiny, sacharózu, 
pryskyřice, saponiny, asparagin, kaučuk, přesně neurčené 
alkaloidy a další látky (rostlina z hlediska chemického není 
dokonale probádána). Působí močopudně, potopudně, 
sedativně, snižuje krevní tlak, tlumí bílý výtok, při zevním 
použití snižuje vypadávání vlasů, ve formě klyzmatu tlumí 
krvavé průjmy, užívá se i k celkovému posílení organismu. 
Jako podpůrný prostředek se osvědčil i u nemocných po 
radioterapii nebo ozařování či u nemocných AIDS (působí 
proti útlumu činnosti kostní dřeně a prodlužuje 
reprodukční období buněk). Nejčastěji se podává ve formě 
macerátu (100 až 125 ml, 4x denně) nebo 
nálevu zředěného 1:10 a podávaného 2x 
denně po 1 šálku. Balzám, který se osvědčil 
při žaludečních problémech, se podává 4x 
denně po 1 čajové lžičce. Vzhledem k 
přítomnosti ne zcela prozkoumaných 
alkaloidů by se nemělo překračovat 
doporučené dávkování a léčba by neměla 
trvat déle jak 6 týdnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kručinka barvířská (Genista tinctoria) 
 
Sbírá se kvetoucí nať (Herba genistae tinctoriae), 
která se suší ve stínu nebo za umělého sušení při 
teplotách do 40 °C. Obsahuje chinolizidinové 
alkaloidy (cytizin, metylcytizin, anapirin, lupanin, 
isopartein), flavonoidy, silice, hořčiny, třísloviny, 
žlutá barviva (genistein, luteolin) a jiné látky. 
Droga působí výrazně močopudně, ovlivňuje 
látkovou výměnu a cévní systém, osvědčila se při 
léčbě počátečních stádií zvýšené činnosti štítné 
žlázy, zvyšuje chorobně snížený krevní tlak, 
zvyšuje průtok krve ledvinami, patří k nejlepším 
přírodním protiotokovým lékům, užívá se při dně 
a revmatismu, močopudného účinku se využívá 
při ledvinových kamenech či infekcích močových 

cest. Podává se obvykle formou nálevu (1 čajová lžička na šálek vody, bere se 2x denně). 
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Kručinka německá (Genista germanica) 
 
Semena obsahuji toxické alkaloidy (zřejmě např. spartein, retamin, anagyrin, cytisin, ...). Lze ji 
použít stejně jako kručinku barvířskou, zřejmě ale působí ještě o něco razantněji. 
 
Lékořice lysá (Glyrrhiza glabra) 
 
Lékořice obsahuje glycyrrhizin který stimuluje 
nadledvinky k tvorbě určitých hormonů, snižuje 
zánětlivé reakce a zvyšuje hladinu interferonu, 
protivirové látky produkované imunitním 
systémem. Další složky lékořice jsou účinné 
antioxidanty a mohou rovněž napodobovat účinky 
estrogenů v těle. DGL má příznivé účinky na 
zažívací trakt. Lékořice působí proti virům, proto 
pomáhá při zámětech dýchacích cest, utišuje 
kašel nebo škrábání v krku a pomáhá rozpouštět 
hlen. Pro svůj účinek na nadledvinky je vhodná k 
léčení chronického únavového syndromu, 
fibromyalgie a jiných nemocí ovlivňovaných 
hladinou kortizonu, hlavního hormonu 
nadledvinek. Lékořici lze zásadně použít u každého zánětlivého onemocnění. Svým protivirovým a 
protizánětlivým účinkem působí zvláště příznivě při hepatitidě, protože potlačuje virus, který ji 
vyvolává. Forma lékořice DGL působí jinak než lékořicový kořen. DGL zvyšuje v těle tvorbu látek, 
které pokrývají sliznici jícnu a žaludku a chrání ji před leptavým účinkem žaludeční kyseliny. 
Pomáhá při poruchách trávení, u žaludečních vředů a při zánětech střev. Podle některých studií 
byla DGL při zmírňování příznaků vředové choroby účinnější než běžně podávané léky. Působí však 
jen smíchaná se slinami, takže při zažívacích potížích je vhodné dát přednost žvýkacím plátkům 
před tobolkami. V této formě také urychluje hojení aft v ústech. Lékořice přináší úlevu také při 
menstruačních potížích nebo v menopauze. Místně používané lékořicové kořeny uklidňují kůži 
drážděnou ekzémem. 
 
 

Pískavice řecké seno (Trigonella 
foenum-graecum) 
 
Hlavní účinné obsahové látky semen jsou 
slizovité substance (asi 30%). Sliz má 
monogalaktanový charakter. Nachází se 
až ve vrstvě výživného bílku, a proto se 
semena na terapeutické použití musí drtit. 
Zárodek je bohatý na proteiny (20-28%), 
olej (6-10%), v semenu se nachází i silice 
(0,014%), která má nepříjemný pach, 
potom z dusíkatých látek cholin (0,05%) a 
nejedovatý alkaloid trigonelin (0,1-0,4% - 
metylbetain kyseliny nikotinové), dále 
amid kyseliny nikotinové - vitamin PP, 
lecitin, hořčina, flavonoidy a malé 
množství triterpenoidních steroidních 
sapogeninů (diosgenin, gitogenin, 

jamogenin a trigogenin). Užívá se na podporu činnosti trávicího ústrojí a na zlepšení látkové 
výměny. Odvar ze semen snižuje hladinu cukru v krvi. Dosud se však nepodařilo izolovat 
glukokinin, který podmiňuje tento účinek. Droga se podává také v prevenci nejrůznějších vnitřních 
onemocnění, např. pro podporu enzymatické činnosti slinivky břišní a snížení hladiny krevního 
cukru. Preventivní dávka činí 1/2-1-2 čajové lžičky denně. Droga působí roborativně, užívá se jako 
laktagogum a k posílení organismu rekonvalescentů. Droga působí i antipelagricky a jako 
provitamín (obsahuje amid kyseliny nikotinové 3,5 mg v 100 g). Obsah kyseliny nikotinové - 
hlavně nikotinamidu - limituje antipelagrické působení drogy. Při vhodné tepelné úpravě (pražením 
semen) se na tvorbě vitamínu PP zúčastňuje i trigonelin, který je jinak v inaktivní formě. 
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Vojtěška setá (Medicago sativa) 
 
Sbírá se květ (Flos medicaginis) a to nejlépe na počátku 
rozkvětu, nebo semeno (Semen medicafinis), případně 
celá kvetoucí nať. Droga obsahuje enzymy proteázy, 
lipázy a amylázy, emulsin, invertázu, pektinázu, 
peroxidázu, kyselinu salicylovou, kumarovou a hroznovou, 
glykosid tricholin, silici, třísloviny, flavonová barviva, 
pryskyřice, stopové prvky (draslík, fosfor, hořčík, vápník), 
provitamín A, vitamíny skupiny B, vitamíny C, D, E, K a 
další látky. 
Užívá se zejména při léčbě revmatismu, podporuje 
trávení, napomáhá správné funkci ledvin a jater. Podává 
se buď ve formě čerstvé šťávy (50 až 60 g denně) nebo 
květu či celé kvetoucí nati ve formě prášku (4x denně 2 
g). Semena se podávají naklíčená v době, kdy se již 
objevují první zelené lístky. 
 
 

 
 
Trnovník akát (Robinia pseudacacia) 
 
Vyjma květů je celá rostlina jedovatá. 
Obsahuje blíže nespecifikovaný alkaloid 
(v kůře, kořenu a semenech) a glykosidy 
robin a fasin (v květech a kůře), které 
vyvolávají shlukování (aglutinaci) 
červených krvinek podobně jako ricin 
(alkaloid skočce obecného). Dále je 
přítomna kyselina glykosyringová, 
amygdalin, tuk, sitosterin, stigmasterin a 
třísloviny, v květech silice, v květech a 
listech robinin, rhamnosa a žluté barvivo, 
které je přítomno i v kůře. Otravy 
trnovníkem se projevují bolestmi břicha, 
průjmem, ztíženým dechem, slabostí 
srdce, křečemi, v těžších případech dochází k ochrnutí a následné smrti. Otravy byly pozorovány u 
zvířat (kůň, skot), ale i u dětí po okusování sladkých kořenů trnovníku.  
 

 
Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 
 
Obsahuje třísloviny, saponiny, sliz, barviva, 
cukry, silice, organické kyseliny. Sbírá se 
kvetoucí nať (nebo samotné květní hlávky), 
suší se co možná nejrychleji na stinných 
místech, aby květy udržely svou přirozenou 
barvu. Jak už naznačuje druhové české 
jméno rostliny, droga se užívá zejména na 
hojení nejrůznějších kožních ran, jako jsou 
špatně se hojící vředy, mokvavé rány, 
ekzémy, omrzliny, nebo k výplachům ústní 
dutiny při nemocích dásní nebo zánětu 
mandlí. Vnitřně se užívá ve formě nálevu 
(hrst drogy na ½ l vody), zevně pak ve formě 
koupelí. 
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Význam opylovačů v krajině 

Vladimír Ptáček & Alena Bučánková 
Zemědělský výzkum, s.r.o. Zahradní 1, Troubsko, 66441 
 

Monitoring čmeláků 

Výskyt čmeláků v přírodě je závislý na mnoha faktorech a 
může se rok od roku lišit. Početnost ovlivňuje např. sucho 
nebo naopak záplavy. Druhové zastoupení zas přítomnost 
živných rostlin, nabídka vhodných míst ke hnízdění a typ 
stanoviště. 

Mezi nejčastější druhy patří, každému dobře známí, čmelák 
zemní a skalní spolu s drobnějším čmelákem rolním. Poněkud 
méně početný, ale přesto ještě relativně častý je čmelák 
hájový, luční, rokytový, zahradní a lesní na vhodných 
stanovištích pak také čmelák sorojský a úhorový. Z pačmeláků 
lze snadno chytit pačmeláka skalního (hostitel č. skalní), 
panenského (hostitel č. zemní), českého (hostitel č. hájový) a 
ladního (č. rolní a jiní) a na některých lokalitách poměrně 
hojného pačmeláka lesního (hostitel č. luční). Výskyt všech 
pačmeláků je úzce vázán 
na výskyt druhů u 
kterých parazitují 

Ze vzácnějších druhů se během monitoringu podařilo nalézt 
čmeláka zdobeného na lokalitě Dlouhá Stráň u Bruntálu. Tento 
čmelák je typický pro otevřená stanoviště pahorkatin a 
podhorských poloh, což potvrdil i jeho nález na louce v podhůří 
Jeseníků. Ještě zajímavějším nálezem je druh Pyrobombus 
semenoviellus (bez českého názvu) u Zborné (okr. Jihlava), 
kousek od českomoravských hranic. Tento původně tajgový 
druh byl poprvé v České republice zaznamenán až v roce 2003 
(Přidal a Tkalců), a to zatím pouze ve středních a severních 
Čechách. Nález z letošního roku ukázal trend šíření tohoto 
druhu i na Moravu. Poprvé během pětiletého sledování 
druhové skladby čmeláků se také podařilo zaznamenat několik 
jedinců druhu čmeláka širolebého, který je typickým druhem 
středních a horských poloh a vyskytuje se zřejmě až po 
alpinské pásmo. Nálezy pochází z Rychlebských hor. Vědecky 
cenný je nález druhu čmeláka norového u Šternberku 
v podhůří Jeseníků, v Bílých Karpatech, Žďárských vrších a 
několika dalších lokalitách. Tento druh byl ještě donedávna 
považován za čmeláka hájového a mnoho informací o jeho 
výskytu v ČR zatím není.  

V Bílých Karpatech byl nalezen teplomilný čmelák proměnlivý, 
který jak již druhové jméno napovídá je znám velikou 
variabilitou ve zbarvení a vážně ohrožený čmelák pruhovaný, 
který byl překvapivě nalezen také poblíž Prahy ještě spolu 
s neméně vzácným čmelákem humenním. Čmelák humenní 
byl nalezen také poblíž Brna a v Podýjí. 

 Kromě jmenovaných zajímavých druhů čmeláků byl u 
Radostína ve Žďárských vrších odchycen také jeden kus 
pačmeláka dlouhosrstého, vzácnější to druh chladných poloh. 
Neméně zajímavým nálezem je pačmelák norský, vzácný druh 
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chladných a vlhčích stanovišť především v horách, který pochází z Petříkova na hranici 
Rychlebských hor a Jeseníků. 

Během 5-ti letého monitoringu čmeláků, převážně na území Moravy, bylo tak z 28 druhů čmeláků a 
9-ti druhů pačmeláků, známých z území České republiky, zaznamenáno 24 druhů. 

 

Laboratorní chov čmeláků v České republice 

První pokus o chov čmeláků v Českých zemích podnikl 
v 50.-60. letech minulého století Zapletal. Nejednalo 
se však o pravý laboratorní chov, neboť Zapletal 
pouze zavřel odchycenou matku do vhodného úlu na 
několik hodin, a po té ji dal opět možnost odletět. 
V asi čtvrtině případů však matka v úle zůstala a 
založila hnízdo. Podařilo se mu také přezimovat mladé 
matky v rašelině ve sklepě a na jaře je přimět 
k založení hnízda, opětovným uzavřením do úlku, po 
té, co se již zotavily z hibernace na květech 
v uzavřených klecích. Tímto způsobem se mu podařilo 
chovat čmeláky několika generací a jeho metodě se 
dodnes říká Zapletalova. 

Jeho příklad inspiroval v 70.-80. letech minulého 
století Ptáčka, který v té době působil ve Výzkumném 
ústavu pícninářském v Troubsku u Brna a v rámci 
výzkumu opylujícího hmyzu a jeho využívání pro opylování jetelovin založil první laboratorní chov 
čmeláků u nás. Laboratorní metoda, kterou jako první začali zkoušet Plowright a Jay (1968), 
spočívá v držení matky v dóze ve tmě, při vyšší teplotě a vlhkosti, dokud nezačne klást vajíčka. 
Ptáček tuto metodu vylepšil přidáním několika čerstvě narozených dělnic včely medonosné, které 
čmeláčí matce poskytly sociální kontakt a zvýšily tím počet matek, které začaly klást. Takto 
pozitivně však na včely reagovaly pouze matky čmeláka zemního. Matky ostatních druhů si včel 
nevšímaly nebo je zabily. 

Ptáček ve výzkumu pokračoval i po té, co začal působit na Masarykově Univerzitě. Kromě 
opylovacích účelů se ale začal zabývat také poznáváním jejich biologického vývoje a 
zkvalitňováním chovu. Na zavedení metodik spolupracoval také s Kriegem, který chová čmeláky ve 
Výzkumném ústavu včelařském v Prostějově. 

V době, krátce po začátku jeho působení na MU, se přidali další 
významní zájemci o laboratorní chov čmeláků. Jednak Pavelka, 
který publikoval českou knihu o čmelácích a základech jejich 
chovu a zřídil první české webové stránky věnující se čmelákům a 
Přidal, který krátce působil ve VÚP v Troubsku a v současné době 
pracuje na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, kde se, 
mimo jiné, zabýval některými biologickými aspekty chovu a 
v současné době se věnuje výskytu a taxonomii čmeláků.  

K rozvoji metod chovu čmeláků také přispívá Čížek, svými 
bohatými zkušenostmi s laboratorním chovem i vzácných druhů. 

Nejen své dlouholeté zkušenosti a zásadní poznatky k chovu 
jednotlivých druhů shrnul Ptáček v loni vydané knize Chov 
čmeláků v laboratoři.  

Druhy chované v laboratořích lze rozdělit do dvou skupin. První 
skupina, nazývaná skladovači pylu (z angl. pollen storers) je 
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schopná přinesený pyl skladovat buď v prázdných kokonech nebo voskových miskách a krmí pak 
larvy jednotlivě směsí pylu a medu. 

Nejčastěji chovaný druh z této skupiny a ze čmeláků vůbec, je v evropských poměrech čmelák 
zemní, hojně využívaný pro opylování plodin ve sklenících. 

Druhým nejčastěji chovaným druhem je čmelák skalní, který dobře reaguje na laboratorní 
podmínky a má středně velká hnízda. 
Veliká hnízda, dobře využitelná pro opylování, má také čmelák rokytový, který je však zřejmě 
agresivnější než jiné druhy při rušení hnízda. 
Pravidelně se v laboratořích daří odchovat několik hnízd čmeláka hájového a lučního, což jsou oba 
běžné druhy, avšak hnízda mají v laboratorních podmínkách spíše menší až střední.  
Ostatní druhy se daří chovat pouze ojediněle. 
 

Druhá skupina, nazývaná kapsičkovači (z angl. 
pocket makers) staví z vosku kapsy, které jsou po 
stranách společného voskového obalu larev, plní je 
pylem, možná zvlhčeným medem, a larvy si z této 
kapsy berou potravu samy. Teprve starší larvy 
mohou být krmeny jednotlivě.  

Zatímco první skupina je schopna přijímat 
v laboratorních podmínkách pyl z nabídnutých 
misek (víčko od pet-lahve), druhá skupina není 
schopna přijímat pyl v této formě a je třeba kapsy 
plnit rouskami jednotlivě, což je v pokročilém 
vývoji hnízda velmi náročné až nemožné. Z toho 
důvodu se v laboratoři uskutečňuje pouze chov 
hnízd do stádia prvních dělnic a dále se pokračuje 
metodami venkovního chovu, kdy je úlek přenesen 
na vhodné stanoviště a čmeláci si mohou sami 
sbírat pyl a nektar a zároveň je možno tato hnízda 
kontrolovat a dokrmovat v případě potřeby 
cukerným roztokem. 

V této skupině je nejčastěji chovaným druhem 
čmelák rolní, který dosahuje středních až poměrně 
velkých hnízd, vzhledem k velikosti jedinců, je-li ve 
venkovním chovu přikrmován. 

 

Velkých hnízd dosahuje také poměrně běžný druh, čmelák zahradní, který je však náročnější na 
kvalitu pylu. Ostatní druhy se chovají pouze příležitostně. 

Čmeláci na zahradě 

Chceme-li přilákat na zahradu čmeláky, musíme jim 
poskytnout vhodnou celosezónní nabídku potravy a 
dostatečný počet míst ke hnízdění. Na jaře čmelákům 
poskytují potravu především hájové rostliny, ze kterých 
se do zahrádky dobře hodí např. různé dymnivky, 
sasanky a plícníky ale prvním zdrojem pylu je pro 
většinu druhů hlavně vrba jíva. Během dubna až května 
čmeláky najdeme hlavně na hluchavkách, popencích a 
třešních. V dalších měsících lze čmeláky přilákat na 
šalvěj, dobromysl, mateřidoušku, levanduli, lupinu a 
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brutnák. 

Většina běžných čmeláků staví svá hnízda v opuštěných 
myších norách, ale také mohou hnízdit v hromadě desek 
nebo jiného materiálu. Nemáme-li dostatek takových míst, 
je možno je uměle vyrobit. Jedná se o dřevěné úlky o 
rozměrech okolo 20x20x20 – 25x25x25cm opatřené 
latexovým nátěrem s větracími otvory a výletovým 
otvorem. Je-li úlek ještě vybaven chodbičkou podél stěny, 
je pro čmeláky přitažlivější. Dovnitř je třeba dát teplodržné 
stelivo, jako je nastříhaná vlna, cupanina nebo suchý 
mech, které zabírá asi dvě třetiny vnitřního prostoru. 
Shora je dobré víko utěsnit novinami nebo lepenkou, aby 
se zabránilo úniku tepla. Na víko pak je ještě třeba položit 
stříšku, aby se na něm nedržela voda. 

Úlky rozmístíme do míst, která jsou v polostínu a chráněná 
před větrem. Opatříme-li úlek ještě ochranou proti 
mravencům, můžeme dovnitř dát také cukerný nebo 
medný roztok např. do víčka od pet-láhve. 

 

U takto připravených úlků existuje asi 10% šance, že se v nich usadí čmeláčí matka. 

Úspěšnost osídlení úlku, lze zvýšit, výše popsanou, Zapletalovou metodou. Chycenou matku 
opatrně umístíme do úlku s cukerným nebo medným roztokem, bez kterého by uzavřená matka 
nepřežila, a ponecháme ji uvězněnou nejlépe přes noc. Ráno otvor otevřeme a po 2-3 dnech 
můžeme pozorováním pravidelně přilétající matky nebo lehkým zahýbáním steliva v úlku a 
následným zabzučením matky usoudit, zda se v námi nabídnutém příbytku usadila.  

Úlky je třeba umisťovat brzy na jaře, kdy v přírodě létají matky hledající hnízdo. Tyto matky 
poznáme podle rychlého přímého letu, kdy se na květech zdržují pouze aby nabraly sil a nesbírají 
zde pyl, což poznáme podle toho, že nemají plné košíčky. Raději je však na květech nechytáme 
vůbec, neboť může být těžké rozlišit, zda se matka živí nebo již sbírá potravu a snažíme se odchytit 
matky, které pátrají po vhodném místě ke hnízdění, což poznáme podle toho, že matka zalézá do 
různých dutin a děr a zřetelně hledá. Chytneme-li omylem matku, která si již hnízdo založila, druhé 
hnízdo už nezaloží, uhyne a stejně tak i její plod.  

 

Po asi čtyřech týdnech se začnou objevovat 
dělnice, nosící do úlu potravu. Dělnice 
mohou být velikostně značně rozdílné, jak 
od matky tak mezi sebou. Po asi dvou 
měsících, od vylíhnutí prvních dělnic se 
začnou objevovat mladé matky a samci. Ke 
konci léta už v úle přežívá jen pár starých 
dělnic. Na podzim hnízdo spálíme, abychom 
zabránily případnému šíření parazitů, úlek 
vyčistíme a necháme několik dní vyvětrat.  

 

 

 

 


