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Abstrakt 

Endemit je organismus žijící pouze na jednom určitém území na Zemi. Ke vzniku 

endemismu vede několik procesů, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Patří mezi 

ně alopatrická speciace, polyploidizace, hybridizace a apomixie. Tato práce se dále 

zabývá jejich dělením a výskytem. Nejdůležitějšími pojmy jsou určitě 

paleoendemiti a neoendemiti. Paleoendemiti jsou velice vzácní a ve střední Evropě 

se vyskytují jen na Slovensku. Skupina neoendemitů je na tomto území značně 

nepřehledná a relativně početná. Výskyt endemitů je úzce svázán s centry 

diverzity, které jsou na Zemi stejně nerovnoměrně rozloženy jako samotný 

endemismus.  

Rod Sorbus zaujímá s ohledem na množství endemických druhů střední Evropy 

přední místo. Z toho důvodu byla experimentální část práce zacílena na 

cytometrickou studii (analýza absolutní velikosti genomu a DNA ploidie) 13 

endemických druhů rodu Sobus. U zahrnutých jedinců jednoznačně převládala 

triploidie. Mezi těmito triploidními zástupci byl analýzou absolutní velikosti 

genomu zjištěn 6% rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou. Absolutní 

velikost genomu zbylých endemických taxonů odpovídala tetraploidní úrovni. 

 

Klíčová slova: endemit, Sorbus, diverzita, endemismus střední Evropy, 

Sorbus aria agg., apomixie, hybridizace, polyploidie, alopatrická speciace 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Abstract 

Endemit is an organism living exclusively within a particular area on Earth. 

There are several mutually interconnected mechanisms leading to endemism i.e. 

allopathic speciation, polyploidization, hybridization and apomixis. This thesis 

deals with describing particular modes of endemic speciation and their 

occurrence. The most significant concept is certainly discrimination of 

paleoendemites and neoendemites. Paleoendemites are very rare and within 

Central Europe occur scarcerly only in Western Carpathians. Neoendemites are 

hardly comparable among Central European states. The concentration of endemics 

is closely related to the global centers of diversity that are distributed in highly 

unbalanced way. 

The genus Sorbus is essential group with regard to endemism in Central Europe. 

That is why the experimental part of my thesis was focused on flowcytometric 

analyses (absolute genome size and DNA ploidy level) of 13 endemic Sorbus 

species. Triploidy was proved to be prevailing ploidy level.  Among triploid 

samples 6% of variation was recorded. The absolute genome size of the remaining 

endemic taxa indicated tetraploid level. 

 

Key words: endemic, Sorbus, diversity, endemism of Central Europe, 

Sorbus aria agg., Apomixia, hybridization, polyploidy, allopatric speciation 
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1. Úvod 

 

V současném přístupu k ochraně přírody je kladen důraz zejména na co největší 

efektivitu. Pro zvolení vhodného přístupu k ochraně se využívá široký soubor 

pokročilých metod, jako jsou např. konzervační genetika, populační biologie, apod., 

které jednoznačně identifikují vhodné taxony a populace pro přednostní ochranu. 

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro efektivní ochranu organismů je endemismus 

(Guth and Kučera 2005), a proto se jím na středoevropské úrovni předkládaná 

práce přednostně zabývá.  

Ve srovnání se světovými centry diverzity se na území střední Evropy lze setkat 

jen s nemnoha endemickými rostlinnými taxony, které ve směs bývají hodnoceny 

na úrovni tzv. mikrospecií nebo poddruhů. Jsou soustředěny do vyšších 

nadmořských výšek především Západních Karpat a Vysokých Sudet. Západní 

Karpaty jsou zároveň domovem velice vzácných a starých předglaciálních reliktů, 

z nichž jsou tři označováni jako paleoendemiti terciérního stáří. 

Přední místo v početnosti v rámci endemických rodů nejen České republiky má 

jeřáb (Sorbus). Jedná se o světlomilné stromy, které se rozmnožují jak sexuálně tak 

apomikticky a tak v sobě mohou mít uchovány genomy vysokého stáří. Z těchto  

důvodu na něj bude následující práce zaměřena jako na modelový rod  

Cílem této práce je odpovědět na následující otázky:  

1. S jakými typy endemitů se můžeme setkat ve střední Evropě (zejména v České 

Republice), a které z nich mají největší význam pro ochranu? 

 

2. Jaký je význam apomixie pro endemismus a ochranu? 

 

3. Jaká je diverzita českých endemických taxonů modelové skupiny 

Sorbus aria agg. na úrovni DNA ploidie a absolutní velikosti genomu? 
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2. Rostlinný endemismus 

 

Endēmos je starořecké slovo, které by se dalo přeložit jako domácí či lokální. 

Nejspíše jako první použil odvozený termín endemit v biogeografickém kontextu 

francouzsko–švýcarský botanik A. P. de Candolle v první polovině 19. století 

(Hobohm 2014). Pojem endemit odkazuje na organismy žijící pouze na určitém, 

obvykle malém území, které se jinde na světě se nevyskytují (Gerža 2009; De 

Simone and Costanzo 2013; Suda and Kaplan 2012).  

Endemiti se dají dělit podle několika různých kritérií a tím pravděpodobně 

nejstarším a nejzákladnějším dělením je dle doby vzniku. Historicky mladší, 

čtvrtohorní (postglaciální) endemity nazýváme neoendemity. Znamená to tedy, že 

jde o endemity nedávno vzniklé, a proto se k nim někdy přidává i označení jako 

progresivní endemiti, čili stále se vyvíjející. Naopak starší endemiti, kteří pocházejí 

až z dob předglaciálních (před více než 2 miliony lety), nazýváme paleoendemity. 

Těm je přisuzováno označení jako regresivní, čili ve svém vývoji již upadající 

(Gerža 2009; Hendrych 1984). Jejich areál je charakteristicky reliktní povahy, tj. 

byli původně mnohonásobně více rozšířeni. Učebnicovým příkladem reliktního a 

značně izolovaného taxonu je Ginkgo biloba neboli jinan dvoulaločný, který je 

jediným zbývajícím zástupcem prastaré třídy Ginkgophyta (Hobohm 2014). Více 

informací viz kapitola 3. 

Dalším způsobem dělení endemitů je dle velikosti areálu, ve kterém se vyskytují. 

Euryendemiti jsou široce rozšíření a jejich areál může přesahovat i 10000 km2. 

Jejich místem výskytu může být tedy např. celá Evropa (př. Fagus sylvatica neboli 

buk lesní). Naše vnímání vzácnosti je ale spíše chápáno v menším měřítku, čemuž 

odpovídají stenoendemiti. Jsou to endemiti, kteří jsou velice málo rozšíření a 

vyskytují se jen v několika lokálních populacích. V extrémních případech mohou 

být dokonce monotopní, což znamená, že se vyskytují pouze na jediném místě na 

světě (Hendrych 1984; Kruckeberg and Rabinowitz 1985; Suda and Kaplan 2012). 

Příkladem může být český endemit Poa riphaea neboli lipnice jesenická, která se 

vyskytuje pouze v Jeseníkách na vrcholu Petrovy kameny (Rybková and Pohlová 

2007). Pokud zasahuje některý endemit do oblasti více států, jedná se o 

subendemit daného území např. Gentianella praecox subsp. bohemica neboli 
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hořeček mnohotvarý český, který zasahuje do Česka, Polska, Rakouska a Německa 

(Brabec 2005; Suda and Kaplan 2012). 

 

 

Poslední možnost dělení je dle způsobu vzniku, na jehož základě lze rozeznat 3 

skupiny. Schizoendemiti vznikají postupnou speciací z jednoho taxonu v oblastech 

kolem jeho původního místa výskytu (De Simone and Costanzo 2013). Nejčastěji se 

vyskytují ve vyšších nadmořských výškách, kde fungovalo složité rozložení reliéfu 

jako bariéra mezi jednotlivými skupinami a proto docházelo k jejich oddělenému 

vývoji. Díky společnému předkovi a tím pádem i genetické podobnosti mají 

příbuzné druhy stejný počet chromozomů a většinou jsou diploidní (Nève and 

Verlaque 2010; Suda and Kaplan 2012). Mezi schizoendemity patří například 

Plantago atrata subsp. sudetica neboli jitrocel černavý sudetský. Tento způsob 

vzniku endemitů je nejčastější (Suda and Kaplan 2012). Patroendemiti zůstali také 

diploidní, ale na rozdíl od schizoendemitů se vyskytují stále na svém původním a 

většinou malém areálu, kde jsou endemické. Typické jsou pro ně střední až vysoké 

nadmořské výšky (Nève and Verlaque 2010). Postupně se z nich diferencovaly 

polyploidní taxony, které jsou naopak hojně rozšířené a mohou se vyskytovat na 

několikanásobně větších areálech. Příkladem je např. Festuca tatrae neboli 

Obrázek 1. Rozšíření stenoendemitních druhů (v celkovém počtu přes 2tis.) v evropské 

květeně (převzato z Hendrych, 1984) 
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slovenská kostřava tatranská, ze které pravděpodobně vznikla polyploidní 

Festuca amethystina tedy kostřava ametystová, která se hojně vyskytuje ve většině 

evropských států (Suda and Kaplan 2012). Posledním a tedy třetím druhem jsou 

apoendemiti, kteří jsou vlastně opakem patroendemitů. Jsou tvořeny 

polyploidními taxony, které se diferencovaly ze svých více rozšířených předků 

s nižší ploidií (Nève and Verlaque 2010; De Simone and Costanzo 2013; Suda and 

Kaplan 2012). Patří mezi ně například nedávno objevený triploidní 

Sorbus portae bohemicae neboli jeřáb soutěskový, který se vyskytuje pouze 

v soutěsce Porta bohemica (Lepší, Vít, Lepší, Boublík, & Kolář, 2009). Na rozdíl od 

jeho předka Sorbus torminalis neboli jeřábu břeku, který je rozšířen v Evropě, 

západní Asii i severní Africe (Hejný and Slavík 1992).   

 

2.1 Mechanismy vzniku endemismu 

 

Speciace je proces, v jehož průběhu vzniká ze starého druhu jeden či více 

nových druhů. Proces, při kterém se jeden druh jako celek mění ve druh jiný, 

přičemž se mění fenotypové vlastnosti jeho příslušníků, nazýváme fyletická 

speciace. Jeden druh se tedy pouze přemění v druh jiný. Pokud se ale jeden 

mateřský druh rozpadne na dva či více druhů dceřiných, které se vyvíjejí se svými 

fenotypovými vlastnostmi samostatně, nazýváme tento proces štěpnou speciací. 

V určitý okamžik tak v přírodě existují jednak populace s původním druhem a 

jednak populace s druhem novým. Jestliže budou oba typy populací vedle sebe 

existovat dostatečně dlouhou dobu, budeme považovat daný proces za štěpnou 

speciaci. Jestliže naopak populace s původním druhem brzy zanikne, bude se daná 

speciace jevit jako fyletická (Flegr 2005). 

Většina speciací trvá poměrně dlouhou dobu, proto je řadíme mezi speciace 

postupné, což je např. speciace alopatrická. Existují ovšem i typy speciací, které 

mohou proběhnout téměř v jeden okamžik, tedy speciace okamžité neboli saltační. 

Mezi ně patří speciace polyploidizací nebo speciace hybridizací (Briggs and 

Walters 2001; Flegr 2005). Takovéto evoluční procesy vedou ke vzniku 

endemických taxonů (Kaplan 2012). 
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 Alopatrická speciace  

Alopatrická speciace je proces, při kterém vzniká nový druh postupným 

vývojem mimo přímý kontakt s druhem mateřským. Představme si geograficky 

izolovanou populaci, která se odštěpí od populace původního druhu, a bude 

dostatečně dlouho reprodukčně izolována od populace mateřské. V jejím 

genofondu se budou postupně hromadit genetické změny, které nakonec povedou 

k fenotypovému a následně i ekologickému rozrůznění obou populací (Flegr 2005; 

Hobohm 2014; Judd et al. 2002). 

Alopatrie může nastat řadou způsobů. Výzkumy klimatických změn v období 

postglaciálu poukázaly v Evropě a Severní Americe na mimořádný význam migrací 

pro uchycení nových izolovaných populací. Geografická izolace dceřiných populací 

může souviset například s ponořením pevninských mostů (způsobeným táním 

ledovců a tím zvednutí hladiny moře). Izolované populace mohou rovněž vniknout 

v důsledku dálkového přenosu semen na „ostrovy“ nejrůznějšího typu (oceánské 

ostrovy, izolované horské vrcholy, bezodtoká jezera či hadce). V dlouhodobější 

perspektivě mohou být areály rozděleny kontinentálním driftem a s ním spojenými 

horotvornými procesy či vznikem řek (Briggs and Walters 2001). 

Alopatrická speciace se však ještě dále dělí. Jestliže se z mateřské populace 

oddělí jen velmi malá část subpopulace, která dá posléze vzniknout novému druhu, 

hovoříme o speciaci peripatrické. Naopak jestliže je původně jednotná populace 

rozdělena nějakou bariérou (pohoří, řeka atd.) na dvě srovnatelně velké populace a 

tyto populace se časem geneticky i fenotypově rozrůzní, hovoříme o speciaci 

vikariantní. K odštěpování malých populací, např. výsadkem mimo původní areál 

nebo odštěpováním drobných subpopulací na pulzujícím okraji areálu rozšíření, 

může docházet mnohem častěji než k rozdělení hlavního areálu rozšíření nově 

vzniklou bariérou. Ve většině případů tyto nové subpopulace po nějaké době 

zaniknou nebo splynou s hlavní populací. Určité procento z nich však může dát 

vzniknout novému druhu. Speciace peripatrické jsou tedy patrně častější, než 

speciace vikariantní. Navíc se zdá, že tyto speciace zároveň vedou častěji k evoluci 

druhů více fenotypově odlišných od druhů mateřských (Flegr 2005; Judd et al. 

2002; Losos and Glor 2003).  
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Existující druhy jsou svým fenotypem částečně přizpůsobeny podmínkám 

prostředí, ve kterém žijí. Pokud mají začít využívat nějakou novou niku a umožnit 

vznik nového druhu, musí se této nové nice nejprve evolučně přizpůsobit. Většinou 

je pro tento proces třeba řada postupných evolučních změn, při kterých se změní 

fenotyp na odpovídající požadavkům nové niky (Flegr 2005; Mayr 1982). 

 

Polyploidizace 

Jde o genovou multiplikaci, čili stav, kdy se v somatických buňkách určitého 

organismu nacházejí více než dvě identické sady chromozomů. Tudíž mají 

polyploidní organismy vyšší, než normální (diploidní) počet chromozomových sad. 

Stupeň ploidie je násobkem základního počtu chromozomů x, což je haploidní 

počet chromozomů předkládaného diploidního druhu. Triploid má tedy 

chromozomů 3x, tetraploid 4x, hexaploid 6x atd. Míra polyploidizace může 

dosahovat až extrémních hodnot. Nejvyšší ploidie, která kdy byla zjištěna, byla u 

tropické kapradiny hadilky (Ophioglossum reticulatum), která může být až 

96ploidní, což znamená, že některé její populace mají 1440 somatických 

chromozomů. To znamená, že má každý jednotlivý chromozom v genomu v 96 

kopiích. Mezi dvouděložnými rostlinami je rekordmanem mexický rozchodník 

(Sedum suaveolens), který je 80ploid a mezi jednoděložnými je to madagaskarská 

palma (Voaniola gerardii), která je 50ploid (Briggs and Walters 2001; Judd et al. 

2002; Suda 2009). 

Polyploidie je velice častá zejména v rostlinné říši, kde bývá považována za 

jednu z hlavních hnacích sil evoluce. U živočichů byla polyploidie dříve považována 

za velice vzácnou. Dnes již ale víme, že velký počet polyploidů najdeme i zde a to 

především u ryb a obojživelníků. U savců panoval názor, že je polyploidie 

neslučitelná se životem do té doby, než byla objevena u hlodavce osmáka 

pouštního (Tympanoctomys barrerae) v Argentině (Briggs and Walters 2001; Suda 

2009). 

Dle způsobu vzniku dělíme polyploidy do dvou skupin. Autopolyploidi vznikají 

zdvojením počtu chromozomů v rámci jednoho a téhož druhu. Tudíž z diploidního 

jedince může zdvojením chromozomů vzniknout tetraploidní autopolyploid – 

autotetraploid. Příkladem může být tetraploidní srha říznačka 
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(Dactylis glomerata), která je odvozená od diploidní srhy hajní (D. polygama). 

Oproti tomu allopolyploidi kombinují genetický materiál minimálně dvou různých 

rodičovských druhů (v jejich evoluční historii tedy hraje nezbytnou úlohu 

mezidruhová hybridizace). Příkladem je konopice polní (Galeopsis tetrahit), která 

vznikla z k. ozdobné (G. speciosa) a k. pýřité (G. pubescens). Dělit se polyploidi dají 

také dle stáří na neopolyploidy a paleopolyploidy (Briggs and Walters 2001; Flegr 

2005; Suda 2009). 

Zdvojení počtu chromozomů se projevuje např. zvětšením buněk. Polyploidní 

jedinci bývají sice robustnější a většinou odolnější vůči drsnějším podmínkám 

oproti svým diploidním příbuzným, ale zároveň vykazují i pomalejší ontogenezi a 

pozdější kvetení. Polyploidie je často spjata se samosprašností nebo apomixií, díky 

které se mohou příslušní jedinci snáze reprodukovat. (Briggs and Walters 2001; 

Judd et al. 2002; Suda 2009).  

Obecně se ukazuje, že polyploidizace vede ke zvýšení druhové diverzity. Ať už 

z důvodu rychlejší speciace oproti diploidům, pomalejšího vymírání či kombinací 

obou faktorů. Diploidie nabízí pouze jakýsi „kryt“ pro recesivní alely, kdežto 

polyploidi, u nichž jsou alely přítomny hned v několika genomech, mohou účinněji 

uchovat variabilitu. Na polyploidii se tedy pohlíží jako na efektivní prostředek 

k uchování variability. (Briggs and Walters 2001; Flegr 2005).  

Mezi diploidy a polyploidy existuje reprodukční bariéra, jejíž existence může za 

příznivých okolností vést ke vzniku nového druhu. Této speciaci výrazně 

napomáhá i to, že se jejich fenotypové vlastnosti mohou významně lišit. To může 

přispět k diferenciaci ekologických nik obou forem a umožnit jejich dlouhodobou či 

trvalou sympatrickou či mikroalopatrickou koexistenci na stejném území, jelikož si 

nemusejí vzájemně konkurovat. (Flegr 2005). 

 

Hybridizace 

S polyploidizací je velmi často provázán proces hybridizace a důsledkem jejich 

společného výskytu je tzv. alopolyploidie, která často vede k velmi rychlé speciaci 

(Briggs and Walters 2001; Vít and Suda 2006). Pojem hybridizace je v této práci 

chápán v pojetí mezidruhové hybridizace.  
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Hybridizací dvou různých druhů vznikají kříženci, kteří mají fenotypové 

vlastnosti odlišné od obou původních druhů (typicky intermediární) a na 

některých stanovištích mohou dokonce vykazovat lepší životaschopnost. Pokud 

mezi nimi dochází k opakovanému křížení, mohou mít tito mezidruhoví kříženci 

v příslušných ekosystémech velký význam (Flegr 2005; Judd et al. 2002), který 

může posléze vést ke vzniku endemického taxonu (Suda and Kaplan 2012). 

V dalších generacích nebo při zpětném křížení s rodičovskými druhy však u nich 

dochází ke snižování plodnosti. Důvodem je nesoulad při rozchodu chromozomů 

od dvou různých druhů (Flegr 2005; Seehausen 2004). Hybridi postižení 

poruchami meiosy jsou především heteroploidní kříženci s lichými počty genomů 

(3x, 5x atd.)(Briggs and Walters 2001). Když vynecháme přechod k nepohlavnímu 

rozmnožování (např. apomixii, viz níže), tak existují dva způsoby, jak se tomuto 

typu jedinců navrátí plodnost. První možností je polyploidizace hybrida, která je 

dokonce snazší, než polyploidizace nehybridního jedince (Flegr 2005; Seehausen 

2004). Dalším způsobem je tzv. rekombinační speciace. Mezi jednotlivými 

rekombinanty pocházejícími z křížení hybridů F1 generace se mohou vzácně najít 

plodní jedinci, kteří mají jiné ekologické nároky, než původní druhy. Pokud se mezi 

nimi vytvoří i reprodukční bariéra, mohou se stát základem vzniku nového druhu 

(Flegr 2005). Samotná hybridní speciace bez následné polyploidie je častější u 

zvířat i rostlin, než bylo doposud usuzováno (Mallet 2007).  

Reprodukční bariéra bývá patrně prvním krokem speciace u pohlavně se 

rozmnožujících druhů. Bez tohoto oddělení by se v důsledku křížení s původním 

druhem postupně zastíraly fenotypové rozdíly, takže by k diferenciaci nového 

druhu nedošlo. Pokud ale dojde k reprodukční separaci, vytvoří se předpoklady 

k tomu, aby se vytvořily fenotypové rozdíly. Mechanismy, které umožňují 

reprodukční oddělení části populace, lze v zásadě rozdělit na reprodukčně izolační 

mechanismy vnější a vnitřní. Vnější bariéry existují v prostředí nezávisle na 

existenci a biologických vlastnostech organismů. Naproti tomu vnitřní bariéry jsou 

přímo nebo nepřímo určeny genotypem organismů a vznikají či zanikají 

v důsledku genetických procesů (Flegr 2005; Judd et al. 2002).  

V přírodě se naprostá většina dvojic i skupin příbuzných druhů vyskytuje 

alopatricky, takže k jejich křížení ve skutečnosti nedochází (Hobohm 2014). Pokud 

tomu tak ale není, pro rostliny není jednoduché vytvořit nový, plodný druh.  
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Apomixie 

Apomixie (sensu agamospermie) je typ nepohlavního rozmnožování, kdy buď 

částečně, nebo vůbec nedochází k oplození a semena jsou posléze klonálního 

charakteru. Znamená to, že není potřeba opylení k tomu, aby se semena vyvinula. 

Apomixii můžeme rozdělit dvěma způsoby – 1) na pseudogamii a autonomní 

apomixii a 2) na obligátní a fakultativní apomixii (Briggs and Walters 2001; Vít and 

Suda 2006).  

Autonomní apomixie je proces, kdy vzniká embryo bez účasti samčí reprodukční 

buňky (pylu) a výsledkem je potomek s naprosto totožnou genetickou výbavou. 

V podstatě se jedná o klony mateřské rostliny. Z toho důvodu vede tento typ 

apomixie k minimální variabilitě. Jelikož se již nemohou křížit s jinými rostlinami, 

jejich genetická výbava zůstává konstantní. U pseudogamie je opylení podmínkou 

vzniku semen, i když embryo samotné nevzniká splynutím pohlavních buněk. Pyl 

je potřeba pouze pro vývoj živného pletiva (endospermu), bez něhož by nevznikla 

životaschopná semena. Při fakultativní apomixii nedochází pouze k samovolnému 

vývoji embrya, ale zároveň se část vyvine i běžnou pohlavní cestou. Vznikají tak 

potomci, z nichž jsou někteří klony mateřské rostliny a jiní jsou obohaceny o 

genetickou výbavu z pylového zrna. Obligátně se rozmnožující jedinci se 

rozmnožují jen a pouze nepohlavně. Pseudogamie i autonomní apomixie se může 

vyskytovat jak ve fakultativní, tak obligátní podobě (Briggs and Walters 2001; Judd 

et al. 2002; Vít and Suda 2006). 

Apomiktické druhy jsou často hybridního či polyploidního původu. Produktem 

jakékoli hybridizace může být potomstvo se sníženou plodností. Pokud se takto 

problematická populace uchýlí k apomixii, umožní jim produkci semen i přes liché 

či jinak nevyvážené počty chromozomů. Nemusí se ovšem jednat jen o únik před 

sterilitou, apomixie podporuje i adaptaci na zvláštní typy stanovišť. Například ve 

vysokých zeměpisných šířkách, kde může být nedostatek opylovačů a panuje zde 

krátká vegetační doba, zaručí apomixie průběh reprodukce v omezeném čase 

(Briggs and Walters 2001; Judd et al. 2002). 

Omezená či úplně zablokovaná variabilita jedinců má i své nepříznivé vlivy. 

Pohlavní reprodukce je totiž jakýmsi způsobem „očištění“ rostlin od některých 

patogenů, a jelikož tento proces u apomixie není nutný, může mít např. i slabé 
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rozšíření nějakého viru naprosto devastační účinky na celou populaci. Zřejmě je i 

z toho důvodu fakultativní apomixie, která dává možnost sexuálního rozmnožování 

častější, než obligátní apomixie (Briggs and Walters 2001). 

Hybridním a polyploidním jedincům, kteří se začali rozmnožovat apomikticky, 

pomohl tento způsob reprodukce stabilizovat a dlouhodobě uchovat jedinečné 

vlastnosti. Vzhledem k tomu, že se původní hybridizace mohly účastnit odlišné 

populace základních druhů, mají nově vzniklí kříženci rozdílné vlastnosti. Vznikají 

tak populace, které mezi sebou mají nepatrné rozdíly v souladu s genetickým 

založením rodičovských jedinců. Tímto způsobem vznikají tzv. mikrospecie, které 

mohou uchovávat i genotypy extrémního stáří (Briggs and Walters 2001; Gerža 

2009; Suda and Kaplan 2012; Vít and Suda 2006). 

 

 

 

Obrázek 2. Schéma vzniku apomiktických druhů rodu Sorbus křížením základních rodičovských 

diploidů na příkladu skandinávského hybridogenního druhu S. rupicola (převzato z Briggs and 

Walters, 2001) 
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2.2 Centra endemismu a diverzity 

 

Endemické rostliny jsou rozloženy po celém světě nerovnoměrně, ale nacházejí 

se na většině kontinentů, ostrovů a ve skoro všech biomech. (Kruckeberg and 

Rabinowitz 1985). Je známo několik faktorů, které určují distribuci endemitů. Jde 

převážně o specifické ekologické podmínky, členitost reliéfu, izolovanost 

geografických oblastí a dobu jejich izolace (Kruckeberg and Rabinowitz 1985; Suda 

and Kaplan 2012). Množství endemitů zároveň stoupá od severu k jihu a od 

srážkově chudých po deštivé regiony (Hobohm 2014; Nève and Verlaque 2010; 

Suda and Kaplan 2012). Zajímavé ovšem je, že ne všechny tropické oblasti jsou 

nutně bohatší na rostlinné druhy, než oblasti subtropické či temperátní. (Barthlott 

et al. 2007).  

Velkou roli ve výskytu endemitů na určitém území hrají abiotické a biotické 

faktory (Suda and Kaplan 2012). Biotické faktory jsou ty, které souvisejí 

s interakcemi s okolními organismy. Příkladem může být koevoluce s opylovači, 

kteří jsou nezbytní k rozmnožování některých druhů rostlin. Rostliny samotné 

mohou mít květy přizpůsobené pouze několika druhům opylovačů, ne-li jen 

jednomu. Zásadními specialisty na vztah opylovače a druhu jsou orchideje. Jejich 

životní cyklus tedy závisí na existenci zdravých populací hmyzu, jejichž úbytek by 

mohl mít na opylování rostlin velmi nepříznivý dopad (Kruckeberg and Rabinowitz 

1985). V České republice se nesetkáme s žádným druhem, jehož diferenciace by 

přímo souvisela s přizpůsobením na jednoho určitého opylovače. V tropech je 

tomu jinak, například v kapské oblasti Afriky je tento biotický faktor jedním 

z důvodů vysokého zastoupení endemitů (Suda and Kaplan 2012). Mezi faktory 

abiotické patří nejen geologické a pedologické složení země samotné, ale také 

klimatické podmínky jako je teplota a vlhkost na daném území (Hobohm 2014; 

Suda and Kaplan 2012). (Arditti et al. 2012; Ayasse et al. 2000; Bílá 2015)  

Nève and Verlaque (2010) uvádí, že až dvě třetiny endemitů jsou taxony 

vykazující schopnost kolonizovat stanoviště s méně příznivějšími podmínkami, 

jako jsou např. pobřeží, suťoviště, skalní útesy apod. Obecně ve vyšších 

nadmořských výškách. Oproti tomu zbylá třetina endemitů obývá nížinné oblasti. 

Tento fakt odkazuje na jistou rozmanitost charakterizovanou vysokou 

environmentální heterogenitou a různorodostí stanovišť (Hobohm 2014). 
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Heterogenita je jedním z faktorů, kterým lze vysvětlit rozdíly ve druhové 

bohatosti většiny endemických oblastí (Jetz, Rahbek, and Colwell 2004). To ovšem 

neznamená, že druhová bohatost a endemická bohatost musí být nutně koherentní 

(Vetaas and Grytnes 2002).  

Fyzikální a chemické vlastnosti půd a nerostů, nás vedou k edafickým faktorům, 

které úzce souvisí s tzv. edafickými endemity. Ti jsou vázáni na dané prostředí, což 

znamená, že jsou spojeni s neobvyklými substráty, jako jsou sádrovce, vápence, 

hadce či alkalické a těžké kovy (Kruckeberg and Rabinowitz 1985). Hadcoví 

endemiti tvoří i významnou skupinu lokálních stenoendemitů v České republice. 

Tyto ekologicky odlišné substráty společně s heterogenitou prostředí, jako je 

množství vody a živin a hlavně vyšší nadmořské výšky, které jsou spojené 

s gradienty teplot a srážek, zajišťují a podporují přežití jedinečné bioty. Takové 

oblasti jsou obecně druhově i endemicky bohatší, než oblasti uniformní (Hobohm 

2014; Kruckeberg and Rabinowitz 1985; Suda and Kaplan 2012).  

Lze tedy říci, že lokality, které se vyznačují zvýšenou biodiverzitou často 

provázenou endemismem, jsou určitým způsobem odlišné od okolí (Kruckeberg 

and Rabinowitz 1985). Jednou z podmínek vzniku endemismu je klimatická 

Obrázek 3. Madagaskarská orchidej Angraecum 

sesquipedale s 30cm ostruhami, která může být 

opylována pouze lišajem Xanthopan morganii 

praedicta (Arditti et al. 2012). (obrázek od Debra 

Jane Carey, převzato z interactionart.com) 

Obrázek 4. Fotografie české orchideje Ophrys 

holoserica subsp. holubyana napodobující svým 

květem i vůní samici blanokřídlého hmyzu 

(Ayasse et al. 2000). (foto Ondřej Prosický, 

převzato z NaturePhoto.cz) 
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stabilita (Fjeldsaå and Lovett 1997). Pokud je klima jednoho určitého místa odlišné 

od klimatu převažujícího v daném okolí, je pravděpodobné, že se na tomto místě 

budou vyskytovat endemické druhy. Příkladem mohou být vodopády, jezera nebo 

louky v údolí. Samotný izolovaný ekosystém může mít tedy stejnou hodnotu jako 

unikátní taxon. (Jetz et al. 2004; Kruckeberg and Rabinowitz 1985). Dalším 

způsobem odlišnosti od okolí je jeho historická stabilita, která umožnila přežití 

některým z reliktních populací, často neoendemitů až paleoendemitů (Carnaval 

and Moritz 2008; Jetz et al. 2004). Řeč je o refugiích, místech, kam se během 

období glaciálu přemístily některé organismy, kvůli vhodným ekologickým 

podmínkám. Byly to oblasti ve stabilních stanovištích s vysokou topografickou 

rozmanitostí v místech, kde došlo k omezené změně podmínek prostředí. To 

umožnilo rostlinám přetrvat a diferencovat se. Nejčastěji jde o hory a ostrovy. Když 

se klimatické podmínky zlepšily, nebyly všechny druhy schopné migrovat z refugia 

a kolonizovat okolní oblasti. Místo toho, zůstaly druhy jako endemické zachovány 

v těchto „historických kapsách“ (Hobohm 2014; López‐Pujol et al. 2011; Nève and 

Verlaque 2010; Suda and Kaplan 2012; Vetaas and Grytnes 2002).  

Horské a lokality mají tedy tendenci být dlouhodobě stabilnější, než ty v nižších 

regionech, ve kterých došlo během čtvrtohor k výrazným proměnám, což vedlo 

k téměř kompletní výměně druhů a odstranění možných nově vznikajících taxonů 

(Barthlott et al. 2007; Hobohm 2014; Suda and Kaplan 2012). Izolované sopečné 

ostrovy a horské pásma na kontinentech tedy bývají nejčastěji centry diverzity a 

endemismu. Zvláštní je skutečnost, že i když počet druhů na ostrovech je menší, 

než na ploše kontinentu o stejné velikosti, jsou to právě ostrovy, které mají vyšší 

poměr endemismu. Také platí, že čím se ostrov nachází dál od kontinentu, jeho 

endemické bohatství je větší. (Kier et al. 2009; Kruckeberg and Rabinowitz 1985; 

Suda and Kaplan 2012; Vetaas and Grytnes 2002). Vulkanická souostroví jako 

Kanárské ostrovy (přibližně 1/4 flóry je endemická) nebo Havaj (míra endemismu 

původní flóry 87%) jsou dobrými příklady poměrně nedávných a rychlých 

adaptací, které vedly k mnoha neoendemickým taxonům. Zároveň pevninské 

ostrovy jako Nová Kaledonie (74%), Madagaskar (89%), Galapágy (zhruba 

třetinový endemismus) nebo Nový Zéland (81%) jsou hostiteli desítek 

paleoendemitů (Kier et al. 2009; Vetaas and Grytnes 2002). Podobně evropské 

středomoří má přibližně 50% míru endemismu (Nève and Verlaque.2010). 
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Velká nadmořská výška na kontinentech tvoří bariéry, které dávají vzniknout 

izolovaným plochám a podporují tak lokální speciaci (Jetz et al. 2004; Suda and 

Kaplan 2012). I samotná bariéra může představovat zásadní centrum diverzity, 

jelikož je „ostrovem“ v krajině nížin. V Evropě patří mezi endemicky nejbohatší 

pohoří Sierra Nevada ve Španělsku. Další významná pohoří jsou Alpy, Karpaty a 

hory Balkánského poloostrova (Kruckeberg and Rabinowitz 1985; Suda and 

Kaplan 2012). 

Existuje 20 globálních center diverzity, kde je druhová bohatost cévnatých 

rostlin vyšší, než 3000druhů na 10000km2. Většina těchto území se nachází 

v horských oblastech tropů. Pouze 5 míst má druhovou bohatost nad 5000druhů 

na 10000km2 (Costa Rica – Chocó, Východní Andy, Východní Brazílie, Severní 

Borneo a Nová Guinea) (Barthlott et al. 2007). Obecně chudé oblasti s minimální 

druhovou bohatostí jsou pouštní, boreální a arktické oblasti (Barthlott et al. 2007; 

Kruckeberg and Rabinowitz 1985) 

 

 

 

Obrázek 5. Globální centra diverzity cévnatých rostlin (převzato z Barthlott et al. 2007) 
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3. Endemismus flóry střední Evropy 

 

V rámci střední Evropy jsou na endemity bohaté zejména pohoří Karpaty 

(především Západní Karpaty) a Vysoké Sudety (Krkonoše, Kralický Sněžník a 

Hrubý Jeseník) (Gerža 2009). Alpy se do této oblasti z biogeografického hlediska 

nezahrnují, i když severovýchodní část tohoto pohoří do střední Evropy zasahuje. 

Majorita států má záznamy o endemitech povětšinou aktuální. Problém je ale 

v tom, že každý stát je jinak kritický k hodnocení jednotlivých endemitů. Někteří 

odborníci považují za endemické druhy i apomikty (např. Česká Republika - (Suda 

and Kaplan 2012)) či subendemity (např. Polsko - (Piekos-Mirkowa and Mirek 

2003)), zatímco jiné státy nikoliv (případně nemají dané skupiny zpracované).  

3.1 Paleoendemismus 

 

Paleoendemiti jsou na území střední Evropy poměrně vzácní. V České Republice 

ani např. Polsku se terciérní relikty nevyskytují. Malé populace ale najdeme 

například na Slovenských Karpatech, kde se vyskytuje hned několik vzácných 

taxonů, které se uchovaly díky tzv. kryptickým refugiím s příznivějšími 

ekologickými podmínkami v době glaciálu (Hendrych 1984; Jankovska and 

Pokorný 2008). Mezi významné středoevropské paleoendemity patří:  

 Campanula carpatica - roste na Slovensku na vápencovém podkladu Národního 

parku Slovenský kras. Můžeme ji ale najít i v Maďarsku a Rumunsku (Mráz 2004; 

Tutin et al. 1964).  

 

 Delphinium oxysepalum - je endemitem Slovenských Západních Karpat a 

nejčastěji roste ve vyšších nadmořských výškách na vápencovém podkladu  

(Gajewski 1963).  

 

 Daphne arbuscula  - je taktéž Slovenským Západokarpatským paleoendemitem 

a roste na skalnatých svazích. Je zařazena v červené knize ohrožených a vzácných 

druhů SR a ČR (Valachovič and Mucina 2004). 
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3.2 Neoendemismus 

 

I když nemají neoendemiti takovou historickou hodnotu jako paleoendemiti, 

stále se jedná o vzácné taxony, které by měli být předmětem ochrany. Naprostá 

většina Středoevropských endemitů jsou právě neoendemiti, jejichž množství se 

pohybuje v řádu stovek taxonů. Situace je ovšem značně nepřehledná, jelikož se 

odborníci neshodují v tom, jaké druhy mezi endemity řadit, a které ne. Tím pádem 

je nemožné výsledky jednotlivých států sloučit a dosáhnout tak obecného srovnání 

neodendemitů pro střední Evropu. Z tohoto důvodu jsem si vybrala Českou 

republiku, aby posloužila jako modelový příklad k jejich hodnocení.  

V České republice se vyskytují pouze endemiti postglaciálního stáří, čili 

neoendemiti (Hendrych 1984). Nejbohatší na endemické taxony jsou v České 

Republice již zmíněné Vysoké Sudety, kde se vyskytuje více jak polovina českých 

endemitů. Jelikož jsou Krkonoše naším nejvyšším pohořím, jsou u nás zároveň 

nejbohatším místem výskytu endemitů v subalpínských společenstvech. Mezi 

nejznámější Krkonošské endemity patří např. ostřice krkonošská (Carex derelicta; 

Stepankova 2008), Svízel sudetský (Galium sudeticum) nebo zvonek český 

(Campanula bohemica). Hrubý Jeseník je známý zejména pro bohaté endemické 

oblasti ledovcových karů a skalní výchoz Petrovy kameny, kde se vyskytuje např. 

zvonek jesenický (Campanula gelida)(Krahulec 2006; Suda and Kaplan 2012; viz 

Příloha 4). Všichni zmínění endemiti vznikli alopatrickou speciací. Jediným 

endemitem Kralického Sněžníku je jestřábník sněžnický (Hieracium nivimontis), 

který je apomikt (Gerža 2009). 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6. Výskyt endemitů cévnatých rostlin v ČR (čísla udávají počty endemitů, kde se vyskytuje 

více než 1)(Převzato ze Suda and Kaplan 2012) 
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Ostatní endemické druhy České republiky se vyskytují na „ostrovech“ 

izolovaných lokalit se specifickými vlastnostmi (Gerža 2009). Jde především o 

hadce, slatiniště, skály, ale třeba i světlé listnaté lesy či trávníky a louky (tj. 

„ostrovy“ primárního bezlesí a lesostepi). Zástupcem hadcových lokalit je např. 

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) ze Slavkovského lesa. V okolí České Lípy 

můžeme zase najít ve slatiništi např. tučnici obecnou českou 

(Pinguicula vulgaris subsp. bohemica)(Gerža 2009; Suda and Kaplan 2012). 

Typickým taxonem obývajícím skály nebo světlé lesy je rod Sorbus z něhož jmenuji 

např. nedávno objevený nový druh Sorbus pontis-satani (jeřáb čertův) 

z Moravského krasu (Lepší et al. 2015). Apomixií vzniklé druhy rodu Sorbus tvoří 

nejpočetnější skupinu českých endemitů. 
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4. Stručná charakteristika rodu Sorbus 

 

4.1 Taxonomické zařazení 

 

Říše: rostliny (Plantae), Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta), Oddělení: 

krytosemenné (Magnoliophyta), Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida), Řád: 

růžotvaré (Rosales), Čeleď: růžovité (Rosaceae), Rod: jeřáb (Sorbus). 

V rámci čeledi Rosaceae byl rod Sorbus dříve řazen do samostatné podčeledi 

Maloideade. Moderní fylogeneze jej však umístila do podčeledi Rosoideaea a do 

samostatného tribu Malinae (Zhang et al. 2017). Rod Sorbus se dále dělí na 

podrody Aria, Cormus, Torminaria, Chamaemespilus a Sorbus s. str (Kovanda and 

Challice 1985). 

 

4.2 Charakteristika  

 

Zástupci tohoto rodu jsou světlomilné, beztrnné stromy nebo keře, jejichž 

nejbližší příbuzný z květeny ČR jsou Malus (jabloň) či Cotoneaster (skalník). Listy 

jsou opadavé, jednoduché či lichozpeřené. Květy jsou uspořádány 

v chocholičnatých latách a výrazně zapáchají, což způsobuje trimethylamin v nich 

obsažený. Korunní lístky mohou být bílé, nažloutlé až růžové. Plodem je dužnatá, 

nepukavá malvice, která může být různé velikosti, tvaru i barvy (obvykle červená 

nebo oranžová)(Hejný and Slavík 1992; Kovanda and Challice 1985). 

Rod Sorbus je taxonomicky velice komplikovaná skupina cévnatých rostlin 

podobně jako např. Rubus (ostužiníky), Hieracium (jestřábníky), Taraxacum 

(pampelišky) či Cotoneaster (sklaníky) (Vít and Suda 2006).  

Často se setkáváme s dělením na tzv. druhy základní a hybridogenní. Mezi druhy 

základní patří pět, v Evropě hojně rozšířených diploidních jeřábů, které se 

rozmnožují pohlavně. Řadí se mezi ně Sorbus aria s. str. (jeřáb muk), Sorbus 

torminalis (jeřáb břek), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Sorbus chamaemespilus 

(jeřáb mišpulka) a Sorbus domestica (jeřáb oskeruše). Jejich křížením v různých 

kombinacích vznikla řada dalších hybridních mikrospecií, které označujeme jako 
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hybridogenní druhy. Reprodukčně izolované mikrospecie se liší často na základě 

minuciézních rozdílů, které jsou však naprosto stabilní. Mohou mít různě velké 

areály (od lokálních po značně rozsáhlé). (Kovanda 1999; Nelson-Jones, Briggs, 

and Smith 2002; Vít and Suda 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom si orientaci mezi nimi usnadnili, řadíme rozlišované hybridogenní 

druhy do zvláštních agregátů (zkráceně agg.), podle rodičovské kombinace. Jedním 

z rodičů je vždy diploidní nebo polyploidní zástupce podrodu resp. agregátu Aria. 

Hybridogenní druhy se dělí na – Sorbus hybrida agg., kam patří druhy vzniklé 

zkřížením se S. aucuparia (např. nedávno objevený S. pauca (Lepší, Lepší, Sadlo, et 

al. 2013). Sorbus latifolia agg., kam patří druhy vzniklé zkřížením se S. torminalis 

(např. S. barrandienica), které jsou výrazně teplomilné, a tak se vyskytují spíše 

v jižních částech Evropy. Sorbus sudetica agg., kam patří druhy vzniklé zkřížením 

se S. chamaemespilus (např. S. sudetica), které jsou vázané zejména na evropské 

horské oblasti. I samotný Sorbus aria je členěn do vlastního hybridizujícího 

agregáru, kde jsou 3 základní druhy. Rodičovský Sorbus aria s. str., umbellata a 

graeca, které se kříží a vytváří vedlejší hybridogenní druhy (např. S. danubialis). 

Zahrnuje jak teplomilnější druhy, tak druhy vázané na horské oblasti vyskytující se 

i v severní Evropě (Lepší et al. 2015; Lepší, Lepší, Sadlo, et al. 2013; Nelson-Jones 

et al. 2002).  

 

Obrázek 6. Schéma základního dělení rodu Sorbus 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určování rodu Sorbus do druhu není v přírodě vůbec lehké. Mezi jednodušší, 

které se dají snáze určit, patří některé základní druhy, které se díky výraznějším 

lalokům na listech nebo jejich zpeřeností na první pohled liší od ostatních (např. S. 

torminalis a S. aucuparia). U dalších druhů a převážně u těch hybridogenních je již 

k přesnému určení zapotřebí nejen vegetativních částí rostlin (listů), ale i 

generativních (květ a plod) a samotné geografické polohy, kde se daná populace či 

jedinec nachází. Proto je třeba vzít v potaz, že jedna návštěva místa výskytu nemusí 

stačit a může být potřeba vyčkat na jaro či pozdní léto s barvou květů a na konec 

léta pro velikost a barvu plodů. (Kovanda 1999; Vít and Suda 2006).  

Obecně se zástupci rodu Sorbus vyskytují na severní polokouli, kde můžeme 

nalézt přes 200 druhů, převážně v mírném pásu. Některým druhům se však daří 

v extrémnějších podmínkách na Sibiři, Grónsku či v tropické Asii. Asie byla 

původním místem výskytu rodu Sorbus, odkud migrovaly směrem do Evropy, kde 

se nachází jejich současné centrum diverzity. (Aldasoro et al. 1998; Kovanda 1959; 

Kovanda and Challice 1985) 

 

Obrázek 7. Schéma vztahů ve skupině Sorbus aria agg. (Převzato z Bílá, 2015) 



21 
 

5. Materiál a metody 

 

5.1 Sběr materiálu 

 

Materiál byl sebrán v dendrologické zahradě v Průhonicích u Prahy v červnu 

2018. V zahradě jsou kultivovány vedle základních druhů i téměř všechny vzácné 

endemické druhy území ČR. Byl tedy využit materiál bez nutnosti povolení ze 

strany institucí ochrany přírody. Byly odebrány 3 listy z brachyblastu každého 

druhu pomocí nůžek. Jeden list od každého druhu byl uložen k vylisování jako 

doklad (viz Příloha 1.) a zbylé dva listy byly uloženy do mikrotenového sáčku a 

uchovány v lednici do zpracování v laboratoři průtokové cytometrie. Druhů bylo 

celkem 17, z toho 13 endemitů (z 16 endemických pro ČR, viz Příloha 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 8. a 9. Fotografie dendrologické zahrady v Průhonicích - sad rodu Sorbus, kde probíhal sběr 

materiálu. 
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5.2 Průtoková cytometrie 

 

Průtoková cytometrie (FCM neboli flow cytometry) se hojně využívá zejména 

ke zjišťování DNA ploidie a velikosti genomu. Je to jednoduchá a relativně časově 

nenáročná metoda pro analýzu optických vlastností jako je např. fluorescence. 

Využívá se fluorescenčních barviv, které se naváží na DNA a po ozáření např. 

laserem je emitováno záření. (Doležel, Greilhuber, and Suda 2007). Část energie se 

ztratí ve formě tepla a tak má vyzářené světlo delší vlnovou délku, než původní 

záření. Pomocí cytometru lze tyto záření od sebe oddělit a fluorescenci tak změřit 

(Suda 2005). Díky předchozím analýzám se jako nejvhodnější rostlinná pletiva 

k měření ukázaly řapíky mladých listů, které obsahují menší množství 

sekundárních metabolitů (zejm. polyfenolů)(Vít 2006).  

Jelikož byla průtoková cytometrie využita k určení DNA ploidie a absolutní 

velikosti genomu, byl jako fluorescenční barvivo použit propidium jodid (PI), který 

se neselektivně vmezeřuje do DNA (Suda 2005). 

Z každého listu byl odebrán přibližně 1cm řapíku, který se společně s 0,5cm2 

listu standardu Bellis perennis (2C = 3,38pg; Schönswetter et al. 2007), neboli 

sedmikrásky obecné, rozsekal v Petriho misce žiletkou ve vychlazeném pufru Otto 

I (Otto 1990). Každý vzorek byl poté přefiltrován přes nylonový filtr (velikost oka 

42μm) do malé zkumavky. Každá zkumavka byla řádně označena a doplněna o 

barvící roztok, který se skládal z 0,4M Otto II (Otto 1990), 50 μg/ml RNázy A, 2 

μl/ml antioxidantu β-mercaptoethanolu a 50 μg/ml fluorescenčního barvia 

propidium jodid. Vzorky byly poté analyzovány v laboratoři průtokové cytometrie 

Katedry botaniky PřF UK 3 po sobě jdoucí dny (tedy každý den 17 vzorků)(viz 

Příloha 2.), aby byla analýza co nejpřesnější. K měření se používal průtokový 

cytometr Partec CyFlow, který využívá jako excitační zdroj zelený laser 

 

 

 



23 
 

6. Výsledky 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, že z analyzovaného souboru, byly 2 diploidi, 11 triploidů a 4 

tetraploidi. Absolutní velikost genomu diploidů odpovídá hodnotám 1,28 pg - 1,41 

pg, u triploidů jsou to hodnoty 2,00 pg až 2,12 pg a u tetraploidů 2,64pg - 2,77pg. 

Procentuální rozdíly jsou větší, než je chybovost přístroje (2-3%). Rozdíl mezi 

nejmenší a největší hodnotou mezi triploidy je 6% a u tetraploidů je rozdíl 4,9%. 

S. latifolia agg. má největší zastoupení endemických druhů a všechny své 

zástupce triploidní. S. aria agg., je zde zastoupen 4 druhy z toho jen jedním 

endemitem. Jeho endemit je triploidní S. cuculifera, což odkazuje na stejný způsob 

vzniku jako u endemitů u předchozí skupiny. Ostatní druhy S. aria agg. jsou: S. aria 

s. str., což je základní diploidní rodičovský druh, ze kterého vznikla většina 

endemických zástupců rodu Sorbus; S. collina a S. danubialis, což jsou druhy s 

většími areály, které však nepřesahují hranice střední Evropy. Zároveň vychází, že 

S. hybrida agg. i S. sudetica agg. mají své zástupce tetraploidní. S. domestica je 

diploid.  
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Obrázek. 10. Bodový graf zobrazující velikosti genomů všech zkoumaných druhů, na jejichž základě lze odhadnout 

ploidii. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diskuze 

 

Endemity jako takové bych rozdělila hlavně dle způsobu jejich vzniku na 

Apomikty, Hybridy, Polyploidy a na druhy vzniklé Alopatrickou speciací. I když je 

v České republice apomiktických endemitů nejvíce, větší ochranářskou hodnotu 

budou mít spíše alopatricky vzniklé taxony. Jejich diverzita je oproti apomiktům 

výrazně větší, a proto by i v rámci efektivní ochrany by měla být brána v potaz 

hodnota každého jedince jako unikátního genotypu.  Ovšem to neznamená, že by 

apomikticky vzniklé druhy endemitů, neměly žádnou hodnotu. Jejich izolace a 

klonální způsob vzniku semen má za následek, že obsahují historicky velice cenné 

genomy, které se už nemusí nikde jinde vyskytovat. Jedná se o jakási "časové 

konzervy"(Briggs and Walters 2001) 
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Tabulka 1. Abecední seznam měřených 

jedinců s jejich ploidií a velikostí 

genomu v pikogramech. 

Obrázek 11. Ukázka histogramu analýzy triploidního S. 

barrandienica. Zleva 1. pík - sekundární metabolity, 2. pík - 

S. barrandienica, 3. pík - standard (Bellis perennis) 
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Současná úroveň výzkumu nedává možnost zpracovat údaje o jednotlivých 

endemitech střední Evropy prostřednictvím metaanalýzy. Problémem je 

taxonomické pojetí, které je v rámci tohoto území značně nesouměřitelné. Např. 

Polsko má výrazně víc popsaných rostlinných druhů než Německo, přestože jeho 

území k tomu nemá ve srovnání s Německem žádné výraznější předpoklady. Záleží 

tedy i na míře kritického přístupu v taxonomickém hodnocení. Někteří endemiti 

můžou mít pochybnou hodnotu třeba proto, že zjevně odrážejí entuziastický 

přístup ke sběru rostlin. Například u atraktivních rostlinných skupin jako jsou 

orchideje, hmyzožravé rostliny či jiné dekorativně kvetoucí druhy, je i mírná 

odlišnost izolované populace důvodem k popsání nového druhu. Příkladem může 

být kostival český (Symphytum bohemicum), který se ale podobá i jiným rostlinám 

z tohoto rodu napříč Evropou (Suda and Kaplan 2012). Zároveň ale dochází 

k tomu, že mezi méně atraktivnějšími rostlinami, o které není takový zájem, se 

může skrývat vzácná či přímo unikátní linie, o které doposud nevíme. 

V kapitole o světové a evropské diverzitě jsem zmínila pohoří Karpaty. Ve 

střední Evropě mají zásadní postavení, co se endemických zástupců týče. Jejich 

množství je zjevně způsobeno relativní klimatickou stabilitou v průběhu kvartéru, 

která dokonce vedla k identifikaci tzv. kryptického refugia lesních a dalších druhů 

v Západních Karpatech v průběhu glaciálu (Jankovská and Pokorný 2008). Zde se 

díky vhodným ekologickým podmínkám uchovaly některé vzácné reliktní terciérní 

druhy, jako např. endemická Daphne arbuscula. 

Výsledky průtokové cytometrie odhalily 3 ploidní úrovně (diploidii, triploidii a 

tetraploidii), které odpovídaly očekávaným výsledkům. Variabilita u triploidních 

druhů byla až 6%, zatímco mezi triploidy 4,9%. Sorbus latifolia agg. má tedy menší 

genomy než S. sudetica agg a S. hybrida agg. Zároveň se ukázalo, že S. latifolia agg. 

má přední místo v počtu endemitů, které jsou triploidní. To nám potvrzuje jejich 

hybridní vznik a uchýlení k apomixii pro další možnost rozmnožování. Tím se 

zároveň potvrzuje, že jejich diverzita je značně omezená. Absolutní velikost 

genomu S. domestica je značně odlišná od diploidní S. aria s. str. (o 12,8%) a 

značně se tedy liší od všech zbylých taxonů, což by mohlo vézt hypotézám o jeho 

hybridogenním původu. Uvažuje se dokonce, že by mohla být křížencem mezi 

rodem Sorbus a Malus, což by mohlo způsobit tak malou velikost genomu (Lepší et 

al. unpubl.). 
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8. Závěr 

 

Předložená práce měla za cíl odpověď na tyto otázky: 

1. S jakými typy endemitů se můžeme setkat ve střední Evropě (zejména 

v ČR) a které z nich mají největší význam pro ochranu? 

Ve střední Evropě se vzácně setkáváme na území Slovenska s reliktními 

paleoendemity, kteří jsou terciérního stáří, které přečkaly glaciály díky refugiím 

v západních Karpatech. Přednostně se na tomto území ale setkáváme 

s neoendemity, obvykle ve vysokých nadmořských výškách a dalších enklávách 

primárního bezlesí. Situace je ale velice nepřehledná (zejm. s ohledem na 

různorodá taxonomická pojetí druhu) a srovnání údajů všech zemí střední Evropy 

je nemožné. Z toho důvodu jsem také přistoupila na hodnocení stavu neoendemitů 

v České republice jako modelovému území. V České republice je momentálně 

popsáno 26 apomiktických endemických druhů, 2 hybridogenní endemiti, 19 

endemických druhů vzniklých alopatrickou speciací, 21 pravděpodobně 

subendemických druhů, 11 taxonomicky sporných druhů, které vyžadují další 

studium a 8 dříve uznávaných endemických druhů, které dnes již mezi endemity 

nepatří (viz Příloha 4).  

Obecně se dá říci, že alopatricky vzniklí endemiti mají na našem území větší 

význam pro přednostní ochranu. Na rozdíl od apomiktů je jejich diverzita mnohem 

větší, jelikož se rozmnožují pohlavně. U apomiktických endemitů je diverzita velice 

nízká kvůli klonálnímu způsobu vzniku semen. Nicméně platí, že ochrana všech 

endemických taxonů by měla být prioritní záležitostí.  

Endemické rostliny mají s ohledem na ochranu větší význam, než rostliny jiné 

s jinak velkým areálem. To je také důvodem, proč by měl být endemismus 

významný faktor pro ochranu rostlin v rámci EU. Všechno jsou to jedinečné taxony, 

které se nikde jinde na Zemi nevyskytují, a proto by jejich ochrana měla být naší 

prioritou. 

2. Jaký je význam apomixie pro endemismus a ochranu?  

Jelikož je rod Hieracium (jestřábník) u většiny uváděných zástupců 

subendemický (zasahuje i do Polska) je rod Sorbus zdaleka nejpočetnějším 
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endemickým taxonem v České Republice. V dnešní době se tímto rodem zabývá 

hned několik předních českých botaniků a dodnes dochází k objevům nových 

druhů (Lepší et al. 2008, 2009, 2015). Jelikož jde o druhy, které vznikly apomixií, 

má pro jejich ochranu zásadní význam fakt, že se jedná o rostliny klonálního 

původu. Jejich diverzita může být v některých případech reprezentována dokonce 

jen jedním jedincem. Apomikté v sobě dokonce mohou „konzervovat“ starobylé 

genomy, které se už nikde jinde vyskytovat nemusí (např. S. sudetica - 

jeřáb sudetský). Můžeme tedy usoudit, že apomiktické druhy mají pro endemismus 

v České Republice naprosto zásadní význam (alespoň s ohledem na četnost).  

Z celkového počtu endemitů tvoří apomiktické druhy (bez 26 apomiktických a 

nejspíše subendemických jestřábníků) 55% endemitů na našem území. Jelikož tedy 

tvoří více než polovinu, potvrzuje se, že je apomixie nejčastějším mechanismem, 

který vede ke vzniku  neoendemismu na našem území. 

 

3. Jaká je diverzita českých endemických taxonů modelové skupiny Sorbus 

aria agg. na úrovni DNA ploidie a absolutní velikosti genomu? 

V České Republice je momentálně popsáno 16 apomiktických endemických 

druhů patřících do rodu Sorbus. Na základě kritického zhodnocení však byly 2 

dříve uznávané endemické druhy zrušeny. Do poslední kategorie patří 

Sorbus hadreggensis (primární hybrid) a S. quernea, který je taxonomicky shodný 

s druhem S. mougeotii (Lepší, Lepší, and Vít 2013)  

Endemické taxony jsou převážně původem ze Sorbus latifoila agg., což je 

kombinace S. aria a S. torminalis. Analýza velikosti genomu potvrdila, že se jedná o 

triploidy a tetraploidy. Velikost genomu 2,00pg - 2,12pg odpovídá triploidním 

druhům a 2,64pg - 2,77pg tetraploidním. Procentuální rozdíl u triploidů byl 6% 

(chybovost přístroje je 2-3%). Ukázalo se tedy, že je mezi nimi minimální 

variabilita, co se velikosti genomu týče. Mezi tetraploidy patří z endemických 

druhů pouze S. pauca (S. hybrida agg.) a S. sudetica (S. sudetica agg). 
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10. Přílohy  
 

Příloha 1. Herbářový přehled analyzovaných endemických druhů rodu Srobus. 

Hybridní původ jednotlivých druhů se odráží na intermediárních tvarech listů. 
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Příloha 2. 

Tabulka naměřených hodnot 

Taxon 
(Sorbus) 

datum 
měření 

flowmax 
index 

index 2C cv 
vzorku 

cv 
standardu 

Procentuální 
rozdíl mezi 
min. a max. 

S.albensis 02.07.18 1,608 0,622 2,10 7,03 3,53 1,375 
03.07.18 1,600 0,625 2,11 7,95 3,24 2,10pg Ø 
05.07.18 1,622 0,617 2,08 6,97 3,32  
       

S.alnifrons 02.07.18 1,658 0,603 2,04 5,32 2,83 2,939375383 
03.07.18 1,633 0,612 2,07 3,95 2,86 2,04 pg Ø 
05.07.18 1,681 0,595 2,01 4,44 2,97  
       

S. aria 02.07.18 2,651 0,377 1,27 5,52 2,82 2,807283763 
03.07.18 2,636 0,379 1,28 5,25 2,78 1,27 pg Ø 
05.07.18 2,710 0,369 1,25 6,07 3,33  
       

S. barrandienica 02.07.18 1,652 0,605 2,05 5,70 3,36 2,307225258 
03.07.18 1,647 0,607 2,05 5,37 2,73 2,03 pg Ø 
05.07.18 1,685 0,593 2,01 3,59 3,08  
       

S. bohemica 02.07.18 1,647 0,607 2,05 5,27 3,39 0,72859745 
03.07.18 1,657 0,604 2,04 5,04 3,48 2,04 pg Ø 
05.07.18 1,659 0,603 2,04 4,54 3,08  
       

S. collina 02.07.18 1,285 0,778 2,63 3,88 2,78 1,740506329 
03.07.18 1,264 0,791 2,67 4,22 2,66 2,64 pg Ø 
05.07.18 1,286 0,778 2,63 5,01 3,59  
       

S. cuculifera 02.07.18 1,688 0,592 2,00 6,17 3,45 1,18694362 
03.07.18 1,705 0,587 1,98 4,22 2,08 2,00 pg Ø 
05.07.18 1,685 0,593 2,01 8,87 3,98  
       

S. danubialis 02.07.18 1,215 0,823 2,78 5,00 3,44 1,234567901 
03.07.18 1,224 0,817 2,76 5,30 2,72 2,76 pg Ø 
05.07.18 1,230 0,813 2,75 4,55 3,39  
       

S. domestica 02.07.18 2,404 0,416 1,41 5,18 3,77 0,417710944 
03.07.18 2,394 0,418 1,41 3,26 1,90 1,41 pg Ø 
05.07.18 2,395 0,418 1,41 4,17 3,17  
       

S. eximia 02.07.18 1,617 0,618 2,09 6,31 3,60 0,810473815 
03.07.18 1,604 0,623 2,11 6,22 2,69 2,10 pg Ø 
05.07.18 1,615 0,619 2,09 6,31 3,07  
       

S. gemella 02.07.18 1,571 0,637 2,15 6,86 4,57 2,54614895 
03.07.18 1,611 0,621 2,10 5,10 3,21 2,12 pg Ø 
05.07.18 1,600 0,625 2,11 4,46 3,28  
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S. milensis 02.07.18 1,596 0,627 2,12 6,16 3,88 0,501253133 
03.07.18 1,602 0,624 2,11 4,53 2,41 2,11 pg Ø 
05.07.18 1,604 0,623 2,11 5,02 3,12  

        
S. omissa 02.07.18 1,649 0,606 2,05 4,99 3,29 0,667070952 

03.07.18 1,660 0,602 2,04 3,76 2,06 2,04 pg Ø 
05.07.18 1,656 0,604 2,04 5,14 3,17  
       

S. pauca 02.07.18 1,275 0,784 2,65 4,79 3,23 0,94637224 
03.07.18 1,280 0,781 2,64 3,68 2,72 2,65 pg Ø 
05.07.18 1,268 0,789 2,67 4,56 3,18  
       

S. portae-
bohemicae 

02.07.18 1,629 0,614 2,07 6,55 3,96 2,059925094 
03.07.18 1,635 0,612 2,07 5,30 3,17 2,08 pg Ø 
05.07.18 1,602 0,624 2,11 6,59 3,72  
       

S. rhodanthera 02.07.18 1,692 0,591 2,00 6,78 4,34 2,112251056 
03.07.18 1,657 0,604 2,04 3,27 3,01 2,01 pg Ø 
05.07.18 1,686 0,593 2,00 4,40 3,19  
       

S. sudetica 02.07.18 1,246 0,803 2,71 4,82 1,99 0,802568218 
03.07.18 1,246 0,803 2,71 3,94 2,37 2,71 pg Ø 
05.07.18 1,256 0,796 2,69 4,46 3,21  

 

Příloha 3. 

Mapa endemických druhů rodu Sorbus České republiky 
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