
Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá hybridizací dvou druhů orobinců, Typha latifolia (orobinec 
širokolistý) a T. angustifolia (o. úzkolistý), na území České republiky. Cílem této práce 
bylo zjistit, jak často dochází k hybridizaci T. latifolia a T. angustifolia, zda je hybridizace 
umožněna překrývající se dobou kvetení těchto druhů a zda je možné tyto druhy v kultuře 
kontrolovaně křížit. K detekci hybridních jedinců byly použity mikrosatelitové DNA 
markery, které umožňují odhalit hybridizační procesy a odlišit hybridy od rodičovských 
druhů. 
 Pomocí molekulárních analýz bylo zjištěno, že na území České republiky dochází 
k hybridizaci T. latifolia a T. angustifolia, ale hybridizace není příliš častá.  
Z 267 analyzovaných jedinců bylo 130 jedinců čistý druh T. latifolia, 108 jedinců čistý 
druh T. angustifolia a 29 jedinců hybridních. Z hybridních jedinců bylo 23 pokročilých 
hybridů, 5 zpětných kříženců a pouze 1 jedinec byl F1 hybrid. Doba kvetení T. latifolia  
a T. angustifolia se překrývá, což umožňuje hybridizaci, a nepůsobí tedy jako prezygotická 
reprodukční izolační bariéra, a gamety T. latifolia a T. angustifolia tak spolu mohou 
splývat. Při kontrolovaných kříženích se na samičích palicích T. latifolia i T. angustifolia 
vytvořila semena, která ale byla neživotaschopná, protože neklíčila. To naznačuje, že zde 
působí nějaké postzygotické reprodukční izolační bariéry, které způsobují, že většina 
vzniklých semen je neživotaschopných a nemohou se v přírodě uchytit. V rámci práce byly 
získané výsledky srovnány s výsledky ze Severní Ameriky, kde dochází k rozsáhlé 
hybridizaci T. latifolia a T. angustifolia za vzniku F1 hybrida T. ×glauca (o. sivý). 
K hybridizaci dochází pouze v případě, pokud se doba kvetení obou druhů překrývá. 
Hybridi T. ×glauca pak kvetou ve stejnou dobu jako rodičovské druhy a pokud nejsou 
zcela sterilní, mohou se dále křížit mezi sebou nebo zpětně křížit s oběma rodičovskými 
druhy. V populacích nicméně převažují F1 hybridi, kteří zde vznikají opakovaně a jsou 
považováni za vysoce invazní rostliny, protože se vegetativním růstem rychle šíří a vytváří 
husté monotypické porosty, které vytlačují oba rodičovské druhy i druhy původní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


