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Abstrakt 

Klonální rostliny charakterizuje schopnost množit se i bez pohlavního rozmnožování. 

Děje se tak pomocí tvorby dceřiných odnoží neboli ramet. Při zachování funkčního spojení 

mezi sebou mohou ramety sdílet informace a zdroje. Vliv sdílení na růst klonálních rostlin 

sdílením lze zkoumat pomocí biomasových pokusů. Pro podrobnější sledování pohybu látek 

se využívají značené látky. Pracím zabývajícím se značením látek a zaznamenání jejich 

translokace budu v této práci věnovat. Jsou to uhlík, voda, dusík, fosfor a vápník. Translokace 

látek se jeví v mnoha případech ve směru z mateřské ramety na dceřinou, ale existují rostliny 

translokující naopak. Tato skutečnost je ovlivněna mnoha faktory rostliným druhem, 

anatomickou stavbou, stářím ramet a jejich aktuáními potřebami, jako i abiotickými faktory a 

mobilitou konkrétního prvku. Voda jako nosné médium minerálních látek může naznačovat i 

určitou závislost jednoho prvku na druhém během translokace. Do budoucna by bylo dobré 

doplnit komplexní informace o sdílení u jednotlivých druhů. K tomu by přispěly informace jak 

se sdílení mění v průběhu ontogeneze, vícerametové klonální fragmenty a sledování více 

prvků u rostlinného druhu. 

Klíčová slova 

Klonální rostliny, uhlík, světlo, dusík, ontogeneze, radioaktivní izotopy, stabilní izotopy, 

translokace 



 
 

Abstract  

Clonal plants are characterised by their ability to reproduce without sexual 

reproduction. This is done by the formation of daughter rhizomes or ramets. By maintaining 

a functional link between them, ramets can share information and resources. The effect of 

sharing on the growth of clonal plants by sharing can be investigated using biomass 

experiments. To follow the movement of substances in more detail, labelled substances are 

used. I will discuss the work on tagging substances and recording their translocation in this 

thesis. These are carbon, water, nitrogen, phosphorus and calcium. The translocation of 

substances appears in many cases to be in the direction from the parent ramet to the 

daughter ramet, but there are plants translocating in the opposite direction. This is 

influenced by many factors such as plant species, anatomical structure, the age of the 

ramets and their current needs, as well as abiotic factors and the mobility of the particular 

element. Water as a carrier medium for minerals may also indicate some dependence of one 

on the other during translocation. In the future, it would be useful to add comprehensive 

information on sharing in individual species. Information on how sharing changes during 

ontogeny, multi-element clonal fragments and tracking of multiple elements in a plant 

species would contribute to this. 
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Úvod 

Rostliny jako sesilní (přisedlé/přichycené k substrátu) organismy byly nuceny vyvinout 

mnoho adaptací umožňujících jim vyrovnávat se s okolním stresem a přežít. Jednou 

z adaptací je i vegetativní neboli klonální rozmnožování. Jde o poměrně rozšířenou vlastnost, 

má ji okolo 50 % rostlinných druhů střední Evropy (Klimeš et al., 1997). Rostliny schopné 

klonálního rozmnožování nejsou v prostředí rovnoměrně zastoupeny. Jejich podíl stoupá při 

větší míře zastínění, na mokřejších půdách, při nižších průměrných teplotách nebo 

v prostředí chudším na dusík (Klimeš et al., 1997). Dá se říci, že klonální rostliny jsou 

dominantní v některých ekosystémech jako pastviny nebo mokřady (Wei et al., 2020). 

Schopnost klonálního šíření a spolupráce mezi rametami může hrát významnou roli i u 

invazních druhů (Liu et al., 2006).  

Pro porozumění klonálnímu růstu je důležité vysvětli několik pojmů. Geneta je 

souborem geneticky identických (tzn. pocházejících z jedné zygoty) jednotek. Tito jedinci 

mohou i nemusí být propojeni. Rameta je potenciálně nezávislá rostlinná jednotka 

s vlastními kořeny a prýtem. Pokud zůstanou ramety ve spojení, mluvíme o tomto 

propojeném celku jako o klonálním fragmentu. Neméně důležité jsou i směry růstu či sdílení. 

Akropetální směr značí cestu k vrcholu orgánu, mluvíme-li o něm v souvislosti s rametami, 

jde o transport ve směru k mladším jedincům. Jeho opakem je bazipetální směr. Tedy směr 

k bázi orgánu nebo starším rametám v rámci klonálního fragmentu. 

Klonální rostliny charakterizuje schopnost rozmnožit se i s nedokončeným nebo 

vynechaným procesem pohlavního rozmnožování. Tato schopnost rozmnožování může mít 

mnoho podob. Jednou z variant je tzv. apomixie, kdy semena vznikají bez oplození. Další 

variantou je rozmnožování a šíření pomocí klonálních orgánů a dceřiných ramet. Ty mezi 

sebou mohou spojení přerušit, nebo uchovat po různě dlouhou dobu a skrz něj sdílet 

informace (Jelínková et al., 2012) a zdroje, jako je voda, uhlík, dusík a další minerální látky 

(Marshall, 1990). Tato vlastnost je zajímavou schopností rostlin vyrovnávat se s okolními 

faktory. Výhodou přetrvávajícího spojení je nižší mortalita potomstva a tím i investice do něj 

(Alpert, 1990). Klonální růst má po anatomické stránce vícero podob, a to nejen co se týče 

typu propojovacích orgánů, ale i způsobu jejich růstu (viz Obr.1). Propojení mezi rametami 



3 
 

může být zajištěno kořeny (např. u Lathyrus sylvestris, Magda et al., 1988), poléhavými 

kořenícími stonky (např. u  Lycopodium annotinum, Callaghan et al., 1990) nebo 

modifikovaným stonkem, který se nazývá stolon či šlahoun, je-li nad zemí (např. u Fragaria 

vesca, Roiloa et al., 2014), nebo oddenek, je-li pod zemí (např. u Leymus chinensis, H. Liu et 

al., 2011). Oddenek může vzniknout nad úrovní substrátu pod jehož povrchem se dále od 

rostliny nachází a mluvíme o epigeotropním oddenku, nebo již může vzniknout pod úrovní 

substrátu a noří se do něj hlouběji, tento způsob vzniku nazýváme hypogeotropní. Vliv na 

možnost translokace zdrojů má i životnost spojení, které se obvykle odvíjí od druhu (Klimeš 

et al., 1997).  

 

Obr.1: Různé formy klonálních struktur rozdělené do kategorií podle schopnosti šíření a 

dlouhověkosti spojení. U každé ze čtyř kategorií je uveden původ klonální struktury a 

příklady druhů (upraveno podle (Groenendael et al., 1996)). 
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Mimo tyto anatomické typy mají klonální rostliny i dva ekologicky zavedené typy 

růstových forem – phalanx a guerilla. Jsouurčené na základě délky spojení mezi rametami a 

typu kompetice. Phalanx rostliny se obvykle šíří pomaleji a vytváří hustý porost ramet, 

protože spojení jsou krátká a je jich větší množství z jedné ramety (větví se). Tato strategie 

umožňuje odolávat konkurenčním druhům. Potkají se s nimi jen na okraji trsu, ale zvyšuje se 

vnitrodruhová kompetice. Guerilla rostliny se naopak šíří rychleji a vytvářejí řidší, ale 

rozsáhlejší klonální fragment. Spojení jsou delší, je jich méně z jedné ramety a růst je spíše 

lineární než větvený. Tento typ vede k větší genetické variabilitě na stanovišti a kompetici 

s jinými rostlinami. Tyto strategie nejsou jasně vymezeny. Jsou variabilní a kombinovatelné 

v rámci druhu v závislosti na podmínkách (Hutchings & Bradbury, 1986). Na základě těchto 

poznatků bychom mohli uvažovat i o rozdílném přístupu ke sdílení látek. Pro guerilla rostliny 

by mohlo sdílení poskytovat výhodu oproti ostatním druhům, i když dochází k navýšení 

nákladů kvůli délce spojení. Protože se častěji setkávají s jinými druhy, tak sdílení poskytuje 

výhodu v mezidruhové kompetici. U phalanx by ramety mohly spolupracovat s minimálními 

náklad, na spojení, ale kompetice v rámci klonálního fragmentu by byla vysoká. I to lze brát 

za výhodu, pokud některá rameta z klonálního fragmentu zahyne, je rychle nahrazena a 

klonální fragment tak zabrání jinému druhu toto strategicky výhodné místo obsadit. To 

umožňuje i plně využít potenciál bohatých ložisek klonálním fragmentem (Pitelka & Ashmun, 

1985). 

Schopnost klonálních rostlin sdílet zdroje jim může poskytovat značnou výhodu v celé 

řadě situací. Obsah a směr sdílení zdrojů (z matky na dceru nebo naopak) se odvíjí od druhu 

rostliny, fáze růstu dceřiné ramety (kořenící rostlina, mladá rostlina, nebo plně dospělý 

jedinec), míry stresu či rozmístění zdrojů. Sdílení zdrojů je velmi důležité pro ramety 

v počátcích jejich vývoje, představuje výhodu při vrůstání do porostu okolní vegetace (Pitelka 

& Ashmun, 1985). Podpora mladých ramet bývá ve formě vody, minerálních živin a asimilátů 

ze starších částí klonálního fragmentu a to až do doby, kdy jsou mladé ramety potenciálně 

nezávislé na starších rametách (Colvill & Marshall, 1981; Marshall, 1990). Dceřiné ramety 

podporované tímto způsobem mohou rychleji růst a uchytit se v méně příznivém prostředí. 

Tato životní strategie jim umožňuje být kompetičně zdatnější. Toto má nemalý vliv na 

výslednou biomasu genety a schopnost druhu se při šíření uchytit na stanovištích (Marshall, 

1990).  
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Translokace může probíhat i v pozdějších fázích vývoje ramet, je-li zachované spojení 

mezi nimi. Tato interakce je ovlivněna heterogenní dostupností živin pro jednotlivé ramety 

nebo zvýšenou potřebou živin způsobenou tvorbou květů či plodů nebo stresem (např. 

ztrátou list (Jónsdóttir & Callaghan, 1989)). Ramety jsou schopny spolupracovat i v rámci 

využití světelné energie – při zastínění v porostu mohou sdílet fotoasimiláty (Magda et al., 

1988; Stuefer et al., 1994; Xu et al., 2010). Klonální růst a fyziologická integrace ramet 

umožňují vznik rozsáhlých struktur, které mohou zabírat velké plochy a efektivně tak 

heterogenitu prostředí využít (Hutchings & John, 2004). Srovnáme-li biomasu klonálního 

fragmentu a nepropojených rostlin (je jedno zda klonálních či nikoli), tak v heterogenním 

prostředí je rozdíl mezi jejich biomasami výrazně odlišný. Oproti tomu v homogenním 

prostředí se jejich objem příliš neliší (Pitelka & Ashmun, 1985). Vlivem déletrvajících spojení 

dokáže být spolupráce ramet efektivní až do takové míry, kdy rostliny v extrémních 

podmínkách mohou přežít na lokalitách, kde by samostatné ramety nebo neklonální rostliny 

být nemohly (Alpert, 1999; Alpert & Mooney, 1986; Stueffer et al., 1996). Dokonce jsou 

rostliny schopné translokace nejen v rámci podpory, ale i pro využití cenných zdrojů 

z odumírající části mateřského rostlinného těla, např. listu, v dceřiné rametě (Pavlová, 2005). 

Například některé druhy ostřic v prostředí chudém na živiny umějí díky klonální integraci 

translokovat zdroje z umírajícího jedince, čímž zabrání dostupnosti jeho zdrojů pro 

konkurenty (Callaghan, 1984).  

Heterogenita prostředí může být také časová (Hertefeldt, 1999). Rozsáhlá fyziologická 

integrace může být přínosná i pro časově proměnlivé zdroje, což je doložené na pokusech 

s Hydrocotyle bonariensis. Oddenky Hydrocotyle žijí z nepředvídatelných impulzů živin, které 

jsou důsledkem usazování půdy a rychlého vsaku vody s živinami do spodnějších vrstev půdy 

(Evans, 1991).  Využití impulsů pomocí morfologických reakcí (tvorba/větvení kořenů) může 

být na stanovištích chudých na zdroje, jako jsou například písečné duny, příliš pomalé nebo 

nákladné (Hutchings & de Kroon, 1994). Na těchto stanovištích se osvědčila strategie „sedět 

a čekat“, kde jsou staré a funkční kořeny široce rozrostlé a přestože nemají již část schopnou 

fotosyntézy, mohou zásobovat mladší ramety ze zachycených pulzů živin (Hertefeldt, 1999). 

Rostliny s integrovanými rametami mohou využívat nerovnoměrně rozmístěné zdroje 

efektivněji než samostatně rostoucí ramety či neklonální rostliny. Rostliny bez možnosti 

sdílení zdrojů jsou totiž odkázány na svůj vlastní kořenový systém i listovou plochu. Při 

nedostatku zdrojů proto investují do orgánů získávajících nedostatkový element. Pokud se 
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tato investice nevyplatí a zdroje dojdou, tak se rostliny dostávají do ještě většího deficitu, až 

překročí kritickou hranici a umírají. Rostliny s integrovanými rametami mohou naopak 

využívat heterogenní zdroje efektivněji díky specializaci ramet na příjem lokálně hojného 

zdroje a následně vzájemněsdíletí zdroje. Obdobně jako v ekonomice je tato schopnost 

využít vhodného jednotlivce pro konkrétní činnost označena jako dělba práce (division of 

labour, (Alpert & Stuefer, 1997)). Celkový zisk klonálního fragmentu při dělbě práce by tedy 

měl být vyšší, než pokud by každá rameta fungovala samostatně. Například pro rametu 

rostoucí na živiny bohatém substrátu ale s nedostatkem světla je výhodné udržovat spojení 

s rametou na chudším substrátu bez zástinu. Zastíněná rameta by při tom měla investovat 

více do kořenového systému a efektivněji získávat živiny, zatímco nezastíněná rameta by 

měla investovat do nadzemních částí a tím zvyšovat produkci fotoasimilátů (viz Obr.2, (Alpert 

& Stuefer, 1997; Roiloa & Retuerto, 2007)). Názornou ukázkou může být Sasa palmata 

uplatňující prostorovou dělbu práce, kdy zastíněné ramety translokovaly dusík do 

nezastíněných částí klonálního fragmentu a tím zvýšily produkci asimilátu v osvětlených 

rametách (Saitoh et al., 2006). Srovnáme-li biomasy rostlin schopných sdílet zdroje a rostlin 

bez této schopnosti, dojdeme k výsledku, že sdílející rostliny mají v heterogenním prostředí 

vyšší výnos díky dělbě práce. Ta může být uplatněna i v homogenním prostředí,  ale nebude 

zde mít takový efekt. Biomasy ne/sdílejících rostlin mají podobný objem (Hutchings & 

Wijesinghe, 1997; Wang et al., 2011).  
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Obr.2: Schéma rozdílné investice do nadzemních a podzemních částí u rostlin se 

schopností sdílení a bez ní (upraveno podle (Alpert & Stuefer, 1997)). 
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a nemožnost odhadnout komplexnější chování systému. Pro reálnější data se někdy používá 

vícerametový systém (Janeček et al., 2008). Větších skupin ramet se využívá spíše v terénu, 

kde lze studovat chování v přirozeném prostředí nebo vliv větší škály heterogenity prostředí, 

což pouze dvojice ramet neumožňují (Ma et al., 2021; Wijesinghe & Hutchings, 1997). 

Experimenty se často zaměřují na analýzu vlivu heterogenity či homogenity prostředí na 

výhody integrace ramet (jejich hmotnost, velikost, popřípadě stavbu rostlinného těla atd.) 

(Alpert, 1999; J. Liu et al., 2006; Wei et al., 2020; Xiao et al., 2007). Pomocí biomasových 

experimentů lze sledovat, jestli a v jaké míře mezi sebou ramety sdílejí zdroje, jestli se 

ramety specializují (dochází k dělbě práce) a jak je to ovlivněno mírou heterogenity 

prostředí. Biomasové pokusy nám ale bohužel přímo neukazují, které látky a v jakém 

množství jsou translokovány. Jejich přínos při sledování translokace spočívá hlavně 

v celkovém účinku na rostlinu tzn. ukazují dlouhodobý efekt. Krátkodobý efekt jejich 

prostřednictvím sledovat nelze. 

Podrobnější sledování translokace látek mezi rametami nám umožňují experimenty 

sledující pohyb označených látek. Ty mohou mít podobu radioaktivních, nebo stabilních 

izotopů. Jejich sledování nám umožňuje zjistit, jak rostlina s daným prvkem nakládá. Mimo 

izotopů lze využít i barviva, jako například acid fuchsin, který barví polysacharidy (Colvill & 

Marshall, 1981; Price et al., 1992). Pro značící experimenty se obvykle kvůli přehlednosti 

využívá spojení ramet pomocí šlahounů, kořenů nebo oddenků (de Kroon et al., 1996; 

Jelínková et al., 2012; Shi et al., 2021). 

V této bakalářské práci se zaměřím především na sdílení zdrojů mezi rametami 

klonálních rostlin zmapované na základě translokace značených prvků. 

1 Metody značících experimentů 

Ke sledování látek translokovaných mezi rametami se nejčastěji využívají vzácné izotopy 

prvků. Dříve se využívalo zejména značení radioaktivními izotopy (Moorbyi et al., 1974; Price 

et al., 1992), aktuálně se využívají spíše stabilní izotopy (Matlaga & Sternberg, 2009). Metoda 

využívající radioaktivní/stabilní izotopy je založena na skutečnosti, že se atomy různých 

izotopů prvku liší v počtu neutronů. Rostliny nakládají s různými izotopy velmi podobně a 

složení vzorku lze rozpoznat na základě radioaktivity či rozdílné hmotnosti různých izotopů. 

U klonálních rostlin se sleduje translokace látek mezi rametami pomocí označení jedné 
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ramety větším množstvím vzácného izotopu a následné analýzy rozložení izotopů mezi 

rametami (Prado et al., 2008).  

Při značení radioaktivnámi izotopy se využívá zobrazení pomocí autoradiografu. Vzorky 

biomasy označené radioaktivním izotopem se sklidí, vysuší, připevní na papír a vylisují. 

Během expoziční doby v řádu dnů je vytvořena autoradiografie, což je obrázek reprezentující 

umístění radioaktivních látek, který lze promítnout na rentgenový/fotografický film, přičemž 

dnes už existuje i digitální verze. Tento způsob analýzy nám dá kvalitativní výsledky – vidíme 

rozložení radioaktivního izotopu, ale neznáme jeho množství v různých částech rostliny. 

Používá se nejen v biologii k lokalizaci radioaktivní látky. Některé experimenty výsledky 

exportu radioaktivního 14C i kvantifikují a procentuálně vyjadřují rozložení 14C v jednotlivých 

částech rostliny (Gifford & Marshall, 1973; Newell, 1982).    

Pro analýzu obsahu stabilních izotopů je klíčová hmotnostní spektrometrie (IRMS-

Isotope Ratio Mass Spectrometry). Přístroj se nazývá hmotnostní spektrometr, jde o zařízení 

s velkou citlivostí a přesným měřením, protože zaznamenává rozdíly v hmotnosti molekul, 

které se liší často jen o jeden neutron. Zařízení se skládá z iontového zdroje, analyzátoru s 

iontooptickým systémem a detektoru, měření je řízeno počítačem a probíhá ve vakuu. 

Proces začíná ionizací plynného vzorku, urychlování jeho atomů, ty dopadají vychýlené 

magnetickým polem na detektor. Míra vychýlení se stanoví na základě poměru atomové 

hmotnosti ku náboji iontu (Cabicar J., 1983; Farquhar G. D., Ehleringer J. R., Hubick K. T., 

1989). Žádný vzorek použitý pro hmotnostní spektrometrii nesmí být v jiném skupenství než 

plynném. Pokud je vzorek v pevné nebo kapalné podobě, je potřeba ho do plynné převést. 

Toho lze docílit pomocí vysokých teplot, tzn. dochází ke spalování v proudu kyslíku 

v katalytických kolonách za vzniku oxidů uhlíku, dusíku nebo vodíku. Ty jsou dále upravovány 

až do chemické formy žádoucí pro analyt. To je část analyzovaného vzorku, která nás na 

rozdíl od zbytku (matrice) zajímá. 

Existují dva způsoby značení rostlin stabilními izotopy, pulzní (Xu et al., 2010) a kontinuální 

značení. Kontinuální značení vyžaduje dlouhou dobu značení rostliny, nejlépe po celou dobu 

života rostliny až do odběru vzorků. Tím je zajištěno homogenní označení veškeré rostlinné 

biomasy i jejích produktů. To nám vypovídá o celkovém množství asimilovaného uhlíku 

v biomase a jeho další distribuci. Tento způsob je logisticky náročnější než pulzní, protože 

vyžaduje složitější způsob aplikace CO2. Navíc není tento způsob značení u klonálních rostlin 
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běžně nevyužíván. Pulzní značení je pro studium translokace u klonálních rostlin častěji 

používaným způsobem. Je méně nákladné na vybavení i čas. Izotopem uhlíku - 11C/13C/14C je 

rostlina při pulzním značení značena po krátkou dobu, většinou pouze několik hodin cca 2h. 

Během nich jsou označeny jen jednoduché látky, které vznikly metabolizováním uhlíku 

asimilovaného během pulzu. Značení probíhá v průhledné uzavřené nádobě např. válci z 

plexiskla nebo igelitovém sáčku (Clifford et al., 1973; Noble & Marshall, 1983), ve které musí 

být zajištěna dostatečná cirkulace plynu, aby bylo rozložení značícího prvku rovnoměrné. 

Sklízení vzorků probíhá nejčastěji v řádu dnů. Je důležité mít vhodné podmínky pro 

fotosyntézu.  Provádí se buď vstříknutím značeného CO2 injekční stříkačkou, nebo uvolněním 

značeného CO2 z pevné látky. Značení může být jednorázové nebo periodické (Kuzyakov Y. & 

Domanski G., 2000; Jones D. L. et al., 2009). Značené prvky přijímané kořeny se mohou 

podávat formou vodného roztoku např. s amonným kationtem (15NH4
+ (Prado et al., 2008)), 

dusičnanovým aniontem (15NO3
  (Alpert, 1991)), fosforem – 32P (Koontz & Biddulph, 1957), 

nebo vápníkem – 45Ca (Lotscher & Hay, 1996). V zálivce během izotopového značení 

nahrazuje stabilní izotop vodíku zvaný deuterium standardně se vyskytující atom vodíku (de 

Kroon et al., 1996, 1998).   

Kyselé organické barvivo (fuchsin) demonstruje gradient vodního potenciálu vody a její 

tok xylémem a floémem (Alpert, 1990). Odříznuté stolony se umístí do nasyceného roztoku 

barviva a je měřena rychlost jeho vedení cévními svazky. Postupem času lze vizuálně 

sledovat postup barviva rostlinou. Tento postup lze ovlivnit mírou osvětlení (F. Liu et al., 

2007). Ztráta schopnosti vést barvivo koreluje s tmavnutím a ztrátou pružnosti/dužnatosti 

(Alpert & Mooney, 1986).  

2 Biogenní prvky a jejich translokace 

Biogenní prvky vytvářejí různé důležité molekuly a sloučeniny, jsou proto 

nepostradatelné pro chemii života. Jejich nesprávný obsah v živém organismu může 

zapříčinit deformace, nemoci a v krajním případě může být letální .  Podle obsahu v buňce je 

dělíme na makrobiogenní (tvoří více než 1 %), oligobiogenní (tvoří cca 0,05-1 %) a stopové 

(tvoří méně než 0,05 %)(Pavlová, 2005).  

 Makrobiogenní: uhlík, kyslík, vodík, dusík, vápník a fosfor  
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 Oligobiogenní: draslík, síra, sodík, chlor, hořčík 

 Stopové: železo, mangan, měď, molybden, bor, zinek, kobalt 

Kvůli nutnosti transportu látek je vytvářen systém vodivých pletiv tvořený xylémem 

(dřevem) a floémem (lýkem). Hlavní funkcí xylému je transport vody a s ní přijímaných látek 

z kořenů do nadzemních částí. Floém slouží primárně k přesunu asimilátů z místa vzniku 

nebo uložení do místa spotřeby nebo uložení (Lötscher & Hay, 1996).  

Práce studující translokaci u klonálních rostlin se zaměřují na makrobiogenní prvky. 

Jsou pro rostliny majoritními látkami a lze s nimi poměrně jednoduše pracovat. Odhalují nám 

transport vodíku (vody), dusíku, fosforu, vápníku a především uhlíku (Marshall, 1990).  

Většina publikací zabývající se translokací zdrojů u klonálních rostlin vyšla mezi 

šedesátými a osmdesátými léty dvacátého století, přičemž velká část z nich byla zaměřena 

právě na sdílení uhlíku. V následujících kapitolách se budu věnovat translokaci jednotlivých 

látek u klonálních rostlin, která byla studována pomocí značících experimentů. 

2.1 Uhlík  

Uhlík je základní stavební látkou života na jeho bázi. Rostlinami je obvykle přijímán ve 

formě plynného CO2 difuzí skrz průduchy listů. Mechanismů, jak jej mohou fixovat, se 

vyvinulo více. U rostlin rozlišujeme C3, C4 a CAM systémy fotosyntézy. U klonálních rostlin 

zatím byly zaznamenány typy C3 a C4 (Alpert, 1996; Shi et al., 2021). Základní rozdíl je 

způsob při příjmu CO2. C3 rostliny převažují v prostředí mírného a subpolárního pásu. 

Teploty zde přes den nedosahují příliš vysokých hodnot, proto si rostliny vyvinuly 

mechanismy, díky kterým mohou efektivně fotosyntetizovat již při poměrně nízkých 

teplotách. Pro tyto rostliny je optimální rozsah 18-24 °C. Na rozdíl od nich C4 rostliny 

dominují v subtropickém a tropickém pásu. Za velmi teplých dní často dochází k lokálnímu 

nedostatku kyslíku, což má za následek transpiraci na místo fotosyntézy. Což znamená, že 

dochází ke spotřebě energie (ATP) nikoliv k její syntéze. Proto se u nich vyvinul systém, kdy i 

při nižší dostupnosti oxidu uhličitého dovedou efektivně fotosyntetizovat. Teplotní optimum 

se pro C4 rostliny pohybuje v rozmezí 32-35 °C. Principem jejich fotosyntézy je prostorové 

oddělení příjmu CO2 a jeho následné fixace (Beneš, 2000; Votrubová, 2001). 
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V rámci fixace uhlíku u C3 rostlin se historicky hovoří o tzv. Calvinově cyklu. Toto 

označení však není úplně přesné, proto je v současné době snaha o zavedení termínu CBB-

cyklus (Calvin-Benson-Bassshamův cyklus). Během něj dochází v chloroplastech mezofylu 

k přímé fixaci uhlíku z CO2 prostřednictvím enzymu ribulóza-1,5-bisfosfát-

karboxylázy/oxygenázy (RuBisCO) za vzniku ribulóza-1,5-bisfosfátu. Tento šestiuhlíkatý 

meziprodukt je redukován na glyceraldehyd-3-fosfát, který se dále zpracovává do finálních 

produktů-sacharidů. Z nich je nejdůležitější glukóza. Ta je mimo jiné dále rostlinou spojována 

-1,4 vazbou za vzniku základního stavebního polysacharidu celulózy (Beneš, 2000; 

Votrubová, 2001). 

C4 rostliny nemají v chloroplastech mezofylových buněk RuBisCO, proto CO2 fixují 

nepřímo pomocí Hatch-Slackova cyklu. Během něj nejprve dochází v mezofylových buňkách 

k navázání CO2 do malátu (HCO3
−). Ten pak přechází do buněk pochev cévních svazků a 

v nich reaguje s fosfoenolpyruvátem za vzniku oxalacetátu. Ten je enzymem 

malátdehydrogenázou redukován zpět na malát a CO2. To je dále fixováno v CBB cyklu, jak 

bylo popsáno u C3 rostlin. Asimilované sacharidy je třeba distribuovat z místa vzniku do 

ostatních částí rostliny (Beneš, 2000; Votrubová, 2001). 

V rostlinách často vznikají asimiláty jinde, než jsou později spotřebovávány. Transport 

asimilátů v rostlině podléhá tzv. source-sink systému (v překladu by se dal také nazvat „zdroj-

odběr“) (Koontz & Biddulph, 1957; Marshall & Wardlawt, 1972). Jednoduše ho lze popsat 

jako gradient potřeby, kdy zdroje tečou ze zdroje do místa kde jsou nejvíce potřebné. 

Orientační schéma systému source-sink lze vidět na Obr.3 (Marshall, 1990). Byl sice poprvé 

popsán u neklonálních rostlin, ale stejně probíhá i v rametách klonálních rostlin a značnou 

podobnost nacházíme i u přesunu látek mezi jednotlivými rametami. Tento systém 

využíváme při sledování toku asimilátů rostlinou, neboť jsme schopni rostlině nabídnout 

uhlík (např. radioaktivní izotop), který je zabudován do produktů metabolismu a 

transportovány do místa spotřeby/ uložení. Následně označený uhlík detekujeme a utváříme 

mapu cest source-sink systémem (Marshall, 1990). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxn%C3%AD_reakce
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Obr.3: Schéma source-sink systému (upraveno podle (Marshall, 1990)). 

 

 

Značení rostlin izotopy uhlíku umožňuje identifikovat, jak s uhlíkem rostlina nakládá 

(Pavlová, 2005).  

Výsledky značících experimentů ukázaly, že dynamika sdílení uhlíku mělo podobu jen 

počáteční podpory u Lolium perenne nebo Carex Arenaria, kdy import do mladých výhonů 

postupem času klesá, až ustane téměř úplně a spojení se mohlo přerušit (Colvill & Marshall, 

1981, 1984; Marshall, 1990; Noble & Marshall, 1983). U invazní trávy Imperata cylindrica 

značení pomocí 13C ukázalo akropetální translokaci do mladých dceřiných ramet bez ohledu 

na jejich zastínění. Nicméně výsledky biomasového experimentu v této studii naznačují, že 

dcery těžily z klonálního spojení víc při nedostatku světla, než za optimálních světelných 

podmínek (Estrada et al., 2020).   
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U řady druhů zůstává integrace alespoň minimálně aktivní i v pozdějších fázích vývoje 

ramet, např. u Lathyrus sylvestris nebyl zaznamenán větší vliv věku na transport asimilátů 

(Magda et al., 1988; Pitelka & Ashmun, 1985). Translokace ve větší míře zůstává zachována 

např. u Trifolium repens během celé ontogeneze (Kemball & Marshall, 1995). Některé druhy 

ostřic naopak sdílejí uhlík a další látky více v závislosti na svém stáří než na okolních 

podmínkách. Carex bigeowii nejprve vytvoří výhony v paždí listů mateřské rostliny, kde jsou 

chráněny nefotosyntetizujícími listeny nebo šupinami a vytváří prodlužující se a zpevňující se 

oddenek bez kořenů. Veškerá voda, organické i neorganické látky jsou importovány ze 

starších ramet. Ve chvíli, kdy rostlina začne kořenit, stává se mladá rameta zároveň 

mateřskou, čímž se zformoval translokační vzorec. Po čtvrtém roce dochází k ukončení 

aktivního života ramety, ta exportuje maximum látek do mladších ramet a její nadzemní 

tkáně odumírají. Avšak torza kořenů většinou fungují ještě několik dalších let jako dopravní 

systém (Callaghan, 1984). U trsnatých trav jsou kořeny zásobované uhlíkem z různě starých 

ramet z jednoho trsu (Derner & Briske, 1998; Marshall, 1990).   

Spojení mezi rametami umožňuje tok a sdílení asimilátů oběma směry. Avšak více 

studovaná je podpora dcery matkou, možná i proto se jeví jako běžnější varianta. Sdílení 

asimilátů v opačném směru, tj. bazipetálně, obvykle vyžaduje nějaké speciální podmínky 

(Alpert, 1996; Magda et al., 1988). Pokud není spojení přerušeno mechanicky lze i obnovit 

translokaci zdrojů a upravit jejich tok na základě potřeby, například kvůli poškození ramet. Ke 

zjištění této skutečnosti se využívá metoda odlistění neboli defoliace (Chapman et al., 1992; 

Jónsdóttir & Callaghan, 1989). Ta byla provedena na listech ve variantách lehké (odstranění 

tří listů) a těžké (ponechán pouze jeden list) defoliace. Po ní se změnil pohyb uhlíku 

v Trifolium repens. Snížila se investice do stonku a kořenů postižené rostliny. Naopak se zvýšil 

přísun uhlíku do šlahounů (Chapman et al., 1992). Míra reakce na odstranění listů je rozdílná 

a závisí na druhu. (Hellström et al., 2006; Pitelka & Ashmun, 1985). Linaria vulgaris omezuje 

export uhlíku k poškozené rametě nebo dokonce dochází k importu z ní do nepoškozené 

části klonálního fragmentu (Hellström et al., 2006).  Hedysarum laeve pomocí translokace 

asimilátů dokázala tlumit jinak fatální poškození jako je odlistění býložravcem (Zhang et al., 

2002).  

  Mezi abiotickými faktory ovlivňujícími nakládání s uhlíkem má nezastupitelné místo 

zastínění. To způsobuje rostlině stres, který působí na produkci, transport a spotřebu uhlíku. 

Jeho působením tedy dochází k situaci, kdy za normálních podmínek netranslokující ramety 
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obnoví spojení a vyrovnávají nedostatek uhlíku oběma směry jako např. Lathyrus sylvestris 

(Magda et al., 1988).  V rámci dotace mladých ramet matkou Alternanthera philoxeroides, 

dostala zastíněná dcera větší příděl fotoasimilátů a tudíž rostla rychleji než stejně stará 

rostlina s přerušeným spojením. Rostliné druhy mají ve stejných podmínkách rozdílné reakce 

a  Phyla canescens se chová odlišně, výsledky se zastíněním nijak výrazněji nezměnily (Xu et 

al., 2010). Tedy i v tomto případě je zřejmé, že v míře sdílení uhlíku hraje roli druh rostliny 

(Pitelka & Ashmun, 1985; Xu et al., 2010). Dalším v mnoha výzkumech opomíjeným faktorem 

byl vliv ontogeneze na translokaci u téhož druhu. Dynamiku sdílení během vývoje nám 

ukázala práce s Agrostis stolonifera. V jeho raných fázích vývoje transportovaly dceřiné 

ramety uhlík matce bez výraznějšího efektu stínění. Ve fázi, kdy mladá rostlina zakořenila ji 

matka podporovala opět bez většího efektu stínění. Změna nastávala ve chvíli obdobné 

velikosti dcery a matky. Byly-li světelné podmínky homogenní, tak byl tok uhlíku v obou 

směrech vyrovnaný. Při zastínění mateřské ramety se tok uhlíku z dceřiné ramety snížil a 

docházelo tak k translokaci uhlíku do nezastíněných částí klonálního fragmentu 

(Duchoslavová & Jansa, 2018). Lze tedy říci, že různé rostliny při zastínění preferují různou 

strategii. Některé podporují zastíněné ramety, jiné se během translokace nenechají mírou 

zastínění ovlivnit a další se snaží translokovat asimiláty mimo zastíněné stanoviště. 

2.2 Voda 

Voda je v rostlině majoritně zastoupenou látkou (až 90 % hmotnosti). V souvislosti 

s vodou se často používá termín vodní režim rostlin. Tento termín shrnuje provázanost jejích 

vlastností a vlivů na funkci rostliny. Ten umožňuje rostlině regulovat teplotu pomocí 

transpirace neboli odparu vody z povrchu listů, díky kterému dochází k ochlazení rostliny. 

Další podstatnou vlastností vody je její polarita. Ta umožňuje vytvářet intermolekulární 

interakce s dalšími polárními molekulami a vázat je k sobě, tzn. rozpouštět je. Označujeme ji 

jako univerzální rozpouštědlo látek (Pavlová L, 2005). Její schopnost rozpouštět jiné látky 

nám umožňuje sledovat například tok barviva kyselého fuchsinu (Price et al., 1992). Může 

být nosným médiem minerálních a organických látek v těle rostliny. Také slouží jako zdroj 

elektronů a protonů ve fotosyntetickém systému. Proto ji nelze postrádat ve většině 

biochemických reakcí metabolismu rostlin. Při jejím nedostatku dochází k vadnutí (poklesu 

turgoru), což může rostlinu i nevratně poškodit.  



16 
 

Voda bývá přijímána z půdy obvykle pomocí kořene. Po přijetí je i s rozpuštěnými 

látkami vedena z místa přijetí kořenem do těla rostliny. Děje se tak prostřednictvím xylému. 

Floémem je rozváděna oběma směry jako nosné médium asimilátů, nazývané floémovou 

mízou.  

Translokace vody mezi rametami je studována mnohem méně než translokace 

asimilátů, navzdory tomu se dá předpokládat, že mladé, závislé ramety se osamostatňují ve 

chvíli, kdy si vytvoří vlastní plně funkční kořen (Marshall, 1990). U trsnatých trav je voda a 

v ní rozpuštěné živiny přijaté kořeny zřejmě sdílena v rámci celého trsu nezávisle na 

vývojových fázích jednotlivých ramet (Derner & Briske, 1998; Marshall, 1990). Měřením 

vodních gradientů bylo zjištěno, žepohyb vody mezi integrovanými rametami dovolil 

klonálnímu fragmentu vyrovnávat různé množství vody v prostředí (Mao et al., 2009). I 

pokud by měla mateřská rameta jahody dostatečnou zálivku a její připojené dceřiné ramety 

budou vystaveny vodnímu deficitu, pak i na matce budeme pozorovat vadnutí. To naznačuje, 

že docházelo k translokaci vody z mateřské ramety na dceřiné ramety. Totéž může fungovat i 

naopak (Mao et al., 2009). Po doplnění vody mateřské rametě se zvýšil vodní potenciál i u 

dceřiných ramet, u kterých voda doplněna nebyla, což znamená, že matky mohly sdílet vodu 

s dcerami (Luo et al., 2015).  

Značící experimenty nám ukazují několik skutečností. Pokud byly sesterské ramety 

Carex flacca v heterogenním vodním prostředí (jedna v suchu, druhá s dostatkem vody), tak 

se transportovalo značné množství vody k té stresované (de Kroon et al., 1998). Z této studie 

rovněž vyplývá, že u C. flacca. ovlivňoval tok vody klonálním fragmentem i translokaci 

dusíku. Naopak směr sdílení vody dusíkem ovlivněn nebyl.  Srovnání transokace vody u 

Psammochloa villosa, tvořící velké klonální fragmenty, a Hedysarum laeve, tvořící malé 

fragmenty, nám ukázal vliv velikosti klonálního fragmentu na integraci rostlin. P.villosa byl 

extenzivnější a zároveň integrovanější, proto bylo sdílení značené vody rychlejší a rozsáhlejší 

než u druhu s menšími fragmenty (F. Liu et al., 2007). Translokace vody ve spojené dvojici 

mateřské a dceřiné ramety u rodů Carex hirta a Carex flacca byla při společném vodním 

deficitu primárně z matky s rozrostlejším kořenovým systémem na její dceru. Při vysychání 

mateřské ramety se tok obrátil. V homogenním prostředí k translokaci téměř nedochází (de 

Kroon et al., 1996).Ta těchto základech lze dojít k několika poznatkům. Klonální fragmenty 

dokážou vyrovnávat vodní stres. Translokace vody jinými prvky ovlivněna není, ale jejich 

translokaci ovlivňuje.  
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2.3 Minerální živiny 

Distribuce živin je díky nosnému médiu závislá na vodním gradientu a pohybu vody 

xylémem (de Kroon et al., 1998) i na toku složitějších molekul floémem (Marshall 1990). 

Nejstudovanější klonální rostlinou z pohledu translokace minerálních živin je zřejmě 

Trifolium repens, u něhož byly výzkumy zaměřeny na translokaci dusíku (Chapman et al., 

1992), fosforu (Lotscher & Hay, 1996) i vápníku (Lotscher & Hay, 1996). Výsledky naznačují 

translokaci těchto živin převážně  jako export od starších k mladším rametám. Alokaci 

minerálních látek určuje hlavně vaskulární systém mezi zdrojem (kořenem) a sinkem, jeho 

velikost a vzdálenost od zdroje (Lotscher & Hay, 1996). 

2.3.1 Dusík 

Největší zásobárnou dusíku je atmosféra, kde je obsaženo 78 % molekulárního dusíku. 

V molekule dusíku N2 jsou dva atomy N spojené pevnou trojnou vazbou, která způsobuje 

nízkou reaktivitu N2. S jinými sloučeninami N2 reaguje pouze za vysokých teplot a tlaku. 

Prokaryotní organismy, jako například bakterie, jsou však schopny enzymaticky štěpit 

trojnou vazbu v molekule N2 a dusík zabudovat do amonných iontů a organických látek. Jsou 

proto klíčovými organismy koloběhu dusíku v přírodě. Amonné ionty, dusičnanové ionty a 

organické látky jsou zdrojem dusíku pro rostliny (Pavlová, 2005). Dusík je součástí 

aminokyselin, nukleových kyselin, fytohormonů, bílkovin, chlorofylu a dalších. Ovlivňuje 

celou řadu metabolických dějů v rostlině. Mezi ně patří například produkce a distribuce 

biomasy, ontogenetický vývoj, hormonální a metabolická rovnováha nebo fotosyntéza. 

Přijímán je obvykle ve formě iontů- NO3
-  a NH4

+. Tyto formy byly použity k porovnání 

postupů nakládaní s dusíkem. Na základě jejich srovnání bylo prokázáno, že přijímané ionty 

jsou zpracovány a translokovány odlišně. Množství dusíku přijatého a sdíleného v podobě 

amonného iontu bylo podstatně nižší než množství dusíku přijatého ve formě dusičnanu 

(Callaghan & Jonsdottir, 1990; Roiloa et al., 2014).  

Translokace dusíku probíhá obvykle ve směru z matky na dceru, jen na začátku 

kořenění, a to bez vlivu světelných podmínek. Podle značících prací je translokace  ovlivněna 

stářím ramet, mimo to také zastíněním mateřské ramety (Callaghan & Jonsdottir, 1990; 

Pinno & Wilson, 2014).  Vliv stáří ramet je vidět např. u Carex bigelowii, který dokáže 
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transkolovat dusík ze starších nefotosyntetizujících ramet do mladších (Callaghan & 

Jonsdottir, 1990).  

V homogenních podmínkách se objem sdílených zdrojů mezi obdobně velkými 

rametami vzájemně vyváží tzn. ramety si translokují vzájemně podobné množství  dusíku a 

ve výsledku je tok vyrovnaný v obou směrech (Pinno & Wilson, 2014). Výjimku převažující 

translokace dusíku z dceřiných do mateřských ramet zaznamenali autořiu Agrostis stoloifera, 

který vykazoval větší translokaci z dcer  (Duchoslavová & Jansa, 2018). Další výjimkou je  

Populus tremuloides, u kterého se také prokázala dotace mateřské ramety rostoucí v lese 

dceřinými lučními, které měly dusík dostupnější. Prozatím u tohoto druhu chybí další jiný 

výzkum na téma translokace než sdílení dusíku (Pinno & Wilson, 2014). Vliv délky spojení a 

tedy vzdálenosti jednotlivých  ramet Phyllostachys glauca na množství translokovaného 

dusíku nebyl zaznamenán, spíše bylo ovlivněno jeho architekturou (Shi et al., 2021). Oproti 

tomu značný vliv translokace např. vody zaznamenán byl (de Kroon et al., 1998). 

Některé výsledky naznačují např. u Hydrocotyle bonariensis nebo Solanum dulcamara, 

že dusík a voda byly translokovány víceméně nezávisle, pokud se obojí pohybovalo stejným 

směrem (Evans, 1991; Osmond, 1983). Když jsou ramety například Carex flacca v prostředí 

s různou hodnotou dusíku (jedna na bohatém stanovišti, druhá na chudém), tak se příliš 

dusíku netransportuje, ale vyrovnává se vodní stres. To nás vede k tomu, že translokace je do 

značné míry ovlivněna transpiračním proudem a proti jeho gradientu se dusík dostává jen 

těžko. Pokud šly tyto látky stejným směrem nebyly na sobě příliš závislé (de Kroon et al., 

1998). Dokonce i příjem vody a dusíku byl zcela nezávislý jak ukázaly znalosti fyziologie 

(Evans, 1991). U Sasa palmata byla translokace ovlivněna dostupností dusíku a světla (Saitoh 

et al., 2006). Hypotéza, že spojené ramety Alternanthera philoxeroides vykompenzují 

dusíkový gradient nezávisle na světle se nepotvrdila (Xu et al., 2010). Přílišné větvení zvýšilo 

složitost cévních spojů, čímž zapůsobilo jako bariéry a omezilo transport nejen dusíku, ale i 

ostatních zdrojů (Marshall, 1996). Což dokládá i studie (Shi et al., 2021), kde byl dusík v 

„bezbariérové“ rostlině  rychleji přijímán i translokován. Tím rostliny vytěžili mnohem více 

dusíku na rametu za mnohem méně času než příliš větvený klonální fragment. Toto opět 

potvrdilo závislost transportu dusíku xylémem na směru transpiračního toku (Marshall, 

1990). 
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2.3.2 Fosfor 

Fosfor je obvykle přijímán formou iontů H2PO4
− a HPO4

2− v závislosti na pH. Vlivem jeho 

záporného náboje a vysoké koncentrace uvnitř buňky je jeho příjem energeticky velmi 

náročný. Z toho důvodu je jeho příjem neustálý a rostliny často k usnandění jeho příjmu 

využívají mykorhizu. Tvoří nedílnou součást syntézy nukleových kyselin, ve kterých propojuje 

mery molekul DNA a RNA. Při jeho nedostatku se jaderné dělení zpomalí/zastaví a dochází 

k omezení tvorby semen. Fosfor se podílí na stavbě fosfolipidů, které jsou spolu s bílkovinami 

nedílnou součástí buněčných membrán. Jako součást koenzymů NADH a NADPH se uplatňuje 

během metabolických dějů. NAD se využívá v dýchacím řetězci a NADP má využití v průběhu 

glykolýzy. Energii v makroergních vazbách uchovává a transportuje ve formě 

adenozintrifosfátu (ATP). Ten je v rostlině volný, může být skladován ve vakuole, formou 

aniontu nebo vázaný (Pavlová, 2005). 

Nejprostudovanějším druhem z hlediska translokace fosforu je Trifolium repens. 

Počáteční distribuce fosforu uvnitř konkrétního genotypu T. repens je určena mírou 

transpirace a to proto, že alokace živin jde primárně skrz xylém (Lotscher & Hay, 1996). Při 

příjmu mateřskou rostlinou dominuje alokace k sinkům rodiče a jeho listů a až poté 

šlahounům. Velmi omezený pohyb fosforu vedl k jeho nízké translokaci na vzdálenější větve, 

proto má majoritní podíl distribuce do blízkých orgánů/ramet. Proto další rozvoj šlahounu 

závisel na zásobování fosforem z nodálních kořenů, nikoliv na importu radioizotopů 

z hlavního kořene, protože ten byl kvantitativně malý. Teprve po několika desítkách hodin 

docházelo k translokaci i na vzdálenější části a to jen ve velmi omezeném množství (Lotscher 

& Hay, 1996). Akropetální transport naznačil schopnost přerozdělit fosfor z listů, které 

transpirují (Marshall, 1990; Shi et al., 2021). Obdobné výsledky jsme dostali i u Carex 

arenaria L.. V něm byl radioaktivní fosfor absorbovaný hlavním kořenem a akumulován 

v mateřské rostlině, ale i částečně dodán mladým kořenům a výhonům. Při rozdělování 

fosforu byla tedy distribuce radioizotopů mezi výhony nízká (Noble & Marshall, 1983).  

Experiment, kde bylo použito dvojité značení (uhlíkem a fosforem), naznačuje, že 

pohyb fosforu z listů rostlinou byl do určité míry ovlivněn potřebou sacharidů a ne jen 

potřebou fosforu (sinkem), což mohlo znamenat, že fosfor sledoval směr toku uhlíku 

(Marshall & Wardlawt, 1972). Podle této práce zřejmě ovlivňuje translokaci fosforu i tvorba 

plodů. Po jejich odstranění klesl export z listu až o polovinu. 
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2.3.3 Vápník  

Vápník ovlivňuje příjem živin a vývoj kořenových vlásků, dále se uplatňuje během 

růstu. Vstřebávání probíhá pomalu a jeho pohyb rostlinou je velmi omezený, proto je 

přijímán a transportován nepřetržitě. Tyto skutečnosti mohou vést k tomu, že by mělo 

docházet k distribuci do blízkých orgánů/ramet a translokace na vzdálenější větve by měla 

být nízká. Bohužel translokace tohoto prvku je velmi málo prozkoumána a veškeré informace 

vychází z jediné značící studie. Ta se zaměřila na translokační chování Trifolium repens a vliv 

cévní architektury na něj. 

Při příjmu vápníku mateřskou rostlinou T. repens dominuje translokace k sinkům 

rodiče a jeho listům, a až poté do šlahounů a ramet na nich (Lotscher & Hay, 1996). Jejich 

rozvoj je ovlivněný zásobováním vápníkem a závislý na jeho importu z nodálních kořenů, 

nikoli na translokaci z hlavního kořenu. Ta byla kvantitativně malá. Vlivem celkově pomalého 

pohybu vápníku rostlinou dochází k jeho translokaci na vzdálenější části až po několika 

desítkách hodin a jen ve velmi skromném množství. Počáteční distribuce vápníku uvnitř 

konkrétního genotypu T. repens je určena mírou transpirace a to proto, že živiny se 

translokují primárně skrz xylém. Mezi faktory, které ovlivnili distribuci vápníku v T. repens 

patřila blízkost zdrojového kořene a velikost sinků orgánů, ale pouze v rámci možností cévní 

architektury. K této skutečnosti vedly dílčí výsledky experimentu, kde byly vzaty dva 

podobně velké listy (kvůli podobné transpiraci) s různou vzdáleností růstu od kořene. 

Vzdálenější list měl větší příděl díky lepšímu cévnímu spojení z kořene. Pro tuto skutečnost 

hovoří i fakt, že byla podoporována mladší z ramet na šlahounu navzdory větší vzdálenosti 

(Lotscher & Hay, 1996). 
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 Závěr  

Cílem této práce bylo popsat translokaci látek mezi rametami klonálních rostlin a 

pokusit se shrnout výsledky značících studií zaměřujících se na tuto problematiku. Tyto 

poznatky nám umožnily upřesnit představu, která byla vytvořena na základě výsledků 

biomasových pokusů, o distribuci jednotlivých prvků v rametách klonálního fragmentu.  

Na základě značení uhlíkem bylo zjištěno, že jeho tok ve floému podléhá source-sink 

systému. Dynamika a délka jeho sdílení může mít různé formy, ty jsou obvykle ovlivněny 

rostlinným druhem, stářím jednotlivých ramet, jejich aktuálními potřebami (kvetením, 

poškozením nebo jiným stresovým faktorem), podmínkami prostředí a jeho heterogenitou. 

 Voda s rozpuštěnými minerálními látkami protéká xylémem a následně floémem. 

Studium translokace vody je poměrně omezené a většinou vázané na další látku-živinu, ale 

přesto lze předpokládat, že mladé, závislé ramety se osamostatňují ve chvíli, kdy zakoření. 

V rámci klonálního fragmentu jsou ramety schopny vzájemně vyrovnávat vodní stres. Míra 

této spolupráce se odvíjí od rostlinného druhu a jeho translokačního chování. 

 U dusíku se prokázalo rozdílné zpracování a translokace při příjmu odlišných iontů, 

kdy lépe zpracován je ve formě dusičnanu. Sdílení dusíku je poměrně efektivní díky jeho 

mobilitě, jen přílišné větvení zvyšuje složitost cévních spojů a tím částečně omezuje jeho 

transport. Z pohledu mobility dusíku je přetrvávající spojení ramet velmi výhodné. Směr 

sdílení je obvykle akropetální, ale existují i výjimky.  

 Fosfor není tak pohyblivý jako dusík a jeho translokace je značně omezena víceméně 

na nejbližší sinky, čímž bývá mateřská rameta a její listy a až následně nepřetržitý, nízký 

transport do šlahounu a podpora ramet, které ještě nemají své pevné místo v rostlinném 

společenství lokality. Ty jsou z větší části zásobovány z nodálních kořenů. Zároveň pro svou 

cenu je translokován z umírajících částí rostliny.Jeho pohyb může být do jisté míry ovlivněn i 

sinkem sacharidů, protože fosfor sleduje jejich tok. Transport je podobně jako dusíku 

ovlivněn stavbou cévního propojení. 

 Vápník se pomalu vstřebává, jeho pohyb rostlinou je též velmi omezený a jeho 

translokace do vzdálenějších větví je nízká, primárně je tedy distribuován do blízkých 

orgánů/ramet. Podobně jako u fosforu je jeho transport sice nízký, ale nepřetržitý. Stejně tak 
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dominuje rodičovský sink a až poté dochází řada na šlahoun a další rozvoj závisí hlavně na 

dopravě vápníku z nodálních kořenů. Jeho pohyb je ovlivněn architekturou cévních svazků 

jako u předchozích minerálních látek. 

 Klonalita rostlin je velice zajímavý fyziologický jev, který v určitých podmínkách 

dokáže zvýšit konkurenceschopnost rostlin, které si ji během své evoluce vyvinuly. Přestože 

má i své záporné stránky, tak v její prospěch svědčí převládající výhody i široká škála druhů, 

jež ji ve své strategické výbavě mají a úspěšně užívají. 

I přesto, o jak unikátní strategii růstu se jedná, stále je zde mnoho neznámých. Jen 

málo studií sleduje oba toky translokace. Během dospívání se klonální rostliny chovají různě, 

zatím nebylo doplněno, jak se konkrétně translokace během ontogeneze mění. To se zřejmě 

bude odvíjet od rostlinného druhu. Prozatím byla změna v průběhu ontogeneze 

prozkoumána pouze u pár druhů trav. Dalším nepříliš probádaným faktorem je vliv množství 

ramet v klonálním fragmentu na sdílení zdrojů v něm. Prostor dalším studiím dává i absence 

komplexního zmapování různých prvků pro jednotlivé druhy klonálních rostlin. V rámci 

tohoto směru výzkumu by bylo dobré se zaměřit i na konkrétní vzorce sdílení, pokusit se 

nastínit jejich podobu a případné vzájemné ovlivnění látek během translokace. 
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