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Abstrakt 

Tato práce je rešerší dosud vydaných článků a studií zabývajících se okruhem 

Galium mollugo. Jejím cílem je stručné seznámení s morfologií a členěním rodu Galium 

L., zejména pak okruhu Galium mollugo v rámci střední Evropy. Stručně jsou popsány 

evoluční procesy (hybridizace, polyploidizace a alopatrická speciace), které se podílely 

na diferenciaci a znesnadňují určování druhů. Vymezení většiny taxonů je nejasné a 

vyžaduje další studium. Závěrem představuji metody, které budou použity k řešení 

problematiky v mé budoucí diplomové práci: průtokovou cytometrii a klasickou 

morfometriku. Zmíním i možnost využití molekulárních metod. 

Klíčová slova: okruh Galium mollugo, morfologie, FCM, taxonomie, 

hybridizace. 

Abstract 

This is a review of previously published articles and studies on the Galium 

mollugo complex in Central Europe. Its aim is a brief introduction to the morphology 

and classification of the genus Galium L., especially the group Galium mollugo within 

Central Europe. The evolutionary processes (hybridization, polyploidization and 

allopatric speciation) responsible for differentiation within this group are described. 

Delimitation of taxa and their identification are difficult and require additional studies. 

The methods that will be used in my diploma thesis (flow cytometry and classical 

morphometry) are introduced. The potential of use of molecular methods are also 

mentioned. 

Key words: Galium mollugo group, mophology, FCM, taxonomy, hybridization 
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1 Úvod 

Galium L. je jeden z více než 600 rodů rozsáhlé čeledi Rubiaceae (Stevens, 2020). 

Obsahuje přibližně 650 druhů, což z něho dělá jeden z největších rodů kvetoucích 

rostlin (Chen & Ehrendorfer, 2011). Podle fylogenetické rekonstrukce je parafyletický 

(Yang et al., 2008, Ehrendorfer et at., 2018). Jeho zástupci se vyskytují téměř na všech 

kontinentech. Souhra několika faktorů činí ze svízelů taxonomicky obtížný rod. 

Jednotlivé druhy si jsou navzájem velmi podobné, mnohdy jsou velmi polymorfní, ale 

zároveň málo geograficky diferencované (Pobedimova 2000).  

V České republice se vyskytuje 25 druhů svízelů. Jsou rozděleny do 8 sekcí. 

Nejpočetnější zastoupení druhů u nás je ze sekcí Leiogalium Lebed. (Galium mollugo, 

G. album, G. glaucum, G. schultesii, G. sylvaticum), dále z Leptogalium Lange (G. 

pumilum, G. valdepilosum, G. sudeticum, G. austriacum, G. saxatile) a Kolgyda 

Dumort. (G. spurium, G. aparine, G. tricornutum, G. verrucosum, G. parisiense), dále 

Platygalium Koch. (G. rotundifolium, G. boreale, G. rubioides), Trachygalium K. 

Schum. (G. rivale, G. uliginosum), Aparinoides (Jordan) Gren. (G. palustre, G. 

elongatum), Galium (G. verum, G. wirtgenii) a Hylaea (Griseb.) Ehrend. (G. odoratum) 

(Štěpánková, 2000). 

Cílem této bakalářské práce je shrnout dosud získané informace o okruhu Galium 

mollugo na území střední Evropy, představit mikroevoluční procesy, které jím hýbou, a 

nastínit metodiku, která je vhodná pro jeho další studium. 

2 Morfologie rodu Galium – svízel 

Rostliny rodu Galium jsou jednoleté až vytrvalé byliny s bohatě větvenými tenkými 

kořeny a často i oddenky. Lodyhy jsou přímé až vystoupavé, většinou větvené, často 

oděné drobnými chlupy, někdy se sterilními přízemními prýty. Listy jsou přisedlé, 

palisty velikostí i tvarem od listů nerozlišitelné, často pomnožené, spolu s listy 

uspořádané v 4–12četných přeslenech. Květy jsou uspořádané v chudokvětých 

vrcholících skládajících často bohatě větvené úžlabní nebo terminální laty nebo vidlany. 

Listeny jsou tvarem a velikostí podobné listům, jen v horní části květenství jsou drobné, 

úzce eliptické, kratší než květní stopky. Květní stopky jsou zpravidla delší než 

semeníky, bez listenců. Květy jsou většinou oboupohlavné, někdy postranní květy 

vrcholíku jen jednopohlavné. Kalich chybí nebo je silně redukovaný. Koruna je 4–

5četná, většinou kolovitá, méně často nálevkovitá, bílá, nazelenalá až žlutá, korunní 
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trubka je zřetelná, nanejvýš stejně dlouhá jako ploché nebo miskovitě prohnuté korunní 

cípy. Čnělky jsou dvě, srostlé nanejvýš do 2/3, blizna je kulovitá. Plodem je dvounažka, 

za zralosti se rozpadající na dvě merikarpia se suchým perikarpem, na povrchu s 

háčkovitými chlupy nebo bez nich (Krendl, 1967, Ehrendorfer a Krendl, 1976, 

Štěpánková, 2000). 

3 Vnitřní členění 

Rod Galium je v Evropě členěn do 8 sekcí (Ehrendorfer a Krendl, 1976). Jednotlivé 

sekce se vzájemně liší velkým počtem znaků, především pak počtem listů a palistů 

v přeslenu (v následujícím textu uvedeny v závorce). Platygalium (4), Trachygalium (6–

10), Hylaea (6–9), Aparinoides (4–6), Galium (6–12), Leiogalium (5–13) a Leptogalium 

(5–9) jsou vytrvalé byliny, zatímco v sekci Kolgyda (4–11) jsou naproti tomu jednoleté 

byliny (Ehrendorfer a Krendl, 1976, Štěpánková, 2000). Dál se budu věnovat pouze 

sekci Leiogalium, která zahrnuje i okruh G. mollugo. 

4 Popis sekce Leiogalium 

Tato sekce obsahuje vytrvalé, až 100 cm vysoké byliny bez sterilních přízemních 

prýtů, s oddenky. Čtyřhranná lodyha je lysá či oděná chlupy. Listy a palisty jsou v 3–

5četných přeslenech, s jedinou vyniklou žilkou. Květenství je mnohokvěté, protáhlé, 

vejcovité až kuželovité. Květy mají kolovitou bílou korunu, korunní cípy jsou hrotité. 

Merikarpia jsou hladká, lysá (Kliphuis, 1986, Štěpánková, 2000, Ančev a Krendl, 

2011). 

Zástupci této sekce mají různé ploidní úrovně (Kliphuis, 1986). Jsou entomofilní a 

pro jejich květ je typická proterandrie (Ančev a Krendl, 2011). Do této sekce patří celá 

řada svízelů (v České republice 5 druhů; Galium mollugo, G. album, G. glaucum, G. 

schultesii a G. sylvaticum; Štěpánková, 2000) a je jedna z taxonomicky 

nejkomplikovanějších (Ančev a Krendl, 2011). Já se budu dále zabývat pouze okruhem 

G. mollugo, a to druhy, které rostou v České republice a okolních státech. 

5 Charakteristika okruhu Galium mollugo 

Tento komplex zahrnuje několik úzce příbuzných druhů a podruhů na diploidní a 

tetraploidní úrovni. Jejich taxonomie není vždy jasná (Kliphuis, 1983). Patří sem 
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vytrvalé byliny, hemikryptofyty (Michalková, 1993) s entomogamními květy a 

alogamním opylováním (Krendl, 1967). 

Jedná se o rostliny se sterilními přízemními výhonky nebo bez nich. Oddenek je 

dřevnatý, plazivý a bohatě větvený. Lodyha přímá až vystoupavá, silná, tuhá (např. u G. 

album subsp. pycnotrichum) nebo slabá a chabá (např. u G. mollugo), 10–180 cm 

dlouhá, oděná drobnými chloupky nebo zcela lysá, nad bází dřevnatá, čtyřhranná. Listy 

spolu s palisty jsou uspořádané v 6–8četných přeslenech, kratší než střední lodyžní 

články, podlouhlé až obkopinaté, s tenkou střední žilkou a okrajem jen mírně zahnutým. 

Květenství je široce vejcovité, protáhlé až protáhle kuželovité, husté (např. u G. album 

subsp. pycnotrichum) až volné (u G. mollugo). Květy jsou sympetalní, koruna kolovitá, 

se špičatými korunními lístky, bílá až nažloutlá, 3–5 mm v průměru. Plod má hnědou 

barvu, není specializovaný na šíření (Krendl, 1967, Ehrendorfer a Krendl, 1976, 

Michalková, 1993, Ančev a Krendl, 2011). 

Podle knihy Flora Europaea (Ehrendorfer a Krendl, 1976) tento okruh v Evropě 

zahrnuje G. mollugo L., G. album Mill. a jeho tři subspecie album, pycnotrichum (H. 

Braun) Krendl a prusense (C. Koch) Ehrend. et Krendl, dále G. heldreichii Hal. a G. 

protopycnotrichum. V minulosti nebyly druhy G. mollugo a G. album rozlišovány a 

často byly oba zahrnovány pod G. mollugo, jejich přesné rozšíření je proto zatím málo 

známé (Ehrendorfer a Krendl, 1976). Ančev a Krendl (2011) k tomuto okruhu řadí i G. 

lucidum All. V této práci volím tradiční vymezení tohoto okruhu podle knihy Flora 

Europaea a druhem G. lucidum se dále nezabývám. Z okruhu G. mollugo se ve střední 

Evropě vyskytují 3 taxony: G. mollugo, G. album subsp. album a G. album subsp. 

pycnotrichum (Ehrendorfer a Krendl, 1976). 

5.1 Rozšíření 

Okruh Galium mollugo se vyskytuje v téměř celé Evropě, ve Středozemí a 

západní Asii (obr. 1 a 2). Obývá horké středozemní i chladné vysokohorské oblasti, 

roste na skalách i na hlubokých půdách. Zavlečen byl až na Kanárské ostrovy nebo 

třeba do Severní Ameriky. Největší diverzity dosahuje na Balkánském poloostrově a ve 

východním Středozemí (Krendl, 1967). 
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Obrázek č. 1: Rozšíření Galium mollugo agg. (Hultén a Fries, 1986) 
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Obrázek č. 2: Rozšíření Galium album subsp. album, G. album subsp. prusense, G. 

samothracicum, G. heldreichii, G. album subsp. pycnotrichum, G. productum, G. 

mollugo s. str. a G. reiseri (Meusel a Jäger, 1992). Druhy G. samothracicum, G. 

productum a G. reiseri nejsou součástí okruhu G. mollugo. 

5.2 Galium mollugo – svízel povázka 

Galium mollugo je diploidní druh (2n=22) (Ehrendorfer a Krendl, 1976). Roste na 

mezofilních i vlhkých aluviálních loukách a březích rybníků, na vlhkých až čerstvě 

vlhkých, hlubokých, kyprých a živinami bohatých půdách. Nejčastěji se vyskytuje ve 

společenstvech svazu Arrhenatherion (kde je diagnostickým druhem) a řádu 

Molinietalia. Jako původní je nejspíš pouze ve Středozemí a v jižní části střední Evropy, 

na sever expandoval druhotně. Těžiště jeho rozšíření leží v jihozápadní a střední 

Evropě. Na Britském souostroví je jen okrajově a to v jihovýchodní Anglii. Vyskytuje 

se na severu po Německo, Polsko, dále na východ přes Ukrajinu do Rumunska a přes 

Srbsko až do střední a západní části Středozemí (Štěpánková, 2000). 
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Galium mollugo má dlouhé, bohatě větvené a plazivé oddenky. Lodyha je 

poléhavá až vystoupavá, (40–)60–70(–140) cm vysoká, často větvená, čtyřhranná, 

lámavá a lysá, vzácně u báze chlupatá. Listy a palisty jsou v 5–8četných přeslenech, 

široce obkopinaté až úzce obvejčité, (10–)15–18(–25) mm dlouhé a (3–)5–7(–8) mm 

široké, hrotité, na okraji drsné drobnými, k vrcholu namířenými osténkatými chloupky, 

světle zelené, na svrchní straně lesklé, na spodní matné až ojíněné. Květenství je 

rozkladité, v obrysu široce vejčité, s řídkými vrcholíky, chudokvěté, dolní větve 

květenství rozestálé až šikmo dolů odstávající. Květní stopky jsou 2,0–4,0(–5,0) mm 

dlouhé. Koruna je kolovitá, má 2–3 mm v průměru, je bílá, téměř až k bázi členěná 

v ploché, hrotité korunní cípy, čnělky jsou srostlé pouze u báze. Merikarpia jsou 

polokulovitého tvaru, 1,2–1,4 mm dlouhá a 0,8–1 mm široká, hnědočerná až černá, s 

nevýraznou skulpturou perikarpu. Druh kvete od června do srpna (Ehrendorfer a 

Krendl, 1976, Michalková 1993, Štěpánková, 2000). 

5.3 Galium album – svízel bílý 

Galium album je tetraploidní druh (2n=44) (Ehrendorfer a Krendl, 1976) 

rozšířený po celé Evropě, a to ve východních a jižních oblastech, introdukován do 

většiny severovýchodu a severu Evropy, vyjma nejsevernějších částí (Ehrendorfer a 

Krendl, 1976, Kliphuis, 1983). Objevuje se na Kavkaze, v jihozápadní a střední Asii, 

západní Sibiři a v atlantské Severní Americe (Ančev a Krendl, 2011). 

Galium album má krátké, větvené oddenky. Lodyha je přímá, řídce vystoupavá až 

poléhavá, na bázi dřevnatící, (30–)50–70(–140) cm vysoká, větvená, čtyřhranná, někdy 

až mírně křídlatá, pevná, lysá nebo v dolní polovině hustě pýřitá, po hranách až mírně 

draslavá. Listy a palisty jsou v 5–8četných přeslenech, podlouhlé až úzce eliptické, 

někdy úzce kopinaté, na okraji drsné drobnými, k vrcholu namířenými obrácenými 

papilami. Květenství je spíše husté, latovité a stažené, v obrysu úzce vejčité nebo 

podlouhlé, odstávající dolní větve směřují šikmo vzhůru. Květní stopky jsou obvykle 

1,5–3  mm dlouhé. Koruna je kolovitá, má 2,5–3,8 mm v průměru, je bílá, korunní cípy 

jsou ploché a hrotité, čnělky srostlé do 1/3–1/2. Merikarpia jsou polokruhovitého tvaru, 

1,2–1,4 mm široká, hnědočerná až černá, lesklá, s nevýraznou skulpturou perikarpu. 

Druh kvete od června do srpna  (Ehrendorfer a Krendl, 1976, Štěpánková, 2000).  

Galium album vytváří hybridy s G. verum a G. sylvaticum (Jakubowska-Gabara a 

Rudzka, 2004).  
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Jako účelné se ve střední Evropě osvědčilo dělení druhu G. album na tři subspecie 

(viz také Tabulka 1), všechny tetraploidní, a to subsp. album, subsp. pycnotrichum a 

subsp. prusense (Štěpánková, 2000). 

 

 subsp. album subsp. 

pycnotrichum 

subsp. prusense 

výška rostliny (30–)40–50(–150) 

cm 

(30–)40–70(–140) 

cm 

<80 cm 

odění lodyhy lysá či roztroušeně 

pýřitá 

hustě pýřitě 

chlupatá 

lysá či chlupatá 

velikost listu 10–15(–22) mm 

dlouhý, 

2–4 mm široký 

15–25(–35) mm 

dlouhý, 

(3–)4–6 mm široký 

10–25 mm 

dlouhý, 

2–5 mm široký 

tvar listů úzce eliptické nebo 

úzce obkopinaté, 

pozvolna se 

zužující k vrcholu, 

na okraji podvinuté, 

lysé a lesklé 

podlouhlé, náhle se 

zužující k vrcholu, 

bez podvinutého 

okraje, roztroušeně 

až hustě chlupaté a 

matné 

obkopinaté až 

kopinaté, postupně 

se zužující směrem 

k vrcholu, kožovité 

tvar květenství v 

obrysu 

široce vejčité či 

podlouhlé 

široce vejčité podlouhlé, úzké 

barva koruny bělavá bělavá bělavá či nažloutlá 

doba kvetení VI.–VII. V.–VII. VI.–VIII. 

Tabulka č. 1: Porovnání znaků poddruhů druhu Galium album (Ehrendorfer a Krendl, 

1976, Štěpánková, 2000, Ančev a Krendl, 2011). 

5.4 Galium album subsp. album – svízel bílý pravý 

Poddruh roste na sušších až mírně vlhkých loukách a trávnících, pasekách, 

mezích, osluněných sutích, ve světlých, sušších, dubových, dubohabrových a borových 

lesích, na vysýchavých, čerstvých, slabě kyselých, zásaditých, většinou hlinitých, ale i 

písčitých půdách různé hloubky i zrnitosti. Vyskytuje se v řadě společenstev, například 

tříd Querco-Fagetea, Trifolio-Geranietea, Festuco-Brometea a řádů Arrhenatheretalia a 

Stipetalia calamagrostis (Štěpánková, 2000, Štěpánková a Kaplan, 2019). V Evropě 



 

8 
 

roste od hladiny moře do 1900(–2000) m n. m. (Ančev a Krendl, 2011). Vyskytuje se v 

celé Evropě vyjma jižní části Balkánského poloostrova, na východě zasahuje na západní 

Sibiř, do Malé Asie a na Kavkaz (Štěpánková, 2000).  

Lodyha (30–)40–50(–150) cm vysoká, lysá či roztroušeně pýřitá a v dolní 

polovině dosahuje 1,8–2,2 mm v průměru. Listy 10–15(–22) mm dlouhé a 2–4 mm 

široké, ve střední části lodyhy úzce eliptické nebo úzce obkopinaté a pozvolna se 

zužující k vrcholu, na okraji podvinuté, lysé a lesklé. Květenství je široce vejčité nebo 

podlouhlé. Koruna má 3,5–5 mm v průměru, je bělavá. Merikarpia tmavě červenohnědá. 

Poddruh kvete od června do července. (Ehrendorfer a Krendl, 1976, Michalková, 1993, 

Štěpánková, 2000, Ančev a Krendl, 2011).  

V zónách kontaktu se kříží s tetraploidním G. lucidum (Krendl, 1967) a G. verum, 

což vede ke vzniku  variabilních populací s řadou plodných hybridů. V hybridních 

rojích je možná téměř jakákoli kombinace morfologických znaků (Kliphuis, 1983). 

Morfotypy poddruhu vyrůstající po seči bývají zaměňovány s druhem G. mollugo 

(Štěpánková, 2000). 

5.5 Galium album subsp. pycnotrichum – svízel bílý chlupatý 

Poddruh má široký ekologický rozsah. Obývá louky, subxerofilní travnaté stráně, 

břehy řek, okraje teplomilných dubových, dubohabrových a borových lesů, houštiny a 

železniční náspy. Roste na vysýchavých, mělkých až středně hlubokých, lehčích a 

bázemi bohatých půdách (Štěpánková, 2000, Jakuboska-Gabara a Rudzka, 2004, Ančev 

a Krendl, 2011). Nejčastěji se vyskytuje ve společenstvech tříd Trifolio-Geranietea a 

Festuco-Brometea (Štěpánková, 2000). V Evropě roste od hladiny moře do 900(–1000) 

m n. m. (Ančev a Krendl, 2011). Vyskytuje se zejména ve středovýchodní a 

jihovýchodní Evropě (Ehrendorfer a Krendl, 1976). Severní hranice souvislého rozšíření 

probíhá jižní Moravou a Slovenskem, na jih přes Maďarsko a Rakousko do Chorvatska, 

Srbska a Albánie. Existují izolované arely ve středních Čechách, v Bulharsku a na 

Ukrajině (Štěpánková, 2000). 

Lodyha (30–)40–70(–140) cm vysoká, hustě pýřitě chlupatá a v dolní polovině má 

3–6 mm v průměru. Listy jsou ve střední části lodyhy podlouhlé, 15–25(–35) mm 

dlouhé a (3–)4–6 mm široké, náhle se zužující k vrcholu, nemají podvinuté okraje a na 

svrchní i spodní straně jsou roztroušeně až hustě chlupaté a matné. Květenství je 

obvykle široce vejčité a koruna bělavá. Merikarpia jsou černohnědá až černá. Poddruh 
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kvete od května do července (Ehrendorfer a Krendl, 1976, Michalková, 1993, 

Štěpánková, 2000, Ančev a Krendl, 2011). 

5.6 Galium album subsp. prusense 

Poddruh roste na alpínských trávnících, loukách a pastvinách (Ančev a Krendl, 

2011), nejčastěji na suchých stanovištích (Ehrendorfer a Krendl, 1976), na štěrkové a 

vápencové půdě. Roste ve výškách (1700–)1800–2500 m n. m. (Ančev a Krendl, 2011). 

Vyskytuje se v jihovýchodní Evropě (Ehrendorfer a Krendl, 1976). 

Lodyha je až 80 cm vysoká, lysá či pokrytá chlupy. Listy jsou 10–25 mm dlouhé a 

2–5 mm široké, obkopinaté až kopinaté, kožovité, postupně se zužující směrem 

k vrcholu; ze tří popisovaných poddruhů jsou nejužší a nejkratší. Květenství je 

podlouhlé, úzké a husté. Koruna je bělavá až nažloutlá. Poddruh kvete od června do 

srpna (Ehrendorfer a Krendl, 1976, Jakubowska-Gabara a Rudzka, 2004, Ančev a 

Krendl, 2011). 

Tento poddruh je oproti dvěma předchozím drobnější (Kliphuis, 1986).  

5.7 Galium heldreichii 

Galium heldreichii je diploidní druh (2n=22), vyskytující se v Egejské oblasti a 

v západní Anatolii (Ehrendorfer a Krendl, 1976). 

Lodyha je lysá nebo chlupatá, bohatě větvená, vystoupavá až přímá, u báze 

načervenalá, až 150 cm vysoká. Listy jsou načervenalé, 10–20(–30) dlouhé a 1–5 mm 

široké, podlouhlé až obkopinaté s jasně vyniklou střední žilkou. Květenství je husté, 

úzce vejčité. Květní stopky jsou stejně dlouhé jako průměr koruny, 2–3(–3,5) mm. 

Koruna bělavá, nazelenalá, až načervenalá. Prašníky tmavě hnědé až purpurové 

(Ehrendorfer a Krendl, 1976). 

V okruhu Galium mollugo se G. heldreichii a G. protopycnotrichum vyznačují 

absencí oddenků, což je hlavní rozlišovací znak proti ostatním diploidním zástupcům 

okruhu G. mollugo (Kliphuis, 1986).  

5.8 Galium protopycnotrichum 

Galium protopycnotrichum je diploidní druh (2n=22) (Ehrendorfer a Krendl, 1976) 

blízce příbuzný ke G. heldreichii (Kliphuis, 1986). Roste na otevřených stanovištích i v 

řídkých lesích, na suchých, štěrkovitých až kamenných stanovištích, většinou na 
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vápencovém podkladu, ve výškách 200–1900(–2200) m n. m. (Ehrendorfer a Krendl, 

1976, Ančev a Krendl, 2011). Vyskytuje se v jihovýchodní Evropě a jihozápadní Asii 

(Ančev a Krendl, 2011). 

Lodyha je (10–)20–60(–80) cm vysoká, přímá až vystoupavá, čtyřhranná, lysá nebo 

chlupatá, málo větvená. Listy jsou v 6–8četném přeslenu, 10–20(–30) mm dlouhé a 

1,5(–5) mm široké, úzce obkopinaté nebo podlouhle eliptické, postupně se zužující 

k vrcholu s vyklenutým okrajem a úzkou střední žilkou. Květenství je protáhle vejčité. 

Květní stopky jsou 1–4 mm dlouhé. Koruna má (2–)3–5 mm v průměru, je bělavá či 

nažloutle bílá. Prašníky jsou nažloutlé až světle hnědé (Ehrendorfer a Krendl, 1976, 

Ančev a Krendl, 2011). 

6 Dosavadní studie 

Krendl (1967) studoval okruh G. mollugo v celé oblasti střední Evropy. Ke svému 

zkoumání využíval herbářové položky i živý materiál. K počítání chromozomů používal 

kořenové špičky a poupata. Výsledkem sledování mitózy bylo, že probíhá obvykle 

normálně a počítání chromozomů nečinilo obtíže. Dále uvádí, že pro strukturální studie 

nebyly malé chromozomy okruhu G. mollugo příliš vhodné, satelity ani primární zúžení 

nešlo jasně rozeznat. Při pozorování meiózy pylu nebylo možné v profázi chromozomy 

rozlišit, naopak v metafázi I a II byly chromozomy snadno rozpoznatelné. Vysoké 

teploty a sucho však mohou způsobovat poruchy pylové meiózy, tzv. lepení 

chromozomů, a to zejména u G. lucidum a G. album subsp. pycnotrichum, které se 

vyskytují na velmi suchých místech. V takových případech je vhodnější studovat 

pylovou mitózu nebo mitózu u semenáčků. K meiózovým poruchám dochází také často 

v důsledku podchlazení. U diploidního druhu G. mollugo sbíraném v různých biotopech 

pozoroval v pylových mateřských buňkách značné rozdíly ve velikosti chromozomů. 

Podobně tomu tak bylo i u tetraploidního poddruhu G. album subsp. album a u druhu G. 

lucidum. Obecně však, kromě této nepravidelnosti, se velikost chromozomů v okruhu G. 

mollugo s vyšší ploidní hladinou (4x) v průměru snižuje. Populace okruhu G. mollugo, 

které F. Krendl cytologicky vyšetřoval, taxonomicky členil na G. mollugo, G. 

corrudifolium, G. truniacum, G. montis-arerae, G. album subsp. album, G. album 

subsp. pycnotrichum, G. lucidum a G. meliodorum. Na závěr shrnuje poznatek, že 

diferenciace tohoto okruhu je do značné míry adaptivní a projevuje se zejména ve 
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znacích na oddenku, ve výšce rostliny, větvení stonku, tvaru listů a květenství a 

velikosti a barvě květů. 

Kliphuis (1983) studoval variabilitu v počtu chromozomů u svízelů ze 

severozápadního Španělska. Ze sedmi zahrnutých druhů patří dva do okruhu G. 

mollugo. Ve studovaném materiálu identifikoval diploidy i tetraploidy. Celý okruh 

označuje jako taxonomicky složitý, jednotlivé taxony jsou někdy hodnoceny jako 

druhy, jindy jako poddruhy. Taxonomické hodnocení není zcela jasné, zejména kvůli 

velké variabilitě určovacích znaků, které navíc často mají překryvy. K určování je proto 

potřeba využít celý soubor znaků. Zjištěné diploidy hodnotí jako G. mollugo, zatímco 

tetraploidy jako G. album. Oba druhy dělí efektivní reprodukční bariéra. I přes 

opakované pokusy se mu nepodařilo získat jejich křížence, což považuje za důvod, proč 

mají být oba cytotypy hodnoceny jako samostatné druhy. V rámci G. mollugo směrem 

na jih přibývají rostliny s chlupatou lodyhou. Vnitrodruhová klasifikace uvnitř G. album 

je složitá a krajní typy jsou spojeny plynulou škálou intermediárních rostlin. 

Kliphuis (1986) studoval rod Galium na Balkánském poloostrově, včetně okruhu G. 

mollugo. Ve studovaném materiálu této sekce identifikoval diploidy a tetraploidy. 

Diploidy hodnotí jako G. heldreichii a G. lovcense a tetraploidy jako G. album subsp. 

album, G. album subsp. pycnotrichum a G. album subsp. prusense. Rostliny pěstoval 

v botanické zahradě univerzity v Utrechtu. Galium heldreichii je na rozdíl od blízce 

příbuzného G. lovcense drobnější, má užší listy, menší květy a kratší květní stopky. Oba 

druhy se od G. mollugo (což je další diploidní taxon okruhu) liší především absencí 

oddenků. Dále uvádí, že G. album subps. pycnotrichum má široce obkopinaté listy, 

náhle se zužující k vrcholu, oproti G. album subsp. album, které má listy kopinaté až 

obkopinaté, pozvolně se zužující k vrcholu. Galium album subsp. prusense se od 

zbylých dvou poddruhů liší menší velikostí, úzkým, v obrysu podlouhlým květenstvím a 

nažloutlými květy. Poslední ze zmíněných znaků však není zcela dobrým rozlišovacím 

znakem. Květy sbírané v Bulharsku byly místo nažloutlých bílé. 

Michalková (1993) studovala okruh G. mollugo agg. v západokarpatských a 

panonských regionech na Slovensku. Při karyologickém studiu potvrdila výskyt 

diploidů i tetraploidů. Zkoumané taxony člení na druhy, poddruhy a variety. Její studie 

ukazuje, že oba (diploidní i tetraploidní) cytotypy z okruhu G. mollugo (dříve 

označovány souhrnně „G. mollugo“) vykazují morfologické i ekologické podobnosti 

napříč oblastí Praecarpaticum. Cytotypy, se nepatrně liší ve velkém souboru znaků, 

například délkou lodyh, tvarem listů nebo květenství, koruny a plodů, ale také 
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preferencí jiných stanovišť. Areály druhů G. mollugo a G. album se na Slovensku 

překrývají. Když rostou spolu na lokalitě, je obtížné je rozlišit, protože jsou si podobné 

především tvarem a konzistencí listů, větvením, odklonem větví a délkou primárního 

květenství. Výskyt G. lucidum nebyl na Slovensku potvrzen, rostliny takto označované 

hodnota jako G. album subsp. suberectum. Dochází k závěru, že stanovení počtu 

chromozomů je nezbytné pro identifikaci ploidní úrovně u G. mollugo agg. Variabilitu 

tohoto okruhu na Slovensku třídí na G. mollugo (2n = 22), G, pycnotrichum (2n = 44) 

s var. pycnotrichum a vertesense, dále druh G. album (2n = 44), pod který spadá subsp. 

album s var. album a praticolum a subsp. suberectum. Dále uvádí vzácně se 

vyskytujícího hybrida, G. album × G. verum (2n = 44), jehož rodičovské taxony jsou na 

lokalitě vždy přítomny.  

Jakubowska-Gabara a Rudzka (2004) studovaly variabilitu některých 

morfologických znaků na listech a květech G. mollugo agg. v provincii Lodž ve 

středním Polsku. Snahou této studie bylo porozumět mezidruhové variabilitě a zjistit 

taxonomickou diverzitu. Biometrické studie se týkaly hlavně listů odebraných ze střední 

části lodyhy a znaků na květech a květních stopkách. Výsledky biometrických testů 

byly podrobeny statistické analýze. Mezi vzorky jednotlivých taxonů byla zjištěna velká 

variabilita znaků na listech. Nejvyšší hodnoty variačního koeficientu byly zjištěny u 

úhlu báze listu, úhlu vrcholu listu a délky listu. Nejmenší variabilita byla zjištěna u 

průměru koruny. Základní znaky odlišující G. mollugo jsou průměr koruny, délka 

květní stopky a tvar květenství. Nejproměnlivějším znakem u tohoto druhu byl úhel 

vrcholu a báze listu, naopak nejméně proměnlivým znakem byla vzdálenost nejširší 

části listu od báze, délka květní stopky a průměr koruny. Tento posledně zmíněný znak 

je vzhledem k jeho standardní odchylce vhodný jako diagnostický znak pro tento druh. 

Galium mollugo upřednostňuje vlhké až mokré louky a říční břehy oproti lesům a 

mýtinám. Za hlavní znaky k rozlišování G. album a G. mollugo jsou považovány 

průměr koruny, délka květní stopky a tvar květenství. Za klíčové znaky G. album subsp. 

prusense jsou považovány úzké, protáhlé květenství a nažloutlá koruna. Upřednostňuje 

louky před jinými stanovišti. Poddruh G. album subsp. album se vyznačuje bílou 

korunou, široce vejčitým květenstvím a obkopinatými listy, pozvolně se zužující k 

vrcholu. Preferuje suché louky. Poddruh G. album subsp. pycnotrichum  se vyznačuje 

podlouhlými až široce obkopinatými listy, náhle se zužující k vrcholu. Má široký 

ekologický rozsah, roste na loukách, březích řek a okrajích lesů i křovin. Důležitým 

rozlišovacím znakem G. album subsp. album od subsp. pycnotrichum je menší úhel 
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vrcholu listu a nepřítomnost chlupů na lodyze a listech. Na základě počtu lokalit, kde 

byly nalezeny jednotlivé taxony, vědkyně předpokládají, že ve středním Polsku je 

nejčastější G. album subsp. album a relativně vzácné je G. album subsp. prusense.  

Ančev a Krendl (2011) studovali morfologii, rozšíření, vzájemné vztahy a také 

počty chromozomů druhů sekce Leiogalium na území Bulharska. Shrnuli druhovou 

diverzitu svízelů v bulharské flóře, jejich morfologii, rozšíření a ekologii, geografické 

vztahy a počty chromozomů. Zmiňují, že morfologická variabilita v rodu Galium je 

komplikována hybridizací. Morfologická variabilita druhů sekce Leiogalium se týká 

velkého množství znaků, především pak velikosti listů, což může souviset 

s ekologickými charakteristikami stanoviště. Uvádí, že pro správnou identifikaci je 

třeba rostlin s dobře vyvinutými květy. Autoři člení bulharské taxony sekce Leiogalium  

na širolisté (kam patří i okruh G. mollugo) a úzkolisté. Ve své studii uvádějí 18 druhů a 

2 nenominátní poddruhy sekce Leiogalium a 1 hybrida (G. album × G. verum = G. 

×pomeranicum (2n = 44), vyskytujícího se společně s rodičovskými druhy a populacemi 

nad hranicí lesa). Z těchto druhů uvádí i 3 patřící do okruhu G. mollugo: diploidní G. 

lovcense a tetraploidní G. album subsp. album, G. album subsp. pycnotrichum, G. 

album subsp. prusense a G. lucidum. Dřevnatá kořenová hlava bez oddenků odlišuje G. 

lovcense od příbuzného G. lucidum a formy G. album s úzkými listy. Autoři považují G. 

protopycnotrichum pouze za krajní typ G. lovcense. G. album subsp. album patrně 

hybridizuje s G. lucidum.  

7 Evoluční procesy podílející se na diferenciaci okruhu 

K procesům, které se podílely na diferenciaci okruhu Galium mollugo, patří 

hybridizace, polyploidizace a alopatrická speciace, které představím a stručně popíšu. 

7.1 Hybridizace 

Hybridizace nezastupitelně provází evoluci cévnatých rostlin. Je to křížení mezi 

druhy nebo geneticky odlišnými populacemi stejného druhu (Soltis a Soltis, 2009). 

Výsledkem křížení dvou vzájemně nepříbuzných jedinců je potomek (hybrid), který je, 

nebo již není schopen další reprodukce. Tento jev se zdál být v minulosti vzácný, 

ukázalo se však, že u rostlin je naprosto běžný (Briggs a Walters, 2001).  

K hybridní speciaci může dojít mezi druhy stejných ploidií, přičemž i výsledný 

hybrid si zachovává stejnou ploidii (tzv. homoploidní hybridní speciace) nebo mnohem 
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častěji prostřednictvím alopolyploidie, což je speciace prostřednictvím hybridizace a 

zdvojnásobení genomu. Naproti tomu autopolyploidie označuje zdvojnásobení genomu 

uvnitř druhu, přičemž může zahrnovat i hybridizaci mezi různými populacemi stejného 

druhu (Soltis a Soltis, 2009). 

Hybridní roje jsou potomci opakovaného křížení dvou druhů, včetně zpětného 

křížení hybridů s rodičovskými druhy, které se vyznačují ohromnou proměnlivostí 

znaků (Briggs a Walters, 2001). Správné taxonomické určení druhu v hybridním roji, je 

nanejvýš složité. 

Hybridní jedinci vznikají v přírodě naprosto přirozeně, lze je však získat i 

experimentálně ve sklenících a laboratořích. Využití hybridizace je především v oblasti 

šlechtitelství, ale i ve vědě, kdy chceme zjistit původ daného hybrida (Briggs a Walters, 

2001). 

V rámci rodu Galium vznikají hybridní rostliny jen mezi některými druhy, ale 

někdy i mezi různými sekcemi. Většina z nich má ale pravděpodobně krátký život a 

jsou zastoupeny jen malými populacemi nebo jednotlivými rostlinami (Ančev a Krendl, 

2011). Experimentální nebo molekulární důkaz pro existenci většiny těchto kříženců 

zatím chybí.  

V České republice je spolehlivě zdokumentován pouze jeden kříženec: G. album 

× G. verum = G. ×pomeranicum Retz., neboli svízel pomořanský. Kříženec je ve většině 

znaků přibližně intermediární mezi oběma rodičovskými druhy. Lodyha je i v dolní 

polovině čtyřhranná, obvykle lysá. Listy a palisty jsou v 6–11četných přeslenech, úzce 

obkopinaté, 1,3–2,5 mm široké, ploché, jen na okrajích mírně podvinuté, na spodní 

straně roztroušeně pýřité. Květenství je bohatě větvené, větve dlouhé, rozestálé. Koruna 

má 3,5–4,5 mm v průměru a je žlutobílá, korunní cípy jsou hrotité. Kříženci jsou fertilní 

a dochází tak ke zpětnému křížení. V České republice se relativně často vyskytují na 

území výskytu obou rodičů (Štěpánková, 2000). 

7.2 Polyploidizace 

Polyploidizace je nejčastějším případem saltační speciace. U rostlin je naprosto 

běžným jevem a sehrála v evoluci krytosemenných významnou roli. Je známá u řas, 

mechorostů a nejrozšířenější mezi kapraďorosty a jejich příbuznými. Je však nápadně 

vzácná u hub a rostlin nahosemenných. Zjistit původ polyploida ve volné přírodě není 

nic snadného, zpravidla existuje více diploidních druhů, které mohou být daným 
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rodičem (Briggs a Walters, 2001). Odhad skutečné frekvence polyploidizace tkví ve 

šťastném výběru taxonu ke studování a v použití jeho správného základního počtu 

chromozomů. Pozornost byla směřována především na krytosemenné rostliny (Soltis et 

al., 2009). 

V principu jde o znásobení chromozomové sady (Briggs a Walters, 2001). Tato 

duplikace celého genomu, hrála dramatickou roli v diverzifikaci většiny, ne-li všech 

eukaryotických linií a možná právě nejpůsobivěji v již zmíněných krytosemenných 

(Soltis et al., 2009). Znásobení téže chromosomové sady, tedy u jednoho individua se 

nazývá autopolyploidií. Z diploidního jedince se stává kupříkladu autotetraploid, který 

obsahuje 4 homologní sady chromozomů, oproti původním dvěma. Během tetraploidní 

meiózy je u něj možné sledovat tzv. univalenty (osamělé chromozomy) vzniknuvší 

překřížením ne dvou homologů, ale klidně tří i čtyř homologů najednou, protože 

párování zde začíná na několika místech chromozomů současně. Skupiny tří až čtyř 

chromozomů, které tvoří strukturu zvanou multivalenty, jsou také pozorovatelné. V 

případě neplodného hybrida může zdvojení počtu chromozomů obnovit jeho fertilitu. V 

případě alopolyplodie následuje polyploidizace po hybridizaci. S fertilitou nemá 

alopolyploidní jedinec problém, protože v jeho buňkách nevznikají jako u 

autopolyploidů multivalenty. (Briggs a Walters, 2001).  

7.3 Alopatrická speciace 

K alopatrické speciaci dochází, když jsou od sebe odlišné populace geograficky 

izolované (Soltis et al., 2009). Jinými slovy, druh pocházející od společného předka 

obývá postupem času geograficky rozdílná místa. Postupně a nezávisle se měnící 

potomci se od sebe morfologicky liší a mohou se navzájem i reprodukčně izolovat. 

Setkají-li se opět ve stejném čase na stejném místě, stanou se z nich sympatrické druhy 

(Briggs a Walters, 2001). 

K alopatrické diferenciaci pomohlo dojít například z důvodu ponoření pevninského 

mostu, přenosu propagulí na oceánské ostrovy či izolované horské vrcholy nebo 

z důvodu rozdělení pevniny kontinentálním driftem a horotvornou činností (Briggs a 

Walters, 2001). 

Morfologické a genetické změny probíhají buď souběžně, nebo se vyvíjejí 

rozdílnou rychlostí. Mnohdy není snadné z časových důvodů dané změny sledovat 

(Briggs a Walters, 2001). 
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8 Navazující diplomová práce 

V navazující diplomové práci budu studovat okruh Galium mollugo. Nejdříve budu 

zjišťovat ploidní diferenciaci, případně i diferenciaci ve velikosti genomu pomocí 

průtokové cytometrie. Následně budu hledat morfologické rozdíly mezi takto zjištěnými 

skupinami. Svízele z okruhu G. mollugo nebyly těmito metodami dosud studovány, 

proto se domnívám, že by jejich využití mohlo přinést nová zjištění. 

 

Otázky, na které se budu snažit najít odpovědi: 

1. Jaká je variabilita ve velikosti genomu?  

2. Existují v přírodě i ploidně smíšené populace? 

3. Jaké je rozšíření zjištěných cytotypů a dosud rozlišovaných taxonů v ČR? Na 

jakých stanovištích rostou? 

 

Základní cíle budoucí diplomové práce: 

1. Provedení cytometrického screeningu rostlin z okruhu Galium mollugo v ČR a 

jejich morfometrická analýza. 

2. Upřesnění znaků použitelných k určování rozlišených taxonů. 

3. Zmapování rozšíření rozlišených cytotypů/druhů. 

9 Úvod do metodologie 

Otázky pokládané v budoucí diplomové práci budou řešeny pomocí průtokové 

cytometrie a morfometrické analýzy. Využití molekulárních metod přesahuje cíl 

plánované práce. V budoucnu však na mou práci mohou navázat, proto je zde také 

stručně představuji.  

Z metod využívajících molekulární data lze použít sekvenování DNA, 

mikrosatelity i AFLP. Je složité předem určit, která metoda bude nejvhodnější.  

Pro blízce příbuzné druhy jsou vhodné AFLP a mikrosatelity. Pro mikrosatelity je 

však nutné vytvořit specifické primery, což je finančně i časově velmi náročné. AFLP 

není příliš vhodná pro polyploidní komplexy, kvůli problémům spojeným 

s vyhodnocováním dat. V tom naopak není žádný problém u sekvenování DNA. Ani 

jedna z metod však nemusí stačit pro správné určení fylogeneze, proto je vhodné 

metody kombinovat.  



 

17 
 

9.1 Průtoková cytometrie (FCM) 

K této metodě se používá přístroj zvaný cytometr. Základní princip jeho 

fungování spočívá v rozptylu světla a emisi fluorescence analyzovanými biologickými 

částicemi (Adan et al., 2017). Skládá se z průtokové komůrky, zdroje excitačního světla, 

optiky (sada filtrů a zrcadel), fotonásobičů, zesilovačů a připojeného počítače, který 

umožňuje digitalizaci dat, která ukládá ve formě histogramu. Cytometry se používají ve 

výzkumech zabývajících se tříděním a detekcí částic, určením ploidní úrovně nebo 

stanovením obsahu jaderné DNA (Suda, 2005). 

Před samotným měřením je třeba specificky nabarvit DNA tkáně, pomocí 

fluorescenčního barviva fluorochromu. Množství barvy musí být přímo úměrné 

množství DNA. Analyzovaná tkáň je přiváděna úzkou kapilárou pomocí destilované 

vody do průtokové komůrky. Tato trubička nutí jednotlivá jádra proplouvat lineárně za 

sebou. Dále je třeba barvivo ozářit světlem s vhodnou vlnovou délkou, která způsobí 

excitaci elektronu s následným uvolněním tepelné a světelné energie (Suda, 2011).  

Rostlinná tkáň obsahuje buňky se základním množstvím DNA, i buňky s duplikovanou 

genetickou informací. To je možné vizualizovat na histogramu, který bude obsahovat 

tzv. „píky“ (což jsou vrcholy Gaussovy křivky). Buňky v jiné fázi než G1 a G2 se 

nachází mezi těmito vrcholy (Suda, 2005).  

Přesnost těchto analýz je klíčová a vyjadřuje se pomocí CV (variačního 

koeficientu). Velice záleží na druhu materiálu, který studujeme, zda obsahuje 

sekundární metabolity či jiné zkreslující látky a podobně. Obecně platí, že CV do 3 % je 

analýza na dobré úrovni. Ke správnému a kvalitnímu výsledku patří i pravidelné 

seřízení přístroje (Suda, 2005). 

Výhodou této metody je rychlá příprava vzorků, rychlost analýz i velké množství 

dat získaných z ní. Dále nedestruktivnost, využití velkého množství různých typů pletiv 

i nízká finanční náročnost. Omezením je naopak nutnost práce s čerstvým a živým 

materiálem. Nesmíme také zapomínat, že tato metoda nemůže nahradit klasické počítání 

chromozomů (Suda, 2005). 

9.2 Počítání chromozomů 

Počty chromozomů jsou v roztlakových preparátech pod mikroskopem dobře 

pozorovatelné, pouze jsou-li jádra v mitotické metafázi. Oproti cytometrii je klasické 

počítání chromozomů citlivější k rozpoznání aneuploidních jedinců a akcesorických 
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chromozomů. Máme také možnost sledovat přítomnost satelitů a marker chromozomů 

(Suda, 2005).  

Preparát lze získat z kořenových špiček. Postup na přípravu preparátů se může 

lišit v použití různých fixačních činidel, barviv nebo v délce jednotlivých fází fixace. 

V principu dochází k několikanásobné fixaci a barvení, poté k hydrolýze a ke 

konečnému rozdrcení buňky, kdy je preparát připraven k pozorování (Ančev a Krendl, 

2011). 

9.3 Morfometrika 

Morfometrika se člení na klasickou a geometrickou (Marhold a Suda, 2002). 

Geometrická morfometrika byla vyvinuta pro zpracování celkového tvaru orgánu či 

organismu, pro její důležitou výpovědní hodnotu ve studiu taxonomie. Pro studium rodu 

Galium budeme využívat klasickou morfometriku, kdy potřebujeme znát především 

vzdálenosti jednotlivých vybraných bodů (například báze listu, nejširší úsek listu, 

vrcholy a konce). Geometrickou morfometriku by při studiu svízelů bylo možné využít 

pro určení tvaru listů. Vzhledem k jejich jednoduché stavbě si však vystačíme se 

základními délkovými parametry, případně jejich vzájemnými poměry. 

9.4 Sekvenace DNA 

Sekvenací určujeme pořadí nukleotidů v libovolné molekule DNA. Používaných 

postupů je několik.  

Dnes je nejznámější tzv. Sangerova metoda, která vychází z částečné znalosti 

sekvence studovaných úseků DNA. Pomocí PCR namnožíme studovaný fragment. K 

dalšímu sekvenování slouží namnožené molekuly studovaného úseku jako templát, je to 

forma další PCR. Na rozdíl od klasické PCR se sekvenační reakce liší v použití pouze 

jednoho primeru. V reakční směsi jsou též kromě deoxyribonukleotidů i 

dideoxyribonukleotidy. Oboje jsou značené specifickou fluorescenční barvičkou a 

začleňují se do nově syntetizovaného řetězce DNA na základě komplementarity 

k nukleotidovým bázím v opačném řetězci. Výsledkem reakce je celá řada molekul, 

lišící se navzájem svojí délkou o jeden nukleotid. Po dokončení sekvenační reakce se 

molekuly elektroforeticky rozdělí. Pomocí detektoru fluorescenčního signálu lze určit 

pořadí nukleotidů (Krak, 2011). 
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K sekvenaci je možné využít chloroplastovou, mitochondriální i jadernou DNA. 

Každá má jiné charakteristiky a vhodné využití, viz Tabulka č. 2. 

 

Typ markeru Dědičnost Evoluční 

rychlost 

Univerzalita Přítomnost 

mnoha 

nezávislých 

lokusů 

cpDNA uniparentální nízká ano ne 

mtDNA uniparentální nízká ne ne 

nrDNA biparentální vysoká ano ne 

jaderné low-

copy geny 

biparentální vysoká ne ano 

Tabulka č. 2: Přehled základních vlastností skupin markerů sekvenovaných v rámci 

biosystematiky rostlin (Krak, 2011). 

 

Chloroplastová DNA (cpDNA) je kruhová molekula o délce 71–230 kbp. Je 

haploidní a v drtivé většině děděna po mateřské linii. Jejím klíčovým znakem je, že 

nepodléhá rekombinaci. Každý chloroplast obsahuje několik desítek molekul cpDNA, 

které obsahují kódující i nekódující úseky. Struktura molekuly je velkou měrou 

konzervována (Krak, 2011). 

Mitochondriální DNA (mtDNA) je haploidní a dědičnost je stejně jako u cpDNA 

převážně uniparentální-maternální. U rostlin je mtDNA delší než u živočichů. Její 

velikost je velice variabilní i u blízce příbuzných taxonů. Činí přibližně 186–2000 kbp. 

mtDNA se vyznačuje značnou rekombinací a přestavbami (Krak, 2011). Sekvence 

mitochondriálních genů jsou ty nejpomaleji mutující ze všech tří rostlinných genomů 

(Olmstead a Palmer 1994). 

Jaderná ribosomální DNA (nrDNA) je nejpoužívanějším molekulárním markerem 

ve fylogenetice rostlin. Ribosomální DNA se v genomu nachází ve stovkách až tisících 

kopiích v několika málo lokusech. Jsou v nich uspořádány jako tandemové repetice. 

Sestava kódujících a nekódujících DNA se přepisuje do RNA jako celek a vytváří tzv. 

transkripční jednotku. nrDNA je děděná biparentálně a substituční rychlost se u 

jednotlivých oblastí nrDNA podstatně liší. Velkou výhodou nrDNA je její velká 

abundance v rostlinném genomu a výskyt extrémně konzervativních úseků. 

Nejpoužívanější markerem v rostlinné systematice je ITS. Jeho předností je například 
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malá délka 600–750 bp i přítomnost konzervativní kódující oblasti 5.8S, která umožňuje 

návrh dalších univerzálních primerů. Má též relativně vysokou substituční rychlost 

(Krak, 2011). 

9.5 Mikrosatelity 

Jsou to specifické úseky DNA, pro které je charakteristické opakování určitého 

motivu. Opakující se jednotky, tzv. repetitivní DNA klasifikujeme na základě délky 

příslušného motivu. Mikrosatelity mají krátký sekvenční motiv, obvykle 2–6 bp. Jejich 

lokus dosahuje obvykle délky 5–40 opakování. Rozeznáváme úplné mikrosatelity, u 

kterých není opakování ničím přerušeno. Dále mikrosatelity spojené a přerušované. 

Díky vysoké početnosti a celogenomové distribuci mají široké uplatnění v mapování 

genomu. Jsou také vysoce proměnlivé. Specifita mikrosatelitů slouží ke snadné 

identifikaci populací a druhů a ke studiu charakteru a dynamiky hybridních zón. Snadná 

a levná analýza z nich činí, spolu s dříve popsaným, jedny z nejvhodnějších 

molekulárních markerů (Mandák, 2011). 

9.6 AFLP 

Je to metoda zahrnující čtyři kroky. Prvním je štěpení celkové DNA pomocí 

endonukleáz, které štěpí dvouřetězcovou DNA v místě konkrétní sekvence, tj. velmi 

specificky. Druhým krokem je ligace dvouřetězcových adaptorů na konce restrikčních 

fragmentů pomocí enzymu T4 ligázy. Třetím krokem je specifická redukce počtu 

fragmentů, které budou analyzovány. Čtvrtým krokem je selektivní amplifikace, při 

které je templátem produkt preselektivní PCR a jsou použity primery se dvěma až 

čtyřmi selektivními nukleotidy. AFLP má vysokou variabilitu. Pro hodnocení dat je 

nutné používat jiné postupy než pro kodominantní data, jedná se totiž o dominantní 

marker a nejde tudíž přímo odlišit homozygoty a heterozygoty a určit frekvence alel 

(Fér, 2011). 

10 Výsledky předběžných analýz pomocí průtokové cytometrie 

K zodpovězení položených otázek k navazujícímu magisterskému studiu, bude 

potřeba roztřídit rostlinný materiál podle plodní úrovně. K tomu mi slouží metoda 

průtokové cytometrie. S použitím fluorescenčního barviva PI (propidium iodid) a 

standardu Capsicum annuum jsem v roce 2019 provedla několik pilotních testů s 32 
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vzorky z 12 lokalit v okresech Mělník, Plzeň, Klatovy, České Budějovice, Liberec, 

Hradec Králové, Kolín a Nymburk. 

Předběžné výsledky ukazují, že lze v rámci okruhu G. mollugo rozlišit obě 

předpokládané úrovně, diploidní i tetraploidní (Tabulka č. 3), jak dokládají histogramy 

z měření obou cytotypů (obrázek č. 3 a 4). 

 

druh počet vzorků předpokládaná 

ploidie 

2C (pg) 

průměr 

2C (pg) 

celkové rozpětí 

G. mollugo 3 2x 1,99 1,98–2,00 

G. album 29 4x 3,70 3,60–3,83 

Tabulka č. 3: Výsledky pilotních analýz průtokovou cytometrií. 

 

 

Obrázek č. 3: Histogram analýzy průtokové cytometrie – diploidní cytotyp odpovídající 

druhu G. mollugo. 
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Obrázek č. 4: Histogram analýzy průtokové cytometrie – tetraploidní cytotyp 

odpovídající druhu G. album. 

11 Závěr 

Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o druzích okruhu G. mollugo. V 

Evropě do tohoto okruhu patří asi šest taxonů, z nichž tři se vyskytují i ve střední 

Evropě. Diferenciace taxonů se projevuje i na ploidní úrovni: zjištěny byly diploidy a 

tetraploidy. Jednotlivé taxony jsou si však mnohdy velmi podobné. Nejčastěji se k jejich 

odlišování používá délka a šířka lodyh, délka internodií, délka, šířka a tvar listů, tvar 

květenství, barva a velikost květu a barva plodu. Podle Květeny ČR se u nás vyskytují 

následující tři taxony: diploidní G. mollugo a tetraploidní G. album subsp. album a G. 

album subsp. pycnotrichum. Jejich rozlišování je obtížné, a proto dosud chybějí přesné 

informace o jejich rozšíření a ekologii. V rámci své navazující diplomové práce, bych se 

chtěla zabývat ploidní diferenciací okruhu G. mollugo na území České republiky, kterou 

budu studovat pomocí průtokové cytometrie. S využitím klasické morfometriky chci 

zjistit, jak se jednotlivé skupiny definované velikostí genomu od sebe liší morfologicky. 

Na rozdíl od přímého počítání chromozomů můžu díky průtokové cytometrii stanovit 

ploidní úroveň většího množství rostlin a získat tak více cytotypově určeného materiálu 

k jeho přesnějšímu morfologickému vymezení.   
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