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Abstrakt 

Komplex Campanula rotundifolia agg. je v horském prostředí zastoupen několika 

endemickými druhy. Díky extrémním klimatickým podmínkám v subalpínských habitatech 

může docházet k morfologické konvergenci rostlin izolovaných v různých pohořích. Vzhledem 

k malým morfologickým rozdílům je tak rekonstrukce evoluce zvonků C. scheuchzeri z Alp, 

C. bohemica z Krkonoš a C. tatrae ze Západních Karpat velmi obtížná. Morfologická podobnost 

a stejný ploidní stupeň naznačuje vikarianci areálu původního předka vysokohorských 

populací. Nicméně díky kontinuální morfologické variabilitě mohou být vysokohorské 

endemity i lokálně adaptované, původně nížinné, druhy. 

DNA-ploidie a velikost genomu byla zjištěna průtokovou cytometrií. Taxonomicky důležité 

znaky byly nalezeny pomocí mnohorozměrných morfometrických analýz. Fenotypová 

plasticita taxonu C. tatrae byla testována experimentální kultivací. Příbuzenské vztahy mezi 

skupinami byly odhaleny molekulární metodou - mikrosatelity (7 variabilních primerů).  

Studované taxony byly tetraploidní, ale některé z nich se odlišily velikostí genomu. 

K morfologickému odlišení přispěly zejména znaky délka a šířka kališních cípů, počet listů nebo 

jejich délka. Taxony komplexu C. rotundifolia agg. byly málo diferencované, podél výškového 

gradientu dochází k velkému genovému toku. Mezi jednotlivými pohořími už ale migraci alel 

nedochází. Clusterovací analýza oddělila druhy s menší velikostí genomu (C. bohemica, 

C. scheuchzeri) od druhu s překrývající se velikostí genomu a menšími morfologickými rozdíly 

(C. tatrae, C. rotundifolia) na západo- (Krkonoše, Alpy) a východo-evropské (Západní Karpaty). 

Vyšší míra admixture v clusterech jednotlivých taxonů mohla být způsobena možnou 

hybridizací mezi taxony v minulosti. 

Vysokohorské prostředí střední Evropy bylo pravděpodobně kolonizováno dvěma 

geneticky odlišnými skupinami, u kterých došlo k paralelní evoluci velmi podobného 

morfotypu. Hlavní determinační znaky jsou navíc proměnlivé se změnou prostředí. 

 

Klíčová slova: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., průtoková cytometrie, 

morfologická variabilita, multivariační morfometrika, mikrosatelity, horské ekotypy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Complex Campanula rotundifolia agg. is rich in endemic species, especially in the high-

elevated mountain ranges. Extreme climatic conditions in the subalpine habitats can lead to 

a convergence in plant´s morphology between plants isolated in different mountain ranges. 

Because of the lack of morphological differentiation, it is very difficult to reconstruct the 

evolutionary history of bellflowers C. scheuchzeri from the Alps, C. bohemica from the 

Krkonoše Mountains and C. tatrae from the Western Carpathians. A similarity in morphology 

and the same ploidy level can suggest vicariance from a large area of an ancestor species. 

However, regarding the continuous morphological variation, the high-altitudinal endemics 

could have originated by local adaptation from originally low-land species. 

DNA-ploidy level and genome size were detected by flow cytometry. Taxonomically 

important characters were found using multivariate morphometric analysis. The phenotypic 

plasticity of the taxon C. tatrae was tested by a cultivation experiment. Genetic structure of 

the studied species was revealed using molecular marker - microsatellites (7 variable primers).  

Studied taxa were tetraploids, but some possessed different genome size. The 

morphological differentiation was mainly due to characters like calyx lobes length and width, 

number of leaves on a stem and their length. Taxa of the C. rotundifolia agg. were genetically 

weakly differentiated. There is a strong gene flow along an elevation gradient but there is no 

allelic migration between the mountain ranges. The taxa with the same wide range of genome 

size and low morphological differentiation - Eastern European taxa (C. tatrae from the 

Carpathians) genetically differed from the taxa with smaller genome size - Western European 

taxa (C. bohemica and C. scheuchzeri from the Krkonoše Mts. and the Alps, respectively). 

A high portion of admixture shared within clusters suggests a hybridization between the taxa 

in the past. 

The high-altitudinal environment of central Europe was likely colonised by two genetically 

different groups that underwent a parallel evolution of a very similar morphotype. In addition, 

the main morphological characters are very varying depending on the environmental changes. 

 

Key-words: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., flow cytometry, morphological 

variation, multivariate morphometrics, microsatellites, mountain ecotypes 
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1 Úvod 

Vznik nového druhu (speciace) je dlouhá cesta, na kterou má vliv mnoho činitelů (Briggs 

et Walters 2001). Důsledkem působení těchto činitelů dochází k zásadnímu obohacení 

rostlinné říše. Výjimkou není ani horský ekosystém, kde se díky extrémním klimatickým 

faktorům rostlinstvo vyvíjí do té míry, až se morfologicky odlišuje od nížinných příbuzných, 

avšak mezi sebou si je podobné (Levin 2001; Pfennig et al. 2010; Lowry 2012). Tato podobnost 

a větší příbuznost horských taxonů může být vedle adaptace na podobné ekologické podmínky 

vysvětlena i kolonizační historií alpínského prostředí (Ronikier 2011). 

Endemické cévnaté rostliny jsou malou, avšak fytogeograficky, evolučně i ochranářsky 

velmi cennou částí květeny střední Evropy (Mráz et Ronikier 2016). Většinou se jedná 

o neoendemity, které se od příbuzných mateřských druhů diferencovaly během mladších 

čtvrtohor (Kaplan 2012; Suda et Kaplan 2012). Druhy pod vlivem klimatických změn migrovaly 

a na některých vhodných lokalitách se zachovaly izolované populace. Ty se dále nezávisle pod 

vlivem alopatrické speciace a odlišných ekologických podmínek vyvíjely v samostatné taxony 

(Kovanda 1967). Znalost evoluční historie - speciačních procesů, kterými vzniká nejen horská 

flóra, může přinést užitek v aplikaci ochranářského managementu chráněných a endemických 

druhů rostlin. 

V evolučně mladém polyploidním komplexu Campanula rotundifolia agg. (Roquet et al. 

2009) je z horského prostředí popsáno hned několik endemitů (Fedorov et Kovanda 1976). 

Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám, pod vlivem geografické vikariance 

a odlišných ekologických preferencí často spojených s edafickou speciací, může docházet 

k morfologické konvergenci rostlin izolovaných v různých pohořích. Pro tetraploidní 

endemické zvonky (C. scheuchzeri Vill. v Alpách, C. bohemica Hruby v Krkonoších a C. tatrae 

Borbás v Západních Karpatech) se stále aktivním vývojem je tudíž velmi těžké rekonstruovat 

jejich evoluční původ (Kovanda 1967).  

Na základě dostupné literatury nacházíme dvě odlišné hypotézy vzniku horských taxonů 

studované skupině (Bureš et Procházka 1999; Chejnová et al. 2000; Rybka et al. 2004; Kaplan 

2012). První hypotéza pokládá českého endemita (C. bohemica) za relikt alpínské flóry 

a předpokládá, že se vyvinul z blízce příbuzného předka dnešní Campanula scheuchzeri 

procesem vikariance. Druhá hypotéza naopak předpokládá vznik vysokohorské 

Campanula tatrae z níže rostoucích populací Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, 

avšak toto jsou pouze nedoložená tvrzení založená na pozorování omezeného množství 

jedinců (Kovanda 1967, 1977; Goliášová et al. 2008) a původ, genetická 

struktura a morfologická variabilita taxonů komplexu C. rotundifolia agg. jsou i nadále nejasné.  

Při hodnocení morfologicky podobných či přechodných jedinců byla nezastupitelnou 

rychlou metodou průtoková cytometrie, která umožňuje určit DNA-ploidii i velikost genomu 

vzorku za použití jen malého množství materiálu. Pomocí mnohorozměrných 

morfometrických analýz se hledaly znaky důležité pro určení jednotlivých skupin a taxonů, 

a byla otestována i možná korelace s velikostí genomu a s nadmořskou výškou. K vysvětlení 

morfologické variability rovněž přispěl kultivačně-transplantační experiment. S využitím 

molekulárních markerů - mikrosatelitů - došlo k objasnění vztahů jednotlivých populací 

a možných způsobů jejich vzniku.  
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Obr. 1: Hypotéza A považující všechny horské taxony komplexu C. rotundifolia agg. za relikty vzniklé procesem 
vikariance během doby ledové. Hypotéza B považující horských taxon C. tatrae za lokálně adaptovaný druh, který 
kolonizoval horské prostředí z nížiny (vytvořeno autorem M. Fobrová na základě Flatscher et al. 2012). 

 

Předchozí studie, zabývající se zvonky z komplexu C. rotundifolia agg., upozornily na výskyt 

5x, 6x i 7x cytotypů (Rauchová 2007; Šemberová 2013; Hanušová 2014), i když výskyt vyšších 

ploidií není v populacích tetraploidů běžný. Velikost genomu je také málo prostudovanou 

oblastí u studovaných druhů. Rozdílná velikost genomu může vést k jedné z hypotéz o původu 

druhů. Pokud by velikost genomu signifikantně korelovala s morfometrickými daty, může se 

jednat o další důležitou indicii k objasnění vztahů mezi taxony. Abnormální morfologická 

variabilita skupiny může být vysvětlena odlišnou evoluční historií, ale také může být projevem 

adaptace na lokální mikroklimatické podmínky (Goliášová et al. 2008), nebo odlišné druhové 

spektrum opylovačů v horském a níže položeném prostředí (Maad et al. 2013). Vzájemná 

morfologická podobnost vysokohorských populací a stejný ploidní stupeň naznačuje vikarianci 

areálu původního předka. Nicméně vysokohorské endemity mohou být i lokálně adaptované 

původně nížinné druhy (tetraploidní C. rotundifolia a C. tatrae). 

 

S využitím výše uvedených moderních biosystematických metod se diplomová práce snaží 

zodpovědět tyto otázky: 

 

1) Jaká je cytotypová struktura populací horských endemitů a jaké jsou rozdíly ve velikosti 
genomu alpských a sudetsko-karpatských druhů (jaký je jejich vztah s morfologií)? 

 
2) Jaká je morfologická diferenciace 

- mezi nížinnými a vysokohorskými druhy? 
- mezi taxony z různých pohoří? 

- Jaké jsou hlavní druhově specifické znaky? 
- Čím je obrovská morfologická variabilita způsobená? 

- podmínkami prostředí (klinální variabilita)? 
- hybridizací? 

 - Lze pozorovat variabilitu fenotypu v závislosti na změně environmentálních faktorů 
(kultivační experiment)? 

 

Campanula tatrae 

lokální adaptace 

4x 

4x 

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 

B vikariance 
 

Campanula rotundifolia agg. 

C. bohemica 

C. scheuchzeri C. tatrae 

A 
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3) Jaká je evoluční historie středoevropských endemických zástupců komplexu? 
 
- Jsou všichni zástupci potomky původního předka, kteří vznikli rozdělením 

a diferenciací původního areálu procesem vikariance? 
 
- Představuje C. tatrae lokální adaptaci nížinné formy C. rotundifolia? 

 
I s nástupem pokročilých vědeckých metod zůstává v rostlinné říši 

spousta nezodpovězených otázek a záhad týkající se původu rostlin, variability ať už 

morfologické, karyologické nebo genetické či populační struktury a tato práce přináší 

odpovědi na některé z nich. 
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2 Literární rešerše 

2.1 Charakteristika horského prostředí, adaptace rostlin a vznik horské květeny 

Extrémní klimatické podmínky panující ve vysokohorském prostředí ovlivňují směr speciace 

rostlin, jež se často musejí nepřízni horských podmínek přizpůsobit a tím vzniká odlišná 

rostlinná forma od nížinného příbuzného (Körner 2003). Ať už se jedná o morfologické, 

fyziologické či reprodukční adaptace, boj o nedostatek zdrojů nebo koevoluci s opylovači, 

všechny tyto faktory hrají v podobě horské flóry význačnou roli (Billings 1974; Armbruster et 

al. 2009).  

Působení abiotických a dalších faktorů jako jsou nestálé teploty, dostupnost vody a živin, 

omezená délka vegetačního období, topografický gradient, terénní soliflukce, vyšší 

intenzita solárního záření (UV), nízký atmosférický tlak nebo i glaciální historie včetně  

aktuálních globálních změn, vede k obrovské fenotypové variabilitě napříč pohořím (Turesson 

1925; Billings 1973; Körner 2003). Například rostliny ve vysokohorském prostředí rostou často 

v trsech, nízkých růžicích či v polštářových shlucích, a tím se úspěšně brání nepřízni horských 

podmínek (Billings 1973). Charakteristické znaky, jež jsou odrazem hostitelského prostředí, 

mohou být dědičné (neměnné v alternativním prostředí), nedědičné (odrážející fenotypovou 

plasticitu) nebo kombinací obojího (Pfennig et al. 2010; Flatscher et al. 2012).  

Speciační procesy hrající v horském prostředí největší roli jsou alopatrická diferenciace 

(vikariance), mezidruhová hybridizace a polyploidizace (Levin 2001; Brochmann et al. 2004; 

Hewitt 2004; Soltis et Soltis 2009), kromě nich význačně přispívají procesy efekt zakladatele 

(founder effect), efekt hrdla láhve (bottleneck effect), genetický drift, migrace, šíření 

na dlouhou vzdálenost (long-distance dispersal) nebo příbuzenské křížení (inbreeding), 

(Stebbins 1970; Maruyama et Fuerstt 1985; Crawley 1997; Cain et al. 2000; Schluter 2000; 

Hewitt 2004; Schönswetter et al. 2008; Visser et al. 2019). Působením těchto procesů vzniká 

široká škála stanovišť, které přispívají k malé velikosti a izolovanosti horských populací 

(Ellstrand et Elam 1993). Například když v populaci bude převažovat inbreeding, taková 

populace se bude separovat od okolních populací, dojde zde k hromadění jednoho genotypu, 

což může sice vést až k inbrední depresi, ale populace se jí může úspěšně vyvarovat, a z takové 

populace může vzniknout až odlišná varieta (Charlesworth et Willis 2009; Matute 2013; Blyton 

et al. 2015).  

Rozšíření a genetická diverzita vysokohorské flóry severní polokoule byla do značné míry 

ovlivněna klimatickými pochody během kvartérních glaciací (Hewitt 1996, 2004), které úzce 

souvisí s pochody uvedenými výše. 

Během poslední doby ledové došlo k rozsáhlým změnám v krajině (pohyby ledovce 

formovaly mimo jiné i strukturu pohoří), čímž se vytvořily nové floristické agregace, docházelo 

k migracím druhů napříč pohořími v různých směrech a to ovlivnilo dnešní distribuci horských 

taxonů (Luebert et Muller 2015; Kolář et al. 2016). Teplotními fluktuacemi docházelo 

k blokování migračních cest, což mělo za následek vznik izolovaných glaciálních refugií 

(Brochmann et al. 2003). Rovněž mohlo docházet k rekolonizaci horských prostředí přímo 

z refugií z úpatí hor (Kropf et al. 2003). 

Obvykle malé a izolované ostrovy horských vrcholů často hostí řadu endemických zástupců, 
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jež jsou vyšší ploidie než jejich nížinní příbuzní (Begon et al. 1997; Brochmann et al. 2004; 

Parisod et Besnard 2007). Příkladem polyploidů ve vyšším horském prostředí může být 

komplex Papaver radicatum agg. (Solstad et al. 2003). 

Rostlinné taxony mohou vznikat opakovaně nezávisle na sobě v různých pohořích 

z oddělených linií v různých časech a místech pod vládou podobných selekčních tlaků 

vedoucích ve směru nejvyšší genetické variability (Levin 2001). Tok selekce tak v daném 

prostředí dá vzniknout jedinečným horským ekotypům. Ekotypy nezávisle na sobě diferencují 

svůj fenotyp, ale mohou mít ve výsledku podobné rysy (produkty konvergentní evoluce). Jeden 

druh tak může mít různý původ (Levin 2001; Flatscher et al. 2012).  

Pro rozmanitost vysokohorských ekotypů je velmi důležitý směr toku genů (přenos alel mezi 

populacemi) napříč výškovým gradientem (Stanton et al. 1997; Funk et al. 2005). Kvůli 

izolovanosti populací v jednotlivých horských vrcholech ke genovému toku mezi 

dvěma horskými hřebeny prakticky nedochází (viz Obr. 2). Mezi populacemi ve vyšších 

nadmořských výškách v rámci jednoho hřebenu je genový tok velmi slabý, pravděpodobně 

kvůli členitému terénu nepřístupnému migraci a nepříznivým ekologickým podmínkám, např. 

i nižší frekvencí opylovačů (Arroyo et al. 1982). O něco silnější je genový tok mezi populacemi 

z vysokých a populacemi z nízkých nadmořských výšek. Díky spojitému terénu pak nejsilněji 

působí genový tok mezi populacemi v nízkých nadmořských výškách. (Funk et al. 2005). Takto 

omezený genový tok v horském členitém terénu vede k hromaděné reprodukčních 

inkompatibilit a poté až ke vzniku nových druhů (Coyne et Orr 2004; Hautier et al. 2009; Favre 

et al. 2017). Horský ekotyp mohl rovněž vzniknout pouze na jediném místě a do jiných 

horských oblastí se rozšířil (Körner 2003).  

Všechny procesy (výše zmíněné), které hrají roli ve vzniku horské flóry, zajišťují vysokou 

druhovou diverzitu v horských oblastech (viz na příkladu českého endemismu Suda et Kaplan 

2012). Zároveň takové druhy rostoucí na jediném místě na světě představují zranitelné složky 

klimatických změn (Thakur et Chawla 2019). Campanula rotundifolia je díky květní fenologii, 

flexní morfologické variabilitě a dalším vlastnostem související s fitness adaptovaná 

na současné klimatické změny a má obrovský potenciál se případným dalším změnám 

přizpůsobit (Turesson 1925, 1930; Preite et al. 2015). 

 
Obr. 2: Model genového toku mezi dolinou a horami se třemi různými scénáři genového toku mezi populacemi 
(převzato a upraveno z: Funk et al. 2005; Garwood 2009). 
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2.2 Speciace a horské adaptace na příkladu Campanula rotundifolia agg. 

Rod Campanula L. (zvonek) s 350-600 (Roquet et al. 2008, 2009; Mansion et al. 2012) 

nesmírně variabilními druhy je největší rod čeledi Campanulaceae Juss. (zvonkovité) v řádu 

Asterales Link. (Rosopsida; APG IV 2016). Obývá širokou škálu stanovišť (např. písečné duny, 

mořské pláže, vlhké louky, stepy, skalky, sutě, xerotermní trávníky) včetně vysokohorských 

habitatů (Roquet et al. 2008, 2009; Mansion et al. 2012; Stevens et al. 2012). Jednotlivé druhy 

mohou být jak široce rozšířené (kosmopolitní, cirkumpolární) tak endemické až stenotopní 

s výskytem pouze na jediné lokalitě a často na horách (Liber et al. 2008; Roquet et al. 2008), 

př. Campanula gelida Kovanda. Centrum diverzity rodu v Evropě spadá do oblasti kolem 

Středozemního moře (Eddie et al. 2003; Park et al. 2006; Roquet et al. 2008). Podle recentních 

studií je rod parafyletický rozdělující se do dvou větví, které vznikly před 14 - 15 mil. let (Roquet 

et al. 2009; Mansion et al. 2012; Jones et al. 2017). Rod je součástí podčeledi Campanuloideae, 

pro kterou je typická možnost sekundární prezence pylu na čnělce (Crowl et al. 2016). 

K sekundární prezenci pylu dochází až v kritických situacích poté, co nedojde k opylení cizím 

pylem. V takový okamžik se zkroutí ramena blizny, dojde k samoopylení - díky přítomnosti 

retraktilních vymetacích trichomů pod receptivní částí blizny, na která se nabalí pylová zrna již 

při prorůstání čnělky tyčinkami. Mechanismem bránícím samoopylení je tzv. proterandrie 

(Shetler 1979; Kovanda 2000), typická pro celou čeleď Campanulaceae. Další společné 

charakteristiky rodu jsou přítomnost inulinu jako zásobní látky a přítomnost mléčnic s bílým 

latexem (Kovanda 2000). Centrum rodu Campanula spadá do tribu Campanuleae a cladu 

Campanula s.s. (Roquet et al. 2008, 2009).  

Komplex zvonků Campanula rotundifolia agg. = sekce Heterophylla (Witas.) Fed. 

s rozšířením na severní polokouli vznikl recentně ca před 1 mil. let (Mansion et al. 2012) 

a představuje vhodnou skupinu ke studiu speciačních procesů. Ve skupině nacházíme 

komplikovanou polyploidní strukturu (Rauchová 2007; Šemberová 2013; Sutherland et 

Galloway 2017), potenciální hybridy v sympatrických areálech jednotlivých taxonů i cytotypů 

(Hanušová 2014), obrovskou morfologickou variabilitu (Kovanda 1967; Kovačić et Nikolić 

2006) a fenotypovou plasticitu napříč výškovým gradientem evropských pohoří (Frei 2007). 

Za značnou proměnlivost znaků zvonků zodpovídá komplikovaný původ druhů - jejich speciace 

v důsledku působení kvartérních klimatických změn, izolace mezi odlišnými prostředími hor 

a působení biotických faktorů (Chejnová et al. 2000; DeChaine et al. 2014). Například 

koevoluce rostlin s opylovači (Maad et al. 2013), edafická speciace (Lagomarsino et al. 2016), 

vikariance či šíření na dlouhou vzdálenost (Wendling et al. 2011).  

Základní chromosomové číslo x = 17 je společným znakem pro celý komplex 

C. rotundifolia agg. (Fedorov et Kovanda 1976) a jsou vyčleňovány tři majoritní ploidní úrovně: 

diploidi (2n = 2x = 34), tetraploidi (2n = 4x = 68) a hexaploidi (2n = 6x = 102), (Gadella 1964; 

Rice et al. 2015; chromosomes.sav.sk). 

Ve střední Evropě rostou z komplexu C. rotundifolia agg. druhy (Tab. 1): 

C. xylocarpa Kovanda, C. gentilis Kovanda, C. moravica Kovanda, C. cochlearifolia Lam., 

C. serrata (Kit.) Hendrych, C. scheuchzeri Vill., C. bohemica Hruby, C. gelida Kovanda, 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia L., C. rotundifolia subsp. sudetica (Hruby) Kovanda, 

C. tatrae Borbás, (Kovanda 1967; Goliášová et al. 2008). Tato studie se soustředí pouze 

na druhy C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia subsp. rotundifolia. 
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Tab. 1: Souhrn druhů komplexu C. rotundifolia agg. s uvedenými známými cytotypy nalezenými v přírodě, 
s rozšířením a typem habitatu, v kterém druh roste (Kovanda 1967; Sáez et Aldasoro 2001; Rauchová 2007; 
Goliášová et al. 2008; Rice et al. 2015; chromosomes.sav.sk). 

Druh Ploidie Altituda Rozšíření Habitat 

C. xylocarpa 2x 250-1350 Západní Karpaty vápencové štěrbiny, skály 

C. gentilis 2x, 4x 220-600 střední Čechy, Bavorsko skalní stepi, skály, sutě 

C. moravica 4x, 6x 150-1200 
Morava, Slovensko, Rakousko, 

Srbsko, Albánie, Itálie, Ukrajina, 
Maďarsko, Rumunsko 

skalní stepi, lesostepi, xerotermní 
louky 

C. cochlearifolia 2x 400-2800 
Pyreneje, Alpy, Apeniny, 

Karpaty, Balkán 
alpínské bezlesí, skalky 

C. serrata 2x 520-2065 Karpaty horské louky, les 

C. scheuchzeri 4x, 6x 650-3260 Alpy, Apeniny horské louky, alpínské bezlesí 

C. bohemica 4x 705-1603 Krkonoše 
horské louky, alpínské bezlesí, 

trávník 

C. gelida 4x 1446 Petrovy kameny (Hrubý Jeseník) alpínské bezlesí 

C. rotundifolia subsp. 
rotundifolia 

2x, 4x, 6x 100-2400 S. Amerika, S. Asie, Evropa 
louky, paseky, les, skály, okraje 

cest, vřesoviště 

C. rotundifolia subsp. 
sudetica 

4x 980-1450 Krkonoše, Hrubý Jeseník horské louky, alpínské bezlesí 

C. tatrae 4x 
(760)1500-
2000(2654) 

Vysoké Tatry, Nízké Tatry, 
Západní Beskydy 

alpínské bezlesí, horské louky, kleč, 
les, xerotermní trávníky 

 

Zvonky komplexu C. rotundifolia agg. jsou entomogamické (nejvýznamnějšími opylovači 

v horských oblastech jsou čmeláci Bombus L.), cizosprašné (alogamní) a self-inkompatibilní, 

ale s přibývající ploidií mají tendenci tuto bariéru prolamovat (Cresswell et Robertson 1994; 

Sutherland et Galloway 2017; Sutherland et al. 2018).  

Horské taxony běžně kompenzují nižší četnost opylovačů tím, že investují do atraktivnosti 

květů (barvy, velikosti, vůně květu) a s rostoucí nadmořskou výškou sníží jejich počet, dají 

přednost evolučně důležitější reprodukci před množstvím nadzemní biomasy (Maad et al. 

2013). 

2.3 Charakteristika zájmových druhů z komplexu Campanula rotundifolia agg. 

Jedná se o vytrvalé stálezelené byliny různého vzrůstu, rostoucí jednotlivě nebo v trsech, 

které se ve vyšších nadmořských výškách vyznačují klonálním růstem (Kovanda 1977). 

Charakteristickými znaky komplexu Campanula rotundifolia agg. jsou kromě přítomnosti 

bílého latexu, inulinu (zásobní látka) a mechanismu zabraňující samoopylení (proterandrie), 

jednoduché střídavé listy se zpeřenou žilnatinou (bez palistů), květy zvonkovitého tvaru 

rostoucí v klasnatém či hroznovitém květenství nebo jednotlivě (často na horách), které jsou 

modro-fialového zbarvení (způsobeného antokyany), občas u nich dochází náhodnými 

mutacemi k bílému zbarvení (barva květu není taxonomicky význačný znak). Květy jsou 

pravidelné pěticípé a oboupohlavné (entomogamní), s 3-pouzdrým synkarpním gyneceem, 

tobolka je nící a pro komplex C. rotundifolia agg. je společným znakem heterofylie 

(různolistost): přízemní listy a listy rostoucí na bázi lodyhy mají dlouhé řapíky a čepel okrouhle 

srdčitého tvaru, lodyžní listy jsou kopinaté až čárkovité (Kovanda 2000; Goliášová et al. 2008).  

Jednotlivé druhy se liší pouze drobnými morfologickými rozdíly (velikostí kališních cípů, 

koruny, tobolek, odstínem modré barvi květů, větvením lodyhy, olistěním, vzrůstem), které 

v mnohých případech selhávají (př. homoplázické otevírání tobolky bazálně nebo laterálně je 

často závislé na místě výskytu), (Kovanda 2000; Stefanovič et al. 2008; Stevens et al. 2012). 
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Extrémně polymorfní charakteristiky tak značně ztěžují správné taxonomické zařazení 

jednotlivých druhů (Kovanda 1977), jak je vidět z tabulky (Tab. 3) shrnující znaky pro jednotlivé 

druhy a z tabulky (Tab. 2) shrnující historická pojmenování a synonyma horských endemitů. 

Samostatné druhy či poddruhy komplexu se tak často vylišují na základě odlišného 

geografického rozšíření, rozdílů mezi chromozomovými počty a drobných morfologických 

diferenciací (Kovanda 1967).  

 
Tab. 2: Shrnutí synonym užívaných pro studované horské endemity (Borbás 1902; Kovanda 1967, 2000; Goliášová 

et al. 2008). 

Druh 
Campanula bohemica Hruby 

1928 (Domin), 1930 
Campanula scheuchzeri Vill. 1779 

Campanula tatrae Borbás 
1902 

Synonymum 

C. rotundifolia β 
grandiflora Wimmer 1840 
C. baumgartenii J. Becker 
subsp. bohemica (Hruby) 
1971 
C. corcontica Šourek 1953 
C. scheuchzeri auct. non Vill. 
1779 
C. linifolia auct. non Haenke 
1788 

C. valdensis All. 1785 
C. linifolia Haenke 1788, non Scop. 1769 neC. Lam. 1783 
C. linifolia Haenke var. Scheuchzeri (Vill.) Willd. 1798 
C. valdensis All. var. Scheuchzeri (Vill.) Gaud. 1828 
C. schleicheri Hegetschw. 1838 
C. consanguinea Schott, Nyman et Kotschy 1854 
C. styriaca Schott, Nyman et Kotschy 1854 
C. dilecta Schott, Nyman et Kotschy 1854 
C. Malyi Schott, Nyman et Kotschy 1854 
C. prostrata Dulac 1867 
C. linifolia Lam. subsp. valdensis (All.) Nym. 1879 
C. rotundifolia L. subsp. dilecta (Schott, Nyman et 
Kotschy) Nym. 1879 
C. Scheuchzeri Vill. var. stiriaca (Schott, Nyman et 
Kotschy) Wohlf. 1270, 1902 
C. Scheuchzeri Vill. var. dilecta (Schott, Nyman et Kotschy) 
Wohlf. 1269, 1902 
C. Hegetschweileri Becherer 1942 
C. Scheuchzeri Vill. subsp. Susplugasii 1945  

C. kladniana subsp. 
polymorpha Witasek 1906 
C. polymorpha (Witasek) Prain 
et al. 1913 
C. rotundifolia subsp. 
polymorpha (Witasek) Tacik 
1966 
C. mentiens (Witasek) Prain et 
al. 1913 
C. kladniana subsp. mentiens 
Witasek 1906 
C. tatrae subsp. mentiens 
(Witasek) Kovanda 1977 
C. kladniana auct. non (Schur) 
Witasek 1902 
C. scheuchzeri auct. non Vill. 
1779  
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Tab. 3: Shrnutí morfologických znaků a dalších charakteristik vybraných druhů C. rotundifolia agg. napříč 
dostupné literatury (Polívka 1901; Bonnier 1923; Szafer et al. 1967; Fedorov et Kovanda 1976; Kovanda 1967, 
1970, 1977, 2000, 2002; Pignatti 1982; Fischer et Adler 1994; Chejnová et al. 2000; Sáez et Aldasoro 2001; 
Rybka et al. 2004; Goliášová et al. 2008; Danihelka et al. 2012; Hanušová 2014)  
*Campanula rotundifolia v Krkonoších roste v nadmořských výškách od 425 m (Poniklá) až do 1230 m 
(Růžohorky), (Chejnová et al. 2000), ale byla nalezena i výše, až v 1400 m. n. m. (Hanušová 2014). 

      Druh 
   Znak 

Campanula bohemica Campanula scheuchzeri Campanula tatrae 
Campanula rotundifolia 

subsp. rotundifolia 

Ploidie 4x 4x, 6x 4x 2x, 4x, 6x 

Rostliny jednotlivé jednotlivé trsnaté ± netrsnaté 

Výška lodyhy [cm] 
(10-)15-20    

(-40) 
(5-)10-25(-50) 5-20(-20) 20-40(-60) 

Lodyha 
v dolní části hranatá, 

chlupatá 

na bázi hranatá, brvitá 
na hranách, 

zřídka krátce chlupatá 

v dolní části 
hranatá, chlupatá, 
vzácně na hranách 

brvitá či lysá 

větvená, 
není hranatá, v dolní 

části krátce pýřitá 

Přízemní listy 
odumírají před 

rozkvětem 
během květu 
nepřítomné 

během květu 
přítomné 

během květu vzácně 
přítomné 

Morfologie 
přízemních listů 

okrouhlé až srdčité 
okrouhlé až srdčité, 

vroubkované 
okrouhlé,  

srdčité 
okrouhlé až tupě srdčité 

Lodyžní listy 
nahloučené v dolní 

části 
nahloučené v dolní části 

nahloučené v dolní 
části 

rovnoměrně po celé 
lodyze 

Střední lodyžní listy zúženou bází přisedlé zúženou bází přisedlé 
směrem vzhůru 

přisedlé 
širší než 1.8 mm 

Morfologie 
lodyžních listů 

úzce kopinaté až 
čárkovité, tupé, 

pilovité nebo 
celokrajné 

úzce kopinaté až 
čárkovité, chlupaté při 

bázi 

úzce kopinaté až 
čárkovité 

kopinaté až čárkovité, 
lysé 

Květenství (1-)2-5 květů (1-)2-6 květů (1-)2-6 květů mnohokvěté 

Poupě vzpřímené  nící vzpřímené vzpřímené 

Semeník (kalich) lysý lysý lysý 
lysý, roztroušeně až cele 

papilózní 

Tobolka 
[mm] 

blanitá, nící (5-)6-8(-
10) 

blanitá, kuželovitá, nící 
5-8(-12) 

blanitá, povislá, 
nící 

(4-)5-10(-12) 

čihovitá až kuželovitá, 
blanitá, nící 

2-3(-5) 

Semena [mm] 
elipsoidní 

(0.7-)0.8-1.0 
0.4-0.9(-1.2) (0.6-)0.7-1.0(-1.2) (0.5-)0.6-1.0(-1.1) 

Oddenek tenký tenký tenký tenký 

Koruna na bázi polokulovitá k bázi zúžená 
k bázi 

znenáhla zúžená 
k bázi znenáhla zúžená 

Délka koruny [mm] 16-23(-25) 
(16-)18-24      

 (-28) 
(15-)18-25   

 (-33) 
(10-)12-18    

(-20) 

Kališní cípy 
rozestálé až odstálé 

nazpět 
rovné, vzpřímené, 

rozestálé až odstálé 
přitisklé, rozestálé 

nebo odstálé  
přitisklé, rozestálé nebo 

odstálé  

Délka kališních cípů 
[mm] 

(6-)7-9(-12) 
1/4 - 3/5 z délky C 

1/6 - 1/2 z délky C 
5-11 

1/4 - 1/2 z délky C 
1/7 - 3/5 z délky C 

Šířka kališních cípů 
[mm] 

2.1-3.00 1.3-2.6 1-1.5 0.8-1.2 

Doba kvetení VII-VIII(-IX) (VI-)VII-VIII(-IX) VII-VIII(-IX) V-IX(-XI) 

Doba zrání semen VIII-IX VIII-IX VIII-IX VI-IX 

Rozšíření endemit endemit endemit běžný 

Výskyt Krkonoše Alpy, Apeniny 
Vysoké Tatry, 
Nízké Tatry, 

Západní Beskydy 

S. Amerika, S. Asie, 
Evropa 

Nadmořská 
výška výskytu 

(m.n.m.) 
705-1603 650-3260 

(760)1500-
2000(2654) 

100-1400*-2400 

Ohrožení 
silně ohrožený 

C2b 
hojný  hojný hojný 
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Campanula bohemica Hruby (zvonek český) 

Campanula bohemica (Obr. 31, 4, 7) roste primárně v ledovcových 

karech na české a polské straně Krkonoš (Rybka et al. 2004). Dále ji 

lze najít v početném množství na osluněných místech horských luk 

s dostatečnou zásobou živin (svaz Polygono-Trisetion), může růst 

i na okrajích porostů kosodřeviny (kleč), je součástí horských nízko-

stébelných smilkových trávníků v subalpínském pásmu a je jediným 

endemickým zástupcem, který obývá druhotné louky (Kovanda 2000, 

Chejnová et al. 2000, Krahulec 2001, 2006). Populace 

C. bohemica vyžadují jednoroční seč těchto květnatých alpínských luk 

(Rybka et al. 2004; Turoňová 2016). 

Campanula bohemica je tetraploidní (2n = 4x = 68), 

(Kovanda 2000). Vzácně se kříží s diploidní C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia v místech styku areálů obou druhů (ve výšce 750-

1400 m. n. m), což je způsobeno přítomností druhotných květnatých 

luk, v takovém případě vzniká pentaploidní jedinec (Hanušová 2014).  

Campanula bohemica je v dolní části lodyhy zřetelně hranatá (obr. 

31), čímž druh lze odlišit od C. rotundifolia subsp. rotundifolia. Dalším 

hlavním rozlišujícím znakem je ploidie. Často k rozlišení druhů 

napomáhá i výrazně fialovější a větší květ C. bohemica nebo nižší 

počet listů při bázi lodyhy (Kovanda 2000, 2002; Rybka et al. 2004; Hanušová 2014). 

Vznik druhu - C. bohemica souvisí s glaciálními pochody ve čtvrtohorách, kdy 

pravděpodobně příbuzný předek dnešní alpské C. scheuchzeri migroval napříč střední Evropou 

a izoloval některé své arely ve Vysokých Sudetech. V Krkonoších se z něj po ústupu ledovce 

a díky lokálním specifickým podmínkám vyvinul samostatný druh - procesem tzv. alopatrickou 

speciací vikariantní (Kovanda 1977; Chejnová et al. 2000; Rybka et al. 2004). 

Zvonek český je zařazen v Červeném seznamu cévnatých rostlin v ČR jako silně ohrožený 

druh C2b (Štursa et al. 2009; Grulich 2012) a také je veden v Mezinárodním seznamu IUCN 

(IUCNredlist.org). Rovněž je součástí soustavy na ochranu přírody NATURA 2000 (Rybka et al. 

2004) a je uveden v Červeném seznamu Správy KRNAP z roku 1992 (Chejnová et al. 2000). Na 

vybraných populacích zvonku českého probíhá monitorování a výzkum vědeckých pracovníků, 

včetně sběru semen pro zachování druhu (Zahradníková et Harčariková 2010, 2013; Plán péče 

KRNAP 2010-2020 = Správa KRNAP 2010a+b+c; Turoňová 2016). 

                                                             
1 Obr. 3: Campanula bohemica a detail hranaté lodyhy s oděním na hranách (převzato z: Kovanda 2000). 

Obr. 31 
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Obr. 4: Campanula bohemica ze Zlatého návrší v Krkonoších (foto: K. Šemberová) 

Campanula scheuchzeri Vill. (zvonek Scheuchzerův) 

Campanula scheuchzeri (obr. 52, 6, 7) roste ve vysokohorských 

polohách jižní Evropy (Apeniny), v Alpách, v Pyrenejích, západních 

Karpatech a v Bulharsku (Bonnier 1923; Fedorov et Kovanda 1976; 

Pignatti 1982). Vyhledává skalky kyselých, vzácněji i bazických, 

podkladů a neúplně zapojené krátkostébelné trávníky, louky 

a pastviny alpínského pásma (Fischer et Adler 1994). V Alpách obývá 

především fytocenózy ze svazů Eu-Nardion, Calamagrostion, 

Caricion ferrugineae, Polygono-Trisetion a Poion alpinae. Ojediněle 

roste na kulturních loukách v podhorských oblastech 

(Kovanda 1967). Druh je pojmenován po švýcarském 

přírodovědci J. J. Scheuchzerovi (Polívka 1901). 

Campanula scheuchzeri je tetraploidní (2n = 4x = 68), v 

Apeninách hexaploidní (2n = 6x = 102), (Sáez et Aldasoro 2001).  

Od příbuzných druhů se liší především nícími poupaty. Z celé 

skupiny vybraných druhů má nejtmavší květy, které vyrůstají 

na tenkých stopkách a směřují šikmo vzhůru, jen na počátku 

                                                             
2 Obr. 5: Campanula scheuchzeri s nícími poupaty (převzato z: Fischer et Adler 1994). 

Obr. 52 
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a konci kvetení jsou slabě nící. Dále se liší chlupatými bázemi listů, avšak brvité listy mohou 

mít často i populace C. rotundifolia (Kovanda 1967, 1970; Fedorov et Kovanda 1976). 

 Během poslední doby ledové se zvonek scheuchzerův zřejmě vyskytoval i v oblasti Sudet 

a její izolované populace se pak v průběhu několika tisíc let vyvinuly v samostatné druhy 

C. bohemica a C. gelida (Polívka 1901; Kovanda 1977).  

Zvonek scheuchzerův nefiguruje na Červeném seznamu chráněných druhů rostlin (Bilz et al. 

2011). 

Obr. 6: Campanula scheuchzeri z lokality Hohenwart v Rakousku (A), z lokality Lago di Place Moulin v Itálii (B), 
(foto: K. Šemberová), lokalita Planai v Rakousku (C+D), (foto: M. Folbrová). 

A 
B 

C 

D 
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Obr. 7: Rozšíření druhů C. scheuchzeri a C. bohemica (převzato a upraveno z: Meusel et al. 1992). 

 

Campanula tatrae Borbás (zvonek tatranský) 

Campanula tatrae (obr. 8 3 , 9, 10) je západokarpatský 

endemit Slovenska a Polska, s nejhojnějším výskytem 

v Západních, Vysokých a Belianských Tatrách, v celém masívu 

Babia hory (Západní Beskydy), na vrcholu Pilska a dále 

v Nízkých Tatrách. Vzácně může dosahovat i vysokých 

nadmořských výšek 2 654 m (na Gerlachovském štítu), (Szafer 

et al. 1967; Kovanda 1977; Valachovič 2002; Goliášová et al. 

2008).  

Campanula tatrae roste na primárních alpínských loukách, 

v lučních ostrůvcích mezi kosodřevinou, v lavinových polích, ve 

skalnatých sutinách (vápenec, dolomit), ve flyšových 

štěrbinách, sekundárně na holinách po vysečené kosodřevině 

nebo na pastvinách (úpatí Tater, Spišská Magura). Je součástí 

vysokostébelných společenstev (Calamograstion villosae), 

(Pawlowski et al. 1928) horských niv s dlouhotrvající sněhovou 

pokrývkou (Kliment et Valachovič 2002), ale lze ji nalézt i 

v travino-bylinných porostech subalpínského a alpínského 

stupně ve společenstvu Seslerio-Asterion nebo Juncion trifidi 

(Hadač 1962; Petrík et Valachovič 2002; Goliášová et al. 2008). Preferuje humózní jemnozemě 

                                                             
3 Obr. 8: Campanula tatrae se zřetelnou heterofylií (převzato z: Goliášová et al. 2008). 

C. bohemica 

Obr. 83 
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na silikátovém podloží s dobře dostupným přísunem vláhy z blízkých bystřin a ples 

(Kovanda 1977; Kliment et Valachovič 2002).  

Campanula tatrae je tetraploidní (2n = 4x = 68), (Kovanda 1977).  

Vzhledem k vnitrodruhové proměnlivosti horských populací v Západních Karpatech bylo 

nomenklatorické zařazení tohoto taxonu v minulosti velmi komplikované. Dříve byl například 

zvlášť vyčleňován poddruh z Babia hory a to jako C. kladniana subsp. mentiens na základě 

nespolehlivých znaků jako jsou chlupatost lodyhy a tvar lodyžních listů (Goliášová et al. 2008). 

Campanula tatrae se v rámci svého areálu vyznačuje větší variabilitou ve více kryptických 

znacích, jako jsou celkový vzrůst, počet květů, odění lodyhy, šířka a délka lodyžních listů, 

délka koruny, postavení a délka kališních zubů (Goliášová et al. 2008). Některé z těchto znaků 

vykazují návaznost na klinální změny, např. počet květů se s rostoucí nadmořskou výškou 

snižuje (Kovanda 1970).  

Morfologické rozdíly ovlivňují i další faktory: půdní a mikroklimatické podmínky, 

vegetativní rozmnožování, polyploidie a pravděpodobný allopolyploidní původ taxonu 

a introgresivní hybridizace s C. rotundifolia. Přechodné morfotypy mezi 

C. rotundifolia a C. tatrae jsou považovány za důkaz toho, že C. tatrae se vyvinula z nížinných 

populací C. rotundifolia (Goliášová et al. 2008).  

Zvonek tatranský roste v hojném množství na území Tatranského národního parku, a není 

v literatuře uveden jako chráněný druh (Hindák et Marhold 1998; Kukula et al. 2003), rovněž 

není součástí Červeného seznamu rostlin Slovenska (Baláž et al. 2001).  

Obr. 9: Bíle kvetoucí C. tatrae z lokality Babia hora (A), C. tatrae z lokality Roháče (B), lokalita Král'ova hol'a Nízké 
Tatry (C), C. tatrae z transektu od Hrebienoku k Velickému plesu ve Vysokých Tatrách (D), (foto: M. Folbrová).           

  

A B 

C 
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Obr. 10: Mapka rozšíření druhu C. tatrae (převzato z: Goliášová et al. 2008)  

Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia (zvonek okrouhlolistý pravý) 

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia je cirkumpolárně 

rozšířený druh (obr. 114, 12, 13). Hojně roste na přirozených až 

kulturních stanovištích mírného pásu Evropy a Asie, na jihu po 

Pyreneje přes jižní okraj Alp a Srbsko až po jižní Bulharsko. Druh 

se rozšířil do Severní Ameriky (Kovanda 1967, 2000; Wendling et 

al. 2011; Mansion et al. 2012; Sutherland et al. 2018). 

V oblasti Českého masivu se vyskytuje roztroušeně až hojně 

v pásmu od nížin až do hor, velmi zřídka zasahuje do alpínského 

stupně. V Karpatech lze C. rotundifolia s.s. nalézt pouze vzácně 

(Kovanda 1977). Na jižní a východní Moravě a na Slovensku je 

C. rotundifolia nahrazena druhem Campanula moravica (zvonek 

moravský), (Chejnová et al. 2000; Kovanda 2000). V horských 

oblastech Východních Sudet nahrazuje diploidní 

C. rotundifolia tetraploidní poddruh C. rotundifolia subsp. 

sudetica (zvonek okrouhlolistý sudetský). V některých 

evropských zemích (Skotsko, Skandinávie) se horské ekotypy 

nevyčleňují jako samostatné druhy (Kovanda 1967; Elvebakk et 

Prestrud 1996; Stevens et al. 2012). 

Campanula rotundifolia roste napříč širokou škálou 

prostředí: upřednostňuje vlhké až vysýchavé půdy, velmi silně až 

slabě kyselé, humózní, písčité nebo hlinité půdy jednosečných 

luk, svahová prameniště, údolní nivy, druhotné smilkové trávníky (Krahulec et al. 1997), 

                                                             
4 Obr. 11: Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia (převzato z: Kovanda 2000). 

Obr. 114 
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pastviny, štěrbiny silikátových skal a drolin (Kočí 2001), meze lesních lemů, vřesoviště, 

lesostepi či acidofilní světlé bory a doubravy. Dokáže se přizpůsobit sezónnímu vysychání 

(Kovanda 1967, 2000; Chytrý et Kolbek 2001). 

Campanula rotundifolia je na území střední Evropy diploidní (2n = 2x = 34) a tetraploidní 

(2n = 4x = 68), v cytotypově míšených nebo uniformních populacích (Šemberová 2013). 

V České republice dominuje diploidní cytotyp, zatímco na Slovensku a v podhůří Alp se 

vyskytuje majoritně cytotyp tetraploidní (Kovanda 2000). 

Ve vyšších nadmořských polohách Krkonoš (750-1400 m. n. m) se C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia setkává s C. bohemica (např. ve svazu Arrhenatheretalia). 

Campanula rotundifolia se vyskytuje podél horských cest, kam migrovaly její diaspory vlivem 

turismu (Kovanda 1977, 2000, 2002; Chejnová et al. 2000; Hanušová 2014). Přechodné 

morfotypy byly považovány za hybridy těchto dvou druhů (Kovanda 2000), ale hybridizace 

není častá a spíše než o hybridy se jedná o morfologicky variabilní jedince obou druhů 

(Hanušová 2014). 

Campanula rotundifolia vzhledem k hojnému rozšíření není chráněná (Danihelka et al. 

2012).  

Obr. 15: Campanula rotundifolia s.s. z lokality Vavrišovo Slovensko (A), lokalita Vrátná dolina Slovensko (B), 
lokalita Launsdorf Rakousko (C) a lokalita Chočské vrchy Slovensko (D) (foto: M. Folbrová). 

 

  

D 
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 Obr. 16: Cirkumpolární rozšíření druhu Campanula rotundifolia L. (převzato z: Meusel et al. 1992) 
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3 Metodika  

3.1 Sběr materiálu 

Na základě dostupných literárních údajů (Kovanda 1967, 1970; Goliášová et al. 2008), 

internetových databází (www.florabase.cz, www.chromosomes.sav.sk) a studia herbářových 

dokladů byl v letech 2016-2018 sebrán rostlinný materiál pro jednotlivé druhy (C. tatrae, 

C. scheuchzeri, C. rotundifolia subsp. rotundifolia) se zaměřením na střední Evropu. Lokality 

byly zvoleny náhodně, ale tak, aby rovnoměrně pokrývaly areál rozšíření (viz mapka Obr. 17). 

Dále byl využit již sebraný materiál C. bohemica z předchozí studie Hanušová (2014) a materiál 

ze sběrů z let 2014-2016 K. Šemberové. 

Obr. 17: Mapa 243 navštívených populací (C. tatrae 120 populací, C. scheuchzeri 41 populací, C. bohemica 51 
populací a C. rotundifolia s.s. 31 populací). Černá čára značí rozdělení Alp na Západní a Východní Alpy pro účely 
morfometrických analýz. 

Tab. 4: Přehled jednotlivých taxonů, jejich symbolů a rozpětí od nejnižších do nejvyšších nadmořských výšek, 
v kterých byly sesbírány.  

Znak Taxon Nadmořská výška (m.n.m) 

 C. tatrae 920 - 2350 

 C. scheuchzeri 980 - 2640 

 C. bohemica 765 - 1485 

 C. rotundifolia s.s. 280 - 1664 

Tab. 5: Detailnější přehled taxonů C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. s rozpětím nadmořských výšek (m.n.m) 
od min do max k příslušnému státu, v kterém byly sesbírány. 

Taxon Švýcarsko Francie Itálie Rakousko 

C. scheuchzeri 980 - 1348 1685 - 2098 1100 - 2640 1155 - 2200 

 

Taxon Švýcarsko Francie Itálie Rakousko Slovensko Česko 

C. rotundifolia s.s. 722 - 808 388 - 582 944 - 1664 703 - 987 543 - 1006 280 - 475 
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Pro každou lokalitu byl zaznamenán popis habitatu. Habitat byl především pro druh 

C. tatrae rostoucí na třech rozdílně výškově členěných horstvech (Babia hora, Nízké Tatry, 

Vysoké Tatry) uměle definován do jedné z kategorií, ve které rostl: les - pro Vysoké Tatry do 

1600 m.n.m (podhorský les), kleč - pro Vysoké Tatry 1600 - 1800 m.n.m (Pinus mugo zóna) 

a alpínské bezlesí - pro Vysoké Tatry nad 1800 m.n.m (subalpinum), (Obr. 18, Tab. 6). V případě 

Nízkých Tater (lokality nad Liptovskou Tepličkou) byly některé populace z níže položených 

(1244-1379 m.n.m) horských luk zařazeny do kategorie alpínské bezlesí na základě nízkého 

vzrůstu rostliny připomínající rostliny z vysokých nadmořských výšek. Dále byl jeden jedinec 

(T201-1) z xerotermního trávníku u nízko položené Liptovské Tepličky zařazen do skupiny les. 

Tento jedinec byl však na základě enormní velikosti genomu z morfometrických analýz 

vyloučen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18: Definice a zonace habitatů alpínské bezlesí (subalpinum), kleč (P. mugo zóna) a les (podhůří) na příkladu 
lokality Babia hora (foto: M. Folbrová). 
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Tab. 6: Souhrn nadmořských výšek na základě sběrů materiálu pro příslušné definování habitatů z různých 
geografických oblastí u druhu C. tatrae, * = nižší nadmořské výšky horské louky a pastviny nad Liptovskou 
Tepličkou. 

symbol Altituda (m.n.m) Vysoké Tatry Nízké Tatry Babia hora 

 les 929 - 1570 920 - 1552 1335 

 kleč 1450 - 1834 1552 - 1580 1467 - 1602 

 alpínské bezlesí 1620 - 2350 (1244 - 1378)*1792 - 1946 1598 - 1725 

 

Dále byly zaznamenány GPS souřadnice a nadmořská výška (s přesností zaměření 5-15 m), 

(Tab. 4-6). Na každé lokalitě bylo sebráno několik populací po 5-20 jedincích. Rostliny byly 

vybírány tak, aby došlo k pokrytí veškeré morfologické variability a byly náhodně voleny 

s dostatečnou vzdáleností, aby se nejednalo o stejný klon. Z každého jedince 

byla odebrána živá listová pletiva pro analýzy průtokovou cytometrií (dočasně uloženo do 

mikrotenového sáčku s kapkou vody) a několik lístků pro molekulární analýzy 

DNA (přechováváno v čajových sáčcích v silikagelu). Dále byla odebrána herbářová 

položka jedné až dvou lodyh s nepoškozenými listy a jeden co nejzachovalejší otevřený květ 

(zafixován v 80% roztoku ethanolu) pro morfometrické analýzy. Veškeré herbářové doklady 

byly uloženy na Katedře botaniky PřF UK.  

 

3.2 Průtoková cytometrie 

Metoda průtokové cytometrie byla použita k ověření ploidní úrovně s využitím 

fluorescenčního barviva DAPI a bylo měřeno až 10 rostlin současně. Ke zjištění absolutní 

velikosti genomu byl jako fluorescenční barvivo použit PI - z jednotlivých populací byly vybrány 

3 rostliny, které byly opakovaně měřeny ve dvou následujících dnech. V obou případech byl 

jako interní standard použit hrách Pisum sativum cv. ´Ctirad´ (velikost genomu: 2C = 8.76 pg; 

Trávníček et al. 2015).  

Ke stanovení ploidního stupně studovaných rostlin byl využit průtokový cytometr Partec 

CyFlow ML (Partec GmbH, Münster, Německo), který jako zdroj světla využívá UV lampu a jako 

barvivo DAPI (barvička DAPI 4‘,6-diamidino-2-fenylindol + β-mercaptoethanol + OTTO II: 0.4 M 

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného) a ke stanovení absolutní velikosti genomu byl 

využit cytometr Partec CyFlow SL, který je vybaven zeleným laserem a jako barvivo využívá PI 

(barvička propidium jodid + RNase II A - obojí v koncentraci 50 µg/ml + β-mercaptoethanol 

+ OTTO II) v Laboratoři průtokové cytometrie katedry botaniky PřF UK v Praze, Benátská 2. 

Ke zpracování vzorků metodou průtokové cytometrie byl zapotřebí co nejčerstvější 

materiál (vzorky byly uchovávány v chladu v navlhčených mikrotenových sáčcích, nejdéle 

4 dny), ale na DAPI bylo možné použít i usušený materiál v silikagelu či recentní herbářovou 

položku. Pro uvolnění jader z buněk a barvení jader byla zvolena standardní metodika podle 

Doležel et al. (2007). 

K analýzám postačila malá část listového pletiva (cca 4 mm2) vzorku společně s dvakrát tak 

větší částí (cca 10 mm2) pletiva standardu (Pisum sativum cv. ‘Ctirad‘).  

Ze vzorku bylo analyzováno 3000 částic u DAPI a 5000 částic u PI, pokud koeficient variance 

(CV) vzorku i standardu dosahoval větších hodnot než 5 % u DAPI a 3.5 % u PI, byly analýzy 

opakovány. K vyhodnocení výsledných histogramů byl použit program FloMax 2.4d (Partec). 

Signifikance rozdílů mezi skupinami (α < 0.05) byla otestována užitím one-way 

ANOVA a párového srovnávání (TukeyHSD) v softwarovém prostředí programu R 3.5.2 (R Core 

Team 2018) společně s programem RStudio v.1.1463 (RStudio Team 2018), (package: stats). 
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3.3 Multivariační morfometrická analýza 

K nalezení spolehlivých rozlišovacích znaků mezi studovanými taxony byly použity 

mnohorozměrné morfometrické analýzy. Vysoká morfologická 

variabilita byla zhodnocena za použití klasické numerické morfometriky, která používá ručně 

naměřené hodnoty.  

Na vybraných rostlinách (výběr s cílem pokrýt morfologickou variabilitu, 5-20 

jedinců/populaci) byly změřeny morfologické znaky vybrané na základě předchozích studií 

(Rauchová 2007, Maad et al. 2013, Šemberová 2013, Hanušová 2014) a určovacích klíčů 

(Kovanda 2002). Na celkovém počtu 1554 rostlin (C. bohemica 238 jedinců, C. rotundifolia s.s. 

348 jedinců, C. scheuchzeri 382 jedinců, C. tatrae 496 jedinců, C. tatrae z experimentální 

kultivace 58 jedinců) bylo měřeno 20 primárních znaků: 18 kvantitativních (8 generativních, 

10 vegetativních), 2 semikvantitativní a 9 poměrových znaků (Tab. 7).  

Znak přítomnost papil na semeníku byl pozorován pod binokulární lupou (Obr. 19). Znaky 

na fixovaných květech v lihu byly měřeny posuvným digitálním měřítkem (lineární, 

bezkontaktní měřící systém CAP) s přesností ± 0.02 mm, v milimetrech (Obr. 20). Herbářová 

položka (Obr. 21) byla oskenována s přiloženým měřítkem a vybrané znaky měřeny 

v programu ImageJ 1.52a (Schneider et al. 2012). Dále byly zhodnoceny znaky na základě 

pozorování v terénu (př. pozice poupěte).  

Mnohorozměrná výsledná data byla zpracována v programu R 3.5.2 (R Core Team 2018) 

za užití balíčků (ade4, class, permute, vegan, mass) s pomocí skriptu MorphoTools (Koutecký 

2015). Normální rozdělení dat vstupní matice se testovalo užitím Shapiro-Wilk testu 

v programu Past 3.23 (Hammer et al. 2001). Data, která by dosahovala hodnot menších než 

0.05, by se následně transformovala užitím dekadického logaritmu, tato data podmínky 

splňovala, logaritmus nebyl využit. Silně korelované znaky se zjistily pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu. Dvojice znaků vykazující hodnoty vyšší než |0.95| byly 

pokládány za těsně korelované a jeden znak z takové dvojice byl z analýz vyloučen. 

V programu CANOCO 4.12 (Ter Braak et Šmilauer 2002) byly provedeny analýzy hlavních 

komponent (PCA - Principal component analysis) spolu s lokální regresí Loess, kde byly 

promítnuty vysvětlující proměnné: vrstevnice hodnot velikostí genomu zkoumaných jedinců 

a nadmořská výška. Dále se vliv vysvětlujících proměnných na morfologické znaky zkoumal 

redundanční analýzou RDA (PCA s omezením, kdy se vysvětlující proměnná zobrazuje 

na 1. ose).  

Analýza hlavních komponent (PCA) byla provedena za účelem poskytnutí prvního náhledu 

na celkovou morfologickou variabilitu na datech centrovaných na nulový průměr 

a standardizovaných na jednotkovou směrodatnou odchylku. Důležitost znaků 

byla odečítána z tabulek užitých znaků s korelačními koeficienty, kde jsou znaky s nejvyšší 

korelačního hodnotou značeny šedou barvou. Ordinační grafy znázorňují vztahy mezi znaky. 

Nejdůležitější jsou dlouhé šipky svírající s danou komponentou nejmenší úhel. Takové vektory 

mají nezávislý vztah s na ně kolmými vektory, naopak s šipkami směřující na opačnou stranu 

působí protikladně. Spider graficky zobrazuje střed shluku studované skupiny s oddálenými 

jedinci. 

Pro kanonické diskriminační analýzy (CDA - Canonical discriminant analysis) byli jedinci 

rozdělení do skupin na základě geografie, ekologie a velikosti genomu. Testovala se tak 

morfologická diferenciace a odhalil přínos jednotlivých znaků pro diskriminaci předem daných 
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skupin. Jedinečnost příspěvků těchto znaků byla dále testována užitím krokové diskriminační 

stepwise analýzy v programu R 3.5.2 (R Core Team 2018), která je založena na postupném 

výběru nejlepších CDA prediktorů. Stepwise analýza dále využívá testy průkaznosti příspěvků 

jednotlivých znaků (modely marginal a unique), které zjišťují, o kolik daný znak přispěl 

k vysvětlení variability mezi skupinami a do jaké míry analýzu vylepšil. Znaky přítomnost odění 

(indumentum) na spodní části lodyhy (Obr. 22) a přítomnost papil na kalichu byly předem 

otestovány na menším omezeném datasetu ke zjištění jejich důležitosti, poté byly v některých 

případech v analýzách vynechány. Klasifikační diskriminační analýza poté 

kvantifikovala správnost zařazení jednotlivců do předdefinovaných skupin. 

    
Obr. 19: Papily na kalichu. Na příkladu vlevo C. tatrae - papilózní kalich (populace T215 Liptovská 
Teplička na Slovensku) a na příkladu vpravo C. rotundifolia s.s. - lysý kalich (populace R19 Vratná dolina, SK). 

Obr. 20: Znaky měřené na květech fixovaných v 70% ethanolu na příkladu C. tatrae (populace P20 z Velké 
studené doliny Vysoké Tatry, SK). 
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Obr. 21: Znaky měřené na herbářové položce na příkladu vysokohorského zástupce vlevo C. scheuchzeri 
(populace S17 jezero Steirischer Bodense, Rakousko) a nížinného zástupce vpravo C. rotundifolia s.s. (populace 
A211 Chorges, Francie). 

 

Obr. 22: Škála odění ve spodní části lodyhy zleva lysá lodyha (1) na příkladu C. tatrae (populace T152 Vysoké Tatry, 
SK), řídké trichomy na hranách lodyhy (2) na příkladu C. tatrae (populace T197 Vysoké Tatry, SK) a husté odění 
po celém obvodu lodyhy (3) na příkladu C. scheuchzeri (populace A356 Colle du Carbon, Itálie).  

Tab. 7: Přehled měřených znaků, jejich zkratek a jednotek. 

Znak Popis znaku Jednotka 

papily přítomnost papil na kalichu 1 (ne) / 2 (málo) / 3 (ano) 
v1d_C délka koruny cm 
v2d_C_cip délka korunního cípu cm 
v3s_C_cip šířka korunního cípu cm 

v4d_K_cip délka kališního cípu cm 
v5s_K_cip šířka kališního cípu cm 
v6_b_c délka blizny a čnělky mm 
v7_nitka délka nitky mm 
v8_pras délka prašníku mm 

1 2 3 
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v9_odeni přítomnost trichomů na bazální části lodyhy 
1 (lysá) / 2 (řídce na 
hranách / 3 (hustě po celé 
lodyze) 

v10_kvet počet květů počet 

v11_vetve počet větvení květenství počet 
v12l_dole počet listů v dolní třetině lodyhy počet 
v13l_zbyt počet listů na zbytku lodyhy počet 
v14d_kvet délka květenství cm 
v15d_lod délka lodyhy pod květenstvím / květem cm 
v16d_l_hor délka listu v horní části lodyhy cm 
v17s_l_hor šířka listu v horní části lodyhy cm 
v18d_l_str délka listu ve střední části lodyhy cm 
v19s_l_str šířka listu ve střední části lodyhy cm 
v15/v14 délka lodyhy pod květenstvím / délka květenství poměr 
v16/v17 délka listu / šířka listu v horní části lodyhy poměr 
v1/v2 délka koruny / délka korunního cípu poměr 
v1/v4 délka koruny / délka kališního cípu poměr 
v2/v3 délka / šířka korunního cípu poměr 
v2/v5 délka korunního cípu / šířka kališního cípu poměr 
v4/v5 délka / šířka kališního cípu poměr 
v18/v19 délka listu / šířka listu ve střední části lodyhy poměr 

v12/13 
počet listů v dolní třetině lodyhy / počet listů na 
zbytku lodyhy 

poměr 

 

3.4 Kultivační experiment 

V září roku 2016 proběhl reprezentativní sběr semen druhu C. tatrae za účelem srovnávací 

kultivace rostlin ze čtyř transektů Vysokých Tater: Mlynická a Furkotská dolina (1446-2345 

m.n.m), Mengusovská dolina (1520-1650 m.n.m), Velická dolina (1501-2274 m.n.m), Malá 

Studená dolina (1298-2211 m.n.m) s pokrytím výškového gradientu pohoří Obr. 24. Sběr 

semen byl vždy podložený herbářovou položkou mateřské rostliny, u které byla průtokovou 

cytometrií ověřena ploidie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Schéma kultivačního experimentu Experiment I. výsev 2016 a Experiment II. výsev 2017 s plánovanou 
transplantací rostlin do původního areálu. 

Experiment I. 2016  

4 transekty - 3 habitaty / 2 jedinci 
24 petriho misek - 50 semen → 

1200 semen v růstové komoře (25/20°C) 
10 semenáčků z každé petriho misky 

↓ 

1200 semenáčků 

↓ 

60 dospělých rostlin 

Albertov        

Experiment II. 2017  

4 transekty - 3 habitaty / 12 jedinců 
153 petriho misek - 50 semen → 

7650 semen ve skleníku (20/10°C) 
10 semenáčků z každé petriho misky 

↓ 

1500 semenáčků 

↓  

? 400       ? 400        ? 400 

Skalnaté pleso - Albertov - Tatranská Lom.  
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Obr. 24: Mapa Vysokých Tater se 4 transekty s vyznačenými sběry semen ke srovnávací kultivaci. 

Před výsevem byla sebraná semena uložena v mrazáku (-16 °C) za účely stratifikace po 

dobu čtrnácti dnů. Poté bylo v dubnu roku 2016 vyseto po 50 semenech na jedince na jednu 

petriho misku (ø 10 cm) na filtrační papír podložený vrstvou skleněných kuliček k udržení vláhy 

- tak, že se z každého transektu vybrali 2 jedinci na habitat (les, kleč, alpinské bezlesí). Celkem 

bylo oseto 24 petriho misek. V prosinci roku 2017 bylo vyseto stejným způsobem 150 petriho 

misek. Počet jedinců na habitat byl navýšen na 12 jedinců. Celkem bylo vyseto 1 200 semen 

v roce 2016 (Exp I.) a 7 500 semen v roce 2017 (Exp II.), viz schéma pokusu na Obr. 23. Pro 

zajímavost bylo vyseto 50 semen hexaploidního jedince (č. jedince 81). 

Experiment 2016 I.  

Klíčení probíhalo v prvním roce v růstové komoře (Panasonic Versatile Environmental Test 

Chamber) při 25°C a později (po 5 týdnech) v růstové komoře (ThermoForma) při 20°C 

za standartního osvitu a standardního udržování vláhy (využita byla destilovaná voda za účely 

zamezení vzniku plísní). Pro srovnání klíčivosti bylo přidáno i několik nížinných zástupců 

C. gentilis, C. moravica, C. rotundifolia s.s. z České republiky.  

Dvakrát týdně byl zaznamenán počet vyklíčených semen. Po dvou měsících od výsevu bylo 

z každé petriho misky odebráno 10 vyklíčených semen a vysazeno do sadbovačů (4x4x4 cm) 

do univerzálního zahradnického substrátu. Vykvetlé lodyhy byly sklizeny, květ zafixován 

a lodyha zaherbářována pro pozdější morfologické srovnání. Rostliny byly pro kontrolu ploidie 

zanalyzovány průtokovou cytometrií. 

Na podzim roku 2017 byly jednoleté rostliny přesazeny po pěti semenáčcích do květináčů 

13x13x13 cm do substrátu (1 díl písku ku 6 dílům univerzálního zahradnického substrátu) 

s vrstvou keramzitové drenáže na dně a přesunuty z růstové komory do skleníku 

(Experimentální skleník Viničná 5, Benátská 2, Praha). 
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Na jaře 2018 se rostliny rozesadily jednotlivě do stejných květináčů za stejných podmínek. 

Začátkem května byly rostliny přemístěny do genetické zahrady (Brožkova genetická zahrada, 

Studničkova N12 / Albertov 8, Praha - 210 m.n.m). Byla nainstalována automatická 

závlaha 2x denně (po 12 hodinách, 10 minut).  

Experiment 2017 II. 

V druhém roce semena klíčila v experimentálním skleníku (Experimentální skleník Viničná 

5, Benátská 2, Praha) při teplotě 20°C/10°C. K urychlení růstu bylo využito LED růstové světlo 

a zálivka probíhala opět destilovanou vodou.  

Jednou týdně byl zaznamenán počet vyklíčených semen. Po 7-9 týdnech od výsevu bylo 

z každé petriho misky odebráno 10 vyklíčených semen a vysazeno do sadbovačů (4x4x4 cm) 

do substrátu (1 díl písku ku 6 dílům univerzálního zahradnického substrátu). Poté byl každých 

14 dní zaznamenáván počet listů, délka a šířka největšího listu (posuvným digitálním 

měřítkem s přesností ± 0.02 mm, v milimetrech), vznik lodyhy a později i nástup květů. Během 

růstu byl jednou aplikován roztok obsahující parazitické hlístice na hubení smutnic (Nemaplus) 

a zároveň použity žluté lepové desky k odchytu škodlivého hmyzu (Stopset). Na slimáky byl 

opakovaně aplikován přípravek Neudorff Ferramol. 

Po čtrnácti týdnech po výsadbě došlo k přesunu semenáčků ze skleníku do experimentální 

zahrady (Brožkova genetická zahrada, Studničkova N12 / Albertov 8, Praha) s automatickou 

závlahou (2x denně po 12 hodinách, 10 minut). V září 2018 prvního roku růstu se rostliny 

rozesadily do květináčů 7x7x8 cm. Na dno přišla vrstva keramzitu jako drenáž. Vykvetlé lodyhy 

byly sklizeny, květ zafixován a lodyha zaherbářována pro pozdější morfologické srovnání.  

Růstové křivky byly vytvořeny v kancelářském balíku Excel 2013 (MS Office) a boxploty 

v programu R 3.5.2 (R Core Team 2018). Statistické zpracování výsledků bylo provedeno 

pomocí one-way ANOVA a párového srovnávání (TukeyHSD test) v programu R 3.5.2 (package: 

stats). 

 

 

3.5 Mikrosatelitová analýza 

Mikrosatelitová analýza se prováděla v DNA laboratoři Katedry Botaniky PřF UK v Praze, 

Benátská 2. 

K testování bylo využito 23 cross-amplifikovaných párů primerů navržených pro druhy 

C. scheuchzeri (Armbruster et Stöcklin 2015) a C. rotundifolia (Plue et al. 2015). 

Specificita nasedání primerů na určený úsek byla testována PCR reakcemi a výsledný PCR 

fragment byl následně osekvenován v Sekvenační laboratoři PřF UK (Biocev OMICS - 

Genomika). Během těchto testování došlo k vyloučení části primerů (po amplifikaci se tvořil 

dvouproužek na gelu, primery nebyly dostatečně specifické a nasedaly na různých místech). 

Variabilita jednotlivých lokusů byla otestována pro 12 primerů na výběru 8 druhů. Příslušné 

úseky 8 vybraných dostatečně variabilních primerů jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 8). 
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Tab. 8: Přehled mikrosatelitových primerů - jejich název, sekvence, repetice a délka a fluorescenční barva použitá 
v multiplexu pro fragmentační analýzu. Primery značené Scheuch pochází Armbruster et Stöcklin 2015 a primery 
značené Camrot jsou z práce Plue et al. 2015.  

 
multiplex Primer Mix I. 

Název primeru Primer sekvence SSRs úsek 
Délka 
úseku 
[bp] 

Barva 

Scheuch_2 
F: TTAGGCTCAAAACTTACCACAC 
R: CGTTCTCAGATCCGTTACTGTTTC 

(ATAC)8 124-180 
PET 

červená 

Scheuch_12 
F: TCTAGTCATCCCTAGGCCCG 
R: TGCGCAGTTCACTTGGTTTG 

(AGAT)7 95-118 
VIC 

zelená 

21_Camrot_013423 
F: TCGCACATCAAGTCACACAC 
R: AGGGTTTGCAATAGCGCATC 

(CA)14 66-124 
NED 
žlutá 

19_Camrot_010246 
F: AGTTCACAAACGCGAAATGC 
R: TTCTAGGTAGGCGTTGCCAG 

(AC)13 147-206 
6-FAM 
modrá 

 

multiplex Primer Mix II. 

Název primeru Primer sekvence SSRs úsek 
Délka 
úseku 
[bp] 

Barva 

Scheuch_3 
F: AGCAATCTTGGCCCCCTAAC 
R: TACTCGAACATGGCTTCACC 

(TGTA)7 120-145 
PET 

červená 

Scheuch_8 
F: TCAAATAGAGTGCCACCTTAGC 
R: TGGGGTATACAGTTGAAGAGG 

(CATA)7 106-146 
NED 
žlutá 

17_Camrot_003772 
F: ATTGTTGACCACCAACTGCG 
R: AGGGGCATGTTGCATGTTTC 

(GGT)7 167-191 
VIC 

zelená 

22_Camrot_015251 
F: GAGGGAGTACTATGCACCCG 
R: TGACAAGCCAAAATTACCGC 

(AC)16 195-220 
6-FAM 
modrá 

 
Izolace DNA  

DNA byla vyizolovaná z listů uložených v silikagelu použitím NaCl/CTAB protokolu 

(Štorchová et al. 2000). Vždy postačila malá část vzorku - 2 menší nepoškozené listy (cca 0.5 g). 

Usušené listy se drtily v mlýnku Mixer Mill 200 (Retsch) po dobu 3 min. Kvalita extrahované 

DNA byla zkontrolována na 1.5% agarózovém TAE gelu a koncentrace byly změřeny 

na spektrofotometru Nanodrop 1 000 (Thermo Scientific). Dále byly vzorky naředěny do 

objemu 20 µl na požadovanou koncentraci 10 ng/µl pro následující PCR reakci. 

PCR optimalizace 

PCR optimalizace byla provedena pro 12 neoznačených primerů (c = 25 ng/µl) s přidanou 

fluorescenčně značenou M13 tail (c = 25 ng/µl) na 5´ konec každého forward primeru 

(Schuelke 2000).  

Pro PCR reakci byly otestovány různé polymerázy (MyTaq DNA polymeráza) a odpovídající 

cykly a nejoptimálnější podmínky pro PCR byly nalezeny za použití Multiplex PCR Master Mix 

Qiagene, který již obsahuje látky pro správný běh PCR reakce (DNA polymerázu, PCR pufr, 

MgCl2, dNTP) a uvedeného množství primerů (forward primer 0.1 µl, reverse primer 0.4 µl, 

primer s M13 0.4 µl) o celkovém objemu mixu 9 µl, do kterého byl následně přidán 1 µl 

naředěné DNA (c = 10 ng/µl).  
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PCR amplifikace proběhla v gradientovém termocykleru Eppendorf mastercycler 

s následujícím programem: 

 
 

Počáteční denaturace  95 °C  5 min 
Denaturace I.   95 °C  30 s 
Annealing     57 °C  90 s     35x 
Elongace I.    72 °C  35 s 
Denaturace II.   95 °C  30 s 
Nasedání M13   53 °C  45 s 
Elongace II.    72 °C  45 s 
Finální elongace   72 °C  15 min 
Chlazení    10 °C  ∞ 
 
Úspěšnost PCR ampifikace byla otestována na 1% agarózovém TAE gelu za použití 1.5 µl 

žebříčku O´GeneRuler 100bp Ladder Plus (Fermentas). PCR produkt bylo třeba naředit 10-20 

µl vody dle intenzity svitu proužku na gelu. Na gel se nanášely 3 µl PCR produktu obarvené 1 µl 

barvičky Loading Dye 6x Blue. Elektroforéza běžela 30 minut při 100 V.  

Optimalizace PCR 2 

Konečná optimalizace 2 multiplexů po 4 fluorescenčně značených forward primerech 

(c = 25 ng/µl), (viz Tab. 8 výše) probíhala obdobně za použití osvědčeného Multiplex PCR 

Master Mix Qiagene s následujícím poměrem primerů (Tab. 9) o celkovém objemu mixu 4 µl 

(1 µl Primer Mix I. nebo II., 2.5 µl Master Mix Qiagene a 0.5 µl ddH2O), do kterého byl následně 

přidán 1 µl naředěné DNA (c = 10 ng/µl). Bylo otestováno 8 vzorků fragmentační analýzou 

a vyhodnocení píků probíhalo v programu GeneMarker verze 2.2.0 (SoftGenetics). 

Tab. 9: Optimální poměry značených primerů pro mikrosatelitovou analýzu. 

PrimerMix I. Forward [µl] 
Reverse 
[µl] 

PrimerMix II. 
Forward 
[µl] 

Reverse 
[µl] 

Scheuch_2 0.3 0.3 Scheuch_3 0.1 0.1 

Scheuch_12 0.1 0.1 Scheuch_8 0.2 0.2 

21_Camrot_013423 0.15 0.15 22_Camrot_015251 0.3 0.3 

19_Camrot_010246 0.8 0.8 17_Camrot_003772 0.1 0.1 

 

PCR amplifikace proběhla opět v gradientovém termocykleru Eppendorf mastercycler 

s následujícím programem: 

 
Počáteční denaturace 95 °C  5 min 
Denaturace  95 °C  30 s 
Annealing   57 °C  90 s    35x 
Elongace   72 °C  35 s 
Finální elongace  72 °C  15 min 
Chlazení   10 °C  ∞ 
 
Úspěšnost PCR amplifikace byla otestována na 1% agarózovém TAE gelu za použití 1 µl 

žebříčku O´GeneRuler 100bp Ladder Plus (Fermentas). PCR produkt bylo třeba naředit 120 µl 

vody. Na gel se nanášelo 6 µl PCR produktu obarveného 1 µl barvičky Loading Dye 6x Blue. 

Elektroforéza běžela 30 minut při 100 V. 

8x 
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Fragmentační analýza 

K přípravě vzorků na fragmentační analýzu byl využit 1 µl PCR produktu (dle intenzity svitu 

proužku na gelu), 0.25 µl fluorescenčně značeného standardu GeneScan-600 LIZ (Applied 

Biosystems) a 10 µl deionizovaného formamidu (Applied Biosystems). 

Následovala denaturace po dobu 3 min při 95 °C. Samotná fragmentační 

analýza proběhla na šestnácti-kapilárovém sekvenátoru (3130xl Genetic Analyzer, Applied 

Biosystems) v Sekvenační laboratoři PřF UK v Praze, Viničná 7. 

Analýza mikrosatelitových dat 

Vyhodnocování výsledků fragmentační analýzy bylo provedeno v programu GeneMarker 

(SoftGenetics) verze 2.2.0. Alely byly oskórovány 0-1 podle toho, zda byly ve vytipovaném 

místě lokusu přítomné či nikoli. Chybějící data byla skórována -9 (pro program Structure) či 

„?“ (pro program Past) a v případech, kdy program vyžadoval nepřítomnost chybějících dat, 

byly z matice odebrány vzorky obsahující chybějící data (8 vzorků). Lokus Camrot 015251 

(modře značený primer v multiplexu PrimerMix II.) byl z výsledných analýz vynechán úplně 

z důvodu větší přítomnosti chybějících dat (15.7 %), tento primer měl rozsah alel nejdále (195-

220) ze všech použitých primerů.  

Byly spočítány počty jednotlivých alel pro lokusy. Výsledná binární matice 

byla otestována na přítomnost klonů v programu R 3.5.2 (R Core Team 2018) s použitím 

skriptu AFLPdat (Ehrich 2006), jeden detekovaný klon (C. moravica č. K13-30) byl z dalších 

analýz vypuštěn. Pomocí AFLPdat (Ehrich 2006) bylo dále v programu R 3.5.2 (R Core Team 

2018) vypočítán DW index a párová genetická vzdálenost (Nei 1987) Nei´s gene diversity index 

(počítáno pro matici s menším zastoupením jedinců kvůli eliminaci chybějících dat), dále byl 

vykreslen histogram frekvence alel, histogram frekvencí alel na lokusu celého datasetu 

a vytvořena vstupní matice do programu Arlequin 3.5.2.2 (Excoffier et al. 2006). 

Genetická struktura jedinců (základní binární matice) byla zjištěna použitím Bayesovského 

clustrování v programu STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al. 2000) a byla provedena ve 

Výpočetním centru Žilinské Univerzity HPC Uniza. Matice s menším zastoupením jedinců 

(subalpinum střední Evropy) byla podrobena stejné analýze v programu STRUCTURE 2.3.3 

(Pritchard et al. 2000). Pro obě analýzy byl využit model Admixture Locprior, který při vytváření 

clusterů bere v potaz předem definované populace a využívá se pro slabší data bez zjevné 

struktury. V programu bylo použito výchozí nastavení: burn-in řetězec měl 100 000 period 

a počet Markov řetězec Monte Carlo byl nastaven na 1 000 000 kroků. Celkový počet clusterů 

K byl K = 10 pro matici 1 a K = 5 pro matici 2 (subalpinum), pro jednotlivá K nylo nastaveno 10 

běhů. Výstupy pro matici všech zastoupených taxonů (Matice 1) byly zpracovány pomocí 

statistického programu R 3.5.2 (R Core Team 2018) a skriptu Structure-sum-2009 (Ehrich et al. 

2007), kdy se získaly koeficienty podobnosti mezi jednotlivými běhy algoritmu STRUCTURE 

(Nordborg et al. 2005), delta K (Evanno et al. 2005) a byl určen nejlepší běh s nejvyšší 

pravděpodobností. Pro matici subalpínských taxonů (Matice 2) byly kvůli komplikacím 

v programu R s užitím Locprior modelu a clusterování pouze do K = 5, výstupy zpracovány 

online pomocí aplikace STRUCTURE Harvester vA.2 (structureharvester.com/; Earl et vonHoldt 

2012), využit byl histogram koeficientu podobnosti meanLprob a delta K. Outputy ze 

STRUCTURE byly vizualizovány online pomocí aplikace Structure Plot V2.0 

(omicsspeaks.com/strplot2/; Ramasamy et al. 2014). 
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Mnohorozměrná analýza hlavních koordinát PCoA použitá k odhalení shluků geneticky 

bližších jedinců byla provedena v programu Past 3.23 (Hammer et al. 2001). Sítě byly 

vykresleny v programu SplitsTree4 4.15.1 (Huson et Bryant 2006) metodou Neighbor-net, jejíž 

princip je založen na neighbor-joining algoritmu, vstupní vyžadovaný formát Nexus byl 

vytvořen ze základní matice bez populací s méně jak třemi jedinci a bez vzorků s chybějícími 

daty pomocí skriptu AFLPdat v programu R.  

Analýza molekulární variance (AMOVA) byla použita pro zjištění genetické variability 

v rámci populací, mezi populacemi a mezi skupinami populací (geografické oblasti) 

a byla provedena pomocí programu Arlequin 3.5.2.2 (Excoffier et al. 2006). AMOVA Fst 

koeficient (Weir et Cockerham 1984) byl počítán na základě sdílených alel s 1 000 

permutacemi. 

Statistické zpracování rozdílů mezi skupinami bylo provedeno v R 3.5.2 (R Core Team 2018, 

package stats) užitím one-way ANOVA a párového srovnávání (TukeyHSD). 

Mapy byly vytvořené programem ESRI ArcMap (ArcGIS 10.0) s integrovanými 

podkladovými mapami. 
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4 Výsledky 

Materiál pro tuto práci zahrnuje tetraploidní cytotypy středoevropských horských druhů 

z komplexu C. rotundifolia agg. a pochází ze tří zdrojů. Hlavní část tvoří vlastní sběry z let 2016-

2018, zaměřené především na taxony C. tatrae na Slovensku a C. scheuchzeri v rakouských 

Alpách. Tento materiál obohatily sběry K. Šemberové z let 2014-2016 především 

o C. scheuchzeri z francouzských a italských Alp a tetraploidní taxon C. rotundifolia s.s. 

z nížinných poloh v České republice. Dále byla využita data o taxonu C. bohemica z Krkonoš 

z diplomové práce K. Hanušové (2014). Počty rostlin pro jednotlivé typy analýz jsou uvedeny 

v Tab. 10 a jejich lokality v tabulce v příloze: Souhrnná tabulka GPS (Tab. P1). 

Tab. 10: Přehled studovaných tetraploidních druhů s počtem jejich populací a s počtem rostlin použitých pro 
ověření ploidie (DAPI) a určení velikosti genomu (PI) metodou průtokové cytometrie (počet jedinců FCM), 
morfometrické a molekulární analýzy (počet jedinců SSRs), včetně materiálu určeného k experimentální kultivaci. 

Znak Taxon Ploidie 
Počet 

populací 
Počet 

jedinců 

Počet 4x 
jedinců 

FCM 

Počet jedinců 
morfometrika 

Počet 
jedinců 

SSRs 

 C. tatrae 4x 120 958 958 496 154 

 C. scheuchzeri 4x 41 432 303 382 10 

 C. bohemica 4x 51 258 258 238 5 

 C. rotundifolia s.s. 4x 31 396 311 348 45 

Celkem 4x 243 2044 1830 1464 214 

 

4.1 Průtoková cytometrie 

Průtokovou cytometrií bylo celkem zanalyzováno 1 844 rostlin všech studovaných taxonů 

z komplexu C. rotundifolia agg. (Tab. 11, 12). U všech taxonů byl zjištěn dominantní 

tetraploidní cytotyp. U druhu C. tatrae byly navíc vzácně detekovány pentaploidní 

a hexaploidní cytotypy. U taxonu C. tatrae byly zaznamenána vyšší variabilita intenzity 

fluorescence. Občas se v analýzách vytvořil dvojpík, který byl pracovně označen jako 

potenciální DNA-aneuploid (Obr. 25). Chromozomální počty tetraploidních, pentaploidních, 

hexaploidních jedinců ani potenciálních DNA-aneuploidů nebyly kvůli obtížnému získání téhož 

vhodného materiálu klasickými karyologickými metodami ověřeny.  

Tab. 11: Průměrné hodnoty relativní fluorescence jednotlivých cytotypů taxonů C. tatrae, C. scheuchzeri, 
C. bohemica a C. rotundifolia s.s. a průměrné absolutní velikosti genomu [pg] se směrodatnou odchylkou (SD). 
Jiné než tetraploidní cytotypy netvořily samostatné populace, ale příměs populací (za lomítkem). Měřeno se 
standardem Pisum sativum cv. ´Ctirad´ (velikost genomu: 2C = 8.76 pg; Trávníček et al. 2015).  

Taxon Ploidie 
Počet 

populací 

Počet 
jedinců 

DAPI 

Počet 
jedinců 

PI 

Intenzita fluorescence 
vzorku/standardu 

(±SD) 

Absolutní 
velikost 

genomu [pg] 
(±SD) 

C. tatrae 

4x 120 958 115 0.52 (±0.016) 4.25 (±0.111) 

5x 0/3 6 1 0.65 (±0.005) 5.24 

6x 0/6 8 3 0.76 (±0.021) 6.34 (±0.051) 

C. scheuchzeri 4x 41 303 61 0.48 (±0.016) 3.78 (±0.051) 

C. bohemica 4x 51 258 11 0.52 (±0.007) 4.13 (±0.039) 
C. rotundifolia s.s. 4x 31 311 23 0.54 (±0.009) 4.24 (±0.045) 

Celkem - 243 1844 214 
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Tab. 12: Minimální, maximální a průměrné hodnoty variačního koeficientu (CV v %) se standardní směrodatnou 
odchylkou (SD) pro analýzy s DAPI a pro analýzy s PI. St = Standard Pisum sativum. 

DAPI max min průměr ±SD 

CV vzorek 4.95 1.52 2.64 ±0.652 

CV St 4.43 0.92 2.03 ±0.618 

  

  

 

 
Obr. 25: Histogram relativní intenzity fluorescence tetraploidní C. rotundifolia z Rakouska s potenciálním DNA-
aneuploidem (populace S24, měřeno 8 jedinců). Fluorescenční barvivo DAPI, St = standard Pisum sativum. 

 

Absolutní velikost genomu byla změřena pro 214 jedinců (C. tatrae 115, C. scheuchzeri 61, 

C. bohemica 11 a C. rotundifolia s.s. 23 jedinců - Tab. 11). Celkově byly nalezeny tři nezávislé 

skupiny velikostí genomu (Pr = <2e-16), (Obr. 26+27, Tab. A1 v Př. 4 Výsledky ANOVA). První 

skupina (A) s taxony C. tatrae a C. rotundifolia s.s. (měřeny byly 

C. rotundifolia z Rakouska a Slovenska) nabývala největších hodnot (4.04 - 4.76 pg) 

s největším rozptylem u taxonu C. tatrae (hodnoty Tukey testu: Cr x Ct p = 0.99; Ct x Cb 

p = 0.0005; Cr x Cb p = 0.006). Do druhé skupiny (B) patří taxon C. bohemica s menší velikostí 

genomu (4.02 - 4.21 pg) a třetí skupinu (C) s nejmenší velikostí genomu tvoří jedinci taxonu 

C. scheuchzeri (3.64 - 3.96 pg).  
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Obr. 26: Variabilita v absolutní velikosti genomu druhů C. scheuchzeri (61 jedinců), C. bohemica (11 jedinců), 
C. tatrae (115 jedinců) a C. rotundifolia s.s. (23 jedinců). Výrazně odchýlený jedinec C. tatrae T201-1 pochází 
z xerotermního stanoviště Liptovské Tepličky (populace byla tvořena jediným jedincem). Odlehlého jedince 
C. rotundifolia S24-1 lze na základě dvojpíku v analýze považovat za potenciálního DNA-aneuploida (Obr. xa1), 
(Ct = C. tatrae, Cr = C. rotundifolia s.s.).  

 
Obr. 27: Srovnání absolutní velikosti genomu [pg] studovaných taxonů komplexu C. rotundifolia agg. Rozdílná 
písmena značí skupiny se signifikantně odlišnou velikostí genomu (α < 0.05). 

Detailněji bylo nahlédnuto na strukturu absolutní velikosti genomu samotného taxonu 

C. tatrae, kde velikosti genomu nabývaly velkého rozpětí hodnot od 4.035 pg do 4.761 pg 

(Obr. 28+29). Celkem bylo analyzováno 115 rostlin pocházejících ze tří předem uměle 

vytvořených kategorií habitatů (les 38 jedinců, kleč 37 jedinců, alpínské bezlesí 40 jedinců).  

Menší velikost genomu byla nalezena u skupiny rostlin pocházejících z alpínského bezlesí 

(z vyšších nadmořských výšek). Pomocí testu ANOVA byl signifikantní rozdíl (Pr = 0.002) ve 

velikosti genomu nalezen mezi rostlinami z alpínského bezlesí (C) a rostlinami z kleče (B) a také 
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mezi Alpínským bezlesím (C) a lesem (AB) - (hodnoty Tukey testu: kleč x alp. bezlesí p = 0.004), 

(viz Tab. A2 v Př. 4 Výsledky ANOVA). 

 
Obr. 28: Variabilita v absolutní velikosti genomu druhu C. tatrae (115 jedinců) z různých habitatů. Výrazně 
odchýlený jedinec C. tatrae T201-1 pochází z xerotermního stanoviště Liptovské Tepličky. 

 
Obr. 29: Variabilita v absolutní velikosti genomu druhu C. tatrae (115 jedinců: les 38, kleč 37, alpínské bezlesí 40). 
Rozdílná písmena u skupin značí signifikantní rozdíly mezi skupinami (α < 0.05). Výrazně odchýlený jedinec 
C. tatrae T201-1 pochází z xerotermního stanoviště Liptovské Tepličky. 
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4.2 Morfometrické analýzy 

Do morfometrických analýz bylo celkem zahrnuto 1 464 rostlin (C. bohemica 238 jedinců, 

C. rotundifolia s.s. 348 jedinců, C. scheuchzeri 382 jedinců, C. tatrae 495 jedinců, Tab. 10). 

Nejdříve byly všichni jedinci zanalyzováni metodou PCA (analýza hlavních komponent). Tato 

analýza poskytla prvotní náhled na celkovou morfologickou variabilitu skupin definovaných 

na základě velikosti genomu a geografie (Obr. 27, Obr. 17 viz Metodika). Dále bylo vytvořeno 

několik datasetů, které se lišily zastoupením taxonů a znaků a testovaly různé hypotézy 

(Tab. 13). Každý dataset byl otestován (Shapiro-Wilk test), zdali data vykazují normální 

rozdělení. Pokaždé se data nacházela nad povolenou hranicí hodnoty 0.05. Dále se každý 

dataset testoval Pearsonovým korelačním koeficientem, aby se zjistily silně korelované znaky 

dosahující hodnot >|0.95|. V datasetech s menšími počty jedinců (dataset IV_2 obsahující 

pouze: druh C. scheuchzeri a dataset V_3, V_4 a X_1 druh C. tatrae z lokalit a habitatů ve 

Vysokých Tatrách a z experimentálních podmínek) byly silně korelovanými znaky: počet květů 

(v10) a počet větvení květenství (v11), které dosahovaly hodnoty ≈ 0.98. V takovém případě 

byl z analýz vynechán znak počet větvení květenství. Pomocí CDA (kanonická diskriminační 

analýza) se testovala majoritně i důležitost znaků přítomnost odění v dolní části lodyhy (v9) 

a přítomnost papil na kalichu (Papily), (viz Metodika Obr. 19+22). Do CDA analýz testujících 

variabilitu v rámci taxonu C. tatrae byly skupiny definované odlišným habitatem, ve kterém 

rostly (les, kleč, alpínské bezlesí), (viz Metodika Obr. 18, Příloha 5: Obr. 120). 

Tab. 13: Datasety použité pro testování jednotlivých otázek s počty populací a jedinců jednotlivých taxonů 
a použitých znaků (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.). 

Dataset Otázka 
Taxon - počet populací|jedinců Počet 

znaků Cb Ct Csch Cr 

I Celková variabilita skupin 44 238 69 496 42 382 31 348 24 

II Rozdíly hory x nížiny 44 238 25 211 42 382 31 348 24 

III Rozdíly hory 44 238 25 211 42 382 - - 24 

IV_1 Variabilita v Alpách - - - - 42 382 13 182 28 

IV_2 Variabilita v Csch  - - - - 42 382 - - 27 

V_1 Rozdíly Slovensko a Tatry - - 25 335 - - 11 96 28 

  V_2 Geografická variabilita Ct - - 69 496 - - - - 28 

  V_3 Geografická variabilita Ct ve V. Tatrách - - 45 324 - - - - 27 

  V_4 Klinální variabilita Ct - - 69 496 - - - - 27-28 

VI_1 Variabilita v Cr - - - - - - 31 348 24 

VI_2 Variabilita v Cr na Slovensku - - - - - - - 89 29 

VII Vztah morfologie s velikostí genomu - - - 103 - - - 19 26 

VIII_1 Vztah morfologie s nadmořskou výškou - 229 - 322 - 378 - 323 24 

VIII_2 Vztah morfologie s nadmořskou výškou Ct - - - 322 - - - - 28 

IX Párové CDA taxonů Cb, Ct, Csch, Cr - 238 - 211 - 382 - 348 24 

X_1-7 Kultivační experiment - - 30 217 - - 31 348 24-27 
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4.2.1 Dataset I: Celková variabilita skupin 

Analýza hlavních komponent (PCA) všech zastoupených populací (Obr. 30a) a jedinců 

(Obr. 30b) C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia ukázala ohromnou 

morfologickou variabilitu komplexu. V analýzách datasetu I bylo využito 24 znaků. Použity 

nebyly znaky: přítomnost papil na kalichu (Papily) - tento znak byl otestován na datasetu 

s menším zastoupením jedinců (Př. 1 Výsledky morfologie Tab. 14+16; Obr. 31-33), kde se 

neprokázala významnost tohoto znaku, proto byla dána přednost množství zastoupení jedinců 

před užitím tohoto znaku; charakter odění ve spodní části lodyhy (v9); délka blizny s čnělkou 

(v6); délka nitky (v7) a délka prašníku (v8) - tyto charakteristiky nebyly pro taxon 

C. bohemica k dispozici.  

Podél první osy se v populační i jedincové PCA měl tendenci oddělovat taxon C. rotundifolia. 

V populační PCA měl tendenci k oddělení také taxon C. bohemica, zatímco v PCA jedinců se 

horské endemity zcela překrývaly. Znak (Obr. 30c, Tab. 17), který koreloval s první osou a měl 

největší hodnotu a odděloval C. rotundifolia, byl počet květů na lodyze (v10), 

u C. rotundifolia s.s. bylo květů na lodyze více. S počtem květů na lodyze (v10) klesá poměr 

délky koruny ku délce korunního cípu (v1.v2), (Obr. 30c). Tj. Taxon C. rotundifolia má oproti 

horským endemitům na lodyze více květů, které jsou menší velikosti a mají krátké kališní cípy, 

lodyha je více větvená a květenství je delší. Dalšími korelovanými znaky byly především 

generativní znaky šířka a délka kališního cípu (v4 a v5) a délka cípu korunního (v2). S první 

osou nejvíce korelovaly znaky délka květenství (v14) a počet větvení květenství (v11). Naopak 

s druhou osou korelovaly délky listů (v16 a v18). 

Obr. 30a: Analýza hlavních komponent zobrazující celkovou variabilitu studovaných taxonů s populačními 
průměry pro 186 populací (44 populací Cb = C. bohemica, 69 populací Ct = C. tatrae, 42 populací 
Csch = C. scheuchzeri, 31 populací Cr = C. rotundifolia s.s.) s využitím 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny 
s čnělkou a délky tyčinek). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 30b: Analýza hlavních komponent zobrazující celkovou variabilitu studovaných taxonů pro jednotlivce, počty 
jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 13 (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s.) za využití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou a délky tyčinek). Ve výřezu 
vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 30c: Ordinace 24 znaků k PCA jedinců zobrazující celkovou variabilitu studovaných taxonů. Nejdůležitější 
jsou dlouhé šipky svírající s danou komponentou nejmenší úhel. Takové vektory mají nezávislý vztah s na ně 
kolmými vektory, naopak s šipkami směřující na opačnou stranu působí protikladně. Znak počet květů na lodyze 
(v10) má největší hodnoty a kladně koreluje s komponentou PC1.  
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Tab. 17: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám PCA populací a jedinců testující celkovou 
variabilitu studovaných taxonů. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinců     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,531 -0,085 v17s_l_hor -0,227 -0,311 v1d_C -0,483 0,6 v17s_l_hor 0,25 0,43 

v2d_C_cip 0,178 -0,197 v18d_l_str -0,497 0,270 v2d_C_cip -0,08 0,651 v18d_l_str 0,335 0,671 

v3s_C_cip 0,571 -0,201 v19s_l_str 0,137 -0,715 v3s_C_cip -0,474 0,535 v19s_l_str 0,046 0,373 

v4d_K_cip 0,612 0,313 v15/v14 -0,435 -0,190 v4d_K_cip -0,545 0,695 v15/v14 0,21 -0,034 

v5s_K_cip 0,694 -0,154 v16/v17 -0,560 0,664 v5s_K_cip -0,571 0,368 v16/v17 0,363 0,291 

v10_kvet -0,767 -0,365 v1/v2 0,517 0,198 v10_kvet 0,736 0,128 v1/v2 -0,51 -0,125 

v11_vetve -0,697 -0,453 v1/v4 -0,466 -0,387 v11_vetve 0,736 0,179 v1/v4 0,404 -0,439 

v12l_dole -0,416 0,394 v2/v3 -0,631 0,029 v12l_dole 0,326 -0,046 v2/v3 0,548 0,081 

v13l_zbyt -0,650 -0,118 v2/v5 -0,652 0,045 v13l_zbyt 0,599 -0,061 v2/v5 0,556 0,118 

v14d_kvet -0,703 -0,324 v4/v5 -0,039 0,505 v14d_kvet 0,699 0,313 v4/v5 -0,072 0,459 

v15d_lod -0,310 -0,159 v18/v19 -0,397 0,773 v15d_lod 0,277 0,202 v18/v19 0,18 0,162 

v16d_l_hor -0,624 0,292 v12/13 0,109 0,435 v16d_l_hor 0,485 0,605 v12/13 -0,146 -0,007 
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4.2.2 Dataset II: Rozdíly hory x nížiny  

Morfologická variabilita mezi nížinným taxonem Campanula rotundifolia a vysokohorskými taxony 

C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae 

Variabilita mezi C. rotundifolia s.s. a horskými endemity C. bohemica, C. scheuchzeri 

a C. tatrae (u C. tatrae byly zastoupeny pouze rostliny rostoucí v alpínském bezlesí) 

byla testována analýzou PCA s využitím 24 znaků (bez papil, odění v9, délka blizny s čnělkou 

v6, délka nitek v7 a prašníků v8). Oproti PCA datesetu I (Obr. 30a), kde byli zastoupeni všichni 

jedinci všech taxonů ze všech habitatů, nebyly do datasetu II zařazeny populace ani jedinci  

C. tatrae pocházející z nižších nadmořských výšek (les a kleč).  

Z výsledů PCA populací (Obr. 31a) byl patrný úbytek populací C. tatrae, překrývajících 

se s červeně značeným taxonem C. rotundifolia. U PCA jedinců bylo opět patrné oddělení 

C. rotundifolia a překryv horských endemitů (Obr. 31b+d). Znaky, které nejvíce korelovaly 

s první osou (Tab. 18A, Obr. 31c+h-A, B), byly počet větvení květenství (v11), počet květů 

na lodyze (v10) a délka květenství (v14). Dále s první osou především v PCA populací koreloval 

znak šířka kališního cípu (v5) a délka listu v horní části lodyhy (v16), (Obr. 31h-E, F). Délky listů 

vykazovaly nezávislý vztah s velikostí koruny a s délkou kališního cípu (Obr. 31c). S druhou 

osou korelovaly generativní znaky délka kališního cípu (v4), (Obr. 31h-D) a délka korunního 

cípu (v2). C. rotundifolia s.s. měla více se větvící květenství a tím pádem více květů na lodyhu 

a delší květenství. Květy měla oproti endemitům menší, s kratšími a užšími kališními cípy, ale 

listy na lodyze měla delší (Obr. 31h-A-F). 

Obr. 31a: Analýza hlavních komponent zobrazující variabilitu mezi nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými 
taxony C. bohemica, C. tatrae ze subalpínských poloh a C. scheuchzeri s populačními průměry pro 142 populací 
(44 pop. Cb = C. bohemica, 25 pop. Ct sub = C. tatrae ze subalpínských poloh, 42 pop. Csch = C. scheuchzeri, 
31 pop. Cr = C. rotundifolia s.s.) za využití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek). Ve 
výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. C. rotundifolia s.s. populace R18 = Vrátná dolina, 
R10 = Chočské vrchy, v černém kruhu jsou populace lokality Pieniny (D378-D380, D386), křížek = populace R3 
Vavrišovo. Populace C1122 je C. rotundifolia s.s. z Česka (Jílové). V červeném kruhu převažují alpské populace 
C. rotundifolia s.s.  

R18 

R10 

C1122 
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Obr. 31b: Analýza hlavních komponent zobrazující variabilitu mezi nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými 
taxony C. bohemica, C. tatrae ze subalpínských poloh a C. scheuchzeri pro jednotlivce za použití 24 znaků, počty 

jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 13 (Cb = C. bohemica, Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri, Ct 
sub = C. tatrae ze subalpínských poloh). Odchýlení jedinci C. rotundifolia s.s. vpravo nahoře pochází z různých 
populací. Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. 31c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 24 znaků zaměřenou na variabilitu mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. tatrae ze subalpínských poloh a C. scheuchzeri. Znak 
počet větvení květenství (v11) má největší hodnoty a kladně koreluje s komponentou PC1, stejně jako znak počet 
květů (v10), s počtem květů na lodyze (v10) klesá poměr délky koruny ku délce korunního cípu (v1.v2).  

 

 

 

Obr. 31d: Spider zobrazující oddělující se 
nížinnou C. rotundifolia a shluk 
vysokohorských taxonů C. bohemica, 
C. tatrae ze subalpínských poloh a 
C. scheuchzeri (Cb = C. bohemica, 
Ct_sub = C. tatrae ze subalpínských poloh, 

Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s.). 
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Tab. 18A: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám PCA populací a jedinců zaměřených 
na variabilitu mezi nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. tatrae ze subalpínských 
poloh a C. scheuchzeri. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,583 -0,338 v17s_l_hor -0,352 -0,372 v1d_C -0,493 0,587 v17s_l_hor 0,298 0,486 

v2d_C_cip 0,170 -0,539 v18d_l_str -0,560 -0,070 v2d_C_cip -0,047 0,642 v18d_l_str 0,444 0,586 

v3s_C_cip 0,557 -0,427 v19s_l_str 0,118 -0,783 v3s_C_cip -0,469 0,536 v19s_l_str 0,021 0,519 

v4d_K_cip 0,600 0,048 v15/v14 -0,543 -0,264 v4d_K_cip -0,535 0,690 v15/v14 0,228 -0,053 

v5s_K_cip 0,717 -0,317 v16/v17 -0,607 0,568 v5s_K_cip -0,590 0,394 v16/v17 0,482 0,109 

v10_kvet -0,796 -0,315 v1/v2 0,589 0,323 v10_kvet 0,725 0,160 v1/v2 -0,552 -0,113 

v11_vetve -0,720 -0,444 v1/v4 -0,427 -0,261 v11_vetve 0,729 0,207 v1/v4 0,386 -0,447 

v12l_dole -0,441 0,384 v2/v3 -0,651 -0,034 v12l_dole 0,341 -0,104 v2/v3 0,579 0,053 

v13l_zbyt -0,685 -0,169 v2/v5 -0,677 -0,024 v13l_zbyt 0,599 -0,083 v2/v5 0,579 0,098 

v14d_kvet -0,715 -0,391 v4/v5 -0,085 0,366 v14d_kvet 0,712 0,328 v4/v5 -0,061 0,455 

v15d_lod -0,405 -0,366 v18/v19 -0,443 0,682 v15d_lod 0,326 0,188 v18/v19 0,293 -0,039 

v16d_l_hor -0,719 0,199 v12/13 0,086 0,470 v16d_l_hor 0,612 0,484 v12/13 -0,137 -0,032 

 

Diskriminační kanonická analýza pro nížinný taxon Campanula rotundifolia a vysokohorské 

taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae. 

Skupiny předem definované na základě velikosti genomu, geografie a habitatu se 

v diskriminační analýze překrývaly (Obr. 31e). Podle první osy se oddělovala C. rotundifolia s.s., 

která měla široký rozptyl a zasahovala částečně do horských taxonů a to i v analýze pro dvě 

skupiny (horské x nížinné, viz Obr. 31g). Podle druhé osy se oddělovala C. bohemica a C. tatrae. 

Podíly variability vyjádřené 3 osami (Obr. 31e) dosahovaly následujících procentuálních 

hodnot CDA1 49.01 %, CDA2 36.99 % a CDA3 14 %. Znaky, které nejvíce korelovaly s první osou 

byly šířka a délka kališního cípu (v5, v4), počet listů v horní části lodyhy (v13) a poměr znaků 

délka korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5). Tento poměr byl vyšší u druhu 

C. rotundifolia s.s., který měl užší kališní cíp a rovněž užší korunní cíp oproti horským 

zástupcům a měl větší počet listů na lodyze. S druhou osou nejvýznačněji koreloval znak 

šířka listu ve střední části lodyhy (v19). U taxonu C. rotundifolia s.s. byl list podobně široký jako 

u C. tatrae a C. scheuchzeri, ale druh C. bohemica měl výrazně širší list ve střední části lodyhy 

(Obr. 31f, Obr. 31h-D-H, Tab. 18B).  

Klasifikační diskriminační analýza (Tab. 18C-1) správně zařadila za využití všech 24 znaků 

(bez papil, bez odění, bez délky blizny s čnělkou a bez délky tyčinky) průměrně ≈ 75.66 % 

jedinců k příslušnému druhu.  

Kroková diskriminační stepwise analýza (Tab. 18D) použitá ke zjištění signifikantní 

významnosti (Pr = 0.005) užitých znaků odhalila, že k determinování skupin bylo potřeba užití 

20 znaků. Znaky poměr délky ku šířce korunního cípu (v2/v3), poměr počtu listů v bazální části 

lodyhy ku zbytku listů na lodyze (v12/v13), (Obr. 31h-G, H), délka korunního cípu (v2) a poměr 

délky ku šířce kališního cípu (v4) vyšly nesignifikantně a za použití ostatních 20 znaků už 

k rozdělení skupin více nepomohou. Podle hodnoty příspěvku jednotlivých znaků (F) vyšlo šest 

nejvýznačnějších znaků v následujícím sestupném pořadí: počet listů v horních 2/3 lodyhy 

(v13), šířka kališního cípu (v5), počet větvení květenství (v11), počet květů na lodyze (v10), 
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délka kališního cípu (v4) a poměr délky korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5). Nakonec 

klasifikační diskriminační analýza s užitím 20 signifikantních znaků odhalila vyšší procento 

(≈ 78.71 %) přiřazení jedinců ke správnému druhu (Tab. 18C-2). Jednotlivé znaky byly dále 

otestovány modely, které zjišťují příspěvky znaků, o kolik daný znak přispěl k vysvětlení 

variability mezi skupinami (marginal test model) a do jaké míry analýzu vylepšil (unique test 

model). Nejvíce variability vysvětlil znak počet listů v horní části lodyhy (v13) a délka lodyhy 

(v15), (Tab. 18E).  

Obr. 31e: Kanonická diskriminační analýza zobrazující variabilitu mezi nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými 
taxony C. bohemica, C. tatrae ze subalpínských poloh a C. scheuchzeri za použití 24 znaků. Třetí 
komponenta CDA3 vysvětluje 14 % variability. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 13 (Cb = C. bohemica, 
Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri, Ct sub = C. tatrae ze subalpínských poloh). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. 31f: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 24 znaků a zaměřené na variabilitu mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh. 
S komponentou CDA1 v záporných hodnotách nejsilněji koreluje znak šířka kališního cípu (v5). Kladných hodnot 
nabývá znak počet listů na zbytku lodyhy (v13) korelující s komponentou CDA1. S vyšším počtem listů v horních 
2/3 lodyhy se zužuje šířka kališního cípu (Obr. 31h-E,G).  
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Obr. 31g: Diskriminační analýza pro dvě skupiny: nížinné (nížina: C. rotundifolia s.s.; 348 jedinců) a horské jedince 
(subalpinum: C. tatrae., C. scheuchzeri, C bohemica; 829 jedinců). 

Tab. 18B: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám CDA (4 skupiny) zaměřené rozdíly mezi 
nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh 
a příspěvky jednotlivých znaků k příslušným komponentám CDA pro 2 skupiny: nížina (C. rotundifolia s.s.) 
a subalpinum (C. tatrae, C. scheuchzeri, C. bohemica). Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 
Červeně označen znak počet listů v horních 2/3 lodyhy (v13). 

CDA     CDA 2 skupiny   

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,368 -0,099 v17s_l_hor 0,111 0,004 v1d_C -0,395 v17s_l_hor 0,114 

v2d_C_cip -0,055 0,043 v18d_l_str 0,124 0,013 v2d_C_cip -0,053 v18d_l_str 0,126 

v3s_C_cip -0,313 -0,076 v19s_l_str -0,156 0,386 v3s_C_cip -0,335 v19s_l_str -0,041 

v4d_K_cip -0,394 -0,202 v15/v14 0,109 0,112 v4d_K_cip -0,431 v15/v14 0,136 

v5s_K_cip -0,443 -0,038 v16/v17 0,320 -0,246 v5s_K_cip -0,445 v16/v17 0,228 

v10_kvet 0,371 0,292 v1/v2 -0,378 -0,184 v10_kvet 0,444 v1/v2 -0,418 

v11_vetve 0,331 0,391 v1/v4 0,280 0,167 v11_vetve 0,423 v1/v4 0,3 

v12l_dole 0,215 -0,244 v2/v3 0,362 0,177 v12l_dole 0,145 v2/v3 0,406 

v13l_zbyt 0,429 0,208 v2/v5 0,414 0,11 v13l_zbyt 0,477 v2/v5 0,433 

v14d_kvet 0,244 0,325 v4/v5 -0,041 -0,14 v14d_kvet 0,327 v4/v5 -0,065 

v15d_lod 0,064 0,258 v18/v19 0,224 -0,317 v15d_lod 0,142 v18/v19 0,12 

v16d_l_hor 0,329 -0,169 v12/13 -0,096 -0,368 v16d_l_hor 0,263 v12/13 -0,173 

 

Tab. 18C-1: Klasifikační diskriminační analýza nížinné C. rotundifolia a vysokohorských taxonů C. bohemica, 
C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh odhalující počet správně určených jedinců za užití 24 
determinačních znaků (Cb = C. bohemica, Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri, Ct sub = C. tatrae ze 
subalpínských poloh, sloupec Total je počet použitých jedinců viz. Tab. 13; řádek Total je počet správně 
zařazených jedinců k příslušnému taxonu plus počty tohoto taxonu zařazené k ostatním taxonům; poslední 
sloupec Correct je procentuální vyjádření správného zařazení jedinců k příslušnému taxonu).  

Taxon Cb Cr Csch Ct_sub Total Correct [%] 

Cb 217 2 16 3 238 91.18 

Cr 12 281 26 29 348 80.75 

Csch 37 10 248 87 382 64.92 

Ct_sub 3 17 45 146 211 69.19 

Total 269 310 335 265 1179 75.66 
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Tab. 18C-2: Klasifikační diskriminační analýza nížinné C. rotundifolia a vysokohorských taxonů C. bohemica, 
C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh odhalující počet správně určených jedinců za užití 20 
determinačních znaků, které vyšly v analýze stepwise signifikantně (Cb = C. bohemica, Cr = C. rotundifolia s.s., 
Csch = C. scheuchzeri, Ct sub = C. tatrae ze subalpínských poloh). 

Taxon Cb Cr Csch Ct_sub Total Correct [%] 

Cb 219 1 15 3 238 92.02 

Cr 9 291 27 21 348 83.62 

Csch 33 9 267 73 382 69.90 

Ct_sub 3 16 41 151 211 71.56 

Total 264 317 350 248 1179 78.71 

 

Tab. 18D: Výsledky stepwise analýzy testující 24 znaků analýzy zaměřené na rozdíly mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh 
zobrazující 4 nesignifikantní znaky, které již významně nepřispívají k analýze CDA.  

Znak název znaku Df AIC F Pr (˃F) 

v2/v3 poměr délky ku šířce korunního cípu 1 634.36 2.6147 0.055 

v12/v13 poměr počtu listů na lodyze 1 634.95 2.0399 0.145 

v4/v5 poměr délky ku šířce kališního cípu 1 635.85 1.1578 0.345 

v2d_C_cip délka korunního cípu 1 636.84 0.1793 0.900 

 
Tab. 18E: Souhrn 24 znaků užitých v datasetu II: Variabilita mezi nížinnou C. rotundifolia a vysokohorskými taxony 
C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh s výsledky testů marginal a unique zobrazující 
signifikantní příspěvky vysvětlující variabilitu CDA analýzy a o kolik analýzu vylepšily. Šedou barvou jsou označeny 
znaky s největšími hodnotami. 

marginal    unique   

znak AIC F Pr (˃F) ChiSquare F Pr (˃F) 

v1d_C 1203.24 99.87 0.005 0.004 2.75 0.035 

v2d_C_cip 1286.88 12.42 0.005 0.002 1.14 0.323 

v3s_C_cip 1223.21 78.43 0.005 0.002 1.72 0.165 

v4d_K_cip 1190.93 113.27 0.005 0.006 4.10 0.006 

v5s_K_cip 1179.49 125.86 0.005 0.009 6.30 0.001 

v10_kvet 1190.49 113.76 0.005 0.017 11.69 0.001 

v11_vetve 1187.75 116.76 0.005 0.021 14.67 0.001 

v12l_dole 1239.55 61.15 0.005 0.019 13.31 0.001 

v13l_zbyt 1179.32 126.05 0.005 0.014 9.76 0.001 

v14d_kvet 1224.15 77.42 0.005 0.030 21.15 0.001 

v15d_lod 1258.71 41.19 0.005 0.084 58.89 0.001 

v16d_l_hor 1219.81 82.05 0.005 0.004 3.09 0.018 

v17s_l_hor 1288.78 10.51 0.005 0.026 18.39 0.001 

v18d_l_str 1287.46 11.85 0.005 0.005 3.39 0.015 

v19s_l_str 1232.05 69.05 0.005 0.035 24.73 0.001 

v15/v14 1285.49 13.83 0.005 0.006 4.21 0.005 

v16/v17 1214.42 87.83 0.005 0.012 8.19 0.001 

v1/v2 1200.45 102.90 0.005 0.002 1.06 0.358 

v1/v4 1226.82 74.59 0.005 0.008 5.42 0.002 

v2/v3 1206.64 96.20 0.005 0.006 3.86 0.013 

v2/v5 1192.38 111.69 0.005 0.009 6.59 0.001 

v4/v5 1277.87 21.56 0.005 0.001 0.88 0.439 

v18/v19 1231.02 70.14 0.005 0.007 4.76 0.004 

v12/13 1237.35 63.46 0.005 0.002 1.71 0.149 
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Obr. 31h-(A-H): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset II: Variabilita mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh 
(Cr = C. rotundifolia s.s., Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri, Ct = C. tatrae ze subalpínských poloh). 
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4.2.3 Dataset III: Rozdíly hory 

Morfologická variabilita mezi horskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae (subalpinum) 

Morfologické rozdíly pouze mezi horskými endemity C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae, 

byly zjišťovány v následujících analýzách PCA a CDA opět za použití 24 znaků (bez papil, bez 

odění, bez délky blizny s čnělkou a délky tyčinek). Z důvodů velké morfologické variability 

a nejasného taxonomického zařazení podhorských jedinců ve Vysokých Tatrách (buď k taxonu 

C. tatrae nebo C. rotundifolia), byly v následujících analýzách použity pouze rostliny 

z alpínského bezlesí (Ct_sub).  

V analýze PCA populací se podle první osy lehce odděloval taxon C. bohemica, zatímco 

C. tatrae a C. scheuchzeri se překrývaly (Obr. 32a), avšak v analýze PCA jedinců není patrný 

žádný trend (Obr. 32b). Znaky korelované s první osou (Tab. 19A, Obr. 32c+g-B, C, E) byly: 

délka květenství (v14), počet květů (v10) a počet větvení květenství (v11) a délky listů v horní 

i střední části lodyhy (v16, v18). S druhou osou korelovaly generativní znaky délka koruny (v1) 

a šířka korunního cípu (v3). Druh C. scheuchzeri měl průměrně nejméně květů i nejméně 

větvené květenství a měl z endemitů nejmenší květy s užšími korunními cípy (Obr. 32g-A-F). 

Obr. 32a: Analýza hlavních komponent horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských 
poloh s populačními průměry pro 111 populací (44 pop. Cb = C. bohemica, 42 pop. Csch = C. scheuchzeri, 25 pop 
Ct_sub = C. tatrae ze subalpínských poloh) za použití 24 znaků. Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 
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Obr. 32b: Analýza hlavních komponent horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských 
poloh pro jednotlivce za použití 24 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 13 (Cb = C. bohemica, 
Csch = C. scheuchzeri, Ct_sub = C. tatrae ze subalpínských poloh). Ve výřezu vlevo nahoře jsou zobrazeny 
příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 32c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 24 znaků zaměřené na variabilitu mezi horskými endemity 

C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae ze subalpínských poloh. Znak délka květenství (v14) má největší hodnoty 

a kladně koreluje s komponentou PC1. Délka květenství je znak nezávislý na většině generativních znaků (např. 

v3, v1, v5). 

 

 
 
 
 
 
 
Obr. 32d: Spider zobrazující shluk horských 
taxonů (Cb = C. bohemica, Ct_sub = C. tatrae 
ze subalpínských poloh,  
Csch = C. scheuchzeri). 
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Tab. 19A: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců zaměřených 
na variabilitu mezi horskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae ze subalpínských poloh. Šedou barvou 
jsou označeny znaky s největšími hodnotami. Červeně je zdůrazněn znak počet listů v bazální 1/3 lodyhy (v12), 
(Obr. 32g-A), který je taxonomicky význačným znakem pro taxon C. bohemica již na základě předchozích studií 
(Hanušová 2014), v analýze PCA horských taxonů dosahoval průměrných hodnot, ale v analýze PCA jedinců 
(Obr. 32b) či ve spideru (Obr. 32d) je znát lehká tendence k oddělení taxonu C. bohemica podél druhé osy, 
s kterou znak koreloval. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,278 -0,629 v17s_l_hor 0,616 -0,064 v1d_C 0,279 0,644 v17s_l_hor 0,618 0,045 

v2d_C_cip 0,457 -0,557 v18d_l_str 0,671 0,150 v2d_C_cip 0,451 0,581 v18d_l_str 0,670 -0,163 

v3s_C_cip 0,229 -0,676 v19s_l_str 0,532 -0,424 v3s_C_cip 0,235 0,694 v19s_l_str 0,534 0,412 

v4d_K_cip 0,356 -0,442 v15/v14 0,253 0,179 v4d_K_cip 0,362 0,428 v15/v14 0,259 -0,141 

v5s_K_cip 0,274 -0,594 v16/v17 0,141 0,519 v5s_K_cip 0,271 0,595 v16/v17 0,134 -0,530 

v10_kvet 0,693 0,313 v1/v2 -0,335 0,048 v10_kvet 0,696 -0,324 v1/v2 -0,326 -0,062 

v11_vetve 0,719 0,246 v1/v4 -0,217 0,126 v11_vetve 0,721 -0,263 v1/v4 -0,220 -0,096 

v12l_dole 0,148 0,564 v2/v3 0,311 0,176 v12l_dole 0,141 -0,480 v2/v3 0,292 -0,181 

v13l_zbyt 0,198 0,156 v2/v5 0,118 0,150 v13l_zbyt 0,180 -0,096 v2/v5 0,120 -0,128 

v14d_kvet 0,746 0,296 v4/v5 0,154 0,027 v14d_kvet 0,744 -0,314 v4/v5 0,163 -0,047 

v15d_lod 0,342 0,000 v18/v19 -0,047 0,513 v15d_lod 0,331 0,052 v18/v19 -0,049 -0,512 

v16d_l_hor 0,633 0,325 v12/13 0,016 0,395 v16d_l_hor 0,632 -0,346 v12/13 0,022 -0,383 

 

Diskriminační kanonická analýza horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze 

subalpínských poloh 

V kanonické diskriminační analýze se zřetelně podél první osy odděloval taxon 

C. bohemica (Obr. 32e). Druhy C. tatrae a C. scheuchzeri se sice překrývaly, ale je zde patrná 

tendence k segregaci. Nejdůležitější znak, který přispěl k tomuto rozdělení skupin, byl počet 

listů v bazální třetině lodyhy (v12). U druhů C. tatrae a C. scheuchzeri bývají lístky bohatě 

nahloučené ve spodní části lodyhy, ale u druhu C. bohemica tomu tak není. S první osou 

význačně korelovaly znaky (Tab. 19B, Obr. 32f) délka listu v horní části lodyhy a šířka listu ve 

střední části lodyhy (v16 a v19). Nejvyšší hodnoty nabýval poměrový znak (v1/v4) délka koruny 

ku délce kališního cípu korelovaný s druhou osou (Obr. 32g-F). Taxon C. scheuchzeri měl 

průměrně nejmenší květy s nejdelším kališním cípem. Rostliny taxonu C. bohemica měly 

nejkratší list v horní části lodyhy a nejširší list ve střední části lodyhy (Obr. 32g-C, D). 

Výsledky z klasifikační diskriminační analýzy (Tab. 19C) ukazují, že užitím všech 24 znaků 

(bez papil, bez odění, bez délky blizny s čnělkou a délky tyčinek) lze určit téměř všechny jedince 

druhu C. bohemica i většinu jedinců druhů C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh 

(≈ 77.38 %). 

Kroková diskriminační stepwise analýza (Tab. 19D) použitá ke zjištění signifikantní 

významnosti (Pr = 0.005) užitých znaků odhalila, že k determinování skupin je potřeba užití 15 

znaků a k rozdělení skupin v analýze CDA už výrazněji nepomohou poměrové znaky 

délka lodyhy ku délce květenství (v15/v14), délka ku šířce korunního cípu (v2/v3), 

šířka korunního cípu (v3), délka ku šířce kališního cípu (v4/v5), poměr počtu listů v bazální 1/3 

lodyhy ku zbytku listu na lodyze (v12/v13), délka koruny (v1), délka korunního cípu (v2), 

poměr korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5) a délka kališního cípu (v4). Podle hodnoty 
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příspěvku jednotlivých znaků (F) vyšlo šest nejvýznačnějších znaků v následujícím sestupném 

pořadí: poměr délky ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17), šířka listu ve střední části 

lodyhy (v19), poměr délky ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19), počet listů v bazální 

části lodyhy (v12), (Obr. 32g-A), délka listu v horní části lodyhy (v16) a poměr počtu listů 

v bazální 1/3 lodyhy ku zbytku listů na lodyze (v12/v13). Klasifikační diskriminační 

analýza odhalila vyšší procento (≈ 81.11 %) přiřazení jedinců ke správnému druhu s užitím 

pouze 15 signifikantních znaků (Tab. 19C-2). Jednotlivé znaky byly dále otestovány modely, 

které zjišťují příspěvky znaků, o kolik daný znak přispěl k vysvětlení variability mezi skupinami  

(marginal test model) a do jaké míry analýzu vylepšil (unique test model). Nejvíc variability 

vysvětlil signifikantní znak poměr délky ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17) 

a délka lodyhy (v15), (Tab. 19E).  

 
Obr. 32e: Kanonická diskriminační analýza za využití 24 znaků zaměřená na rozdíly mezi horskými endemity 
C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 13 
(Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri, Ct_sub = C. tatrae ze subalpínských poloh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Obr. 32f: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 24 znaků zaměřená na rozdíly mezi horskými endemity 
C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae ze subalpínských poloh. Nejvyšší hodnoty nabýval poměrový znak 
délka koruny ku délce kališního cípu (v1/v4) kladně korelující s komponentou CDA2. S komponentou CDA1 
korelovaly především délka listu v horní části lodyhy (v16) a šířka list ve střední části lodyhy (v19). Tyto dva znaky 
jsou na sobě závislé - čím delší je list v horní části lodyhy, tím je ve střední části lodyhy list užší. 
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Tab. 19B: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám CDA jedinců zaměřených na rozdíly mezi 
horskými taxony C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae ze subalpínských poloh. Šedou barvou jsou označeny 
znaky s největšími hodnotami. Červeně je zdůrazněn znak počet listů v bazální 1/3 lodyhy (v12), (Obr. 32g-A), 
který je taxonomicky význačným znakem pro taxon C. bohemica již na základě předchozích studií (Hanušová 
2014), v analýze CDA horských taxonů dosahoval průměrných hodnot a koreloval s oběma osami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,072 0,215 v11_vetve -0,225 0,149 v17s_l_hor 0,046 -0,083 v1/v4 -0,007 0,477 

v2d_C_cip -0,051 0,280 v12l_dole 0,292 -0,285 v18d_l_str 0,046 0,014 v2/v3 0,017 0,029 

v3s_C_cip -0,066 0,242 v13l_zbyt 0,029 0,135 v19s_l_str -0,366 -0,051 v2/v5 0,105 0,095 

v4d_K_cip -0,013 -0,249 v14d_kvet -0,160 -0,025 v15/v14 -0,040 0,080 v4/v5 0,097 -0,412 

v5s_K_cip -0,140 0,135 v15d_lod -0,191 -0,365 v16/v17 0,369 0,078 v18/v19 0,348 0,109 

v10_kvet -0,123 0,110 v16d_l_hor 0,299 0,031 v1/v2 -0,018 -0,137 v12/13 0,212 -0,328 

 
Tab. 19C-1: Klasifikační diskriminační analýza vysokohorských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze 
subalpínských poloh odhalující počet správně určených jedinců za užití 24 determinačních znaků 
(Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri, Ct sub = C. tatrae ze subalpínských poloh. Sloupec Total je počet 
použitých jedinců (viz Tab. 13); řádek Total je počet správně zařazených jedinců k příslušnému taxonu plus počty 
tohoto taxonu zařazené k ostatním taxonům; poslední sloupec Correct je procentuální vyjádření správného 
zařazení jedinců k příslušnému taxonu). 

Taxon Cb Csch Ct_sub Total Correct [%] 

Cb 222 12 4 238 93.28 

Csch 32 266 84 382 69.63 

Ct_sub 3 53 155 211 73.46 

Total 257 331 243 831 77.38 
 
Tab. 19C-2: Klasifikační diskriminační analýza vysokohorských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze 
subalpínských poloh odhalující počet správně určených jedinců za užití 15 determinačních znaků 
(Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri, Ct sub = C. tatrae ze subalpínských poloh), které vyšly v analýze 
stepwise signifikantně. 

Taxon Cb Csch Ct_sub Total Correct [%] 

Cb 228 8 2 238 95.80 

Csch 26 283 73 382 74.08 

Ct_sub 3 45 163 211 77.25 

Total 257 336 238 831 81.11 
 
Tab. 19D: Výsledky stepwise analýzy testující 24 znaků zaměřené na rozdíly mezi vysokohorskými taxony 
C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh a zobrazující 9 nesignifikantních znaků, které již 
významně nepřispívají k analýze CDA. 

Znak název znaku Df AIC F Pr (˃F) 

v15/v14 poměr délky lodyhy ku délce květenství 1 46.162 1.3336 0.230 

v2/v3 poměr délky ku šířce korunního cípu 1 46.715 0.7914 0.445 

v3s_C_cip šířka korunního cípu 1 47.329 0.1895 0.760 

v4/v5 poměr délky ku šířce kališního cípu 1 47.328 0.1909 0.830 

v12/v13 poměr počtu listů na lodyze 1 47.318 0.2008 0.840 

v1d_C délka koruny 1 47.392 0.1279 0.855 

v2d_C_cip délka korunního cípu 1 47.412 0.1086 0.870 

v2/v5 poměr délky korunního cípu ku šířce kališního cípu 1 47.478 0.0435 0.960 

v4d_K_cip délka kališního cípu 1 47.482 0.0398 0.985 
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Tab. 19E: Souhrn 24 znaků užitých v datasetu III: Variabilita mezi vysokohorskými taxony C. bohemica, 
C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh s výsledky testů marginal a unique zobrazující signifikantní 
příspěvky vysvětlující variabilitu CDA analýzy a o kolik analýzu vylepšily. Šedou barvou jsou označeny znaky 
s největšími hodnotami. 

Marginal       Unique     

Znak AIC F Pr (˃F) ChiSquare F Pr (˃F) 

v1d_C 567.33 12.74 0.005 0.001 0.96 0.382 

v2d_C_cip 564.25 15.87 0.005 0.0002 0.12 0.876 

v3s_C_cip 565.97 14.12 0.005 0.002 1.43 0.245 

v4d_K_cip 569.20 10.85 0.005 0.002 1.38 0.258 

v5s_K_cip 559.04 21.18 0.005 0.0004 0.32 0.731 

v10_kvet 564.10 16.02 0.005 0.023 18.02 0.001 

v11_vetve 532.78 48.48 0.005 0.067 53.20 0.001 

v12l_dole 498.80 85.10 0.005 0.022 17.96 0.001 

v13l_zbyt 576.07 3.93 0.015 0.009 7.03 0.001 

v14d_kvet 556.70 23.58 0.005 0.019 15.31 0.001 

v15d_lod 527.62 53.94 0.005 0.085 67.56 0.001 

v16d_l_hor 506.27 76.92 0.005 0.007 5.88 0.009 

v17s_l_hor 576.79 3.21 0.025 0.011 9.08 0.001 

v18d_l_str 578.01 1.99 0.145 0.005 3.64 0.028 

v19s_l_str 476.37 110.11 0.005 0.029 22.88 0.001 

v15/v14 577.36 2.65 0.095 0.002 1.21 0.308 

v16/v17 474.69 112.01 0.005 0.006 4.56 0.01 

v1/v2 576.45 3.56 0.06 0.0001 0.12 0.889 

v1/v4 542.79 37.97 0.005 0.013 10.12 0.001 

v2/v3 579.58 0.43 0.665 0.002 1.26 0.302 

v2/v5 568.20 11.86 0.005 0.001 1.04 0.381 

v4/v5 543.93 36.78 0.005 0.002 1.40 0.261 

v18/v19 483.44 102.16 0.005 0.01 7.86 0.001 

v12/13 524.77 56.97 0.005 0.0002 0.15 0.855 
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Obr. 32g-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset III: Variabilita mezi vysokohorskými taxony 

C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae ze subalpínských poloh (Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri, 

Ct = C. tatrae ze subalpínských poloh). 
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4.2.4 Dataset IV: Morfologická variabilita v Alpách 

Detailněji bylo nahlédnuto na morfologickou variabilitu napříč Alpami. A to jak na rozdíly 

mezi horským endemitem C. scheuchzeri a níže rostoucí C. rotundifolia s.s. z Alp, tak na rozdíly 

v rámci druhu C. scheuchzeri, kde byly skupiny definovány dle státu (Francie, Rakousko, 

Švýcarsko a Itálie), respektive Východní (rakouské C. scheuchzeri + populace A349 z Itálie) 

a Západní Alpy (francouzské, švýcarské a italské C. scheuchzeri), (viz Příloha 1 Morfologie IV_2). 

Tab. 20: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s. a C. scheuchzeri a znaků datasetu IV (Cr = C. rotundifolia s.s. 
z Alp, Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy, Rak = Rakouské Alpy, Sw = Švýcarské Alpy). 
Výsledky analýzy IV_2: Variabilita Csch v Alpách jsou uvedeny v příloze 1 Morfologie IV_2. 

 

IV_1 Morfologická variabilita mezi taxonem C. rotundifolia s.s. z Alp a horským endemitem 

C. scheuchzeri v Alpách 

Podél první osy se v obou analýzách PCA (populací i jedinců), (Obr. 33a+b) za použití 28 

znaků (bez papil, jež nebyly pro všechny zastoupené jedince dostupné) taxony C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia s.s. oddělovaly. V analýze PCA populací (Tab. 21A) se skupiny oddělily pouze 

s malým překryvem a znaky, které byly nejvíce korelované s první osou a přispěly k tomuto 

oddělení, byly počet květů na lodyze (v10), počet větvení květenství (v11), délka květenství 

(v14) a generativní znaky, především délka kališního cípu (v4) a s druhou osou korelující znak 

délka prašníku (v8), (Obr. 33f-B-F). Znaky korelované s první osou v PCA jedinců byly obdobné, 

přibyla délka koruny (v1), (Obr. 33f-A) a s druhou osou korelovaly nejvíce délky listů v horní 

a střední části lodyhy (v16 a v18). Horský taxon C. scheuchzeri měl méně květů na lodyze, ale 

zato větších a s delším kališním cípem a delším prašníkem. Pokud tvořil květenství, tak bylo 

kratší a méně větvené než u taxonu C. rotundifolia s.s. V horní části lodyhy měl taxon 

C. scheuchzeri kratší listy, ale ve střední části naopak delší než taxon C. rotundifolia s.s. 

Dataset IV 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Cr Csch 

1  
Variabilita Cr x 
Csch v Alpách 

13 182 42 382 28 Výsledky 

2  
Variabilita Csch v 

Alpách 
Csch Fr Csch It Csch Rak Csch Sw 

27 Př. IV_2 
3 18 17 174 20 155 2 35 
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Obr. 33a: Analýza hlavních komponent populací alpských taxonů C. scheuchzeri a C. rotundifolia s populačními 
průměry pro 55 populací (Cr = 13 populací C. rotundifolia s.s., Csch = 42 populací C. scheuchzeri) za užití 28 znaků 
(bez papil). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 33b: Analýza hlavních komponent alpských taxonů C. scheuchzeri a C. rotundifolia pro jednotlivce, počty 
jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 20 (Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri) za použití 28 znaků (bez 
papil). Ve výřezu vlevo nahoře jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 33c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků a zaměřené na variabilitu mezi horským endemitem 
C. scheuchzeri a C. rotundifolia z Alp. Znak (v4) korelovaný s první komponentou PC1 nabývá největší hodnoty. 
Znaky počet květů a počet větvení květenství (v10 a v11) záporně korelující s první komponentou jsou závislé 
na poměru délky koruny ku délce korunního cípu (v1.v2), tj. s rostoucím počtem květů na lodyze se jejich velikost 
zmenšuje. 
 
Tab. 21A: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám PCA populací a jedinců zaměřených 
na variabilitu mezi horským endemitem C. scheuchzeri a C. rotundifolia z Alp. Šedou barvou jsou označeny znaky 
s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,640 0,527 v15d_lod 0,422 0,453 v1d_C 0,703 -0,453 v15d_lod -0,163 -0,425 

v2d_C_cip -0,050 0,676 v16d_l_hor 0,327 0,611 v2d_C_cip 0,208 -0,644 v16d_l_hor -0,147 -0,687 

v3s_C_cip -0,482 0,478 v17s_l_hor 0,422 0,520 v3s_C_cip 0,558 -0,412 v17s_l_hor -0,229 -0,469 

v4d_K_cip -0,813 0,456 v18d_l_str 0,040 0,638 v4d_K_cip 0,821 -0,310 v18d_l_str 0,100 -0,666 

v5s_K_cip -0,424 0,661 v19s_l_str 0,270 0,549 v5s_K_cip 0,469 -0,314 v19s_l_str -0,126 -0,467 

v6_b_c -0,645 0,534 v15/v14 0,642 0,421 v6_b_c 0,608 -0,458 v15/v14 -0,184 -0,198 

v7_nitka -0,512 -0,105 v16/v17 -0,201 -0,058 v7_nitka 0,427 -0,110 v16/v17 0,098 -0,265 

v8_pras -0,032 0,781 v1/v2 -0,762 -0,215 v8_pras 0,328 -0,635 v1/v2 0,601 0,252 

v9_odeni 0,393 -0,063 v1/v4 0,739 -0,292 v9_odeni -0,267 0,000 v1/v4 -0,599 0,073 

v10_kvet 0,926 0,057 v2/v3 0,617 0,199 v10_kvet -0,731 -0,451 v2/v3 -0,504 -0,222 

v11_vetve 0,933 0,162 v2/v5 0,440 -0,079 v11_vetve -0,725 -0,469 v2/v5 -0,298 -0,215 

v12l_dole 0,442 0,366 v4/v5 -0,805 0,079 v12l_dole -0,241 -0,260 v4/v5 0,655 -0,137 

v13l_zbyt 0,597 -0,191 v18/v19 -0,355 -0,095 v13l_zbyt -0,521 -0,165 v18/v19 0,238 -0,071 

v14d_kvet 0,826 0,340 v12/13 -0,026 0,411 v14d_kvet -0,613 -0,585 v12/13 0,196 -0,090 

 

Diskriminační kanonická analýza alpských taxonů C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 

Diskriminační kanonická analýza (Obr. 33e) za použití 28 znaků (bez papil) dvou skupin 

alpských rostlin vyšla s malým překryvem. Znaky nejvíce korelované (Tab. 21B) byly 

délka kališního cípu (v4), počet květů a počet větvení květenství (v10 a v11) a poměrový znak 
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délka koruny ku délce kališního cípu (v1/v4). Znak (v9) charakter odění v dolní části lodyhy dosahoval 

malých hodnot. 

 
Obr. 33e: Kanonická diskriminační analýza za užití 28 znaků alpských taxonů C. scheuchzeri a C. rotundifolia, 
počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 20 (Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri). 

Tab. 21B: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušné komponentě CDA jedinců zaměřené na rozdíly mezi 
horským endemitem C. scheuchzeri a C. rotundifolia z Alp. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,314 v8_pras -0,131 v15d_lod 0,067 v1/v2 -0,383 

v2d_C_cip -0,009 v9_odeni 0,186 v16d_l_hor 0,022 v1/v4 0,440 

v3s_C_cip -0,226 v10_kvet 0,519 v17s_l_hor 0,061 v2/v3 0,316 

v4d_K_cip -0,531 v11_vetve 0,470 v18d_l_str -0,075 v2/v5 0,234 

v5s_K_cip -0,250 v12l_dole 0,071 v19s_l_str 0,029 v4/v5 -0,394 

v6_b_c -0,280 v13l_zbyt 0,384 v15/v14 0,123 v18/v19 -0,116 

v7_nitka -0,155 v14d_kvet 0,307 v16/v17 -0,039 v12/13 -0,184 

 

 

 
 

 

počet květů počet větvení květenství 

délka kališního cípu délka koruny 

A B 

D C 



Výsledky 

57 
 

 

 
Obr. 33f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset IV_1: Morfologická variabilita mezi taxonem 
C. rotundifolia z Alp a alpským endemitem C. scheuchzeri (Cr = C. rotundifolia s.s. v Alpách, Csch = C. scheuchzeri). 

IV_2 Morfologické rozdíly u druhu C. scheuchzeri z různých částí Alp  

V analýze C. scheuchzeri z různých částí Alp byla v PCA populací za užití 27 znaků (bez papil, 

bez počtu větvení květenství v11, který koreloval se znakem v10 nad povolený limit |0.95| 

a byl proto z analýzy vyloučen) znatelná tendence k rozdělování skupiny na Západní 

(Francouzské, Švýcarské a Italské) a Východní Alpy (Rakousko, Itálie pouze populace A349) 

podél první osy (viz Př. 1 Morfologie IV_2: Obr. 34a). Znaky, které nejvíce přispěly k první ose 

(Př. IV_2: Tab. 22A, Obr. 34f-A, B, E, F), byly délka květenství (v14) a počet květů na lodyze 

(v10). Nejdelší květenství bylo detekováno u C. scheuchzeri z Itálie a většího počtu květů 

dosahovaly rovněž italské zvonky. Významnou měrou také k první ose přispěla šířka listu 

v horní části lodyhy (v17). S druhou osou korelovaly generativní znaky délka koruny 

a šířka korunního cípu (v1, v3). 

 V analýze PCA jedinců se skupiny překrývají (Př. IV_2: Obr. 34b). To značí, že užitých 27 

znaků nabývalo širokého rozptylu hodnot, a lze to vidět z boxplotů významně korelovaných 

znaků (Př. IV_2: Obr. 34f) nebo i z ordinace znaků k PCA jedinců (Př. IV_2: Obr. 34c). Ke znakům 

v1 a v3 z PCA populací, které korelovaly s druhou osou, přibyly znaky korelující s první osou: 

délka listu v horní části lodyhy (v16) a ve střední části lodyhy (v18), délka prašníku (v8) 

a délka korunního cípu (v2), (Př. IV_2: Tab. 22A, Obr. 34f-A, B, D). Většina vegetativních znaků 

vykazovala nezávislost na parametrech měřených na květech, až na poměrový znak 

délka koruny ku délce korunního cípu (v1/v2), který byl závislý na počtu květů (v10) a délce 

květenství (v14), tj. s prodlužujícím se květenstvím přibýval počet květů, které ale měly menší 

velikost (Př. IV_2: Obr. 34c).  

 Analýza CDA (Př. IV_2: Obr. 34d) za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství 

v11) rozdělovala podél první osy Východní (vlevo) a Západní Alpy (vpravo). S první osou 

koreloval znak délka květenství (v14). Podél druhé osy se od rakouské, italské a francouzské 

C. scheuchzeri oddělovala švýcarská C. scheuchzeri. S druhou osou nejvýznamněji koreloval 

znak počet listů v horních 2/3 lodyhy (v13), šířka korunního cípu (v3) a délka koruny (v1) - 

nejvíce listů a největší květy měla švýcarská C. scheuchzeri (Př. IV_2: Obr. 34e+f-B, C, E; 

Tab. 22B). U druhu C. scheuchzeri bylo zvláště nahlíženo na znak v9 charakteristika odění ve 

spodní části lodyhy (který je v literatuře často uváděn jako významný determinační znak - 

Kovanda 1970; Fedorov et Kovanda 1976; Fisher et Adler 1994; Frei 2007), kdy byly při měření 

položek nalezeny rostliny s lodyhami hustě pokrytými dlouhými chlupy (viz Metodika Obr. 22). 

Tento znak však v analýzách zaměřených na taxon C. scheuchzeri nabýval velmi malých (PCA) 

nebo průměrných hodnot (CDA), (Př. IV_2: Tab. 22A+B). 

délka květenství délka prašníku 

E F 
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4.2.5 Dataset V: Morfologické rozdíly na Slovensku a v Tatrách 

Vzhledem k taxonomické a morfologické komplexnosti C. tatrae byla variabilita taxonů 

na Slovensku, především v Tatrách, kde je centrum rozšíření, studována podrobněji. Opět bylo 

vytvořeno několik datasetů skupin s různým zastoupením jedinců a užitých znaků hledající 

odpovědi na kladené otázky (Tab. 23a). 

Tab. 23a: Souhrn s počty populací a jedinců C. rotundifolia s.s. a C. tatrae a znaků datasetu V 
(Cr = C. rotundifolia s.s., Ct = C. tatrae, sub = subalpinum, SK = Slovensko). Výsledky analýzy V_1B+C, V_2B, 
V_3A+B, V_4B viz Příloha 1 Morfologie V. 

 

Dataset V_1: Morfologická variabilita mezi taxonem C. tatrae a C. rotundifolia s.s. ze 

Slovenska 

První dataset se soustředil na morfologické rozdíly mezi horským endemitem C. tatrae 

a v nížině rostoucím taxonem C. rotundifolia s.s. Protože přesné definování druhu C. tatrae je 

velmi obtížné, byly ve srovnávacích analýzách s druhem C. rotundifolia s.s. zastoupeny rostliny 

druhu C. tatrae rostoucí pouze v alpínském bezlesí (Dataset V_1A). Druhý dataset porovnával 

C. rotundifolia s.s. z nižších poloh Slovenska a C. tatrae z nižších poloh (z podhorského lesa), 

(Př. V: V_1B) a ve třetím datasetu se sledovala morfologická variabilita mezi C. tatrae 

z alpínského bezlesí (subalpinum), C. tatrae z nížiny (z lesa) a slovenská C. rotundifolia s.s. 

(Př. V: V_1C). 

V_1A Morfologická variabilita mezi jedinci C. tatrae pocházejícími z alpínského bezlesí 

a C. rotundifolia s.s. z nižších poloh napříč Slovenskem 

V případě V_1A, kdy byly zastoupeny C. tatrae ze subalpina, se skupiny (C. tatrae 

a C. rotundifolia s.s.) rozdělovaly podle první osy PCA jak u populací, tak u jedinců (Obr. 35a+b). 

V tomto datasetu bylo užito 28 znaků (bez papil). Znaky korelované s první osou (Tab. 24A; 

Obr. 35f) byly v analýze PCA populací šířka kališního cípu (v5), počet větvení květenství (v11), 

Dataset V_1 Skupina - počet populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

A Variabilita Ct a Cr v SK hory x nížiny 
Cr SK Ct subalpinum 

28 Výsledky 
11 96 25 211 

B Variabilita Ct a Cr v SK nížina 
Cr SK Ct les 

28 Př.V_1B 
11 96 25 124 

C Variabilita Ct a Cr v SK 
Cr SK Ct les Ct sub 

28 Př.V_1C 
11 96 25 124 25 211 

Dataset V_2 Babia hora Nízké Tatry Vysoké Tatry 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

A Geografická variabilita Ct 6 36 18 135 45 325 28 Výsledky 

B Geografická variabilita Ct v subalpinu 2 15 9 80 14 116 28 Př.V_2B 

Dataset V_3 Geografická variabilita Ct 
Belianské 

Tatry 
Vysoké Tatry 

s.s. 
Západní 

Tatry 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

A - ve Vysokých Tatrách 7 64 30 220 8 40 27 Př.V_3A 

B - pouze v subalpinu Vysokých Tater 3 31 7 63 4 22 27 Př.V_3B 

Dataset V_4 Klinální variabilita Ct Ct les Ct kleč Ct sub 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

A - ve Vysokých Tatrách 18 85 13 123 14 116 27 Výsledky 

B - na Slovensku  25 124 18 161 25 211 28 Př.V_4B 
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počet listů v horních 2/3 lodyhy (v13) a délka květenství (v14). V analýze PCA jedinců 

korelovaly s první osou především znaky (Tab. 24A; Obr. 35c+f-A, B, F) počet větvení květenství 

(v11) a délka květenství (v14). Generativní znaky délka koruny (v1), délka korunního cípu (v2) 

a délka cípu kališního (v4) korelovaly s druhou osou. Rostliny C. rotundifolia s.s. měly menší 

korunu s kratším a užším kališním cípem, měly také více květů a více větvené květenství. 
Obr. 35a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí 
a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska s uvedenou ID 36 populací za použití 28 znaků (Cr = 11 pop. 

C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_subalpinum = 25 pop. C. tatrae z alpínského bezlesí). Ve výřezu vpravo dole 
jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. Oddálené populace R18 = Vrátná dolina, R10 = Chočské vrchy, 
u C. tatrae D386 = Pieniny, populace C. tatrae T211-216 jsou z nižších nadmořských výšek Nízkých Tater. 
Populace T237-238 pochází z Babie hory. 
Obr. 35b: Analýza hlavních komponent jedinců C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí 
a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska za užití 28 znaků (bez papil). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz 

Tab. 23a (Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct subalpinum = C. tatrae z alpínského bezlesí). Ve výřezu vlevo 
dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 35c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na variabilitu mezi C. tatrae pocházející 
z alpínského bezlesí a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. S první komponentou PC1 koreluje s nejvyšší 
hodnotou znak délka květenství (v14). 

Tab. 24A: Příspěvky 28 znaků k příslušným komponentám PCA populací a jedinců soustředících se na variabilitu 
mezi C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,712 -0,564 v15d_lod -0,636 -0,350 v1d_C 0,386 -0,781 v15d_lod -0,322 -0,128 

v2d_C_cip 0,311 -0,803 v16d_l_hor -0,656 -0,543 v2d_C_cip 0,014 -0,757 v16d_l_hor -0,669 -0,451 

v3s_C_cip 0,654 -0,505 v17s_l_hor -0,281 -0,618 v3s_C_cip 0,423 -0,673 v17s_l_hor -0,454 -0,483 

v4d_K_cip 0,395 -0,729 v18d_l_str -0,552 -0,683 v4d_K_cip 0,105 -0,811 v18d_l_str -0,510 -0,545 

v5s_K_cip 0,824 -0,398 v19s_l_str -0,250 -0,710 v5s_K_cip 0,581 -0,596 v19s_l_str -0,389 -0,485 

v6_b_c 0,308 -0,606 v15/v14 -0,318 0,318 v6_b_c 0,113 -0,650 v15/v14 -0,012 0,217 

v7_nitka 0,317 0,019 v16/v17 -0,676 -0,095 v7_nitka 0,200 -0,228 v16/v17 -0,489 -0,061 

v8_pras 0,603 -0,479 v1/v2 0,698 0,342 v8_pras 0,243 -0,627 v1/v2 0,478 0,071 

v9_odeni -0,691 -0,099 v1/v4 -0,079 0,481 v9_odeni -0,361 0,140 v1/v4 0,074 0,493 

v10_kvet -0,729 -0,131 v2/v3 -0,655 -0,091 v10_kvet -0,702 -0,101 v2/v3 -0,527 -0,028 

v11_vetve -0,755 -0,149 v2/v5 -0,862 -0,029 v11_vetve -0,785 -0,091 v2/v5 -0,703 0,102 

v12l_dole -0,240 0,355 v4/v5 -0,622 -0,243 v12l_dole -0,103 0,141 v4/v5 -0,529 -0,287 

v13l_zbyt -0,750 0,091 v18/v19 -0,400 0,131 v13l_zbyt -0,395 0,262 v18/v19 -0,138 0,084 

v14d_kvet -0,840 -0,235 v12/13 0,371 0,252 v14d_kvet -0,836 -0,157 v12/13 0,237 -0,066 

 

Diskriminační kanonická analýza mezi jedinci C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí 

a C. rotundifolia s.s. z nižších poloh napříč Slovenskem 

V kanonické diskriminační analýze (CDA) v případě V_1A (C. rotundifolia a C. tatrae ze 

subalpina) za užití 28 znaků (bez papil) se skupiny téměř nepřekrývaly (Obr. 35e). Nejvíce 

korelovaným znakem byl poměrový znak délka korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5), 
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další korelující znaky byly šířka korunního cípu (v3), šířka cípu kališního (v5) a délka květenství 

(v14), (Obr. 35f-C, D, E; Tab. 24B).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 35e: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí 
a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska za užití 28 znaků (bez papil), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz 
Tab. 23a (Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct subalpinum = C. tatrae z alpínského bezlesí). 

Tab. 24B: Příspěvky 28 znaků k příslušné komponentě CDA soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae pocházející 
z alpínského bezlesí a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,310 v8_pras -0,184 v15d_lod 0,219 v1/v2 -0,227 

v2d_C_cip -0,105 v9_odeni 0,295 v16d_l_hor 0,173 v1/v4 0,036 

v3s_C_cip -0,358 v10_kvet 0,276 v17s_l_hor 0,055 v2/v3 0,307 

v4d_K_cip -0,154 v11_vetve 0,334 v18d_l_str 0,175 v2/v5 0,463 

v5s_K_cip -0,428 v12l_dole 0,065 v19s_l_str 0,065 v4/v5 0,253 

v6_b_c -0,114 v13l_zbyt 0,315 v15/v14 0,013 v18/v19 0,147 

v7_nitka -0,188 v14d_kvet 0,374 v16/v17 0,223 v12/13 -0,158 

  

 

 

 

 

počet větvení květenství délka koruny 

A B 
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Obr. 35f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_1A: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska (Cr = C. rotundifolia s.s. ze 
Slovenska, Ct = C. tatrae z alpínského bezlesí). 
 

V_1B Morfologická variabilita mezi jedinci C. tatrae pocházejícími z lesa a C. rotundifolia s.s. 

z nižších poloh napříč Slovenskem 

V případě V_1B (C. rotundifolia a C. tatrae z lesa) v analýze PCA populací za užití 28 znaků 

(bez papil) se s překryvem podél první osy oddělovala C. rotundifolia (viz Př. 1 Morfologie 

V_1B: Obr. 36a). V PCA jedinců (viz Př. V_1B: Obr. 36b) se skupiny rozcházely podél druhé osy 

oproti případu A (C. rotundifolia a C. tatrae ze subalpina), kde se oddělovaly podél osy první. 

S první osou korelovaly znaky (Př. V_1B: Obr. 36e-C, E, F; Tab. 25A) délka a šířka listu v horní 

části lodyhy (v16, v17) a délka květenství (v14). Znak korelující s druhou osou byl 

šířka kališního cípu (v5), který vykazoval závislost na počtu listů na lodyze (v12 a v13). Taxon 

C. tatrae měl širší kališní cípy a na lodyze méně listů oproti C. rotundifolia s.s. (Př. V_1B: 

Obr. 36c).  

V kanonické diskriminační analýze (viz Př. V_1B: Obr. 36e) byl překryv skupin oproti analýze 

CDA případu V_1A větší. Silně korelující znaky byly obdobné (Př. V_1B: Obr. 36e-A, B, D; 

Tab. 25B): šířka kališního cípu (v5), poměr délky korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5), 

délka koruny (v1) a přítomnost odění na lodyze (v9). Taxon C. rotundifolia s.s. měl často 

lodyhu ve spodní části řídce oděnou na hranách, rostliny C. tatrae z lesa měly lodyhu častěji 

lysou. 

 

 

šířka korunního cípu šířka kališního cípu 

počet listů v horní části lodyhy délka květenství 

D C 

E F 
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V_1C Morfologická variabilita mezi taxonem C. rotundifolia s.s. ze Slovenska a C. tatrae 

pocházejícími jak z alpínského bezlesí, tak z lesa 

V případě V_1C (C. rotundifolia a C. tatrae ze subalpina a z lesa) se skupiny v PCA populací 

(viz Př. 1 Výsledky morfologie V_1C: Obr. 37a) za užití 28 znaků (bez papil) překrývaly, přesto 

se druh C. rotundifolia s.s. částečně odděloval podél první osy. Skupiny se překrývaly také 

v analýze PCA jedinců (Př. V_1C: Obr. 37b), kde měla C. rotundifolia s.s. tendenci k oddělení 

podél druhé osy. S první osou korelovaly znaky (Př. V_1C: Obr. 37c+f-D, F; Tab. 26A) 

délka květenství (v14) a počet větvení květenství (v11). S rostoucí délkou květenství se 

zmenšovala velikost květů. Taxon C. rotundifolia s.s. měl delší květenství s menšími květy než 

C. tatrae ze subalpina a z lesa (Př. V_1C: Obr. 37c+f-A, D).  

V analýze CDA (Př. V_1C: Obr. 37d) se opět podél první osy s překryvem 

oddělovala C. rotundifolia s.s. od C. tatrae ze subalpina a z lesa. Nejvíce korelované znaky 

s první osou (Př. V_1C: Obr. 37d+f-B, C, D, E; Tab. 26B) byly poměr délky korunního cípu ku 

šířce cípu kališního (v2/v5), šířka kališního cípu (v5) a délka květenství (v14). Největší hodnotu 

měl znak korelující se druhou osou délka lodyhy (v15). Nejdelší lodyhu měli jedinci C. tatrae 

z lesa. 

Dataset V_2: Morfologická variabilita taxonu C. tatrae v různých oblastech napříč 

areálem výskytu 

Druhý dataset V_2 byl zaměřený na morfologickou variabilitu samotného taxonu C. tatrae 

ze tří oblastí výskytu: Babia hora, Nízké Tatry a Vysoké Tatry. V případě V_2A byly zahrnuty 

všechny rostliny podél výškového gradientu (viz Metodika), v druhém případě V_2B byly 

zahrnuty pouze rostliny z alpínského bezlesí všech tří oblastí (Příloha 1 Výsledky morfologie 

V_2). 

Tab. 23c: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_2 (Ct = C. tatrae). Výsledky 
analýzy V_2B viz Příloha 1 Morfologie V_2. 

 

V_2A Geografická variabilita v morfologii jedinců C. tatrae z Babie hory, Nízkých Tater 

a Vysokých Tater  

V analýze hlavních komponent (PCA) populací C. tatrae z Babie hory, Nízkých a Vysokých 

Tater za užití 28 znaků (bez papil) se podél první osy oddělovaly populace C. tatrae z Nízkých 

Tater a z Babia hory od C. tatrae z Vysokých Tater (Obr. 38a). S první osou koreloval znak 

(Tab. 27A) délka kališního cípu (v4). S druhou osou korelovaly významně délky listů v horní i 

střední části lodyhy (v16, v18). V analýze hlavních komponent jedinců se skupiny překrývaly, 

přesto je zde znát tendence oddělení C. tatrae z Nízkých Tater a z Babia hory od C. tatrae z 

Vysokých Tater podél druhé osy, což ukazuje vysokou vnitrodruhovou morfologickou 

variabilitu taxonu C. tatrae napříč areálem výskytu na Slovensku (Obr. 38b). S první osou 

korelovaly generativní znaky (Obr. 38c+f-A, B, D; Tab. 27A): opět délka kališního cípu (v4), 

délka koruny (v1) a délka korunního cípu (v2). S druhou osou korelovaly znaky počet květů 

Dataset V_2 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Babia hora Nízké Tatry Vysoké Tatry 

A Geografická variabilita Ct 6 36 18 135 45 325 28 Výsledky 

B Geografická variabilita Ct v subalpinu 2 15 9 80 14 116 28 Př.V_2B 
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(v10), počet větvení (v11) a délka květenství (v14). Rostliny C. tatrae z Vysokých Tater měly 

nejméně květů na lodyze, častěji pouze jeden, tudíž měly zároveň nejkratší květenství, květy 

byly ale s nejdelším kališním cípem oproti květům z Nízkých Tater a Babie hory. Nejkratší listy 

měly rostliny na Babie hoře a nejkratší korunní cíp měly rostliny z Nízkých Tater. 

Obr. 38a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae (Ct) pocházejících z Babie hory, Nízkých Tater 
a Vysokých Tater s populačními průměry pro 69 populací za použití 28 znaků (Ct = C. tatrae, 6 populací 
z Babia hory, 18 pop. z Nízkých Tater, 45 pop. z Vysokých Tater). Ve výřezu vlevo nahoře jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 

Obr. 38b: Analýza hlavních komponent jedinců C. tatrae (Ct) ze tří oblastí výskytu (Babia hora, Nízké Tatry 
a Vysoké Tatry) s užitím 28 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23C. Ve výřezu vlevo dole jsou 
zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 38c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na variabilitu mezi C. tatrae pocházející 
z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. S komponentou PC2 koreloval pod největší hodnotou znak počet 
větvení květenství (v11), který v této analýze nevykazuje závislost na generativních znacích. 

Tab. 27A: Příspěvky 28 znaků k příslušným komponentám PCA populací a jedinců soustředící se na variabilitu 
mezi C. tatrae pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky 
s největšími hodnotami. 

 

Diskriminační kanonická analýza jedinců C. tatrae z Babia hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater 

V CDA (Obr. 38d) s užitím 28 znaků (bez papil) zaměřené na morfologické rozdíly mezi třemi 

oblastmi výskytu taxonu C. tatrae mají tendenci se rozdělovat podél první osy jedinci C. tatrae 

z Nízkých Tater a Vysokých Tater. Podle druhé osy se odděluje C. tatrae z Babie hory. S první 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,444 0,455 v15d_lod 0,171 0,482 v1d_C -0,688 0,335 v15d_lod -0,328 0,125 

v2d_C_cip 0,488 0,527 v16d_l_hor -0,319 0,809 v2d_C_cip -0,699 0,286 v16d_l_hor -0,649 -0,521 

v3s_C_cip 0,590 0,190 v17s_l_hor -0,249 0,299 v3s_C_cip -0,563 0,300 v17s_l_hor -0,397 -0,524 

v4d_K_cip 0,811 0,440 v18d_l_str 0,053 0,855 v4d_K_cip -0,777 0,374 v18d_l_str -0,685 -0,137 

v5s_K_cip 0,679 0,194 v19s_l_str -0,116 0,243 v5s_K_cip -0,453 0,385 v19s_l_str -0,414 -0,370 

v6_b_c -0,025 0,413 v15/v14 -0,353 -0,230 v6_b_c -0,492 0,214 v15/v14 0,061 -0,163 

v7_nitka -0,117 -0,055 v16/v17 -0,068 0,480 v7_nitka -0,059 0,102 v16/v17 -0,308 -0,068 

v8_pras 0,218 0,180 v1/v2 -0,089 -0,207 v8_pras -0,500 0,240 v1/v2 0,185 0,000 

v9_odeni -0,317 -0,096 v1/v4 -0,686 -0,189 v9_odeni 0,042 -0,196 v1/v4 0,493 -0,239 

v10_kvet -0,734 0,471 v2/v3 -0,163 0,373 v10_kvet -0,246 -0,795 v2/v3 -0,206 -0,005 

v11_vetve -0,745 0,466 v2/v5 -0,511 0,136 v11_vetve -0,281 -0,822 v2/v5 -0,035 -0,234 

v12l_dole -0,150 -0,305 v4/v5 0,156 0,280 v12l_dole 0,030 -0,107 v4/v5 -0,421 0,034 

v13l_zbyt -0,220 -0,005 v18/v19 0,130 0,434 v13l_zbyt -0,013 -0,277 v18/v19 -0,149 0,196 

v14d_kvet -0,728 0,538 v12/13 0,061 -0,351 v14d_kvet -0,342 -0,765 v12/13 0,046 0,113 
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osou koreloval znak šířka kališního cípu (v5), který dosahoval nejvyšších hodnot (Tab. 27B). 

Poměrový znak délka ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17), šířka listu v horní části 

lodyhy (v17) a poměr délky ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19) korelovaly se druhou 

osou (Obr. 38e+f-C, E). Rostliny z Nízkých Tater měly nejužší kališní cíp. Nejširší list v horní části 

lodyhy měly rostliny z Babie hory s největším rozptylem hodnot oproti rostlinám z Nízkých 

a Vysokých Tater, i vzhledem k tomu, že bylo zastoupeno nejméně jedinců právě z Babie hory 

(Obr. 38f-E, F). Šířka listu vykazuje závislost na délce lodyhy (Obr. 38e), nejkratší lodyhy mají 

jedinci z Babie hory. Znak charakter odění na lodyze (v9) dosahoval pro všechny skupiny 

průměrných hodnot. 

Obr. 38d: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. tatrae (Ct) ze tří oblastí výskytu (Babia hora, Nízké Tatry 
a Vysoké Tatry) s užitím 28 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23c. 

Obr. 38e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae pocházející z Babie 
hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. S komponentou CDA1 koreloval znak šířka kališního cípu (v5). 
S komponentou CDA2 korelující znak šířka listu v horní části lodyhy (v17) vykazuje závislost na znaku délka lodyhy 
(v15). Tj. s rostoucí délkou lodyhy se zužuje list ve střední části lodyhy. 
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Tab. 27B: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám CDA zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae 
pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
korelujícími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,360 0,131 v8_pras 0,117 0,010 v15d_lod -0,152 0,330 v1/v2 -0,167 -0,112 

v2d_C_cip 0,399 0,195 v9_odeni 0,043 -0,254 v16d_l_hor 0,073 0,127 v1/v4 -0,204 -0,303 

v3s_C_cip 0,308 0,092 v10_kvet -0,191 -0,202 v17s_l_hor 0,253 -0,448 v2/v3 0,123 0,140 

v4d_K_cip 0,322 0,331 v11_vetve -0,158 -0,222 v18d_l_str 0,057 0,337 v2/v5 -0,340 -0,189 

v5s_K_cip 0,624 0,331 v12l_dole -0,143 -0,002 v19s_l_str 0,275 -0,316 v4/v5 -0,171 0,078 

v6_b_c -0,050 0,261 v13l_zbyt -0,143 -0,100 v15/v14 -0,302 0,018 v18/v19 -0,130 0,418 

v7_nitka -0,274 -0,069 v14d_kvet -0,074 -0,062 v16/v17 -0,131 0,469 v12/13 -0,068 0,069 

 

 

 

 
Obr. 38f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_2A: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater (Ct = C. tatrae). 
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V_2B Morfologická variabilita jedinců C. tatrae z alpínského bezlesí z Babia hory, Nízkých 

Tater a Vysokých Tater 

V analýze hlavních komponent (PCA) se zastoupením rostlin z alpínského bezlesí ze tří 

oblastí výskytu taxonu C. tatrae byla struktura skupin velmi obdobná případu, kdy byly 

zastoupeni všichni jedinci (viz Př. 1 Výsledky morfologie V_2B: Obr. 39a+b). V PCA jedinců 

korelovaly (Př. V_2B: Obr. 39c+f-A, D, E; Tab. 28A) s první osou nejvýznačněji znaky 

délka kališního cípu (v4) a délka listu ve střední části lodyhy (v18). S druhou osou korelovaly 

znaky počet větvení květenství (v11), délka květenství (v14) a počet květů na lodyze (v10). 

V diskriminační kanonické analýze (viz Př. V_2B: Obr. 39d) se podél první osy oddělovaly 

skupiny z Vysokých a Nízkých Tater a od nich se podél druhé osy oddělovali jedinci z Babie 

hory. Nejvyšších korelujících hodnot nabýval znak šířka kališního cípu (v5) korelující s první 

osou (viz Př. V_2B: Obr. 39e+f-B; Tab. 28B). Tento znak (v5) vykazoval závislost na početních 

znacích: počet květů (v10), větvení květenství (v11) i počet listů v bazální části lodyhy (v12). 

Více větvené květenství s větším počtem květů s nejužšími kališními cípy a větším počtem listů 

na lodyze měly rostliny z Nízkých Tater. S druhou osou korelovaly znaky délka blizny s čnělkou 

(v6) a délka lodyhy (v15). Rostliny s nejkratší lodyhou rostly na Babie hoře a zároveň měly 

nejkratší bliznu s čnělkou (Př. V_2B: Obr. 39f-C, F).  

 

Dataset V_3: Geografická variabilita v morfologii v rámci taxonu C. tatrae ve Vysokých 

Tatrách 

Studium morfologické variability taxonu C. tatrae se dále zaměřilo na hledání detailnějších 

rozdílů v rámci Vysokých Tater. Dataset V_3 byl opět analyzován dvěma způsoby, nejprve 

rostliny po celé výškové klině pohoří (V_3A) a poté se porovnávaly skupiny rostlin rostoucí 

v alpínském bezlesí (V_3B) Belianských Tater, Vysokých Tater s.s. a Západních Tater (Roháčů), 

(Tab. 23d). 

Tab. 23d: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_3 (Ct = C. tatrae). Výsledky 
datasetu V_3 (analýzy V_3A+B) viz Příloha 1 Výsledky morfologie V_3. 

 

V_3A Morfologická variabilita jedinců C. tatrae z Vysokých Tater ze tří oblastí: z Belianských 

Tater, z centrálních Vysokých Tater a Západních Tater (Roháčů) 

Analýza hlavních komponent (PCA) detailněji zaměřená na morfologickou variabilitu 

v rámci taxonu C. tatrae ze tří oblastí Vysokých Tater za použití 27 znaků (bez papil a bez počtu 

větvení květenství v11, který koreloval s počtem květů v10 nad povolený limit) 

neodhalila žádný trend (Př. V_3A: Obr. 40a+b). Znak délka kališního cípu (v4) koreloval 

s nejvyšší hodnotou s první osou (Př. V_3A: Obr. 40c+f-B; Tab. 29A). Další znaky korelující 

s první osou byly délka koruny (v1), délka korunního cípu (v2), šířka korunního cípu (v3) 

a vegetativní znaky délky listů v horní a střední části lodyhy (v16 a v18), (Př. V_3A: Obr. 40c+f-

A, E, F; Tab. 29A). Znaky v1, v3, v16 a v18 nabývaly v analýze PCA jedinců vysokých hodnot 

Dataset V_3 Geografická variabilita Ct 

Skupina - počet populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

Belianské 
Tatry 

Vysoké Tatry 
s.s. 

Západní 
Tatry 

A - ve Vysokých Tatrách 7 64 30 220 8 40 27 Př.V_3A 

B - pouze v subalpinu Vysokých Tater 3 31 7 63 4 22 27 Př.V_3B 
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i pro druhou osu. Rostliny s většími květy s širšími korunními cípy a s kratšími listy byly 

detekovány v Západních Tatrách. 

V kanonické diskriminační analýze (Př. V_3A: Obr. 40d) se v prvním případě (V_3A), kdy byly 

zastoupeny rostliny z celého výškového gradientu Vysokých Tater, podél první osy 

oddělovala C. tatrae z centrálních Vysokých Tater od Západních Tater s Belianskými Tatrami 

a podél druhé osy se rozdělovaly Belianské Tatry se Západními Tatrami, i když s patrnými 

překryvy. S první osou koreloval znak přítomnost odění na lodyze (v9) a poměrový znak 

délka ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17), avšak tento znak dosahoval vysokých 

korelačních hodnot také pro osu druhou (Př. V_3A: Obr. 40e+f-E, F; Tab. 29B). Znak charakter 

odění při bázi lodyhy (v9) vykazoval závislost na šířce kališního cípu (v5). Ve Vysokých Tatrách 

převažovaly lysé zvonky s širšími kališními cípy. S druhou osou korelovaly znaky počet listů 

v horní části lodyhy (v13) a poměrový znak délky ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19). 

Nejužší listy měly rostliny C. tatrae ve Vysokých Tatrách a nejkratší listy rostliny ze Západních 

Tater. Počet listů v horních 2/3 lodyhy vzrůstal od Západních Tater přes Vysoké Tatry 

k Belianským Tatrám (Př. V_3A: Obr. 40f-D).  

V_3B Morfologická variabilita jedinců C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí Vysokých 

Tater ze tří oblastí: z Belianských Tater, z centrálních Vysokých Tater a Západních Tater 

(Roháčů) 

V analýze PCA populací (Př. V_3B: Obr. 41a) za užití 27 znaků (bez papil a bez počtu větvení 

květenství v11, který koreloval s počtem květů v10 nad povolený limit) se zastoupením rostlin 

taxonu C. tatrae pouze z alpínského bezlesí tří oblastí Vysokých Tater se ukazoval malý trend 

populací z Vysokých a Belianských Tater oddělovat se od Západních Tater podél druhé osy. 

S první osou korelovaly generativní znaky délka koruny (v1), délka korunního cípu (v2) 

a šířka korunního cípu (v3). S druhou osou korelovaly poměrové znaky délka koruny ku délce 

kališního cípu (v1/v4), délka ku šířce kališního cípu (v4/v5) a délka ku šířce listu ve střední části 

lodyhy (Př. V_3B: Tab. 30A).  

Skupina jedinců C. tatrae ze Západních Tater se v analýze PCA jedinců (Př. V_3B: 41b) 

s velkým překryvem oddělovala podél první osy od jedinců z Vysokých a Belinaských Tater, 

podél druhé osy mají tendenci se oddělovat jedinci z Belianských Tater od Vysokých 

a Západních Tater. S první osou korelovaly znaky (Př. V_3B: Obr. 41c+f-A, B, D, E, F; Tab. 30A) 

délka kališního cípu (v4), délky listů v horní i střední části lodyhy (v16, v18) a délka koruny (v1). 

S druhou osou korelovaly znaky délka květenství (v14) a počet květů (v10). Více květů a delší 

květenství měly rostliny z Belianských Tater.  

V analýze CDA (Př. V_3B: Obr. 41d) se zastoupením jedinců pouze z alpínského bezlesí ze 

tří oblastí Vysokých Tater se podél první osy oddělovaly Vysoké a Západní Tatry od Belianských 

Tater a podél druhé osy se od sebe oddělovaly Západní a Vysoké Tatry. S první osou nejvíce 

koreloval znak (Př. V_3B: Obr. 41e; Tab. 30B) počet květů na lodyze (v10). S druhou osou 

korelovaly znaky poměrový znak délka ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19), 

délka nitky (v7) a délka listu ve střední části lodyhy (v18). Délka nitky rostla od Belianských 

Tater přes Vysoké Tatry k Západním Tatrám a závisela na šířce kališního cípu (v5). Tj. rostliny 

C. tatrae ze Západních Tater měly nejdelší nitku tyčinek a nejužší kališní cípy.  
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Dataset V_4: Klinální variabilita taxonu C. tatrae  

Další analýzy se zaměřily na klinální variabilitu taxonu C. tatrae. V případě V_4A se sledoval 

výškový gradient napříč Vysokými Tatrami. V případě V_4B byly zahrnuty všechny lokality 

C. tatrae na Slovensku (Vysoké Tatry, Nízké Tatry a Babia hora). 

Tab. 23e: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_4 (Ct = C. tatrae, 
sub = subalpinum). Výsledky analýzy V_4B viz Příloha V_4. 

 

V_4A Morfologická variabilita C. tatrae podél výškového gradientu Vysokých Tater  

 V analýze hlavních komponent (PCA) zaměřené na morfologické rozdíly C. tatrae podél 

výškové kliny Vysokých Tater s užitím 27 znaků (bez papil a bez počtu větvení květenství v11, 

který koreloval s počtem květů v10 nad povolený limit Pearsonova korelačního koeficientu 

|0,95|) se populace z alpínského bezlesí oddělovaly od populací z lesa podél druhé osy. 

Populace rostlin z kleče se rozprostíraly mezi nimi (Obr. 42a). S první osou význačně korelovaly 

generativní znaky (Tab. 31A) délka kališního cípu, šířka korunního cípu a délka koruny (v4, v3, 

v1). S druhou osou korelovaly znaky délky listů v horní a střední části lodyhy (v16, v18).  

V analýze PCA jedinců (Obr. 42b) byla lehounká tendence k rozdělení rostlin z alpínského 

bezlesí a z lesa podél druhé osy. Rostliny z kleče byly opět promíchané v obou skupinách. 

S první osou koreloval (Obr. 42c; Tab. 31A) s nejvyššími hodnotami znak délka kališního cípu 

(v4) a další generativní znaky délka koruny, délka a šířka korunního cípu (v1, v2, v3). S druhou 

osou také korelovaly znaky délky listů v horní a střední části lodyhy (v16, v18). Velikost květu 

rostla s nadmořskou výškou, avšak hodnoty (délka koruny) u rostlin z kleče dosahovaly 

širokého rozptylu hodnot (Obr. 42f-A). Délka listů klesala s rostoucí nadmořskou výškou 

(Obr. 42f-E, F). 

Obr. 42a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých 
Tater s populačními průměry pro 45 populací za použití 27 znaků (Ct = C. tatrae: 13 populací z kleče, 18 pop. 
z lesa, 14 pop. ze subalpina). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Dataset V_4 Klinální variabilita Ct 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Ct les Ct kleč Ct sub 

A - ve Vysokých Tatrách 18 85 13 123 14 116 27 Výsledky 

B - na Slovensku  25 124 18 161 25 211 28 Př. V_4B 
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Obr. 42b: Analýza hlavních komponent jedinců C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých 
Tater za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz 
Tab. 23e (Ct = C. tatrae). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 42c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) 
zaměřené na variabilitu C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých Tater. S komponentou 
PC1 koreluje pod nejvyšší hodnotou znak délka kališního cípu (v4). 
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Tab. 31A: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící se na variabilitu C. tatrae podél výškového 
(habitatového) gradientu Vysokých Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,727 0,313 v15d_lod -0,472 -0,496 v1d_C 0,700 -0,508 v15d_lod 0,333 0,164 

v2d_C_cip -0,721 -0,027 v16d_l_hor -0,096 -0,707 v2d_C_cip 0,648 -0,265 v16d_l_hor 0,645 0,476 

v3s_C_cip -0,781 0,336 v17s_l_hor -0,383 -0,553 v3s_C_cip 0,610 -0,573 v17s_l_hor 0,481 0,241 

v4d_K_cip -0,867 -0,156 v18d_l_str -0,435 -0,763 v4d_K_cip 0,758 -0,087 v18d_l_str 0,658 0,405 

v5s_K_cip -0,465 0,366 v19s_l_str -0,487 -0,441 v5s_K_cip 0,411 -0,547 v19s_l_str 0,418 0,114 

v6_b_c -0,301 0,344 v15/v14 0,332 0,042 v6_b_c 0,492 -0,266 v15/v14 0,089 0,092 

v7_nitka -0,495 0,243 v16/v17 0,278 -0,323 v7_nitka 0,194 -0,281 v16/v17 0,299 0,367 

v8_pras -0,406 0,424 v1/v2 -0,038 0,578 v8_pras 0,543 -0,355 v1/v2 -0,023 -0,288 

v9_odeni 0,455 0,032 v1/v4 0,621 0,267 v9_odeni -0,018 0,063 v1/v4 -0,424 -0,184 

v10_kvet 0,408 -0,414 v2/v3 0,360 -0,489 v10_kvet 0,309 0,444 v2/v3 0,033 0,396 

v11_vetve x x v2/v5 0,108 -0,373 v11_vetve x x v2/v5 0,052 0,419 

v12l_dole 0,209 0,321 v4/v5 -0,448 -0,452 v12l_dole 0,167 0,122 v4/v5 0,425 0,403 

v13l_zbyt -0,024 -0,121 v18/v19 0,051 -0,272 v13l_zbyt 0,020 0,255 v18/v19 0,138 0,218 

v14d_kvet 0,383 -0,513 v12/13 0,150 0,541 v14d_kvet 0,300 0,557 v12/13 0,121 -0,107 

 

Diskriminační kanonická analýza C. tatrae podél výškového gradientu Vysokých Tater  

V CDA (Obr. 42d) zaměřené na morfologické rozdíly mezi jedinci C. tatrae podél výškového 

gradientu Vysokých Tater se jedinci ze subalpina a z lesa rozdělovali podél první osy, podél 

druhé osy se oddělovala skupina rostlin z kleče. S první osou korelovaly znaky (Obr. 42e+f; 

Tab. 31B) délka prašníku (v8), délka lodyhy (v15) a délka listu v horní části lodyhy (v16). 

S druhou osou nejvíce koreloval poměrový znak délka ku šířce listu v horní části lodyhy 

(v16/v17). Délky listů se stejně jako délka lodyhy zkracovaly s rostoucí nadmořskou výškou 

(Obr. 42f-D, E, F). Délka prašníku rostla s nadmořskou výškou (Obr. 42f-B). Počet květů klesal 

s rostoucí nadmořskou výškou (Obr. 42f-C). 

Obr. 42d: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých Tater 
za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23e 
(Ct = C. tatrae). 
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Obr. 42e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) 
zaměřené na rozdíly C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých Tater. S komponentou CDA1 
koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka prašníku (v8). 

Tab. 31B: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám CDA soustředící se na rozdíly C. tatrae podél výškového (habitatového) gradientu Vysokých Tater. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 

v1d_C -0,221 0,196 v8_pras -0,491 0,118 v15d_lod 0,343 0,027 v1/v2 -0,130 0,030 

v2d_C_cip -0,096 0,142 v9_odeni 0,046 0,269 v16d_l_hor 0,321 -0,169 v1/v4 0,016 0,235 

v3s_C_cip -0,269 0,043 v10_kvet 0,229 0,096 v17s_l_hor 0,121 0,040 v2/v3 0,185 0,145 

v4d_K_cip -0,104 -0,076 v11_vetve x x v18d_l_str 0,248 -0,114 v2/v5 0,226 0,282 

v5s_K_cip -0,251 -0,201 v12l_dole 0,069 0,002 v19s_l_str -0,028 0,121 v4/v5 0,142 0,083 

v6_b_c -0,190 -0,038 v13l_zbyt 0,142 0,268 v15/v14 0,157 0,112 v18/v19 0,267 -0,279 

v7_nitka -0,153 0,150 v14d_kvet 0,248 -0,228 v16/v17 0,368 -0,376 v12/13 -0,053 -0,187 

 

 

 

 

 

délka prašníku délka koruny 

A B 
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Obr. 42f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_4A: Morfologická variabilita C. tatrae 
podél výškového gradientu Vysokých Tater (Ct = C. tatrae). 

V_4B Klinální variabilita taxonu C. tatrae na Slovensku 

V analýze PCA populací (Př. V_4B: Obr. 43a) s užitím 28 znaků (bez papil) zaměřené 

na zjišťování existence klinální variability napříč areálem rozšíření C. tatrae na Slovensku měly 

skupiny podobnou tendenci k rozdělení subalpina a lesa podél první osy jako v případě (V_4A), 

kde byly zastoupeny pouze rostliny z Vysokých Tater. S první osou korelovaly znaky (Př. V_4B: 

Tab. 32A) délka kališního cípu (v4), počet větvení květenství (v11), počet květů (v10) 

a délka květenství (v11). Tyto znaky však nabývaly velkých hodnot korelačních koeficientů také 

pro druhou osu. S druhou osou význačně korelovaly znaky délky listů v horní i střední části 

lodyhy (v16, v18).  

V analýze PCA jedinců (Př. V_4B: Obr. 43b) se skupiny nerozdělily. Ke znakům korelujícím 

s první osou v PCA populací (Př. V_4B: Obr. 43c; Tab. 32A) přibyly generativní znaky 

délka korunního cípu (v2) a délka koruny (v1). Znaky počet květů a větvení květenství 

(v10 a v11) a délka květenství (v14) korelovaly v PCA jedinců se druhou osou. Podél výškového 

gradientu od lesa k alpínskému bezlesí klesal počet větvení květenství a délka květenství se 

zkracovala (obr. 43f-C, D). 

V analýze CDA (Př. V_4B: Obr. 43d) s užitím 28 znaků zaměřené na morfologické rozdíly 

mezi rostlinami C. tatrae z lesa, kleče a subalpina napříč rozšířením na Slovensku byl malý 

trend k oddělení alpínských rostlin od rostlin z lesa podél první osy, ale všechny tři skupiny se 

široce překrývaly. S první osou korelovaly významně znaky (Př. V_4B: Obr. 43e; Tab. 32B) 

délka lodyhy (v15), délka listu ve střední části lodyhy (v18) a délka listu v horní části lodyhy 

(v16). S druhou osou koreloval znak šířka kališního cípu (v5). Délky listů v horní a střední části 

lodyhy se zkracovaly se stoupající nadmořskou výškou od lesa po alpínské bezlesí (Př. V_4B: 

počet květů

 
 délka koruny 

délka lodyhy

 
 délka koruny 

délka listu v horní části lodyhy délka listu ve střední části lodyhy 

D C 

E F 
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Obr. 43f-E, F). Nejširší a nejdelší kališní cípy převažují u rostlin z vyšších nadmořských výšek 

(Př. V_4B: Obr. 43f-A, B).  

 

4.2.6 Dataset VI: Morfologická variabilita taxonu C. rotundifolia s.s.  

Vzhledem k širokému areálu rozšíření, vysoké morfologické variabilitě, taxonomické 

komplikovanosti a faktu, že rostliny C. rotundifolia s.s. sebrané pro tuto práci pochází z lokalit 

s odlišnými ekologickými, geografickými a altitudinálními podmínkami (viz Metodika) bylo 

nahlédnuto na morfologickou variabilitu taxonu C. rotundifolia s.s. napříč Alpami (Švýcarsko, 

Francie, Itálie, Rakousko), Českou republikou a Slovenskou republikou. Ve druhém případě 

(VI_2) byla ještě podrobněji testována samotná C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, přehled 

skupin datasetu VI v tabulce (Tab. 33). 

Tab. 33: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s. a znaků datasetu VI (Cr = C. rotundifolia s.s.). Výsledky obou 
analýz VI_1 Variabilita Cr a VI_2 Variabilita Cr na Slovensku viz Příloha 1 Morfologie: VI. 

Dataset VI 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Cr Alpy Cr CZ Cr SK 

1  Variabilita v Cr 13 182 7 70 11 96 24 Př. VI_1 

2  Variabilita v Cr na Slovensku - - - 89 29 Př. VI_2 

 

VI_1 Morfologická variabilita taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, z České 

republiky a ze Slovenska  

V analýzách zaměřených na C. rotundifolia s.s. napříč Alpami, Českou republikou 

a Slovenskou republikou bylo použito 24 znaků: bez papil (Papily), bez odění (v9), bez délky 

blizny s čnělkou (v6), bez délky nitky a prašníku (v7, v8) - tyto charakteristiky nebyly pro alpské 

a české C. rotundifolia dostupné. V analýze PCA populací (Př. VI_1: Obr. 44a) se podél první 

osy oddělovaly populace C. rotundifolia z Alp od českých a slovenských populací, které se 

překrývaly. S první osou korelovaly znaky (Př. VI_1: Tab. 34A) délka kališního cípu (v4), 

poměrové znaky délka ku šířce kališního cípu (v4/v5), délka korunního cípu ku šířce cípu 

kališního (v2/v5) a délka ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17). S druhou osou koreloval 

význačně znak délka lodyhy (v14).  

V analýze PCA jedinců (Př. VI_1: Obr. 44b) se skupiny silně překrývaly, přesto je zde 

znatelná tendence k rozdělení alpské C. rotundifolia od českých a slovenských rostlin podél 

druhé osy. S první osou korelovaly znaky (Př. VI_1: Obr. 44c+f; Tab. 34A) délky listů v horní 

i střední části lodyhy (v16, v18). S druhou osou korelovaly znaky počet větvení květenství (v11), 

počet květů (v10) a délka květenství (v14). Větší počet květů s nejdelšími a nejširšími kališními 

cípy měly rostliny C. rotundifolia v Alpách (Př. VI_1: Obr. 44f-A, B, C). Délky listů se zkracovaly 

od CZ > SK > Alpy (Př. VI_1: Obr. 44f-E, F). 

V analýze CDA (Př. VI_1: Obr. 44d) se podél první osy oddělovala C. rotundifolia z Alp 

a podél druhé osy se rozdělovali jedinci ze Slovenska a z Čech. S první osou korelovaly 

poměrové znaky (Př. VI_1: Obr. 44e; Tab. 34B) délek ku šířkám listů v horní i střední části 

lodyhy (v16/v17, v18/v19), (Př. VI_1: Obr. 44f-E, F). S druhou osou koreloval s menší hodnotou 

znak délka lodyhy (v15), (Př. VI_1: Obr. 44f-D).  
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VI_2 Morfologická variabilita taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející ze Slovenska 

Dále bylo detailněji pohlédnuto na strukturu slovenské nížinné C. rotundifolia s.s. ze čtyř 

lokalit: Chočské vrchy (868-1006 m.n.m), Pieniny (543-954 m.n.m), Vavrišovo (696 m.n.m) 

a Vrátná dolina (555-595 m.n.m) za použití všech 29 znaků. Oproti předchozí analýze (VI_1), 

byly zahrnuty znaky přítomnost papil na kalichu (Papily), charakter odění v bazální části lodyhy 

(v9), délka blizny s čnělkou (v6), délka nitky (v7) a prašníku (v8). V některých případech nebylo 

možné určení přítomnosti papil na kalichu, kvůli vyloučení takových jedinců z analýz se počet 

zastoupených jedinců liší od předchozí analýzy VI_1. 

V analýze PCA jedinců (Př. VI_2: Obr. 45a) měly tendenci se podél první osy oddělovat 

rostliny z Pienin a Vavrišova od Chočských vrchů, zatímco Vrátná dolina se rozprostírala mezi 

všemi skupinami. S první osou korelovaly znaky (Př. VI_2: Obr. 45b; Tab. 35A) délka květenství 

(v14), délka a šířka listu v horní části lodyhy (v16 a v17), délka korunního cípu (v2), počet 

větvení (v11) a délka koruny (v1), která korelovala význačně i s druhou osou. S druhou osou 

koreloval s nejvyšší hodnotou znak počet listů v bazální části lodyhy (v12). Rostliny 

C. rotundifolia s.s. z Vrátné doliny a Chočských vrchů měly největší květy, delší květenství 

a širší listy oproti ostatním lokalitám (Př. VI_2: Obr. 45e-B, C, E, G). Nejvíce větvené květenství 

měly rostliny na lokalitě Vrátná dolina (Př. VI_2: Obr. 45e-D). Nejdelší listy ve střední části 

lodyhy měly rostliny v Chočských vrších (Př. VI_2: Obr. 45e-F). Znak přítomnost papil na kalichu 

(Papily) vykazovala závislost na generativních znacích např. na délce koruny (v1), tj. s rostoucí 

velikostí květů klesala pokryvnost kalicha papilami (Př. VI_2: Obr. 45b+e-A, B). Znaky 

přítomnost papil a charakter odění v bazální části lodyhy dosahovaly v analýze 

PCA průměrných hodnot, proto byly ponechány v analýze CDA, i když mělo dojít správně 

k jejich vyloučení na základě jedno-hodnotového rozptylu hodnot. 

V diskriminační analýze (Př. VI_2: Obr. 45c) zaměřené na morfologickou variabilitu 

slovenské C. rotundifolia s.s. za užití všech 29 znaků se podél první osy oddělovaly skupiny 

Vavrišovo a Pieniny oproti Chočským vrchům a Vrátné dolině. Podél druhé osy se skupiny 

oddělovaly na Vavrišovo a Vrátnou dolinu oproti Pieninám a Chočským vrchům. S první osou 

korelovaly znaky (Př. VI_2: Obr. 45d; Tab. 35B) délka korunního cípu (v2) a poměrový znak 

délka korunního cípu ku šířce cípu kališnímu (v2/v5). S druhou osou korelovaly význačně znaky 

poměr délky ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19), délka listu ve střední části lodyhy 

(v18) a přítomnost papil na kalichu (Papily). Nejkratší korunní cíp měly rostliny z lokality 

Pieniny a nejdelší pak rostliny z Chočských vrchů a Vrátné doliny (Př. VI_2: Obr. 45e-C). 

Na lokalitě Vavrišovo byly všechny rostliny hustě papilnaté, nejméně papilnaté byly rostliny 

z Chočských vrchů (Př. VI_2: Obr. 45e-A). Znak přítomnost papil na kalichu vykazoval závislost 

na délce listu ve střední části lodyhy, tj. s délkou listu klesala pokryvnost kalicha papilami - 

nejdelší listy měly rostliny z Chočských vrchů, které měly nejméně papil na kalichu ze 

studovaných oblastí (Př. VI_2: Obr. 45d+e-A, F). Znak přítomnost odění v bazální části lodyhy 

vykazoval závislý vztah na poměru délky lodyhy ku délce květenství, ale zároveň nebyl závislý 

na délce lodyhy, tj. s rostoucí délkou květenství rostla hustota odění lodyhy (Př. VI_2: 

Obr. 45d+e-E, H). 
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4.2.7 Dataset VII: Vztah morfologie a velikosti genomu 

Dataset VII se zaměřil na korelaci velikosti genomu s morfologickými charakteristikami 

studovaných tetraploidních taxonů užitím modelu lokální regrese loess smoother (program 

Canoco), který pasivně promítne vrstevnice s velikostí genomu na výstup analýzy PCA. 

Výsledek byl následně otestován analýzou RDA (omezená analýza PCA), která říká, kolik 

procent morfologické variability lze vysvětlit velikostí genomu. Pro analýzu RDA je nutné, aby 

hodnoty velikosti genomu tvořily nepřetržité kontinuum, z toho důvodu byl vynechán taxon 

C. scheuchzeri, který má výrazně menší velikost genomu. Pro jedince C. bohemica, u kterých 

byla zjištěna velikost genomu, nejsou k dispozici morfologická data a z tohoto důvodu nebyl 

taxon C. bohemica do analýz datasetu VII zařazen. Do datasetu VII byly zařazeni jedinci taxonů 

C. tatrae a C. rotundifolia pocházející ze Slovenska a z Rakouských Alp. Použito bylo 26 

determinačních znaků (bez délky blizny s čnělkou v6, délky nitky v7 a prašníků v8). Přehled 

datasetu VII v tabulce níže (Tab. 36).  

Tab. 36: Souhrn s počty jedinců jednotlivých taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 
a znaků datasetu VII (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.).  

Dataset VII 
Taxon - počet jedinců Počet 

znaků Cb Ct Csch Cr 

Vztah morfologie s velikostí genomu - 103 - 19 26 

  
Vztah morfologických charakteristik s velikostí genomu druhů C. tatrae a C. rotundifolia s.s. 

Do výstupu analýzy hlavních komponent (PCA) taxonů C. tatrae a C. rotundifolia byly 

pasivně promítnuty vrstevnice kontinuálních hodnot velikostí genomu (lokální regrese loess 

model), (Obr. 46a). Ačkoli se skupiny oddělovaly podél druhé osy, s velikostí genomu to nemá 

nic společného. S první osou korelovaly (Obr. 46c; Tab. 37A) znaky šířka a délka listu v horní 

části lodyhy (v17, v16), délka květenství (v14) a počet větvení květenství (v11). S druhou osou 

korelovaly znaky délka kališního cípu (v4) a délka koruny (v1).  

Pro Obr. 46b byla stejná analýzu PCA s pasivně promítnutými vrstevnicemi velikosti 

genomu (v programu R) s taxonem C. tatrae obarveným podle příslušných habitatů. Avšak ani 

v tomto případě nebylo nalezeno žádné pattern, které by ukazovalo na vztah velikosti genomu 

s morfologií.  



Výsledky 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46a: Analýza hlavních komponent taxonů C. tatrae a C. rotundifolia s.s. s využitím 26 znaků pasivně 
proložená vrstevnicemi s velikostmi genomu (span = 1) s pomocí modelu lokální regrese (Loess smoother), 
(GS = velikost genomu, Ct = C. tatrae, Cr = C. rotundifolia). 

Obr. 46b: Analýza hlavních komponent taxonu C. tatrae (obarveno podle příslušných habitatů) 
a C. rotundifolia s.s. s využitím 26 znaků pasivně proložená vrstevnicemi s velikostmi genomu s pomocí modelu 
lokální regrese (Loess smoother). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os 
(Cr = C. rotundifolia, Ct = C. tatrae). 
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Obr. 46c: Ordinace znaků k PCA C. tatrae a C. rotundifolia s.s. s vrstevnicemi velikosti genomu za využití 26 znaků 
soustředící se na vztah velikosti genomu a morfologických charakteristik. 

Tab. 37A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám PCA Loess modelu jedinců C. tatrae 
a C. rotundifolia s.s. soustředící se na vztah velikosti genomu a morfologických charakteristik. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak PC 1 PC 2 Znak PC 1 PC 2 Znak PC 1 PC 2 Znak PC 1 PC 2 

Papily -0,006 0,059 v10_kvet 0,626 -0,486 v17s_l_hor 0,682 -0,140 v2/v3 0,490 -0,305 

v1d_C 0,341 0,693 v11_vetve 0,659 -0,528 v18d_l_str 0,527 0,348 v2/v5 0,337 -0,390 

v2d_C_cip 0,614 0,448 v12l_dole -0,038 -0,171 v19s_l_str 0,618 -0,121 v4/v5 0,421 0,236 

v3s_C_cip 0,168 0,701 v13l_zbyt 0,019 -0,218 v15/v14 -0,205 -0,147 v18/v19 -0,073 0,315 

v4d_K_cip 0,448 0,786 v14d_kvet 0,727 -0,424 v16/v17 0,089 0,144 v12/13 -0,127 0,073 

v5s_K_cip 0,058 0,626 v15d_lod 0,145 0,302 v1/v2 -0,442 0,273    

v9_odeni 0,138 -0,291 v16d_l_hor 0,734 0,057 v1/v4 -0,336 -0,517    

 

Analýza RDA (omezená analýza PCA) pro jedince C. tatrae a C. rotundifolia, kde 

byla velikost genomu promítnutá na osu RD 1, odhalila, že velikost genomu vysvětlila pouze 

1.66 % morfologické variability (Obr. 46d). Pozitivní korelace s první osou (RD1) 

byla zaznamenána u znaku přítomnost papil na kalichu (Papily). S první osou dále negativně 

korelovaly znaky šířka korunního cípu (v3) a šířka listu v horní části lodyhy (v17), (Obr. 46e; 

Tab. 37B).   
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Obr. 46d: Analýza RDA jedinců C. tatrae (Ct) a C. rotundifolia s.s. (Cr) za využití 26 znaků soustředící se na vztah 
velikosti genomu a morfologických charakteristik. Na ose RD1 je promítnuta velikost genomu (GS) vysvětlující 
1.66 % morfologické variability. Osa RD2 vysvětluje 17.72 % celkové morfologické variability, zbylých 80.62 % 
variability vysvětlují jiné proměnné než velikost genomu a morfologie.  

 
Obr. 46e: Ordinace znaků k RDA analýze jedinců C. tatrae a C. rotundifolia s.s. za využití 26 znaků soustředící se 
na vztah velikosti genomu a morfologických charakteristik. Na ose RD1 je promítnuta velikost genomu (GS). 
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Tab. 37B: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám RD analýzy jedinců C. tatrae 
a C. rotundifolia s.s. soustředící se na vztah velikosti genomu a morfologických charakteristik. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. Červenou barvou jsou označeny znaky korelující s komponentou RD1, 
tedy korelující s velikostí genomu. 

Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 

Papily 0,203 0,036 v10_kvet -0,076 0,628 v17s_l_hor -0,257 0,619 v2/v3 0,129 0,556 

v1d_C -0,183 0,274 v11_vetve -0,116 0,657 v18d_l_str -0,030 0,542 v2/v5 0,023 0,388 

v2d_C_cip -0,153 0,573 v12l_dole -0,040 -0,027 v19s_l_str -0,231 0,559 v4/v5 0,083 0,464 

v3s_C_cip -0,271 0,072 v13l_zbyt 0,022 0,047 v15/v14 -0,035 -0,189 v18/v19 0,148 -0,017 

v4d_K_cip -0,006 0,427 v14d_kvet -0,129 0,726 v16/v17 0,097 0,143 v12/13 -0,047 -0,144 

v5s_K_cip -0,084 -0,011 v15d_lod 0,061 0,181 v1/v2 -0,020 -0,473    

v9_odeni 0,058 0,169 v16d_l_hor -0,151 0,718 v1/v4 -0,067 -0,344    

 

4.2.8 Dataset VIII: Vztah morfologie s nadmořskou výškou 

Dataset VIII se zaměřuje na korelaci morfologických charakteristik s nadmořskou výškou 

studovaných taxonů užitím RDA analýzy (omezená analýza PCA), která říká, kolik procent 

morfologické variability lze vysvětlit nadmořskou výškou.  

V případě VIII_1 byly s nadmořskou výškou testovány všechny 4 taxony: C. bohemica, 

C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. Kvůli komplikovanému rozšíření napříč třemi 

různými horstvy taxonu C. tatrae byly v analýze užity rostliny jen z Vysokých Tater. V analýze 

bylo použito 24 znaků (bez papil, bez odění, bez délky blizny s čnělkou, bez délky nitky 

a prašníku - tyto charakteristiky nebyly dostupné pro druh C. bohemica). 

Analýza VIII_2 byla zaměřená na samotný taxon C. tatrae opět jen z Vysokých Tater 

sledující vztah morfologické variability s nadmořskou výškou. V analýze bylo použito 28 znaků 

(bez papil - byla dána přednost množství jedinců před užitím tohoto znaku). Přehled datasetu 

VIII níže (Tab. 38). 

Tab. 38: Souhrn s počty jedinců jednotlivých taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 
a znaků datasetu VIII (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.).  

Dataset VIII 
Taxon - počet jedinců Počet 

znaků Cb Ct Csch Cr 

1 Vztah morfologie s nadmořskou výškou 229 322 378 323 24 

2 Vztah morfologie s nadmořskou výškou Ct - 322 - - 28 

 

VIII_1 Vztah morfologických znaků s nadmořskou výškou taxonů C. bohemica, C. tatrae 

z Vysokých Tater, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 

Analýza RDA (omezená analýza PCA) pro jedince C. bohemica, C. tatrae (Vysoké Tatry), 

C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s., kde byla na ose RD1 promítnuta nadmořská výška, ukázala, 

že změny v morfologii rostlin podél výškového gradientu vysvětluje 8.17 % celkové variability 

(Obr. 47a). Z diagramu bylo znatelné oddělení nížinné C. rotundifolia s.s., nejvýše dosahovaly 

jedinci z Italských Alp (až 1664 m.n.m). Dále je pozoruhodná nižší nadmořská výška druhu 

C. bohemica (765-1485 m.n.m) oproti ostatním horským endemitům C. scheuchzeri (980-2640 

m.n.m) a C. tatrae ve Vysokých Tatrách (929-2350 m.n.m). 

S nadmořskou výškou (osa RD1) vykazovaly pozitivní korelace (Tab. 39; Obr. 47b) znaky 

délka a šířka kališního cípu (v4 a v5). Negativně s první osou RD1 korelovaly znaky počet listů 
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v horní části lodyhy (v13), počet větvení květenství (v11), a poměrové znaky délka koruny ku 

délce kališního cípu (v1/v4) a délka korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47a: Analýza RDA jedinců C. bohemica, C. tatrae (Vysoké Tatry), C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. za využití 
24 znaků soustředící se na závislost morfologických charakteristik na nadmořské výšce. Na ose RD1 je 
promítnuta nadmořská výška (Altitude) vysvětlující 8.17 % morfologické variability. Osa RD2 vysvětluje 15.86 % 
celkové morfologické variability, zbylých 75.97 % variability vysvětlují jiné proměnné než nadmořská 
výška a morfologie. (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae z Vysokých Tater, Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s.).  

 

Obr. 47b: Ordinace 24 znaků k RDA analýze jedinců C. bohemica, C. tatrae (Vysoké Tatry), C. scheuchzeri 
a C. rotundifolia s.s. soustředící se na závislost morfologických charakteristik na nadmořské výšce. Na ose RD1 je 
promítnuta nadmořská výška (Altitude). 



Výsledky 

83 
 

Tab. 39: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám RD analýzy jedinců C. bohemica, C. tatrae 
(Vysoké Tatry), C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. soustředící se na závislost morfologických charakteristik 
na nadmořské výšce. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. Červenou barvou jsou označeny 
znaky korelující s komponentou RD1, tedy korelující s nadmořskou výškou. 

Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 

v1d_C 0,249 -0,185 v11_vetve -0,433 0,549 v17s_l_hor -0,050 0,421 v1/v4 -0,369 -0,031 

v2d_C_cip -0,027 0,084 v12l_dole -0,062 0,379 v18d_l_str -0,042 0,692 v2/v3 -0,270 0,461 

v3s_C_cip 0,164 -0,264 v13l_zbyt -0,503 0,274 v19s_l_str -0,103 0,045 v2/v5 -0,467 0,339 

v4d_K_cip 0,413 -0,024 v14d_kvet -0,320 0,653 v15/v14 -0,213 0,104 v4/v5 0,061 0,204 

v5s_K_cip 0,405 -0,251 v15d_lod -0,256 0,230 v16/v17 -0,092 0,586 v18/v19 0,037 0,427 

v10_kvet -0,418 0,540 v16d_l_hor -0,104 0,790 v1/v2 0,351 -0,354 v12/13 0,337 0,164 

 

VIII_2 Vztah morfologických znaků s nadmořskou výškou taxonu C. tatrae z Vysokých Tater 

Analýza RDA (omezená analýza PCA) pro samotné jedince C. tatrae z Vysokých Tater 

za použití 28 znaků (bez papil), kde byla na osu RD1 promítnuta nadmořská výška, ukázala, že 

změny v morfologii rostlin C. tatrae podél výškového gradientu Vysokých Tater vysvětlily 

pouze 4.23 % celkové variability (Obr. 48a). Na diagramu se oddělily jednotlivé habitaty 

odpovídající nadmořské výšce, v které byly posbírané: les (929-1570 m.n.m), kleč (1450-

1834 m.n.m) a alpínské bezlesí (1620-2350 m.n.m). 

S nadmořskou výškou (osa RD1) vykazovaly pozitivní korelace (Obr. 48b; Tab. 40) znaky 

délka lodyhy (v15) a poměrové znaky délka ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17) 

a délka korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5). S první osou negativně koreloval znak 

délka prašníku (v8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48a: Analýza RDA jedinců C. tatrae z Vysokých Tater za využití 28 znaků soustředící se na závislost 
morfologických charakteristik na nadmořské výšce. Na ose RD1 je promítnuta nadmořská výška (Altitude) 
vysvětlující 4.23 % morfologické variability. Osa RD2 vysvětluje 17.43 % celkové morfologické variability, zbylých 
78.34 % variability vysvětlují jiné proměnné než nadmořská výška a morfologie. 
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Obr. 48b: Ordinace 28 znaků k RDA analýze jedinců C. tatrae z Vysokých Tater soustředící se na závislost 
morfologických charakteristik na nadmořské výšce. Na ose RD1 je promítnuta nadmořská výška (Altitude). 

Tab. 40: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám RD analýzy jedinců C. tatrae z Vysokých 
Tater soustředící se na závislost morfologických charakteristik na nadmořské výšce. Šedou barvou jsou označeny 
znaky s největšími hodnotami. Červenou barvou jsou označeny znaky korelující s komponentou RD1, tedy 
korelující s nadmořskou výškou. 

Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 Znak RD 1 RD 2 

v1d_C -0,126 0,668 v8_pras -0,337 0,537 v15d_lod 0,329 0,212 v1/v2 -0,085 0,010 

v2d_C_cip -0,052 0,594 v9_odeni 0,185 0,024 v16d_l_hor 0,281 0,707 v1/v4 0,076 -0,351 

v3s_C_cip -0,185 0,595 v10_kvet 0,287 0,465 v17s_l_hor 0,125 0,554 v2/v3 0,160 -0,013 

v4d_K_cip -0,102 0,673 v11_vetve 0,287 0,470 v18d_l_str 0,224 0,636 v2/v5 0,291 0,007 

v5s_K_cip -0,277 0,416 v12l_dole 0,110 0,181 v19s_l_str 0,002 0,456 v4/v5 0,165 0,333 

v6_b_c -0,083 0,470 v13l_zbyt 0,206 0,014 v15/v14 0,233 0,089 v18/v19 0,211 0,081 

v7_nitka -0,110 0,164 v14d_kvet 0,261 0,530 v16/v17 0,293 0,288 v12/13 -0,061 0,143 
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4.2.9 Dataset IX: Párové kanonické diskriminační analýzy  

Ke zjištění rozdílů mezi jednotlivými horskými endemity navzájem a od C. rotundifolia s.s. 

byly pomocí CDA testovány za užití 24 znaků (bez papil, bez odění, bez délky blizny s čnělkou 

a délky tyčinek) dvojice taxonů. Kvůli komplikované determinaci taxonu C. tatrae od níže 

na Slovensku rostoucí C. rotundifolia s.s. byly opět použity pouze rostliny C. tatrae pocházející 

z vyšších nadmořských výšek (z alpínského bezlesí) a to ve všech analýzách. V rámci taxonu 

C. rotundifolia s.s. byly v párových analýzách zastoupeny jedinci ze všech sesbíraných lokalit 

(Alpy, Slovensko, Česko). Počet jedinců pro jednotlivé analýzy uvádí tabulka (Tab. 41). Grafické 

výstupy jsou uvedeny v příloze 1 Morfologie (Př. IX).  

Tab. 41: Souhrn s počty jedinců jednotlivých taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 
a znaků datasetu IX (Cb = C. bohemica, Ct sub = C. tatrae z alpínského bezlesí, Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s.). Grafické výstupy analýz v příloze 1 Výsledky morfologie: Dataset IX. 

Dataset IX 
Taxon - počet jedinců 

Cb Ct (sub) Csch Cr 

1 Cb x Cr 238 - - 348 

2 Cb x Ct 238 211 - - 

3 Cb x Csch 238 - 382 - 

4 Ct x Cr - 211 - 348 

5 Ct x Csch - 211 382 - 

6 Csch x Cr - - 382 348 

 

IX_1 C. bohemica x C. rotundifolia s.s. 

Horský druh C. bohemica se s nížinnou C. rotundifolia v párové analýze CDA překrýval jen 

minimálně (Př. IX: Obr. 49). Nejvýznamněji korelované znaky (Př. IX: Tab. 42), které 

maximalizovaly rozdíly mezi skupinami, byly šířka kališního cípu (v5), délka listu v horní části 

lodyhy (v16), délka koruny (v1) a délka kališního cípu (v4). 

IX_2 C. bohemica x C. tatrae 

Tyto dva horské druhy C. bohemica a C. tatrae (subalpinum) se v párové analýze 

CDA překrývaly opět zanedbatelně (Př. IX: Obr. 50). Nejvyšších korelačních hodnot nabývaly 

poměrové znaky na listech (Př. IX: Tab. 43): délka ku šířce listu v horní části lodyhy (v16/v17) 

a délka ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19). Kromě korelované délky listu v horní 

části lodyhy (v16) a šířky listu ve střední části lodyhy (v19), dále významně koreloval znak počet 

listů při bázi lodyhy (v12). 

 IX_3 C. bohemica x C. scheuchzeri 

Horské taxony C. bohemica a C. scheuchzeri se překrývaly o něco málo více (Př. IX: Obr. 51) 

než předchozí dataset, který porovnával C. bohemica a C. tatrae (IX_2). Znak, který koreloval 

s osou CDA1 s největšími hodnotami (Př. IX: Tab. 44), byl poměr délky ku šířce listu v horní 

části lodyhy (v16/v17). Dále korelovaly znaky počet listů v bazální části lodyhy (v12), šířka listu 

ve střední části lodyhy (v19) a délka listu v horní části lodyhy (v16). 
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IX_4 C. tatrae x C. rotundifolia s.s. 

V párové analýze CDA (Př. IX: Obr. 52) se taxony C. tatrae a C. rotundifolia s.s. značně 

překrývaly, i přesto že v analýze byly zastoupeny rostliny taxonu C. tatrae pouze z alpínského 

bezlesí. Nejvyšších korelačních hodnot dosahovaly znaky (Př. IX: Tab. 45) délka koruny (v1), 

šířka kališního cípu (v5), šířka cípu korunního (v3) a poměrový znak délka koruny ku délce 

korunního cípu (v1/v2). Překryv taxonů v párové CDA, kde C. rotundifolia s.s. pocházela ze 

všech sběrů v rámci areálu, byl větší oproti analýze CDA (Dataset V_1A: Obr. 35e) taxonu 

C. tatrae z alpínského bezlesí a pouze slovenské C. rotundifolia s.s. Korelované znaky byly 

obdobné. 

IX_5 C. tatrae x C. scheuchzeri 

V párové analýze horských taxonů C. tatrae a C. scheuchzeri došlo ze všech párových 

diskriminačních analýz k největšímu překryvu skupin (Př. IX: Obr. 53). Znak, který nejvýznačněji 

přispěl k jejich odlišení (Př. IX: Tab. 46), byl poměr délka koruny ku délce kališního cípu (v1/v4). 

Další korelační znaky byly délka lodyhy (v15) a poměr délky ku šířce kališního cípu (v4/v5). 

IX_6 C. scheuchzeri x C. rotundifolia s.s. 

Horský taxon C. scheuchzeri se s taxonem C. rotundifolia s.s. v párové analýze CDA zčásti 

překrýval (Př. IX: Obr. 54). Nejvyšších korelačních hodnot dosahoval znak (Př. IX: Tab. 47) 

délka kališního cípu (v4), dále korelovaly znaky počet listů na lodyze v horní části lodyhy (v13), 

poměr délka koruny ku délce korunního cípu (v1/v2) a počet větvení květenství (v11). Oproti 

analýze CDA datasetu IV_1 (Obr. 33e), kde byla C. rotundifolia zastoupena pouze jedinci z Alp 

a kde nebylo vyrovnané zastoupení jedinců jako u této párové analýzy, byl překryv taxonů 

v analýze CDA podobný a nejvíce korelované znaky také odpovídaly. 

 

4.2.10 Shrnutí nejvýznamnějších poznatků z morfometrických výsledků 

Morfologické zhodnocení horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae oproti 

níže rostoucí C. rotundifolia s.s.  

Zvonky z komplexu C. rotundifolia agg. jsou extrémně morfologicky proměnlivé. Za užití 24 

znaků se jedinci v analýzách silně překrývali a první komponenty PC1 analýzy PCA vysvětlily 

pouze malé procento celkové variability (Obr. 30b, 31b). V analýzách PCA populací (Obr. 30a, 

31a) a v diskriminační analýze CDA (Obr. 31e+g) byl překryv skupin slabší. Podél první osy se 

oddělovala C. rotundifolia s.s. a podél druhé osy se od taxonů C. scheuchzeri s C. tatrae 

(subalpinum) oddělovala C. bohemica. Ke spolehlivému určení předdefinovaných skupin je 

zapotřebí užití 20 znaků (Stepwise Tab. 18D, E). Poté klasifikační diskriminační analýza správně 

zařadí větší procento jedinců k příslušnému druhu, než za použití všech 24 znaků (Tab. 18C-

1+2). Nejdůležitějšími znaky, které odlišují druh C. rotundifolia s.s. od horských endemitů, jsou 

počet květů, šířka a délka kališního cípu, délka koruny a počet listů v horní části lodyhy. 

C. rotundifolia s.s. má více květů na lodyhu, květy jsou menší velikosti a mají kratší a užší 

kališní cíp, v horní části lodyhy má více listů, které jsou delší (viz Dataset I+II). 
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Morfologické zhodnocení horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae 

Taxony C. scheuchzeri a C. tatrae (subalpinum) se v analýzách PCA za užití 24 znaků 

překrývaly (Obr. 32a, b). V analýze PCA populací a v CDA analýze se od dvojice C. scheuchzeri 

a C. tatrae (subalpinum) odděloval taxon C. bohemica (Obr. 32a, e). K determinování 

jednotlivých taxonů je zapotřebí užití 15 signifikantních znaků (Stepwise Tab. 19D, E). Poté 

klasifikační diskriminační analýza správně zařadila větší procento jedinců k příslušnému druhu, 

než za použití všech 24 znaků (Tab. 19C-1+2). Horští endemité se mezi sebou lišili především 

délkou a šířkou listu v horní i střední části lodyhy, počtem listů při bázi lodyhy a délkou lodyhy. 

Délka listu v horní části lodyhy roste od C. bohemica přes C. scheuchzeri k C. tatrae, šířka listů 

narůstá v opačném pořadí C. tatrae < C. scheuchzeri < C. bohemica. Nejméně listů při bázi 

lodyhy má taxon C. bohemica. U C. scheuchzeri a C. tatrae je tento znak více variabilní. Nejdelší 

květenství s nejvíce květy má druh C. bohemica. Nejkratšího květenství nabývá druh 

C. scheuchzeri (viz Dataset III). 

Detailnější morfologické zhodnocení variability C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. v Alpách 

Skupiny C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. se v analýzách PCA i CDA za užití 28 znaků 

oddělovaly s minimálním překryvem (Obr. 33a, b, e). Znaky, které rozdělily C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia, byly rovněž znaky, které dělily nížinné a horské taxony: délka kališního cípu, 

počet květů a počet větvení květenství (viz Dataset IV_1). Analýza CDA zaměřená na variabilitu 

taxonu C. scheuchzeri napříč Alpami za užití 27 znaků oddělila Západní a Východní Alpy (Př. IV: 

Obr. 34a, b, d). Druh C. scheuchzeri v Západních Alpách se od Východních Alp liší delším 

květenstvím a větším počtem květů (viz Dataset IV_2). 

Detailnější morfologické zhodnocení variability C. tatrae a C. rotundifolia s.s. na Slovensku 

Skupiny C. tatrae (subalpinum) a C. rotundifolia s.s. na Slovensku se v analýzách 

PCA i CDA za užití 28 znaků oddělovaly s malým překryvem (Obr. 35a, b, e). Taxon 

C. rotundifolia s.s. se pokaždé alespoň částečně odděloval i v analýzách datasetů V_1B+C, kde 

byly zastoupeny rostliny C. tatrae z nižších poloh (z lesa). Rostliny C. tatrae se od 

C. rotundifolia s.s. liší především většími květy s širším kališním cípem a kratším květenstvím 

(viz Dataset V_1A). V případě zastoupení rostlin C. tatrae jak z lesa, tak ze subalpina, byl 

nejvíce korelovaným znakem délka lodyhy a nejdelší lodyhu měly rostliny C. tatrae z lesa (viz 

Př. V_1: Dataset V_1C).  

Analýzy CDA se zastoupením C. tatrae ze tří lokalit na Slovensku (Babia hora, Nízké 

a Vysoké Tatry) za užití 28 znaků často oddělovaly jedince z Babie hory od jedinců z Vysokých 

a Nízkých Tater (Obr. 38d; Př. V_2: Obr. 39d). V analýzách PCA jedinců i populací 

byla skupina rostlin z Babie hory blíže rostlinám z Nízkých Tater (Obr. 38a+b; Př. V_2: 

Obr. 39a+b). Campanula tatrae z Babie hory měla nejkratší lodyhu, nejširší listy v horní části 

lodyhy a kratší listy ve střední části lodyhy (viz Dataset V_2A+B).  

V morfologické variabilitě taxonu C. tatrae napříč Vysokými Tatrami (Západní, Vysoké 

a Belianské Tatry) za použití 27 znaků byl nalezen trend v počtu listů při bázi lodyhy, jejichž 

počet narůstá od západu (Západní Tatry) na východ (Belianské Tatry). Počet květů na lodyhu 

se snižuje směrem do středu Vysokých Tater (s rostoucí nadmořskou výškou). Délka nitky roste 
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od východu (Belianské Tatry) na západ (Západní Tatry) a vykazuje závislost na šířce kališního 

cípu. Rostliny ze Západních Tater mají největší květy s nejdelší nitkou a nejkratší listy. Ve 

Vysokých Tatrách převažují lysé zvonky s širším kališním cípem a úzkými listy (viz Dataset 

V_3A+B).  

Analýzy zaměřené na existenci klinální variability taxonu C. tatrae odhalily, že generativní 

znaky jsou extrémně proměnlivé napříč habitaty (les, kleč, alpínské bezlesí). Na základě 

morfologických výsledků lze odvodit následující trendy: od lesa po alpínské bezlesí vzrůstá 

délka koruny, snižuje se počet květů a zkracuje se lodyha. Dále se od lesa po alpínské bezlesí 

významně zkracuje list v horní části lodyhy a roste délka prašníku (viz Dataset V_4A+B). 

Detailnější morfologické zhodnocení variability C. rotundifolia s.s. 

V analýzách zaměřených na variabilitu C. rotundifolia s.s. v Alpách, na Slovensku a v Česku 

za použití 24 znaků se oddělovaly alpské C. rotundifolia, které se liší od českých a slovenských 

C. rotundifolia větším počtem květů s nejdelším a nejširším kališním cípem a také se liší 

výskytem ve vyšších nadmořských výškách (viz Datset VI_1).  

V CDA analýze zaměřené na slovenské C. rotundifolia s.s. s použitím všech 29 znaků se 

všechny 4 lokality (Chočské vrchy, Pieniny, Vavrišovo, Vrátná dolina) oddělovaly téměř bez 

překryvů. Rostliny z lokality Chočské vrchy (R8-11) se od ostatních lišily nejdelšími listy ve 

střední části lodyhy. Další silně korelovaný znak byla délka korunních cípů, nejdelší korunní 

cípy mají rostliny z lokalit Chočské vrchy a Vrátná dolina (R18-19), nejkratší pak mají jedinci 

z Pienin (D378-380). Na lokalitě Vavrišovo (R3) byly všechny kalichy rostlin hustě papilnaté, 

nejřidší pokryvnost kalicha papilami byla detekována na lokalitě Chočské vrchy. Znak 

přítomnost papil na kalichu vykazuje závislost na délce listu ve střední části lodyhy (viz Dataset 

VI_2: Př. VI_2: Obr. 45d). 

Korelace velikosti genomu s morfologií taxonů C. tatrae a C. rotundifolia s.s. 

Morfologická variabilita taxonů C. tatrae a C. rotundifolia s.s. není závislá na velikosti 

genomu. Pouhé 1.66 % morfologické variability bylo vysvětleno velikostí genomu. S velikostí 

genomu korelovaly avšak s malými korelačními hodnotami šířka korunního cípu a přítomnost 

papil na kalichu (viz Dataset VII: Obr. 46d+e; Tab. 37B).  

Korelace nadmořské výšky s morfologií 

Analýza RDA jedinců C. bohemica, C. tatrae (z Vysokých Tater), C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia s.s. odhalila, že 8.17 % morfologické variability lze vysvětlit rozdílnou 

nadmořskou výškou. S nadmořskou výškou korelovaly znaky délka a šířka kališního cípu, počet 

listů v horní části lodyhy, počet větvení květenství a poměr délka korunního cípu ku šířce cípu 

kališního (viz Dataset VIII: Obr. 47a+b; Tab. 39). 

V analýze RDA obsahující samotný taxon C. tatrae z Vysokých Tater vysvětlily změny podél 

výškového gradientu pouhé 4.23 % morfologické variability. Pozitivní korelaci vykazovaly 

znaky délka prašníku, délka lodyhy a poměr délky ku šířce listu v horní části lodyhy.  
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Zhodnocení morfologických charakteristik 

Většina užitých znaků, charakteristických pro taxony C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae 

a C. rotundifolia s.s., byla i v rámci jednoho druhu extrémně proměnlivá. Znaky, které 

korelovaly s vysokými hodnotami v analýzách CDA porovnávající horské endemity a nížinnou 

C. rotundifolia, byly odlišné, než znaky, které rozdělovaly endemity mezi sebou (Tab. 48).  

Tab. 48: Souhrn příspěvků 24 znaků k první komponentě CDA1 zobrazující variabilitu párových analýz (Dataset 
IX). Tučné hodnoty odpovídají nejvyšším hodnotám korelačních koeficientů. Oranžově zvýrazněné hodnoty značí 
šest nejvíce korelovaných hodnot příslušné analýzy. Zeleně zvýrazněné znaky označují znaky, které byly nejvíce 
korelované ve více analýzách při porovnávání nížinné C. rotundifolia a příslušného endemita. Žlutě zvýrazněné 
znaky označují znaky, které byly nejvíce korelované ve více analýzách porovnávajích endemity mezi sebou 
(Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae z alpínského bezlesí, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.). 

  

analýza 

endemity vůči C. rotundifolia endemity navzájem 

Cb x Cr Ct x Cr Csch x Cr Cb x Ct Cb x Csch Ct x Csch 

znaky CDA1 CDA1 CDA1 CDA1 CDA1 CDA1 

v1d_C -0,358 0,479 -0,322 -0,025 0,123 -0,168 

v2d_C_cip -0,078 0,125 0,019 0,005 0,120 -0,246 

v3s_C_cip -0,293 0,439 -0,265 -0,015 0,121 -0,205 

v4d_K_cip -0,350 0,374 -0,495 -0,055 -0,054 0,228 

v5s_K_cip -0,492 0,459 -0,400 -0,096 0,178 -0,067 

v10_kvet 0,211 -0,352 0,385 -0,078 0,150 -0,057 

v11_vetve 0,175 -0,389 0,412 -0,168 0,252 -0,049 

v12l_dole 0,287 -0,111 0,029 0,293 -0,340 0,129 

v13l_zbyt 0,282 -0,376 0,438 0,044 0,007 -0,152 

v14d_kvet 0,138 -0,400 0,323 -0,148 0,136 0,093 

v15d_lod 0,022 -0,318 0,103 -0,252 0,083 0,415 

v16d_l_hor 0,349 -0,126 0,191 0,293 -0,312 -0,126 

v17s_l_hor 0,114 -0,116 0,074 0,031 -0,065 0,053 

v18d_l_str 0,111 -0,095 0,106 0,045 -0,041 -0,028 

v19s_l_str -0,207 -0,143 0,027 -0,321 0,316 0,210 

v15/v14 0,070 -0,122 0,143 -0,022 0,060 -0,055 

v16/v17 0,336 -0,068 0,158 0,376 -0,350 -0,193 

v1/v2 -0,341 0,437 -0,433 -0,043 -0,017 0,131 

v1/v4 0,179 -0,156 0,369 0,074 0,140 -0,430 

v2/v3 0,302 -0,393 0,385 0,021 -0,009 -0,033 

v2/v5 0,320 -0,335 0,384 0,109 -0,076 -0,129 

v4/v5 0,015 -0,009 -0,148 0,011 -0,193 0,352 

v18/v19 0,292 0,054 0,064 0,370 -0,317 -0,211 

v12/13 0,024 0,213 -0,277 0,169 -0,280 0,193 
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4.3 Kultivační experiment Campanula tatrae z Vysokých Tater 

Kultivační experiment byl zaměřený na taxon C. tatrae ze čtyř transektů Vysokých Tater: 

Mlynická a Furkotská dolina (1446-2345 m.n.m), Mengusovská dolina (1520-1650 m.n.m), 

Velická dolina (1501-2274 m.n.m) a Malá Studená dolina (1298-2211 m.n.m), pokrývajících 

výškový gradient pohoří (viz Metodika). Zástupci příslušné doliny byli zařazeni do pracovních 

skupin: les, kleč nebo alpínské bezlesí podle toho, v kterém habitatu rostli.  

Rostliny byly kultivovány v prostorách katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze (210 m.n.m). Cílem kultivačního experimentu bylo sledovat klíčivost semen, 

růstové rychlosti semenáčků a morfologické proměny dospělých rostlin (po 2 letech kultivace) 

v odlišném prostředí a odhalit, zda se klíčivost a růstové rychlosti u semen z různých 

nadmořských výšek mění a zdali za klinální morfologickou variabilitu může prostředí či je daná 

geneticky.  

Do klíčícího pokusu byla navíc zařazena semena (200 semen) nížinných taxonů C. gentilis, 

C. moravica a C. rotundifolia s.s. z České republiky pro porovnání rychlosti klíčení s taxonem 

C. tatrae. 

4.3.1 Výsledky klíčícího pokusu 

Klíčení semen probíhalo opakovaně ve dvou letech v rozdílných podmínkách, stratifikace 

semen probíhala v mrazáku (-16°C) po dobu přibližně 14 dnů. V roce 2016 (Experiment I.) bylo 

vyseto celkem 1 200 semen taxonu C. tatrae. V klíčící komoře (25°C) a v růstové komoře (20°C), 

kam byla semena později přesunuta, vyklíčilo 412 semen (34.33 %). Nejvíc vyklíčených semen 

pocházelo z rostlin z kleče. V roce 2017 (Experiment II.) probíhalo klíčení ve skleníku (přibližně 

10°C v noci/ 20°C ve dne). Z celkového počtu 7 650 semen vyklíčilo 1 910 semen (25.49 %), 

(Tab. 49).  

Tab. 49.: Souhrnné počty vysetých a vyklíčených semen druhu C. tatrae z Vysokých Tater v roce 2016 (I.) a 2017 
(II.) pro jednotlivé habitaty (les, kleč a alpínské bezlesí) s nadmořskou výškou, v které byly sesbírány včetně 
symbolů jednotlivých habitatů.  

habitat 
Altituda 

(m.n.m) 

I. 2016  II. 2017  

Počet 

vysetých 

semen 

Počet 

vyklíčených 

semen 

Počet 

vysetých 

semen 

Počet 

vyklíčených 

semen 

 les 929 - 1570 400 70 2050 454 

 kleč 1450 - 1834 400 123 2650 853 

 alpínské bezlesí 1620 - 2350 400 117 2950 603 

Celkem 1200 412 7650 1910 

 

Experiment I. 2016 

V prvním roce se sledovalo klíčení 1 200 semen druhu C. tatrae a 200 semen nížinných 

zástupců z České republiky (C. gentilis, C. moravica, C. rotundifolia s.s.). Ve vyšší teplotě (25°C) 

nastoupily ke klíčení mnohem rychleji rostliny z nížiny. Horský druh C. tatrae začal klíčit až po 

přesunu do chladnějšího prostředí (20°C), (Obr. 55). Rostliny z lesa klíčily zprvu rychleji, ale 

rostliny z kleče je brzy počtem vyklíčených semen dostihly a dokonce převýšily, jak je patrno 

i z nejširšího boxplotu (Obr. 56). Pokles křivky nížinných zástupců lze vysvětlit úhynem 
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semenáčků pravděpodobně v důsledku nedostatku závlahy. Rozdíly mezi počty vyklíčených 

semen sledovaných skupin k posledními dni měření nebyly signifikantní (Pr = 0.347). 

Prokazatelný rozdíl byl ve 25. dni měření, před přesunem semen do chladnější teploty, 

detekován u semen z nížiny (prokazatelné hodnoty Tukey testu: nížina x les p = 0.0015; 

nížina x kleč p = 0.0003; nížina x alp. bezlesí p = 0.0002), (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A3+4). 

 
Obr. 55: Graf rychlosti klíčení v Experimentu I. 2016. Průměrné kumulativní přírůstky za dobu měření (dny) se 
zastoupením C. tatrae z různých habitatů (les, kleč, alpínské bezlesí) a nížinných zástupců z České republiky 
(C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. gentilis) se směrodatnou odchylkou (úsečka). Svislá černá čára značí dobu, 
kdy došlo k přesunu petriho misek s klíčícími semeny z vyšší teploty 25°C (klimabox) do nižší teploty 20°C (růstová 
komora). 

 
Obr. 56: Boxploty s počty vyklíčených semen (N) z posledního dne měření (38. den v grafu Obr. 55) Experiment I. 
2016 (C. tatrae - z lesa, kleče a alpínského bezlesí, nížina = C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. gentilis z České 
republiky). Stejná písmena značí, že mezi skupinami není signifikantní rozdíl (α < 0.05) v počtu vyklíčených semen 
na konci měření. 

Experiment II. 2017 

V druhém roce se sledovalo klíčení 7 500 semen pouze u taxonu C. tatrae. Klíčení probíhalo 

po celou dobu ve skleníku při teplotách v rozmezí od 10°C/noc do 20°C/den. Rostliny z kleče 

začaly klíčit nejrychleji a klíčily zároveň nejvíc (Obr. 57+58). Rozdíly v počtu vyklíčených semen 

mezi skupinami nebyly signifikantní (Pr = 0.173), (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A5). 
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Obr. 57: Graf rychlosti klíčení Experiment II. 2017. Průměrné kumulativní přírůstky vyklíčených semen za dobu 
měření (dny) se směrodatnou odchylkou (úsečka) taxonu C. tatrae z lesa, kleče a alpínského bezlesí při teplotách 
v rozmezí od 10°C přes noc do 20°C přes den.  

 
Obr. 58: : Boxploty s počty vyklíčených semen (N) z posledního dne měření (35. den v grafu Obr. 57) Experiment 
II. 2017. Campanula tatrae z různých habitatů (les, kleč a alpínské bezlesí). Stejná písmena značí, že mezi 
skupinami není signifikantní rozdíl (α < 0.05) v počtu vyklíčených semen na konci měření. 

4.3.2 Růstové rychlosti semenáčů 

Růstové rychlosti (počet listů a plocha největšího listu v růžici) byly sledovány pouze 

na větším datasetu v Experimentu II. v roce 2017. Z celkového počtu 1500 semenáčků bylo 

měřeno 400 rostlin (≈ 26 %), (103 jedinců z lesa, 191 jedinců z kleče a 106 jedinců z alpínského 

bezlesí). 

Rostlinám ze všech habitatů zprvu přibývaly listy v růžici rovnoměrně. Po 30 dnech přibylo 

nejvíce listů v růžici u rostlin z lesa. Po přesunu rostlin do zahrady (začátek června), kde bylo 

chladněji a došlo i ke změně světelných podmínek a v množství UV záření), rostliny 

z lesa stagnovaly v růstu listů a nejvíce listů nabyly rostliny z alpínského bezlesí (Obr. 59+60). 

Za poklesy křivek pravděpodobně zodpovídal útok nežádoucích činitelů (slimáci). Hodnoty 

Tukey párového srovnávání počtů listů z posledního dne (140. den) měření nedosahovaly 

signifikantních rozdílů, zato před přesunem do experimentální zahrady (84. den), byl nalezen 
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signifikantní rozdíl mezi rostlinami z alpínského bezlesí a lesa (p = 0.00001) a skupinami rostlin 

z lesa a kleče (p = 0.001), (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A6+7).  

 
Obr. 59: Průměrné kumulativní četnosti listů v růžici (osa y: počet listů) se směrodatnou odchylkou (úsečka). 
Svislá čára značí přesun semenáčů ze skleníku do experimentální zahrady.  
 

 
Obr. 60: Počet listů v růžici z posledního dne měření semenáčů (C. tatrae z lesa, kleče a alpínského bezlesí). Stejná 
písmena značí, že mezi skupinami není signifikantní rozdíl (α < 0.05) v počtu listů v růžici na konci měření 
(140. den). 

Ze začátku měření délky a šířky vždy největšího listu v růžici měly rostliny z alpínského 

bezlesí nejmenší plochu největšího listu v růžici. Avšak po 3 měsících, poté co došlo k přesunu 

rostlin ze skleníku do experimentální zahrady (začátek června), svojí plochu zvětšily a na konci 

měření (140. den měření) měly listy v růžici největší (Obr. 61). Z výsledků je patrný trend růstu 

plochy největšího listu v růžici s nadmořskou výškou: les < kleč < alpínské bezlesí. Hodnoty 

Tukey testu byly signifikantní pro skupiny les x alpínské bezlesí: p = 0.001; nesignifikantní pro 

kleč x alp. bezlesí: p = 0.076, les x kleč p = 0.162. Před přesunem do zahrady (84. den) byly 

signifikantní rozdíly v ploše listu i mezi skupinami alp. bezlesí x kleč (p = 0.0000001) a mezi les 

x kleč (p = 0.00006), (Obr. 62, Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A8+9). 
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Obr. 61: Logaritmus plochy největšího listu v růžici se směrodatnou odchylkou semenáčků C. tatrae ze tří 
habitatů: z lesa, kleče a alpínského bezlesí. Svislá čára značí přesun semenáčů ze skleníku do experimentální 
zahrady (začátek června). 

 

 
Obr. 62: Plocha [mm2] největšího listu v růžici z posledního dne měření (140. den) semenáčků C. tatrae ze tří 
habitatů: z lesa, kleče a alpínského bezlesí. Rozdílná písmena značí skupiny se signifikantně odlišnou plochou 
největšího listu v růžici (α < 0.05). 

Po vynásobení plochy největšího listu v růžici příslušným počtem listů v růžici je vidět, že 

křivky se sice opět různě prolínají, ale ve výsledku zůstává trend tvořit s přibývající 

nadmořskou výškou více větších listů (Obr. 63+64). Rozdíly mezi skupinami z posledního 

měření (140. den) pomocí srovnávacího Tukey testu vyšly signifikantně pro skupiny: kleč 

x alpínské bezlesí (p = 0.04) a les x alp. bezlesí (p = 0.0009), pro skupinu les x kleč nebyl 

výsledek signifikantní (p = 0,189). Před změnou podmínek (84. den) nebyl výsledek Tukey 

testu signifikantní mezi žádnými skupinami (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A10+11).  
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Obr. 63: Logaritmus plochy největšího listu v růžici násobené počtem listů v růžici se směrodatnou odchylkou 
semenáčků C. tatrae ze tří habitatů: z lesa, kleče a alpínského bezlesí. Svislá čára značí přesun semenáčů ze 
skleníku do experimentální zahrady (začátek června). 

 

 
Obr. 64: Logaritmus plochy největšího listu v růžici násobené počtem listů v růžici z posledního dne měření 
semenáčků C. tatrae z lesa, kleče a alpínského bezlesí. Rozdílná písmena značí skupiny se signifikantně odlišnými 
hodnotami log plocha x počet listu v růžici (α < 0.05). 

Po 70ti dnech od počátku měření začaly semenáčky tvořit plně olistěné lodyhy. Ve skleníku 

tvořily nejvíce lodyh rostliny z lesa. Po přesunu ven vybíhaly lodyhy rychleji také u rostlin 

z alpínského bezlesí - rychlostí blížící se hodnotám exponenciální funkce (Obr. 65) a začaly jako 

první kvést. Nástup kvetení je zaznamenán níže v tabulce (Tab. 50). 
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Obr. 65: Kumulativní četnosti listů v růžici (čárkovaně), na rašící lodyze (tečkovaně) a celkem (nepřerušovaně) 
semenáčků C. tatrae z lesa, kleče a alpínského bezlesí se standardní směrodatnou odchylkou (úsečka). Svislá 
čára značí přesun semenáčů ze skleníku do experimentální zahrady. 

Tab. 50: Data nástupu kvetení v roce 2018 a počet jedinců z dané populace, kvetoucí v daný den. 
Čísla v jednotlivých sloupcích odkazují na ID populace, počet jedinců z daného habitatu, ze kterého populace 
pochází, lze odečíst podle barvy podtržení jednotlivých ID (les, kleč, alpínské bezlesí).  
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4.3.3 Shrnutí klíčících a růstových výsledků 

Semena zvonků začínala klíčit přibližně 10 dní po výsevu, pokud jim vyhovovaly podmínky, 

které pro klíčení vyžadují (horský druh chladnější teplotu). Semena měla velmi nízkou 

úspěšnost klíčivosti 34.33 % v roce 2016 (Experiment I.) a 25.49 % v roce 2017 (Experiment II.), 

jejich pěstování v experimentálních podmínkách bylo obtížné. Druh C. tatrae ke klíčení 

vyžadoval chladnější teploty než blízce příbuzné druhy, které rostou v nížinách (C. gentilis, 

C. moravica, C. rotundifolia s.s.). Taxon C. tatrae začal klíčit až po přesunu z 25°C do 20°C. Ve 

výsledku byla všechna semena stejně kvalitní, ve všech nadmořských výškách vyklíčilo 

podobné množství semen - průměrně 12 vyklíčených semen z 50 semen vysetých na petriho 

misku (24 %), (Obr. 55-58).  

Rostliny z alpínského bezlesí měly zpočátku pomalejší růstovou rychlost oproti rostlinám 

z nižších poloh (Obr. 59-65). S rostoucí nadmořskou výškou přibývalo listů v růžici a byly větší 

(Obr. 63). Když rostliny začaly tvořit lodyhy, subalpínské rostliny akcelerovaly růst a začaly 

dříve kvést (Obr. 65; Tab. 50).  

Fotografie, jak šel čas s pokusem, a v jakých fázích růstu byly měřeny, uvedeny níže 

(Obr. 66). 

Cytometrické zhodnocení semenáčků C. tatrae z Experimentu I. 2016 

Průtokovou cytometrií bylo zanalyzováno 59 semenáčků, pocházejících z předem 

cytometricky ověřených tetraploidních matek (jeden hexaploid č. 81). Kromě jedince č. 81-2, 

který byl hexaploidní, byly všechny semenáčky tetraploidní. Hexaploidní jedinec č. 81-2 byl 

z následujících morfologických analýz vyloučen, avšak hodnoty znaků měřených na květech 

u něho dosahovaly nejvyšších hodnot. 
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A výsev (XII)           B klíčení (XII-I)           

 

  

 
  

 

 
Obr. 66: Jak šel čas s pokusem: A) výsev semen na petriho misky v prosinci 2017; B) klíčení semen od prosince do 
přesazování do hlíny 7-9 týdnů po výsevu; C) začátek měření semenáčků 2 týdny po vysazení v březnu; D) po 
6 týdnech po vysazení; E) po 12 týdnech po vysazení; F) ukončení měření v polovině července po 18 týdnech po 
vysazení; G) nástup květních lodyh v druhé polovině května; H) kvetení 1. rok začátkem června; I) sklizeň 1. rok; 
J) přesazování 2. rok v květnu; K) nástup kvetení 2. rok v červnu; L) sklizeň 2. rok. 
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Obr. 67: Sklizeň dvouletých rostlin v roce 2018. Všechny rostliny byly vyfotografovány a sklizeny v jeden den, 
na jedinci z lesa je patrný pozdější nástup kvetení. 
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4.3.4 Dataset X: Morfologické zhodnocení rostlin z Experimentu I. 2016 

Ke zjištění míry fenotypové plasticity taxonu C. tatrae rostoucího od úbočí po vrcholky 

slovenských hor (920-2350 m.n.m), byly rostliny sebrané ve Vysokých Tatrách porovnány se 

semenáčky vypěstovanými v experimentální zahradě v Praze (210 m.n.m) ze semen 

pocházejících z rostlin z téhož pohoří. Souhrn populací rostlin, které se podařilo dopěstovat 

do druhého roku, s detaily jsou uvedeny v tabulce (Tab. P2) v příloze 2 Experiment. Fotografie 

rostlin ze dne sběru lodyh na morfometrickou analýzu uvedeny výše (Obr. 67). Další fotografie 

v obrázkové příloze 5. 

 Podobně jako v hlavní části morfometrických výsledků, došlo i zde k vytvoření 

několika datasetů s různým zastoupením jedinců sledovaných taxonů z různých míst a znaků, 

snažící se zodpovědět kladené otázky, viz přehled datasetu X v tabulce níže (Tab. 53). Znak 

přítomnost odění ve spodní části lodyhy (v9) byl z analýz datasetů 1-6 vynechán, vzhledem 

k tomu že z kultivovaných rostlin byly chlupaté pouze 2 rostliny (č. jed. 152-4 a 197, 

oba z alpínského bezlesí) z celkového počtu 58 rostlin. Rovněž byl vynechán znak přítomnost 

papil na kalichu, který během testování důležitosti tohoto znaku dosahoval malých hodnot 

(Př. 2: Tab. 51+2; Obr. 68) a byla proto dána přednost většímu zastoupení jedinců před užitím 

tohoto znaku. V analýzách datasetů 1-5 spolu korelovaly nad povolený limit 

Pearsonova koeficientu (|0.95|) znaky počet květů na lodyze (v10) a počet větvení květenství 

(v11), proto byl v těchto analýzách vynechán znak počet větvení květenství (v11). 

Tab. 53: Datasety použité pro jednotlivé otázky spolu s odpovídajícím počtem jedinců jednotlivých taxonů 
a počtem znaků (Exp = C. tatrae pěstovaná 2 roky v podmínkách experimentální zahrady, VT = Vysoké Tatry, 
SK = Slovensko, Ct = C. tatrae sebraná v přírodě, Cr = C. rotundifolia s.s. sebraná v přírodě. V datasetu 6 byly 
všechny lokality a v datasetu 7 jen slovenské lokality C. rotundifolia s.s.). Výsledky analýz datasetů 3, 4, 5 a 6 
v Příloze 2 Experiment dataset X. 

Dataset X 
Skupina - počet 

populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

Exp Ct Cr 

1 Klinální variabilita Ct VT x Experiment  23 58 30 217 - 26 Výsledky 

2 Klinální variabilita Ct VT x Experiment habitat 23 58 30 217 - 26 Výsledky 

3 Morf. var. Ct VT subalpinum x Exp subalpinum - 29 - 63 - 26 Př. X 

4 Morf. var. Ct VT kleč x Exp kleč - 21 - 109 - 26 Př. X 

5 Morf. var. Ct VT les x Exp les - 8 - 45 - 26 Př. X 

6 Morf. variabilita Ct subalpinum x Cr x Experiment 23 58 25 211 31 348 24 Př. X 

7 M. variabilita Ct VT subalpinum x Cr (SK) x Exp 23 58 7 63 11 96 27 Výsledky 

 

První analýzy porovnávají morfologické změny rostlin C. tatrae, pocházející z Vysokých 

Tater s rostlinami z téhož místa, ale pěstovanými po dobu dvou let v experimentálních 

podmínkách Brožkovy genetické zahrady. Kvůli větší grafické přehlednosti byly analýzy 

hlavních komponent opět dělány pro jedince i pro populace. Vzhledem k tomu, že populace 

rostlin z pokusu často obsahují pouze jediného zástupce, je třeba na tyto analýzy nahlížet 

s nadhledem. 
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X_1 Klinální variabilita C. tatrae ve Vysokých Tatrách v přírodě a v experimentálních 

podmínkách 

V analýze PCA populací (Obr. 69a) za užití 26 znaků (bez papil, odění v9 a počtu větvení v11) 

se rostliny z experimentální zahrady oddělily od rostlin z přírody podél první osy. Odchýlené 

přírodní populace pochází z nižších poloh (č. pop. T21 a T23 Podbanské, T2 Hrebienok). 

Kultivovaná populace č. 140 obsahuje jediného zástupce z kleče z oblasti kolem Soliska. Znaky, 

které korelovaly s první osou (Tab. 54A), byly délka kališního cípu (v4), poměr délky koruny ku 

délce kališního cípu (v1/v4), počet květů na lodyze (v10), přispívající význačně také k druhé 

ose, a délka lodyhy (v15). S druhou osou korelovaly znaky délka listu v horní části lodyhy (v16) 

a délka květenství (v14). 

Naopak v PCA jedinců (Obr. 69b) se skupiny z experimentální zahrady oddělily od rostlin 

z přírody podél druhé osy. Největších korelačních hodnot nabyl, stejně jako v analýze 

PCA populací, znak délka kališního cípu (v4), který koreloval s první osou (Obr. 69c; Tab. 54A). 

Dále s první osou korelovaly znaky délka koruny (v1), délka korunního lístku (v2) a délka listu 

ve střední části lodyhy (v18). S druhou osou korelovaly znaky délka květenství (v14) a počet 

květů (v10). Rostliny v experimentálních podmínkách více kvetly a měly delší květenství, ale 

délka kališního cípu nabývala kratších rozměrů oproti rostlinám z přírody (Obr. 69e-A, B, C, D). 

Obr. 69a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae z Vysokých Tater, srovnávající rostliny pocházející 
z přírody (Natura) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (Experiment) za užití 26 znaků 
(bez papil, odění a počtu větvení květenství) s populačními průměry pro 53 ‘populací‘ (30 pop. Natura, 23 pop. 
Experiment). Odlehlé přírodní populace T21+T23 (Podbanské) a populace T2 (Hrebienok) pochází z nízkých poloh 
Vysokých Tater. Populace 140 pochází z kleče z oblasti kolem Soliska a obsahuje jediného jedince. Ve výřezu 
vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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T23 
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Obr. 69b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce C. tatrae z Vysokých Tater srovnávající rostliny pocházející 
z přírody (Natura) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (Experiment) za užití 26 znaků 
(bez papil, odění a počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53. Ve výřezu vpravo 
dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 69c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství) 
porovnávající rostliny C. tatrae z Vysokých Tater pocházející z přírody s rostlinami pěstovanými v podmínkách 
experimentální zahrady. S první komponentou koreloval znak délka kališního cípu (v4). S druhou komponentou 
PC2 koreloval s nejvyšší hodnotou znak počet květů na lodyze (v10), který vykazuje závislost na poměrovém 
znaku délky koruny ku délce korunního cípu (v1/v2). 
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Tab. 54A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící 
se na variabilitu mezi C. tatrae z Vysokých Tater pocházející z přírody a rostlinami pěstovanými v podmínkách 
experimentální zahrady. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,596 -0,074 v15d_lod 0,621 -0,110 v1d_C -0,718 0,213 v15d_lod -0,420 0,251 

v2d_C_cip 0,107 0,169 v16d_l_hor 0,040 -0,884 v2d_C_cip -0,647 -0,200 v16d_l_hor -0,527 -0,475 

v3s_C_cip 0,377 0,063 v17s_l_hor 0,104 -0,520 v3s_C_cip -0,626 0,057 v17s_l_hor -0,317 -0,478 

v4d_K_cip 0,900 0,056 v18d_l_str 0,587 -0,593 v4d_K_cip -0,812 0,258 v18d_l_str -0,675 -0,101 

v5s_K_cip 0,365 -0,529 v19s_l_str 0,010 -0,651 v5s_K_cip -0,382 0,253 v19s_l_str -0,337 -0,496 

v6_b_c 0,365 -0,201 v15/v14 -0,310 0,129 v6_b_c -0,498 0,278 v15/v14 0,015 -0,062 

v7_nitka 0,231 0,065 v16/v17 0,009 -0,528 v7_nitka -0,223 0,155 v16/v17 -0,356 -0,026 

v8_pras 0,509 -0,072 v1/v2 0,523 -0,266 v8_pras -0,574 0,230 v1/v2 0,056 0,508 

v9_odeni x x v1/v4 -0,757 -0,067 v9_odeni x x v1/v4 0,503 -0,172 

v10_kvet -0,636 -0,503 v2/v3 -0,410 0,166 v10_kvet -0,082 -0,727 v2/v3 -0,080 -0,310 

v11_vetve x x v2/v5 -0,311 0,562 v11_vetve x x v2/v5 -0,090 -0,390 

v12l_dole -0,433 -0,100 v4/v5 0,598 0,411 v12l_dole -0,128 -0,520 v4/v5 -0,541 0,044 

v13l_zbyt 0,298 0,248 v18/v19 0,589 -0,041 v13l_zbyt -0,164 0,011 v18/v19 -0,221 0,395 

v14d_kvet -0,580 -0,679 v12/13 -0,457 -0,168 v14d_kvet -0,130 -0,740 v12/13 -0,039 -0,495 

 

Diskriminační kanonická analýza taxonu C. tatrae z Vysokých Tater z přírody 

a z experimentální zahrady 

Skupiny rostlin C. tatrae z Vysokých Tater pocházející z přírody a z experimentálních 

podmínek se v analýze CDA překrývají (Obr. 69d). S ohledem na nevyváženost zastoupení 

jedinců (217 rostlin z přírody, 58 rostlin z experimentu) měly rostliny pěstované v podmínkách 

experimentální zahrady mnohem větší rozptyl a nedosahovaly optima. Podobný rozptyl je 

vidět i v následujících analýzách CDA Datasetu 2, kde jsou body obarveny podle příslušných 

habitatů (Obr. 70c+d) a z boxplotů význačně korelujících znaků (Obr. 69e; Obr. 70f) např. 

znaku počet listů v dolní části lodyhy v12 (Obr. 70f-E). Nejvíce korelovaným znakem byl 

(Tab. 54B) poměrový znak počet listů na lodyze (v12/v13), dále vyšších korelačních hodnot 

dosahovaly znaky počet listů v bazální části lodyhy (v12), počet květů na lodyze (v10) 

a délka květenství (v14). Rostliny ze zahrady měly ve spodní části lodyhy více listů a v horní 

části lodyhy méně listů oproti rostlinám z přírody (Obr. 69f-E, F). 
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Obr. 69d: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z Vysokých Tater srovnávající rostliny pocházející z přírody 
(Natura) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (Experiment) za užití 26 znaků (bez 
papil, odění a počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53.  

Tab. 54B: Příspěvky jednotlivých 26 znaků ke komponentě CDA1 soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae 
z Vysokých Tater pocházející z přírody a rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady. Šedou 
barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,031 v8_pras -0,060 v15d_lod -0,180 v1/v2 -0,232 

v2d_C_cip 0,150 v9_odeni x v16d_l_hor -0,012 v1/v4 0,204 

v3s_C_cip 0,036 v10_kvet 0,444 v17s_l_hor -0,018 v2/v3 0,133 

v4d_K_cip -0,193 v11_vetve x v18d_l_str -0,139 v2/v5 0,169 

v5s_K_cip -0,062 v12l_dole 0,631 v19s_l_str 0,034 v4/v5 -0,147 

v6_b_c -0,105 v13l_zbyt -0,081 v15/v14 0,031 v18/v19 -0,157 

v7_nitka -0,034 v14d_kvet 0,294 v16/v17 -0,036 v12/13 0,653 
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Obr. 69e-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset X_1: C. tatrae z Vysokých Tater srovnávající 
rostliny pocházející z přírody (Natura) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady 
(Experiment). 

X_2 Klinální variabilita rostlin C. tatrae pocházejících z různých habitatů ve Vysokých 
Tatrách a pěstovaných v podmínkách experimentální zahrady 

Následující analýza testovala fenotypovou plasticitu druhu napříč výškovým gradientem. 

Zastoupení populací i jedinců je stejné jako v předchozím datasetu 1 (C. tatrae Vysoké Tatry 

z přírody x Experiment), ale body byly obarveny podle příslušných habitatů (les, kleč a alpínské 

bezlesí). Výsledek byl stejný - rostliny se neshlukovaly podle habitatů, ale podle toho, 

zda pocházely z přírody nebo byly pěstovány v zahradě (Obr. 70a, b, c). V diskriminační 

analýze pozitivně koreloval s druhou osou znak délka prašníku (Tab. 55A).  

délka listu ve střední části lodyhy počet listů v dolní části lodyhy ku zbytku 

délka květenství počet květů 

C D 

E F 
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Obr. 70a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků 
(bez papil, odění a počtu větvení květenství) s populačními průměry pro 53 ‘populací‘ (E = Experiment 4 populace 
z lesa, 8 pop. z kleče, 11 pop. ze subalpina, N = Natura: 13 pop. z lesa, 10 pop. z kleče, 7 populací ze subalpina). 
Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 70b: Analýza hlavních komponent pro jedince C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater srovnávající 
rostliny pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 
znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství). Příslušná ordinace znaků k PCA jedinců viz Obr. 69c, počty 
jedinců pro jednotlivé habitaty viz Tab. 53 (Dataset 3, 4, 5). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 
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Diskriminační kanonická analýza druhu C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater z přírody 

a z experimentální zahrady 

 
Obr. 70c: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků 
(bez papil, odění a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé habitaty viz Tab. 53 (Dataset 3, 4, 5). 

 
Obr. 70d: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) obarvenými podle 
původu rostlin. Užito bylo 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé 
habitaty viz Tab. 53 (Dataset 2). 
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Obr. 70e: Ordinace znaků k CDA analýze jedinců za využití 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství) 
porovnávající rostliny C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované 
v podmínkách experimentální zahrady. S první komponentou CDA1 pozitivně korelují znaky poměr počtu listů 
v 1/3 lodyhy ku počtu listů na zbytku lodyhy (v12/v13), počet listů v bazální části lodyhy (v12) a počet květů (v10). 

Tab. 55A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi 
C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater pocházejících z přírody a pěstovaných v podmínkách experimentální 
zahrady. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,030 0,155 v8_pras -0,079 0,591 v15d_lod -0,172 -0,277 v1/v2 -0,225 0,125 

v2d_C_cip 0,147 0,028 v9_odeni x x v16d_l_hor 0,000 -0,298 v1/v4 0,197 -0,064 

v3s_C_cip 0,033 0,128 v10_kvet 0,435 -0,116 v17s_l_hor -0,006 -0,153 v2/v3 0,135 -0,096 

v4d_K_cip -0,183 0,140 v11_vetve x x v18d_l_str -0,130 -0,112 v2/v5 0,174 -0,081 

v5s_K_cip -0,072 0,097 v12l_dole 0,639 0,031 v19s_l_str 0,051 -0,010 v4/v5 -0,132 0,021 

v6_b_c -0,105 0,242 v13l_zbyt -0,069 0,053 v15/v14 0,029 -0,157 v18/v19 -0,166 -0,135 

v7_nitka -0,026 0,180 v14d_kvet 0,286 -0,213 v16/v17 -0,037 -0,316 v12/13 0,659 0,027 
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Obr. 70f-(A-H): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset X_2: C. tatrae z různých habitatů Vysokých 
Tater srovnávající rostliny pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální 
zahrady (E). 

 

Podrobněji byla testována morfologická variabilita u rostlin pocházejících ze stejného 
habitatu (les, kleč, alpínské bezlesí), ale rostoucích v přírodě a pěstovaných 
v experimentálních podmínkách. Výsledky analýz (Dataset X_3-5) jsou zde stručně shrnuty, 
s grafickou částí v příloze 2 Experiment dataset X (Datasety X_3, X_4, X_5) a s boxploty 
významně korelovaných znaků výše v části Dataset X_2 (Obr. 70f). 

X_3 Morfologická variabilita C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě 

a v podmínkách experimentální zahrady 

V analýze hlavních komponent PCA jednotlivců pro rostliny z alpínského bezlesí 

(subalpinum) Vysokých Tater za užití 26 znaků (bez papil, odění v9 a počtu větvení květenství 

v11) se skupiny z přírody a z experimentálních podmínek rozcházely podél druhé osy 

délka listu v horní části lodyhy 

délka květenství počet květů 

počet listů v bazální části lodyhy 
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délka listu ve střední části lodyhy délka lodyhy 
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(Př. X: Obr. 71a). S druhou osou korelovaly znaky (Př. X: Obr. 71b; Tab. 56A) délka květenství 

(v14), počet květů (v10) a počet listů v bazální části lodyhy (v12). Tyto znaky nevykazovaly 

závislost na generativních znacích, které korelovaly s první osou. S první osou korelovaly např. 

délka kališního cípu (v4), délka koruny (v1) a délka blizny s čnělkou (v6) a z vegetativních 

znaků délka listu ve střední části lodyhy (v18). Rostliny v přírodě z alpínského bezlesí měly 

průměrně větší květy s delšími kališními cípy a delší bliznu s čnělkou oproti rostlinám 

pěstovaným v experimentálních podmínkách, avšak tyto znaky nabývaly širokého rozptylu 

hodnot (Obr. 70f-A, B).  

Kanonická diskriminační analýza rostlin z alpínského bezlesí Vysokých Tater vyšla s malým 

překryvem skupin z přírody a z experimentu, bez dosaženého optima hodnot u pěstovaných 

rostlin (Př. X: Obr. 71c). Nejvyšších korelačních hodnot (Př. X: Tab. 56B) nabyl znak počet listů 

v bazální části lodyhy (v12), jehož naměřené hodnoty dosahovaly širokého rozptylu (Obr. 70f-

E). Dále korelovaly s komponentou CDA1 znaky počet květů (v10) a délka květenství (v14). 

Rostliny v přírodě z alpínského bezlesí mají kratší květenství, méně květů na lodyze a méně 

listů v bazální části lodyhy oproti rostlinám pěstovaným v experimentálních podmínkách 

(Obr. 70f-C-E). 

X_4 Morfologická variabilita C. tatrae z kleče Vysokých Tater z přírody a z experimentální 

zahrady 

V PCA rostlin C. tatrae z kleče v přírodě a pěstovaných v experimentálních podmínkách 

za užití 26 znaků (bez papil, odění v9 a počtu větvení květenství v11) se skupiny 

zcela překrývaly bez jakéhokoli trendu (Př. X: Obr. 72a). Nejvariabilnějším znakem (Př. X: 

Obr. 72b; Tab. 57A) byla délka koruny (v1) s obrovským rozptylem naměřených hodnot 

(Obr. 70f-A). S první osou korelovaly znaky délka koruny, šířka korunního cípu (v3), délka cípu 

kališního (v4) a délka listu ve střední části lodyhy (v18). S druhou osou korelovaly šířky listů 

v horní i střední části lodyhy (v17, v19). Rostliny v přírodě z kleče měly průměrně menší korunu 

s užším korunním cípem, delším a užším kališním cípem. Generativní znaky často dosahovaly 

širokých naměřených hodnot u rostlin z přírody ze všech habitatů (Obr. 70f-A, B, G).  

Kanonická diskriminační analýza rostlin C. tatrae z kleče (Př. X: Obr. 72c) vyběhla s větším 

překryvem skupin oproti analýze CDA případu se zastoupením rostlin z alpínského bezlesí 

(Dataset X_3). S komponentou CDA1 korelovaly obdobné znaky (Př. X: Tab. 57B) poměrový 

znak počet listů v bazální části lodyhy ku zbytku listů na lodyze (v12/v13), počet květů (v10) 

a poměrový znak délka koruny ku délce kališního cípu (v1/v4). Rostliny z přírody mají menší 

poměr bazálních listů ku listům na zbytku lodyhy a méně květů na lodyze (Obr. 70f-C, E). 

X_5 Morfologická variabilita C. tatrae z lesa Vysokých Tater v přírodě a v podmínkách 

experimentální zahrady 

Skupiny C. tatrae z lesa Vysokých Tater z přírody a z experimentální zahrady se v analýze 

PCA (Př. X: Obr. 73a) za užití 26 znaků (bez papil, odění v9 a počtu větvení květenství v11) 

oddělovaly podél první osy. S první osou nejvíce koreloval znak (Př. X: Obr. 73b; Tab. 58A) 

délka kališního cípu (v4), dále s touto osou korelovaly znaky poměr délky ku šířce kališního 

cípu (v4/v5) a délka koruny (v1). S druhou osou nejvíce korelovaly znaky počet květů na lodyze 

(v10), délka květenství (v14) s větším rozptylem naměřených hodnot u rostlin z  přírody 
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(Obr. 70f-D) a délka listu v horní části lodyhy (v16). Rostliny C. tatrae z lesa Vysokých Tater 

v přírodě mají delší kališní cíp, větší květy v menším počtu, kratší květenství a delší listy v horní 

části lodyhy, než rostliny pěstované v experimentální zahradě (Obr. 70f-A, B, C, D, F). 

Skupiny C. tatrae z lesa Vysokých Tater z přírody a z experimentální zahrady se sice 

v CDA analýze nepřekrývají (Př. X: Obr. 73c), ale to může být mimo jiné dáno i nepoměrem 

zastoupení jedinců. Rozptyl hodnot v grafu (Př. X: Obr. 73c) je tentokrát širší pro skupinu 

rostlin pocházející z přírodních podmínek, rostliny pěstované v experimentálních podmínkách 

nedosahují optimálních hodnot. Nejkorelovanějším znakem (Př. X: Tab. 58B) byl opět poměr 

listů ve spodní části lodyhy ku počtu listů na zbytku lodyze (v12/v13). Tento poměr dosahoval 

menších hodnot u rostlin z přírody a naměřené hodnoty měly malý rozptyl. Dále 

s komponentou CDA1 korelovaly znaky samotný počet listů v bazální části lodyhy (v12), počet 

květů (v10) a délka lodyhy (v15), (Obr. 70f-C, E, H).  

 

Další analýzy byly zaměřeny na zjištění morfologické variability a její změny v závislosti 

na vnějších podmínkách (nadmořská výška) u taxonu C. tatrae z přírodních a experimentálních 

podmínek a porovnání morfologie horských rostlin a nížinným taxonem C. rotundifolia s.s., 

a to jak v širším kontextu (Dataset X_6 viz Příloha 2 Experiment dataset X), kde je vedle všech 

rostlin rostoucích v experimentálních podmínkách (všechny habitaty), zastoupena C. tatrae 

sebraná v subalpinu všech oblastí (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) a C. rotundifolia s.s. 

ze všech lokalit (Alpy, Česká a Slovenská republika). V užším kontextu (Dataset X_7) je vedle 

rostlin C. tatrae z experimentu (všechny habitaty) zastoupena C. tatrae ze subalpina Vysokých 

Tater a C. rotundifolia s.s. ze Slovenska. 

X_6 Morfologická variabilita C. rotundifolia s.s. (Alpy, Česko, Slovensko), C. tatrae 

z alpínského bezlesí v přírodě (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) a C. tatrae pěstované 

v podmínkách experimentální zahrady (všechny habitaty) 

V analýze hlavních komponent PCA populací zaměřené na morfologickou variabilitu taxonů 

C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí ze všech oblastí 

(Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater pěstované 

v zahradě, se za užití 24 znaků (bez papil, odění v9, délky blizny s čnělkou v6 a délky nitky v7 

a prašníku v8 - tyto znaky nebyly pro české C. rotundifolia s.s. k dispozici) podle první osy 

odděloval taxon C. rotundifolia s.s. od rostlin C. tatrae (Př. X: Obr. 74a). Podle druhé osy měl 

tendenci se oddělovat také taxon C. tatrae z přírodních podmínek od rostlin pěstovaných 

v zahradě. S první osou korelovaly znaky (Př. X: Tab. 59A) délka koruny (v1), počet květů (v10), 

šířka kališního cípu (v5), šířka korunního cípu (v3) a délka lodyhy (v5). S druhou osou koreloval 

znak délka listu v horní části lodyhy (v16). Nejkratší listy měly rostliny taxonu C. tatrae 

z přírodních podmínek. C. rotundifolia s.s. měla nejmenší korunu oproti rostlinám C. tatrae jak 

z přírodních tak z kultivačních podmínek (Př. X: Obr. 74f-A, F). 

Analýza PCA pro jedince (Př. X: Obr. 74b) vyšla s velkým překryvem všech skupin, ale byl 

zde stejný trend jako v PCA populací - opět se podél první osy se oddělila C. rotundifolia s.s. 

od rostlin C. tatrae z experimentálních podmínek a posléze i z přírody. S první osou korelovaly 

(Př. X: Obr. 74c; Tab. 59A) znaky délka květenství (v14), počet větvení květenství (v11) a počet 
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květů (v10). S druhou korelovaly především generativní znaky délka kališního lístku (v4), 

délka korunního cípu (v2) a délka koruny (v1). Nejméně květů a nejkratší květenství měly 

rostliny C. tatrae z přírodních podmínek, nejvíce květů s nejkratšími kališními cípy měly 

rostliny C. rotundifolia s.s. (Př. X: Obr. 74f-A, C, E) 

Kanonická diskriminační analýza (Př. X: Obr. 74d) taxonů C. rotundifolia s.s. z Alp, 

Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí ze všech lokalit (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, 

Babia hora) a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater pěstované v zahradě za užití 24 znaků 

maximalizovala rozdíly mezi skupinami a vytvořila tři částečně se překrývající shluky bodů. 

Podél první osy se oddělila C. rotundifolia s.s. od rostlin C. tatrae a podél druhé osy se oddělují 

rostliny C. tatrae pěstované v zahradě a z alpínského bezlesí. S první osou korelovaly znaky (Př. 

X: Obr. 74e; Tab. 59B) délka koruny (v1) a šířka kališního cípu (v5). Znak šířka kališního cípu 

vykazoval závislost na počtu listů v horní části lodyhy (v13). Nejvyšších korelačních hodnot 

nabýval poměrový znak počet listů na lodyze (v12/v13) korelující s druhou osou. S druhou 

osou koreloval také samotný znak (v12) počet listů při bázi lodyhy. Délky listů byly v  této 

analýze nedůležité, protože dosahovaly malých korelačních hodnot. Nejvíce listů u báze 

lodyhy měly rostliny C. tatrae z experimentálních podmínek, které rovněž měly průměrně 

nejširší kališní cípy (Př. X: Obr. 74f-B, D).  

X_7 Morfologická variabilita C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí 

Vysokých Tater v přírodě a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater pěstované 

v podmínkách experimentální zahrady 

V analýze PCA populací (Obr. 75a) taxonů C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae 

z alpínského bezlesí Vysokých Tater a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater pěstované 

v zahradě, se za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství) zřetelně oddělil taxon 

C. rotundifolia s.s. podél první osy. Podél druhé osy se oddělil taxon C. tatrae z přírodních 

podmínek od rostlin z experimentální zahrady. S první osou nejvíce koreloval znak (Tab. 60A) 

šířka kališního cípu (v5). Dále s první osou korelovaly znaky délka koruny (v1), šířka korunního 

cípu (v3), poměr délky korunního cípu ku šířce cípu kališního (v2/v5) a počet listů v horních 

2/3 lodyhy (v13). S druhou osou koreloval znak délka kališního cípu (v4). Délka kališního cípu 

roste od taxonu C. rotundifolia s.s. přes C. tatrae z experimentálních podmínek k C. tatrae 

z přírodních podmínek (Obr. 75f-B). Rostliny C. tatrae z přírodních podmínek měly nejširší 

kališní cíp (Obr. 75f-C). Taxon C. rotundifolia s.s. měl nejmenší květy a nejvíce listů na lodyze 

(Obr. 75f-A, D). 

Analýza PCA jedinců (Obr. 75b) také podél první osy oddělil taxon C. rotundifolia s.s., ale 

rostliny C. tatrae z přírodních podmínek a z experimentální zahrady se silně překrývaly. 

Skupina jedinců pěstovaných v experimentálních podmínkách měla intermediární pozici mezi 

jedinci C. rotundifolia a C. tatrae z přírody. S první osou korelovaly všechny generativní znaky 

(Tab. 60A, Obr. 75c). S druhou osou korelovaly znaky délka květenství (v14) a délky listů 

v horní a střední části lodyhy (v16, v18). Nejkratší listy měly rostliny C. tatrae z přírody 

(Obr. 75f-E, F).  
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Obr. 75a: Analýza hlavních komponent populací C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí 
Vysokých Tater v přírodě a v podmínkách experimentální zahrady za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení 
květenství v11) s populačními průměry pro 41 ‘populací‘ (11 pop. C. rotundifolia s.s. ze Slovenska = Cr_SK, 23 pop. 
C. tatrae z podmínek experimentální zahrady = Experiment, 7 pop. C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých 
Tater = Ct_VT_sub). Ve výřezu vpravo jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 75b: Analýza hlavních komponent pro jedince C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí 
Vysokých Tater v přírodě a v podmínkách experimentální zahrady za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení 
květenství v11). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Cr_SK = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, 
Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální zahrady, Ct_VT_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých 
Tater). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 75c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) 
porovnávající rostliny C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě 
a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater v podmínkách experimentální zahrady. S první osou koreloval 
s nejvyšší hodnotou znak délka koruny (v1). 

Tab. 60A: Příspěvky jednotlivých 27 znaků k příslušným komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící 
se na variabilitu mezi C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě 
a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater v podmínkách experimentální zahrady. Šedou barvou jsou označeny 
znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,817 -0,291 v15d_lod -0,518 -0,441 v1d_C 0,862 -0,148 v15d_lod -0,109 -0,220 

v2d_C_cip 0,636 0,189 v16d_l_hor -0,127 0,131 v2d_C_cip 0,629 -0,334 v16d_l_hor -0,009 -0,805 

v3s_C_cip 0,795 -0,006 v17s_l_hor -0,056 0,102 v3s_C_cip 0,820 -0,077 v17s_l_hor 0,075 -0,692 

v4d_K_cip 0,381 -0,692 v18d_l_str -0,159 -0,412 v4d_K_cip 0,689 -0,319 v18d_l_str 0,172 -0,693 

v5s_K_cip 0,896 0,013 v19s_l_str -0,086 0,094 v5s_K_cip 0,826 0,230 v19s_l_str 0,094 -0,668 

v6_b_c 0,260 -0,582 v15/v14 -0,365 0,148 v6_b_c 0,581 -0,268 v15/v14 -0,296 0,177 

v7_nitka 0,198 -0,331 v16/v17 -0,270 0,059 v7_nitka 0,344 -0,141 v16/v17 -0,136 -0,407 

v8_pras 0,291 -0,672 v1/v2 0,110 -0,608 v8_pras 0,639 -0,160 v1/v2 0,220 0,287 

v9_odeni -0,672 -0,180 v1/v4 -0,059 0,526 v9_odeni -0,526 -0,259 v1/v4 -0,368 0,271 

v10_kvet -0,287 0,541 v2/v3 -0,580 0,208 v10_kvet -0,225 -0,619 v2/v3 -0,350 -0,335 

v11_vetve x x v2/v5 -0,795 -0,003 v11_vetve x x v2/v5 -0,533 -0,509 

v12l_dole 0,299 0,519 v4/v5 -0,676 -0,474 v12l_dole 0,139 -0,102 v4/v5 -0,157 -0,588 

v13l_zbyt -0,736 -0,224 v18/v19 -0,190 -0,497 v13l_zbyt -0,457 -0,120 v18/v19 -0,066 0,115 

v14d_kvet -0,255 0,576 v12/13 0,516 0,498 v14d_kvet -0,252 -0,734 v12/13 0,345 -0,003 
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Diskriminační kanonická analýza C. rotundifolia s.s. ze Slovenska s porovnáním C. tatrae 

z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater 

pěstované v podmínkách experimentální zahrady 

Podél první osy se v CDA (Obr. 75d) zaměřené morfologické rozdíly mezi taxony 

C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater a C. tatrae ze 

všech habitatů Vysokých Tater pěstované v zahradě se za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu 

větvení květenství) oddělil podél první osy opět druh C. rotundifolia s.s. a podél druhé osy 

rostliny C. tatrae z přírody a z experimentálních podmínek. Procenta variability vyjádřená 

první a druhou osou si byla podobná (CDA1 55.75 % a CDA2 44.25 %). S první osou nejvíce 

koreloval znak (Obr. 75e; Tab. 60B) šířka kališního cípu (v5). Dále s první osou koreloval znak 

přítomnost odění na lodyze (v9). S druhou osou korelovaly znaky počet listů při bázi lodyhy 

(v12) a jeho poměrový znak se zbytkem listů na lodyze (v12/v13). Nejvíce listů při bázi lodyhy 

měly rostliny C. tatrae z experimentálních podmínek (Obr. 75f-D). Rostliny C. tatrae byly 

chlupaté jen vzácně. Nejužší kališní cíp měly rostliny taxonu C. rotundifolia s.s. (Obr. 75f-C).  

Obr. 75d: Kanonická diskriminační analýza C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí 
Vysokých Tater v přírodě a v podmínkách experimentální zahrady za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení 
květenství v11), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Cr_SK = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, 
Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální zahrady, Ct_VT_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých 
Tater). 
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Obr. 75e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) 
porovnávající rostliny C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě 
a C. tatrae ze všech habitatů Vysokých Tater v podmínkách experimentální zahrady. 

Tab. 60B: Příspěvky jednotlivých 27 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi 
C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě a C. tatrae ze všech 
habitatů Vysokých Tater v podmínkách experimentální zahrady. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,301 0,174 v8_pras -0,125 0,336 v15d_lod 0,167 0,030 v1/v2 -0,032 0,293 

v2d_C_cip -0,230 -0,077 v9_odeni 0,393 -0,041 v16d_l_hor 0,087 -0,135 v1/v4 0,065 -0,190 

v3s_C_cip -0,356 0,091 v10_kvet 0,124 -0,241 v17s_l_hor 0,047 -0,041 v2/v3 0,154 -0,174 

v4d_K_cip -0,162 0,268 v11_vetve x x v18d_l_str 0,071 0,054 v2/v5 0,355 -0,204 

v5s_K_cip -0,528 0,209 v12l_dole -0,150 -0,433 v19s_l_str 0,029 -0,022 v4/v5 0,227 0,065 

v6_b_c -0,066 0,200 v13l_zbyt 0,304 0,015 v15/v14 0,094 -0,153 v18/v19 0,090 0,049 

v7_nitka -0,050 0,128 v14d_kvet 0,151 -0,376 v16/v17 0,109 -0,155 v12/13 -0,345 -0,496 
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Obr. 75f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset X_7: Morfologická 
variabilita C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě a C. tatrae ze 
všech habitatů Vysokých Tater pěstované v podmínkách experimentální zahrady (Cr_SK = C. rotundifolia s.s. ze 
Slovenska, Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální zahrady, Ct_VT_sub = C. tatrae z alpínského 
bezlesí Vysokých Tater). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet listů v bazální části lodyhy 

délka květenství délka listu v horní části lodyhy 

šířka kališního cípu 

C D 

E F 



Výsledky 

118 
 

4.3.5 Shrnutí morfometrických výsledků z kultivačního experimentu 

Morfologická variabilita taxonu C. tatrae je ohromná. Rostliny C. tatrae z Vysokých Tater 

pěstované v experimentálních podmínkách Brožkovy genetické zahrady v Praze se význačně 

lišily od rostlin z přírody. Rostliny v experimentálních podmínkách více kvetly, měly delší 

květenství, kratší kališní cíp a více listů při bázi lodyhy (Obr. 69e; 70f). Znaky, vybrané pro 

morfometrické analýzy, nebyly stabilní, při kultivaci taxonu C. tatrae v experimentálních 

podmínkách se fenotyp rostlin změnil. Nejvariabilnější znaky byly především délka kališního 

cípu, délka koruny, počet květů, délka květenství a počet listů. 

Při porovnání taxonu C. tatrae z přírody a z experimentálních podmínek s taxonem 

C. rotundifolia s.s. dosahovaly rostliny C. tatrae z experimentálních podmínek ve znacích jako 

délka kališního cípu, délka koruny či délka květenství intermediární hodnoty (Obr. 75f; Př. X: 

Obr. 74f). Znaky, které dosahovaly intermediárních hodnot (délka koruny, délka kališních cípů, 

počet květů), a které posouvaly C. tatrae z experimentálních podmínek morfologicky blíže 

k nížinné C. rotundifolia s.s., byly stejné jako znaky, které odlišovaly vysokohorské taxony 

C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae od nížinné C. rotundifolia s.s. (Dataset II).  

 

Znaky korelované v analýze CDA zaměřené pouze na fenotypovou variabilitu taxonu 

C. tatrae byly jiné, než znaky korelované v analýzách porovnávající nížinnou C. rotundifolia s.s. 

a horské endemity C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae. Zato znaky korelované v analýzách 

CDA srovnávající C. tatrae z přírody a z kultivace, byly některé společné pro analýzy 

porovnávající nížinnou C. rotundifolia s.s. a horské endemity a jiné byly společné s analýzami 

testujícími klinální variabilitu taxonu C. tatrae. Znaky společné s analýzami zaměřenými 

na experiment a porovnávající nížinnou C. rotundifolia s.s. a horské endemity, byly například 

počet květů na lodyze, délka a šířka kališního cípu, délka květenství a poměr počtu listů v dolní 

části lodyhy ku zbytku listů na lodyze. Znaky společné s analýzami zaměřenými na experiment 

a klinální variabilitu taxonu C. tatrae byly délka prašníku a délka lodyhy (Tab. 61 níže). 
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Tab. 61: Souhrn příspěvků až 28 znaků k příslušným komponentám CDA analýz zaměřených na rozdíly mezi 
nížinnou C. rotundifolia a horskými endemity (Dataset II), na klinální variabilitu C. tatrae ve Vysokých Tatrách 
(Dataset V_4) a na změny v morfologii C. tatrae při kultivaci při porovnání rostlin z alpínského bezlesí (sub) 
a z lesa (Dataset X_1) a na porovnání C. rotundifolia ze Slovenska s C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater 
z přírody a při kultivaci (Dataset X_7). Tučné hodnoty odpovídají nejvyšším hodnotám z analýz CDA. Oranžově 
zvýrazněné hodnoty značí šest nejvyšších hodnot příslušné analýzy CDA. Zeleně zvýrazněné znaky značí znaky, 
které ve více analýzách dosáhly nejvyšší korelační hodnoty. Modře zvýrazněné znaky vyznačují znaky, které byly 
nejvíce korelované v analýzách s rostlinami z experimentu a i při porovnávání nížinné C. rotundifolia a endemitů. 
Červeně jsou označeny znaky, které byly důležité v analýzách zjišťujících klinální variabilitu C. tatrae a v analýzách 
s rostlinami z experimentu. (Cb = C. bohemica, Ct sub = C. tatrae z alpínského bezlesí, Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s., VT = Vysoké Tatry, SK = Slovensko, sub = alpínské bezlesí, Exp = experiment). 

Analýza 

hory x nížiny 
Ct Vysoké Tatry 

habitat 

Ct Experiment Vysoké Tatry 

(Cb x Ct x Csch) x 
Cr 

2 skup. x sub x les 
Ct VT (sub) x Ct (Exp) x 

Cr (SK) 

znaky CDA1 CDA2 CDA1 CDA1 CDA2 CDA1 CDA1 CDA1 CDA2 

v1d_C -0,368 -0,099 -0,395 -0,221 0,196 -0,043 0,183 -0,301 0,174 

v2d_C_cip -0,055 0,043 -0,053 -0,096 0,142 0,168 0,054 -0,230 -0,077 

v3s_C_cip -0,313 -0,076 -0,335 -0,269 0,043 0,046 0,148 -0,356 0,091 

v4d_K_cip -0,394 -0,202 -0,431 -0,104 -0,076 -0,164 0,121 -0,162 0,268 

v5s_K_cip -0,443 -0,038 -0,445 -0,251 -0,201 -0,087 0,096 -0,528 0,209 

v6_b_c x x x -0,190 -0,038 -0,171 -0,012 -0,066 0,200 

v7_nitka x x x -0,153 0,150 -0,071 -0,008 -0,050 0,128 

v8_pras x x x -0,491 0,118 -0,260 0,003 -0,125 0,336 

v9_odeni x x x 0,046 0,269 x x 0,393 -0,041 

v10_kvet 0,371 0,292 0,444 0,229 0,096 0,321 -0,276 0,124 -0,241 

v11_vetve 0,331 0,391 0,423 x x x x x x 

v12l_dole 0,215 -0,244 0,145 0,069 0,002 0,505 -0,484 -0,150 -0,433 

v13l_zbyt 0,429 0,208 0,477 0,142 0,268 -0,049 0,093 0,304 0,015 

v14d_kvet 0,244 0,325 0,327 0,248 -0,228 0,472 -0,176 0,151 -0,376 

v15d_lod 0,064 0,258 0,142 0,343 0,027 -0,064 0,200 0,167 0,030 

v16d_l_hor 0,329 -0,169 0,263 0,321 -0,169 0,159 0,069 0,087 -0,135 

v17s_l_hor 0,111 0,004 0,114 0,121 0,040 0,064 0,064 0,047 -0,041 

v18d_l_str 0,124 0,013 0,126 0,248 -0,114 -0,022 0,179 0,071 0,054 

v19s_l_str -0,156 0,386 -0,041 -0,028 0,121 0,100 0,125 0,029 -0,022 

v15/v14 0,109 0,112 0,136 0,157 0,112 0,122 0,022 0,094 -0,153 

v16/v17 0,320 -0,246 0,228 0,368 -0,376 0,150 0,077 0,109 -0,155 

v1/v2 -0,378 -0,184 -0,418 -0,130 0,030 -0,261 0,100 -0,032 0,293 

v1/v4 0,280 0,167 0,300 0,016 0,235 0,169 -0,076 0,065 -0,190 

v2/v3 0,362 0,177 0,406 0,185 0,145 0,127 -0,107 0,154 -0,174 

v2/v5 0,414 0,110 0,433 0,226 0,282 0,209 -0,027 0,355 -0,204 

v4/v5 -0,041 -0,140 -0,065 0,142 0,083 -0,109 0,083 0,227 0,065 

v18/v19 0,224 -0,317 0,120 0,267 -0,279 -0,109 0,073 0,090 0,049 

v12/13 -0,096 -0,368 -0,173 -0,053 -0,187 0,494 -0,545 -0,345 -0,496 
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4.4 Mikrosatelitová analýza 

Celkem bylo pro mikrosatelitovou analýzu použito 8 primerů. Primer Camrot 015251 

(multiplex PrimerMix II.) byl z důvodu většího množství chybějících dat (15.7 %) vyloučen ze 

všech následujících analýz. Ve výsledku bylo zanalyzováno 242 vzorků (všechny vzorky byly 

tetraploidní) 7 mikrosatelitovými lokusy (ukázka vyhodnocování vybraných lokusů v programu 

GeneMarker v příloze 3 SSRs Obr. Sr1-3) a bylo detekováno 97 alel s minimálním počtem 7 alel 

na lokus a maximálním počtem 27 alel na lokus. Souhrn s detekovanými alelami je v Tab. 62 

níže a vizualizován v histogramu Obr. 76 v příloze (Př. 3 SSRs). Jednotlivé alely s počtem 

jedinců, u kterých se daná alela vyskytovala, jsou rozepsané v Tab. 63 (Př. 3 SSRs). 

Z histogramu frekvence alel (Př. 3 SSRs: Obr. 77) je ve vzorcích patrná variabilita nalezených 

alel a to jak vzácných, tak přítomných ve většině vzorků.  

Tab. 62: Souhrn mikrosatelitových lokusů s příslušnou repeticí, rozsahem délky alel, počtem nalezených alel pro 
příslušný lokus a počet jedinců, kde nebylo možné oskórovat alely (chybějící data). Šedou barvou je zvýrazněný 
lokus Camrot 015251, který byl z analýz vyloučen. Barevně je vyznačeno fluorescenční barvivo použité pro 
jednotlivé primery. 

Lokus Repetice Rozsah Počet nalezených alel Chybějící data 
Camrot 010246 (AC)13 147-206 20 1 vzorek  
Camrot 013423 (CA)14 66-124 16 0 
Scheuch 12 (AGAT)7 95-118 27 0 
Scheuch 2 (ATAC)8 124-180 8 0 
Camrot 015251 (AC)16 195-220 10 38 vzorků 
Scheuch 8 (CATA)7 106-146 12 0 
Camrot 003772 (GGT)7 167-191 7 3 vzorky 
Scheuch 3 (TGTA)7 120-145 7 4 vzorky 

 

Ke zjištění genetické struktury taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia s.s. bylo vytvořeno několik matic s různým zastoupením jedinců příslušných 

taxonů (Tab. 64). Kvůli taxonomické komplikovanosti a vysoké morfologické variabilitě 

ztěžující determinaci jednotlivých taxonů v rámci komplexu C. rotundifolia agg. na Slovensku, 

byly do analýz kromě C. tatrae a C. rotundifolia s.s. zahrnuti i tetraploidní jedinci C. moravica. 

Jelikož je výskyt taxonu C. tatrae udáván pod synonymy C. kladniana a C. polymorpha také 

z Karpat (Kovanda 1967; Чonuk 1976), byly pro srovnání do analýzy zařazené i dvě karpatské 

populace pracovně označené jako C. rotundifolia agg. z Ukrajiny a z Rumunska. Přehled 

populací a lokalit, které byly zahrnuty v analýze mikrosatelitů je uveden v příloze (Tab. 65).  

Tab. 64: Souhrn s počty jedinců jednotlivých taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., 
C. moravica, C. rotundifolia agg. (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s., 
Cm = C. moravica, Cr Ru = C. rotundifolia agg. z Rumunska, Cr Ukr = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny, SK = Slovensko, 
VT = Vysoké Tatry). 

 

 

Matice Otázka 
Taxon - počet jedinců 

Cb Ct Csch Cr Cm Cr Ru Cr Ukr 

1 Celková genetická variabilita 5 148 10 45 24 5 5 

2 Gen. variabilita hory  5 5 5 - - - 5 

3 Gen. variabilita hory x podhůří x nížiny SK - 55 - 40 24 - - 

4 Gen. variabilita Ct (Mengusovská dolina VT) - 88 - - - - - 
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Genetická variabilita napříč studovaným areálem 

Nejdříve se analýza soustředila na genetickou strukturu všech taxonů zahrnující jak horské 

tak podhorské populace v celém zájmovém areálu. 

V analýze hlavních koordinát (PCoA) všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, 

C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. se nevylišila žádná 

skupina (Obr. 78). Přesto zde bylo podél první koordináty patrné oddělení nížinných taxonů 

C. rotundifolia s.s. a C. moravica od zbytku. Taxon C. scheuchzeri se společně s několika jedinci 

C. bohemica oddělila podél první osy ve spodní části grafu.  

Shlukování geneticky podobných jedinců pomocí Bayesiánského clusterování (užit Locprior 

model pro data se slabší strukturou) v programu STRUCTURE nevytvořilo druhově 

monofyletické shluky. Optimální počet skupin (K) byl vybrán na základě koeficientu 

podobnosti jednotlivých běhů pro dané K a nejvyšší pravděpodobnosti (Ln probability, 

Similarity coefficient a mean deltaK histogramy - Př. 3 SSRs: Obr. 79-81) a bylo vybráno ideální 

shlukování do K = 3 (Obr. 82+83; Př. 3 SSRs Obr. 84) a K = 6 (Obr. 85; Př. 3 SSRs Obr. 86) pro 

matici 1 se zastoupením všech taxonů.  

V analýze pro K = 3 byl největší cluster z většiny tvořen stoupajícím kontinuem admixture 

taxonu C. tatrae (zelená barva) s občasným výskytem C. rotundifolia s.s. Dále se do jednoho 

geneticky odlišného clusteru shlukly taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. rotundifolia agg. 

z Ukrajiny a Rumunska (modrá barva). Poslední skupinu (červená barva) tvořily zástupci 

taxonů C. moravica a C. rotundifolia s.s. (rakouské rostliny C. rotundifolia s.s. převažovaly 

na konci barplotu s podílem admixture modré barvy, slovenské byly rozprostřené 

nerovnoměrně všude, až na lokalitu Vavrišovo R3, která se shlukovala s taxonem C. moravica), 

(detail v Př. 3 SSRs: Obr. 87-88). 

V barplotu pro K = 6 se vlevo oddělila do samostatného clusteru slovenská populace 

C. rotundifolia s.s. (R10) Chočské vrchy (oranžová barva) s několika jedinci C. rotundifolia agg. 

z Rumunska. Následoval šedý cluster se shlukujícími se jedinci C. rotundifolia agg. z Ukrajiny, 

kteří zasáhli i do dalšího shluku (červená barva) obsahující jedince C. tatrae z Babie hory 

(populace T237, T239, T240), C. rotundifolia s.s. z lokality Vrátná dolina (R18), několik jedinců 

C. moravica a další C. tatrae (T212, P8, D381) a Rumunsko s admixture oranžové barvy 

v clusteru. Mezi těmito jedinci byly dále vmezeřeny alpské C. rotundifolia s.s. s podílem modré 

barvy v barplotu. Modrý cluster začínala taxonem C. bohemica (největší podíl admixture 

modré barvy) a pokračoval shluk všech jedinců taxonu C. scheuchzeri. Fialový cluster začínal 

jedinci slovenské C. rotundifolia s.s. z lokality Vavrišovo (populace R3) a zbytek fialového 

clusteru byl tvořen pouze C. moravica. Cluster, kde převažoval zelená barva obsahovala 

především taxon C. tatrae (v sestupném pořadí přibližně jedince z populací T11, P9, P10, P3, 

P6, T214, D384, P5) s občasným výskytem slovenských C. rotundifolia s.s. (především jedince 

z populací D386 a D379 z Pienin), (detail v Př. 3 SSRs: Obr. 89-91). 

Pomocí skriptu AFLPdat byl v programu R spočítán pro jednotlivé populace, které 

obsahovaly více než jednoho jedince (2 populace taxonu C. bohemica obsahovaly po 1 jedinci, 

z toho důvodu byla v boxplotech pouze jedna hodnota) DW index (down-weighed rarity index) 

proporce vzácných alel, Nei´s gene diversity index a proporce variabilních markerů (Př. 3 SSRs: 

Tab. 65). Hodnoty DW indexu byly průměrně vyšší pro horské taxony C. bohemica, 

C. scheuchzeri a C. tatrae (Obr. 92). Populace č. R18 C. rotundifolia s.s. z Chočských vrchů 

na Slovensku dosahovala abnormálně vysokých hodnot. Jediný průkazný rozdíl byl nalezen 

mezi taxony C. bohemica a C. moravica (hodnota Tukey testu: p = 0.0371). V hodnotách Nei´s 
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gene diversity indexu (Obr. 93) se signifikantně lišily pouze taxony C. tatrae a C. moravica. 

Proporce variabilních markerů (Př. 3 SSRs: Obr. 94) vyšla pro všechny skupiny nesignifikantní 

(p ˃ 0.05), (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A12-14). Nesignifikantní byly rozdíly i pro skupiny hory 

x nížina (p = 0.0853). 

Analýza molekulární variance (AMOVA) byla počítána metodou shodných alel (FST-like 

výpočet) v programu Arlequin pro 6, skupin respektive taxonů C. bohemica, C. tatrae, 

C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. (Tab. 66). Míra variability 

mezi jednotlivými taxony je 5.50 %, mezi populacemi v rámci taxonů 6.61 % a mezi jedinci 

v rámci populace 87.90 %. Fixační index FST dosahoval střední hodnoty 0.121.  

 

Obr. 78: PCoA jedinců všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., 
C. moravica, C. rotundifolia agg. Koordináta 1 vysvětlila 5.08 % variability a koordináta 2 vysvětlila 4.89 % 
variability (C.r. agg Ru = C. rotundifolia agg. z Rumunska, C.r. agg. Ukr = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny). Počty 
jedinců v Tab. S2. 

 

 

Obr. 82: Clustrovací analýza v programu STRUCTURE pro všechny zastoupené taxony C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. (K=3), seřazeno podle stoupající míry 
admixture. Spodní barevný pruh zjednodušeně barevně znázorňuje pozice jedinců daných taxonů v rámci 
jednotlivých clusterů (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s., 
Cm = C. moravica, Ru = C. rotundifolia agg. z Rumunska, Uk = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny). Počty jedinců jsou 
uvedeny v Tab. 65, detail analýzy s ID jedinců v příloze (Obr. 84+87+88). 

  C. bohemica 

   C. scheuchzeri 

   C. tatrae  

   C. rotundifolia 

   C. moravica 

   C. r. agg. Ru 

   C. r. agg. Ukr 

 
* 
* 

      Ct  Cr Cr         Ct             Cm Cb Csch Uk Ru   Cr Cm Cr 
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Obr. 83: Geografické rozložení všech populací zařazených do analýzy mikrosatelitů, výsečové grafy ukazují 
proporci přiřazení jednotlivců z každé populace clusterům odvozeným analýzou STRUCTURE (K = 3).  

 

 

 

Obr. 85: Clustrovací analýzy v programu STRUCTURE všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. (K=6), seřazeno podle stoupající míry 
admixture. Spodní barevný pruh zjednodušeně barevně znázorňuje pozice jedinců daných taxonů v rámci 
jednotlivých clusterů (Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s., 
Cm = C. moravica, Ru = C. rotundifolia agg. z Rumunska, Uk = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny). Počty jedinců jsou 
uvedeny v Tab. 65, detail analýzy s ID jedinců v příloze (Obr. 86+89-91). 

 

Cr Ru Uk Ct  Cr   Cm Cr   Ru    Cb Csch Cr Cm    Ct     Cr   Ct     Cr 

Chočské vrchy Babia hora     Cr Rak     Vavrišovo    bezlesí     NT     les  

  cluster Ct 

   cluster Cr+Cm 

   cluster Csch 
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Obr. 92: Hodnoty DW indexu (down-weighed marker index) všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. Rozdílná písmena značí skupiny se 
signifikantně odlišnou hodnotou DW indexu (α < 0.05). 

 

 
Obr. 93: Hodnoty Nei´s gene diversity indexu všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, 
C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. Rozdílná písmena značí skupiny se signifikantně odlišnou 
hodnotou Nei´s gene diversity indexu (α < 0.05). 
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Tab. 66: AMOVA všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., 
C. moravica, C. rotundifolia agg. počítaná metodou FST (podíl shodných alel, 1 000 permutací) pro šest skupin. 
Tabulka udává míru variability mezi jednotlivými taxony (5.50 %), mezi populacemi v rámci taxonů (6.61 %) 
a mezi jedinci v rámci populace (87.90 %). Fixační index FST (0.121). Signifikantnce: p < 0.001***. 

Zdroj variability Stupně 
volnosti 
(d.f.) 

Suma čtverců Variabilita 
komponent 

Procento 
variability 

Mezi skupinami 5 121.364 0.49753 5.50*** 

V rámci skupiny mezi 
populacemi 

34 391.112 0.59770 6.61*** 

Mezi jedinci v rámci 
populace 

194 1542.810 7.95263 87.90*** 

Total 233 2055.286 9.04786  

FST = 0.12105*** 

Genetická variabilita subalpínských taxonů (C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae, 

C. rotundifolia agg. z Ukrajiny) 

Další analýza se zabývala genetickou strukturou mezi rostlinami pocházejícími z alpínského 

bezlesí středoevropských pohoří (Alpy, Krkonoše, Karpaty) a patřící k taxonům C. bohemica, 

C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny. Genetická diferenciace 

byla zjišťována druhou maticí. Souhrn taxonů s počty jedinců, příslušnou nadmořskou výškou, 

z které analyzované populace pochází a zprůměrované výsledky DW indexu, Nei´s gene 

diversity indexu a proporce variabilních markerů - výstup AFLPdat (Tab. 67). 

Tab. 67: Souhrn zahrnutých taxonů s počty jedinců, rozpětím nadmořské výšky daných populací a zprůměrované 
výstupy se směrodatnou odchylkou (SD): DW index, Nei´s gene devers ity index a proporce variabilních markerů 
(Prop. var.), počítané v programu R pomocí AFLPdat skriptu. 

Taxon Altituda N DW index (±SD) Nei´s gene diversity (±SD) Prop.var. (±SD) 

C. scheuchzeri 1859-2200 5 184.11 (±37.47) 0.146 (±0.031) 0.304 (±0.057) 

C. bohemica 1050-1310 5 266.10 0.179 0.268 

C. tatrae 1710 5 114.19 (±41.25) 0.180 (±0.020) 0.381 (±0.036) 

C.r. agg. 1250 5 119.99 0.124 0.247 

 

Analýza hlavních koordinát (PCoA) se zastoupením taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri, 

C. tatrae a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny pocházejících z alpínského bezlesí 

odhalila u ukrajinského taxonu C. rotundifolia agg. částečné oddělování podle první osy 

(Obr. 95). Podél druhé osy se rozdělovaly taxony C. scheuchzeri a C. tatrae, zatímco 

C. bohemica se s oběma taxony překrývala. 

Shlukování geneticky podobných jedinců subalpínských populací bylo opět provedeno 

pomocí Bayesiánského clustrování (užit locprior model pro slabší data) programem 

STRUCTURE. Optimální počet skupin (K) byl vybrán na základě koeficientu podobnosti 

jednotlivých běhů pro dané K a nejvyšší pravděpodobnosti (Ln probability a mean deltaK 

histogramy - Př. 3 SSRs: Obr. 96) a bylo vybráno ideální shlukování do K = 3 pro matici 2 

subalpínských taxonů. 

Do světle modrého clusteru se shlukovaly taxony C. bohemica a C. scheuchzeri a dva jedinci 

z Ukrajiny (Obr. 97+98). Převážně zelený cluster obsahoval hlavně jedince taxonu C. tatrae se 

dvěma jedinci C. bohemica. Pouze s minimální mírou admixture se spolehlivě oddělili tři 

jedinci ukrajinského taxonu C. rotundifolia agg. do šedého clusteru.  



Výsledky 

126 
 

V programu SplitsTree4 byla na základě distancí v binární matici vytvořena síť metodou 

Neighbor-net, ve které bylo vidět oddělení tří ukrajinských rostlin odpovídající výsledkům ze 

STRUCTURE, dále se v jedné polovině shlukovaly taxony C. scheuchzeri s C. bohemica a ve 

druhé půli taxon C. tatrae (Obr. 99). 

Hodnoty DW indexu subalpínských taxonů (Obr. 100A) ani hodnoty Nei´s gene diversity 

indexu (Obr. 100B) se pro jednotlivé taxony průkazně nelišily (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A15-

16). 

Analýza molekulární variance (AMOVA) počítaná metodou shodných alel (FST-like výpočet) 

pro čtyři skupiny subalpínských taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (Tab. 68) odhalila vyšší míru variability mezi jednotlivými 

taxony (8.10 %) než u AMOVA se zastoupením taxonů i z nižších poloh. Mezi populacemi 

v rámci taxonů byla variabilita 14.70 % a mezi jedinci v rámci populace 77.20 %. Fixační index 

FST dosahoval vysoké hodnoty 0.228. 

Obr. 95: Analýza PCoA jedinců alpínského bezlesí středoevropských pohoří se zastoupením taxonů C. bohemica, 
C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny. Koordináta 1 vysvětlila 17.61 % variability 
a koordináta 2 vysvětlila 11.09 % variability (C.r. agg. Ukr = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny). Počty jedinců 
v Tab. 67. 

Obr. 97: Shlukování jedinců taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia agg. (z Ukrajiny) 
z alpínského bezlesí do skupin programem STRUCTURE (K = 3) podle genetické podobnosti, seřazeno podle 
stoupající míry admixture. Barevně jsou značeny jednotlivé clustery, jednotlivé sloupce reprezentují jedince 
s uvedenou ID: Csch (Cs) = C. scheuchzeri, Ukr_Cr = C. rotundifolia agg. z Ukrajiny, Cb = C. bohemica, 
Ct = C. tatrae. Detaily jednotlivých populací viz příloha Tab. 65.  

   C. bohemica 

   C. scheuchzeri 

   C. tatrae  

   C. r. agg. Ukr 

 
* 
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Obr. 98: Mapka se zástupci matice 2 z alpínského bezlesí středoevropských pohoří (C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri, C. rotundifolia agg. z Ukrajiny). Geografické rozložení všech populací zařazených do analýzy 
mikrosatelitů, výsečové grafy ukazují proporci přiřazení jednotlivců z každé populace clusterům odvozeným 
analýzou STRUCTURE (K = 3). Detaily jednotlivých populací viz příloha Tab. 67. 

 
Obr. 99: Síť Neighbor-net subalpínských taxonů C. bohemica (Cb), C. tatrae (Ct), C. scheuchzeri (Csch) 
a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (C.r. agg) vytvořená v programu SplitsTree. Detaily jednotlivých populací viz 
příloha Tab. 67. 

   cluster Ct 

   cluster Csch+Cb 

   cluster Cr Ukr 
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Obr. 100: Hodnoty DW indexu (A) a Nei´s gene divesity indexu (B) subalpínských taxonů C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (C.r. agg). Stejná písmena značí, že mezi skupinami není 
signifikantní rozdíl v hodnotách DW indexu ani v Nei´s gene divesity indexu (α < 0.05). 

Tab. 68: AMOVA rostlin alpínského bezlesí středoevropských pohoří se zastoupením taxonů C. bohemica, 
C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny počítané metodou FST (podíl shodných alel, 1 000 
permutací) pro čtyři skupiny. Tabulka udává míru variability mezi jednotlivými taxony (8.10 %), mezi populacemi 
v rámci taxonů (14.70 %) a mezi jedinci v rámci populace (77.20 %). Fixační index FST (0.228). Signifikance: 
p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05*. 

Zdroj variability Stupně 
volnosti 
(d.f.) 

Suma čtverců Variabilita 
komponent 

Procento 
variability 

Mezi skupinami 3 47.739 0.78013 8.10 

V rámci skupiny mezi 
populacemi 

2 20.400 1.41667 14.70* 

Mezi jedinci v rámci 
populace 

12 89.250 7.43750 77.20*** 

Total 17 157.389 9.63430  

FST = 0.22802*** 

Genetická variabilita na Slovensku mezi nížinou (C. rotundifolia, C. moravica), podhůřím 

(C. tatrae z lesa) a subalpinem (C. tatrae z alpínského bezlesí)  

Předposlední část se zabývala genetickou strukturou slovenských populací podél výškového 

gradientu, do matice 3 byly zahrnuty taxony: C. tatrae, C. rotundifolia s.s. 

a C. moravica zobrazené na mapě (Obr. 101). Tyto tři taxony byly rozděleny do tří skupin: 

1) nížina - se zastoupením taxonů C. rotundifolia s.s. a C. moravica, 2) podhůří - C. tatrae 

z lesa a 3) subalpinum - C. tatrae z alpínského bezlesí, zobrazeno na mapě (Obr. 102). Přehled 

skupin s počty jedinců, příslušnou nadmořskou výškou, v které byly rostliny posbírány 

a zprůměrované hodnoty DW indexu, Nei´s gene diversity indexu a proporce variabilních 

markerů je uveden v Tab. 69.  

 
Tab. 69: Souhrn skupin a taxonů užitých v Matici 3: Slovensko s počty jedinců, příslušnou nadmořskou výškou 
a zprůměrovanými výstupy z program R pomocí AFLPdat se směrodatnou odchylkou (SD): DW index, Nei´s gene 
deversity index a proporce variabilních markerů (Prop. var.). Cr = C. rotundifolia, Cm = C. moravica, Ct = C. tatrae. 

Skupina Taxon Altituda N DW index (±SD) 
Nei´s gene diverzity 

(±SD) 
Prop.var.  

(±SD) 

nížina Cr + Cm 200-958 64 109.03 (±72.12) 0.141 (±0.027) 0.301 (±0.070) 

podhůří Ct (les) 930-1484 29 101.73 (±46.60) 0.169 (±0.022) 0.381 (±0.098) 

subalpinum Ct (alp. bezlesí) 
(1301-1378) 
1725-1924 

30 134.08 (±40.91) 0.184 (±0.018) 0.422 (±0.042) 

 

(A) (B) 

A A A A A A A A 
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Obr. 101: Mapa části Slovenska s lokalitami taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s. a C. moravica použitými v Matici 
3. Detaily jednotlivých populací viz příloha Tab. 67. 

V analýze PCoA zaměřené na genetickou variabilitu taxonů z různých skupin podél 

výškového gradientu na Slovensku (Obr. 103) se podél koordináty 1 lehce oddělili jedinci 

C. tatrae od nížinných taxonů C. rotundifolia s.s. a C. moravica, avšak s velkým překryvem. 

Pokud byly stejné rostliny obarveny podle skupin: nížina, podhůří a subalpinum nebyl 

v analýze PCoA vidět žádný jiný trend, než že se rostliny z podhůří a subalpina Vysokých Tater 

(C. tatrae) lehce oddělily podél první koordináty. Shlukovací analýza v programu STRUCTURE 

kvůli nejasné struktuře skupin již v PCoA analýzách nebyla vytvořena. 

 Průměrně vyšší hodnoty DW indexu měly rostliny ze subalpina a nejmenších hodnot 

dosahoval taxon C. moravica (Obr. 104). Taxony ani skupiny se v hodnotách DW indexu 

prokazatelně nelišily (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A18). V hodnotách indexu Nei´s gene 

diversity dosahovaly nejvyšších hodnot populace taxonu C. tatrae z alpínského bezlesí 

(Obr. 105). Prokazatelný rozdíl v hodnotách Nei´s gene diversity indexu byl mezi taxony 

C. tatrae a C. moravica a u skupin mezi subalpinem a nížinou (př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A19). 

 Analýza molekulární variance (AMOVA) počítaná metodou shodných alel (FST-like výpočet) 

pro tři slovenské taxony C. tatrae, C. rotundifolia s.s. a C. moravica (Tab. 70) odhalila vyšší 

míru variability mezi jednotlivými taxony (2.07 %) než u AMOVA pro skupiny nížina, podhůří, 

subalpinum (1.36 %), kde už hodnota 1.36 není signifikantní (Tab. 71). Mezi populacemi 

v rámci taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s. a C. moravica byla variabilita 11.05 % a mezi 

jedinci v rámci populace 86.88 %. Fixační index FST dosahoval střední hodnoty 0.131. Mezi 

populacemi v rámci skupin nížina (C. rotundifolia s.s. a C. moravica), podhůří (C. tatrae z lesa) 

a subalpinum (C. tatrae z alpínského bezlesí) byla variabilita (11.60 %) a mezi jedinci v rámci 

populace (87.04 %). 

  C. rotundifolia 

   C. moravica 

   C. tatrae 
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Obr. 103: PCoA jedinců slovenských taxonů (A) - C. tatrae, C. rotundifolia s.s., C. moravica a skupin (B) - nížina, 
podhůří, subalpinum. Koordináta 1 vysvětlila 7.85 % variability a koordináta 2 vysvětlila 5.55 % variability. Počty 
jedinců v Tab. 69. 

 
Obr. 102: Mapa části Slovenska s lokalitami taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s. a C. moravica použitými v Matici 
3, zjišťující genetickou diferenciaci mezi nížinnými, podhorskými a subalpínskými populacemi. Detaily 
jednotlivých populací viz příloha Tab. 67. 
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   podhůří 
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Obr. 104: Hodnoty DW indexu slovenských taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s., C. moravica (A) a skupin - nížina, 
podhůří, subalpinum (B). Stejná písmena značí, že mezi skupinami není signifikantní rozdíl v hodnotách 
DW indexu (α < 0.05). 

 

 
Obr. 105: Hodnoty Nei´s gene diversity indexu slovenských taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s., C. moravica (A) 
a skupin - nížina, podhůří, subalpinum (B). Rozdílná písmena značí skupiny se signifikantně odlišnou hodnotou 
Nei´s gene diversity indexu (α < 0.05).  

 

Tab. 70: AMOVA slovenských taxonů C. tatrae, C. rotundifolia s.s., C. moravica počítané metodou FST (podíl 
shodných alel, 1 000 permutací). Tabulka udává míru variability mezi jednotlivými skupinami - taxony (2.07 %), 
mezi populacemi v rámci taxonů (11.05 %) a mezi jedinci v rámci populace (86.88 %). Fixační index FST (0.131). 
Signifikance: p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05*.  

Zdroj variability Stupně 
volnosti 
(d.f.) 

Suma čtverců Variabilita 
komponent 

Procento 
variability 

Mezi skupinami 2 40.137 0.17628 2.07* 

V rámci skupiny mezi 
populacemi 

16 209.467 0.93982 11.05*** 

Mezi jedinci v rámci 
populace 

98 724.328 7.39110 86.88*** 

Total 116 973.932 8.50720  

FST = 0.13119*** 

 

 

 

 

(A) (B) 

(A) (B) 

A A A A A A 

A AB B A AB B 
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Tab. 71: AMOVA slovenských skupin nížina (C. rotundifolia, C. moravica), podhůří (C. tatrae z lesa) a subalpinum 
(C. tatrae z alpínského bezlesí) počítané metodou FST (podíl shodných alel, 1 000 permutací). Tabulka udává míru 
variability mezi jednotlivými skupinami - habitaty (1.36 %), mezi populacemi v rámci habitatů (11.60 %) a mezi 
jedinci v rámci populace (87.04 %). Fixační index FST (0.13). Signifikance: p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05*. 

Zdroj variability Stupně 
volnosti 
(d.f.) 

Suma čtverců Variabilita 
komponent 

Procento 
variability 

Mezi skupinami 2 36.465 0.11540  1.36 

V rámci skupiny mezi 
populacemi 

16 213.138 0.98540  11.60*** 

Mezi jedinci v rámci 
populace 

98 724.328 7.391110  87.04*** 

Total 116 973.932 8.49190  

FST = 0.12963*** 

Genetická variabilita C. tatrae napříč výškovým gradientem Mengusovské doliny ve Vysokých 

Tatrách 

Poslední část se zabývala genetickou variabilitu podél výškového gradientu taxonu 

C. tatrae v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách. Jedinci Matice 4 byli rozčleněni do 

skupin podle příslušného habitatu, ve kterém rostli. Na mapě (Obr. 106) je 

vyobrazena studovaná oblast ve Vysokých Tatrách a jednotlivé habitatové skupiny. Přehled 

skupin s počty jedinců, příslušnou nadmořskou výškou, ve které byly rostliny posbírány 

a zprůměrované hodnoty pro: DW index, Nei´s gene diversity index a proporci variabilních 

markerů v Tab. 72. 

 
Obr. 106: Mapka studované oblasti taxonu C. tatrae - Mengusovská dolina ve Vysokých Tatrách. 

 

   Ct z lesa 

   Ct z kleče 

   Ct z alp. bezlesí 
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Tab. 72: Souhrn užitých taxonů v Matici 4: výškový gradient Mengusovská dolina s počty jedinců, příslušnou 
nadmořskou výškou a zprůměrované výstupy se směrodatnou odchylkou (SD): DW index, Nei´s gene deversity 
index a proporce variabilních markerů (Prop. var.) z programu R pomocí AFLPdat. 

Skupina Altituda N DW index (±SD) Nei´s gene diverzity (±SD) Prop.var. (±SD) 

les 1350-1535 27 101.73 (±46.60) 0.169 (±0.022) 0.381 (±0.100) 

kleč 1550-1690 33 89.69 (±40.08) 0.172 (±0.018) 0.342 (±0.094) 

alp. bezlesí 1794-1928 28 134.08 (±46.83)  0.184 (±0.020) 0.422 (±0.080) 

 

V analýze PCoA zaměřené na genetickou variabilitu taxonu C. tatrae podél výškového 

gradientu Mengusovské doliny ve Vysokých Tatrách se nediferencovaly žádné shluky 

(Obr. 107), z toho důvodu nebyla vytvořena ani pro tuto skupinu shlukovací analýza v 

programu STRUCTURE. 

Průměrně vyšších hodnot DW indexu i indexu Nei´s gene diversity dosahovaly rostliny 

C. tatrae z vyšších nadmořských výšek (Obr. 108), mezi skupinami ale nebyl nalezen 

prokazatelný rozdíl (Př. 4 Výsledky ANOVA: Tab. A20-21). 

Analýza molekulární variance (AMOVA) počítaná metodou shodných alel (FST-like výpočet) 

pro tři skupiny: les, kleč, subalpinum taxonu C. tatrae z Mengusovské doliny (Tab. 73) ukazuje, 

že míra variability mezi jednotlivými skupinami dosahuje dokonce záporné hodnoty (-0.23 %), 

mezi populacemi v rámci taxonů byla variabilita 0.95 % a mezi jedinci v rámci populace 

99.28 %. Fixační index FST dosahoval velmi nízké hodnoty 0.007, což značí, že podél celé 

výškové kliny Vysokých Tater nedochází k fixaci žádných specifických alel taxonu C. tatrae. 

 
Obr. 107: Analýza hlavních koordinát PCoA zaměřená na genetickou variabilitu C. tatrae podél výškového 
gradientu ve Vysokých Tatrách. Koordináta 1 vysvětluje 6.09 % variability a koordináta 2 vysvětluje 5.62 % 
variability. (Ct = C. tatrae). Počty jedinců v Tab. S9. 

 

 

 

 

 

 

 

   Ct z lesa 

   Ct z kleče 

   Ct z alp. bezlesí 
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Obr. 108: Hodnoty DW indexu (A) a Nei´s gene divesity indexu (B) rostlin C. tatrae z Mengusovské doliny ve 
Vysokých Tatrách. Stejná písmena značí, že mezi skupinami není signifikantní rozdíl v hodnotách DW indexu ani 
v hodnotách Nei´s gene divesity indexu (α < 0.05). 

Tab. 73: AMOVA transektu C. tatrae z Mengusovské doliny ve Vysokých Tatrách pro populace z lesa, kleče 
a alpínského bezlesí, počítaná metodou FST (podíl shodných alel, 1 000 permutací). Tabulka udává míru variability 
mezi jednotlivými skupinami - habitaty (-0.23 %), mezi populacemi v rámci habitatů (0.95 %) a mezi jedinci 
v rámci populace (99.28 %). Fixační index FST (0.007) je velmi nízký. Signifikance: p < 0.001***; p < 0.01**; 
p < 0.05*. 

Zdroj variability Stupně 
volnosti 
(d.f.) 

Suma čtverců Variabilita 
komponent 

Procento 
variability 

Mezi skupinami 2 18.052 -0.02056  -0.23 

V rámci skupiny mezi 
populacemi 

10 94.520 0.08511  0.95 

Mezi jedinci v rámci 
populace 

73 651.533 8.92511  99.28 

Total 85 764.105 8.98966  

FST = 0.00718 
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5 Diskuze 

5.1 Cytometrické zhodnocení 

5.1.1 Cytotypová struktura populací horských endemitů  

Diplomová práce je zaměřena pouze na tetraploidní cytotypy všech studovaných druhů. 

Průtokovou cytometrií byl zjištěn u všech horských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri 

a C. tatrae a rovněž u nížinného taxonu C. rotundifolia s.s. dominantní tetraploidní cytotyp 

(2n = 4x = 68). Tento poznatek odpovídá údajům z literatury (Kovanda 1967, 1970, 1977, 

2000; Sáez et Aldasoro 2001; Goliášová et al. 2008; chromosomes.sav.sk). U druhu C. tatrae 

byly navíc vzácně detekovány pentaploidní a hexaploidní cytotypy (z celkově analyzovaných 

972 rostlin taxonu C. tatrae patřilo pouze 6 jedinců 5x cytotypu a 8 jedinců 6x cytotypu). Tito 

polyploidi pravděpodobně vznikli splynutím/kombinací neredukovaných a redukovaných 

gamet. Výskyt lichých polyploidů (3x, 5x) u zvonků v přírodě je velmi zřídkavá záležitost 

(Gadella 1964). U komplexu C. rotundifolia agg. se běžně vyskytuje hexaploidní cytotyp 

u teplomilného taxonu C. moravica (Šemberová 2013), v Severní Americe u taxonu 

C. rotundifolia, kam putoval tetraploidní cytotyp (long-distance dispersal) a poté 

zpolyploidizoval (whole-genome duplication), (Sutherland et al. 2018), ve Velké Británii 

a v Apeninách (Sáez et Aldasoro 2001; Stevens et al. 2012).  

Nebyla detekována žádná populace čistě pentaploidní nebo hexaploidní, jako je tomu 

například ve Velké Británii u taxonu C. rotundifolia (Stevens et al. 2012). Na studovaném 

území představovaly všechny minoritní cytotypy příměs tetraploidních populací a byly tudíž 

pravděpodobně autopolyploidního původu. Na lokalitě Sivé pleso ve Vysokých Tatrách (T81, 

D306) byl hexaploidní cytotyp nalezen opakovaně v letech 2014 a 2016, zatímco pentaploidní 

cytotyp pouze v roce 2014. Vzácné cytotypy byly detekovány v různých nadmořských 

polohách a byly nalezeny jak ve Vysokých Tatrách, tak v Nízkých Tatrách (pouze Král'ova hol'a). 

Avšak častěji se minoritní cytotypy soustředí do vyšších nadmořských výšek (6x cytotyp byl 

nalezen u 8 jedinců, z toho 5 jedinců rostlo nad 1800 m.n.m; 5x cytotyp byl detekován 

u 6 jedinců, z toho 5 jedinců rostlo nad 1800 m.n.m). Jev, kdy se vyšší polyploidi vyskytují ve 

vyšších nadmořských výškách častěji než v nižších nadmořských výškách, je znám např. pro 

evropské populace arkticko-alpínského komplexu Arenaria ciliata L. (Caryophyllaceae Juss.), 

(Abukrees et al. 2018). Vyšší diverzita pro vyšší ploidie ve vysokých nadmořských výškách je 

mimo rostliny známa také u obratlovců, např. u ryb rodu Carassius L. v Číně (Liu et al. 2017). 

V cytotypově smíšených populacích komplexu C. rotundifolia agg. převládá jev minority 

cytotype exclusion (Levin 1975), kdy vládu přejímá dominantní cytotyp - v případě 

středoevropských horských endemitů je jím cytotyp tetraploidní (Obr. 109). Minoritní cytotyp 

se ale může uchytit ve smíšených populacích díky novým alelám (assortative mating), které 

mu umožní vývoj až do té míry, kdy dokonce převládne nad rodičovským druhem (Levin 1975; 

Kolář et al. 2017). Je známa celá řada rostlinných případů výskytu více cytotypů v sympatrii, 

často např. díky adaptaci nového cytotypu na jinou niku, než kterou obývá jeho rodič. 

Příkladem může být koexistence dominantního tetraploidního cytotypu s diploidním 

rodičovským cytotypem druhu Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Asteraceae Bercht. 

& J. Presl), (Čertner et al. 2017). Případ soužití 3 cytotypů (2x, 4x, 6x) je znám u druhu Senecio 
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carniolicus s.l. Willd. (Asteraceae) z Alp (Sonnleitner et al. 2016) a extrémní případ 

sympatrického výskytu až 5 cytotypů (majoritní 4x, 8x cytotypy a minoritní 6x, 10x, 12x 

cytotypy) byl nalezen v agregátu orchidejí Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchidaceae Juss.) 

ve střední Evropě (Trávníček et al. 2011).  

 
Obr. 109: Mapa zobrazující cytotypově chudou distribuci taxonu C. tatrae s převažujícím tetraploidním 
cytotypem (červená), 5x cytotypem (oranžová) a 6x cytotypem (zelená). 

5.1.2 Variabilita ve velikosti genomu studovaných taxonů 

Rovněž průtokovou cytometrií ale tentokrát s užitím barvičky propidium jodid byly 

detekovány tři nezávislé skupiny se signifikantně rozdílnou absolutní velikostí genomu, avšak 

hodnoty byly v rámci druhů velmi variabilní. Vyšší variabilita intenzity fluorescence v rámci 

skupin lze vysvětlit občasným výskytem aneuploidů, ale pravděpodobně se jedná o vyšší 

vnitrodruhovou variabilitu velikostí genomu. Široce variabilní velikost genomu mezi 

populacemi jednoho druhu byla nalezena také u amerického zvonku 

Campanula americana (Galloway et Etterson 2005).  

Nejmenší velikost genomu má taxon C. scheuchzeri (≈ 3.78 pg). Do druhé skupiny spadá 

taxon C. bohemica (≈ 4.13 pg). Třetí skupina dosahovala průměrné hodnoty ≈ 4.25 pg pro 

taxony C. rotundifolia s.s. a C. tatrae, které se vzájemně překrývaly a mají velmi široký rozptyl. 

Podobné kontinuum absolutních velikostí genomu jako u taxonů C. rotundifolia agg. vytváří 

tetraploidní taxony rodu Prunus L. (Rosaceae Juss.), (Macková et al. 2017). 

Studie se často zaměřují na korelace velikosti genomu s nadmořskou výškou, jež jsou 

mnohdy odrazem klimatických charakteristik prostředí. Tyto korelace mohou nabývat jak 

signifikantních vztahů, tak na sobě nezávislých vztahů (Suda et al. 2003; Suda et al. 2005; 

Bancheva et Greilhuber 2006). Detailnější studie samotného druhu C. tatrae zaměřená 

  4x 

   5x 

   6x 
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na klinální variabilitu absolutní velikosti genomu, odhalila signifikantní rozdíl mezi rostlinami 

z alpínského bezlesí a rostlinami z kleče, a mezi rostlinami z alpínského bezlesí a lesa, rostliny 

z vyšších nadmořských výšek dosahovaly menších hodnot absolutní velikosti genomu oproti 

rostlinám z kleče a lesa, ale hodnoty velikosti genomu nejníže položených rostlin z lesa se 

s oběma skupinami překrývaly.  

Přesně opačné pattern, kdy s nadmořskou výškou roste velikost genomu je 

známa u orchidejí druhu Zygopetalum mackaii Hook. ve východní Brazílii (Gomes et al. 2018). 

Vyšší hodnoty absolutní velikosti genomu ve vysokých nadmořských výškách Himalájí 

(Qinghai-Tibet Plateau) u druhu Crucihimalaya himalaica (Edgew.) Al-Shehbaz, O´Kane & R.A. 

Price (Brassicacae Burnett) autoři článku (Zhang et al. 2019) připisují na vrub rychlému nárůstu 

LTR retranspozonů, které mají potenciál k obohacení genomu o některé vlastnosti, např. jak 

úspěšně čelit vysokému záření, nízkým teplotám nebo patogenům. 

5.2 Morfologická variabilita 

Úspěšné determinování druhů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia s.s. 

pouze na základě morfologických charakteristik je velmi obtížné (Obr. 30). Díky obrovské 

proměnlivosti znaků, které by měly odlišovat jednotlivé taxony, je často přesné určení druhu 

zhola nemožné. Tak tomu je především u taxonu C. tatrae, který má stále nejasně vymezený 

areál a je často udáván jako špatně rozlišitelný druh (Чonuk 1976; Goliášová et al. 2008), 

protože jednotlivé chrakteristiky jsou extrémně variabilní. Jednotlivé znaky byly navíc nestálé 

a měnily se se změnou prostředí. Závislost vegetativních i generativních znaků na podmínkách 

prostředí byla potvrzena rovněž u C. rotundifolia s.s. (Pélabon et al. 2013).  

Campanula tatrae je taxonomicky komplikovaný taxon, který je nemožné odlišit od taxonu 

C. rotundifolia s.s. na základě cytologie (chromosomes.sav.sk) ani velikosti genomu (Obr. 26-

27; Tab. 11). Proto se při určování jedinců primárně vycházelo z lokalit revidovaných 

v internetové databázi Karyologickej databázy papraďorastov a semenných rastlín 

Slovenska (chromosomes.sav.sk) a ve Flóře Slovenska (Goliášová et al. 2008). 

Campanula rotundifolia s.s. je ze Slovenska udávaná jako vzácně rostoucí v celém areálu 

Karpat (Kovanda 1977). Často se zaměňuje jak s C. tatrae, tak i s nížinným taxonem 

C. moravica (Goliášová et al. 2008). Všechny studované druhy, kromě C. bohemica, mají i díky 

vysoké morfologické proměnlivosti nejasně vymezený areál a jsou často udávány ze stejného 

pohoří (Szafer et al. 1967; Чonuk 1976; Fedorov et Kovanda 1976; Zając et Zając 2001). Tato 

práce, se mimo jiné, snažila zhodnotit morfologickou variabilitu druhů C. bohemica, 

C. scheuchzeri, C. tatrae a C. rotundifolia s.s., a odhalit znaky či jejich kombinaci, díky nimž by 

se determinace jednotlivých druhů usnadnila.  

5.2.1 Determinační znaky  

Do morfometrických analýz bylo celkem zařazeno 29 determinačních znaků, z toho osm 

znaků bylo kvantitativních spojitých a generativních: délka koruny, délka a šířka korunního 

cípu, délka a šířka kališního cípu, délka blizny s čnělkou, délka nitky a délka prašníku. Pro 

komplex C. rotundifolia agg. se determinační znaky typicky nachází na květech (Fedorov et 

Kovanda 1976; Kovanda 2000, 2002; Goliášová et al. 2008). Velikost koruny vykazuje 

zřetelnou klinální závislost (s rostoucí nadmořskou výškou se květ zvětšuje - Obr. 31h-C; 
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Obr. 42f-A; Obr. 47b) a tento jev je často spojován se selekčním tlakem opylovačů (Goliášová 

et al. 2008; Maad et al. 2013). Méně často se v literatuře zmiňují délka a šířka kališních cípů, 

které dle výsledků této práce rovněž vykazují závislost na vlivu prostředí (Obr. 47b; Obr. 31h-

D+E). V morfologických analýzách západo-severoamerických horských zvonků (druhů 

Campanula aurita Greene, C. lasiocarpa Cham., obě variety C. parryi A. Gray, C. piperi Howell, 

C. scabrella Engelm. a C. scouleri A. DC.) hrála nejdůležitější roli délka koruny. Vliv 

morfologických parametrů kališního cípu nepřispěl k morfologické diferenciaci 

severoamerických zvonků takovou měrou, jako u středoevropských zvonků (DeChaine et al. 

2014).  

Znaky délka blizny s čnělkou, délka nitky a délka prašníku se sice prokázaly v předchozích 

studiích jako významné (Rauchová 2009; Hanušová 2014) a i v této práci dosahovaly 

v analýzách CDA (např. u taxonu C. tatrae) poměrně velké významnosti (Př. 1: V_2B Obr. 39f-

C). Tyto znaky nebyly považovány za diagnostické, vzhledem k variabilitě délky generativních 

orgánů v závislosti na fázi proterandrie, která je typická jak pro rod Campanula, tak celou čeleď 

Campanulaceae (Kovanda 2000) a společně s četností opylovačů tyto znaky silně ovlivňuje 

(Nyman 1993a+b). Kromě různé délky blizny v různých fázích proterandrie, se u druhu 

C. rotundifolia liší i doba receptivity blizny u alpinských rostlin a u rostlin z podhůří (Bingham 

et Orthner 1998; Giblin 2005).  

Dále byly sledovány čtyři znaky kvantitativní nespojité: počet květů, počet větvení 

květenství, počet listů v dolní třetině lodyhy a na zbytku lodyhy, které se také ukázaly jako 

významné. Počet květů je znak, který je opět ovlivněn nadmořskou výškou. Větší počet květů 

mají rostliny rostoucí v nižších nadmořských polohách (Kovanda 1970). Podobně jako u druhů 

Solidago virgaurea L. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) (Takahashi et Matsuki 2017), 

Gentiana hexaphylla Maxim. ex Kusn. (Gentianaceae Juss.) (He et al. 2017) nebo Stylidium 

armeria (Labill.) Labill. (Stylidiaceae R. Br.), (Hoffmann et al. 2009). Z terénního pozorování lze 

odvodit, že zvonky měli častěji větvené květenství v zapojených habitatech nižších poloh a po 

okusu zvěří. Znak počet listů v dolní části lodyhy byl detekován jako důležitý znak pro odlišení 

druhu C. bohemica od C. rotundifolia s.s., krkonošský endemit měl menší počet listů v bazální 

třetině lodyhy (Hanušová 2014). 

Dalšími použitými kvantitativními znaky bylo 6 vegetativních spojitých znaků: délka lodyhy, 

délka květenství, délka a šířka listu v horní části lodyhy, délka a šířka listu ve střední části 

lodyhy. Výška rostliny je opět znak prokazující klinální závislost, jejíž nižší vzrůst odpovídá 

adaptaci rostliny na vysokohorské odlišné klima, kde jsou odlišné půdní a mikroklimatické 

podmínky (Goliášová et al. 2008). Velikosti listů prokazují ještě větší fenotypovou variabilitu 

jak generativní znaky (Pélabon et al. 2013). Délky a šířky listů v horní i střední části lodyhy sice 

dosahují širokých rozptylů hodnot, ale jsou to velmi důležité parametry rostliny pro 

determinaci druhů komplexu C. rotundifolia agg. (Šemberová 2013; Hanušová 2014). 

Dále bylo měřeno 9 poměrových znaků, které jsou často ve studiích věnovaných komplexu 

C. rotundifolia agg. využívané (Kovačić et Nikolić 2006; Nierbauer et al. 2017). Pro determinaci 

jednotlivých druhů v rámci komplexu C. rotundifolia agg. byly důležité především poměry 

délky a šířky listů a charakter počtu listů na lodyze (Šemberová 2013; Hanušová 2014). 

Nakonec byly použity také 2 semikvantitativní znaky: přítomnost papil na kalichu 

a charakter odění lodyhy při bázi. Oba byly kvantifikovány do tří škál (1 = lysé, 2 = řídké, 
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3 = husté). Významnost znaku přítomnost papil na kalichu byla prokázána pro různé cytotypy 

C. gentilis a C. moravica v porovnání s C. rotundifolia s.s. a znak vykazoval závislost 

i na ekologických parametrech (Šemberová 2013). Taxon C. rotundifolia s.s. má kalich lysý 

zřídka papilnatý (Kovanda 2000; Goliášová et al. 2008) až papilnatý (Pignatti et al. 1982; Sáez 

et Aldasoro 2001). Pro taxony C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae je typický hladký kalich 

bez papil (Kovanda 1970). 

Do analýz studovaných tetraploidních taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae 

a C. rotundifolia s.s. nebyl tento znak zahrnut, protože hodnoty tohoto znaku nebyly dostupné 

pro všechny taxony a testováním významnosti tohoto znaku na menším datasetu se 

neprokázala jeho důležitost. Do tohoto testování nebyl zahrnut taxon C. bohemica, protože 

morfometrická data tohoto taxonu byla využita z diplomové práce K. Hanušová (2014) a květy 

potřebné k morfometrickým analýzám již nebyly k dispozici. Přesto bylo na několik jedinců 

C. bohemica nahlédnuto a byl pro všechny taxony vytvořen boxplot (Př. 1 Morfologie: Dataset 

0: Obr. 32+33). Do této analýzy bylo zařazeno i pár rostlin taxonu C. moravica, u kterého je 

přítomnost papil druhovým znakem (Kovanda 2000, 2002; Goliášová et al. 2008). Z boxplotu 

bylo patrné, že taxony C. bohemica a C. scheuchzeri mají jen zřídkakdy papilózní kalich, 

zatímco u taxonů C. tatrae a C. rotundifolia s.s. je papilnatost kalichu variabilní a kalich může 

být i hustě pokrytý papilami, jako je tomu u druhu C. moravica.  

Detailněji bylo nahlédnuto i na papilnatost kalichů rostlin C. rotundifolia s.s. na Slovensku 

(Př. Dataset VI_2). V analýze CDA za užití všech 29 znaků se 4 studované lokality (Chočské 

vrchy, Pieniny, Vavrišovo, Vrátná dolina) slovenské C. rotundifolia s.s. výrazně oddělovaly. 

Znaky, které maximalizovaly rozdíly mezi těmito lokalitami, byly délka listu ve střední části 

lodyhy, délka korunního cípu a přítomnost papil na kalichu. Přitom znak přítomnost papil 

na kalichu vykazoval závislost na délce listu ve střední části lodyhy. Nejméně papil bylo 

detekováno na kališích rostlin z Chočských vrchů. Pro rostliny z Chočských vrchů platilo, že 

měly nejdelší list ve střední části lodyhy. Na lokalitě Vavrišovo byly všechny rostliny hustě 

papilnaté (12 jedinců z celkového počtu 89 jedinců slovenské C. rotundifolia s.s.), což vzbuzuje 

pochybnosti zdali se na této lokalitě skutečně vyskytuje druh C. rotundifolia s.s. nebo se jedná 

o špatně určený druh C. moravica, viz dále. 

Významnost znaku charakter odění ve spodní části lodyhy byla na menším datasetu 

prokázána, a proto byl do většiny analýz zařazen (Př. 1 Morfologie: Dataset 0: Tab. 15). 

Bohužel nebyl charakter odění k dispozici u taxonu C. bohemica, proto chybí v analýzách, 

kterých je taxon součástí (Dataset I-III, VIII_1 a IX). Herbářové položky pro tento taxon nebyly 

k dispozici.  

Charakter odění může být variabilní i v rámci jediného klonu rostlin (Kovanda 1970), přesto 

je často uváděn jako determinační znak (Fedorov et Kovanda 1976; Fisher et Adler 1994). 

Taxon C. scheuchzeri bývá při bázi lodyhy chlupatý krátce a spíše zřídka, občas se vyskytuje 

chlupatost na hranách listů přisedlých k lodyze u báze (Kovanda 1970; Fedorov et 

Kovanda 1976; Fisher et Adler 1994; Frei 2007). Charakter odění druhu C. bohemica je 

v literatuře udáván na hranách chlupatý, vzácně lysý (Kovanda 2000). Rostliny taxonu C. tatrae 

jsou udávané jako řídce chlupaté nebo lysé, vzácně brvité na hranách (Goliášová et al. 2008). 

Morfometrické analýzy studovaných taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae 

a C. rotundifolia s.s. potvrdily taxonomickou významnost většiny užitých znaků z literatury 
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a předchozích studií. V tabulce (Tab. 74) jsou shrnuty hodnoty nejvíce korelovaných znaků 

z analýzy se zastoupením všech jedinců (Dataset I). 

Znaky, jako např. pozice poupěte, důležitá pro determinaci druhu C. scheuchzeri, který má 

typicky nící poupata (Fedorov et Kovanda 1976), nebyla do analýz zařazena z důvodu 

problematického objektivního zhodnocení znaku. Rostliny C. bohemica mají 

poupata vzpřímená někdy skloněná - hlavně po dešti (Šourek 1953; Kovanda 1970, 2000), 

vzpřímená pozice je udávána pro druhy C. rotundifolia s.s. a C. tatrae (Kovanda 1970; 

Goliášová et al. 2008). U taxonu C. tatrae byl na tento znak brán zvláštní zřetel během terénů 

na Slovensku. Ve Vysokých Tatrách převažovaly rostliny se vzpřímenými poupaty, ale 

s přibývající nadmořskou výškou měla poupata tendenci se sklánět k zemi (napůl nící) a často 

byla ohnutá ve směru větru (Př. 5: Obr. 110). Během kultivace rostlin C. tatrae 

byla poupata vždy vzpřímená (Př. 5: Obr. 111), nicméně rostliny byly pěstovány ve skleníku 

a v zapuštěných záhonech, kde byl vliv větru minimální. 

Dalším nezařazeným, ale během terénních prací pozorovaným znakem byla pozice 

kališních cípů. Tento znak vykazuje v rámci komplexu C. rotundifolia agg. značnou variabilitu. 

U některých rostlin taxonu C. polymorpha (syn. C. tatrae - viz Tab. 2) vykazuje dokonce 

závislost na nadmořské výšce: s přibývající nadmořskou výškou přibývá rostlin s přitisklými 

kališními cípy ke květu a ubývá rostlin s nazpět odstálými kališními cípy (Kovanda 1970). Pro 

taxony C. rotundifolia s.s. a C. tatrae převažují kališní cípy odstálé nazpět od koruny, 

pozorování v terénu, tedy odpovídalo i údajům z literatury (Kovanda 1970, 2000). Během 

kultivace rostlin C. tatrae převažovaly kališní cípy stojící spíše při koruně nebo rozestálé, nikdy 

nebyly odstálé (Př. 5: Obr. 112). Taxon C. bohemica má kališní cípy spíše rozestálé než přitisklé 

nebo úplně odstálé. V rámci taxonu C. scheuchzeri je tento znak extrémně variabilní i v rámci 

jediné oblasti výskytu (např. oblast Brüsti ve Švýcarsku - Frei 2007). 

Nejnápadnější znak barva květu byla rovněž variabilní, jak v rámci kultivovaných rostlin 

C. tatrae (Př. 5: Obr. 113-114), tak i při pozorování v terénu. Obsah antokyanů v květu se 

zvyšuje s nadmořskou výškou, již Kovanda (1977) pozoroval na rostlinách v kultivaci pokles 

intenzity v barvě květů. Během terénních prací v letech 2016-18 byly nalezeny populace 

bělokvětých C. tatrae na lokalitách Babia hora a Mengusovská dolina ve Vysokých Tatrách 

(viz Literární rešeršé Obr. 9A). Bílé barvě však na rozdíl od různých odstínů modré není 

přikládána žádná taxonomická váha, neboť se jedná o jednoduchou mutaci (Kovanda 2000).  

S rostoucí nadmořskou výškou se zvyšuje průměr lodyhy a květní stopky C. tatrae ve 

Vysokých Tatrách, v alpínském bezlesí jsou rostliny tužší (subjektivní zjištění při zpracování 

materiálu - při zakládání květu do lihu procházely květní stopky rostlin z vyšších nadmořských 

výšek hůře dírkou ve čtvrtce vytvořenou preparační jehlou). 

Často používaným znakem pro determinaci druhů komplexu C. rotundifolia agg. je také 

ne/přítomnost přízemních růžicových listů během květu (např. C. gelida má přítomné 

přízemní listy během květu - Rybka et al. 2004) a jejich tvar. Tvar růžicových lístků může být 

variabilní i v rámci jedince, ale je často charakteristickým znakem druhu či skupiny druhů 

(Kovanda 1970). Např. pro druh C. cochlearifolia je typická po celou vegetační dobu přítomná 

růžice řapíkatých listů s čepelí srdčitě okrouhlou s pilovitými okraji (Frei 2007; Goliášová et al. 

2008). V rámci kultivace rostlin C. tatrae byla pozorována velká variabilita tvaru těchto lístků 
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(Př. 5: Obr. 115) a během květu v druhém roce kultivace byly přítomné už jen u některých 

rostlin.  

Stává se, že morfometrická analýza u různých skupin v rámci rodu Campanula kompletně 

selže (Crowl et al. 2017). U porovnání květní morfologie dvou linií balkánských zvonků se 

diferencovaly zvonky z okruhu Isophylla, zatímco zvonky sekce Heterophylla (mimo jiné 

C. scheuchzeri, C. rotundifolia) byly za použití stejných znaků nerozlišitelné (Kovačić et Nikolić 

2006; Liber et al. 2008). Zvonky sekce Heterophylla, zejména C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia se nepodařilo rozlišit ani v jihozápadních Alpách ani v Německu (Nicoletti et 

al. 2014; Nierbauer et al. 2017). 

Tab. 74: Průměr s rozpětím naměřených hodnot 7 nejvíce korelovaných znaků v analýzách příslušných taxonů: 
C. tatrae, C. scheuchzeri, C. bohemica, C. rotundifolia s.s. s uvedenou příslušnou nadmořskou výškou a počtem 
jedinců (Dataset I) - min, (0.25), průměr, (0.75) a max. 

Znak C. tatrae C. scheuchzeri C. bohemica C. rotundifolia s.s. 

N 496 382 238 348 

Nadmořská výška 
(m.n.m.) 

920 - 2350 980 - 2640 765 - 1485 280 - 1664 

délka C [mm] 10.3 (16.9) 18.8 (20.7) 27.8 10 (16.2) 18.1 (20.1) 26.5 11.9 (17.3) 19.3 (21.3) 27.2 8.4 (13.5) 15.3 (16.9) 26.2 

délka K cípu [mm] 2.7 (5.8) 7.44 (8.4) 18.9 3.5 (6.7) 8.09 (9.5) 16.5 4.2 (6.3) 7.73 (8.8) 17.4 1.5 (4) 5.15 (6) 17.2 
šířka K cípu [mm] 0.6 (1.1) 1.40 (1.6) 3.1 0.7 (1.1) 1.33 (1.5) 2.9 0.9 (1.3) 1.50 (1.7) 2.5 0.4 (0.8) 1.01 (1.1) 1.7 

počet listů v 1/3 
lodyhy 

0 (9) 12.65 (16) 31 0 (8) 14.46 (20) 49 2 (5) 7.42 (9) 19 1 (9) 15.16 (20) 43 

délka lodyhy [cm] 1.11 (11.8) 17.7 (22.9) 43.7 4.34 (13.5) 20.4 (26.4) 50.5 8.2 (17) 22.6 (27.1) 50.6 2.4 (15.2) 23.5 (30) 87.4 

délka listu v horní 
části lodyhy [mm] 

4.5 (16.4) 27.9 (36.1) 82.6 4.2 (11.8) 20.2 (25.3) 63.7 5.1 (8.9) 11.3 (13.1) 28.8 3.9 (17.1) 27.6 (35.8) 88.3 

šířka listu ve 
střední části 
lodyhy [mm] 

0.5 (1.4) 2.01 (2.5) 7.2 0.8 (1.4) 2.2 (2.8) 7.4 1.1 (2.3) 3.3 (4.1) 7.4 0.7 (1.6) 2.3 (2.7) 11.3 

 

5.2.2 Rozdíly v morfologii horských a nížinných taxonů 

Skupiny horských endemitů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae (subalpinum) a nížinné 

C. rotundifolia s.s. za užití 24 znaků se v analýze PCA jedinců nediferencovaly (Obr. II-b).  

Slabá morfologická diferenciace mezi taxony komplexu C. rotundifolia agg. je známá 

i z jiných studií, např. v Nicoletti et al. (2014) tvrdí, že taxony C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 

jsou obtížně rozlišitelné, často je lze odlišit pouze odlišným postavením poupat a rozdílnou 

ekologií (skalky a suché trávníky vs. horské louky). 

Pouze v analýzách CDA a populační PCA (Obr. 31a+e+g) měla tendenci k oddělení 

skupina rostlin C. rotundifolia s.s. Nejvíce korelovanými znaky byly počet květů, počet větvení 

květenství a délka kališního cípu. Od taxonů C. scheuchzeri s C. tatrae (subalpinum) se 

oddělovala C. bohemica podél druhé osy, se kterou koreloval znak délka květenství. Nejvíce 

variability v analýze CDA vysvětlil znak počet listů v horní části lodyhy a nejvíce ji vylepšil znak 

délka lodyhy. S užitím 20 signifikantních znaků (bez poměrových znaků: délka ku šířce 

korunního cípu, počet listů v dolní části lodyhy ku zbytku listů na lodyze, délky ku šířce 

kališního cípu a znaku délka korunního cípu) dosáhla úspěšnost správného zařazení rostlin 

k příslušnému druhu 78.71 %. Taxon C. rotundifolia s.s. má oproti horským endemitům 

na lodyze více květů, které jsou menší velikosti a mají kratší kališní cípy, lodyha nížinného 

taxonu je více větvená a delší. Rovněž má C. rotundifolia s.s. delší listy a větší počet listů 
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v horní části lodyhy. S rostoucím počtem květů na lodyze klesá poměr délky koruny ku délce 

korunního cípu.  

S rostoucí nadmořskou výškou ubývá květů, prodlužuje se a zužuje se kališní cíp a ubývá 

listů v horní část lodyhy, avšak nadmořská výška vysvětlila pouze 8.17 % morfologické 

variability. Malou část celkové variability taxonů C. bohemica a C. rotundifolia s.s. 

vysvětlovala nadmořská výška také ve studii Hanušová (2014). Za abnormálně vysokou 

morfologickou variabilitu komplexu C. rotundifolia agg. pravděpodobně zodpovídá jiný 

ekologický faktor, třeba rozdílný úhrn srážek v různých geografických oblastech, jak bylo ku 

příkladu pozorováno u rostlin agregátu Pilosella alpicola (Asteraceae), (Mráz nepubl. 

Přednáška Biosystematika 2019). Korelace morfologických charakteristik s různými 

ekologickými faktory (vlhkost, srážky, teplota, nadmořská výška) byla studována v Severní 

Americe a Mexiku na poddruzích ze skupiny Prunus serotina Ehrh. (Rosaceae Bercht. 

& J. Presl), (Guzmán et al. 2018).  

Za velkou morfologickou variabilitu komplexu C. rotundifolia agg. není zodpovědná ani 

velikost genomu, protože vysvětluje pouze 1.66 % morfologické variability taxonů 

C. rotundifolia s.s. a C. tatrae.  

V párových CDA analýzách, kde se porovnával jednotlivý endemit s nížinnou 

C. rotundifolia s.s. se zjistilo, že vyšších korelačních hodnot dosahují znaky, které byly pro 

některé endemity stejné např. délka a šířka kališního cípu, poměr délky koruny ku délce 

korunního cípu. Jiné znaky ale dosahovaly vyšších korelačních hodnot jen pro určitého 

endemita, např. počet větvení květenství měl vyšší hodnoty u endemitů C. scheuchzeri 

a C. tatrae, u C. bohemica dosahoval nízkých hodnot. Naopak délka listu v horní části lodyhy 

dosahovala vyšších hodnot u taxonu C. bohemica a nízkých u C. scheuchzeri a C. tatrae. 

Znak délka a šířka kališních cípů vykazuje klinální závislost (Obr. 47b; Obr. 31h-D+E). 

S rostoucí nadmořskou výškou delší a širší, ale pouze při porovnávání horských endemitů 

s taxonem C. rotundifolia s.s. Trend změny délky kališního cípu odpovídá následujícímu pořadí 

Cr < Ct < Cb < Csch a šířky kališního cípu pořadí Cr < Csch < Ct < Cb (Tab. 75). V rámci analýz 

samotného taxonu C. rotundifolia s.s. se alpské rostliny, pocházející z výrazně vyšších 

nadmořských výšek než české a slovenské C. rotundifolia s.s., liší délkou a šířkou kališních cípů, 

alpské rostliny mají sice širší kališní cíp, jak odpovídá klinální závislosti, ale délka kališního cípu 

dosahuje nižších hodnot u alpských rostlin. Delší kališní cíp než C. rotundifolia s.s., má z níže 

rostoucích druhů například Campanula martinii F. Fen, A. Pistarino, Peruzzi & Cellin. ze severní 

Itálie, rostoucí spíše v nižších polohách na vápenci (Fenaroli et al. 2013). 

Tab. 75: Průměr se směrodatnou odchylkou (±SD) a rozpětí naměřených hodnot délky a šířky kališního cípu 
(v4 a v5) příslušných taxonů: C. tatrae z alpínského bezlesí (sub), C. scheuchzeri, C. bohemica, C. rotundifolia s.s. 
s uvedenou příslušnou nadmořskou výškou a počtem jedinců (Dataset II).  

Taxon 
Nadmořská výška  

(m.n.m.) 
N 

délka K cípu [mm] šířka K cípu [mm] 

průměr (±SD) min-max průměr (±SD) min-max 

C. tatrae (sub) 920 - 2350 211 7.21(±2.39) 2.7-18.9 1.37 (±0.36) 0.7-3.1 

C. scheuchzeri 980 - 2640 382 8.09 (±2.21) 3.5-16.5 1.33 (±0.31) 0.7-2.9 

C. bohemica 765 - 1485 238 7.73 (±2.03) 4.2-17.4 1.50 (±0.28) 0.9-2.5 

C. rotundifolia s.s. 280 - 1664 348 5.15 (±1.67) 1.5-17.2 1.01 (±0.23) 0.4-1.7 
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5.2.3 Morfologické rozdíly mezi endemity  

Za užití 24 znaků se v analýze CDA a PCA populací zaměřené na skupiny horských endemitů 

podél první osy od dvojice C. scheuchzeri a C. tatrae (subalpinum) odděloval taxon 

C. bohemica, podél druhé osy se měly tendenci oddělovat také C. scheuchzeri a C. tatrae. 

Až 81.11 % jedinců klasifikační analýza správně zařadila k příslušnému druhu za užití 15 

signifikantních znaků. K determinaci endemitů nebyly zapotřebí znaky: poměr délky lodyhy ku 

délce květenství, poměr délky ku šířce korunního cípu, šířka korunního cípu, poměr délky ku 

šířce kališního cípu, poměr počtu listů v bazální 1/3 lodyhy ku zbytku listu na lodyze, 

délka koruny, délka korunního cípu, poměr korunního cípu ku šířce cípu kališního 

a délka kališního cípu. Nejvíce variability v CDA analýze vysvětlil poměrový znak délka ku šířce 

listu v horní části lodyhy. Analýzu nejvíce vylepšil znak délka lodyhy. Rozdíly mezi skupinami 

maximalizovaly znaky délka a šířka listu v horní části lodyhy, počet listů při bázi lodyhy 

a délka lodyhy. List se prodlužuje a zužuje od C. bohemica přes C. scheuchzeri k C. tatrae. 

Nejméně listů při bázi lodyhy má ze tří endemitů taxon C. bohemica (Hanušová 2014). Počet 

listů při bázi lodyhy není však znak, který k rozdělení skupin přispěl nejvíce, protože u taxonu 

C. tatrae je tento znak velmi variabilní, jak lze vidět na herbářových položkách z kultivačních 

podmínek (Experiment I. 2016) níže (Obr. 116) - obě pochází z vyšších nadmořských výšek 

alpínského bezlesí Vysokých Tater (č. 90A sedlo Prielom 2274 m.n.m a č. 152-5 Bystrá 

lávka 1889 m.n.m).  

Ze všech tří endemitů dosahovala délka květenství taxonu C. scheuchzeri nejmenších 

hodnot. Alpský endemit má běžně pouze jediný květ na lodyze a to častěji ve Východních 

Alpách, rostliny v Západních Alpách mají více květů a delší květenství (longitudinální gradient). 

Morfologií (často jediný květ na lodyze a nižší vzrůst) a primárním habitatem je taxon 

C. scheuchzeri podobný rostlinám rostoucím v Laponsku a ve skandinávské oblasti Åre 

(Turesson 1925).  

V párových CDA analýzách, kde se porovnávaly navzájem jednotlivé endemity, 

vykazovala řada znaků vyšší korelační hodnoty společné pro všechny tři taxony, 

např. šířka listu ve střední části lodyhy. Více znaků s vyššími korelačními hodnotami bylo 

společných pro dvojice C. bohemica + C. tatrae a C. bohemica + C. scheuchzeri (např. počet 

listů v bazální části lodyhy, délka listu v horní části lodyhy). Pro pár C. tatrae (subalpinum) 

a C. scheuchzeri, který se v CDA analýze překrýval nejvíce, byly s vyššími korelačními 

hodnotami např. znaky délka kališního cípu či délka korunního cípu. Taxony C. tatrae 

a C. scheuchzeri jsou si morfologicky podobnější než taxony C. scheuchzeri a C. bohemica, 

které jsou si geneticky bližší (viz dále Genetická diferenciace) a jsou pokládány za vikariantní 

druhy (Kovanda 1967, 1977; Rybka et al. 2004).  
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Obr. 116: Variabilita v počtu listů v bazální třetině lodyhy pěstovaných C. tatrae (Experiment I. 2016). Vlevo 
rostlina z lokality č. 90A sedlo Prielom 2274 m.n.m a vpravo rostlina z lokality č. 152-5 Bystrá lávka 1889 m.n.m. 

Vegetativní znaky často v analýzách korelovaly s jednou osou, zatímco generativní spíše 

s tou opačnou, to znamenalo, že spolu nevykazovaly přímou závislost. Naopak, znak počet 

květů byl přímo závislý na délce květenství, logicky ale i na velikosti květů. V analýze, kdy se 

porovnávaly jednotlivé horské endemity C. bohemica, C. scheuchzeri a C. tatrae (subalpinum) 

hrály roli vegetativní znaky (délka lodyhy, počet listů, délka šířka listu v horní části lodyhy), 

naopak v analýze kdy se porovnávaly endemity s nížinnou C. rotundifolia s.s. vyšly pro 

determinaci druhů důležitější znaky generativní (délka koruny, délka a šířka korunního cípu, 

počet květů). 

5.2.4 Morfologická variabilita C. tatrae v přírodě 

Na morfologickou variabilitu C. tatrae byl v této diplomové práci soustředěn větší zájem. 

Variabilita byly zkoumána napříč areálem rozšíření (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) 

i napříč výškovým gradientem jak celkově všech tří areálů, tak jen ve Vysokých Tatrách. 

Z důvodu nejasného taxonomického statutu rostoucích v podhůří, byly některé analýzy 

zaměřené jen na C. tatrae ze subalpínských poloh pohoří. 

V analýzách porovnávající taxon C. rotundifolia s.s. ze Slovenska s C. tatrae pocházející 

z alpínského bezlesí za použití 28 znaků (bez papil) se skupiny lišily ve znacích velikost koruny, 
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šířka kališního cípu a délka květenství (Dataset V_1). Když byly do analýz přidány navíc rostliny 

C. tatrae pocházející z lesa všech lokalit včetně Nízkých Tater a Babie hory (tudíž 

byla vynechána přechodná klečová zóna), byla nejvíce korelovaným znakem délka lodyhy, 

která dosahovala v průměru nejvyšších hodnot u rostlin C. tatrae z lesa a ne u rostlin taxonu 

C. rotundifolia s.s. pocházející z nižších nadmořských výšek, jak by se dalo očekávat. To lze 

vysvětlit tím, že rostliny taxonu C. rotundifolia s.s. mají více květů a tudíž delší, více větvené 

květenství, které se začíná větvit níže a tím dochází ke zkrácení lodyhy. Celkový vzrůst rostliny 

se sice od nížiny přes podhůří až po vršky hor zkracuje, ale samotná délka lodyhy tento trend 

nevykazuje. 

Analýza s vyrovnanějším zastoupením jedinců v datasetu V_1 taxonu C. tatrae v porovnání 

s C. rotundifolia s.s. vyšla celkově hůře (nižší příspěvky os i nižší korelační hodnoty znaků 

a vyšší překryv taxonů). 

Znak přítomnost odění ve spodní části lodyhy má smysl použít v analýzách při zastoupení 

C. tatrae společně s taxonem C. rotundifolia s.s. V rámci samotné C. tatrae je tak variabilní, že 

nevykazuje žádný trend. Rostliny C. tatrae jsou ve spodní části méně často chlupaté (a když, 

tak pouze na hranách), než C. scheuchzeri, která bývá výjimečně hustě pokrytá trichomy po 

celé délce lodyhy a než C. rotundifolia s.s., kde převažují rostliny s chlupatou lodyhou 

na hranách. 

 Analýzy CDA zaměřené na rozdíly mezi lokalitami Vysoké Tatry, Nízké Tatry 

a Babia hora za užití 28 znaků vylišovaly jedince z Babie hory (Dataset V_2). V minulosti byly 

rostliny C. tatrae z Babie hory vyčleňovány jako zvláštní poddruh C. tatrae subsp. mentiens 

a lokální endemit Západních Beskyd na základě znaků: větší chlupatosti při bázi lodyhy, jiný 

tvar lodyžních listů, velikosti koruny, průduchů a tobolky (Goliášová et al. 2008). Výsledky této 

diplomové práce prokázaly, že rostliny z Babie hory se od rostlin z Vysokých a Nízkých Tater 

neodlišují velikostí koruny ani oděním. Znaky, které rostliny z Babie hory odlišovaly, byly 

délka lodyhy (Babia hora nejkratší), šířka listu v horní části lodyhy (Babia hora nejširší) 

a délka listu ve střední části lodyhy (Babia hora průměrně kratší). V analýzách PCA se měli 

jedinci z Babie hory morfologicky blíže k rostlinám z Nízkých Tater, velikostí koruny měli blíže 

k Vysokým Tatrám. Během terénu na Babie hoře v roce 2017 zde byl detekován větší počet 

rostlin napadených rzí, jejíž vliv na morfologii rostlin nebyl zkoumán, avšak ho nelze vyloučit. 

Například u eukalyptů (Eucalyptus globulus Labill., E. obliqua L'Hér.), kde byl zkoumán vliv rzi 

Austropuccinia psidii (G. Winter) Beenken (Basidiomycota, Uredinales) na fenotyp rostliny, 

nebyly žádné změny v morfologii eukalyptů prokázány (Yong et al. 2019). Rostliny 

C. rotundifolia napadené specifickými houbovými parazity Coleosporium tussilaginis (Pers) 

Kelb a Puccinia campanulae Carmich (Basidiomycota, Pucciniales) jsou známy z britských 

ostrovů (Stevens et al. 2012), ale ani zde nebyl vliv parazitů na morfologii studován. 

Při zkoumání morfologické variability mezi oblastmi Vysokých Tater: Západní Tatry (1520-

1990 m.n.m), centrální Vysoké Tatry (929-2350 m.n.m) a Belianské Tatry (930-1924 m.n.m) 

za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství - který koreloval s počtem květů) bylo 

objeveno pattern v počtu listů při bázi lodyhy, počtu květů na lodyhu a v délce nitky (Dataset 

V_3). Počet listů v bazální části lodyhy vzrůstal od západu (Západní Tatry) na východ (Belianské 

Tatry), počet květů klesal směrem do středu Vysokých Tater a délka nitky rostla od východu 

na západ. Vyšší počet květů u rostlin z Belianských Tater lze připsat na vrub skutečnosti, že 
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alpínské bezlesí Belianských Tater, z kterého studované rostliny pochází, se nachází v nižších 

nadmořských výškách oproti alpínskému bezlesí Vysokých a Západních Tater. Rostliny ze 

Západních Tater mají největší květy s nejdelší nitkou a nejkratší listy. Ve Vysokých Tatrách 

převažují lysé zvonky s širším kališním cípem a úzkými listy. V analýzách datasetu V_3B, kde je 

menší počet zastoupených jedinců (pouze ze subalpinských oblastí) se skupiny oddělily 

znatelněji. 

Kovanda (1977) uvádí, že v Belianských Tatrách jsou běžné ekotypy s úzkými listy 

a vysvětluje to skutečností, že v Belianských Tatrách rostou zvonky na slunných vápencových 

svazích. Zatímco střed Tater je spíše kyselejšího geologického podkladu (mylonit), Západní 

a především Belianské Tatry jsou plné slunných jižních svahů s vápencovým podložím (Bezák 

et al. 2013). Je tedy možné, že edafickou speciací a variabilitou v podloží lze vysvětlit enormní 

proměnlivost morfologických znaků komplexu C. rotundifolia agg. 

 

Skupiny rostlin C. tatrae z lesa, kleče a alpínského bezlesí se v analýzách PCA nediferencují 

a v analýzách CDA se slabě odděluje les od alpínského bezlesí s celoplošným překryvem kleče 

(Dataset V_4). Znaky, které se uplatňují při odlišování rostlin C. tatrae podél výškového 

gradientu jsou délka lodyhy, délka listu ve střední i horní části lodyhy a šířka kališního cípu. 

Obecně parametry kališního cípu C. tatrae nehrají po výškové klině Vysokých Tater takovou 

roli (Tab. 76). Analýza RDA odhalila, že pouze 4.23 % celkové morfologické variability taxonu 

C. tatrae z Vysokých Tater lze vysvětlit nadmořskou výškou. S nadmořskou výškou korelovaly 

znaky délka prašníku, délka lodyhy a poměr délky ku šířce listu v horní části lodyhy. Na základě 

morfologických výsledků lze odvodit následující trendy: od lesa po alpínské bezlesí vzrůstá 

délka koruny, snižuje se počet květů a zkracuje se lodyha. Dále se od lesa po alpínské bezlesí 

významně zkracuje list v horní části lodyhy a roste délka prašníku. 

 
Tab. 76: Průměr se směrodatnou odchylkou (±SD) a rozpětí naměřených hodnot délky a šířky kališního cípu 
(v4 a v5) taxonu C. tatrae ve Vysokých Tatrách s uvedenou příslušnou nadmořskou výškou a počtem jedinců 
(Dataset V_4). 

C. tatrae ve 
Vysokých Tatrách 

Nadmořská výška  
(m.n.m.) 

N 
délka K cípu [mm] šířka K cípu [mm] 

průměr (±SD) min-max průměr (±SD) min-max 

 les 929 - 1570 85 7.56 (±2.38) 3.3-18 1.34 (±0.33) 0.8-2.5 

kleč 1450 - 1834 123 8.04 (±2.30) 4.1-18 1.52 (±0.37) 0.6-2.6 

alp. bezlesí 1620 - 2350 116 8.20 (±2.43) 3.5-18.9 1.57 (±0.33) 0.9-3.1 

 

Na Slovensku (Goliášová et al. 2008) je klinální variabilita taxonu C. tatrae 

přisuzována možnému působení různých ekologických faktorů, převaze vegetativního 

rozmnožování, polyploidizaci, pravděpodobnému alopolyploidnímu původu taxonu a možná 

i introgresi s nížinnými populacemi C. rotundifolia s.s. v minulosti. Když se vezme v potaz, že 

zvonky komplexu C. rotundifolia agg. obývají širokou škálu prostředí (jako např. písečné duny, 

hadcové výchozy, skalky, louky, alpínské hole) a většina determinačních znaků má ohromný 

rozptyl, který je nejednoznačný pro jeden druh, těžko říct, co přesně zodpovídá za tak 

ohromnou klinální variabilitu. 

Korelaci velikosti květu s nadmořskou výškou a příslušným opylovačem 

byla sledována na zvonkách druhu Campanula punctata var. hondoensis (Kitam.) Ohwi 
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v horských oblastech Japonska (Nagano et al. 2014). Velikost květu se sice mění s rostoucí 

nadmořskou výškou, ale nebylo to způsobeno rozdílnou nadmořskou výškou, ale odlišnou 

velikostí opylovače v různých nadmořských polohách, protože spolu korelovala délka čnělky 

a délka sosáku (pollinator mouthpart) opylovače. 

Teorie korelace květů s opylovačem byla ověřena i u C. rotundifolia v horské oblasti 

Trollheimen/Dovre v Norsku (Maad et al. 2012), kde byly objeveny pozitivní korelace mezi 

velikostí opylovače a velikostí květu, korespondující i s korelacemi mezi menší četností 

opylovačů ve vyšších nadmořských výškách a menším počtem květů na lodyze.  

Nižší eficienci opylovačů ve vyšších nadmořských výškách u C. rotundifolia zkoumali již dříve 

američtí vědci v Coloradu (Rocky Mountains), kteří odhalili i korelace s délkou receptivity 

blizny - ve vyšších nadmořských výškách delší trvání receptivity blizny (Bingham et Orthner 

1998; Bingham et Ranker 2000).  

5.2.5 Morfologická variabilita C. tatrae v experimentálních podmínkách 

Fenotypová plasticita taxonu C. tatrae byla sledována na rostlinách C. tatrae z Vysokých 

Tater pěstovaných po dobu dvou let v experimentálních podmínkách v Praze 

(Brožkova genetická zahrada Albertov - 210 m.n.m - viz sekce Výsledky Obr. 66+67 

a Obrázková příloha 5: Obr. 117-120). V experimentálních podmínkách došlo v morfologii 

rostlin k velkému posunu (Dataset X). Rostliny v zahradě více kvetly, měly delší květenství, 

kratší kališní cíp (Tab. 77) a více listů při bázi lodyhy oproti rostlinám z Vysokých Tater v přírodě. 

Nejvíce proměnlivé byly znaky délka kališního cípu, délka koruny, počet květů, 

délka květenství a počet listů. To jsou zároveň znaky, které odlišují v analýze zaměřené 

na rozdíly rostlin v hor x nížiny (Dataset II) nížinný taxon C. rotundifolia s.s. od horských 

endemitů (C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae). Pro většinu těchto znaků je z literatury 

rovněž známo, že vykazují klinální variabilitu (Kovanda 1970; Goliášová et al. 2008; Maad et al. 

2013; Pélabon et al. 2013). Také Kovanda (1977) během kultivace rostlin komplexu 

C. rotundifolia agg. pozoroval zvýšený počet květů na lodyze a zmenšení koruny. 

 
Tab. 77: Průměr se směrodatnou odchylkou (±SD) a rozpětí naměřených hodnot délky a šířky kališního cípu 
(v4 a v5) taxonu C. tatrae ve Vysokých Tatrách z experimentálních podmínek s uvedenou příslušnou nadmořskou 
výškou, z které pochází rodič a počtem jedinců (Dataset X). 

C. tatrae z Vysokých 
Tater v kultivaci 

Nadmořská výška  
(m.n.m) 

N 
délka K cípu [mm] šířka K cípu [mm] 

průměr (±SD) min-max průměr (±SD) min-max 

 les 1295-1573 8 6.18 (±2.13) 3.4-9.1 1.31 (±0.29) 1-1.9 

kleč 1569-1800 21 6.57 (±1.19) 4.5-8.9 1.54 (±0.34) 0.9-2 

alp. bezlesí 1671-2274 29 6.93 (±1.62) 4.4-11.7 1.46 (±0.31) 0.9-2.3 

celkově 1295-2274 58 6.69 (±1.55) 3.4-11.7 1.47 (±0.32) 0.9-2.3 

 

V analýzách, kde se k rostlinám C. tatrae z experimentu a z přírody Vysokých Tater přidal 

taxon C. rotundifolia s.s. (Dataset X_6,7), se kultivované rostliny ve znacích délka koruny, 

délka kališního cípu, délka květenství a počet květů chovaly intermediárně. Ve znaku počet 

listů v bazální části lodyhy převyšovaly kultivované rostliny C. tatrae zbývající dvě skupiny. 

Z kultivovaných rostlin měli pouze dva jedinci přítomné odění na hranách lodyhy (Př. 5: 

Obr. 121). Kovanda (1970) udává, že hustota odění nevykazuje korelace s ekologickými 

podmínkami habitatu, sledoval tak v odlišných nadmořských výškách na taxonu 
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C. polymorpha (syn. C. tatrae). Během jeho transplantačního experimentu rostlin z přírody se 

hustota odění rostlin taxonů C. rotundifolia, C. polymorpha, C. sudetica, C. mentiens, 

C. scheuchzeri, C. bohemica a C. gelida nezměnila (Kovanda 1970).  

Fenotypová plasticita generativních a vegetativních znaků u druhu C. rotundifolia by 

studována v oblasti Dovre mountain v Norsku (Péloban et al. 2013). Rostliny kultivované ze 

semen pocházely ze dvou odlišných nadmořských výšek (510 m.n.m a 1100 m.n.m) a změny 

fenotypu v experimentálních podmínkách se sledovaly ve dvou teplotních režimech (12°C 

a 19°C). Velikost listů byla více variabilní v závislosti na teplotě, než velikost koruny. Se 

stoupající teplotou se velikost květů zmenšila, zatímco listová plocha se zvětšila. Už tento 

trend, že ve vyšších nadmořských výškách měly rostliny menší listy, než v nižších nadmořských 

výškách, byl pozorován v terénu. V kultivaci měli menší květy jak rostliny z vyšších 

nadmořských výšek, tak i rostliny pocházející z nižších nadmořských výšek (Péloban et al. 

2013). Tyto jevy platily i pro výsledky této diplomové práce u taxonu C. tatrae. Výsledky 

Péloban et al. (2013) ukázaly, že variabilita ve velikosti květu vyplývá z fenotypové plasticity 

v reakci na změnu teploty, která se mění s nadmořskou výškou. V podobné studii se zaměřily 

na fenotypovou plasticitu květenství u druhu Lobelia siphilitica L. (Campanulaceae) v závislosti 

na dostupnosti vody. Ve výsledku studium neprokázalo signifikantní závislost mezi 

dostupností vody a vytipovanými znaky květenství (Caruso 2006). Generativní a vegetativní 

znaky reagují na změnu prostředí nezávisle na sobě (Péloban et al. 2013). Korelace mezi znaky 

mohou záviset na prostředí, ale také na míře změny podmínek daného prostředí. Generativní 

znaky korespondují s velikostí opylovače podél výškového gradientu pohoří (Maad et al. 2012; 

Nagano et al. 2014), zatímco parametry vegetativních znaků jsou odrazem kolísající teploty 

(Péloban et al. 2013).  

Fenotypová plasticita C. rotundifolia byla studována i pomocí transplantačního 

experimentu v různých místech Skandinávie (Turesson 1925). Skandinávské rostliny byly 

porovnávány s kultivovanými jedinci z Německa a Laponska. V kultivaci se zvýšil počet květů 

na lodyhu. Alpínské a boreální ekotypy kvetly časněji než nížinné typy a měly navíc silnější listy. 

V kultivaci si ale alpínské ekotypy ponechaly drobnější vzrůst (oproti výsledkům této 

diplomové práce, kde se celkový vzrůst rostliny pocházejících z vyšších nadmořských výšek 

průměrně zvýšil - Obr. 122).  

Studiem korelace genetické variability s prostředím také odhalil latitudinální trendy: 

ve Skandinávii byly například oproti Alpám zvonky méně chlupaté, kvetly časněji a byly nižšího 

vzrůstu.  

Existence latitudinálních trendů byla pozorována i u transplantovaných rostlin 

C. rotundifolia ze Skandinávie, Nizozemí, Švýcarských Alp a centrální Evropy (Německo) ve 

švýcarské botanické zahradě (Botanical Garden of Basel - 260 m.n.m), (Preite et al. 2015). 

Korelace mezi latitudou i výškovým gradientem byly zaznamenány v délce květenství 

(nejkratší skandinávské, nejdelší centrální EU) a v počtu květních lodyh (nejméně Skandinávie, 

nejvíce Nizozemí). Dále se zeměpisnou délkou, teplotou a úhrnem srážek korelovaly znaky 

délka lodyhy (zkrácení s rostoucí altitudou i latitudou), doba trvání kvetení (rostliny z jižněji 

položených oblastí a z nižších nadmořských výšek kvetou déle), počet tobolek a doba přežití 

rostliny v experimentu. Autoři nevysvětlili trendy klinální proměnlivosti ve zkrácení lodyhy 
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a kratší doby kvetení s rostoucí nadmořskou výškou přímo závislostí na měnící se nadmořské 

výšce, ale spíše tento trend přisoudili biotickým vlivům jako např. rozdílné úživnosti půd nebo 

tání sněhu. 

 
Obr. 122: Celkový vzrůst (délka lodyhy + délka květenství) rostlin z jednotlivých habitatů C. tatrae z Vysokých 
Tater z přírody (N) a z experimentálních podmínek (E). Počet jedinců viz Tab. 53. 

5.2.6 Klíčení a chování semenáčků C. tatrae v experimentálních podmínkách 

Výsev semen C. tatrae probíhal v prosinci v petriho miskách na filtrační papír podložený 

souvislou vrstvou skleněných kuliček, jež se osvědčilo jako vhodná metoda k udržení vláhy. 

Klíčení probíhalo za různých teplot v klíčící komoře (25°C), v klimaboxu (20°C) a ve skleníku 

(≈10°C/noc a 20°C/den). Taxon C. tatrae ze všech habitatů vyžadoval ke klíčení nižší teploty 

(10-20°C), ve vyšších teplotách neklíčil, pravděpodobně z důvodu, že je rostlina adaptovaná 

na krátkou vegetační sezónu na horách. Vyšší teplota je známkou pokročilé sezóny (srpen 

v Tatrách) a rostliny už by v tak krátké době před příchodem prvních mrazíků nestihly dokončit 

svůj vývoj. Tím lze vysvětlit i rychlejší nástup kvetení rostlin z alpínského bezlesí. 

Průměrná úspěšnost klíčení taxonu C. tatrae z Vysokých Tater v experimentálních 

podmínkách dosáhla 26 %. I když pocházelo nejvíce vyklíčených semen z kleče, ve výsledku 

byla všechna semena stejně kvalitní. 

Rostliny z přechodového klečového pásma byly k podmínkám, kterým byly vystaveny 

nejpřizpůsobivější. Růstová křivka rostlin z kleče vždy korespondovala s rostlinami z habitatu, 

kterým podmínky vyhovovaly nejlépe. 

Z výsledků bylo vysledováno pattern: s rostoucí nadmořskou výškou přibývalo listů v růžici 

a dosahovaly větších rozměrů v alpínském stupni. To lze přisuzovat možné skutečnosti, že 

horské rostliny přežívají delší dobu pod sněhovou pokrývkou a tak potřebují více větších listů 

oproti rostlinám z nižších poloh. Rychlejší růst rostlin ze subalpina po přesunu do jiných 

podmínek (ze skleníku - ven) lze vysvětlit tím, že rostlina z vyšších nadmořských výšek je 

vystavována drsnějším proměnným vlivům prostředí panujícím na horách a díky adaptacím 
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uchovaným v genetické informaci se dokáže aklimatizovat rychleji na venkovní podmínky 

a rychleji tak akcelerovat svůj růst.  

Přestože jsou podzemní orgány vytrvalé, přízemní primární růžice se nedožívá déle jak dvou 

let (Stevens et al. 2012). Rostliny začaly hned po prvním roce tvořit boční výhony a sekundární 

přízemní růžice, jak bylo sledováno během kultivace v letech 2017-18.  

Rostliny v experimentálních podmínkách (klimabox, skleník) snadno vykvetly již prvním 

rokem, jak také pozoroval na C. rotundifolia Stevens et al. (2012), v přírodě je velmi 

nepravděpodobné, aby vykvetl jednoletý semenáč. 

Zvonky C. rotundifolia se dokážou regenerovat po přechodu ohněm (Mallik et Gimingham 

1985). Proto pro zvonky není problém ani ožer nadzemních částí slimáky nebo kamzíky, 

rostlina dokáže znovu obrůst z podzemních vytrvalých orgánů.  

Pěstování zvonků v experimentálních podmínkách nebylo jednoduché, musí se počítat 

minimálně s 50 % ztrátami semenáčků v kontrolovaných podmínkách. Ještě k daleko větším 

ztrátám bude docházet při transplantačních experimentech do přírody. Ve studii Pélabon et 

al. (2013) - norská C. rotundifolia ze dvou rozdílných nadmořských výšek pěstovaná ve dvou 

teplotních režimech (12°C a 19°C) na konci pokusu po dvou letech z celkových 600 rostlin 

vykvetlo 294 rostlin. 

 

5.3 Genetická variabilita 

U zvonků komplexu C. rotundifolia agg. se předpokládají dvě možné hypotézy vzniku 

horských taxonů (Kovanda 1967, 1977; Bureš et Procházka 1999; Chejnová et al. 2000; 

Rybka et al. 2004; Goliášová et al. 2008; Kaplan 2012). Podle první hypotézy jsou všechny 

horské endemity, C. scheuchzeri, C. bohemica a C. tatrae, reliktními pozůstatky dřívějšího 

velkého refugia blízce příbuzného druhu a vznikly pod vlivem vikariance. Druhá 

hypotéza pokládá vysokohorský taxon C. tatrae za lokální adaptaci z nížinného 

předka C. rotundifolia. Ke zjištění příbuzenských vztahů mezi taxony byla využita molekulární 

metoda - mikrosatelity. 

V roce 2015 bylo publikováno 15 mikrosatelitových primerů pro tetraploidní druh 

C. scheuchzeri ze Švýcarských Alp s možností cross-amplifikace v rámci příbuzných druhů rodu 

Campanula (Armbruster et Stöcklin 2015) a 8 mikrosatelitových primerů pro tetraploidní druh 

C. rotundifolia ze Švédska (Plue et al. 2015). Armbruster et Stöcklin (2015) předpokládají, že 

taxony C. scheuchzeri a C. rotundifolia sdílejí genetickou informaci a speciovaly pod vlivem 

vikariance. Dále zmiňují, že jasné genetické vymezení těchto dvou druhů pravděpodobně není 

možné, kvůli širokému rozptylu genetické variability v překrývajících se areálech výskytu ve 

středních výškách, kde mezi nimi může docházet ke křížení. Mezidruhová hybridizace 

C. rotundifolia agg. byla dokázána v experimentálních podmínkách (Bielawska 1968; Stevens 

et al. 2012). 

V analýzách této diplomové práce bylo úspěšně naoptimalizováno 7 primerů (4 primery 

z Armbruster et Stöcklin 2015 a 4 primery z Plue et al. 2015, ale primer Camrot 015251 byl 

vyloučen) pro taxony C. tatrae, C. bohemica, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., 

C. moravica a pracovně pojmenovaný taxon C. rotundifolia agg. z Ukrajiny a Rumunska. 
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Lokusy byly dostatečně variabilní a vzhledem k polyploidním taxonům bylo zvoleno binární 

skórování přítomnost/nepřítomnost alely v dané pozici lokusu (0-1 binární matice). 

Celkem bylo detekováno 97 alel. Rozsah jednotlivých mikrosatelitových úseků se lišil od 

publikovaných údajů (Armbruster et Stöcklin 2015; Plue et al. 2015), což mohlo být způsobeno 

použitím blízce příbuzných taxonů a vysokou genetickou variabilitou skupiny 

C. rotundifolia agg.  

Genetická variabilita napříč studovaným areálem střední Evropy 

Studované taxony komplexu C. rotundifolia agg. byly vzájemně málo geneticky 

diferencované - v PCoA analýze se nevytvořily žádné skupiny a většina jedinců v clusterovací 

analýze měla velký podíl admixture. Nízkou genetickou diferenciaci jednotlivých taxonů 

dokazují také nízké rozdíly při porovnávání jednotlivých taxonů v analýzách AMOVA, kdy mezi 

taxony bylo nalezeno 5.50 % variability a 87.9 % variability bylo nalezeno mezi jedinci v rámci 

populací. Fixační index FST dosahoval malé hodnoty 0.121. Podobný výsledek vysoké 

vnitrodruhové genetické variability byl nalezen u C. cochlearifolia, C. scheuchzeri 

a C. rotundifolia ve Švýcarských Alpách (Frei 2007) s užitím molekulárních markerů RAPD 

a ISSRs. Nedostatek genetické diferenciace mezi populacemi z nižších a vyšších nadmořských 

výšek byl pomocí isozymů zjištěn i u amerických populací C. rotundifolia (Bingham et Ranker 

2000). Američtí vědci vysoký genový tok napříč studovaným územím ve Skalistých horách 

přičítali na vrub rychlé kolonizaci v období kvartéru a flexibilitě druhu se razantním změnám 

okamžitě přizpůsobit. Slabá genetická diferenciace mezi populacemi C. rotundifolia z různých 

nadmořských výšek naznačuje, že navzdory nižší četnosti a aktivitě opylovačů v alpínském 

prostředí, alpínské populace C. rotundifolia oproti populacím z nižších nadmořských výšek 

nevykazují známky, že by se v historii rozmnožovaly pomocí selfingu nebo že by byl snížen 

počet jejich jedinců (bottleneck effect), (Bingham et Ranker 2000). 

V clusterovací analýze se shlukovaly taxony C. scheuchzeri s několika jedinci 

C. bohemica a s populacemi z Ukrajiny a z Rumunska. Populace Campanula rotundifolia agg. 

z Ukrajiny a z Rumunska se ale při vyšším K = 6 od tohoto shluku oddělily. Shlukování taxonu 

C. bohemica s C. scheuchzeri podporují i výsledky chloroplastových analýz a NGS (ddRADseq - 

Peterson et al. 2012) analýz (Šemberová nepubl.) a na morfologii založené hypotézy 

o vikariantním původu taxonu C. bohemica z blízkého předka dnešní C. scheuchzeri 

(Kovanda 1977; Rybka et al. 2004). 

Slabá genetická struktura v mikrosatelitových datech (nesignifikantní nebo malé rozdíly 

detekované v hodnotách proporcí vzácných fragmentů - DW index, diverzity - Nei´s gene 

diversity index, a v proporcích variabilních markerů) vedoucí k malému odlišení taxonů odráží 

fakt, že skupina je konglomerát s vysokou morfologickou variabilitou.  

Vyšších hodnot DW indexu dosahovaly vysokohorské taxony C. bohemica a C. scheuchzeri 

následované i taxonem C. tatrae a to i na menší prostorové škále (v případě, kdy 

byla využita matice zaměřená pouze na slovenské populace). Vysoký DW index značí většinou 

reliktní populace, kde došlo k naakumulování mutací v podobě vzácných alel, které se po delší 

dobu nezměnily (Schönswetter et Tribsch 2005). Nižší hodnoty indexů (≈ 60-100) u populací 

v nízkých nadmořských výškách, které jsou většinou méně početné a více izolované, než 
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populace ve vyšších nadmořských výškách, lze vysvětlit velkým vlivem genetického driftu (Star 

et Spencer 2013).  

Menší velikost genomu je často známkou, že u těchto taxonů došlo ve vyšší míře 

k diverzifikaci, než u taxonů s větší velikostí genomu, i když to nemusí být známkou dřívější 

speciace druhu (Kraaijeveld 2010). Například druh Soldanella alpina L. (Primulaceae Batsch) je 

původnější a má větší velikost genomu než poddruh S. alpina subsp. cantabrica A. Kress 

(Vargas 2003). Autoři (Štubňová et al. 2017) nevylučují, že velikost genomu u rodu 

Soldanella souvisí s fylogeografií skupiny. Taxon C. scheuchzeri má výrazně menší velikost 

genomu oproti zbylým taxonům, což by se dalo považovat za důsledek dřívější diverzifikace, 

oproti taxonu C. tatrae a C. rotundifolia. 

Campanula bohemica má velikost genomu intermediární mezi taxony C. scheuchzeri 

a C. tatrae s C. rotundifolia. Clusterovací analýza také ukázala, že někteří jedinci mají vysoký 

podíl admixture společný s clusterem, ve kterém je z většiny zastoupena C. tatrae. Vzhledem 

k pozvolnému přechodu míry admixture mezi clustery C. rotundifolia a C. tatrae je možné, že 

taxon C. bohemica vznikl v minulosti v době, kdy předek dnešní C. scheuchzeri migroval ze 

zaledněných Alp, hybridizací předka druhu C. scheuchzeri s nížinným druhem, například 

předkem dnešní C. rotundifolia. Experimentálně byla hybridizace mezi taxony C. tatrae 

a C. scheuchzeri dokázána v 60. letech minulého století (Bielawska 1968). V přírodě je 

hybridizace mezi taxony C. bohemica a C. rotundifolia s.s. velmi vzácná (Hanušová 2014). 

Během glaciálu nelze vyloučit přítomnost taxonu C. scheuchzeri ani v Tatrách 

(Kovanda 1977), odkud byl někdy udáván (Szafer et al. 1967; Fedorov et Kovanda 1976; Zając 

et Zając 2001). Vzhledem k výskytu taxonu na Balkánském poloostrově v Dinaridech, 

v Bulharských pohořích a v Západních Karpatech na Ukrajině (Fedorov et Kovanda 1976; Liber 

et al. 2008), lze uvažovat i o možné kolonizaci Západních Karpat tímto druhem z jihu. 

Podobný způsob kolonizace je znám u studie druhu Cyclamen purpurascens Mill. 

(Primulaceae Batsch), (Slovák et al. 2012), kde byla odhalena dvě jižní refugia (v Dinaridech 

a Jižních Alpách), odkud druh po ústupu ledovce migroval na sever do Západních Karpat a zde 

specioval. K rekolonizaci Karpat, Sudet a Pyrenejí dvěma odlišnými genetickými liniemi 

z jižních refugií na Balkánu a v Jižních Alpách došlo i u druhu Rosa pendulina L. (Rosaceae Juss.), 

(Daneck et al. 2016). Na základě vyšších hodnot DW indexu nebyla nevyloučena ani 

přítomnost malých severních refugií na území Západních Karpat a severním okraji Alp, kde 

mohly některé populace přežívat kontinentální zalednění.  

Důkazem výskytu C. scheuchzeri v Karpatech je shlukování ukrajinských a rumunských 

rostlin s taxonem C. scheuchzeri v clusterovacích analýzách (při K = 3). Pravděpodobně se 

během postupné kolonizace Karpat nedostal předek C. scheuchzeri až na západ, protože v této 

diplomové práci však žádné rostliny s velikostí genomu odpovídající C. scheuchzeri v Tatrách 

nalezeny nebyly.  

 

Vyšší hodnoty DW indexu u horských taxonů lze také interpretovat skutečností, že se 

jednotlivé populace mohly dostávat do hor opakovaně z různých zdrojových oblastí. 

V současnosti izolované populace mohou být pozůstatky pravděpodobně většího spojitého 

areálu, který se s kvartérními glaciálními cykly rozpadl na drobné arely, u nichž ještě 

neproběhla diverzifikace do takové míry, aby se genetické či morfologické změny projevily. 
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Malé genetické rozlišení na úrovni lokalit bylo nalezeno i u Gentiana pannonica Scop. 

(Gentianaceae Juss.), (Ekrtová et al. 2012), kde se jednotlivé krkonošské populace izolovaly 

z velkého refugia, které se nacházelo pravděpodobně v nižších polohách střední Evropy.   

 Nejvyšších hodnot DW indexu (305.9) dosahovala populace C. rotundifolia s.s. z Chočských 

vrchů (R10). Tato populace je v dané geografické oblasti izolovaná a pochází z vyšší nadmořské 

výšky 958 m.n.m oproti jiným populacím C. rotundifolia s.s. Rostliny rostly na slunných 

skalkách v podhůří Velkého Choče, na vrcholu Velkého Choče rostl příbuzný druh 

C. cochlearifolia a ve středních polohách mezi nimi rostl druh C. serrata (Goliášová et al. 2008; 

vlastní pozorování). Populace C. rotundifolia s.s. z Chočských vrchů se také 

oddělila v clusterovací analýze pro K = 6, do tohoto clusteru se shlukovaly i dva jedinci 

z Rumunska. Paradigma přežívání většiny rostlin v jižních refugiích na Iberském, Apeninském 

a Balkánském poloostrově (Hewitt 2004) je doplňováno existencí kryptických severních refugií 

(Stewart et Lister 2001), která jsou často dokumentována boreálními a arktickými druhy např. 

Bromus benekenii Trimen (Poaceae Barnhart), (Sutkowska et al. 2014), Rosa pendulina (Fér et 

al. 2007) nebo Alnus incana (L.) Moench (Betulaceae Gray), (Mandák et al. 2016), ale 

nevylučuje se ani v severních refugiích přežívání druhů temperátních př. Arabidopsis 

arenosa (L.) Lawalrée (Brassicaceae Burnett), (Kolář et al. 2016). Hypoteticky se také zde 

na Velkém Choči mohlo nalézat kryptické refugium předka dnešní C. tatrae, který poté 

migroval do Západních Tater.  

Taxony C. tatrae a C. rotundifolia s.s. nevytvořily v clusterovací analýze jasně oddělené 

skupiny, ale docházelo ke vzrůstající míře admixture v závislosti na nadmořské výšce. 

V clusteru, který obsahoval více jedinců C. tatrae, spolu s vmezeřenou C. rotundifolia s.s. 

(především populace z Pienin) bylo znatelné lehké pattern: s vyšší mírou admixture v clusteru 

se snižovala nadmořská výška, což upozorňuje na možnou stále probíhající hybridizaci 

C. tatrae s taxonem C. rotundifolia s.s. či již ukončenou v minulosti. Z mikrosatelitové analýzy 

nelze určit, z jak vzdálené minulosti taxony pochází a toto jsou pouze hypotetická tvrzení.  

Jedinci alpské C. rotundifolia s.s. z Rakouska se v závislosti na míře admixture 

nerovnoměrně vmezeřovali do clusteru obsahující hlavně C. rotundifolia s.s., ale měli vysoký 

podíl admixture odpovídající shluku tvořenému zejména taxonem C. scheuchzeri. Na možnou 

genetickou podobnost těchto druhů upozornili již autoři mikrosatelitových primerů 

(Armbruster et Stöcklin 2015). V clusteru s převahou C. rotundifolia byl zahrnut také taxon 

C. moravica (K = 3). 

V clusterovací analýze pro K = 6 se od většiny jedinců C. tatrae oddělily populace z Babie 

hory, které clusterovaly s jedinci C. rotundifolia s.s. Odlišnost populací z Babie hory 

byla reflektována i taxonomicky, kdy se v minulosti rostliny z Babie hory vyčleňovaly jako 

samostatný poddruh C. tatrae subsp. mentiens (Goliášová et al. 2008). Kovanda (1977) 

připisoval jedince z Babie hory reliktním pozůstatkům pleistocenní kolonizace ze severu 

(pravděpodobně tetraploidním druhem C. groenlandica Berl.). Současný výskyt jiného 

morfotypu přisuzoval případné introgresi s tetraploidními druhy C. rotundifolia, C. scheuchzeri 

nebo C. moravica. 

Výrazná vzájemná morfologická diferenciace čtyř lokalit C. rotundifolia s.s. ze 

Slovenska reflektuje i jejich genetickou diferenciaci a pozici ve shlukovací analýze. 

Lokalita Vavrišovo (R3) se geneticky shlukuje s C. moravica, tomuto genetickému profilu 
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lokality Vavrišovo morfologicky odpovídá i přítomnost papil na semeníku, typických pro 

C. moravica (Kovanda 2000, 2002; Goliášová et al. 2008). Pravděpodobně se tedy jedná 

na lokalitě Vavrišovo o druh C. moravica a ne, jak je ve Flóře Slovenska uvedeno, 

C. rotundifolia s.s. (Goliášová et al. 2008). Lokalita Pieniny (populace D379, D386) se geneticky 

shlukuje s C. tatrae a v morfometrických analýzách mají populace z Pienin blíže k C. tatrae než 

jiné populace C. rotundifolia s.s. Lokality Chočské vrchy (R10) a Vrátná dolina (R18) byly 

v morfometrických analýzách oddálené od hlavního shluku (viz Výsledky morfometrika Obr. II-

a, V_1A-a), vzhledem k unikátní genetické struktuře populace z Chočských vrchů vyžadují tyto 

lokality detailnější studium.  

Přestože mikrosatelitové markery poskytly určitý náhled na genetickou strukturu komplexu 

C. rotundifolia agg. ve střední Evropě, jedná se pouze o pilotní studii s užitím malé části 

dostupného materiálu. Je možné, že optimalizací mikrosatelitových primerů, které nebyly 

využity, a vyhodnocení dat jiným typem analýz (např. skórováním podle délky alel, nebo užití 

programu GenoDive - Meirmans et Van Tienderen 2004), dojde k odhalení detailnější 

struktury komplexu. K přesnějším fylogenetickým analýzám k odhalení vztahů mezi taxony by 

možná bylo zapotřebí i užití pokročilejších molekulárních markerů nové generace 

(např. ddRADseq - Peterson et al. 2012). 

Genetická rozmanitost může být ovlivněna současně velkým počtem faktorů. Z vnitřních 

faktorů hraje velkou roli duplikace genomu. Z vnějších faktorů hrál, zejména v období, kdy 

populace kolonizovaly nová prostředí nebo přežívaly v horských refugiích, svou roli prostorový 

kontext ekologické heterogenity (Sutherland et Galloway 2018). Původ skupiny 

C. rotundifolia agg. je datovaný před 1.01 milionem let její diverzifikace stále probíhá 

(Mansion et al. 2012), tudíž není překvapením často složitá a nerozlišená fylogeneze (Eddie et 

al. 2003; Liber et al. 2008; Roquet et al. 2009; Wendling et al. 2011). Sesterskou skupinou jsou 

balkánské druhy, u kterých se předpokládá migrace do Holoarctis z jihozápadní Asie (Mansion 

et al. 2012; Jones et al. 2017). Je možné, že k odlišení karpatské a alpské linie 

středoevropských horských endemitů došlo již na Balkánském poloostrově (Sutherland et 

Galloway 2018). Toto tvrzení podporují i recentní fylogenetické analýzy, kde jsou si druhy 

C. scheuchzeri a C. tatrae na fylogenetickém stromě vzdálené (Smyčka et al. nepubl.). Také 

mikrosatelitové výsledky taxony C. scheuchzeri a C. tatrae diferenciovaly a společně 

s morfologickou podobností upozorňují na paralelní evoluci dvou linií: alpské a karpatské. 

Vznik stejného morfotypu u alpínských populací vlivem paralelní kolonizace je znám 

např. i u středoevropských populací druhu Primula elatior Hill (Primulaceae Batsch), (Konečná 

et al. 2019). 

Genetická struktura subalpínských taxonů C. bohemica, C. scheuchzeri, C. tatrae 

a C. rotundifolia agg. 

V analýze zaměřené na subalpínské taxony C. bohemica, C. scheuchzeri, C tatrae 

a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny s nízkým počtem zastoupených jedinců byla mezi taxony 

nalezena nesignifikantní míra variability 8.1 %. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že jsou si 

horské endemity geneticky velmi podobné. U komplexu C. rotundifolia agg. často dochází 

k nerozlišené fylogenezi druhů v cladu (Roquet et al. 2009), jednotlivé druhy jsou si navíc 
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morfologicky velmi podobné (Crowl et al. 2016). To znamená, že se skupina ještě 

nestihla diverzifikovat do takové míry, aby se taxony geneticky odlišily. 

Mladé taxony, které se na své lokality dostaly recentně, mají často homogenní genetickou 

strukturu, příkladem může být komplex rostlin Galium pusillum L. (Rubiaceae Juss.), (Knotek 

et Kolář 2018). Naopak u druhů, jejichž arely se izolovaly již před dlouhou dobou, je silná 

genetická diferenciace. Příkladem může být druh Campanula alpina Jacq. z Alp a z Karpat, kde 

se předpokládá, že došlo ke kolonizaci druhu ze severu, C. alpina se uchytila v Západních 

Karpatech, poté migrovala do Alp a do Východních Karpat (Ronikier et al. 2008). Vysoká 

míra genetické diferenciace mezi horskými přírodními a o něco menší v rámci jednotlivých 

pohoří podél výškového gradientu byla také například nalezena pomocí mikrosatelitů populací 

Camellia oleifera Abel (Theaceae Mirb.) z pohoří Jinggang a Lu vysokou míru genetické 

diferenciace a o něco menší v rámci jednotlivých pohoří podél výškového gradientu (Huang et 

al. 2018).  

Genetická variabilita C. tatrae napříč výškovým gradientem Mengusovské doliny ve 

Vysokých Tatrách 

Podle Kovandy (1977) představuje taková dolina v Tatrách (např. Mengusovská dolina) 

víceméně autonomní rozmnožující se komunitu, izolovanou od okolí. Obrovský genový tok 

napříč populacemi podél výškového gradientu ve Vysokých Tatrách, patrný z výsledků analýzy 

AMOVA (mezi skupinami rostlin z lesa, kleče a alpínského bezlesí je -0.23 % variability) by mohl 

toto tvrzení potvrzovat. 

Slabou genetickou diferenciaci taxonu C. tatrae podél výškového gradientu ve Vysokých 

Tatrách a zároveň vůči taxonu C. rotundifolia s.s. lze vysvětlit možnou hybridizací s předkem 

dnešního taxonu C. rotundifolia v minulosti. Taxon C. tatrae pravděpodobně přežíval glaciální 

období v kryptických refugiích v blízkosti Tater a poté taxon sestoupil do podhůří. 

Pravděpodobně se tak nejedná o lokální adaptaci C. rotundifolia z nížiny.  

I přes malé morfologické rozdíly mezi vysokohorskými a nížinnými populacemi, mohou být 

tyto populace geneticky diferencované, jako je tomu například u endemitického druhu 

Knautia pseudolongifolia (Szabó) Żmuda (Caprifoliaceae Juss.) z Krkonoš (Kolář et al. 2015).  
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6 Závěr 

Rod Campanula je na endemity velmi bohatý (Mansion et al. 2012). Jejich spaciace a vznik 

byly podpořeny odlišnými biotickými a abiotickými selekčnímu tlaky v izolovaných refugiích 

(DeChaine et al. 2014) a ve střední Evropě jich roste hned několik (Fedorov et Kovanda 1976; 

Kaplan 2012). Tato diplomová práce přispěla k pochopení cytologické, morfologické 

a genetické variability vybraných horských tetraploidních endemitů C. tatrae, C. scheuchzeri 

a C. bohemica v porovnání s široce rozšířenou, převážně nížinnou C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia. Výsledky byly získány užitím moderních biosystematických metod (průtoková 

cytometrie, mnohorozměrná morfometrická analýza, kultivační experiment, molekulární 

markery - mikrosatelity). 

Většina studovaných populací byla ploidně uniformní, tetraploidní, pouze u taxonu 

C. tatrae bylo nalezeno několik smíšených populací s jedinci vyšší ploidie (5x a 6x). Mezi 

studovanými taxony byly nalezeny signifikantní rozdíly ve velikosti genomu. Nejmenší velikost 

genomu, má alpský taxon C. scheuchzeri. Velikost genomu, která je intermediární mezi 

C. scheuchzeri a dalšími taxony byla detekována u taxonu C. bohemica z Krkonoš. Největší 

velikost genomu mají sudetsko-karpatské taxony C. tatrae a C. rotundifolia subsp. rotundifolia. 

Velikosti genomu obou taxonů se v této skupině prolínaly. 

Celkově je morfologická diferenciace mezi taxony nedostačující. Ve většině analýz 

PCA jedinců se skupiny překrývaly, pouze v analýzách PCA populací a CDA bylo znatelné 

oddělování skupin vždy minimálně s částečným překryvem. V analýzách mezi nížinným 

taxonem C. rotundifolia subsp. rotundifolia a vysokohorskými endemity docházelo k oddělení 

nížinné C. rotundifolia s.s., která se odlišuje od horských příbuzných především menší velikostí 

koruny, kratším a užším kališním cípem a větším počtem květů na lodyze. Horské endemity 

jsou si vzájemně velmi podobné. Nejlépe se diferencoval krkonošský endemit C. bohemica, 

který se lišil průměrně delší lodyhou s menším počtem listů při bázi lodyhy, kratšími listy 

v horní části lodyhy a širšími listy ve střední části lodyhy. Naopak morfologicky nejblíže i byly 

taxony C. tatrae a C. scheuchzeri. Nedostatečná morfologická diferenciace je 

způsobena širokým rozptylem hodnot znaků, které vykazují závislost na změnách prostředí. 

U jedinců C. tatrae, kultivovaných ze semen z Vysokých Tater v odlišných environmentálních 

podmínkách, byl zaznamenán posun ve většině znacích, důležitých pro odlišení druhu od 

nížinného příbuzného (např. délka koruny, délka kališního cípu, počet květů). Existence 

fenotypové plasticity je pravděpodobně jednou z příčin vysoké morfologické variability 

v různých podmínkách prostředí. Kontinuální morfologická variabilita ale pravděpodobně 

nesouvisí s výškovými rozdíly, je spíše odrazem některých biotických proměnných (např. 

adaptace na různé opylovače - Maad et al. 2013, teploty a srážky Péloban et al. 2013, Preite 

et al. 2015).  

Slabá vzájemná morfologická diferenciace se odráží i ve slabé genetické diferenciaci 

jednotlivých taxonů a populací z různých nadmořských výšek. Horské populace měly vyšší 

hodnoty DW indexu oproti nížinným populacím a to jak v rámci střední Evropy, tak jednoho 

pohoří. Podél výškového gradientu je silný genový tok a u všech endemických taxonů 

pravděpodobně docházelo k hybridizaci s níže rostoucí C. rotundifolia. Taxony C. tatrae 

a C. rotundifolia jsou geneticky velmi blízce příbuzné, vyšší hodnoty DW indexu u horských 
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populací naznačují existenci glaciálního refugia v Západních Karpatech. Campanula tatrae 

pravděpodobně není lokálně adaptovanou vysokohorskou formou C. rotundifolia, je 

pravděpodobnější, že přežívala in situ a při sestupu do nížiny hybridizovala s předkem 

C. rotundifolia. Morfologicky blízce podobné taxony C. tatrae a C. scheuchzeri byly geneticky 

velmi odlišné, jsou tedy příkladem paralelní morfologické konvergence karpatské a alpské linie.  
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8 Souhrnná tabulka 
Tab. P1: Souhrn lokalit všech použitých taxonů s detaily. Taxon C. bohemica převzat z Hanušová 2014. Alt. = nadmořská výška (m.n.m), N = celkový počet rostlin, DAPI = index 
DAPI, GS = průměrná velikost genomu [pg], Morfo = počet rostlin z populace užitý na morfometrické analýzy, SSRs = počet rostlin použitých na analýzu mikrosatelity, 
Kolekt = iniciály sběratele (KH = K. Hanušová, KŠ = K. Šemberová, MF = M. Folbrová, FK = F. Kolář, JP = J. Prančl, AK = A. Knotek), Rok = rok sběru, VT = centrální Vysoké Tatry, 
ZT = Západní Tatry, BT = Belianské Tatry, NT = Nízké Tatry, „-“ chybí údaj či nebylo použito. 

ID Taxon Ploidie GPS N GPS E Alt. Habitat Stát Lokalita N DAPI GS Morfo SSRs Kolekt Rok 

Cb21 C.bohemica 4x 50.73995 15.725483 1390 louka CZ k Obřímu sedlu 6 0,507 - 6 - KH 2011 

Cb22 C.bohemica 4x 50.739317 15.728233 1395 trávník CZ Obří bouda 7 0,514 - 7 - KH 2011 

Cb24 C.bohemica 4x 50.73595 15.702983 1435 louka CZ Luční bouda 7 0,499 - 7 - KH 2011 

Cb25 C.bohemica 4x 50.733933 15.6757 1410 louka CZ Rennerova studánka 7 0,502 - 7 - KH 2011 

Cb28 C.bohemica 4x 50.753067 15.448717 785 rud. stráň CZ Harrachov, Rýžoviště 4 0,511 - 4 - KH 2011 

Cb32 C.bohemica 4x 50.747767 15.51285 1155 louka CZ Dvoračky 7 0,529 - 7 - KH 2011 

Cb33 C.bohemica 4x 50.750217 15.513083 1225 les CZ nad Dvoračkami 6 0,511 - 6 - KH 2011 

Cb34 C.bohemica 4x 50.754083 15.523867 1345 rud. stráň CZ k Růženčině zahrádce 7 0,529 - 7 - KH 2011 

Cb35 C.bohemica 4x 50.755633 15.528133 1365 trávník CZ Růženčina zahrádka 6 0,523 - 6 - KH 2011 

Cb39 C.bohemica 4x 50.734883 15.570717 1125 sjezdovka CZ Horní Mísečky (Jilemnická bouda) 5 0,512 - 5 - KH 2011 

Cb50 C.bohemica 4x 50.739517 15.7251 1395 kleč CZ Obří bouda 4 0,524 - 4 - KH 2011 

Cb52 C.bohemica 4x 50.728817 15.69235 1485 louka CZ Luční bouda 6 0,511 - 6 - KH 2011 

Cb53 C.bohemica 4x 50.7131 15.677433 1345 kleč CZ Výrovka 5 0,510 - 5 - KH 2011 

Cb58 C.bohemica 4x 50.742933 15.513717 1070 trávník CZ Sedlo pod Dvoračkami 4 0,512 - 4 - KH 2011 

Cb59 C.bohemica 4x 50.75225 15.519633 1320 kleč CZ Kotelské sedlo 7 0,514 - 7 3 KH 2011 

Cb60 C.bohemica 4x 50.757883 15.533083 1370 louka CZ Harrachova louka 5 0,512 - 5 - KH 2011 

Cb68 C.bohemica 4x 50.750617 15.536283 1145 alp.bezlesí CZ úpatí Kotelní jámy 9 0,520 - 9 - KH 2011 

Cb69 C.bohemica 4x 50.751617 15.534267 1255 alp.bezlesí CZ Kotelní jámy 1 0,518 - 0 1 KH 2011 

Cb72 C.bohemica 4x 50.750233 15.5466 1355 kleč CZ Stará vozová cesta 8 0,509 - 8 - KH 2011 

Cb73 C.bohemica 4x 50.736117 15.569167 1025 rud. stráň CZ Horní Mísečky 6 0,515 - 6 - KH 2011 

Cb74 C.bohemica 4x 50.727733 15.5985 770 rud. stráň CZ Špindlerův Mlýn (Bedřichov) 7 0,523 - 7 - KH 2011 

Cb77 C.bohemica 4x 50.728133 15.598883 765 rud. stráň CZ Špindlerův Mlýn  1 0,510 - 1 - KH 2011 

Cb79 C.bohemica 4x 50.695733 15.732467 810 sjezdovka CZ Pec pod Sněžkou (vlek Slovan) 6 0,523 - 6 - KH 2011 
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ID Taxon Ploidie GPS N GPS E Alt. Habitat Stát Lokalita N DAPI GS Morfo SSRs Kolekt Rok 

Cb81 C.bohemica 4x 50.7026 15.711333 1050 les CZ Andělské schody 5 0,523 - 5 1 KH 2011 

Cb82 C.bohemica 4x 50.708967 15.706117 1095 les CZ k Richtrovým boudám 2 0,519 - 2 - KH 2011 

Cb83 C.bohemica 4x 50.710717 15.6986 1155 les CZ Richtrovy boudy 8 0,529 - 8 - KH 2011 

Cb84 C.bohemica 4x 50.712917 15.6923 1245 les CZ na Výrovku 5 0,506 - 5 - KH 2011 

Cb85 C.bohemica 4x 50.715117 15.682533 1340 kleč CZ Výrovka 6 0,514 - 6 - KH 2011 

Cb86 C.bohemica 4x 50.71825 15.68025 1300 kleč CZ Dlouhý důl, u Svatopetrského p. 5 0,507 - 5 - KH 2011 

Cb87 C.bohemica 4x 50.71875 15.6749 1195 les CZ horní část Dlouhého dolu 3 0,512 - 3 - KH 2011 

Cb94 C.bohemica 4x 50.7215 15.7266 940 louka CZ Obří důl (Kaplička) 6 0,514 - 6 - KH 2011 

Cb96 C.bohemica 4x 50.733083 15.733467 1245 kleč CZ Obří důl (u Rudného potoka) 6 0,526 - 6 - KH 2011 

Cb97 C.bohemica 4x 50.73285 15.730733 1270 les CZ k Obří boudě 5 0,525 - 5 - KH 2011 

Cb98 C.bohemica 4x 50.736933 15.729867 1375 kleč CZ pod Obří boudou 6 0,512 - 6 - KH 2011 

Cb99 C.bohemica 4x 50.739333 15.727383 1390 louka CZ Obří bouda 6 0,502 - 6 - KH 2011 

Cb100 C.bohemica 4x 50.736067 15.703783 1430 alp.bezlesí CZ Úpská rašeliniště 4 0,512 - 4 - KH 2011 

Cb101 C.bohemica 4x 50.7407 15.642483 965 les CZ Bouda u Bílého Labe 5 0,513 - 5 - KH 2011 

Cb109 C.bohemica 4x 50.6772 15.7275 1015 louka CZ Pec pod Sněžkou (Žižkova bouda) 9 0,512 - 9 - KH 2011 

Cb110 C.bohemica 4x 50.673417 15.725983 1080 trávník CZ Husova bouda 3 0,508 - 3 - KH 2011 

Cb122 C.bohemica 4x 50.72705 15.48985 785 louka CZ Rokytno 1 0,509 - 1 - KH 2011 

Cb123 C.bohemica 4x 50.734733 15.502033 910 les CZ na Dvoračky 5 0,519 - 5 - KH 2011 

Cb124 C.bohemica 4x 50.747283 15.5345 1100 kleč CZ u Kotelních jam - Horní Mísečky 1 0,523 - 1 - KH 2011 

Cb125 C.bohemica 4x 50.733033 15.599867 860 sjezdovka CZ Medvědín 3 0,509 - 3 - KH 2011 

CbCZ3 C.bohemica 4x 50.7224117 15.7274514 950 louka CZ Obří důl k Čertově zahrádce 9 0,517 - 9 - KH 2011 

Cb2P C.bohemica 4x 50.703183 15.624017 1175 louka CZ Bouda na Pláni 5 0,518 - 5 - KH 2011 

500 C.bohemica 4x 50.7523825 15.5476542 1415 alp.bezlesí CZ Vrbatovo návrší 3 0,517 4,18 - - KŠ 2016 

501 C.bohemica 4x 50.7517031 15.54912 1395 alp.bezlesí CZ Vrbatova bouda 10 0,52 4,17 - - KŠ 2016 

502 C.bohemica 4x 50.7505422 15.5480069 1375 kleč CZ pod Vrbatovou boudou 2 0,518 4,08 - - KŠ 2016 

503 C.bohemica 4x 50.7506628 15.5485125 1375 kleč CZ pod Vrbatovou boudou 3 0,514 4,1 - - KŠ 2016 

504 C.bohemica 4x 50.7510767 15.5490731 1395 skalka CZ Vrbatova bouda 1 0,507 4,12 - - KŠ 2016 

A143 C.rotundifolia 4x 47.833611 13.99 703 louka Rak Bad Ausse - Grunglsee 18 0,528 - 17 - KŠ 2014 

A202 C.rotundifolia 4x 46.601148 7.074481 722 trávník Sw Bulle 3 0,553 - 3 - KŠ 2014 
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A203 C.rotundifolia 4x 46.607782 7.113167 808 trávník Sw Broc - Charmey 40 0,518 - 38 - KŠ 2014 

A206 C.rotundifolia 4x 46.396389 6.777519 388 trávník Fr Lac Léman 42 0,525 - 41 - KŠ 2014 

A213 C.rotundifolia 4x 45.568616 6.269185 582 les Fr Aiton 7 0,532 - 6 - KŠ 2014 

A216 C.rotundifolia 4x 45.6041175 7.3728828 1600 les It nad Cogne 7 0,517 - 6 - KŠ 2014 

A217 C.rotundifolia 4x 45.668065 7.230843 944 louka It Ozein 2 0,52 - 2 - KŠ 2014 

A218 C.rotundifolia 4x 45.833912 7.362801 1313 louka It Valpelline - Voisinal 10 - - 10 - KŠ 2014 

A228 C.rotundifolia 4x 45.785866 7.568097 1664 louka It Ronc - Cheresoulaz 14 - - 13 - KŠ 2014 

A229 C.rotundifolia 4x 45.778921 7.562819 1478 louka It Cheresoulaz 4 - - 3 - KŠ 2014 

C1079 C.rotundifolia 4x 50.5478166667 14.3748166667 308 les CZ Na Černčí 29 0,548 - 29 - KŠ 2015 

C1080 C.rotundifolia 4x 50.5812333333 14.3639 310 les CZ Úštěk 11 0,54 - 10 - KŠ 2015 

C1103 C.rotundifolia 4x 49.87315 14.5023333333 280 trávník CZ Jílové - Žampach 1 0,543 - 1 - KŠ 2015 

C1104 C.rotundifolia 4x 49.8966566667 14.4650333333 395 les CZ Jílové 4 0,551 - 4 - KŠ 2015 

C1107 C.rotundifolia 4x 49.8472166667 14.50425 330 les CZ Lípa 2 0,545 - 1 - KŠ 2015 

C1122 C.rotundifolia 4x 50.2441166667 13.8172333333 355 les CZ Jílové (Pšanská myslivna) 30 0,548 - 11 - KŠ 2015 

C1125 C.rotundifolia 4x 49.6443117 14.3368439 475 les CZ Štíleček (U Sloupu - Sedlčansko) 20 0,536 - 14 - KŠ 2015 

D378 C.rotundifolia 4x 49.384736 20.433022 543 les SK Prielom Dunajca 6 0,53 - 5 - KŠ 2015 

D379 C.rotundifolia 4x 49.381389 20.462333 749 skalka SK Haligovské skaly 15 0,534 - 15 5 KŠ 2015 

D380 C.rotundifolia 4x 49.415583 20.449 605 skalka SK Pieniny 10 0,535 - 9 - KŠ 2015 

D386 C.rotundifolia 4x 49.29508 20.42016 954 louka SK Pálenica (Rel'ov) 6 0,535 - 6 5 KŠ 2015 

S18 C.rotundifolia 4x 46.7784167 14.4581389 742 les Rak Launsdorf 14 0,531 4,22 12 - MF 2017 

S23 C.rotundifolia 4x 47.4970947 14.1710050 987 les Rak Aigen im Ennstal 18 0,531 4,24 16 5 MF 2017 

S24 C.rotundifolia 4x 47.4963300 14.1771044 960 les Rak Aigen im Ennstal 17 0,53 4,32 15 - MF 2017 

R3 C.rotundifolia 4x 49.0669908 19.7590453 696 trávník SK Vavrišovo 13 0,525 4,25 12 10 MF 2018 

R8 C.rotundifolia 4x 49.1433389 19.3006572 737 trávník SK Chočské vrchy 6 0,529 4,25 6 - MF 2018 

R9 C.rotundifolia 4x 49.1469156 19.3094308 868 trávník SK Chočské vrchy 6 0,541 4,25 6 - MF 2018 

R10 C.rotundifolia 4x 49.1486561 19.3117911 958 trávník SK Chočské vrchy 11 0,541 4,2 10 10 MF 2018 

R11 C.rotundifolia 4x 49.1492456 19.31413 1006 trávník SK Chočské vrchy 6 0,54 4,28 4 - MF 2018 

R18 C.rotundifolia 4x 49.2476022 19.0391508 555 skalka SK Vrátná dolina 14 0,532 4,14 13 10 MF 2018 

R19 C.rotundifolia 4x 49.2455222 19.0378633 595 skalka SK Vrátná dolina 10 0,535 4,24 10 - MF 2018 
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A204 C.scheuchzeri 4x 46.611421 7.37031 980 louka Sw Jaunpass - Boltigen 29 0,47 - 29 - KŠ 2014 

A205 C.scheuchzeri 4x 46.371394 7.239477 1348 louka Sw Gsteig - Ormond-Dessus 15 0,471 - 6 - KŠ 2014 

A222 C.scheuchzeri 4x 45.857537 7.146694 2109 alp.bezlesí It Gran San Bernardo 17 0,475 - 12 - KŠ 2014 

A226 C.scheuchzeri 4x 45.91169 7.61556 1860 louka It pod Breuil 9 0,47 - 9 - KŠ 2014 

A227 C.scheuchzeri 4x 45.808653 7.550287 1859 louka It Torgon - Septumian 14 0,472 - 11 5 KŠ 2014 

A230 C.scheuchzeri 4x 45.453366 7.179208 1750 louka It Gran Paradiso Ceresole 10 0,472 - 9 - KŠ 2014 

A231 C.scheuchzeri 4x 45.476148 7.142782 2640 alp.bezlesí It Nivolet Piemonte 26 0,477 - 17 - KŠ 2014 

A232 C.scheuchzeri 4x 45.463634 7.134181 2272 alp.bezlesí It Lago Serrú 11 - - 11 - KŠ 2014 

A349 C.scheuchzeri 4x 45.652611 10.789917 1256 alp.bezlesí It Monte Baldo 25 0,491 3,8 21 - KŠ 2015 

A351 C.scheuchzeri 4x 46.143972 9.249944 1100 les It Lago di Como Gravedona  21 0,536 - 17 - KŠ 2015 

A352 C.scheuchzeri 4x 46.155667 9.21823 1350 les It St Anna 6 0,531 - 6 - KŠ 2015 

A355 C.scheuchzeri 4x 44.1973 7.62644 2120 alp.bezlesí It Colle du Carbon 3 - - 3 - KŠ 2015 

A356 C.scheuchzeri 4x 44.19828 7.626100 2154 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 1 19 - 3,9 13 - KŠ 2015 

A357 C.scheuchzeri 4x 44.20122 7.62405 2084 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 2 7 0,483 3,82 6 - KŠ 2015 

A358 C.scheuchzeri 4x 44.20443 7.62372 2063 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 3 10 0,467 3,74 10 - KŠ 2015 

A359 C.scheuchzeri 4x 44.21587 7.62135 2046 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 4 8 0,462 3,78 8 - KŠ 2015 

A360 C.scheuchzeri 4x 44.21679 7.61326 1880 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 5 7 0,483 3,85 7 - KŠ 2015 

A361 C.scheuchzeri 4x 44.21151 7.60453 1650 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 6 6 - - 5 - KŠ 2015 

A362 C.scheuchzeri 4x 44.21151 7.60453 1650 alp.bezlesí It L. Piemonte - Colle du Carbon 7 10 0,454 3,79 10 - KŠ 2015 

A366 C.scheuchzeri 4x 44.18714 6.65279 1685 louka Fr Colmars 2 8 0,49 3,83 8 - KŠ 2015 

A368 C.scheuchzeri 4x 44.17521 6.69530 2098 les Fr Colmars 4 12 0,472 3,81 9 - KŠ 2015 

A377 C.scheuchzeri 4x 47.46479 14.23964 1778 alp.bezlesí Rak Oppenberg 6 0,474 3,68 3 - FK, AK 2015 

S1 C.scheuchzeri 4x 47.402905 13.864672 1306 les Rak Pruggererberg-Michaelerberg 2 0,47 3,76 2 - MF 2017 

S2 C.scheuchzeri 4x 47.399754 13.8572645 1299 louka Rak Pruggererberg-Michaelerberg 4 0,469 3,76 4 - MF 2017 

S3 C.scheuchzeri 4x 47.404877 13.856275 1203 louka Rak Pruggererberg-Michaelerberg 9 0,47 3,82 9 - MF 2017 

S4 C.scheuchzeri 4x 47.297638 13.7075615 1308 les Rak Eschachhüttn (Schladming) 2 0,47 3,73 2 - MF 2017 

S5 C.scheuchzeri 4x 47.28369 13.710381 1656 louka Rak Neualm (Schladming) 11 0,47 3,76 11 - MF 2017 

S6 C.scheuchzeri 4x 47.28547 13.706945 1674 les Rak Neualm (Schladming) 10 0,477 3,75 10 - MF 2017 

S7 C.scheuchzeri 4x 47.303085 13.691104 1695 les Rak Duisitzkarsee (Schladming) 8 0,494 3,77 8 - MF 2017 
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S8 C.scheuchzeri 4x 47.3714086 13.7271614 1816 alp.bezlesí Rak Planai 13 0,47 3,76 13 - MF 2017 

S9 C.scheuchzeri 4x 47.3562933 13.7407442 2067 alp.bezlesí Rak Planai - Krahbergzinken 14 0,467 3,74 13 - MF 2017 

S10 C.scheuchzeri 4x 47.3632267 13.7307233 1845 alp.bezlesí Rak Planai 5 0,47 3,78 5 - MF 2017 

S11 C.scheuchzeri 4x 47.3688764 13.7233525 1838 les Rak Planai 1 0,477 3,73 1 - MF 2017 

S12 C.scheuchzeri 4x 47.3701481 13.7256111 1890 alp.bezlesí Rak Planai 6 0,472 3,83 6 - MF 2017 

S13 C.scheuchzeri 4x 47.4501947 13.6159283 1673 alp.bezlesí Rak Dachstein 16 0,471 3,79 16 - MF 2017 

S14 C.scheuchzeri 4x 47.4432767 13.7133944 1196 kleč Rak Silberkarklamm 2 0,475 3,66 2 - MF 2017 

S15 C.scheuchzeri 4x 47.440715 13.7157656 1155 les Rak Silberkarklamm 1 0,483 3,78 1 - MF 2017 

S17 C.scheuchzeri 4x 47.3743442 13.8253303 1170 louka Rak Bodensee (Aich) 12 0,479 3,87 12 - MF 2017 

S19 C.scheuchzeri 4x 47.3295247 14.2403411 2200 alp.bezlesí Rak Hohenwart 21 0,465 3,74 21 5 MF 2017 

S20 C.scheuchzeri 4x 47.3232344 14.2418647 1837 alp.bezlesí Rak u jezera Fischsee 7 0,467 3,77 7 - MF 2017 

S21 C.scheuchzeri 4x 47.3173214 14.2471433 1622 les Rak k jezeru Fischsee 9 0,474 3,77 9 - MF 2017 

D300 C.tatrae 4x 49.154111 20.029139 1930 alp.bezlesí SK VT Furkotská dolina 4 0,517 - - - JP 2014 

D302 C.tatrae 4x 49.247333 20.225611 1450 kleč SK BT Monkova dolina 20 0,524 - 2 - JP 2014 

D305 C.tatrae 4x 49.189 20.185 2350 alp.bezlesí SK VT Priečne sedlo 12 0,521 - 4 - JP 2014 

D305 C.tatrae 5x 49.189 20.185 2350 alp.bezlesí SK VT Priečne sedlo 2 0,647 - - - JP 2014 

D306 C.tatrae 4x 49.182556 20.172833 1997 alp.bezlesí SK VT Sivé pleso 26 0,52 - 9 - JP 2014 

D306 C.tatrae 5x 49.182556 20.172833 1997 alp.bezlesí SK VT Sivé pleso 3 0,651 - - - JP 2014 

D306 C.tatrae 6x 49.182556 20.172833 1997 alp.bezlesí SK VT Sivé pleso 2 0,776 - - - JP 2014 

D307 C.tatrae 4x 49.18225 20.048556 2346 alp.bezlesí SK VT Kôprovský štít 14 0,517 - 13 - JP 2014 

D308 C.tatrae 4x 49.176694 20.054722 2018 alp.bezlesí SK VT Veľké Hincovo pleso 37 0,516 - 19 - JP 2014 

D308 C.tatrae 6x 49.176694 20.054722 2018 alp.bezlesí SK VT Veľké Hincovo pleso 2 0,769 - - - JP 2014 

D309 C.tatrae 4x 49.148917 20.069778 1560 kleč SK VT Popradské - Štrbské pleso 37 0,528 - 12 - JP 2014 

D381 C.tatrae 4x 49.266028 20.241833 930 les SK BT Monkova dolina 11 0,536 4,26 11 5 KŠ 2014 

D382 C.tatrae 4x 49.2485 20.225444 1170 les SK BT Monkova dolina 20 0,581 4,17 16 - KŠ 2014 

D383 C.tatrae 4x 49.238389 20.212833 1833 alp.bezlesí SK BT Široké sedlo 17 0,529 4,13 17 - KŠ 2014 

D384 C.tatrae 4x 49.23449 20.21841 1924 alp.bezlesí SK BT Vyšné Kopské sedlo 12 0,448 4,23 12 5 KŠ 2014 

D385 C.tatrae 4x 49.23595 20.20094 1480 les SK BT Zadné Med'odoly 4 - - 4 - KŠ 2014 

D390 C.tatrae 4x 49.23804 20.21301 1821 alp.bezlesí SK BT Široké sedlo 2 - - 2 - AK 2014 
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P2 C.tatrae 4x 49.1365489 20.0670533 1493 les SK VT Mengusovská dolina 4 0,528 4,13 - 4 MF 2018 

P3 C.tatrae 4x 49.1388172 20.06739 1535 les SK VT Mengusovská dolina 12 0,523 - - 11 MF 2018 

P4 C.tatrae 4x 49.14266 20.0687831 1550 kleč SK VT Mengusovská dolina 3 0,509 - - 3 MF 2018 

P5 C.tatrae 4x 49.1460744 20.0692892 1560 kleč SK VT Mengusovská dolina 4 0,527 - - 4 MF 2018 

P6 C.tatrae 4x 49.1483983 20.0696322 1553 kleč SK VT Mengusovská dolina 8 0,517 - - 8 MF 2018 

P7 C.tatrae 4x 49.1718819 20.0622511 1928 alp.bezlesí SK VT Mengusovská dolina 7 0,487 - - 7 MF 2018 

P8 C.tatrae 4x 49.1692047 20.0641094 1857 alp.bezlesí SK VT Mengusovská dolina 10 0,545 4,2 - 10 MF 2018 

P9 C.tatrae 4x 49.1676042 20.0649531 1794 alp.bezlesí SK VT Mengusovská dolina 11 0,492 - - 11 MF 2018 

P10 C.tatrae 4x 49.1654836 20.0658986 1690 kleč SK VT Mengusovská dolina 11 0,509 - - 11 MF 2018 

P11 C.tatrae 4x 49.1617089 20.0722078 1595 kleč SK VT Mengusovská dolina 4 0,512 - - 4 MF 2018 

P12 C.tatrae 4x 49.1601089 20.0733367 1565 kleč SK VT Mengusovská dolina 3 0,522 - - 3 MF 2018 

P13 C.tatrae 4x 49.1572997 20.0757044 1540 les SK VT Mengusovská dolina 1 0,545 4,31 - 1 MF 2018 

P14 C.tatrae 4x 49.1533597 20.0776361 1508 les SK VT Mengusovská dolina 1 0,526 - - 1 MF 2018 

P15 C.tatrae 4x 49.1468422 20.0727111 1445 les SK VT Mengusovská dolina 8 0,523 - - 7 MF 2018 

P16 C.tatrae 4x 49.1765997 20.1679656 1963 alp.bezlesí SK VT Velká studená dolina 6 0,499 4,08 - - MF 2018 

P17 C.tatrae 4x 49.1230281 20.0621825 1350 les SK VT Velká studená dolina 5 0,518 - - 5 MF 2018 

P18 C.tatrae 4x 49.1753108 20.1714953 1935 alp.bezlesí SK VT Velká studená dolina 16 0,498 - - - MF 2018 

P19 C.tatrae 4x 49.1742694 20.1751217 1869 alp.bezlesí SK VT Velká studená dolina 7 0,5 - - - MF 2018 

P20 C.tatrae 4x 49.1744972 20.1768328 1838 alp.bezlesí SK VT Velká studená dolina 5 0,506 4,03 - - MF 2018 

P21 C.tatrae 4x 49.1771803 20.1789733 1750 alp.bezlesí SK VT Velká studená dolina 3 0,525 - - - MF 2018 

P22 C.tatrae 4x 49.176535 20.1879050 1618 kleč SK VT Velká studená dolina 8 0,509 - - - MF 2018 

P23 C.tatrae 4x 49.1746481 20.194015 1537 kleč SK VT Velká studená dolina 9 0,515 - - - MF 2018 

P24 C.tatrae 4x 49.1720986 20.1994278 1455 kleč SK VT Velká studená dolina 6 0,512 - - - MF 2018 

P25 C.tatrae 4x 49.1687033 20.1994278 1343 les SK VT Velká studená dolina 6 0,524 - - - MF 2018 

P26 C.tatrae 4x 49.1636664 20.2196408 1300 les SK VT Velká studená dolina 6 0,519 - - - MF 2018 

T1 C.tatrae 4x 49.158 20.221133 1283 les SK VT Hrebienok - Velické pleso 3 0,53 4,19 2 - MF 2016 

T2 C.tatrae 4x 49.1558 20.2132167 1368 les SK VT Hrebienok - Velické pleso 4 0,54 4,4 1 - MF 2016 

T3 C.tatrae 4x 49.15345 20.20335 1405 les SK VT Hrebienok - Velické pleso 17 0,533 4,39 6 - MF 2016 

T6 C.tatrae 4x 49.151983 20.18585 1637 kleč SK VT Hrebienok - Velické pleso 18 0,525 4,27 17 - MF 2016 
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T7 C.tatrae 4x 49.1528667 20.173033 1666 kleč SK VT Hrebienok - Velické pleso 16 0,525 4,3 15 - MF 2016 

T8 C.tatrae 4x 49.155883 20.159917 1653 kleč SK VT Velické pleso 11 0,526 4,18 11 - MF 2016 

T9 C.tatrae 4x 49.152983 20.1608167 1597 kleč SK VT Velické pleso - Tatr. pol'ianka 16 0,526 4,58 15 - MF 2016 

T10 C.tatrae 4x 49.1472667 20.1672667 1484 les SK VT Velické pleso - Tatr. pol'ianka 10 0,525 4,34 10 10 MF 2016 

T11 C.tatrae 4x 49.1879667 20.2335667 1710 kleč SK VT Skalnaté pleso 11 0,526 4,2 11 5 MF 2016 

T12 C.tatrae 4x 49.1819 20.2321667 1622 kleč SK VT Skalnaté pleso - Zamk. chata 8 0,517 4,24 6 - MF 2016 

T13 C.tatrae 4x 49.170083 20.226883 1511 les SK VT Skalnaté pleso - Zamk. chata 4 0,526 4,4 3 - MF 2016 

T14 C.tatrae 4x 49.17396 20.22211 1485 les SK VT Zamkovského chata 5 0,532 4,41 4 - MF 2016 

T15 C.tatrae 4x 49.177283 20.2171 1548 kleč SK Malá Studená dolina 10 0,526 4,17 10 - MF 2016 

T16 C.tatrae 4x 49.1723 20.2212 1462 les SK VT Zamk. ch. - Obr. vodopád 3 0,527 4,22 3 - MF 2016 

T17 C.tatrae 4x 49.170733 20.222033 1427 les SK VT Zamk. ch. - Obr. vodopád 2 0,527 4,24 2 - MF 2016 

T18 C.tatrae 4x 49.1703 20.2190667 1361 les SK VT Pod Húpačkami rozc. 5 0,529 4,24 5 - MF 2016 

T19 C.tatrae 4x 49.168383 20.216933 1315 les SK VT Vodopády Studeného potoka 7 0,525 4,18 7 - MF 2016 

T20 C.tatrae 4x 49.173183 20.2478667 1167 les SK VT nad Tatranskou Lomnicí 2 0,556 4,45 2 - MF 2016 

T21 C.tatrae 4x 49.145 19.9095667 944 les SK VT Podbanské 2 0,53 4,2 2 1 MF 2016 

T23 C.tatrae 4x 49.144133 19.906733 929 les SK VT Podbanské 2 0,528 4,25 1 2 MF 2016 

T33 C.tatrae 4x 49.188418 20.233235 1765 kleč SK VT Skalnaté pleso 14 0,503 4,17 7 - MF 2017 

T34 C.tatrae 4x 49.190757 20.2311403 1834 kleč SK VT Skal. pleso - Vel'ká Svišťovka  8 0,517 4,20 6 - MF 2017 

T35 C.tatrae 4x 49.192537 20.231231 1885 alp.bezlesí SK VT Skal. pleso - Vel'ká Svišťovka  12 0,503 4,22 7 - MF 2017 

T36 C.tatrae 4x 49.196133 20.23509 1942 alp.bezlesí SK VT Skal. pleso - Vel'ká Svišťovka  8 0,506 4,15 7 - MF 2017 

T37 C.tatrae 4x 49.198605 20.234917 1926 alp.bezlesí SK VT Skal. pleso - Vel'ká Svišťovka  4 0,499 4,15 4 - MF 2017 

T50 C.tatrae 4x 49.169937 20.223803 1450 les SK VT Hrebienok - Zamk. chata 8 0,518 4,27 - - MF 2017 

T60 C.tatrae 4x 49.18372 20.20865 1676 kleč SK VT Zamk. chata - Téryho chata 9 0,513 4,28 - - MF 2017 

T70 C.tatrae 4x 49.186844 20.20127 1898 alp.bezlesí SK VT Zamk. chata - Téryho chata 7 0,511 4,25 - - MF 2017 

T74 C.tatrae 4x 49.1884233 20.1847842 2211 alp.bezlesí SK VT Téryho chata - Priečné sedlo 1 0,517 4,24 - - MF 2017 

T81 C.tatrae 6x 49.18277 20.173115 2043 alp.bezlesí SK VT Sivé pleso 1 0,768 6,39 - - MF 2017 

T80 C.tatrae 4x 49.18246 20.171385 2047 alp.bezlesí SK VT Téryho ch. - Zbojnická ch. 7 0,517 4,21 - - MF 2017 

T90A C.tatrae 4x 49.17647 20.143787 2274 alp.bezlesí SK VT sedlo Prielom 1 - 4,26 - - MF 2017 

T90 C.tatrae 4x 49.169144 20.142487 2058 alp.bezlesí SK VT Polský hrebeň - Velické pleso 9 0,519 - - - MF 2017 
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T100 C.tatrae 4x 49.16357 20.15287 1865 alp.bezlesí SK VT Polský hrebeň - Velické pleso 15 0,516 4,42 - - MF 2017 

T115 C.tatrae 4x 49.1581436 20.1564086 1675 kleč SK VT Polský hrebeň - Velické pleso 11 0,5 4,33 - - MF 2017 

T120 C.tatrae 4x 49.14711 20.167505 1501 les SK VT Velické pleso - Tatr. Polianka 2 0,505 - - - MF 2017 

T130 C.tatrae 4x 49.13252 20.057892 1446 les SK VT Štrbské pleso - Vodopád Skok 3 0,516 4,29 - - MF 2017 

T135 C.tatrae 4x 49.150227 20.047052 1685 kleč SK VT Štrbské pleso - Vodopád Skok 7 0,504 4,33 - - MF 2017 

T140 C.tatrae 4x 49.153297 20.045187 1800 kleč SK VT Vodopád Skok 5 0,526 4,36 - - MF 2017 

T145 C.tatrae 4x 49.1669 20.02944 2345 alp.bezlesí SK VT Bystrá lávka 1 0,526 - - - MF 2017 

T150 C.tatrae 4x 49.158863 20.027641 2098 alp.bezlesí SK VT B. lávka - Škutnastá pol'ana 7 0,518 4,25 - - MF 2017 

T155 C.tatrae 4x 49.146297 20.031786 1813 kleč SK VT B. lávka - Škutnastá pol'ana 4 0,482 - - - MF 2017 

T160 C.tatrae 4x 49.14567 20.035988 1815 alp.bezlesí SK VT chata pod Soliskom 7 0,493 - - - MF 2017 

T165 C.tatrae 4x 49.14407 20.068888 1570 les SK VT Štrbské pleso - Popr. pleso 6 0,517 - - - MF 2017 

T170 C.tatrae 4x 49.1472928 20.0693578 1561 kleč SK VT Štrbské pleso - Popr. pleso 8 0,509 4,31 - - MF 2017 

T180 C.tatrae 4x 49.14918 20.070814 1569 kleč SK VT Štrbské pleso - Popr. pleso 9 0,525 - - - MF 2017 

T190 C.tatrae 4x 49.15111 20.071098 1558 kleč SK VT Štrbské pleso - Popr. pleso 5 0,523 4,42 - - MF 2017 

T195 C.tatrae 4x 49.1517769 20.0848886 1620 alp.bezlesí SK VT Popr. pl. - Sedlo pod Ostrvou  5 0,533 4,27 - - MF 2017 

T199 C.tatrae 4x 49.150593 20.07973 1566 kleč SK VT Popradské pleso - cintorín 1 0,533 - - - MF 2017 

Tv_1 C.tatrae 4x 49.1764892 20.1690539 1950 alp.bezlesí SK VT Zbojnická chata 6 0,525 4,35 - - MF 2017 

Tv_2 C.tatrae 4x 49.1526506 20.1727875 1663 kleč SK VT Hrebienok - Velické pleso 7 0,525 4,34 - - MF 2017 

T201 C.tatrae 4x 48.9649447 20.0906642 920 skalka SK NT Liptovská Teplička - studánka 1 0,594 4,76 0 1 MF 2017 

T202 C.tatrae 4x 48.9449047 20.0977292 950 les SK NT Ždiarska dolina 1 0,52 4,15 1 - MF 2017 

T203 C.tatrae 4x 48.9242683 20.0704350 1045 les SK NT Ždiarska dolina 1 0,526 4,18 1 - MF 2017 

T211 C.tatrae 4x 48.9418675 20.0566417 1355 louka SK NT Panská hola 3 0,52 - 3 - MF 2017 

T212 C.tatrae 4x 48.944637 20.055912 1378 louka SK NT od Panské holi 9 0,52 4,17 9 5 MF 2017 

T213 C.tatrae 4x 48.95017 20.052916 1375 louka SK NT od Panské holi (Smrečiny) 14 0,517 4,19 13 - MF 2017 

T214 C.tatrae 4x 48.9575153  20.0535983 1301 louka SK NT od Panské holi (Smrečiny) 10 0,528 4,25 10 5 MF 2017 

T215 C.tatrae 4x 48.961918 20.05686 1286 louka SK NT nad Lipt. Tepličkou (skipark) 14 0,524 4,21 14 - MF 2017 

T216 C.tatrae 4x 48.9646722 20.0643272 1244 louka SK NT nad Liptovskou Tepličkou 8 0,516 4,22 8 - MF 2017 

T217 C.tatrae 4x 48.8617133 20.1879556 972 les SK NT Dolné pasienky (K. hol'a) 6 0,523 4,31 6 - MF 2017 

T218 C.tatrae 4x 48.8657222 20.1850803 1060 les SK NT na Král'ovu hol'u 9 0,534 4,29 8 - MF 2017 
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ID Taxon Ploidie GPS N GPS E Alt. Habitat Stát Lokalita N DAPI GS Morfo SSRs Kolekt Rok 

T219 C.tatrae 4x 48.8736114 20.1696567 1415 les SK NT na Král'ovu hol'u 13 0,527 4,16 13 - MF 2017 

T219_2 C.tatrae 6x 48.8736114 20.1696567 1415 les SK NT na Král'ovu hol'u 1 0,788 6,36 - - MF 2017 

T220 C.tatrae 4x 48.8757000 20.1575814 1580 kleč SK NT na Král'ovu hol'u 10 0,516 4,10 10 - MF 2017 

T221 C.tatrae 4x 48.8802406 20.1520614 1792 alp.bezlesí SK NT na Král'ovu hol'u 6 0,517 4,07 6 - MF 2017 

T222 C.tatrae 4x 48.8829744 20.1377061 1946 alp.bezlesí SK NT Král'ova hol'a 10 0,505 4,18 9 - MF 2017 

T223 C.tatrae 4x 48.8753083 20.1534186 1648 alp.bezlesí SK NT Král'ova hol'a 8 0,51 4,12 8 - MF 2017 

T224 C.tatrae 4x 48.8719672 20.1571897 1665 kleč SK NT Král'ova skala 10 0,515 4,10 10 - MF 2017 

T224_2 C.tatrae 6x 48.8719672 20.1571897 1665 kleč SK NT Král'ova skala 1 0,757 6,27 - - MF 2017 

T225 C.tatrae 4x 48.8694161 20.1636781 1552 les SK NT od Král'ovy skaly 4 0,524 4,20 4 - MF 2017 

T225_4 C.tatrae 5x 48.8694161 20.1636781 1552 kleč SK NT od Král'ovy skaly 1 0,659 5,24 - - MF 2017 

T226 C.tatrae 4x 48.8582219 20.1735269 1088 les SK NT nad Telgártem 3 0,521 4,27 2 - MF 2017 

T227 C.tatrae 4x 49.2235494 19.6966422 1650 kleč SK ZT Roháče na Brestovou 6 0,528 4,33 5 - MF 2017 

T228 C.tatrae 4x 49.2222883 19.6821369 1880 alp.bezlesí SK ZT Brestová 4 0,518 4,33 3 - MF 2017 

T229 C.tatrae 4x 49.209206 19.694798 1959 alp.bezlesí SK ZT Salatín 7 0,504 4,16 7 - MF 2017 

T230 C.tatrae 4x 49.201683 19.706755 1983 alp.bezlesí SK ZT na Spálenou 9 0,52 4,13 9 5 MF 2017 

T231 C.tatrae 4x 49.2015844 19.7065236 1990 alp.bezlesí SK ZT Baníkovské sedlo 3 0,535 4,16 3 - MF 2017 

T232 C.tatrae 4x 49.2070381 19.7201278 1648 kleč SK ZT Spálená dolina 7 0,522 4,20 7 - MF 2017 

T232_8 C.tatrae 6x 49.2070381 19.7201278 1648 kleč SK ZT Spálená dolina 1 0,72 - - - MF 2017 

T233 C.tatrae 4x 49.2093231 19.7254278 1520 les SK ZT Spálená dolina 6 0,523 4,12 6 - MF 2017 

T235 C.tatrae 4x 49.5802992 19.4989533 1515 kleč SK Malá Babia hora 5 0,526 4,15 4 - MF 2017 

T236 C.tatrae 4x 49.5738847 19.5178575 1602 kleč SK Babia hora 7 0,535 4,26 6 - MF 2017 

T237 C.tatrae 4x 49.5732447 19.5292731 1725 alp.bezlesí SK Babia hora 13 0,518 4,09 12 10 MF 2017 

T238 C.tatrae 4x 49.5694458 19.5243592 1598 alp.bezlesí SK Babia hora 4 0,52 4,17 3 - MF 2017 

T239 C.tatrae 4x 49.56827 19.511034 1467 kleč SK Babia hora 7 0,518 4,03 7 6 MF 2017 

T240 C.tatrae 4x 49.5651597 19.5078797 1335 les SK Babia hora 4 0,508 4,04 4 4 MF 2017 
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9 Příloha 1 Morfologie 

Test znaků přítomnost papil na kalichu a odění v bazální části lodyhy na menším zastoupení 

jedinců v datasetu (bez C. bohemica) 

Tab. 14: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s., C. scheuchzeri a C. tatrae za užití všech znaků 

(Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.). 

Dataset O 
Taxon - počet populací|jedinců Počet 

znaků Cb Ct Csch Cr 

0  Významnost papil a odění - - - 113 - 27 - 93 29 
 

Obr. 31a: Kanonická diskriminační analýza taxonů C. rotundifolia s.s., C. scheuchzeri a C. tatrae se sníženým 
počtem jedinců za účelem zjištění významnost znaků (Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri, 
Ct = C. tatrae). 

 

Obr. 31b: Příspěvky všech 29 užitých znaků ke zjištění jejich váhy pro taxony C. rotundifolia s.s., C. scheuchzeri 
a C. tatrae. 
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Tab. 15: Příspěvky všech 29 znaků k příslušným komponentám CDA taxonů C. rotundifolia s.s., C. scheuchzeri 
a C. tatrae se sníženým zastoupením jedinců.  

Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 Znak  CDA1 CDA2 

Papily 0,100 -0,205 v8_pras -0,057 0,029 v15d_lod 0,069 0,113 v1/v2 -0,462 0,329 

v1d_C -0,255 0,139 v9_odeni 0,366 0,319 v16d_l_hor -0,024 -0,253 v1/v4 0,264 -0,204 

v2d_C_cip 0,065 -0,067 v10_kvet 0,428 -0,009 v17s_l_hor 0,063 -0,109 v2/v3 0,331 -0,217 

v3s_C_cip -0,171 0,126 v11_vetve 0,433 -0,038 v18d_l_str -0,062 -0,167 v2/v5 0,411 0,034 

v4d_K_cip -0,363 0,250 v12l_dole 0,125 0,002 v19s_l_str 0,112 0,066 v4/v5 -0,056 0,330 

v5s_K_cip -0,363 -0,164 v13l_zbyt 0,351 -0,008 v15/v14 -0,170 0,012 v18/v19 -0,157 -0,237 

v6_b_c -0,114 0,211 v14d_kvet 0,398 -0,071 v16/v17 -0,051 -0,187 v12/13 -0,176 -0,064 

v7_nitka -0,082 0,052          

 
Tab. 16: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s., C. scheuchzeri a C. tatrae pro znak přítomnost papil na kalichu 
(Cm = C. moravica, Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Cr = C. rotundifolia s.s.). 

Dataset O 
Taxon - počet populací|jedinců Počet 

znaků Cm Cb Ct Csch Cr 

0  Papily - 3 - 35 - 374 - 151 - 172 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Boxplot přítomnost papil na semeníku (Cm = C. moravica, Cr = C. rotundifolia s.s., Cb = C. bohemica, 
Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri).  

  

Obr. 33: Boxplot přítomnost papil na semeníku detailněji (A) a přítomnost odění na lodyze (B) s daty z Datasetu 
X0 (Cm = C. moravica, Cr = C. rotundifolia s.s., Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francie, 
Rak = Rakousko, SK = Slovensko, Sw = Švýcarsko). 

Taxon 

na hranách chlupatá 

lysá 

A B 
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9.1 Příloha IV_2 

IV Morfologická variabilita v Alpách 

Tab. 20: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s. a C. scheuchzeri a znaků datasetu IV (Cr = C. rotundifolia s.s. 
z Alp, Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy, Rak = Rakouské Alpy, Sw = Švýcarské Alpy). 
Výsledky analýz IV_1 Variabilita Cr x Csch v Alpách jsou uvedeny v textu práce. 

 

IV_2 Morfologické rozdíly druhu C. scheuchzeri v různých částech Alp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 34a: Analýza hlavních komponent taxonu C. scheuchzeri z příslušných geografických oblastí s populačními 
průměry pro 42 populací za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení = v11, který koreloval se znakem v10), 
počet populací viz Tab. IV (Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy, Rak = Rakouské Alpy, 
Sw = Švýcarské Alpy). Populace A349 je jedinou italskou populací, která geograficky zapadá do Východních Alp, 
ostatní italské populace C. scheuchzeri pasují do Alp Západních, morfologicky odpovídá. Ve výřezu vlevo nahoře 
jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

 

 

  

Dataset IV 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Cr Csch 

1  
Variabilita Cr x 
Csch v Alpách 

13 182 42 382 28 Výsledky 

2  
Variabilita Csch v 

Alpách 
Csch Fr Csch It Csch Rak Csch Sw 

27 Př. IV_2 
3 18 17 174 20 155 2 35 

A349 

V. Alpy 
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Obr. 34b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce taxonu C. scheuchzeri z příslušných geografických oblastí 

za užití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení = v11, který koreloval se znakem v10), počty jedinců pro jednotlivé 

skupiny viz Tab 20 (Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy, Rak = Rakouské Alpy, 

Sw = Švýcarské Alpy). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 27 znaků zaměřené na variabilitu taxonu C. scheuchzeri 
z různých geografických oblastí. Znak (v1) délka koruny nabýval největších hodnot a koreloval s druhou 
komponentou PC2. Většina vegetativních znaků vykazuje nezávislost na květních parametrech. Až na poměr 
délky koruny ku délce korunního cípu (v1.v2), který je závislý na počtu květů (v10) a délce květenství (v14). 
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Tab. 22A: Příspěvky jednotlivých 27 znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců soustředící se 
na taxon C. scheuchzeri z různých geografických oblastí. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,225 -0,867 v15d_lod 0,673 -0,234 v1d_C -0,484 0,781 v15d_lod -0,449 -0,001 

v2d_C_cip 0,614 -0,576 v16d_l_hor 0,723 -0,044 v2d_C_cip -0,625 0,452 v16d_l_hor -0,723 -0,390 

v3s_C_cip 0,255 -0,776 v17s_l_hor 0,732 0,163 v3s_C_cip -0,394 0,695 v17s_l_hor -0,585 -0,405 

v4d_K_cip 0,165 -0,293 v18d_l_str 0,551 -0,255 v4d_K_cip -0,538 0,369 v18d_l_str -0,689 -0,135 

v5s_K_cip 0,461 0,121 v19s_l_str 0,566 0,070 v5s_K_cip -0,360 0,150 v19s_l_str -0,540 -0,223 

v6_b_c 0,268 -0,697 v15/v14 0,738 -0,001 v6_b_c -0,465 0,633 v15/v14 -0,354 -0,073 

v7_nitka -0,287 -0,441 v16/v17 -0,159 -0,283 v7_nitka -0,105 0,523 v16/v17 -0,212 -0,020 

v8_pras 0,723 -0,200 v1/v2 -0,624 -0,212 v8_pras -0,666 0,184 v1/v2 0,268 0,326 

v9_odeni 0,043 0,121 v1/v4 0,004 -0,320 v9_odeni 0,049 -0,017 v1/v4 0,275 0,110 

v10_kvet 0,819 0,158 v2/v3 0,481 0,358 v10_kvet -0,595 -0,558 v2/v3 -0,272 -0,350 

v11_vetve x x v2/v5 0,180 -0,593 v11_vetve x x v2/v5 -0,167 0,160 

v12l_dole 0,627 0,327 v4/v5 -0,280 -0,460 v12l_dole -0,207 -0,269 v4/v5 -0,291 0,271 

v13l_zbyt 0,065 -0,163 v18/v19 -0,244 -0,323 v13l_zbyt 0,029 0,102 v18/v19 -0,035 0,099 

v14d_kvet 0,821 0,145 v12/13 0,449 0,485 v14d_kvet -0,615 -0,573 v12/13 -0,157 -0,311 

 

Diskriminační kanonická analýza taxonu C. scheuchzeri z různých geografických oblastí 

Obr. 34d: Kanonická diskriminační analýza taxonu C. scheuchzeri z příslušných geografických oblastí za užití 27 

znaků (bez papil, bez počtu větvení = v11). Třetí komponenta CDA3 vysvětlila 14.49 % variability. Počty jedinců 

pro jednotlivé skupiny viz Tab IV (Csch = C. scheuchzeri, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy, Rak = Rakouské 

Alpy, Sw = Švýcarské Alpy).  
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Obr. 34e: : Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 27 znaků zaměřené na rozdíly taxonu C. scheuchzeri z různých 
geografických oblastí. Největších hodnot nabýval znak počet listů v horní části lodyhy (v13), který koreloval 
s druhou komponentou CDA2.  

Tab. 22B: Příspěvky jednotlivých znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na morfologické rozdíly 
taxonu C. scheuchzeri z různých geografických oblastí. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,077 0,425 v8_pras 0,330 0,018 v15d_lod 0,315 0,329 v1/v2 -0,243 0,117 

v2d_C_cip 0,124 0,261 v9_odeni 0,171 0,269 v16d_l_hor 0,128 -0,257 v1/v4 -0,073 0,185 

v3s_C_cip -0,088 0,454 v10_kvet 0,337 -0,083 v17s_l_hor 0,162 -0,127 v2/v3 0,296 -0,240 

v4d_K_cip 0,017 0,027 v11_vetve x x v18d_l_str 0,107 -0,172 v2/v5 -0,023 0,031 

v5s_K_cip 0,145 0,128 v12l_dole 0,340 0,215 v19s_l_str 0,147 0,115 v4/v5 -0,101 -0,088 

v6_b_c 0,046 0,333 v13l_zbyt -0,030 0,463 v15/v14 0,135 0,132 v18/v19 -0,045 -0,255 

v7_nitka -0,142 0,147 v14d_kvet 0,364 -0,216 v16/v17 -0,030 -0,225 v12/13 0,342 -0,134 
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Obr. 34f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků a znaku odění pro Dataset IV_2 zaměřený na variabilitu 
taxonu C. scheuchzeri z příslušných geografických oblastí (Csch = C. scheuchzeri, Západní Alpy: Sw = Švýcarské 
Alpy, Fr = Francouzské Alpy, It = Italské Alpy a Východní Alpy: Rak = Rakouské Alpy). 
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9.2 Příloha V  

Příloha 1: V_1-B Variabilita na Slovensku 

Tab. 23b: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s. a C. tatrae a znaků datasetu V (Cr = C. rotundifolia s.s., 
Ct = C. tatrae, sub = subalpinum, SK = Slovensko). Výsledky analýzy V_1A Variabilita Ct a Cr na Slovensku (hory x 
nížiny) uvedeny v textu práce. 

 

V_1B Morfologická variabilita mezi jedinci C. tatrae pocházejícími z lesa a C. rotundifolia s.s. 

z nižších poloh napříč Slovenskem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 36a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae pocházejících z nižších poloh (lesa) a C. rotundifolia 
z nížinných poloh Slovenska s populačními průměry pro 36 populací za použití 28 znaků (Cr = 11 pop. 
C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = 25 pop. C. tatrae z lesa). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 
 

Dataset V_1 Skupina - počet populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

A Variabilita Ct a Cr v SK hory x nížiny 
Cr SK Ct subalpinum 

28 Výsledky 
11 96 25 211 

B Variabilita Ct a Cr v SK nížina 
Cr SK Ct les 

28 Př.V_1B 
11 96 25 124 

C Variabilita Ct a Cr v SK 
Cr SK Ct les Ct sub 

28 Př.V_1C 
11 96 25 124 25 211 
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Obr. 36b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce zaměřená na C. tatrae pocházející z nižších poloh (lesa) 
a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23b 
(Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = C. tatrae z lesa). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 

Obr. 36c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na variabilitu mezi C. tatrae pocházející 
z lesa a C. rotundifolia ze Slovenska. S první komponentou PC1 koreloval znak délka listu v horní části lodyhy (v16). 
S druhou komponentou PC2 koreloval znak šířka kališního cípu (v5) pod největší hodnotou, který závislý na počtu 
listů na lodyze (v12 a v13). Tj. s širším kališním cípem klesá počet listů na lodyze. Taxon C. tatrae má širší kališní 
cíp a méně listů na lodyze oproti C. rotundifolia. 
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Tab. 25A: Příspěvky jednotlivých znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců soustředící se na 
variabilitu mezi C. tatrae (les) a C. rotundifolia pocházející z nížinných poloh Slovenska. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,201 -0,728 v15d_lod -0,367 -0,260 v1d_C 0,483 -0,646 v15d_lod -0,036 -0,327 

v2d_C_cip -0,147 -0,584 v16d_l_hor 0,252 -0,737 v2d_C_cip 0,574 -0,380 v16d_l_hor 0,717 0,033 

v3s_C_cip -0,524 -0,500 v17s_l_hor -0,169 -0,608 v3s_C_cip 0,378 -0,641 v17s_l_hor 0,705 -0,050 

v4d_K_cip -0,623 -0,387 v18d_l_str -0,036 -0,687 v4d_K_cip 0,406 -0,616 v18d_l_str 0,497 -0,206 

v5s_K_cip -0,616 -0,316 v19s_l_str -0,176 -0,429 v5s_K_cip 0,020 -0,734 v19s_l_str 0,660 0,006 

v6_b_c 0,514 -0,568 v15/v14 0,087 0,379 v6_b_c 0,443 -0,224 v15/v14 -0,266 -0,053 

v7_nitka 0,164 -0,504 v16/v17 0,506 -0,035 v7_nitka 0,284 -0,184 v16/v17 0,108 0,171 

v8_pras 0,413 -0,667 v1/v2 -0,183 -0,261 v8_pras 0,439 -0,179 v1/v2 -0,206 -0,280 

v9_odeni 0,676 0,275 v1/v4 0,597 0,105 v9_odeni 0,058 0,525 v1/v4 -0,197 0,404 

v10_kvet 0,845 -0,272 v2/v3 0,569 -0,017 v10_kvet 0,602 0,512 v2/v3 0,213 0,381 

v11_vetve 0,863 -0,322 v2/v5 0,621 0,036 v11_vetve 0,638 0,575 v2/v5 0,375 0,546 

v12l_dole 0,367 0,113 v4/v5 -0,022 -0,072 v12l_dole -0,047 0,163 v4/v5 0,396 0,038 

v13l_zbyt 0,482 0,207 v18/v19 0,178 -0,030 v13l_zbyt -0,024 0,383 v18/v19 -0,268 -0,057 

v14d_kvet 0,771 -0,453 v12/13 -0,094 -0,025 v14d_kvet 0,702 0,486 v12/13 -0,066 -0,128 

 

Diskriminační kanonická analýza mezi jedinci C. tatrae pocházejícími z lesa a C. rotundifolia s.s. 

z nižších poloh napříč Slovenskem 

 
Obr. 36d: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. tatrae pocházejících z lesa a C. rotundifolia z nížinných 
poloh Slovenska za užití 28 znaků (bez papil). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23b (Cr = C. rotundifolia 
s.s. ze Slovenska, Ct_les = C. tatrae z nižších poloh). 
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Tab. 25B: Příspěvky jednotlivých znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae 
pocházející z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C 0,415 v8_pras -0,016 v15d_lod 0,143 v1/v2 0,260 

v2d_C_cip 0,159 v9_odeni -0,407 v16d_l_hor 0,019 v1/v4 -0,156 

v3s_C_cip 0,391 v10_kvet -0,310 v17s_l_hor 0,050 v2/v3 -0,308 

v4d_K_cip 0,273 v11_vetve -0,348 v18d_l_str 0,086 v2/v5 -0,476 

v5s_K_cip 0,569 v12l_dole -0,105 v19s_l_str -0,007 v4/v5 -0,164 

v6_b_c 0,069 v13l_zbyt -0,323 v15/v14 0,066 v18/v19 0,025 

v7_nitka 0,062 v14d_kvet -0,306 v16/v17 -0,075 v12/13 0,151 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 36e-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_1A: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae pocházející z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska (Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, 
Ct_les = C. tatrae z lesa). 

délka koruny

 
 délka listu v horní části lodyhy 

délka listu v horní části lodyhy délka květenství 

počet listů v horní části lodyhy šířka kališního cípu 
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 V_1C Morfologická variabilita mezi taxonem C. rotundifolia s.s. ze Slovenska a C. tatrae 

pocházejícími jak z alpínského bezlesí, tak z lesa 

Obr. 37a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí, C. tatrae pocházející 
z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska s populačními průměry pro 61 populací za použití 28 znaků 
(Cr = 11 pop. C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = 25 pop. C. tatrae z lesa, Ct_subalpinum = 25 pop. C. tatrae 
z alpínského bezlesí). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 37b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce zaměřená na C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí, 
C. tatrae pocházející z nižších poloh (lesa) a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska, počty jedinců pro 
jednotlivé skupiny viz Tab. 23b (Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = C. tatrae z lesa) za použití 28 znaků. 
Ve výřezu vpravo nahoře jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 37c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na variabilitu mezi C. tatrae pocházející 
z alpínského bezlesí a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. S první komponentou PC1 koreluje s nejvyšší 
hodnotou znak délka květenství (v14). S druhou komponentou PC2 korelují generativní znaky velikosti koruny 
(v1, v2, v3, v4). Délka květenství (v14) je závislá na poměru délky koruny ku délce korunního cípu (v1.v2).  

Tab. 26A: Příspěvky jednotlivých znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců soustředící se na 
variabilitu mezi C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí, C. tatrae pocházející z lesa a C. rotundifolia z nížinných 
poloh Slovenska. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,547 0,551 v15d_lod -0,323 0,454 v1d_C -0,147 -0,835 v15d_lod 0,263 -0,094 

v2d_C_cip 0,279 0,669 v16d_l_hor -0,549 0,640 v2d_C_cip 0,146 -0,726 v16d_l_hor 0,716 -0,318 

v3s_C_cip 0,661 0,439 v17s_l_hor -0,189 0,642 v3s_C_cip -0,242 -0,740 v17s_l_hor 0,522 -0,393 

v4d_K_cip 0,441 0,658 v18d_l_str -0,421 0,761 v4d_K_cip 0,066 -0,795 v18d_l_str 0,558 -0,400 

v5s_K_cip 0,763 0,349 v19s_l_str -0,161 0,623 v5s_K_cip -0,411 -0,687 v19s_l_str 0,466 -0,388 

v6_b_c -0,016 0,358 v15/v14 -0,170 -0,385 v6_b_c 0,076 -0,562 v15/v14 -0,044 0,184 

v7_nitka 0,174 0,057 v16/v17 -0,590 0,070 v7_nitka -0,115 -0,256 v16/v17 0,450 0,065 

v8_pras 0,323 0,296 v1/v2 0,471 -0,167 v8_pras -0,053 -0,586 v1/v2 -0,398 -0,012 

v9_odeni -0,519 -0,189 v1/v4 -0,251 -0,420 v9_odeni 0,289 0,227 v1/v4 -0,135 0,459 

v10_kvet -0,748 0,106 v2/v3 -0,602 0,101 v10_kvet 0,719 0,075 v2/v3 0,484 0,074 

v11_vetve -0,760 0,125 v2/v5 -0,753 -0,001 v11_vetve 0,786 0,096 v2/v5 0,618 0,241 

v12l_dole -0,124 -0,378 v4/v5 -0,369 0,284 v12l_dole 0,082 0,152 v4/v5 0,509 -0,176 

v13l_zbyt -0,526 -0,149 v18/v19 -0,321 0,057 v13l_zbyt 0,334 0,301 v18/v19 0,095 0,113 

v14d_kvet -0,780 0,269 v12/13 0,339 -0,296 v14d_kvet 0,834 0,026 v12/13 -0,209 -0,084 
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Diskriminační kanonická analýza mezi jedinci C. tatrae pocházejícími z alpínského bezlesí, 

C. tatrae pocházejícími z lesa a C. rotundifolia s.s. z nižších poloh napříč Slovenskem 

Obr. 37d: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí, C. tatrae 
pocházejících z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska za užití 28 znaků (bez papil), počty jedinců pro 
jednotlivé skupiny viz Tab. 23b (Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = C. tatrae z lesa, 
Ct_subalpinum = C. tatrae z alpínského bezlesí). Odchýlení jedinci C. rotundifolia s.s. vlevo dole pochází z různých 
lokalit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 37d: Ordinace znaků k CDA zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí, C. tatrae 
pocházející z lesa a C. rotundifolia ze Slovenska za užití 28 znaků. Nejvyšších hodnot dosahoval znak korelující 
s komponentou CDA2 délka lodyhy (v15). 
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Tab. 26B: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi 
C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí, C. tatrae pocházející z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,332 0,148 v8_pras 0,214 -0,278 v15d_lod -0,249 0,526 v1/v2 0,248 0,046 

v2d_C_cip 0,109 0,093 v9_odeni -0,306 -0,249 v16d_l_hor -0,200 0,269 v1/v4 -0,030 -0,187 

v3s_C_cip 0,384 0,079 v10_kvet -0,322 -0,190 v17s_l_hor -0,067 0,163 v2/v3 -0,337 -0,031 

v4d_K_cip 0,157 0,189 v11_vetve -0,375 -0,191 v18d_l_str -0,206 0,381 v2/v5 -0,493 -0,203 

v5s_K_cip 0,450 0,166 v12l_dole -0,067 -0,086 v19s_l_str -0,077 0,079 v4/v5 -0,271 0,036 

v6_b_c 0,122 -0,038 v13l_zbyt -0,338 -0,115 v15/v14 -0,019 0,120 v18/v19 -0,160 0,232 

v7_nitka 0,215 -0,169 v14d_kvet -0,400 -0,072 v16/v17 -0,253 0,185 v12/13 0,184 -0,044 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 37f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_1C: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí, C. tatrae pocházející z lesa a C. rotundifolia z nížinných poloh Slovenska 
(Cr = C. rotundifolia s.s. ze Slovenska, Ct_les = C. tatrae z nižších poloh, Ct_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí). 
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Příloha V_2  

Morfologická variabilita taxonu C. tatrae v různých oblastech napříč areálem výskytu  

Př. V_2B Morfologická variabilita taxonu C. tatrae z alpínského bezlesí z Babie hory, Nízkých 

Tater a Vysokých Tater  

Tab. 23c: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_2 (Ct = C. tatrae). Výsledky 
analýzy V_2A v textu práce. 

 

Obr. 39a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae pocházejících z alpínského bezlesí z Babie hory, Nízkých 
Tater a Vysokých Tater s populačními průměry pro 25 populací za použití 28 znaků (Ct_BH_sub = 2 populace 
C. tatrae z alpínského bezlesí z Babie hory, Ct_NT_sub = 9 pop. z alpínského bezlesí Nízkých Tater, 
Ct_VT_sub = 14 pop. z alpínského bezlesí Vysokých Tater). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os.  

Obr. 39b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce C. tatrae z alpínského bezlesí(Ct_sub) pocházející ze tří 
oblastí z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23c (BH = Babia 
hora, NT = Nízké Tatry, VT = Vysoké Tatry). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Dataset V_2 
Skupina - počet populací|jedinců 

Počet 
znaků 

Poloha v 
textu Babia hora Nízké Tatry Vysoké Tatry 

A Geografická variabilita Ct 6 36 18 135 45 325 28 Výsledky 

B Geografická variabilita Ct v subalpinu 2 15 9 80 14 116 28 Př.V_2B 
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Obr. 39c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na variabilitu mezi C. tatrae z alpínského 
bezlesí pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. S komponentou PC1 koreloval znak délka 
kališního cípu (v4). 

Tab. 28A: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců soustředící se 
na variabilitu mezi C. tatrae z alpínského bezlesí pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. Šedou 
barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

 

 

 

 

 

 

 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,810 0,127 v15d_lod 0,239 0,690 v1d_C -0,721 0,289 v15d_lod -0,399 -0,060 

v2d_C_cip 0,840 0,258 v16d_l_hor 0,210 0,842 v2d_C_cip -0,727 0,206 v16d_l_hor -0,634 -0,617 

v3s_C_cip 0,668 0,291 v17s_l_hor 0,338 0,556 v3s_C_cip -0,595 0,204 v17s_l_hor -0,513 -0,534 

v4d_K_cip 0,873 0,100 v18d_l_str 0,571 0,669 v4d_K_cip -0,854 0,269 v18d_l_str -0,770 -0,123 

v5s_K_cip 0,911 -0,131 v19s_l_str 0,538 0,446 v5s_K_cip -0,639 0,365 v19s_l_str -0,538 -0,240 

v6_b_c 0,528 0,342 v15/v14 -0,588 0,643 v6_b_c -0,588 0,172 v15/v14 0,107 -0,341 

v7_nitka -0,293 0,391 v16/v17 -0,151 0,517 v7_nitka -0,057 -0,059 v16/v17 -0,292 -0,295 

v8_pras 0,774 -0,250 v1/v2 -0,250 -0,267 v8_pras -0,575 0,331 v1/v2 0,213 0,055 

v9_odeni -0,025 0,105 v1/v4 -0,550 0,038 v9_odeni 0,006 0,005 v1/v4 0,589 -0,174 

v10_kvet -0,417 0,682 v2/v3 0,029 -0,211 v10_kvet -0,106 -0,789 v2/v3 -0,216 -0,009 

v11_vetve -0,450 0,662 v2/v5 -0,637 0,374 v11_vetve -0,139 -0,864 v2/v5 0,106 -0,262 

v12l_dole -0,529 -0,112 v4/v5 -0,151 0,334 v12l_dole 0,079 -0,221 v4/v5 -0,448 -0,032 

v13l_zbyt -0,217 0,071 v18/v19 -0,002 0,195 v13l_zbyt 0,080 -0,316 v18/v19 -0,140 0,108 

v14d_kvet -0,342 0,879 v12/13 -0,309 -0,135 v14d_kvet -0,264 -0,849 v12/13 0,010 0,057 
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Diskriminační kanonická analýza jedinců C. tatrae z alpínského bezlesí z Babia hory, Nízkých 

Tater a Vysokých Tater 

Obr. 39d: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. tatrae z alpínského bezlesí (Ct_sub) ze tří oblastí výskytu 
(Babia hora, Nízké Tatry a Vysoké Tatry) s užitím 28 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23c. 
(BH = Babia hora, NT = Nízké Tatry, VT = Vysoké Tatry). 

Obr. 39e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 28 znaků zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae z alpínského 
bezlesí pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. Nejvyšších hodnot nabýval znak korelující 
s komponentou CDA1 šířka kališního cípu (v5). Znaky počet květů na lodyze (v10), počet větvení (v11) a také 
počet listů v bazální části lodyhy (v12) vykazují závislost na šířce kališního cípu (v5). Tj. S rostoucím počtem květů 
a listů se kališní cíp zužuje. 

Tab. 28B: Příspěvky jednotlivých 28 znaků k příslušným komponentám CDA zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae 
z alpínského bezlesí pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky 
s největšími korelujícími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,390 0,080 v8_pras 0,304 0,065 v15d_lod -0,006 0,428 v1/v2 -0,090 -0,042 

v2d_C_cip 0,375 0,117 v9_odeni -0,010 -0,253 v16d_l_hor -0,038 0,207 v1/v4 -0,220 -0,290 

v3s_C_cip 0,320 0,114 v10_kvet -0,214 -0,116 v17s_l_hor 0,067 -0,046 v2/v3 0,079 0,012 

v4d_K_cip 0,348 0,290 v11_vetve -0,240 -0,178 v18d_l_str 0,134 0,388 v2/v5 -0,293 -0,159 

v5s_K_cip 0,572 0,243 v12l_dole -0,139 -0,057 v19s_l_str 0,196 0,039 v4/v5 -0,068 0,132 

v6_b_c 0,092 0,480 v13l_zbyt -0,080 -0,188 v15/v14 -0,237 0,034 v18/v19 -0,117 0,323 

v7_nitka -0,246 0,201 v14d_kvet -0,216 0,012 v16/v17 -0,186 0,353 v12/13 -0,077 0,097 
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Obr. 39f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_2B: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae z alpínského bezlesí pocházející z Babie hory, Nízkých Tater a Vysokých Tater (Ct = C. tatrae). 

 

 

Příloha V_3  

Geografická variabilita v morfologii taxonu C. tatrae ve Vysokých Tatrách  

Tab. 23d: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_3 (Ct = C. tatrae).  

 

 

 

Dataset V_3 Geografická variabilita Ct 

Skupina - počet populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

Belianské 
Tatry 

Vysoké Tatry 
s.s. 

Západní 
Tatry 

A - ve Vysokých Tatrách 7 64 30 220 8 40 27 Př. V_3A 

B - pouze v subalpinu Vysokých Tater 3 31 7 63 4 22 27 Př. V_3B 

délka kališního cípu šířka kališního cípu 

délka blizny a čnělky 

počet větvení květenství délka lodyhy 

délka listu ve střední části lodyhy 

A B 

D C 

E F 
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Př. V_3A Morfologická variabilita jedinců C. tatrae z Vysokých Tater ze tří oblastí: 

z Belianských Tater, z centrálních Vysokých Tater a Západních Tater (Roháčů) 

Obr. 40a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae (Ct) pocházejících z Belianských, Vysokých a Západních 

Tater s populačními průměry pro 45 populací za použití 27 znaků (7 populací z Belianských Tater, 30 pop. 

z Vysokých Tater, 8 pop. ze Západních Tater). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 40b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce C. tatrae (Ct) pocházejících z Belianských, Vysokých 
a Západních Tater za použití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé 
skupiny viz Tab. 23d. Ve výřezu vpravo nahoře jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 40c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) zaměřené 
na variabilitu mezi C. tatrae pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater. Nejvyšší hodnoty nabýval 
znak korelující s první komponentou PC1 délka kališního cípu (v4). 

Tab. 29A: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící se na variabilitu mezi C. tatrae pocházející 
z Belianských, Vysokých a Západních Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,727 0,313 v15d_lod -0,472 -0,496 v1d_C 0,700 -0,508 v15d_lod 0,333 0,164 

v2d_C_cip -0,721 -0,027 v16d_l_hor -0,096 -0,707 v2d_C_cip 0,648 -0,265 v16d_l_hor 0,645 0,476 

v3s_C_cip -0,781 0,336 v17s_l_hor -0,383 -0,553 v3s_C_cip 0,610 -0,573 v17s_l_hor 0,481 0,241 

v4d_K_cip -0,867 -0,156 v18d_l_str -0,435 -0,763 v4d_K_cip 0,758 -0,087 v18d_l_str 0,658 0,405 

v5s_K_cip -0,465 0,366 v19s_l_str -0,487 -0,441 v5s_K_cip 0,411 -0,547 v19s_l_str 0,418 0,114 

v6_b_c -0,301 0,344 v15/v14 0,332 0,042 v6_b_c 0,492 -0,266 v15/v14 0,089 0,092 

v7_nitka -0,495 0,243 v16/v17 0,278 -0,323 v7_nitka 0,194 -0,281 v16/v17 0,299 0,367 

v8_pras -0,406 0,424 v1/v2 -0,038 0,578 v8_pras 0,543 -0,355 v1/v2 -0,023 -0,288 

v9_odeni 0,455 0,032 v1/v4 0,621 0,267 v9_odeni -0,018 0,063 v1/v4 -0,424 -0,184 

v10_kvet 0,408 -0,414 v2/v3 0,360 -0,489 v10_kvet 0,309 0,444 v2/v3 0,033 0,396 

v11_vetve x x v2/v5 0,108 -0,373 v11_vetve x x v2/v5 0,052 0,419 

v12l_dole 0,209 0,321 v4/v5 -0,448 -0,452 v12l_dole 0,167 0,122 v4/v5 0,425 0,403 

v13l_zbyt -0,024 -0,121 v18/v19 0,051 -0,272 v13l_zbyt 0,020 0,255 v18/v19 0,138 0,218 

v14d_kvet 0,383 -0,513 v12/13 0,150 0,541 v14d_kvet 0,300 0,557 v12/13 0,121 -0,107 
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Diskriminační kanonická analýza jedinců C. tatrae z Belianských, Vysokých a Západních Tater 

Obr. 40d: Kanonická diskriminační analýza pro jednotlivce C. tatrae (Ct) pocházejících z Belianských, Vysokých 
a Západních Tater za použití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé 
skupiny viz Tab. 23d. 

Obr. 40e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 27 znaků zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae (Ct) pocházejících 
z Belianských, Vysokých a Západních Tater. Znak přítomnost odění na lodyze (v9) nabývající nejvyšších hodnot 
koreloval s komponentou CDA1 a vykazuje závislost na šířce kališního cípu (v5). Tj. čím víc je lodyha chlupatá tím 
užší má kališní cíp. 

Tab. 29B: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám CDA zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími korelujícími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,180 -0,009 v8_pras -0,254 0,260 v15d_lod 0,186 -0,133 v1/v2 -0,152 0,004 

v2d_C_cip -0,038 -0,014 v9_odeni -0,478 -0,201 v16d_l_hor 0,012 -0,060 v1/v4 -0,210 -0,038 

v3s_C_cip -0,169 0,276 v10_kvet -0,247 -0,242 v17s_l_hor -0,213 0,183 v2/v3 0,126 -0,370 

v4d_K_cip 0,116 0,029 v11_vetve x x v18d_l_str 0,185 -0,199 v2/v5 -0,261 -0,207 

v5s_K_cip 0,211 0,094 v12l_dole -0,178 -0,178 v19s_l_str -0,228 0,225 v4/v5 -0,087 -0,122 

v6_b_c -0,118 0,193 v13l_zbyt -0,125 -0,390 v15/v14 -0,092 -0,188 v18/v19 0,333 -0,362 

v7_nitka -0,162 0,186 v14d_kvet -0,023 -0,132 v16/v17 0,328 -0,275 v12/13 -0,096 0,201 
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Obr. 40f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_3A: Morfologická variabilita mezi jedinci 
C. tatrae pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater (Ct = C. tatrae). 
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Př. V_3B Morfologická variabilita jedinců C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí Vysokých 

Tater ze tří oblastí: z Belianských Tater, z centrálních Vysokých Tater a Západních Tater 

(Roháčů)  

Obr. 41a: Analýza hlavních komponent populací C. tatrae z alpínského bezlesí pocházejících z Belianských, 
Vysokých a Západních Tater s populačními průměry pro 14 populací za použití 27 znaků (Ct_BT = 3 populace 
C. tatrae z Belianských Tater, Ct_VT = 7 pop. C. tatrae z Vysokých Tater, Ct_ZT = 4 pop. C. tatrae ze Západních 
Tater). Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 41b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce C. tatrae z alpínského bezlesí pocházejících z Belianských, 
Vysokých a Západních Tater za užití 27 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23d (Ct_BT = C. tatrae 
z alpínského bezlesí Belianských Tater, Ct_VT = C. tatrae z alpínského bezlesí z Vysokých Tater s.s., 
Ct_ZT = C. tatrae z alpínského bezlesí Západních Tater). Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky 
jednotlivých os. 
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Obr. 41c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) zaměřené 
na variabilitu mezi C. tatrae z alpínského bezlesí pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater. Nejvyšší 
hodnoty nabýval znak korelující s první komponentou PC1 délka kališního cípu (v4). 

Tab. 30A: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící se na variabilitu mezi C. tatrae z alpínského bezlesí 
pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

PCA populace   PCA jedinci   

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,895 -0,232 v15d_lod 0,503 0,658 v1d_C -0,704 0,119 v15d_lod -0,548 0,161 

v2d_C_cip 0,873 0,034 v16d_l_hor 0,671 0,467 v2d_C_cip -0,523 0,206 v16d_l_hor -0,785 -0,380 

v3s_C_cip 0,864 -0,291 v17s_l_hor 0,680 -0,045 v3s_C_cip -0,599 -0,086 v17s_l_hor -0,583 -0,609 

v4d_K_cip 0,518 0,665 v18d_l_str 0,606 0,705 v4d_K_cip -0,801 0,401 v18d_l_str -0,777 0,159 

v5s_K_cip 0,519 -0,047 v19s_l_str 0,663 -0,206 v5s_K_cip -0,514 0,064 v19s_l_str -0,460 -0,478 

v6_b_c 0,767 -0,093 v15/v14 0,639 0,110 v6_b_c -0,539 0,364 v15/v14 -0,322 -0,321 

v7_nitka 0,552 -0,533 v16/v17 0,087 0,800 v7_nitka -0,274 0,147 v16/v17 -0,488 0,218 

v8_pras 0,090 0,054 v1/v2 0,121 -0,545 v8_pras -0,490 0,370 v1/v2 -0,135 -0,136 

v9_odeni -0,031 -0,063 v1/v4 0,249 -0,811 v9_odeni -0,051 -0,086 v1/v4 0,507 -0,432 

v10_kvet 0,774 0,053 v2/v3 -0,630 0,508 v10_kvet -0,486 -0,677 v2/v3 0,097 0,313 

v11_vetve x x v2/v5 0,204 0,089 v11_vetve x x v2/v5 0,080 0,098 

v12l_dole 0,108 0,036 v4/v5 -0,012 0,835 v12l_dole -0,380 -0,210 v4/v5 -0,541 0,387 

v13l_zbyt -0,219 0,316 v18/v19 -0,059 0,843 v13l_zbyt -0,051 0,033 v18/v19 -0,308 0,614 

v14d_kvet 0,751 0,188 v12/13 0,225 -0,280 v14d_kvet -0,530 -0,679 v12/13 -0,242 -0,182 
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Diskriminační kanonická analýza jedinců C. tatrae z alpínského bezlesí Belianských, Vysokých 

a Západních Tater 

Obr. 41d: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z alpínského bezlesí pocházejících z Belianských, Vysokých 
a Západních Tater za užití 27 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23d (Ct_BT = C. tatrae 
z alpínského bezlesí Belianských Tater, Ct_VT = C. tatrae z alpínského bezlesí z Vysokých Tater s.s., 
Ct_ZT = C. tatrae z alpínského bezlesí Západních Tater). 

 
Obr. 41e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) 
zaměřené na rozdíly mezi C. tatrae z alpínského bezlesí pocházející z Belianských, Vysokých a Západních Tater. 
S první komponentou CDA1 koreloval znak počet květů (v10). S druhou komponentou korelující znak délka nitky 
(v7) vykazuje závislost na šířce kališního cípu (v5). Znak přítomnost odění na lodyze (v9) vykazuje závislost na 
počtu listů v horní části lodyhy (v13) a na poměrovém znaku délky ku šířce kališního cípu (v4/v5).  
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Tab. 30B: Příspěvky jednotlivých 27 znaků (bez papil, bez počtu větvení květenství v11) k příslušným 
komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae z alpínského bezlesí pocházející z Belianských, 
Vysokých a Západních Tater. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,180 -0,065 v8_pras -0,186 0,000 v15d_lod -0,047 0,183 v1/v2 -0,014 -0,113 

v2d_C_cip 0,182 0,027 v9_odeni 0,213 -0,258 v16d_l_hor 0,198 0,142 v1/v4 0,081 -0,315 

v3s_C_cip 0,125 -0,254 v10_kvet 0,348 -0,037 v17s_l_hor 0,218 -0,004 v2/v3 0,082 0,305 

v4d_K_cip -0,049 0,214 v11_vetve x x v18d_l_str -0,062 0,350 v2/v5 0,030 -0,083 

v5s_K_cip 0,119 0,141 v12l_dole 0,044 -0,018 v19s_l_str 0,163 -0,078 v4/v5 -0,112 0,142 

v6_b_c -0,158 -0,060 v13l_zbyt -0,082 0,106 v15/v14 0,099 -0,160 v18/v19 -0,176 0,453 

v7_nitka -0,286 -0,380 v14d_kvet 0,271 0,068 v16/v17 0,037 0,271 v12/13 0,028 -0,111 

 

 

 

Obr. 41f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_3B: Morfologická variabilita mezi jedinci 

C. tatrae pocházející z alpínského bezlesí Belianských, Vysokých a Západních Tater (Ct = C. tatrae). 
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Příloha V_4 Klinální variabilita taxonu C. tatrae 

Př. V_4B Klinální variabilita taxonu C. tatrae na Slovensku 

Tab. 23e: Souhrn s počty populací a jedinců taxonu C. tatrae a znaků datasetu V_4 (Ct = C. tatrae, 
sub = subalpinum). Výsledky analýzy V_4A v textu práce. 

Obr. 43a: Analýza hlavních komponent 45 populací C. tatrae (Ct) z kleče (18 populací), z lesa (25 pop.), ze 
subalpina (25 pop.) na Slovensku za použití 28 znaků (bez papil). V kruhu jsou označené populace z Nízkých Tater 
z horské louky, ne přímo alpínské bezlesí. Ve výřezu uprostřed nahoře jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os.  

Obr. 43b: Analýza hlavních komponent jedinců C. tatrae (Ct) z kleče, z lesa, ze subalpina na Slovensku, počty 
jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 32e. Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Dataset V_4 Klinální variabilita Ct 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Ct les Ct kleč Ct sub 

A - ve Vysokých Tatrách 18 85 13 123 14 116 27 Výsledky 

B - na Slovensku  25 124 18 161 25 211 28 Př.V_4B 
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Obr. 43c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 28 znaků (bez papil) zaměřené na variabilitu C. tatrae z kleče, 
z lesa, ze subalpina na Slovensku. S komponentou PC1 koreloval znak délka kališního cípu (v4), s druhou 
komponentou PC2 koreloval znak počet větvení květenství (v11) pod nejvyšší korelační hodnotou. Tyto dva znaky 
na sobě nevykazují žádné závislosti. 

Tab. 32A: Příspěvky jednotlivých 28 znaků (bez papil) k příslušným komponentám PCA pro populace a jednotlivce 
soustředící se na variabilitu C. tatrae z kleče, z lesa, ze subalpina na Slovensku. Šedou barvou jsou označeny znaky 
s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,486 0,448 v15d_lod -0,194 0,481 v1d_C -0,688 0,335 v15d_lod -0,328 0,125 

v2d_C_cip -0,528 0,515 v16d_l_hor 0,283 0,827 v2d_C_cip -0,699 0,286 v16d_l_hor -0,649 -0,521 

v3s_C_cip -0,603 0,169 v17s_l_hor 0,248 0,327 v3s_C_cip -0,563 0,300 v17s_l_hor -0,397 -0,524 

v4d_K_cip -0,834 0,401 v18d_l_str -0,093 0,862 v4d_K_cip -0,777 0,374 v18d_l_str -0,685 -0,137 

v5s_K_cip -0,694 0,159 v19s_l_str 0,123 0,277 v5s_K_cip -0,453 0,385 v19s_l_str -0,414 -0,370 

v6_b_c -0,010 0,434 v15/v14 0,363 -0,212 v6_b_c -0,492 0,214 v15/v14 0,061 -0,163 

v7_nitka 0,112 -0,043 v16/v17 0,039 0,472 v7_nitka -0,059 0,102 v16/v17 -0,308 -0,068 

v8_pras -0,247 0,181 v1/v2 0,095 -0,200 v8_pras -0,500 0,240 v1/v2 0,185 0,000 

v9_odeni 0,324 -0,077 v1/v4 0,698 -0,154 v9_odeni 0,042 -0,196 v1/v4 0,493 -0,239 

v10_kvet 0,707 0,509 v2/v3 0,146 0,386 v10_kvet -0,246 -0,795 v2/v3 -0,206 -0,005 

v11_vetve 0,720 0,505 v2/v5 0,501 0,164 v11_vetve -0,281 -0,822 v2/v5 -0,035 -0,234 

v12l_dole 0,155 -0,300 v4/v5 -0,169 0,276 v12l_dole 0,030 -0,107 v4/v5 -0,421 0,034 

v13l_zbyt 0,216 0,007 v18/v19 -0,158 0,418 v13l_zbyt -0,013 -0,277 v18/v19 -0,149 0,196 

v14d_kvet 0,700 0,573 v12/13 -0,051 -0,357 v14d_kvet -0,342 -0,765 v12/13 0,046 0,113 
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Diskriminační kanonická analýza C. tatrae podél výškového gradientu areálu rozšíření na 

Slovensku 

 
Obr. 43d: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae (Ct) z kleče, z lesa, ze subalpina na Slovensku, počty jedinců 
pro jednotlivé skupiny viz Tab. 23e.  

Obr. 43e: Ordinace znaků k analýze CDA za využití 28 znaků (bez papil) zaměřené na rozdíly C. tatrae z kleče, 
z lesa a ze subalpina na Slovensku. S komponentou CDA1 koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka lodyhy (v15), 
s druhou komponentou CDA2 koreloval znak šířka kališního cípu (v5). 
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Tab. 32B: Příspěvky jednotlivých 28 znaků (bez papil) k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly 
C. tatrae z kleče, z lesa, ze subalpina na Slovensku. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,101 0,035 v8_pras 0,351 0,042 v15d_lod -0,495 -0,269 v1/v2 0,165 -0,127 

v2d_C_cip -0,025 0,115 v9_odeni 0,010 -0,124 v16d_l_hor -0,398 0,135 v1/v4 0,177 -0,179 

v3s_C_cip 0,155 0,192 v10_kvet -0,101 -0,152 v17s_l_hor -0,207 0,196 v2/v3 -0,196 -0,092 

v4d_K_cip -0,077 0,162 v11_vetve -0,138 -0,125 v18d_l_str -0,439 0,020 v2/v5 -0,115 -0,368 

v5s_K_cip 0,058 0,447 v12l_dole 0,034 -0,044 v19s_l_str -0,140 0,051 v4/v5 -0,198 -0,242 

v6_b_c 0,109 0,043 v13l_zbyt -0,089 -0,348 v15/v14 -0,046 -0,259 v18/v19 -0,290 0,100 

v7_nitka 0,321 -0,159 v14d_kvet -0,274 0,156 v16/v17 -0,334 0,149 v12/13 0,112 0,192 

 

  

 

 

 
Obr. 43f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset V_4B: Klinální variabilita C. tatrae na 
Slovensku (Ct = C. tatrae). 
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9.3 Příloha VI 

Př. VI Variabilita taxonu C. rotundifolia s.s.  

Tab. 33: Souhrn s počty jedinců C. rotundifolia s.s. a znaků datasetu VI (Cr = C. rotundifolia s.s.).  

Dataset VI 
Skupina - počet populací|jedinců Počet 

znaků 
Poloha v 

textu Cr Alpy Cr CZ Cr SK 

1  Variabilita v Cr 13 182 7 70 11 96 24 Př. VI_1 

2  Variabilita v Cr na Slovensku - - - 89 29 Př. VI_2 

 

VI_1 Morfologická variabilita taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, z České republiky 

a ze Slovenska  

Obr. 44a: Analýza hlavních komponent populací C. rotundifolia s.s. pocházejících z Alp, z České republiky 
a Slovenska s populačními průměry pro 31 populací za použití 24 znaků (Cr_Alpy = 13 populací C. rotundifolia s.s. 
z Alp, Cr_CZ = 7 pop. z České republiky, Cr_SK = 11 pop. ze Slovenska) Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny 
příspěvky jednotlivých os.  

Obr. 44b: Analýza hlavních komponent jedinců C. rotundifolia s.s. (Cr) pocházející z Alp, Česka a Slovenska 
s užitím 24 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 33. Ve výřezu vpravo dole jsou zobrazeny 
příspěvky jednotlivých os.  
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Obr. 44c: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 24 znaků (bez papil, bez odění, bez délky čnělky s bliznou a délky 
tyčinek) zaměřené na variabilitu taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, Česka a Slovenska. S komponentou 
PC1 koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka listu ve střední části lodyhy (v18).  

Tab. 34A: Příspěvky 24 znaků k příslušným komponentám PCA populací a PCA jedinců soustředící se na variabilitu 
C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, Česka a Slovenska. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími 
hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,627 -0,195 v17s_l_hor -0,076 -0,711 v1d_C -0,506 0,153 v17s_l_hor -0,391 -0,589 

v2d_C_cip -0,502 -0,395 v18d_l_str -0,714 -0,203 v2d_C_cip -0,571 0,116 v18d_l_str -0,741 0,082 

v3s_C_cip -0,424 -0,293 v19s_l_str -0,084 -0,710 v3s_C_cip -0,385 -0,043 v19s_l_str -0,323 -0,563 

v4d_K_cip -0,829 0,035 v15/v14 -0,022 -0,015 v4d_K_cip -0,590 0,295 v15/v14 0,143 0,400 

v5s_K_cip 0,409 -0,351 v16/v17 -0,753 0,152 v5s_K_cip 0,152 -0,371 v16/v17 -0,522 0,428 

v10_kvet 0,141 -0,624 v1/v2 -0,108 0,422 v10_kvet -0,373 -0,722 v1/v2 0,229 0,028 

v11_vetve 0,121 -0,651 v1/v4 0,653 -0,096 v11_vetve -0,427 -0,680 v1/v4 0,315 -0,232 

v12l_dole 0,287 0,108 v2/v3 -0,242 -0,249 v12l_dole 0,040 -0,057 v2/v3 -0,253 0,227 

v13l_zbyt -0,140 0,045 v2/v5 -0,797 0,048 v13l_zbyt -0,141 0,033 v2/v5 -0,567 0,393 

v14d_kvet -0,064 -0,730 v4/v5 -0,845 0,241 v14d_kvet -0,600 -0,644 v4/v5 -0,589 0,462 

v15d_lod 0,006 -0,070 v18/v19 -0,535 0,499 v15d_lod -0,227 0,093 v18/v19 -0,329 0,591 

v16d_l_hor -0,695 -0,333 v12/13 0,415 0,011 v16d_l_hor -0,772 -0,108 v12/13 0,180 -0,084 
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Diskriminační kanonická analýza jedinců C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska 

 
Obr. 44d: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, Česka a Slovenska s užitím 
24 znaků, počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 33.  

Obr. 44e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 24 znaků (bez papil, bez odění, bez délky čnělky s bliznou 
a délky tyčinek) zaměřené na rozdíly taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející z Alp, Česka a Slovenska. S první 
komponentou CDA1 korelovaly nejvýznačněji poměrové znaky délek ku šířkám listů na lodyze (v16/v17, v18/v19). 

Tab. 34B: Příspěvky 24 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly C. rotundifolia s.s. 
pocházející z Alp, Česka a Slovenska. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C 0,132 0,126 v11_vetve -0,075 0,090 v17s_l_hor 0,024 -0,143 v1/v4 -0,226 -0,046 

v2d_C_cip 0,077 -0,088 v12l_dole -0,137 0,056 v18d_l_str 0,501 -0,218 v2/v3 0,092 -0,154 

v3s_C_cip 0,006 0,018 v13l_zbyt 0,055 -0,320 v19s_l_str 0,003 -0,149 v2/v5 0,381 0,070 

v4d_K_cip 0,308 0,162 v14d_kvet 0,026 0,019 v15/v14 0,076 -0,366 v4/v5 0,502 0,285 

v5s_K_cip -0,357 -0,122 v15d_lod 0,091 -0,421 v16/v17 0,517 -0,063 v18/v19 0,524 0,155 

v10_kvet -0,117 -0,053 v16d_l_hor 0,466 -0,233 v1/v2 0,059 0,343 v12/13 -0,207 0,242 
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Obr. 44f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset VI_1: Morfologická variabilita taxonu 
C. rotundifolia s.s. pocházejících z Alp, České a Slovenské republiky (Cr = C. rotundifolia s.s.). 
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VI_2 Morfologická variabilita taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející ze Slovenska 

Obr. 45a: Analýza hlavních komponent jedinců C. rotundifolia s.s. pocházející ze Slovenska ze čtyř lokalit: Chočské 
vrchy (22 jedinců), Pieniny (34 jed.), Vavrišovo (12 jed.), Vrátná dolina (21 jed.) s užitím všech 29 znaků. Ve výřezu 
vpravo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 45b: Ordinace znaků k PCA jedinců za využití všech 29 znaků zaměřené na variabilitu taxonu C. rotundifolia 
s.s. pocházející ze čtyř lokalit Slovenska (Chočské vrchy, Pieniny, Vavrišovo, Vrátná dolina). S komponentou PC1 
koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka květenství (v14). Znak přítomnost papil na kalichu (Papily) vykazuje 
závislost na generativních znacích např. na délce koruny (v1). Tj. S rostoucí velikostí květů klesá pokryvnost 
kalichu papilami.  
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Tab. 35A: Příspěvky jednotlivých 29 znaků k příslušným komponentám PCA pro jednotlivce soustředící se na 
variabilitu taxonu C. rotundifolia s.s. pocházející ze čtyř lokalit Slovenska (Chočské vrchy, Pieniny, Vavrišovo, 
Vrátná dolina). Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA jedinci  

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

Papily 0,238 -0,188 v7_nitka -0,320 0,307 v14d_kvet -0,773 -0,140 v16/v17 -0,141 0,364 

v1d_C -0,646 0,559 v8_pras -0,483 0,503 v15d_lod -0,019 0,535 v1/v2 0,235 -0,005 

v2d_C_cip -0,687 0,451 v9_odeni -0,012 0,224 v16d_l_hor -0,716 -0,117 v1/v4 0,283 0,455 

v3s_C_cip -0,561 0,534 v10_kvet -0,631 -0,145 v17s_l_hor -0,713 -0,458 v2/v3 -0,173 -0,141 

v4d_K_cip -0,540 -0,191 v11_vetve -0,681 -0,162 v18d_l_str -0,614 0,113 v2/v5 -0,507 0,081 

v5s_K_cip 0,025 0,266 v12l_dole 0,039 0,569 v19s_l_str -0,657 -0,426 v4/v5 -0,478 -0,302 

v6_b_c -0,564 0,458 v13l_zbyt 0,163 0,386 v15/v14 0,455 0,352 v18/v19 0,281 0,514 

         v12/13 -0,020 0,373 

 

Diskriminační kanonická analýza taxonu C. rotundifolia s.s. ze Slovenska 

 
Obr. 45c: Kanonická diskriminační analýza jedinců C. rotundifolia s.s. ze Slovenska ze čtyř lokalit: Chočské vrchy 
(22 jedinců), Pieniny (34 jed.), Vavrišovo (12 jed.), Vrátná dolina (21 jed.) s užitím všech 29 znaků. Variabilita 
vyjádřená třetí osou CDA3 vysvětlila 21.02 % variability.  
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Obr. 45d: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití všech 29 znaků zaměřené na rozdíly taxonu C. rotundifolia s.s. 
pocházející ze čtyř lokalit Slovenska (Chočské vrchy, Pieniny, Vavrišovo, Vrátná dolina). S komponentou CDA1 
koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka korunního cípu (v2), s druhou komponentou CDA2 koreloval poměrový 
znak délka ku šířce listu ve střední části lodyhy (v18/v19). Znak přítomnost papil na kalichu (Papily) korelující se 
druhou osou vykazuje závislost na délce listu ve střední části lodyhy (v18). Tj. s délkou listu ve střední části lodyhy 
klesá papilnatost kalicha. Znak přítomnost odění v bazální části lodyhy (v9) vykazuje závislost na poměrovém 
znaku délky lodyhy ku délce květenství (v15/v14) a zároveň je nezávislý na délce lodyhy, tj. s rostoucí délkou 
květenství roste hustota odění lodyhy (viz Obr. VI_2-e).  

Tab. 35B: Příspěvky jednotlivých 29 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly taxonu 
C. rotundifolia s.s. pocházející ze čtyř lokalit Slovenska (Chočské vrchy, Pieniny, Vavrišovo, Vrátná dolina). Šedou 
barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

Papily -0,188 0,297 v8_pras 0,183 -0,146 v15d_lod 0,043 -0,263 v1/v2 -0,222 -0,101 

v1d_C 0,229 -0,077 v9_odeni 0,118 0,090 v16d_l_hor 0,216 -0,120 v1/v4 -0,075 0,009 

v2d_C_cip 0,358 0,005 v10_kvet 0,180 0,310 v17s_l_hor 0,228 0,071 v2/v3 0,090 0,197 

v3s_C_cip 0,278 -0,184 v11_vetve 0,277 0,275 v18d_l_str 0,238 -0,342 v2/v5 0,303 0,021 

v4d_K_cip 0,184 -0,088 v12l_dole 0,039 -0,055 v19s_l_str 0,297 0,112 v4/v5 0,177 -0,077 

v5s_K_cip -0,063 0,037 v13l_zbyt 0,026 0,181 v15/v14 -0,102 -0,080 v18/v19 -0,244 -0,410 

v6_b_c 0,279 -0,141 v14d_kvet 0,260 0,110 v16/v17 0,002 -0,183 v12/13 0,008 -0,117 

v7_nitka 0,192 0,068          
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Obr. 45e-(A-H): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset VI_2: Morfologická variabilita taxonu 
C. rotundifolia s.s. pocházejících ze Slovenské republiky.  
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9.4 Příloha IX  

Dataset IX: Párové kanonické diskriminační analýzy pro druhy C. bohemica, C. tatrae 

(subalpinum), C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 

Tab. 41: Souhrn s počty jedinců jednotlivých taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia s.s. 
a znaků datasetu IX (Cb = C. bohemica, Ct sub = C. tatrae z alpínského bezlesí, Csch = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s.). 

Dataset IX 
Taxon - počet jedinců 

Cb Ct (sub) Csch Cr 

1 Cb x Cr 238 - - 348 

2 Cb x Ct 238 211 - - 

3 Cb x Csch 238 - 382 - 

4 Ct x Cr - 211 - 348 

5 Ct x Csch - 211 382 - 

6 Csch x Cr - - 382 348 

 

IX_1 C. bohemica x C. rotundifolia s.s. 

 

Obr. 49: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi nížinnou C. rotundifolia 
a vysokohorským taxonem C. bohemica za použití 24 znaků. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 41 
(Cb = C. bohemica, Cr = C. rotundifolia s.s.). 

Tab. 42: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi nížinnou C. rotundifolia 
a vysokohorským taxonem C. bohemica. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,358 v5s_K_cip -0,492 v13l_zbyt 0,282 v17s_l_hor 0,114 v16/v17 0,336 v2/v5 0,320 

v2d_C_cip -0,078 v10_kvet 0,211 v14d_kvet 0,138 v18d_l_str 0,111 v1/v2 -0,341 v4/v5 0,015 

v3s_C_cip -0,293 v11_vetve 0,175 v15d_lod 0,022 v19s_l_str -0,207 v1/v4 0,179 v18/v19 0,292 

v4d_K_cip -0,350 v12l_dole 0,287 v16d_l_hor 0,349 v15/v14 0,070 v2/v3 0,302 v12/13 0,024 
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IX_2 C. bohemica x C. tatrae (z alpínského bezlesí) 

 
Obr. 50: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi vysokohorskými taxony 
C. bohemica a C. tatrae z alpínského bezlesí za použití 24 znaků. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 41 
(Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae z alpínského bezlesí). 

Tab. 43: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi taxony C. bohemica a C. tatrae 
z alpínského bezlesí. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,025 v5s_K_cip -0,096 v13l_zbyt 0,044 v17s_l_hor 0,031 v16/v17 0,376 v2/v5 0,109 

v2d_C_cip 0,005 v10_kvet -0,078 v14d_kvet -0,148 v18d_l_str 0,045 v1/v2 -0,043 v4/v5 0,011 

v3s_C_cip -0,015 v11_vetve -0,168 v15d_lod -0,252 v19s_l_str -0,321 v1/v4 0,074 v18/v19 0,370 

v4d_K_cip -0,055 v12l_dole 0,293 v16d_l_hor 0,293 v15/v14 -0,022 v2/v3 0,021 v12/13 0,169 

 

IX_3 C. bohemica x C. scheuchzeri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 51: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi vysokohorskými taxony 
C. bohemica a C. scheuchzeri za použití 24 znaků. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 41 
(Cb = C. bohemica, Csch = C. scheuchzeri). 

Tab. 44: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi taxony 
C. bohemica a C. scheuchzeri. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C 0,123 v5s_K_cip 0,178 v13l_zbyt 0,007 v17s_l_hor -0,065 v16/v17 -0,350 v2/v5 -0,076 

v2d_C_cip 0,120 v10_kvet 0,150 v14d_kvet 0,136 v18d_l_str -0,041 v1/v2 -0,017 v4/v5 -0,193 

v3s_C_cip 0,121 v11_vetve 0,252 v15d_lod 0,083 v19s_l_str 0,316 v1/v4 0,140 v18/v19 -0,317 

v4d_K_cip -0,054 v12l_dole -0,340 v16d_l_hor -0,312 v15/v14 0,060 v2/v3 -0,009 v12/13 -0,280 
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IX_4 C. tatrae x C. rotundifolia s.s. 

 

Obr. 52: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorským taxonem C. tatrae z alpínského bezlesí za použití 24 znaků. Počty jedinců pro 
jednotlivé skupiny viz Tab. 41 (Cr = C. rotundifolia s.s., Ct = C. tatrae z alpínského bezlesí). 

Tab. 45: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorským taxonem C. tatrae z alpínského bezlesí. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky 
s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C 0,479 v5s_K_cip 0,459 v13l_zbyt -0,376 v17s_l_hor -0,116 v16/v17 -0,068 v2/v5 -0,335 

v2d_C_cip 0,125 v10_kvet -0,352 v14d_kvet -0,400 v18d_l_str -0,095 v1/v2 0,437 v4/v5 -0,009 

v3s_C_cip 0,439 v11_vetve -0,389 v15d_lod -0,318 v19s_l_str -0,143 v1/v4 -0,156 v18/v19 0,054 

v4d_K_cip 0,374 v12l_dole -0,111 v16d_l_hor -0,126 v15/v14 -0,122 v2/v3 -0,393 v12/13 0,213 

 

IX_5 C. tatrae x C. scheuchzeri 

 

Obr. 53: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi horskými taxony C. scheuchzeri 
a C. tatrae z alpínského bezlesí za použití 24 znaků. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 41 
(Csch = C. scheuchzeri, Ct = C. tatrae z alpínského bezlesí). 
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Tab. 46: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi horskými taxony C. scheuchzeri 
a C. tatrae z alpínského bezlesí. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,168 v5s_K_cip -0,067 v13l_zbyt -0,152 v17s_l_hor 0,053 v16/v17 -0,193 v2/v5 -0,129 

v2d_C_cip -0,246 v10_kvet -0,057 v14d_kvet 0,093 v18d_l_str -0,028 v1/v2 0,131 v4/v5 0,352 

v3s_C_cip -0,205 v11_vetve -0,049 v15d_lod 0,415 v19s_l_str 0,210 v1/v4 -0,430 v18/v19 -0,211 

v4d_K_cip 0,228 v12l_dole 0,129 v16d_l_hor -0,126 v15/v14 -0,055 v2/v3 -0,033 v12/13 0,193 

 

IX_6 C. scheuchzeri x C. rotundifolia s.s. 

 

Obr. 54: Párová kanonická diskriminační analýza zobrazující rozdíly mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorským taxonem C. scheuchzeri za použití 24 znaků. Počty jedinců pro jednotlivé skupiny 
viz Tab. 41 (Cr = C. rotundifolia s.s., Csch = C. scheuchzeri). 

Tab. 47: Příspěvky 24 znaků k první komponentě CDA zobrazující rozdíly mezi nížinnou 
C. rotundifolia a vysokohorským taxonem C. scheuchzeri. Šedou barvou jsou zvýrazněny znaky s největšími 
hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,322 v5s_K_cip -0,400 v13l_zbyt 0,438 v17s_l_hor 0,074 v16/v17 0,158 v2/v5 0,384 

v2d_C_cip 0,019 v10_kvet 0,385 v14d_kvet 0,323 v18d_l_str 0,106 v1/v2 -0,433 v4/v5 -0,148 

v3s_C_cip -0,265 v11_vetve 0,412 v15d_lod 0,103 v19s_l_str 0,027 v1/v4 0,369 v18/v19 0,064 

v4d_K_cip -0,495 v12l_dole 0,029 v16d_l_hor 0,191 v15/v14 0,143 v2/v3 0,385 v12/13 -0,277 
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10 Příloha 2 Experiment 

Kultivační experiment C. tatrae z Vysokých Tater 

Tab. P2: Souhrnná tabulka populací taxonu C. tarae pěstovaných v kultivačních podmínkách po dobu dvou let 
a využitých v morfologické části výsledků.  

ID Taxon Ploidie  GPS N GPS E Altituda Habitat Lokalita N 

51 C.tatrae 4x 49.1681769 20.216905 1295 les Studený potok 3 

55 C.tatrae 4x 49.169937 20.223803 1450 les Malá Studená dolina 1 

65 C.tatrae 4x 49.185425 20.207869 1718 kleč Malá Studená dolina 4 

67 C.tatrae 4x 49.187042 20.20508 1782 alp. bezlesí Malá Studená dolina 2 

80 C.tatrae 4x 49.18246 20.171385 2047 alp. bezlesí Malá Studená dolina 1 

81_1 C.tatrae 4x 49.18277 20.173115 2043 alp. bezlesí Sivé pleso 1 

81_2 C.tatrae 6x 49.18277 20.173115 2043 alp. bezlesí Sivé pleso 1 

90 C.tatrae 4x 49.17647 20.143787 2274 alp. bezlesí Sedlo Prielom 4 

100 C.tatrae 4x 49.16376 20.15246 1858 alp. bezlesí 
louka nad Velickým 
vodopádem 

1 

107 C.tatrae 4x 49.162792 20.153715 1849 alp. bezlesí Velická dolina 7 

116 C.tatrae 4x 49.159866 20.157537 1752 kleč nad Velickým plesem 2 

121 C.tatrae 4x 49.1581436 20.1564086 1675 kleč Velická dolina 2 

125 C.tatrae 4x 49.152676 20.1614 1611 kleč Velická dolina 1 

136 C.tatrae 4x 49.150227 20.047052 1685 kleč Mlynická dolina 1 

140 C.tatrae 4x 49.150227 20.047052 1685 kleč Mlynická dolina 1 

143 C.tatrae 4x 49.153297 20.045187 1800 kleč Vodopád Skok 8 

150 C.tatrae 4x 49.154076 20.028967 1975 alp. bezlesí Furkotská dolina 2 

152 C.tatrae 4x 49.150887 20.029161 1889 alp. bezlesí Bystrá lávka 6 

161 C.tatrae 4x 49.14567 20.035988 1815 alp. bezlesí Škutnastá pol'ana 1 

167 C.tatrae 4x 49.142796 20.068789 1565 les Popradské pleso 1 

171 C.tatrae 4x 49.145733 20.069214 1573 les Popradské pleso 3 

183 C.tatrae 4x 49.14918 20.070814 1569 kleč Popradské pleso 2 

195 C.tatrae 4x 49.152412 20.08535 1671 alp. bezlesí pod sedlem pod Ostrvou 4 

197 C.tatrae 4x 49.152004 20.086042 1711 alp. bezlesí pod sedlem pod Ostrvou 1 
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Př. X_0 Test znaků přítomnost odění v bazální části lodyhy C. tatrae Vysokých Tater 

Tab. 51a: Souhrn s počty jedinců užitých ke zjištění významnosti znaku přítomnost odění (v9), Exp = C. tatrae 
pěstovaná 2 roky v podmínkách experimentální zahrady, ( Ct = C. tatrae sebraná v přírodě, Cr = C. rotundifolia s.s. 
sebraná v přírodě). 

 

 X_0 Zhodnocení důležitosti znaku přítomnost odění v bazální části lodyhy 

 
Obr. 68: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z různých habitatů Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s pěstovanými rostlinami v podmínkách experimentální zahrady (P) za užití 27 znaků 
(bez papil a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé habitaty viz Tab. 51a. 

Tab. 52: Příspěvky všech 27 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na variabilitu mezi C. tatrae 

z různých habitatů Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstovaných v podmínkách experimentální zahrady. 

Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. Červeně je zvýrazněný zkoumaný znak přítomnost 

odění v bazální části lodyhy (v9). 

 
 
 
 
 

Dataset X 

Skupina - počet 
populací|jedinců 

Počet 
znaků 

Exp Ct Cr 

0 Významnost znaku v9 přítomnost odění 58 217 - 27 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,024 -0,163 v8_pras -0,072 -0,599 v15d_lod -0,195 0,320 v1/v2 -0,219 -0,137 

v2d_C_cip 0,149 -0,030 v9_odeni -0,055 0,021 v16d_l_hor 0,002 0,274 v1/v4 0,188 0,100 

v3s_C_cip 0,034 -0,118 v10_kvet 0,433 0,117 v17s_l_hor -0,004 0,169 v2/v3 0,134 0,085 

v4d_K_cip -0,178 -0,167 v11_vetve x x v18d_l_str -0,126 0,090 v2/v5 0,175 0,098 

v5s_K_cip -0,075 -0,118 v12l_dole 0,627 -0,030 v19s_l_str 0,046 0,030 v4/v5 -0,125 -0,038 

v6_b_c -0,102 -0,235 v13l_zbyt -0,074 -0,023 v15/v14 0,008 0,225 v18/v19 -0,161 0,101 

v7_nitka -0,020 -0,172 v14d_kvet 0,360 0,205 v16/v17 -0,034 0,269 v12/13 0,654 -0,042 
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Příloha X  

Morfologické zhodnocení C. tatrae z experimentu 
 
Tab. 53: Datasety použité pro jednotlivé otázky spolu s odpovídajícím počtem jedinců jednotlivých taxonů 
a počtem znaků (Exp = C. tatrae pěstovaná 2 roky v podmínkách experimentální zahrady, VT = Vysoké Tatry, 
SK = Slovensko, Ct = C. tatrae sebraná v přírodě, Cr = C. rotundifolia s.s. sebraná v přírodě. V datasetu 6 byly 
všechny lokality a v Datasetu 7 jen slovenské lokality C. rotundifolia s.s.). Výsledky analýz datasetů 1,2 a 7 v textu 
práce. 

Dataset X 
Skupina - počet 

populací|jedinců 
Počet 
znaků 

Poloha v 
textu 

Exp Ct Cr 

1 Klinální variabilita Ct VT x Experiment  23 58 30 217 - 26 Výsledky 

2 Klinální variabilita Ct VT x Experiment habitat 23 58 30 217 - 26 Výsledky 

3 Morf. var. Ct VT subalpinum x Exp subalpinum - 29 - 63 - 26 Př. X 

4 Morf. var. Ct VT kleč x Exp kleč - 21 - 109 - 26 Př. X 

5 Morf. var. Ct VT les x Exp les - 8 - 45 - 26 Př. X 

6 Morf. variabilita Ct subalpinum x Cr x Experiment 23 58 25 211 31 348 24 Př. X 

7 M. variabilita Ct VT subalpinum x Cr (SK) x Exp 23 58 7 63 11 96 27 Výsledky 

 

X_3 Morfologická variabilita C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater v přírodě 

a v podmínkách experimentální zahrady 

Obr. 71a: Analýza hlavních komponent pro jedince C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater srovnávající 
rostliny pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 
znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 3). 
Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 71b: Ordinace znaků k PCA analýze jedinců za využití 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství) 
porovnávající rostliny C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované 
v podmínkách experimentální zahrady. S první komponentou koreloval znak délka kališního cípu (v4). S druhou 
komponentou korelovaly znaky délka květenství (v14), počet květů (v10) a počet listů v bazální části lodyhy (v12). 
Tyto znaky nevykazují závislost na generativních znacích, které korelují s první komponentou.  

Tab. 56A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám PCA jedinců soustředící se na variabilitu 
mezi C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách 
experimentální zahrady. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,758 0,078 v8_pras -0,621 0,315 v15d_lod -0,558 0,155 v1/v2 -0,122 0,560 

v2d_C_cip -0,538 -0,404 v9_odeni x x v16d_l_hor -0,528 -0,600 v1/v4 0,578 -0,296 

v3s_C_cip -0,608 -0,030 v10_kvet -0,059 -0,741 v17s_l_hor -0,377 -0,462 v2/v3 0,003 -0,408 

v4d_K_cip -0,846 0,288 v11_vetve x x v18d_l_str -0,746 -0,147 v2/v5 0,061 -0,540 

v5s_K_cip -0,489 0,278 v12l_dole -0,120 -0,718 v19s_l_str -0,347 -0,499 v4/v5 -0,629 0,091 

v6_b_c -0,693 0,286 v13l_zbyt -0,111 -0,017 v15/v14 -0,023 -0,296 v18/v19 -0,335 0,333 

v7_nitka -0,378 0,144 v14d_kvet -0,084 -0,881 v16/v17 -0,453 -0,365 v12/13 -0,043 -0,663 
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Diskriminační kanonická analýza druhu C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater z přírody 

a z experimentální zahrady 

 
Obr. 71c: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků (bez 
papil, odění a počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 3). 

Tab. 56B: Příspěvky jednotlivých 26 znaků ke komponentě CDA1 soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae 
z alpínského bezlesí Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách experimentální zahrady. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,043 v8_pras -0,260 v15d_lod -0,064 v1/v2 -0,261 

v2d_C_cip 0,168 v9_odeni x v16d_l_hor 0,159 v1/v4 0,169 

v3s_C_cip 0,046 v10_kvet 0,321 v17s_l_hor 0,064 v2/v3 0,127 

v4d_K_cip -0,164 v11_vetve x v18d_l_str -0,022 v2/v5 0,209 

v5s_K_cip -0,087 v12l_dole 0,505 v19s_l_str 0,100 v4/v5 -0,109 

v6_b_c -0,171 v13l_zbyt -0,049 v15/v14 0,122 v18/v19 -0,109 

v7_nitka -0,071 v14d_kvet 0,472 v16/v17 0,150 v12/13 0,494 
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X_4 Morfologická variabilita C. tatrae z kleče Vysokých Tater v přírodě a v podmínkách 

experimentální zahrady 

Obr. 72a: Analýza hlavních komponent pro jedince C. tatrae z kleče Vysokých Tater srovnávající rostliny 
pocházející z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků (bez 
papil, odění a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 4). Ve výřezu 
vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 72b: Ordinace znaků k PCA analýze jedinců za využití 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství) 

porovnávající rostliny C. tatrae z kleče Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách 

experimentální zahrady. Znak délka koruny (v1) nabývá vysokých korelačních hodnot pro obě komponenty 

analýzy PCA jedinců. Šířky listů v horní a střední části lodyhy korelují s druhou osou (v17, v19). 
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Tab. 57A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám PCA jedinců soustředící se na variabilitu 
mezi C. tatrae z kleče Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách experimentální zahrady. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C 0,736 -0,451 v8_pras 0,631 -0,206 v15d_lod 0,423 -0,188 v1/v2 -0,036 -0,311 

v2d_C_cip 0,661 -0,185 v9_odeni x x v16d_l_hor 0,543 0,552 v1/v4 -0,304 -0,547 

v3s_C_cip 0,681 -0,223 v10_kvet 0,156 0,165 v17s_l_hor 0,199 0,735 v2/v3 0,041 0,047 

v4d_K_cip 0,732 0,252 v11_vetve x x v18d_l_str 0,662 0,388 v2/v5 0,045 0,198 

v5s_K_cip 0,390 -0,306 v12l_dole 0,185 -0,391 v19s_l_str 0,182 0,765 v4/v5 0,358 0,520 

v6_b_c 0,438 -0,337 v13l_zbyt 0,139 -0,165 v15/v14 0,222 -0,146 v18/v19 0,307 -0,484 

v7_nitka 0,108 -0,249 v14d_kvet 0,175 0,429 v16/v17 0,478 -0,188 v12/13 0,087 -0,314 

 

Diskriminační kanonická analýza C. tatrae z kleče Vysokých Tater z přírody a z experimentální 

zahrady 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 72c: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z kleče Vysokých Tater srovnávající rostliny pocházející 
z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků (bez papil, 
odění a počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 4). 

Tab. 57B: Příspěvky jednotlivých 26 znaků ke komponentě CDA1 soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae z kleče 
Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách experimentální zahrady. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C -0,011 v8_pras -0,042 v15d_lod 0,157 v1/v2 0,192 

v2d_C_cip -0,147 v9_odeni x v16d_l_hor 0,122 v1/v4 -0,234 

v3s_C_cip -0,057 v10_kvet -0,498 v17s_l_hor 0,056 v2/v3 -0,110 

v4d_K_cip 0,208 v11_vetve x v18d_l_str 0,172 v2/v5 -0,119 

v5s_K_cip 0,006 v12l_dole -0,472 v19s_l_str 0,029 v4/v5 0,183 

v6_b_c 0,111 v13l_zbyt 0,101 v15/v14 -0,032 v18/v19 0,150 

v7_nitka 0,055 v14d_kvet -0,180 v16/v17 0,121 v12/13 -0,524 
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X_5 Morfologická variabilita C. tatrae z lesa Vysokých Tatrách v přírodě a v podmínkách 

experimentální zahrady 

Obr. 73a: Analýza hlavních komponent pro jedince C. tatrae z lesa Vysokých Tater srovnávající rostliny pocházející 
z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků (bez papil, 
odění a počtu větvení květenství). Počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 5). Ve výřezu vpravo 
nahoře jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 73b: Ordinace znaků k PCA analýze jedinců za využití 26 znaků (bez papil, odění a počtu větvení květenství) 
porovnávající rostliny C. tatrae z lesa Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách 
experimentální zahrady. S komponentou PC1 koreloval s nejvyšší hodnotou znak délka kališního cípu (v4). 
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Tab. 58A: Příspěvky jednotlivých 26 znaků k příslušným komponentám PCA jedinců soustředící se na variabilitu 
mezi C. tatrae z lesa Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách experimentální zahrady. 
Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,740 0,148 v8_pras -0,537 0,169 v15d_lod -0,582 -0,145 v1/v2 0,208 -0,254 

v2d_C_cip -0,719 0,302 v9_odeni x x v16d_l_hor -0,325 0,652 v1/v4 0,682 0,038 

v3s_C_cip -0,535 0,322 v10_kvet 0,357 0,745 v17s_l_hor -0,299 0,404 v2/v3 -0,247 -0,001 

v4d_K_cip -0,895 -0,018 v11_vetve x x v18d_l_str -0,604 0,001 v2/v5 -0,401 -0,231 

v5s_K_cip -0,190 0,530 v12l_dole 0,167 0,652 v19s_l_str -0,336 0,304 v4/v5 -0,754 -0,298 

v6_b_c -0,329 0,077 v13l_zbyt -0,271 0,044 v15/v14 0,254 0,043 v18/v19 -0,210 -0,339 

v7_nitka -0,222 0,055 v14d_kvet 0,250 0,770 v16/v17 -0,031 0,160 v12/13 0,225 0,615 

 

Diskriminační kanonická analýza C. tatrae z lesa Vysokých Tater z přírody a z experimentální 

zahrady 

 
Obr. 73c: Kanonická diskriminační analýza C. tatrae z lesa Vysokých Tater srovnávající rostliny pocházející 
z přírody (N) s rostlinami pěstovanými v podmínkách experimentální zahrady (E) za užití 26 znaků (bez papil, 
odění a počtu větvení květenství), počty jedinců pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Dataset 5). 

Tab. 58B: Příspěvky jednotlivých 26 znaků ke komponentě CDA1 soustředící se na rozdíly mezi C. tatrae z lesa 
Vysokých Tater pocházející z přírody a pěstované v podmínkách experimentální zahrady. Šedou barvou jsou 
označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 Znak CDA1 

v1d_C 0,183 v8_pras 0,003 v15d_lod 0,200 v1/v2 0,100 

v2d_C_cip 0,054 v9_odeni x v16d_l_hor 0,069 v1/v4 -0,076 

v3s_C_cip 0,148 v10_kvet -0,276 v17s_l_hor 0,064 v2/v3 -0,107 

v4d_K_cip 0,121 v11_vetve x v18d_l_str 0,179 v2/v5 -0,027 

v5s_K_cip 0,096 v12l_dole -0,484 v19s_l_str 0,125 v4/v5 0,083 

v6_b_c -0,012 v13l_zbyt 0,093 v15/v14 0,022 v18/v19 0,073 

v7_nitka -0,008 v14d_kvet -0,176 v16/v17 0,077 v12/13 -0,545 
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 X_6 Morfologická variabilita C. rotundifolia s.s. (Alpy, Česko, Slovensko), C. tatrae 

z alpínského bezlesí v přírodě (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) a C. tatrae pěstované 

v podmínkách experimentální zahrady (všechny habitaty) 

Obr. 74a: Analýza hlavních komponent populací C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského 
bezlesí v přírodě Vysokých Tater, Nízkých Tater a Babie hory a C. tatrae pěstované v podmínkách experimentální 
zahrady za užití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek) s populačními průměry pro 79 
‘populací‘ (31 populací C. rotundifolia s.s. ze všech lokalit = Cr, 23 pop. C. tatrae z podmínek experimentální 
zahrady = Experiment, 25 pop. C. tatrae z alpínského bezlesí všech lokalit = Ct_sub). Ve výřezu vlevo nahoře jsou 
zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 

Obr. 74b: Analýza hlavních komponent pro jednotlivce C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae 
z alpínského bezlesí v přírodě Vysokých Tater, Nízkých Tater a Babie hory a C. tatrae pěstované v podmínkách 
experimentální zahrady za užití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek). Počty jedinců 
pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Cr = C. rotundifolia s.s., Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální 
zahrady, Ct_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí všech lokalit). Odchýlení jedinci C. rotundifolia vlevo pochází 
z více různých populací. Ve výřezu vlevo dole jsou zobrazeny příspěvky jednotlivých os. 
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Obr. 74c. Ordinace znaků k PCA jedinců za využití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek) 
porovnávající rostliny C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí v přírodě 
Vysokých Tater, Nízkých Tater a Babie hory a C. tatrae ze všech habitatů pěstované v podmínkách experimentální 
zahrady. S první komponentou koreloval znak délka květenství (v14). S druhou komponentou koreloval s nejvyšší 
hodnotou znak délka kališního cípu (v4). 

Tab. 59A: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám PCA pro populace a jednotlivce soustředící 
se na variabilitu mezi C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí v přírodě 
Vysokých Tater, Nízkých Tater a Babie hory a C. tatrae ze všech habitatů pěstované v podmínkách experimentální 
zahrady. Šedou barvou jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

PCA populace     PCA jedinci     

Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 Znak PC1 PC2 

v1d_C -0,741 -0,469 v17s_l_hor 0,427 -0,354 v1d_C 0,505 0,675 v17s_l_hor -0,425 0,355 

v2d_C_cip -0,407 -0,618 v18d_l_str 0,400 -0,620 v2d_C_cip 0,126 0,677 v18d_l_str -0,429 0,640 

v3s_C_cip -0,699 -0,454 v19s_l_str 0,458 -0,390 v3s_C_cip 0,496 0,592 v19s_l_str -0,407 0,326 

v4d_K_cip -0,623 -0,352 v15/v14 0,556 0,161 v4d_K_cip 0,388 0,791 v15/v14 -0,102 -0,206 

v5s_K_cip -0,709 -0,486 v16/v17 0,255 -0,526 v5s_K_cip 0,551 0,447 v16/v17 -0,289 0,379 

v10_kvet 0,710 -0,331 v1/v2 -0,481 0,239 v10_kvet -0,716 0,089 v1/v2 0,521 -0,040 

v11_vetve 0,615 -0,487 v1/v4 0,321 0,197 v11_vetve -0,728 0,139 v1/v4 -0,168 -0,513 

v12l_dole -0,131 -0,477 v2/v3 0,586 -0,072 v12l_dole -0,098 0,092 v2/v3 -0,530 0,024 

v13l_zbyt 0,668 0,204 v2/v5 0,608 0,106 v13l_zbyt -0,522 -0,161 v2/v5 -0,497 0,088 

v14d_kvet 0,663 -0,574 v4/v5 0,220 0,080 v14d_kvet -0,773 0,271 v4/v5 -0,109 0,478 

v15d_lod 0,671 -0,037 v18/v19 -0,025 -0,142 v15d_lod -0,495 0,036 v18/v19 0,028 0,219 

v16d_l_hor 0,415 -0,705 v12/13 -0,380 -0,485 v16d_l_hor -0,548 0,607 v12/13 0,282 0,216 
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Diskriminační kanonická analýza C. rotundifolia s.s. (Alpy, Česko, Slovensko), C. tatrae 

z alpínského bezlesí všech lokalit (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) a C. tatrae z všech 

habitatů Vysokých Tater pěstované v podmínkách experimentální zahrady 

 
Obr. 74d: Kanonická diskriminační analýza taxonů C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae 
z alpínského bezlesí v přírodě z Vysokých Tater, Nízkých Tater a z Babie hory a C. tatrae pěstované v podmínkách 
experimentální zahrady za užití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek). Počty jedinců 
pro jednotlivé skupiny viz Tab. 53 (Cr = C. rotundifolia s.s., Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální 
zahrady, Ct_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí všech lokalit). Odchýlený jedinec C. tatrae T211-2 pochází 
z nižších nadmořských výšek Nízkých Tater. 

 
Obr. 74e: Ordinace znaků k CDA jedinců za využití 24 znaků (bez papil, odění, délky blizny s čnělkou, délky tyčinek) 
porovnávající rostliny C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí v přírodě 
z Vysokých Tater, Nízkých Tater a z Babie hory a C. tatrae ze všech habitatů pěstované v podmínkách 
experimentální zahrady. Znak šířka kališního cípu (v5) korelující s první osou vykazuje závislost na počtu listů 
v horní části lodyhy (v13). 

T211-2 
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Tab. 59B: Příspěvky jednotlivých 24 znaků k příslušným komponentám CDA soustředící se na rozdíly mezi 
C. rotundifolia s.s. z Alp, Česka a Slovenska, C. tatrae z alpínského bezlesí v přírodě z Vysokých Tater, Nízkých 
Tater a z Babie hory a C. tatrae ze všech habitatů pěstované v podmínkách experimentální zahrady. Šedou barvou 
jsou označeny znaky s největšími hodnotami. 

Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 Znak CDA1 CDA2 

v1d_C -0,491 0,005 v11_vetve 0,333 -0,290 v17s_l_hor 0,120 -0,006 v1/v4 0,155 -0,027 

v2d_C_cip -0,180 -0,236 v12l_dole -0,013 -0,537 v18d_l_str 0,086 -0,058 v2/v3 0,363 -0,200 

v3s_C_cip -0,462 -0,048 v13l_zbyt 0,413 0,090 v19s_l_str 0,139 -0,032 v2/v5 0,334 -0,043 

v4d_K_cip -0,370 0,067 v14d_kvet 0,337 -0,335 v15/v14 0,134 0,030 v4/v5 0,035 0,116 

v5s_K_cip -0,487 -0,135 v15d_lod 0,339 0,019 v16/v17 0,038 -0,146 v18/v19 -0,059 -0,014 

v10_kvet 0,325 -0,171 v16d_l_hor 0,100 -0,131 v1/v2 -0,371 0,354 v12/13 -0,348 -0,734 

 

 

 

 

Obr. 74f-(A-F): Boxploty významně korelovaných znaků pro Dataset X_6: Morfologická variabilita C. rotundifolia 
s.s. (Alpy, Česko, Slovensko), C. tatrae z alpínského bezlesí v přírodě (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Babia hora) 
a C. tatrae pěstované v podmínkách experimentální zahrady (všechny habitaty), (Cr = C. rotundifolia s.s. ze všech 
lokalit, Experiment = C. tatrae z podmínek experimentální zahrady, Ct_sub = C. tatrae z alpínského bezlesí všech 
lokalit). 

 

počet listů v bazální části lodyhy 

délka koruny šířka kališního cípu 

délka květenství délka listu v horní části lodyhy 

počet větvení květenství 

A B 

C D 

E F 
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11 Příloha 3 SSRs 
Tab. 63: Souhrn lokusů s detekovanými alelami a počtem jedinců (jed.), u kterých byla daná alela otypovaná 
(celkem 242 jedinců). Barevně je vyznačeno fluorescenční barvivo použité pro jednotlivé primery. Primer Camrot 
015251 byl z analýz vyloučen. 

 
multiplex PrimerMix I.            multiplex PrimerMix II. 

Primer 
Camrot 
010246 
(AC)13 

Primer 
Camrot 
013423 
(CA)14 

Primer 
Scheuch 12 
(AGAT)7 

Primer 
Scheuch 2 
(ATAC)8 

Primer 
Camrot 
015251 
(AC)16 

Primer 
Scheuch 8 
(CATA)7 

Primer 
Camrot 
003772 
(GGT)7 

Primer 
Scheuch 3 
(TGTA)7 

alela jed. alela jed. alela jed. alela jed. alela jed. alela jed. alela jed. alela jed. 

100 3 53 4 79 42 122 107 177 4 99 1 161 21 119 8 

128 3 59 34 83 123 126 142 179 15 105 214 164 35 123 19 

141 7 61 114 87 198 130 123 181 9 109 18 167 10 127 107 

145 13 63 127 91 79 134 66 183 23 113 17 170 214 131 173 

147 32 65 124 95 32 136 49 185 25 118 194 172 137 135 34 

151 37 67 45 98 1 140 33 187 50 121 37 174 48 139 11 

153 46 69 54 100 7 144 12 189 77 125 3 177 19 147 8 

157 33 71 58 104 7 149 6 191 52 129 12     

161 44 73 45 108 18   193 40 137 5     

164 78 75 22 112 5   195 23 141 6     

166 90 77 20 116 4     154 2     

168 58 79 9 120 7     174 1     

170 53 81 12 124 8           

172 63 83 5 128 5           

173 46 90 2 132 2           

181 17 92 5 136 3           

183 20   140 3           

185 18   148 2           

187 17   152 1           

193 7   156 3           

    164 1           

    168 3           

    172 1           

    176 2           

    188 1           

    200 2           

    214 2           
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Obr. 76: Histogram počtu alel všech lokusů na jedince. 

 
Obr. 77: Histogram značící, s jakou frekvencí se daná alela nachází ve všech lokusech. 
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Tab. 65: Souhrn populací s uvedenými lokalitami vzorků použitých na mikrosatelitovou analýzu s výsledky DW 
indexu, Nei´s gene divesity indexu (Nei´s g.) a proporcí variabilních markerů (Pr.v.). Rozdílná písmena ve sloupci 
GS (= velikost genomu) značí skupiny lišící se velikostí genomu. (Altit. = nadmořská výška v m.n.m., N = počet 
jedinců, It = Itálie, Rak = Rakousko, CZ = Česká republika, RU = Rumunsko, Ukr = Ukrajina, SK = Slovensko). 

ID  Taxon Oblast Lokalita GS Altit. Habitat N  DW Nei´s g. Pr. v. 

A227 C.scheuchzeri It - V. Alpy Limone Piemonte C 1859 alp. bezlesí 5 221,58 0,177 0,361 

S19 C.scheuchzeri Rak - Z. Alpy Hohenwart C 2200 alp. bezlesí 5 146,64 0,115 0,247 

59 C.bohemica CZ - Krkonoše Kotelské sedlo B 1310 alp. bezlesí 3 266,10 0,179 0,268 

69 C.bohemica CZ - Krkonoše Kotelní jámy B 1250 alp. bezlesí 1 x x x 

81 C.bohemica CZ - Krkonoše Čertovy schody B 1050 alp. bezlesí 1 x x x 

Cr Ru C.r.agg Ru - Karpaty Rodna x 540 xer. trávník 5 47,82 0,131 0,196 

Cr Ukr C.r.agg Ukr - Karpaty Svidovec x 1250 alp. bezlesí 5 119,99 0,124 0,247 

S23 C.rotundifolia Rak - Z. Alpy Aigen im Ennstal A 987 les 5 76,57 0,136 0,289 

R3 C.rotundifolia SK - Vavrišovo Vavrišovo A 696 xer. trávník 10 76,69 0,096 0,227 

R10 C.rotundifolia SK - Chočské vrchy Chočské vrchy A 958 xer. trávník 10 305,90 0,164 0,433 

R18 C.rotundifolia SK - Malá Fatra Vratná dolina A 555 xer. trávník 10 96,24 0,151 0,381 

D379 C.rotundifolia SK - Pieniny Heligovské skály A 749 xer. trávník 5 77,34 0,140 0,268 

D386 C.rotundifolia SK - Pieniny Pálenica (Rel´ov) A 954 xer. trávník 5 169,17 0,181 0,351 

K17 C.moravica SK - Košice Bukovec x 358 xer. trávník 5 65,84 0,120 0,237 

K23 C.moravica SK - Žiar pod Hronom Lehotka pod Brehmi x 320 xer. trávník 5 75,01 0,136 0,268 

K22 C.moravica SK - Banskobystricko Predajná x 448 xer. trávník 5 94,84 0,140 0,289 

K30 C.moravica SK - Malačky Hrdzavý járok x 200 xer. trávník 5 76,19 0,175 0,351 

K13 C.moravica SK - Spišsko Sivá Brada x 485 xer. trávník 4 53,13 0,107 0,206 

T10 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Tatranská pol'ianka A 1484 les 10 71,83 0,182 0,464 

T11 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Skalnaté pleso A 1710 alp. bezlesí 5 102,17 0,204 0,361 

D381 C.tatrae SK - Belianské Tatry Monkova dolina A 930 les 5 70,22 0,124 0,258 

D384 C.tatrae SK - Belianské Tatry Vyšné Kopské sedlo A 1924 alp. bezlesí 5 99,70 0,190 0,392 

T230 C.tatrae SK - Západní Tatry Baníkovské sedlo A 1983 alp. bezlesí 5 59,76 0,157 0,320 

T237 C.tatrae SK - Babia hora Babia hora A 1725 alp. bezlesí 10 97,77 0,150 0,423 

T239 C.tatrae SK - Babia hora Babia hora A 1467 les 6 110,86 0,159 0,361 

T240 C.tatrae SK - Babia hora Babia hora A 1335 les 4 114,62 0,160 0,278 

T212 C.tatrae SK - Nízké Tatry Liptovská Teplička A 1378 louka 5 132,17 0,186 0,371 

T214 C.tatrae SK - Nízké Tatry Liptovská Teplička A 1301 louka 5 193,55 0,196 0,423 

P2 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1493 les 4 93,20 0,160 0,289 

P3 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1535 les 11 215,17 0,193 0,536 

P15 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1445 les 7 77,63 0,193 0,485 

P17 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1350 les 5 60,35 0,179 0,381 

P4 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1550 kleč 3 42,82 0,158 0,237 

P5 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1560 kleč 4 79,26 0,160 0,289 

P6 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1553 kleč 8 68,62 0,162 0,392 

P10 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1690 kleč 11 168,75 0,185 0,526 

P11 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1595 kleč 4 71,48 0,163 0,299 

P12 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1565 kleč 3 107,19 0,206 0,309 

P7 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1928 alp. bezlesí 7 172,53 0,188 0,433 

P8 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1857 alp. bezlesí 10 139,91 0,170 0,454 

P9 C.tatrae SK - Vysoké Tatry Mengusovská dol. A 1794 alp. bezlesí 11 209,18 0,217 0,619 
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Obr. 79: Podobnost jednotlivých běhů (run) vytvořené pomocí skriptu STRUCTURE-sum v programu R pro určené 
počty shluků (K) pro datovou matici 1 obsahující všechny zastoupené taxony C. bohemica, C. tatrae, 
C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. z Ukrajiny a Rumunska. Algoritmus s určeným 
maximálním počtem shluků běžel pro každý výpočet 10-krát. Na svislé ose je zobrazen logaritmus 
pravděpodobnosti modelu a optimálního rozdělení do daného počtu skupin (K). Nejstabilnější výstupy jsou pro 
K=3. 

 
Obr. 80: Koeficient podobnosti (Similarity coefficient) mezi jednotlivými páry běhů (run) za užití skriptu 
STRUCTURE-sum v programu R pro určený počet shluků (K 10) vypočítaný pro datovou matici 1, obsahující 
všechny zastoupené taxony C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia 
agg. z Ukrajiny a Rumunska. Algoritmus s určeným maximálním počtem shluků běžel pro každý výpočet 10-krát. 
Graf ukazuje průměrný koeficient podobnosti mezi páry běhů programu a směrodatnou odchylku. Nejlépe vyšlo 
rozdělení do 3 a 6 shluků. 
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Obr. 81: Výstupy skriptu Structure-sum programu R z datové matice 1 všech zastoupených taxonů C. bohemica, 
C. tatrae, C. scheuchzeri, C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. z Ukrajiny a Rumunska. Graf A 
ukazuje na svislé ose logaritmus pravděpodobnosti modelu optimálního rozdělení do daného počtu skupin K 
zobrazeného na vodorovné ose, jedná se o průměrnou hodnotu z 10 běhů programu. Čím vyšší je hodnota, tím 
vyšší je pravděpodobnost rozdělení do daného počtu skupin. Graf B ukazuje průměrnou míru změny 
pravděpodobnosti mezi výpočty s dvěma různými počty skupin (K). Graf C ukazuje míru změny mezi dvěma páry 
běhu programu, tedy mezi dvěma body grafu B. Graf D ukazuje ΔK získané jako průměr absolutních hodnot 
z grafu C za všechny běhy programu pro dané K. Jako nejlepší se ukazuje rozdělení jedinců do 3 skupin (má 
nejvyšší ΔK), následované K = 6. 

 
Obr. 94: Proporce variabilních markerů všech zastoupených taxonů C. bohemica, C. tatrae, C. scheuchzeri, 
C. rotundifolia s.s., C. moravica, C. rotundifolia agg. Stejná písmena značí, že mezi skupinami nebyl signifikantní 
rozdíl (α < 0.05) v proporci variabilních markerů. 

 

A B 

C D 

A A A A A A 
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Obr. 96: Výstupy z online aplikace STRCTURE Harvester z datové matice 2 subalpínských taxonů C. bohemica, 
C. tatrae, C. scheuchzeri a C. rotundifolia agg. z Ukrajiny pro 5 běhů. Graf A ukazuje na svislé ose logaritmus 
pravděpodobnosti modelu optimálního rozdělení do daného počtu skupin K zobrazeného na vodorovné ose, 
jedná se o průměrnou hodnotu z 5 běhů programu. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je pravděpodobnost rozdělení 
do daného počtu skupin. Graf B ukazuje průměrnou míru změny pravděpodobnosti mezi výpočty s dvěma 
různými počty skupin (K). Graf C ukazuje míru změny mezi dvěma páry běhu programu, tedy mezi dvěma body 
grafu B. Graf D ukazuje ΔK získané jako průměr absolutních hodnot z grafu C za všechny běhy programu pro dané 
K. Jako nejlepší se ukazuje rozdělení jedinců do 2 nebo 3 skupin (nejvyšší ΔK, nejlepší rozpětí koeficientu 
pravděpodobnosti).

A B 

C D 
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Obr. 84: Clustrovací analýza v programu STRUCTURE pro K=3 obsahující všechny zastoupené taxony s uvedeným ID jedinců Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch (Cs) = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s., Cm = C. moravica, Ru+Ukr_Cr = C. rotundifolia agg. 

 
Obr. 86: Clustrovací analýzy v programu STRUCTURE pro K=6 obsahující všecny zastoupené taxony s uvedeným ID jedinců Cb = C. bohemica, Ct = C. tatrae, Csch (Cs) = C. scheuchzeri, 
Cr = C. rotundifolia s.s., Cm = C. moravica, Ru+Ukr_Cr = C. rotundifolia agg. 
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Obr. 87: Detail modré a červené části clusteru shlukovací analýzy počítané v programu STRUCTURE pro K=3 
a seřazeno podle stoupající míry admixture (vizualizováno StructurePlot V2.0 online) Matice 1 s ID jedinců 
(program posune popisky jedinců vpravo o 3 jedince) všech zastoupených taxonů C. bohemica (Cb), C. tatrae (Ct), 
C. scheuchzeri (Csch+Cs), C. rotundifolia s.s. (Cr), C. moravica (Cm), C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (Ukr_Cr) 
a Rumunska (Ru_Cr). Modrá část začíná jedincem Cb_59I (C. bohemica) a pokračuje taxonem C. scheuchzeri, 
C. rotundifolia agg. z Ukrajiny a Rumunska. Červená část začíná jedincem Cr_SK_R3_6 C. rotundifolia s.s. z lokality 
Vavrišovo, následuje C. moravica, C. rotundifolia s.s. z lokality Vratná dolina, 2 jedinci C. tatrae z Babie hory, 
C. moravica a končí alpskými (Rakousko) jedinci C. rotundifolia s.s. s podílem admixture modré barvy.  



Příloha 3  

243 
 

Obr. 88: Detail zelené části shlukovací analýzy počítané v programu STRUCTURE pro K=3 a seřazeno podle 
stoupající míry admixture (vizualizováno StructurePlot V2.0 online) Matice 1 s ID jedinců (program posune 
popisky jedinců vpravo o 3 jedince) všech zastoupených taxonů C. bohemica (Cb), C. tatrae (Ct), C. scheuchzeri 
(Csch+Cs), C. rotundifolia s.s. (Cr), C. moravica (Cm), C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (Ukr_Cr) a Rumunska (Ru_Cr), 
obsahující především jedince C. tatrae bez zřetelného výškového pattern, ale jedinci z vyšších nadmořských výšek 
převažují v levé časti clusteru. 
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Obr. 89: Detail oranžové, šedé a červené části clusteru shlukovací analýzy počítané v programu STRUCTURE pro 
K=6 a seřazeno podle stoupající míry admixture (vizualizováno StructurePlot V2.0 online) Matice 1 s ID jedinců 
(program posune popisky jedinců vpravo o 3 jedince) všech zastoupených taxonů C. bohemica (Cb), C. tatrae (Ct), 
C. scheuchzeri (Csch+Cs), C. rotundifolia s.s. (Cr), C. moravica (Cm), C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (Ukr_Cr) 
a Rumunska (Ru_Cr). Oranžová barva obsahuje slovenskou populaci taxonu C. rotundifolia s.s. R10 Chočské vrchy, 
s vyšší mírou admixture 2 jedince C. rotundifolia agg. z Rumunska a jednoho jedince C. tatrae z Západních Tater. 
Šedá barva značí 3 ukrajinské C. rotundifolia agg. Červený cluster začíná jedincem Ct_T237_6 (C. tatrae z Babie 
hory) následují další jedinci z Babie hory (populace T237, T239, T240), dále obsahuje populaci C. rotundifolia s.s. 
z lokality Vrátná dolina (R18), několik jedinců C. moravica, další C. tatrae (především populace T212 - Nízké Tatry, 
P8 - Vysoké Tatry ze subalpina, D381 - Belianské Tatry z lesa), Rumunsko a mezi nimi vmezeřené alpské 
C. rotundifolia s.s. s podílem admixture modré barvy. 

 
Obr. 90: Detail modré, fialové a první zelené části clusteru shlukovací analýzy počítané v programu STRUCTURE 
pro K=6 a seřazeno podle stoupající míry admixture (vizualizováno StructurePlot V2.0 online) Matice 1 s ID 
jedinců (program posune popisky jedinců vpravo o 3 jedince) všech zastoupených taxonů C. bohemica (Cb), 
C. tatrae (Ct), C. scheuchzeri (Csch+Cs), C. rotundifolia s.s. (Cr), C. moravica (Cm), C. rotundifolia agg. z Ukrajiny 
(Ukr_Cr) a Rumunska (Ru_Cr). Modrá část clusteru začíná jedincem Cb_59L (C. bohemica), následují všechny 
C. scheuchzeri. Fialový cluster začíná jedincem Cr_SK_R3_6 (C. rotundifolia s.s. z lokality Vavrišovo), po jedincích 
z této lokality následují C. moravica. Zelená část clusteru začíná jedincem Ct_T11_10 (C. tatrae z alpínského 
bezlesí) následují jedinci populací z Vysokých Tater P9 (alp. bezlesí), P10 (kleč), D384 (alp. bezlesí), P11 (kleč), P3 
(les), P6 (kleč), s občasným výskytem Cr (D379 z Pienin). 
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Obr. 91: Detail druhé poloviny zelené části clusteru shlukovací analýzy počítané v programu STRUCTURE pro K=6 
a seřazeno podle stoupající míry admixture (vizualizováno StructurePlot V2.0 online) Matice 1 s ID jedinců 
(program posune popisky jedinců vpravo o 3 jedince) všech zastoupených taxonů C. bohemica (Cb), C. tatrae (Ct), 
C. scheuchzeri (Csch+Cs), C. rotundifolia s.s. (Cr), C. moravica (Cm), C. rotundifolia agg. z Ukrajiny (Ukr_Cr) 
a Rumunska (Ru_Cr). Zelená část clusteru pokračuje taxonem C. tatrae z Vysokých Tater Tater P3 (les), P15 (les), 
T10 (les), P6 (kleč), P7 (alp. bezlesí), P2 (les), T230 (alp. bezlesí Západních Tater), s občasnými jedinci z Nízkých 
Tater populace T214, s vmezeřenými 2 jedinci C. bohemica a C. rotundifolia s.s. z Pienin (D386). 
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Obr. Sr1: Zelený primer PrimerMix I. 
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Obr. Sr2: Červený primer PrimerMix I. 
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Obr. Sr3: Modrý primer PrimerMix I.  
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12 Příloha 4 Výsledky ANOVA 

Výsledky signifikantnost velikostí genomu (ANOVA α < 0.05) 

Tab. A1: Absolutní velikost genomu (C. tatrae 115, C. scheuchzeri 61, C. bohemica 11 a C. rotundifolia 

s.s. 23 jedinců). Celkově byly nalezeny tři nezávislé skupiny velikostí genomu. 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = <2e-16*** 

 Df Sum Sq Mean F value Pr (˃F) 

Taxon 3 9.371 3.1235 364.1 <2e-16 

Residuals 206 1.767 0.0086 

 
Tukey multiple pair comparisons of means          

                   diff     lwr     upr   p adj          

C.rotundifolia-C.bohemica   0.111021060 0.02307212 0.19897000 0.0068677*          

C.scheuchzeri-C.bohemica   -0.354951662 -0.43353969 -0.27636364 0.0000000***          

C.tatrae-C.bohemica      0.116368513 0.04065186 0.19208517 0.0005484**          

C.scheuchzeri-C.rotundifolia -0.465972722 -0.52467598 -0.40726946 0.0000000***          

C.tatrae-C.rotundifolia    0.005347453 -0.04945224 0.06014714 0.9943190          

C.tatrae-C.scheuchzeri    0.471320175 0.43331927 0.50932108 0.0000000***          

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘´’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tab. A2: Absolutní velikosti genomu taxonu C. tatrae 4.035 - 4.761 pg. Menší velikost genomu byla 

nalezena u skupiny rostlin pocházející z alpínského bezlesí (z vyšších nadmořských výšek), ale 

signifikantní rozdíl byl nalezen pouze mezi rostlinami z alpínského bezlesí a rostlinami z kleče. 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.00237* 

 Df Sum Mean F value Pr (˃F) 

Taxon 2 0.1447 0.07236 6.383 0.00237 

Residuals 112 1.2696 0.01134 

 

Tukey multiple pair comparisons of means          

              diff     lwr     upr   p adj          

klec-alp.bezlesi   0.078762901 0.02107991 0.13644589 0.0044091*          

les-alp.bezlesi   0.069492564 0.01220521 0.12677992 0.0130770´          

les-klec      -0.009270337 -0.06767819 0.04913751 0.9247054          

          

Výsledky signifikantnost růstové rychlosti (ANOVA) 

Klíčení Ex. I. 2016 

Tab. A3: Kumulativní přírůstek vyklíčených semen ke konečnému dni měření. 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.347 

Tukey multiple pair comparisons of means          

          diff     lwr     upr    p adj          

klec-alp_bezlesi  4.623077  -5.009211  14.25536  0.5669725          

les-alp_bezlesi   2.923077  -9.127748  14.97390  0.9113401          

nizina-alp_bezlesi 7.089744  -4.212553  18.39204  0.3385507          
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les-klec      -1.700000 -14.242896  10.84290  0.9825729          

nizina-klec     2.466667  -9.358889  14.29222  0.9410433          

nizina-les     4.166667  -9.700027  18.03336  0.8459420          

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tab. A4: Kumulativní přírůstek vyklíčených semen k 25. dni měření (než došlo k přesunu semen do 

nižší teploty) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 9.98e-05** 

Tukey multiple pair comparisons of means 

           diff     lwr     upr   p adj 

klec-alp_bezlesi   0.09090909 -3.654492 3.836310 0.9998944 

les-alp_bezlesi   -0.29090909 -5.028508 4.446690 0.9983064 

nizina-alp_bezlesi  7.48051948 3.233634 11.727405 0.0002359** 

les-klec      -0.38181818 -5.119417 4.355781 0.9962023 

nizina-klec     7.38961039 3.142725 11.636496 0.0002774** 

nizina-les      7.77142857 2.628195 12.914662 0.0015333* 

 

Klíčení Ex. II. 2017 

Tab. A5: Kumulativní přírůstek vyklíčených semen ke konečnému dni měření. 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.173 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr   p adj          

klec-alp_bezlesi 3.1546610 -0.8951127 7.204435 0.1590157          

les-alp_bezlesi  2.5204018 -2.8379189 7.878722 0.5074500          

les-klec     -0.6342593 -5.8384934 4.569975 0.9551975          

 

Růstové rychlosti 

Tab. A6: Počet listů v růžici na konci měření (140. den) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0401´ 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr   p adj          

klec-alp_bezlesi -2.58490566 -5.4618597 0.2920484 0.0883391          

les-alp_bezlesi -0.02179886 -3.3082404 3.2646427 0.9998658          

les-klec     2.56310680 -0.3406664 5.4668800 0.0960275          

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tab. A7: Počet listů v růžici v 84. dni měření (před přesunem ze skleníku do zahrady) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 1.66e-05** 
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Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr   p adj          

alp_bezlesi-klec -0.9748592 -2.289168 0.3394494 0.1898774          

alp_bezlesi-les  -2.9614398 -4.462819 -1.4600607 0.0000141**          

klec-les     -1.9865806 -3.313141 -0.6600199 0.0013807*          

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tab. A8: Log plochy největšího listu v růžici na konci měření (140. den) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.00216* 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr    p adj          

klec-alp_bezlesi  -0.1708225 -0.3552784 0.01363332 0.0761036          

les-alp_bezlesi   -0.3155262 -0.5262363 -0.10481601 0.0013818*          

les-klec      -0.1447036 -0.3308790 0.04147175 0.1616218          

 

Tab. A9: Log plochy největšího listu v růžici v 84. dni měření (před přesunem ze skleníku do zahrady) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 1.8e-08** 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr       upr    p adj          

alp_bezlesi-klec  -0.26190338 -0.37261448  -0.15119227  0.0000001**          

alp_bezlesi-les  -0.05651231 -0.18298133  0.06995672  0.5450250          

klec-les      0.20539107 0.09364791  0.31713423  0.0000575**          

 

Tab. A10: Log plocha x počet listu v růžici na konci měření 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.00128* 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr     p adj          

klec-alp_bezlesi  -0.2809765 -0.5551646 -0.006788404  0.0431452´          

les-alp_bezlesi  -0.4865981 -0.7998124 -0.173383762  0.0008509**          

les-klec      -0.2056216 -0.4823657  0.071122525  0.1888062          
 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tab. A11: Log plocha x počet listu v růžici v 84. dni měření (před přesunem ze skleníku do zahrady) 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0435´ 

Tukey multiple pair comparisons of means          

           diff     lwr     upr     p adj          

alp_bezlesi-klec  -0.176482305 -0.3534981 0.0005334744 0.0508938          

alp_bezlesi-les  -0.177769851 -0.3799809 0.0244412394 0.0978262          

klec-les      -0.001287546 -0.1799535 0.1773783829 0.9998416          
 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Mikrosatelitové výsledky ANOVA DW index, Nei´s gene diversity index a proporce variabilních 

markerů 

MATICE 1 

Výsledky signifikantnost DW index, Nei´s gene diversity index a proporce variabilních markerů (ANOVA 

α < 0.05) 

Tab. A12: DW index matice 1 všech zastoupených taxonů 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0278´ 

 

Tukey multiple pair comparisons of means 
              diff     lwr     upr     p adj 
 
C.moravica-C.bohemica     -193.09475 -378.40842 -7.781082 0.0371092*          

C.r.agg-C.bohemica      -182.19024 -389.37721 24.996741 0.1114409          

C.rotundifolia-C.bohemica   -132.44658 -315.16832 50.275155 0.2686466          

C.scheuchzeri-C.bohemica    -81.98779 -289.17477 125.199188 0.8353454          

C.r.agg-C.moravica       10.90451 -130.63114 152.440163 0.9998965          

C.rotundifolia-C.moravica    60.64816 -41.78782 163.084148 0.4855843          

C.scheuchzeri-C.moravica    111.10696 -30.42869 252.642610 0.1949800          

C.tatrae-C.moravica       38.24870 -45.22448 121.721869 0.7351729          

C.rotundifolia-C.r.agg     49.74365 -88.38100 187.868304 0.8823011          

C.scheuchzeri-C.r.agg     100.20245 -68.96501 269.369906 0.4850893          

C.tatrae-C.r.agg        27.34418 -97.36772 152.056090 0.9847943          

C.scheuchzeri-C.rotundifolia  50.45879 -87.66586 188.583447 0.8759893          

C.tatrae-C.rotundifolia    -22.39947 -99.94848 55.149546 0.9502511 

C.tatrae-C.scheuchzeri     -72.85826 -197.57017 51.853643 0.5001514 

 

Tab. A13: Nei´s gene diversity index matice 1 všech zastoupených taxonů 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0037* 

 

Tukey multiple pair comparisons of means 
               diff     lwr     upr     p adj 
C.moravica-C.bohemica    -0.043161512 -0.123234700 0.03691168 0.5855856          

C.r.agg-C.bohemica      -0.051546392 -0.141070938 0.03797815 0.5159286          

C.rotundifolia-C.bohemica  -0.033715158 -0.112668387 0.04523807 0.7876306          

C.scheuchzeri-C.bohemica   -0.032302405 -0.121826952 0.05722214 0.8814756          

C.tatrae-C.bohemica     -0.002996152 -0.077664785 0.07167248 0.9999959          

C.r.agg-C.moravica      -0.008384880 -0.069541788 0.05277203 0.9982851          

C.rotundifolia-C.moravica   0.009446354 -0.034815767 0.05370847 0.9865263          

C.scheuchzeri-C.moravica   0.010859107 -0.050297801 0.07201601 0.9941891          

C.tatrae-C.moravica      0.040165360 0.004096983 0.07623374 0.0218881´          

C.rotundifolia-C.r.agg    0.017831233 -0.041851798 0.07751426 0.9429030          

C.scheuchzeri-C.r.agg     0.019243986 -0.053852500 0.09234047 0.9662291          

C.tatrae-C.r.agg       0.048550240 -0.005337205 0.10243768 0.0971807          

C.scheuchzeri-C.rotundifolia 0.001412753 -0.058270278 0.06109578 0.9999997          

C.tatrae-C.rotundifolia    0.030719006 -0.002789568 0.06422758 0.0877556          
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C.tatrae-C.scheuchzeri    0.029306253 -0.024581191 0.08319370 0.5764171          

Tab. A14: Proporce variabilních markerů matice 1 všech zastoupených taxonů 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0321´ 

Tukey multiple pair comparisons of means 

               diff     lwr     upr     p adj 

C.moravica-C.bohemica     0.002061856 -0.29161091 0.2957346 1.0000000          

C.r.agg-C.bohemica      -0.046391753 -0.37472789 0.2819444 0.9980199          

C.rotundifolia-C.bohemica   0.056701031 -0.23286422 0.3462663 0.9908789          

C.scheuchzeri-C.bohemica   0.036082474 -0.29225366 0.3644186 0.9994103          

C.tatrae-C.bohemica      0.118780816 -0.15507045 0.3926321 0.7767118          

C.r.agg-C.moravica      -0.048453608 -0.27274989 0.1758427 0.9857721          

C.rotundifolia-C.moravica   0.054639175 -0.10769456 0.2169729 0.9086743          

C.scheuchzeri-C.moravica   0.034020619 -0.19027566 0.2583169 0.9972259          

C.tatrae-C.moravica      0.116718960 -0.01556377 0.2490017 0.1093672          

C.rotundifolia-C.r.agg    0.103092784 -0.11579797 0.3219835 0.7125709          

C.scheuchzeri-C.r.agg     0.082474227 -0.18561111 0.3505596 0.9357634          

C.tatrae-C.r.agg       0.165172568 -0.03246256 0.3628077 0.1454967          

C.scheuchzeri-C.rotundifolia -0.020618557 -0.23950931 0.1982722 0.9997221          

C.tatrae-C.rotundifolia    0.062079785 -0.06081473 0.1849743 0.6497496          

C.tatrae-C.scheuchzeri    0.082698342 -0.11493679 0.2803335 0.8012591          

 

MATICE 2 

Výsledky signifikantnost DW index a Nei´s gene diversity index (ANOVA α < 0.05) 

Tab. A15: DW index matice 2 subalpinum 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0813 

Tukey multiple pair comparisons of means 

               diff     lwr     upr     p adj 

C.r.agg-C.bohemica      -146.102575 -374.1182 81.91309  0.2204632          

C.scheuchzeri-C.bohemica   -81.987789 -279.4551 115.47957  0.5233024          

C.tatrae-C.bohemica     -151.908677 -326.0585 22.24117  0.0840468          

C.scheuchzeri-C.r.agg     64.114785 -133.3526 261.58215  0.6897055          

C.tatrae-C.r.agg        -5.806102 -179.9559 168.34374  0.9993866          

C.tatrae-C.scheuchzeri    -69.920888 -201.5658 61.72402  0.3426448          

 

Tab. A16: Nei´s gene diversity index matice 2 subalpinum 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.244 

Tukey multiple pair comparisons of means 

               diff     lwr     upr     p adj 
C.r.agg-C.bohemica     -0.054982818 -0.18645423 0.07648859  0.5180113          

C.scheuchzeri-C.bohemica  -0.032302405 -0.14615999 0.08155518  0.7646252          

C.tatrae-C.bohemica     0.001699122 -0.09871383 0.10211207  0.9999194          

C.scheuchzeri-C.r.agg    0.022680412 -0.09117717 0.13653799  0.8974863          



Příloha 4  

254 
 

C.tatrae-C.r.agg      0.056681940 -0.04373101 0.15709489  0.3004813          

C.tatrae-C.scheuchzeri   0.034001527 -0.04190353 0.10990658  0.4673005          

 

MATICE 3 

Výsledky signifikance DW index a Nei´s gene diversity index (ANOVA α < 0.05) 

Tab. A18: DW index matice 3 Slovensko 

Tab. A18a: Taxony 
one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.154 

Tukey multiple pair comparisons of means 

                 diff    lwr     upr     p adj 

C.rotundifolia-C.moravica    72.06464 -19.44753 163.57681  0.1423250 

C.tatrae-C.moravica       45.85881 -27.75355 119.47117  0.2837958 

C.tatrae-C.rotundifolia     -26.20583 -99.81819 47.40653  0.6522657 

 
 

Tab. A18b: Skupiny 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.517 

Tukey multiple pair comparisons of means 

               diff     lwr     upr    p adj 

podhuri-nizina      -7.298511  -79.48323  64.88621  0.9655151 

subalpinum-nizina    25.048717  -44.87259  94.97003  0.6488189 

subalpinum-podhuri    32.347228  -41.59835  106.29281  0.5278395 

 

Tab. A19: Nei´s gene diversity index matice 3 Slovensko 

Tab. A19a: Taxony 
one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.0054* 

Tukey multiple pair comparisons of means 

                 diff    lwr     upr     p adj 

C.rotundifolia-C.moravica  0.01122566 -0.028661904 0.05111322 0.7641479          

C.tatrae-C.moravica     0.04132464 0.009239097 0.07341018 0.0099486*          

C.tatrae-C.rotundifolia   0.03009898 -0.001986562 0.06218452 0.0688683          
 

Tab. A19b: Skupiny 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.00312* 

Tukey multiple pair comparisons of means 

               diff     lwr     upr    p adj 

podhuri-nizina      0.02757951 -0.001659798 0.05681883 0.0670887 

subalpinum-nizina     0.04294052 0.014618026 0.07126301 0.0025066* 

subalpinum-podhuri    0.01536100 -0.014591568 0.04531357 0.4193763 

 

MATICE 4 

Výsledky signifikance DW index a Nei´s gene diversity index (ANOVA α < 0.05) 
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Tab. A20: DW index matice 4 C. tatrae Mengusovská dolina ve Vysokých Tatrách 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.198 

Tukey multiple pair comparisons of means 

            diff    lwr     upr    p adj 

klec-alp.bezlesi   -44.39434 -108.85753 20.06885  0.2145539          

les-alp.bezlesi    -32.34723 -91.77935 27.08490  0.3713552          

les-klec        12.04711 -54.00800 78.10223  0.8899045          

 

Tab. A21: Nei´s gene diversity index index matice 4 C. tatrae Mengusovská dolina ve Vysokých Tatrách 

one-way ANOVA: Konfidenční interval 95%, hodnota Pr (>F) = 0.333 

Tukey multiple pair comparisons of means 

             diff     lwr     upr     p adj 

klec-alp.bezlesi   -0.011672609 -0.04052216 0.01717694 0.5709857          

les-alp.bezlesi   -0.015361002 -0.04195897 0.01123697 0.3301486          

les-klec       -0.003688394 -0.03325038 0.02587360 0.9467005          
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13 Příloha 5 Obrázková příloha 

(foto: K. Šemberová, M. Folbrová) 

 
Obr. 110: Polonící poupata taxonu C. tatrae z alpínského bezlesí Vysokých Tater (populace z lokality 
Mengusovská dolina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 111: Vzpřímená poupata taxonu C. tatrae v experimentálních podmínkách (Experiment I. 2016). 
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Obr. 112: Rozestálá pozice kališních cípů C. tatrae vypěstovaných v experimentálních podmínkách v Praze 
(Experiment I. 2016). 

 
Obr. 113: Variabilita v barvě a tvaru květů jednoletých rostlin C. tatrae vypěstovaných v experimentálních 
podmínkách v Praze (Experiment II. 2017). Odstálost korunních a kališních cípů, zúžená báze koruny a barva květu 
se často udává jako determinační znak (Kovanda 2000). 
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Obr. 114: Variabilita v barvě květů dvouletých rostlin C. tatrae vypěstovaných v experimentálních podmínkách 
v Praze (Experiment I. 2016). 

 
Obr. 115: Variabilita tvaru přízemních listů rostlin C. tatrae vypěstovaných v experimentálních podmínkách 
v Praze (Experiment I. 2016). Tvar čepele, charakter okraje a délka řapíku přízemních listů je často uváděn 
v literatuře (Kovanda 2000). 
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Obr. 117: Sklizeň jednoletých rostlin v roce 2018 (Experiment II. 2017). 

 
Obr. 118: Druhý rok po přesunu dvouletých rostlin ze skleníku do zahrady (Experiment I. 2016). 
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Obr. 119: Před sklizní dvouletých rostlin (Experiment I. 2016). Dvouleté rostliny jsou v pravé části zapuštěného 
záhonu, v levé části jsou jednleté semenáčky Experimentu II. 2017. 

 
Obr. 120: Habitaty (alpínské bezlesí, kleč, les) na příkladu Vysokých Tater (Mengusovská dolina). 
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Obr. 121: Přítomnost odění na hranách C. tatrae vypěstovaných v experimentálních podmínkách v Praze 
(Experiment I. 2016). 
 

 


