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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá rizikem hybridizace mezi dvěma druhy zvonků, silně 

ohroženým endemickým druhem Campanula bohemica a sympatricky se vyskytujícím 

druhem Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, na území Krkonoš. Do této práce byl 

zahrnut i poddruh C. rotundifolia subsp. sudetica, jehož areál také zasahuje do oblasti 

Krkonoš. Cílem této práce bylo zjistit, jak častá je mezidruhová hybridizace v populacích 

studovaných druhů a jaká je populační struktura jejich lokalit. Dalším témetickým okruhem 

byla morfologická variabilita uvedených druhů s cílem nalezení spolehlivých morfologických 

znaků pro jejich odlišení. Pro studium stanovených otázek byla použita průtoková cytometrie, 

morfometrické a molekulární analýzy. 

 Pomocí průtokové cytometrie bylo zjištěno, že se v Krkonoších vyskytují tři ploidní 

úrovně náležející DNA diploidům, tetraploidům a pentaploidům. Zatímco diploidi odpovídali 

nominátnímu poddruhu C. rotundifolia, jedinci C. rotundifolia subsp. sudetica a C. bohemica 

byli tetraploidní. Do analýz bylo zahrnuto i několik populací z Hrubého Jeseníku, kde byly 

nalezeny diploidní a tetraploidní cytotypy. Většina populací v Krkonoších byla ploidně 

uniformní, smíšené populace byly zaznamenány jen ve 12 případech. Pentaploidní cytotyp 

náležející jedincům hybridního původu byl nalezen pouze u dvou jedinců, z čehož vyplývá, že 

hybridizace v populacích C. bohemica není tak častá, jak se původně předpokládalo. 

 Výstupy z průtokového cytometru byly u některých jedinců doplněny o molekulární 

analýzy, díky nimž došlo ke spolehlivému odlišení všech studovaných taxonů. Původně 

udávané diakritické znaky jednotlivých taxonů byly pomocí morfometrických analýz 

zpřesněny a navíc byly nalezeny nové taxonomicky významné znaky, jako je například počet 

listů v dolní části lodyhy nebo délka lodyžních listů.  

 

Klíčová slova: Campanula bohemica, Campanula rotundifolia, mezidruhová hybridizace, 

polyploidie, endemismus, morfologická variabilita 



Abstract 

 

The thesis deals with phenotypic, ploidy and genetic variation of two Campanula species 

occurring in the Krkonoše Mts., namely the endemic C. bohemica and widespread 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia. For comparative purposes subspecies sudetica of the latter 

species was also included. The main aim was to get insight into population structure and 

assess the threat of interspecific hybridization to the survival of the endemic bluebell. Flow 

cytometry, distance-based morphometrics and molecular analysis were used to address these 

questions. 

 Three distinct groups of fluorescence intensities were revealed by flow cytometry, 

corresponding to DNA diploids, tetraploids and pentaploids. While diploids morphologically 

matched the nominate subspecies of C. rotundifolia, tetraploids corresponded either to 

C. rotundifolia subsp. sudetica or C. bohemica. Most populations from the Krkonoše Mts. 

were uniform although a sympatric growth of diploids and tetraploids was encountered in 12 

populations. Only two pentaploids individuals, most likely of hybrid origin, were found, 

which indicated that interspecific hybridization is much less common than previously 

assumed. The two tetraploid taxa were distinguished by molecular markers.  

 A combination of flow cytometry and molecular analyses thus allowed reliable 

determination of all samples. Subsequent morphometric analyses identified a set of taxon-

specific characters. While the value of some previously reported characters was questioned, 

new taxonomically important characters, including the number of leaves in the bottom part of 

the stem and the length of cauline leaves, were detected. 

 

Key words: Campanula bohemica, Campanula rotundifolia, interspecific hybridization, 

polyploidy, endemism, morphological variation 
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1 Úvod 

 

Rod Campanula L. (zvonek) je nejpočetnějším rodem čeledi Campanulaceae zahrnujícím 

přibližně 400 druhů (Roquet et al. 2008, 2009). Vzhledem k poměrně recentní diverzifikaci je 

jeho vnitrorodové členění značně komplikované. I přesto, že byl v posledních letech tento rod 

podroben řadě studií s využitím molekulárních markerů (např. chloroplastová a jaderná 

DNA), není jeho taxonomické členění dosud uspokojivě vyřešeno (Kovačić 2004, Eddie et al. 

2003, Park et al. 2006). Bližší taxonomické zhodnocení navíc komplikují mikroevoluční 

procesy, jako je polyploidizace nebo mezidruhová hybridizace, které jsou v populacích tohoto 

rodu poměrně časté. 

 Polyploidizace (celogenomová duplikace) je v rostlinné říši velice běžným jevem, 

který může vést ke vzniku genů s novou funkcí. To je pro rostliny velice výhodné, zejména 

při osidlování nových nik nebo při adaptaci na měnící se podmínky prostředí (Otto et Whitton 

2000, Hegarty et Hiscock 2008). U zástupců rodu Campanula se lze setkat s velkým 

množstvím ploidních úrovní, přičemž nejčastější je diploidní, tetraploidní a hexaploidní 

cytotyp. Právě tyto ploidní úrovně se nejčastěji vyskytují i u druhů spadajících do 

polyploidního komplexu C. rotundifolia s. l. (Kovanda 1967). 

 I přesto, že byl tento komplex v minulosti již mnohokrát studován (Kovanda 1966a, 

1966b, 1967, 1968, 1970, 1977), je zde řada dosud nevyřešených otázek. Jednou z nich je 

i problematika týkající se mezidruhové hybridizace mezi taxony Campanula bohemica Hruby 

a C. rotundifolia L. 

 Campanula bohemica (zvonek český) je neoendemickým druhem vyšších poloh 

Krkonoš. Do této oblasti zasahuje také výskyt příbuzného druhu C. rotundifolia (zvonek 

okrouhlolistý). V místech jejich sympatrického výskytu je popisována mezidruhová 

hybridizace (Šourek 1953, Kovanda 1967). Výsledný hybrid údajně nese intermediární znaky 

obou rodičů, a proto je jeho spolehlivé morfologické odlišení obtížné. Problémem zůstává 

i odlišení obou rodičovských druhů, kdy zejména C. rotundifolia ve vyšších polohách 

vykazuje netypické znaky (Kovanda 1967). 

 Dostupné údaje o problematice mezidruhové hybridizace jsou však téměř 50 let staré, 

a tudíž nebyly ověřovány pomocí moderních přístupů, které jsou k dispozici v dnešní době. 

Tato práce si tedy klade za cíl zhodnotit otázku hybridizace mezi C. bohemica 

a C. rotundifolia v Krkonoších pomocí současných biosystematických metod (průtoková 
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cytometrie, molekulární analýzy, morfometrické analýzy) a také ověřit původně udávané 

znaky pro odlišení obou druhů a případných hybridů, a doplnit je o znaky nové. 

 

 

Otázky 

 

Diplomová práce si klade za cíl nalézt odpovědi na následující otázky: 

 

 Jaká je populační struktura lokalit s výskytem C. bohemica (podíl druhově smíšených 

a uniformních populací)?  

 

 Jaká je ploidní variabilita těchto populací? 

 

 Jakými morfologickými znaky se odlišují oba rodičovské druhy? 

 

 Vykazují druhy C. bohemica a C. rotundifolia klinální variabilitu v závislosti na 

výškovém gradientu? 

 

 Jak často v jejich populacích vznikají kříženci? 

 

 Jsou v Krkonoších zastoupeny populace C. rotundifolia subsp. sudetica? 
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2  Teoretický úvod 
 

2.1 Taxonomické zařazení 
 

Rod Campanula L. je s přibližně 400 druhy nejpočetnějším rodem čeledi Campanulaceae 

Juss. - zvonkovité (Roquet et al. 2008, 2009). Podle současného fylogenetického systému 

APG III je tato čeleď řazena do řádu Asterales, který patří mezi krytosemenné 

(Magnoliophyta) a vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida; APG III 2009). 

 Čeleď Campanulaceae je monofyletická, kosmopolitně rozšířená a zahrnuje 84 rodů 

s 2380 druhy, které se dělí do pěti podčeledí (Haberle et al. 2009, Wendling et al. 2011). Jsou 

to tři menší podčeledi s výskytem omezeným zpravidla na jeden kontinent: Nemacladoideae 

Gustafsson (Severní a Střední Amerika; 2/25), Cyphocarpoideae Gustafsson (Jižní Amerika; 

1/3), Cyphioideae Schönland (Afrika; 1/65) a dvě početnější podčeledi s kosmopolitním 

rozšířením: Lobelioideae Burnett (29/1200) a Campanuloideae Burnett (50/1050; APG III 

2009, APweb 2012). 

 Pro podčeleď Campanuloideae je typická přítomnost retraktilních vymetacích chlupů 

na čnělce a díky tomu i sekundární přítomnost pylu na této části rostliny. Dělí se na dva triby: 

tribus Ostrowskieae Fed. a tribus Campanuleae Dumort. (někdy také Wahlenbergieae). Do 

tribu Campanuleae se dále řadí rody Campanula L., Wahlenbergia Schum. a Adenophora 

Fisch. (APweb 2012). 

 

2.2 Rod Campanula L. - zvonek 
 

Rod Campanula má centrum druhové diverzity v mediteránní oblasti. Zástupci tohoto rodu 

osídlují různorodá stanoviště, jako jsou například louky, okraje lesů, skalní výchozy a slatiny 

(Park et al. 2006, Roquet et al. 2008). 

 Členění tohoto rodu je dodnes nejednotné a značně problematické. V minulosti zde 

byly vymezeny dvě základní sekce. Rozdíly mezi sekcemi se týkají především charakteru 

otevírání tobolky a přítomnosti přívěsků na kalichu (DeCandolle 1830, Boissier 1875). Jména 

těchto sekcí se lišila podle přístupu různých autorů. DeCandolle (1830) rozlišoval skupiny 

Eucodon a Medium, Boissier (1875) pak skupiny Medium a Rapunculus. Podle Fedorov 

et Kovanda (1976) byla později použita jména Rapunculus Dumort. a Campanula. Pro sekci 
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Rapunculus byla typická nepřítomnost přívěsků na kalichu a tobolka otevírající se laterálními 

póry nebo chlopněmi. Sekce Campanula měla tobolku otevírající se bazálními póry nebo 

chlopněmi a na kalichu bylo možné nalézt přívěsky.  

 Podle nedávných výzkumů založených na molekulárních analýzách je rod Campanula 

parafyletický a dělí se do dvou evolučních větví. Méně početná větev zahrnuje druhy 

Musschia aurea Dumort., Campanula peregrina L., C. primulifolia Brot. a Gadellia lactiflora 

(M. Bieb.) Shulkina. Do druhově početnější z těchto větví jsou řazeny podtriby Campanula 

a Rapunculus (Eddie et al. 2003, Roquet et al. 2008, 2009; Obr. 1).  

 Podtribus Rapunculus nově zahrnuje sekci Heterophylla (Witas.) Fed., která byla dříve 

od tohoto podtribu oddělována. Do sekce Heterophylla je řazen polyploidní komplex 

Campanula rotundifolia s. l. (Roquet et al. 2008). 

 Tento komplex je členěn na pět skupin na základě morfologických znaků jednotlivých 

druhů (tvar lodyhy, postavení poupat, větvení oddenku). Jsou to skupiny Alpicolae (Krašan) 

Kovanda, Saxicolae Witas., Lanceolatae Witas., Vulgares (Krašan) Witas. a Scheuchzerianae 

Kovanda. Druhy z tohoto komplexu vyskytující se na území České republiky jsou řazeny do 

skupin: Saxicolae (Campanula gentilis, C. moravica), Vulgares (C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia, C. rotundifolia subsp. sudetica) a Scheuchzerianae (C. bohemica, C. gelida; 

Kovanda 1970, 1977). 
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Obr. 1: Fylogeneze čeledi Campanulaceae, založená na sekvencích atpB, matK a rbcL DNA. Koláčové diagramy 

s černou výplní znázorňují vztahy, které jsou dobře podpořené některou použitou metodou: Maximum 

Parsimony (MP, černá výplň vlevo), Maximum Likelihood (ML, vpravo) s bootstrapovou podporou >0,75 nebo 

s Bayesovskou hodnotou > 0,95 (PP, dole). Šedě jsou označeny druhy ze Severní Ameriky. Červenou šipkou je 

vyznačen polyploidní komplex C. rotundifolia. Převzato z: Wendling et al. (2011). 



 6 

2.2.1 Morfologický popis rodu Campanula 

 

Jedná se o vytrvalé, dvouleté nebo jednoleté byliny s jednoduchými listy. Je pro ně typická 

přítomnost článkovaných mléčnic v pletivech. Mají pětičetné květy, uspořádané v latách, 

hroznech, klasech nebo strboulech, mohou být ale i jednotlivé. Kalich bývá členěný do 1/4-

1/2, s trojúhelníkovitými až čárkovitými kališními cípy. Koruna je zvonkovitá, trubkovitě 

zvonkovitá nebo nálevkovitě zvonkovitá, zbarvená modře nebo fialově. Tyčinky jsou volné 

nebo srostlé s čnělkou. Prašníky jsou zpravidla volné. Nitky tyčinek jsou při bázi rozšířené 

a kryjí nektárium. Semeník je 3-pouzdrý, vzácně může být až 5-pouzdrý. Plodem je 

tenkostěnná tobolka, někdy mírně dřevnatějící, která se otevírá 3(-5) póry při bázi nebo při 

vrcholu. Semena jsou drobná, elipsoidní, někdy zploštělá nebo s lemem. U zástupců tohoto 

rodu se můžeme setkat s výraznou proterandrií (tyčinky dozrávají v květech dříve než 

pestíky). Pylová zrna se často uvolňují z prašníků už v poupěti a jsou zachytávána chlupy 

na čnělce, tzv. vymetacími trichomy. Teprve po odnesení pylu hmyzem blizna dozraje a dojde 

k opylení (cizosprášení nebo geitonogamii). U některých druhů může dojít k samoopylení 

prostřednictvím kontaktu blizny s čnělkou (např.: C. patula, C. persicifolia; Kovanda 2000). 

 V rámci této práce byly studovány taxony Campanula bohemica Hruby a Campanula 

rotundifolia L., u kterého se dále v květeně ČR rozlišují dva poddruhy C. rotundifolia L. 

subsp. rotundifolia a C. rotundifolia L. subsp. sudetica (Hruby) Soó. 

  

2.3 Campanula bohemica Hruby - zvonek český 
 

2.3.1 Historie taxonomického pojetí 

 

Taxonomií C. bohemica se ve svém článku podrobně zabýval Miloslav Kovanda (Kovanda 

1984). Tento taxon, který poprvé označili bratři Preslové jako C. linifolia Haenke in Jacq. 

(Presl et Presl 1819), nebyl dostatečně popsán a bylo možné jej zaměnit i s jinými druhy rodu 

Campanula. Bylo proto nutné zaměřit se na jeho diakritické znaky. Tento krkonošský endemit 

byl následně uveden pod jménem C. rotundifolia L. β grandifolia Wimmer. Později byl tento 

český druh ztotožněn s alpským druhem C. scheuchzeri. Krkonošský taxon lze nalézt pod 

jménem C. scheuchzeri např. v ,,Prodromu květeny české ” (Čelakovský 1871). Významný 

posun v taxonomii přinesl Johann Hruby, který daný druh popsal jako C. bohemica Hruby. 

Některé jeho popisy (zejména výška daného taxonu a tvar kališních cípů) však byly nepřesné 
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a neodpovídaly krkonošskému endemitu, takže bylo toto jméno označeno za neplatné a druh 

byl přejmenován na C. corcontica Šourek (Šourek 1953). Pozdější výzkum na základě 

Mezinárodního kódu botanické nomenklatury označil za prioritní jméno C. bohemica Hruby. 

 

2.3.2 Morfologický popis druhu 

 

Morfologický popis na základě dostupné literatury uvádí, že C. bohemica je vytrvalá, řídce 

(zřídka hustěji) trsnatá bylina. Má tenký, větvený kořen a tenký, plazivý oddenek. Lodyhy 

jsou většinou jednotlivé, vystoupavé až přímé, tuhé, (10-)15-25(-40) cm vysoké, v dolní části 

hranaté a na hranách brvité. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, v době květu často odumírají. 

Mají okrouhle srdčitou čepel, která je vroubkovaná až celokrajná. Lodyžní listy jsou většinou 

volně nahloučené v dolní části lodyhy. Dolní listy jsou řapíkaté, s čepelí úzce podlouhlou 

nebo úzce kopinatou, tupou, oddáleně pilovitou až celokrajnou, při bázi brvitou. Střední listy 

jsou zúženou bází přisedlé, úzce kopinaté až čárkovitě kopinaté a celokrajné. Horní listy 

mohou být přisedlé, čárkovitě kopinaté až čárkovité. Květy jsou jednotlivé nebo tvoří dvou až 

pětikvětý chudý hrozen. Poupata jsou vzpřímená, někdy obloukovitě skloněná. Kališní cípy 

jsou trojúhelníkovitě kopinaté, rovné, zdéli 1/4-3/5 koruny, rozestálé až nazpět zahnuté, při 

bázi 2,1-3,0 mm široké. Koruna je zvonkovitá až trubkovitá, 16-23(-25) mm dlouhá, s cípy 

rozestálými, při bázi polokruhovitá, fialově modrá. Prašníky jsou zdéli nebo nepatrně delší 

než nitky. Semeník je lysý, spodní. Plodem je tobolka, která může být podlouhle kuželovitá, 

(5-)6-8(-10) mm dlouhá, nící, blanitá, otevírající se třemi póry při bázi (Kovanda 2000, 

Dvořák et Štursa 2009). Semena jsou elipsoidní, (0,7-)0,8-1,0 mm dlouhá, 0,0459-0,0596 g 

těžká s přibližně 68% klíčivostí (Kovanda 2000, Harčariková et Zahradníková 2010).  

 

2.3.3 Karyologie 

 

Campanula bohemica je tetraploidní, 2n=4x=68 (Kovanda 2000). 

 

2.3.4 Rozšíření druhu 

 

Campanula bohemica je neoendemitem oblasti Krkonoš. Lze ho najít na české a vzácně 

i polské straně nejvyššího českého pohoří, od montánního po alpínský stupeň, v nadmořské 

výšce od 800 m n. m. do 1500 m n. m. Jeho nejpočetnější lokality jsou ve východních 
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Krkonoších, v okolí Pece pod Sněžkou (Kovanda 2000, Rybka et al. 2004, Krahulec 2006). 

Udává se, že se vyvinul z předka blízce příbuzného alpskému druhu C. scheuchzeri. Do 

oblasti Krkonoš se dostal během poslední doby ledové, kdy kvůli řadě klimatických změn 

docházelo k rozsáhlé migraci alpských druhů (Chejnová et al. 2000, Rybka et al. 2004).  

 

2.3.5 Ekologie a biologie 

 

Primárním stanovištěm tohoto druhu jsou ledovcové kary. Dále ho lze najít na slunných 

loukách s dostatečnou vlhkostí a zásobou živin (Chejnová et al. 2000). Vyskytuje se také na 

okrajích porostů kosodřeviny a někdy na kamenitých svazích (Šourek 1970, Kovanda 2000, 

Rybka et al. 2004). Patří do svazu Polygono-Trisetion (Kovanda 2000).  

 Louky, které jsou dnes řazeny k tradičním stanovištím tohoto druhu, jsou druhotné 

a antropogenního původu. Patří k nejcennějším složkám přírodního fondu Krkonošského 

národního parku a jejich existence je podmíněna historickým obhospodařováním, které dnes 

již ustupuje. Tím může dojít k jejich degradaci, a tím i k výraznému úbytku zastoupení 

vzácných druhů (Krahulec et al. 1996, Bureš et Procházka 1999). 

 Doba kvetení je od července do září. K opylení dochází prostřednictvím hmyzu. 

Klíčení semen vyžaduje stratifikaci, kdy musí být vystavena období chladu a světla. Nejspíše 

tvoří půdní semennou banku, s životností déle než jeden rok (Harčariková et Zahradníková 

2010).  

 

2.3.6 Ohrožení a ochrana druhu 

 

Campanula bohemica patří mezi silně ohrožené druhy (C2b). Je zapsán v červeném seznamu 

ČR (Grulich 2012) a také v mezinárodním seznamu IUCN (Walter et Gillet 1998). Je 

chráněný zákonem jako druh silně ohrožený (§2) a patří mezi vybrané druhy evropské 

soustavy NATURA 2000 (Rybka et al. 2004). 

 Většina lokalit, na kterých se tento druh nachází, je součástí Krkonošského národního 

parku, tudíž je o ochranu tohoto druhu dostatečně postaráno. V posledních letech bylo 

dokonce zaznamenáno jeho šíření podél horských cest, které může být způsobeno šířením 

semen v důsledku turistického ruchu (Chejnová et al. 2000). 
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2.4 Campanula rotundifolia L. - zvonek okrouhlolistý 
 

2.4.1 Morfologický popis druhu 

 

Campanula rotundifolia patří mezi vytrvalé byliny. Má tenký větvený kořen a plazivý, tenký, 

větvený oddenek. Lodyha je krátce vystoupavá až přímá, (5-)20-40(-60) cm vysoká, oblá, 

v dolní části pýřitá. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, v době květu často zaschlé. Čepel je 

okrouhlá, ledvinitá až tupě srdčitá, jemně vroubkovaná až celokrajná. Listy v dolní části 

lodyhy mají zřetelné řapíky a čepel úzce kopinatou až podlouhlou, oddáleně pilovitou až 

celokrajnou, na okraji brvitou, při rozkvětu většinou ještě zelenou. Horní lodyžní listy jsou 

zúženou bází přisedlé, úzce kopinaté až čárkovitě kopinaté a lysé, nejvyšší listy jsou 

čárkovité. Květenství je rozvolněné, hroznovité nebo latovité, většinou mnohokvěté se 

vzpřímenými poupaty. Kališní cípy jsou úzce čárkovité až čárkovitě kopinaté, rovné, zdéli 

1/7-3/5 koruny. Jsou přitisklé ke koruně, odstálé nebo rozestálé, vzácně nazpět zahnuté, při 

bázi 0,8-1,5 mm široké. Koruna je zvonkovitá až nálevkovitá, (10-)12-20(-24) mm dlouhá, 

s cípy rozestálými, řidčeji rovnými nebo nazpět zahnutými. K bázi je znenáhla zúžená, 

blankytně modrá až sytě modrá nebo modrofialová. Prašníky jsou zdéli nebo poněkud kratší 

než nitky. Semeník je lysý, výjimečně s několika roztroušenými papilami. Tobolky jsou 

čihovité až kuželovité, (2-)3-5(-8) mm dlouhé. K bázi jsou krátce až kuželovitě zúžené, 

blanité a nící. Otevírají se 3 póry při bázi. Semena jsou elipsoidní, (0,5-)0,6-1,0(-1,1) mm 

dlouhé (Kovanda 2000). 

 Druh C. rotundifolia se v ČR člení na dva poddruhy: C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica (Kovanda 2000, 2002). 
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2.4.2 Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia - zvonek okrouhlolistý 

pravý 

 

2.4.2.1 Historie taxonomického pojetí 

 

Tento taxon poprvé popsal Carl Linné v svém díle „Species Plantarum“ právě pod jménem 

Campanula rotundifolia. V další literatuře je možné najít synonyma jako C. pubescens F. W. 

Schmidt nebo C. decloëtiana Ortmann (Kovanda 2000). 

 

2.4.2.2 Morfologický popis poddruhu 

 

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia má ± větvenou lodyhu (často už od báze), 

přímou, krátce vystoupavou, 20-40(-60) cm vysokou. Je rovnoměrně řídce olistěná, 

výjimečně jsou listy nahloučené v dolní části lodyhy. Květy jsou v bohaté latě nebo hroznu. 

Kališní cípy jsou čárkovité, při bázi 0,8-1,2 mm široké. Koruna je blankytně modrá, (10-)12-

18(-20) mm dlouhá. Semeník je lysý, výjimečně s roztroušenými papilami. Tobolky jsou 2-3 

(-5) mm dlouhé. 

 Od poddruhu C. rotundifolia subsp. sudetica se liší především svojí netrsnatostí 

a přízemními listy, které za květu bývají zpravidla odumřelé. Dalším rozdílem je větvená 

lodyha, která může být vysoká až 60 cm. Květenství je zpravidla mnohokvěté s mnohem 

užšími kališními cípy, jen 0,8-1,2 mm (Kovanda 2000). 

 

2.4.2.3 Karyologie 

 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia vykazuje na našem území dva cytotypy. První je diploidní, 

2n=34 a druhý tetraploidní, 2n=4x=68 (Kovanda 2000). 

 

2.4.2.4 Rozšíření poddruhu 

 

Jedná se o rostlinu v oblasti Českého masivu hojnou až roztroušenou, obzvlášť ve stupni 

pahorkatin až hornatin. Ve východní části našeho území je to druh poměrně vzácný nebo 

chybí. V Panonském termofytiku je z velké části nahrazen druhem Campanula moravica. 
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 Na našem území převažuje diploidní cytotyp. Tetraploidi jsou pozorováni spíše jako 

jen příměs diploidních populací (Kovanda 2000). 

 

2.4.2.5 Ekologie 

 

Tento druh se vyskytuje na loukách, pastvinách, mezích, lesních lemech, vřesovištích 

a v acidofilních borech. Preferuje půdy čerstvě vlhké až vysýchavé, velmi silně až slabě 

kyselé, humózní, písčité nebo hlinité. 

 Náleží do společenstev tříd Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea a svazů Nardion, 

Violion caninae, Genistion a Dicrano-Pinion (Kovanda 2000). 

 

2.4.3 Campanula rotundifolia L. subsp. sudetica (Hruby) Soó - zvonek 

okrouhlolistý sudetský 

 

2.4.3.1 Historie taxonomického pojetí 

 

Taxonomickým pojetím tohoto poddruhu se ve svém článku zabýval Miloslav Kovanda 

(Kovanda 1977). Poprvé byl tento taxon popsán jako C. rotundifolia L. γ pusilla Haenke 

v knize ,,Flora Silesiae” (Grabowski et Wimmer 1827). Tato první zmínka zahrnuje pouze 

lokality v Hrubém Jeseníku. Následně byl tento zvonek ztotožněn s alpským druhem 

C. scheuchzeri Vill. (do tohoto druhu byly zároveň zařazeny i dnes rozlišované taxony 

C. bohemica a C. gelida). Někteří autoři jesenické populace určovali jako C. kladniana 

(Schur) Witas. Johann Hruby je pak zařadil ke skupině C. rotundifolia a odlišil jako var. 

sudetica Hruby. Soó pak tento taxon přeřadil do kategorie poddruhu. Další změnou bylo 

zařazení tohoto taxonu jako poddruh zvonku tatranského C. tatrae Borbás subsp. sudetica 

(Kovanda 1977). Dnes převažuje jméno C. rotundifolia subsp. sudetica (Hruby) Soó. 

 

2.4.3.2 Morfologický popis poddruhu 

 

Campanula rotundifolia subsp. sudetica má nevětvenou lodyhu, vystoupavou až poléhavou 

nebo převislou. V dolní části je hustě olistěná. Její výška je (5-)10-15(-18) cm. Květy mohou 

být jednotlivé nebo v chudém hroznu. Kališní cípy jsou úzce kopinaté, při bázi 1-1,5 mm 
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široké. Koruna bývá sytě modrá až modrofialová a dlouhá (16-)18-22(-24) mm. Semeník je 

lysý a spodní. Plodem je 5-8 cm dlouhá tobolka.   

 Od poddruhu C. rotundifolia subsp. rotundifolia se liší především svými přízemními 

listy, které jsou k vidění po celý život rostliny. Další odlišností je výrazná trsnatost. Lodyha je 

nevětvená a dosahuje maximální výšky pouze 20 cm. Květenství je 1-5-květé s kališními cípy 

širokými 1-1,5 mm (Kovanda 2000). 

 

2.4.3.3 Karyologie 

 

Poddruh C. rotundifolia subsp. sudetica je tetraploidní, 2n=4x=68 (Kovanda 2000). 

 

2.4.3.4 Rozšíření poddruhu 

 

Campanula rotundifolia subsp. sudetica je neoendemitem oblasti Krkonoš a Hrubého 

Jeseníku. Někteří autoři uvažují jen o výskytu v oblasti Hrubého Jeseníku (Bureš et Procházka 

1999). V Krkonoších ho lze nalézt například na lokalitách, jako jsou Kotelné jámy, Čertova 

zahrádka, Čertova rokle. V Hrubém Jeseníku je pak udáván z lokalit: Keprník (typová 

lokalita), Tabulové kameny, Červená hora, Sokol, Divoký důl, Vozka, Velká Kotlina a Obří 

skály (Kovanda 1977, 2000). 

 

2.4.3.5 Ekologie 

 

Tento druh se vyskytuje na skalách, zarostlých sutích a skalnatých svazích. Vyhovují mu 

kyselé, vlhké půdy, chudší na živiny. 

 Patří do svazu Agrostion alpinae, do asociací Saxifrago paniculatae-Agrostietum 

alpinae (Kovanda 2000). 

 



 13 

2.4.3.6 Ohrožení a ochrana poddruhu 

 

V České republice je řazen mezi taxony silně ohrožené (C2r). Je zapsán jak v červeném 

seznamu ČR (Grulich 2012), tak v mezinárodním seznamu IUCN (Walter et Gillet 1998). Je 

chráněn zákonem jako druh kriticky ohrožený (§1). 

 

 

 

Obr. 2: Studované taxony rodu Campanula. Vlevo C. bohemica, uprostřed C. rotundifolia subsp. rotundifolia, 

vpravo C. rotundifolia subsp. sudetica. Převzato z: Kovanda (2000). 
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2.5 Mikroevoluční procesy v komplexu C. rotundifolia s. l. 
 

Evoluční historie komplexu C. rotundifolia byla formována řadou procesů, mj. polyploidizací, 

mezidruhovou hybridizací a geografickou izolací spojenou s klimatickými změnami během 

poslední doby ledové. 

 

2.5.1 Polyploidizace 

 

Polyploidizace (WGD - whole genome duplication) je považována za jednu z hlavních sil 

evoluce rostlin. Lze ji popsat jako přítomnost tří anebo více chromozomových sad v jádře 

(Tate et al. 2005, Hegarty et Hiscock 2008, Soltis et al. 2010). V rostlinné říši je velice častá. 

Původně byla popsána až u 70 % všech krytosemenných rostlin (Soltis et Soltis 1999). 

V současnosti molekulární metody prokázaly, že všechny krytosemenné rotliny (výjimkou je 

pouze Amborella trichopoda) prošly alespoň jednou v průběhu evoluce polyploidizací, včetně 

rostlin, které se dnes chovají jako diploidní (Soltis et al. 2009). 

 Polyploidizace může být pro rostliny výhodná už jen kvůli samotné duplikaci genů. 

Díky mutacím v těchto genech totiž mohou vznikat geny s novou funkcí. Širší ekologická 

nika polyploidů naznačuje, že polyploidní jedinci mohou být životaschopnější a mohou 

úspěšně kolonizovat stanoviště, kde jejich diploidní předci nepřežijí (Otto et Whitton 2000, 

Hegarty et Hiscock 2008). Polyploidní cytotypy se obecně častěji vyskytují ve vyšších 

nadmořských výškách a v chladnějších oblastech (Tate et al. 2005). Zatím nebylo objasněno, 

zda tento jev souvisí se schopností polyploidů rychleji osidlovat nová stanoviště nebo s tím, 

že v méně příznivých podmínkách může docházet k častějším poruchám meiózy (Otto 

et Whitton 2000). 

 Polyploidní jedinci mohou vznikat dvojím způsobem. Pokud dojde ke zmnožení 

chromozomové sady v rámci jednoho druhu, označuje se tento proces jako 

autopolyploidizace. Když dojde ke splynutí dvou odlišných sad chromozomů, například 

v důsledku mezidruhové hybridizace, hovoří se o allopolyploidizaci (Leitch et Bennett 1997, 

Briggs et Walters 2001, Soltis et al. 2003). Dosud není jednoznačně jasné, který z těchto dvou 

způsobů vzniku je častější. Většina autorů se kloní k názoru, že v přírodě je mnohem častější 

allopolyploidizace (Tate et al. 2005). Je však možné, že množství autopolyploidů v přírodě 

bylo podceněno kvůli jejich obtížné detekci (Hegarty et Hiscock 2008, Soltis et al. 2010). 
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 Pro rod Campanula je typické základní chromozomové číslo x=17. Je to také 

převládající chromozomové číslo celé čeledi Campanulaceae (Eddie et al. 2003). Vzniklo 

nejspíše hybridizací taxonů s chromozomovými čísly x=8 a x=9, které již pravděpodobně 

vyhynuli (Gadella 1964, Kovanda 1967). Dalším méně pravděpodobným způsobem vzniku je 

například amfidiploidie (křížení mezi druhy s 2n=16 a 2n=18; Kovanda 1967). 

 V polyploidním komplexu C. rotundifolia je známo hned několik ploidních úrovní. 

Jsou to: diploidi (2n=34), triploidi (2n=3x=51), tetraploidi (2n=4x=68), pentaploidi 

(2n=5x=85) a hexaploidi (2n=6x=102; Gadella 1964, Kovanda 1966b, 2000). Nejvíce 

ploidních úrovní lze nalézt u taxonu Campanula rotundifolia L. Na území České republiky je 

převážně diploidní. Dalšími cytotypy jsou triploidi a tetraploidi. Tetraploidi jsou na našem 

území spíše jako příměs některých diploidních populací. Nejčastěji se vyskytují v severní 

části areálu (za polárním kruhem; Laane et al. 1983). Samostatně je lze nalézt v horských 

oblastech ČR, jako je třeba Šumava a Slavkovský les (Šemberová 2013). Triploidi, kteří jsou 

s největší pravděpodobností hybridy mezi diploidními a tetraploidními cytotypy, byli na 

území České republiky dosud popsáni pouze z jedné lokality v Krkonoších (Čertova rokle; 

Kovanda 1967). Jedinci s touto ploidní úrovní byli dále zaznamenáni například v Dánsku 

a Německu (Kovanda 1966b). Dalším druhem v tomto komplexu je taxon C. gentilis, který 

může být diploidní a tetraploidní, přičemž tetraploidní cytotyp je častější než diploidní 

(Rauchová 2007). Hexaploidní a tetraploidní cytotyp je možné detekovat u druhu Campanula 

moravica. Zatímco původně byl za mnohem častější považován tetraploidní cytotyp tohoto 

druhu (Kovanda 1968, 2000), podle současných údajů na našem území převažují hexaploidi 

(Šemberová 2013). Ostatní taxony tohoto komplexu rostoucí na našem území (C. bohemica, 

C. gelida a C. rotundifolia subsp. sudetica) jsou tetraploidní (Kovanda 1967, 2000). 

Pentaploidní cytotyp je s největší pravděpodobností také hybridního původu. Dosud byl 

zaznamenán pouze při experimentálním křížení nebo jako součást tetraploidních 

a hexaploidních populací (Gadella 1964, Stevens et al. 2012). 

 



 16 

2.5.2 Mezidruhová hybridizace 

 

Mezidruhová hybridizace je vnímána jako důležitý mechanismus rostlinné speciace (Hegarty 

et Hiscock 2005, Wissemann 2007). Probíhá především v oblastech vzájemného kontaktu 

dvou (či více) druhů. Četnost mezidruhové hybridizace závisí především na účinnosti 

reprodukčních bariér (Flegr 2005). Tyto mezidruhové reprodukční bariéry se dělí na 

prezygotické a postzygotické.  

 Prezygotické bariéry fungují jako překážka proti vzniku zygoty. Patří sem například 

prostorová izolace nebo gametofytická inkompatibilita. Naopak postzygotické bariéry brání 

vývoji již vzniklého embrya nebo znesnadňují rozmnožování dospělého jedince (sterilita, 

úmrtnost kříženců; Lowry et al. 2008). 

  Nevýhodou mezidruhové hybridizace může být především genetická eroze, která je 

nebezpečná hlavně pro druhy tvořící malé populace, kdy může dojít až k jejich vyhynutí 

(Krahulcová et al. 1996, Wolf et al. 2001). Tento efekt je ještě umocněn, jedná-li se 

o introgresivní hybridizaci, kdy jsou geny jednoho druhu vneseny do druhého spontánním 

křížením a následně dochází k zpětnému křížení (Briggs et Walters 2001). 

 U rodu Campanula byla mezidruhová hybridizace zaznamenána právě mezi druhy 

C. bohemica a C. rotundifolia, jejichž kříženec byl pojmenován Campanula ×pilousii Šourek. 

Dalším příkladem mezidruhového křížení je hybridizace mezi C. rhomboidalis 

a C. rotundifolia, jejichž kříženec je nazýván Campanula ×iserana Kovanda (Kovanda 2000). 

 K mezidruhové hybridizaci u C. bohemica a C. rotundifolia by mělo docházet 

v kontaktní zóně obou druhů. Vzhledem k šíření C. rotundifolia do stále vyšších poloh je 

předpokládaná oblast křížení okolo 900 m n. m. (Šourek 1953, Kovanda 2000). Šourek (1953) 

uvádí, že mezi hybridy a oběma rodiči nepozoroval žádný plynulý přechod, proto nepočítá 

s možností introgresivní hybridizace. Naopak Kovanda (1977) předpokládá, že by se 

o introgresivní hybridizaci mohlo jednat, protože kříženci stále nejsou jednoznačně 

morfologicky vymezeni a vykazují značnou variabilitu. 

 Kříženec (označovaný jako C. ×pilousii) C. bohemica × C. rotundifolia (Danihelka 

et al. 2012) údajně nese intermediární znaky mezi oběma rodiči. Tyto rozdíly by se měly 

projevovat zejména v odění, větvení lodyhy a ve tvaru květenství. Problematické ale bývá 

i spolehlivé odlišení obou rodičovských druhů, především kvůli variabilitě taxonu 

C. rotundifolia. Oba druhy by se měly výrazně lišit ve tvaru lodyhy, šířce kališních cípů 
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a délce tobolky (Šourek 1953, Kovanda 2000). Jako další rozdíl mezi oběma druhy byla 

udávána velikost jaderného genomu (Loureiro et al. 2010). 

 Nejvíce popsaných lokalit (asi 10 populací) by se mělo nacházet ve východních 

Krkonoších v Obřím dole a jeho okolí. Další čtyři lokality byly popsány z různých skalek 

a skalních výchozů v okolí Labského dolu, Sněžných jam a Kotelných jam (Šourek 1953). 

 

2.5.3 Geografická izolace 

 

Geografická izolace, často označovaná jako allopatrická speciace, bývá nejsnadnějším 

způsobem pro vznik nového druhu. Podmínkou je zamezení přímého kontaktu a tím 

i genového toku mezi populacemi, což nakonec vede k vytvoření reprodukčních bariér. Tato 

allopatrická speciace může být dále rozdělena na speciace vikariantní a speciace peripatrické. 

 Vikariantní speciace je často spojena s nějakou environmentální změnou, kdy je 

původní populace rozdělena na dvě srovnatelně velké. Příčinou této změny může být 

například stoupající hladina oceánu nebo vznik pohoří vlivem tektonické činnosti. U speciace 

peripatrické, která je mnohem častější, dojde k oddělení pouze malé subpopulace, ze které 

poté vznikne samostatný druh (Briggs et Walters 2001, Flegr 2005). 

 V České republice je allopatrický původ některých druhů spojen především 

s čtvrtohorními klimatickými změnami, kdy díky posunu pevninského ledovce docházelo 

k migraci alpských nebo arktických druhů a jejich následné adaptaci na nové podmínky 

(Kaplan 2012, Suda et Kaplan 2012). Tomuto závěru odpovídají i nedávné výzkumy, které 

naznačují, že ačkoli většina rostlinných druhů v severní Evropě během posledního zalednění 

vymizela, byl v původně zaledněných oblastech zaznamenán značný počet endemických 

taxonů. Tyto počty endemitů představují 4-6 % celkové diverzity (Brochmann et al. 2003). 

 Na severní polokouli je možné nalézt i zástupce polyploidního komplexu 

C. rotundifolia s. l. Jejich výskyt zasahuje na většinu území Evropy, Asie, Severní Ameriky 

a částečně i do střední Ameriky a Severní Afriky (Stevens et al. 2012; Obr. 3). Z tohoto 

rozšíření lze předpokládat, že některé druhy tohoto komplexu byly také silně ovlivněny 

zaledněním během poslední doby ledové. Příkladem těchto druhů může být právě 

C. bohemica a C. gelida (Kovanda 1968, 1977). 
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Obr. 3: Rozšíření polyploidního komplexu C. rotundifolia s. l. na severní polokouli. Převzato z: Stevens et al. 

2012). 

 

 Druhy C. bohemica a C. gelida jsou endemité Vysokých Sudet. Campanula bohemica 

se vyskytuje pouze v Krkonoších, zatímco C. gelida je stenoendemitem Petrových kamenů 

v Hrubém Jeseníku (Kovanda 2000). Oba druhy jsou s největší pravděpodobností příbuznými 

alpského zvonku C. scheuchzeri. Udává se, že se vyvinuly z předka blízce příbuzného tomuto 

alpskému druhu během poslední doby ledové, kdy kvůli řadě klimatických změn docházelo 

k rozsáhlé migraci alpských druhů (Chejnová et al. 2000, Rybka et al. 2004). Tyto druhy se 

dostaly až do oblasti dnešních Krkonoš a Jeseníků, kde během několika tisíc let došlo k jejich 

rychlé evoluci a diferenciaci v samostatné taxony (Rybka et al. 2004). O této události 

vypovídá i fakt, že jsou si všechny tyto taxony morfologicky velmi podobné a mají shodný 

počet chromozomů (2n=4x=68; Kovanda 1968, 1977). Dnešní populace C. bohemica 

a C. scheuchzeri se liší několika znaky, jako je například tvar a velikost lodyžních lístků, 

poupat a koruny (Kovanda 1984). 
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2.6 Principy použitých metod 
 

2.6.1 Průtoková cytometrie 

 

Průtoková cytometrie (flow cytometry, FCM) je ve vědě široce užívanou metodou, která má 

své uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu mnoha biologických oborů (Suda 2005). 

Využití průtokové cytometrie v botanice zahrnuje několik oblastí: biosystematiku 

(determinace blízce příbuzných druhů, odhalení kryptických taxonů, stanovení frekvence 

a dynamiky hybridizace, otázky vzniku a koexistence cytotypů), ekologii (rozšíření 

a ekologické preference cytotypů, interakce s dalšími skupinami organismů) a reprodukční 

biologii (stanovení způsobu reprodukce, studium reprodukčně-izolačních mechanismů). 

Nejčastější uplatnění však tato metoda nachází při stanovování stupně ploidie a velikosti 

genomu (Suda 2011).  

 Průtoková cytometrie je založena na měření optických vlastností (nejčastěji 

fluorescence) izolovaných částic (buněk, jader). Tyto částice se pohybují velkou rychlostí 

v proudu kapaliny skrz optickou komůrku. Před vlastním měřením jsou tyto částice zpravidla 

obarveny fluorescenčním barvivem (fluorochromem - např. propidium jodid, DAPI), které se 

selektivně váže na DNA studovaného objektu. Při průchodu optickou komůrkou dojde 

k ozáření barviva silným zdrojem záření (nejčastěji laser, dioda nebo rtuťová výbojka) a tím 

k jeho excitaci. Tento jev je spojen s uvolněním fluorescence (světelné energie), která je 

následně sbírána optickou soustavou a převáděna na pulsy elektrického proudu. Ty jsou pak 

digitalizovány a uchovávány v počítači (Shapiro 2003, Suda 2011). 

 Výstupy z průtokového cytometru jsou nejčastěji prezentovány ve formě histogramů 

(relativní intenzita fluorescence na ose X a množství měřených částic na ose Y) nebo 2D-

grafů, kde obě osy zobrazují určitý parametr (např. fluorescence a rozptyl světla). Přesnost 

měření v případě histogramů popisuje tzv. variační koeficient (CV), který se vypočítá jako 

podíl směrodatné odchylky a střední hodnoty pozice píku (Watson 1991). Rozmezí této 

hodnoty se pohybuje od 1 do 10 %, ale ideální hranice pro přesné analýzy je do 3 % (Suda 

2011). 

 Hlavní předností této metody je její nedestruktivnost, protože pro analýzy stačí jen 

velmi malé množství pletiva (Doležel et Bartoš 2005). Umožňuje také velice rychle 

analyzovat velké množství vzorků s kvalitními a přesnými výslednými údaji. Výhodou je 

i snadná příprava a manipulace se vzorky, která je časově nenáročná (Suda 2005). Nevýhodou 
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této metody je nutnost téměř vždy pracovat s čerstvým materiálem, i když v některých 

případech byly zpracovány i vzorky usušené v silikagelu nebo herbářové položky (Suda 

et Trávníček 2006). Další limitací mohou být rostlinné skupiny (např. Geraniaceae, Rosaceae) 

obsahující sekundární metabolity, které negativně ovlivňují kvalitu cytometrických analýz 

(Loureiro et al. 2006). 

 Technika FCM byla využita pro zjištění ploidní variability skupin a k odlišení 

tetraploidních a diploidních cytotypů studovaných druhů. 

 

2.6.2 Molekulární analýzy 

 

Molekulární znaky jsou v současné době využívány v širokém spektru biologických disciplín, 

včetně systematiky. Používané metodické přístupy se liší v závislosti na zkoumané 

problematice a taxonomické úrovni. Nejpoužívanějším přístupem je analýza sekvencí DNA, 

která pomáhá objasnit příbuzenské vztahy různých skupin taxonů, speciační procesy (např. 

detekce hybridizace, způsob a četnost vzniku polyploidních taxonů a jejich lokalizaci v čase 

a prostoru), hlavní migrační cesty a postup šíření druhů (Krak 2011). 

 Pod pojmem sekvenování se nejčastěji rozumí určení pořadí nukleotidů v libovolné 

molekule DNA. V současné době sekvenování probíhá nejčastěji formou Sangerovy metody 

(dideoxy, dye-terminator nebo primed synthesis metoda), která vychází z částečné znalosti 

sekvence studovaných úseků DNA (Sanger 1988). Kromě klasických dNTP jsou v sekvenační 

směsi přítomny i ddNTP (dideoxyribonukleotidy), které jsou fluorescenčně značeny a při 

inkorporaci do vznikajícího řetězce DNA zamezí jeho další prodlužování. Výsledkem této 

reakce je tedy směs různě dlouhých řetězců DNA, přičemž každý je fluorescenčně označen 

barvou podle toho, kterou bazí končí. Po skončení sekvenační reakce jsou získané molekuly 

rozděleny elektroforeticky podle jejich délky v kapiláře kapilárového sekvenátoru a pomocí 

detektoru je určeno pořadí nukleotidů (Krak 2011). 

 V biosystematice rostlin se jako markery používají různé řady sekvencí DNA. Mohou 

to být mimojaderné molekuly DNA (chloroplastové, mitochondriální) nebo různé typy 

jaderné DNA (Krak 2011). Sekvence chloroplastových genů (cpDNA) jsou konzervativní, ale 

i přesto mohou poskytnout dostatečnou variabilitu pro studium fylogeneze na úrovni čeledí, 

ale i mezirodové úrovni (Cosner et al. 2004, Shaw et al. 2005, 2007). Ke studiu evolučních 

jevů je možné využít i nekódující úseky chloroplastové DNA, například LSC (Large Single 

Copy) oblasti (Ebert et Peakall 2009). Sekvenace úseků mitochondriální DNA (mtDNA) není 
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v rostlinné systematice příliš častou metodou, zejména kvůli omezené univerzalitě těchto 

úseků. Nicméně byla úspěšně použita v několika studiích týkajících se evoluce semenných 

a krytosemenných rostlin (Soltis et al. 2002, Qiu et al. 2010). Mezi nejpoužívanější markery 

v rostlinné fylogenetice patří jaderná ribosomální DNA (nrDNA), zejména úseky ETS 

(External Transcribed Spacer) a ITS (Internal Transcribed Spacer). Nevýhodou jaderných 

genů je, že podléhají eliminaci sekvenčních rozdílů mezi členy genové rodiny v rámci jedince 

tak, že jsou jejich sekvence homogenizovány do identické podoby. Tomuto jevu se říká 

koncertovaná evoluce (concerted evolution). I přesto jsou jaderné markery vhodné pro použití 

ke studiu fylogenetických vztahů na úrovni vyšších taxonomických skupin (White et al. 1990, 

Qiu et al. 1999). 

 Další alternativou je použití jaderných markerů s nízkým počtem kopií (low-copy 

nuclear genes). Jejich výhodou je, že nepodléhají koncertované evoluci a mohou být použity 

i pro studium blízce příbuzných druhů (Small et al. 2004). 

 Výstupem z kapilárního sekvenátoru jsou chromatogramy (elektroforetogramy). Ty 

jsou následně vyhodnocovány pomocí řady počítačových programů. Výsledky těchto analýz 

lze znázornit pomocí speciálních grafů - fylogenetických stromů (dendrogramů). Při 

rekonstrukcích těchto fylogenetických stromů lze využít řadu metod, které se liší v tom, jaká 

vstupní data užívají pro výpočet a také způsobem výpočtu. Jsou to například metody 

využívající celou škálu shlukovacích algoritmů, jako je metoda spojování sousedních objektů 

(NJ - Neighbour-Joining) nebo metoda průměrné vzdálenosti (UPGMA; Krak 2011). 

 Analýza sekvencí DNA byla použita pro odlišení tetraploidních taxonů C. bohemica 

a C. rotundifolia subsp. rotundifolia. 

 

2.6.3 Morfometrické analýzy 

 

Morfometrické analýzy byly využity k nalezení spolehlivých rozlišovacích znaků mezi 

studovanými taxony. Umožňují totiž analyzovat značné množství jedinců a znaků 

a eliminovat subjektivní rozhodování (Marhold et Suda 2002). 

 K nalezení základní struktury v datovém souboru slouží ordinační metody. Řadí se 

mezi ně například PCA (principal components analysis - analýza hlavních komponent) nebo 

RDA (redundancy analysis - redundanční analýza). Technika PCA umožňuje nahradit 

původní soubor pozorovaných znaků souborem nových (hypotetických), vzájemně 

nekorelovaných znaků tak, že první nová osa (první hlavní komponenta PC1, první nový 
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znak) je vedena ve směru největší variability mezi objekty, druhá osa (druhá hlavní 

komponenta, PC2, druhý nový znak) je vedena ve směru největší variability, který je kolmý 

na směr první komponenty. Každá další hledaná komponenta je pak kolmá na všechny 

dřívější komponenty. Postupně se vytváří soubor nových znaků, které jsou uspořádány podle 

jejich klesající variability. Důležitým výstupem PCA bývá vizualizace přibližného 

prostorového rozložení zkoumaných objektů (Marhold et Suda 2002). Technika RDA je 

omezená forma lineární ordinační metody (tzv. PCA s omezením). Při použití jedné proměnné 

(např. nadmořská výška výskytu jednotlivých populací) zobrazuje první osa (jediná tzv. 

omezená) právě tuto proměnnou. Statistická významnost této metody byvá testována pomocí 

Monte-Carlo permutačních testů. Tyto statistické testy se vztahují k nulové hypotéze, že 

primární data jsou nezávislá na vysvětlujících proměnných (Lepš et Šmilauer 2000). 

Redundanční analýzu umožňuje provést např. program CANOCO 4.12 (Ter Braak 

et Šmilauer 2002), který je primárně určen k analýze ekologických dat. Redundanční analýza 

může pomoci odpovědět na otázku, zda se např. mění morfologické charakteristiky 

v závislosti na nadmořské výšce výskytu studovaných taxonů a jaké znaky s ní nejvíce 

korelují.  

 Studovat rozdíly mezi skupinami objektů charakterizovaných více znaky umožňují 

diskriminační analýzy. Jde především o metody určené k testování hypotéz. Lze je rozdělit na 

techniky, které jsou určené k interpretaci rozdílů mezi předem stanovenými skupinami 

objektů (kanonická diskriminační analýza) a na techniky, jejichž cílem je klasifikace objektů 

do skupin (klasifikační diskriminační analýza; Marhold et Suda 2002). 

 Kanonická diskriminační analýza (CDA - canonical discriminant analysis, canonical 

variates analysis) umožňuje sledovat vztahy mezi objekty v prostoru definovaném 

kanonickými osami. Od ordinačních metod se liší tím, že kanonické osy jsou vedeny ve směru 

největší variability mezi skupinami. Maximální počet os je omezen a jeho hodnota musí být 

vždy o jednu menší, než je počet studovaných skupin. Cílem této analýzy je tedy vybrat ze 

základního souboru takové kvantitativní znaky, které umožňují co nejlepší odlišení předem 

stanovených skupin objektů a snížit dimenzi znakového prostoru a zobrazit vzájemné pozice 

skupin objektů (Marhold et Suda 2002). 

 Klasifikační diskriminační analýza slouží k identifikaci objektů pomocí rovnic 

(klasifikační nebo diskriminační funkce), které pomáhají pomocí kombinací jednotlivých 

znaků určit skupinu, do které studovaný objekt s největší pravděpodobností patří. Dále 

umožňuje určit, s jakou úspěšností vybrané znaky přiřadí studované objekty k příslušným 

skupinám. Pokud data nemají mnohorozměrné normální rozdělení, je potřeba na odhad 
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skupinových hodnot pravděpodobnosti použít neparametrické odhady, např. metoda k-

nejbližších sousedů (k-nearest neighbours), při které je konkrétní objekt klasifikován do 

skupiny na základě informací z jeho nejbližšího okolí. Cílem této metody je tedy nalézt určité 

pravidlo (klasifikační funkci), která na základě znalosti hodnot kvantitativních znaků umožní 

odhadnout, do které skupiny neznámý objekt patří (Marhold et Suda 2002). 
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3 Metodika 
 

3.1 Sběr materiálu 
 

Sběry materiálu probíhaly v letech 2011-2013. Celkem bylo navštíveno 155 lokalit 

na území České republiky, z toho 148 v Krkonoších a 7 v Hrubém Jeseníku (Obr. 4, 5, 6). 

Lokality v Krkonoších byly zpočátku (především pro druhy C. bohemica a C. rotundifolia 

subsp. sudetica) vybrány podle doporučení pracovníků ze Správy KRNAP a na základě 

publikací M. Kovandy (Kovanda 1967, 1970) a S. Petrásové (Petrásová 1996, Chejnová et al. 

2000), v dalších letech byly odběry prováděny náhodně po celém území Krkonoš se snahou 

o zmapování co největšího území národního parku. Lokality v Hrubém Jeseníku 

(C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica) byly navštíveny na 

základě údajů RNDr. L. Bureše. 

 Oblast Krkonoš byla dále rozdělena na dvě menší podoblasti. K první podoblasti byly 

zařazeny lokality s nízkými nadmořskými výškami, kde se vyskytovali typičtí jedinci 

nominátního poddruhu C. rotundifolia. Druhá podoblast zahrnovala lokality ve vyšších 

nadmořských výškách, kde se již vyskytovali jedinci, kteří morfologicky odpovídali druhu 

C. bohemica, a kde se dal předpokládat výskyt všech tří studovaných taxonů. 

 Z každé populace bylo (s ohledem na její velikost) odebráno 5-10 rostlin. Vždy byla 

sbírána celá lodyha s nepoškozenými listy, otevřenými květy a receptivní bliznou. Vzdálenost 

mezi jednotlivými vzorky byla alespoň 3-4 metry, aby bylo sníženo riziko sběru téže genety.  

 Pro všechny navštívené lokality byly zaznamenány pomocí GPS přístroje (eTrex H, 

Garmin) zeměpisné souřadnice (systém souřadnic WGS 84) a nadmořská výška. Tabulka 

navštívených lokalit společně s jejich popisem, GPS souřadnicemi a nadmořskými výškami je 

uvedena v příloze č. 1. 

 Druh C. bohemica patří mezi silně ohrožené druhy (C2, Grulich 2012), také zákon jej 

chrání podle pozměňovací vyhlášky (175/2006 Sb.) jako druh silně ohrožený (§2). Sběry 

materiálu bylo navíc nutné provádět na území národního parku, proto bylo požádáno 

o výjimku ze základních podmínek zvláště chráněného druhu C. bohemica a o povolení 

k provádění výzkumu na území KRNAP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Výsledná 

rozhodnutí jsou součástí přílohy č. 2. Jesenické populace byly sbírány v doprovodu RNDr. L. 

Bureše. 
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Obr. 4: Mapa studovaných lokalit C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica na území Krkonoš a Hrubého Jeseníku. 

A 

B 
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Obr. 5: Výřez A z obr. 4. Mapa studovaných lokalit C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica na území Krkonoš a Podkrkonoší. 



 27 

 

Obr. 6: Výřez B z obr. 4. Mapa studovaných lokalit C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica na území Hrubého Jeseníku. 

Praděd 

Bělá pod 

Pradědem 

Vrbno pod 

Pradědem 
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3.2 Zpracování vzorků 
 

Sebraný materiál byl zpracován pro tři následné typy analýz (průtoková cytometrie, 

morfometrika a molekulární analýzy). Nejprve byla z každé rostliny odebrána živá listová 

pletiva (přibližně 2 listy) pro cytometrické stanovení ploidního stupně a jedinec byl označen 

štítkem, aby jej bylo možné zpětně dohledat. Květy byly označeny kartonovými štítky s čísly 

a fixovány v plastových lahvičkách v ethanolu (70%) pro následné morfometrické analýzy. 

Pro molekulární analýzy (sekvenace DNA) bylo z každé rostliny odebráno 4-5 listů (dostatek 

materiálu pro 2 možné extrakce DNA), které byly uchovány v čajových sáčcích, označeny 

štítkem a vysušeny v silikagelu. Zbylá část rostliny byla vylisována a zaherbářována pro 

budoucí morfometrické analýzy. 

 Ke každému studovanému druhu byly dále sebrány referenční položky (ověřené 

cytometricky), které budou uloženy v herbáři Katedry botaniky PřF UK (PRC). 

 

3.3 Průtoková cytometrie 
  

Ke stanovení DNA ploidie studovaných rostlin byla využita průtoková cytometrie. Vzorky 

pro cytometrické analýzy byly připravovány z živých pletiv a analyzovány na cytometru 

Partec ML (Partec, Münster, Germany, UV LED jako excitační zdroj) v laboratoři průtokové 

cytometrie Katedry botaniky PřF UK v Praze nebo na cytometru Partec PA II v laboratoři 

průtokové cytometrie v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích.  

 Čerstvá listová pletiva byla až do zpracování uchovávána v chladu v navlhčených 

igelitových sáčcích (nejdéle 4 dny). Pro izolaci a barvení jader byla zvolena metodika podle 

Doležel et al. (2007), která se osvědčila již při zkušebních analýzách (Loureiro et al. 2010). 

 Přibližně 4 mm
2
 listového pletiva spolu s 10 mm

2
 listového pletiva standardu byly 

rozsekány ostrou žiletkou v 600 µl ledového extrakčního pufru Otto I (0,1 M monohydrát 

kyseliny citronové, 0,5% Tween 20; Otto 1990) v Petriho misce a promíchány pipetou. Jako 

standard byla použita Bellis perennis L. (2C=3,38 pg; Schönswetter et al. 2007), která má 

optimální velikost genomu pro studované druhy. Suspenze byla přefiltrována přes nylonový 

filtr (velikost oka 42 μm) do zkumavky a inkubována alespoň 20 minut při pokojové teplotě. 

Ke vzorku byl poté přidán 1 ml barvícího roztoku obsahujícího pufr Otto II (0,4 M 

Na2HPO4·12H2O; Otto 1990), antioxidant β-mercaptoethanol (2 μl/ml, Sigma) a fluorochrom 
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DAPI (4 μl/ml). Po inkubaci (přibližně 1 min při pokojové teplotě) byl vzorek analyzován na 

průtokovém cytometru. Vzorky byly zpravidla měřeny po populacích (přibližně 7 jedinců). 

 Z každého vzorku bylo změřeno 3000 částic při rychlosti přibližně 15-25 částic 

za vteřinu. Výsledné histogramy (na ose X relativní intenzita fluorescence, na ose Y množství 

měřených částic) byly analyzovány v programu FlowMax (verze 2.4d, Partec, Münster, 

Germany). 

 

3.4 Molekulární analýzy 
 

Pro porovnání variability mezi C. rotundifolia subsp. sudetica, C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia a C. bohemica bylo použito sekvenování DNA (ITS a úseky chloroplastového 

genomu). Molekulární analýzy byly prováděny v DNA laboratoři Katedry botaniky PřF UK 

v Praze. K molekulárním analýzám nebyly použity všechny vzorky, ale pouze 41 vybraných 

jedinců z České republiky a Slovenska (Obr. 7, Tab v příloze 3). 

 

 

Obr. 7: Mapa populací C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica, jejichž 

jedinci byli použiti pro molekulární analýzy. 
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3.4.1 Izolace DNA 

 

Suchý materiál (přibližně 2-3 listy) byl vložen do 2 ml eppendorfek s kulatým dnem 

a rozdrcen pomocí wolframkarbidových kuliček v mlýnku Mixer Mill 400 (Retsch) při 

frekvenci 30 ot./s po dobu 3 min. DNA byla následně extrahována pomocí komerčního kitu 

(Invisorb Spin Plant Mini Kit – Invitek). Extrakce byla provedena přesně podle instrukcí od 

výrobce, kromě eluce, která byla opakována dvakrát. Při první eluci bylo použito 30 µl 

Elution Bufferu D a při druhé 20 µl. Výsledná koncentrace DNA byla změřena pomocí 

přístroje Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). Pro PCR byla extrahovaná DNA naředěna do 

objemu 30 µl o koncentraci 50 ng/µl. Takto připravená DNA byla skladována v chladu při 4 

°C. 

 

3.4.2 PCR amplifikace 

 

Pro PCR amplifikaci bylo vybráno 9 dvojic primerů (Tab. 1) k otestování variability 

jednotlivých sekvencí. Protože nebyla známa optimální teplota pro amplifikaci, byla testována 

teplota 50
 
-57°C. Složení PCR směsi je uvedeno v Tab. 2. 

 

Tab. 1: Testované primery pro PCR amplifikaci a sekvenaci. 

Úsek Název 
primeru 

Sekvence Teplota 
annealingu 

Zdroj 

jaderný 
genom 

ITS ITS 4 5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3' 55 °C White et al. 1990 

ITS 5 5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3' 

chloropl. 
genom 

trnH-psbA trnH 5'-CGCGCATGGATTCACAATCC-3' 55 °C Shaw et al. 2005 

psbA 5'-GTTATGCATGAACGTAATGCTC-3' 

rpoB-trnC rpoB 5'-CKACAAAAYCCYTCRAATTG-3' 57 °C Shaw et al. 2005 

trnC 5'-CACCCRGATTYGAACTGGGG-3' 

trnL-trnF trnL 5'-CGAAATCGGTAGACGCTACG-3' 57 °C Shaw et al. 2005 

trnF 5'-ATTTGAACTGGTGACACGAG-3' 

trnG-trnG trnG2G 5'-GCGGGTATAGTTTAGTGGTAAAA-3' 57 °C Shaw et al. 2005 

trnG 5'-GTAGCGGGATCGGACCCGCATC-3' 

LSC (large 
single 
copy) 

cp001-
cp002 

cp 001L 5'-GGACTCGAACCCGGAACTA-3' 50 °C Ebert et Peakall 
2009 cp 002R 5'-TTGGGTTCGGTATTTTTAGAAGA-3' 

cp018-
cp020 

cp 018L 5'-AGCCTTCCAAGCTAACGATG-3' 53 °C Ebert et Peakall 
2009 cp 020R 5'-CCTTTTGAAGGAAGCTATTCAGG-3' 

cp033-
cp034 

cp 033L 5'-TTCGAATTAAACCTCGTAATCG-3' 57 °C Ebert et Peakall 
2009 cp 034R 5'-CATGTGTGGTATTTGAAACGTC-3' 

cp051-
cp052 

cp 051L 5'-GTTCCGGCGAACGAATAAT-3' 53 °C Ebert et Peakall 
2009 cp 052R 5'-GTCGGATCAAGCTGCTGAG-3' 
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Tab. 2: Složení PCR směsi. V prvním sloupci jsou uvedené jednotlivé složky směsi, ve druhém sloupci jejich 

objemové složení. 

PCR směs µl (množství pro 1 vzorek) 

Destilovaná H2O 14 

5x MyTaq reakční pufr 4 

Primer f (25pmol/µl) 0,4 

Primer r (25pmol/µl) 0,4 

MyTaq DNA Polymerase (Bioline) (5U/µl) 0,2 

 

  

 PCR směs byla po 19 µl rozpipetována do stripů společně s 1 µl naředěné DNA. 

Stripy byly umístěny do gradientového termocykleru Eppendorf mastercycler s následujícím 

teplotním programem: 

 

95°C  1 min 

95°C  40 s     

50-60°C 1 min          35x 

72°C  1 min 

72°C  10 min 

10°C  hold 

  

 Produkty amplifikace byly otestovány vizualizací na gelu (1% agarózový gel v 1x 

TAE pufru, pomocí ethidium bromidu). Byly naneseny 2 µl každého vzorku. Na začátek 

a na konec byl nanesen 1 µl standardu – žebříček O'GeneRuler
TM

 100 bp DNA Ladder Plus 

(firma Fermentas; Obr. 8). Gel byl poté vizualizován v UV transiluminátoru za pomoci 

softwaru Kodak Gel Logic 100. 
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Obr. 8: Příklad vizualizace PCR amplifikace u jedinců C. rotundifolia subsp. sudetica. Na gelu jsou patrné 

naamplifikované fragmenty markeru cp 033L - cp 034R o délce přibližně 1000 bp. Vpravo schéma použitého 

žebříčku O'GeneRuler
TM

 100 bp DNA Ladder Plus (firma Fermentas). 

 

3.4.3 Přečištění PCR produktu 

 

Přečištěním byl produkt zbaven zbylých primerů a nevyužitých dNTP. Přečištění PCR 

produktu bylo provedeno pomocí purifikačního kitu Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit 

(Geneaid). Postup byl proveden podle instrukcí výrobce. Na závěr byla změřena koncentrace 

DNA na Nudropu 1000 (Thermo Scientific). 

 

3.4.4 Sekvenační reakce 

 

PCR produkt byl naředěn sterilní Mili-Q vodou do objemu 7 µl, tak aby do reakce vstoupilo 

minimálně 80 ng (podle naměřené koncentrace na Nudropu). K této směsi byl přidán 1 µl 

příslušného sekvenačního primeru (3,2 pmol/µl; Tab. 1). Sekvenace byla provedena na 

šestnáctikapilárovém sekvenátoru 3130xl Genetic Analyzer od firmy Applied Biosystems 

v Laboratoři sekvenace DNA PřF UK, Viničná 7.  
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3.4.5 Práce se sekvencemi 

 

Sekvence obdržené ze sekvenátoru byly ve formátu *ab1. Nejprve byly zkontrolovány 

v programu FinchTV (http://www.geospiza.com/Products/finchtv.shtml). Poté byly 

v programu SeqMan (součást DNASTAR Inc.) vytvořeny tzv. contigy (spojené forward 

a reverse sekvence), které byly uloženy do FASTA formátu. Pomocí MAFFT (Multiple 

Alignment using Fast Fourier Transform; http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/) byl 

vytvořen alignment, kdy u sekvencí byly seřazeny homologní báze pod sebe. Alignment byl 

poté zkontrolován v programu BioEdit (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/). Výsledný 

alignment byl oříznut v programu FaBox (verze 1.41; http://users-

birc.au.dk/biopv/php/fabox/). Následně byla v programu TCS (TCS 1.21; Clement et al. 2000) 

vytvořena haplotypová síť. 
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3.5 Morfometrické analýzy 

 

Morfometrické analýze bylo celkem podrobeno 588 rostlin. Pro měření byly využity 

herbářové položky a květy fixované v ethanolu. 

 Na lodyze a na květech bylo měřeno 18 primárních a 9 poměrových znaků (Tab. 3, 

Obr. 9, 10) vybraných podle údajů v určovacím klíči (Kovanda 2002), Květeně ČR (Kovanda 

2000) a použitých v dřívějších publikacích (Kovanda 1967).  

 

Tab. 3: Soubor měřených znaků. 

Číslo znaku Znak Jednotka 

v1 délka lodyhy bez květenství cm 

v2 délka květenství cm 

v3 počet větvení květenství počet 

v4 délka koruny mm 

v5 délka korunních cípů mm 

v6 šířka korunních cípů mm 

v7 délka kališních cípů mm 

v8 šířka kališních cípů mm 

v9 počet listů v dolní třetině lodyhy počet 

v10 počet listů na zbytku lodyhy počet 

v11 délka listu v horní části lodyhy mm 

v12 šířka listu v horní části lodyhy mm 

v13 počet květů počet 

v14 délka blizny a čnělky mm 

v15 délka prašníku mm 

v16 délka nitky mm 

v17 délka listu ve střední části lodyhy mm 

v18 šířka listu ve střední části lodyhy mm 

v19 poměr délka lodyhy bez květenství/délka květenství poměr 

v20 poměr délka listu v horní části lodyhy/šířka listu v horní části 
lodyhy 

poměr 

v21 poměr délka koruny/délka korunních cípů poměr 

v22 poměr délka koruny/délka kališních cípů poměr 

v23 poměr délka korunních cípů/šířka korunních cípů poměr 

v24 poměr délka korunních cípů/šířka kališních cípů poměr 

v25 poměr délka kališních cípů/šířka kališních cípů poměr 

v26 poměr délka listu ve střední části lodyhy/šířka listu ve střední 
části lodyhy 

poměr 

v27 poměr počet listů v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na 
lodyze 

poměr 
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Obr. 9: Znaky měřené na herbářových položkách. C. bohemica (populace č. 139, vlevo) a C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia (populace č. 135, vpravo).  
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Obr. 10: Znaky měřené na květech fixovaných v ethanolu. C. rotundifolia subsp. rotundifolia (populace č. 146). 

 

 Měření bylo provedeno pomocí digitálního posuvného měřítka (přesnost 0,01 mm; 

Proteco). Získané hodnoty byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 Data byla zpracována pomocí mnohorozměrných statistických metod v programu SAS 

9.3 (SAS Institute Inc.). Z naměřených hodnot byly vytvořeny vstupní matice a chybějící 

údaje byly nahrazeny populačními průměry (zejména v případě znaků v14, v15, v16). Pro 

každou populaci muselo být naměřeno více jak 75 % znaků, aby mohl být zbytek 

zprůměrován. Tyto matice byly vyhodnoceny ordinačními metodami (PCA - analýza hlavních 

komponent) a diskriminačními metodami (kanonická a klasifikační diskriminační analýza). 

 Vzájemné vztahy mezi znaky, které nemají mnohorozměrné normální rozdělení, byly 

zjišťovány procedurou CORR za využití Spearmanova neparametrického korelačního 

koeficientu. Základní struktura v datech byla vizualizovaná pomocí analýzy hlavních 

komponent (PCA) pomocí procedury PRINCOM. Standardizace dat byla provedena 

automaticky programem SAS. Rozdíly mezi skupinami a hlavní znaky odlišující tyto skupiny 

byly zjišťovány procedurou CANDISC. Korelace znaků s danou kanonickou osou byla 

odečtena z absolutních hodnot koeficientů v tabulce Total Canonical Structure. Dále byla 

spočítána neparametrická klasifikační diskriminační analýza procedurou DISCRIM. 

Úspěšnost klasifikačního kritéria byla zjišťována metodou k-nejbližších sousedů z hodnoty 

v4 

v5 

v6 

v15 
v16 

v7 

v8 

v14 
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Total Error Count Estimate (testované pro k = 1 – 30). Poté byla provedena i parametrická 

diskriminační analýza s cílem získat jednoduchou lineární diskriminační funkci, která 

umožnila praktickou klasifikaci studovaných druhů v určovacím klíči. K následnému zjištění 

hodnot znaků u všech studovaných taxonů byla použita procedura UNIVARIATE.  

 K dalším analýzám datového souboru byl použit program CANOCO 4.12 (Ter Braak 

et Šmilauer 2002), ve kterém byla provedena PCA (analýza hlavních komponent) spolu 

s lokální regresí Loess (locally weighted regression). Na výsledky PCA byly promítnuty 

hodnoty nadmořských výšek výskytu jednotlivých populací. Stejný datový soubor byl použit 

i pro omezenou lineární ordinační metodu, tedy redundanční analýzu (RDA, redundancy 

analysis), která otestovala vliv různé nadmořské výšky na morfologické znaky. Statistická 

významnost této redundanční analýzy byla testována pomocí Monte-Carlo permutačních testů 

(999 permutací). 
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4 Výsledky 
 

Pro jednotlivé typy analýz byly použity následující počty rostlin (Tab. 4). 

 

Tab. 4: Přehled studovaných lokalit spolu s počty rostlin analyzovaných metodou průtokové cytometrie 

a morfometrickými a molekulárními analýzami. 

Populace Ploidie Počet 
lokalit 

Počet jedinců 
pro průtokovou 

cytometrii 

Počet jedinců 
pro 

molekulární 
analýzy 

Počet jedinců pro 
morfometrické 

analýzy 

C. bohemica 4x 69 544 11 263 

C. rotundifolia 
subsp. rotundifolia 

2x 74 576 9 (+ 2 jedinci 
4x*) 

272 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

4x 11 79 9 53 

hybrid 
C. rotundifolia 
a C. bohemica 

5x 1 2 0 0 

celkem  155 1201 41 588 

* tetraploidní jedinci C. rotundifolia subsp. rotundifolia z lokality Žiar (Slovensko) a z J Čech 

poskytnutí K. Šemberovou (populace č. 10 a 39; Šemberová 2013) 
 

  

4.1 Průtoková cytometrie 
  

Celkově byly detekovány tři základní skupiny s rozdílnou intenzitou fluorescence, které 

odpovídají DNA diploidům, tetraploidům a pentaploidům (Obr. 11 a-d, Tab. 5). V rámci 

těchto skupin byla pozorována určitá variabilita, kterou lze s největší pravděpodobností 

vysvětlit existencí aneuploidů (Obr. 12 a, b). 

 Všichni testovaní jedinci z nižších nadmořských výšek odpovídali DNA diploidům 

a morfologicky se shodovali s C. rotundifolia subsp. rotundifolia. Dalo se tedy předpokládat, 

že i ve vyšších nadmořských výškách bude nominátní poddruh C. rotundifolia diploidní. 

 Naprostá většina jedinců, kteří se morfologicky shodovali s C. bohemica nebo 

C. rotundifolia subsp. sudetica byla tetraploidních. Výjimku tvořily pouze dvě pentaploidní 

rostliny, které nejspíše vznikly hybridizací C. bohemica (neredukovaná gameta) 

a C. rotundifolia subsp. rotundifolia (redukovaná gameta), morfologicky však byly 

neodlišitelné od prvního rodičovského druhu. 
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Tab. 5: Průměrné hodnoty relativní fluorescence jednotlivých cytotypů studovaných taxonů C. bohemica, 

C. rotundifolia subsp. sudetica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia oproti internímu standardu (Bellis perennis) 

s jednotkovou fluorescencí. SD=směrodatná odchylka, CV=variační koeficient G0/G1 píku vzorku. 

Taxon Ploidie Počet 
jedinců 

Počet 
populací 

Intenzita 
fluorescence (±SD) 

CV [%] 

C. rotundifolia 
subsp. rotundifolia 

2x 576 74 0,624 (±0,007) 
 

1,33-4,18 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

4x 79 10 1,246 (±0,020) 1,09-2,58 

C. bohemica 4x 544 70 1,219 (±0,019) 0,89-2,58 

hybrid 5x 2 1 1,533 (±0,001) 1,06-1,16 

 

 

 
 

     

Obr. 11: Histogramy relativní intenzity fluorescence jader barvených fluorochromem DAPI. A: Tetraploidní 

Campanula bohemica. B: Tetraploidní Campanula rotundifolia subsp. sudetica. C: Tetraploidní C. bohemica 

a diploidní C. rotundifolia subsp. rotundifolia. D: Tetraploidní C. bohemica a pentaploidní hybrid. Fluorescenční 

barvivo DAPI. Standard Bellis perennis. 
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Obr. 12: Histogramy relativní intenzity fluorescence. A: Tetraploidní Campanula bohemica (7 jedinců) 

s potencionálními aneuploidy. B: Diploidní Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia (7 jedinců) 

s potencionálním aneuploidem. Fluorescenční barvivo DAPI, standard Bellis perennis. 

 

 

4.2 Molekulární analýzy 
 

Cílem molekulárních analýz bylo odlišit dva tetraploidní taxony vyskytující se v Krkonoších 

(C. bohemica a C. rotundifolia subsp. sudetica), které se shodovaly v obsahu jaderné DNA. 

Jako vhodný marker se ukázal úsek cp033-cp034 (Large single copy oblast chloroplastové 

DNA), který jako jediný vykazoval u studovaných vzorků variabilitu. U ostatních úseků 

variabilita nalezena nebyla (ITS, trnH-psbA, rpoB-trnC, trnL-trnF, trnG-trnG, cp001-002) 

nebo se testované primery nepodařilo během PCR správně naamplifikovat (cp018-cp020, 

cp051-cp052). 

 Po vyhodnocení získaných sekvencí v programech BioEdit a FaBox byla 

u studovaných jedinců zjištěna pouze dvě variabilní místa (pozice 208bp G/A a pozice 456bp 

C/A).  

 Po provedení analýzy v programu TCS byl datový soubor rozdělen na dvě skupiny 

(Obr. 13). Do první skupiny (větší) byli zařazeni jedinci z populací C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia z Krkonoš i mimo tuto oblast, 4x jedinci C. rotundifolia subsp. sudetica z lokalit 

v Hrubém Jeseníku a 4x jedinci ze skalních stanovišť v Obřím dole v Krkonoších (které je 

tedy možné považovat za C. rotundifolia subsp. sudetica). Tito jedinci měli na pozici 208bp 

guanin (G) a na pozici 456bp cytosin (C). Do druhé skupiny (menší) byly zařazeny vzorky 
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C. bohemica z populací v Krkonoších (Tab. 6) U této skupiny měli jedinci na obou 

variabilních pozicích adenin (A). 

 

Obr. 13: Haplotypová síť z programu TCS sekvencí úseku cp033-cp034. Úsek cp033-cp034 lze využít jako 

druhově-specifický marker pro odlišení C. rotundifolia a C. bohemica. 

 

 

Tab. 6: Rozdělení populací na základě sekvencí úseku cp033-cp034. Značení jedinců odpovídá tabulce v příloze 

č. 1, v závorkách jsou uvedeny počty jedinců z jednotlivých populací. 

1. skupina 2. skupina 

Populace Taxon Populace Taxon 

10 (1) 4x C. rotundifolia subsp. 
rotundifolia 

59 (2) 4x C. bohemica 

39 (1) 68 (1) 

2 (1) 2x C. rotundifolia subsp. 
rotundifolia 

72 (1) 

66 (1) 81 (1) 

77 (1) 84 (1) 

93 (1) 87 (1) 

115 (1) 97 (1) 

121 (1) 69 (3) 

131 (1)   

CZ3 (1) 

3P (1) 

61 (1) 4x C. rotundifolia subsp. 
sudetica 62 (1) 

143 (3) 

144 (2) 

147 (3) 

CR1 (2) 

CR2 (3) 

CR3 (2) 

CZ1 (2) 
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4.3 Morfometrické analýzy 
 

Na základě výsledků z cytometrických a molekulárních analýz byly v Krkonoších odlišeny tři 

základní skupiny taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia 

subsp. sudetica), jejichž fenotypová variabilita byla dále studována pomocí morfometrických 

analýz. 

 

4.3.1 Ordinační metody 

  

Již analýza hlavních komponent (PCA) dokázala datový soubor tří studovaných taxonů 

(C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica) s využitím 

všech 27 znaků uspokojivě rozdělit na tři skupiny (Obr. 14). Hlavními znaky, které přispívají 

k oddělení C. bohemica od ostatních studovaných druhů (korelované s 1. osou), jsou: délka 

květenství (v2), počet větvení květenství (v3), délka koruny (v4), šířka kališních cípů (v8) 

a počet květů (v13). Hlavními znaky, které přispívají k odlišení obou poddruhů 

C. rotundifolia (korelované s 2. osou), jsou: délka korunních cípů (v5), délka kališních cípů 

(v7), délka listu ve střední části lodyhy (v17), šířka listu ve střední části lodyhy (v18) 

a poměrový znak poměr délka kališních cípů/šířka kališních cípů (v25; Tab. 7). 
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Obr. 14: Analýza hlavních komponent s využitím všech 27 studovaných morfologických znaků C. bohemica 

(červená kolečka), C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá kolečka) a C. rotundifolia subsp. sudetica (žlutá 

kolečka). 1. komponenta vyjadřuje 35,7 % celkové variability a 2. komponenta vyjadřuje 11,2 % celkové 

variability.  

 

Tab. 7: Korelační koeficienty jednotlivých znaků s prvními dvěma hlavními komponentami. Studováno bylo 

27 morfologických znaků tří taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia, C. rotundifolia subsp. 

sudetica). Tučně jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa 2. osa Znak 1. osa 2. osa 

v1 -0,00676 0,170227 v15 0,179565 0,147108 

v2 -0,25325 0,202731 v16 0,126355 0,132773 

v3 -0,25128 0,186529 v17 -0,15348 0,314435 

v4 0,250707 0,235135 v18 0,172604 0,247338 

v5 0,150456 0,333825 v19 0,078651 -0,00243 

v6 0,242282 0,222048 v20 -0,2402 0,062329 

v7 0,214263 0,291514 v21 0,145631 -0,12854 

v8 0,270277 0,008478 v22 -0,06367 -0,17477 

v9 -0,15837 -0,02176 v23 -0,18663 0,044587 

v10 -0,24045 0,177635 v24 -0,19496 0,230596 

v11 -0,07337 0,166377 v25 -0,08374 0,312462 

v12 0,184333 0,10634 v26 -0,24511 -0,01594 

v13 -0,25414 0,176079 v27 0,170911 -0,2283 

v14 0,250667 0,191257    
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 Následně byly analýze hlavních komponent podrobeny i datové soubory jednotlivých 

taxonů a to vždy po dvou druzích, aby bylo možné lépe zhodnotit míru jejich oddělení (Obr. 

15, 16, 17; Tab. 8, 9, 10). 
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Obr. 15: Analýza hlavních komponent s využitím všech 27 morfologických znaků C. bohemica (červená 

kolečka) a C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá kolečka). 1. komponenta vyjadřuje 38,1 % celkové 

variability a 2. komponenta vyjadřuje 9,3 % celkové variability. 
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Tab. 8: Korelační koeficienty jednotlivých znaků s prvními dvěma hlavními komponentami. Studováno bylo 

27 morfologických znaků tří taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia). Tučně jsou zvýrazněny 

ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa 2. osa Znak 1. osa 2. osa 

v1 0,267974 -0,01223 v15 -0,24064 0,188737 

v2 -0,00653 -0,02718 v16 -0,17534 0,160021 

v3 0,240177 0,203515 v17 -0,12431 0,13166 

v4 0,235674 0,200016 v18 0,142436 0,253688 

v5 -0,24254 0,239182 v19 -0,17311 0,211237 

v6 -0,14741 0,376712 v20 -0,07917 -0,10643 

v7 -0,23159 0,245551 v21 0,226216 0,02882 

v8 -0,21167 0,291901 v22 -0,14438 -0,17688 

v9 -0,25506 0,021498 v23 0,071586 -0,17581 

v10 0,176024 0,160824 v24 0,185989 0,050075 

v11 0,225954 0,208247 v25 0,183774 0,244863 

v12 0,06369 0,094811 v26 0,073476 0,319635 

v13 -0,1796 0,079655 v27 0,232563 -0,04213 

v14 0,236523 0,193262    
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Obr. 16: Analýza hlavních komponent s využitím všech 27 morfologických znaků C. bohemica (červená 

kolečka) a C. rotundifolia subsp. sudetica (žlutá kolečka). 1. komponenta vyjadřuje 20,7 % celkové variability 

a 2. komponenta vyjadřuje 14,4 % celkové variability. 
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Tab. 9: Korelační koeficienty jednotlivých znaků s prvními dvěma hlavními komponentami. Studováno bylo 

27 morfologických znaků tří taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. sudetica). Tučně jsou zvýrazněny ty 

znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa 2. osa Znak 1. osa 2. osa 

v1 -0,29037 -0,11135 v15 0,301441 -0,01098 

v2 0,218611 0,079457 v16 0,136364 0,09076 

v3 0,01214 0,44492 v17 0,126517 0,073065 

v4 -0,03375 0,443969 v18 0,116579 0,3573 

v5 0,331163 -0,00072 v19 0,241609 0,074192 

v6 0,284414 0,000235 v20 0,043113 0,09386 

v7 0,312617 -0,07002 v21 -0,12039 0,23142 

v8 0,294578 -0,01487 v22 0,010617 0,002861 

v9 0,16283 -0,05626 v23 -0,1104 0,028984 

v10 -0,23629 0,071042 v24 -0,11853 0,101756 

v11 -0,00188 0,245678 v25 0,11724 0,050099 

v12 0,080268 0,170057 v26 0,192448 0,023944 

v13 0,166605 -0,05339 v27 -0,21173 0,206228 

v14 -0,04623 0,447721    
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Obr. 17: Analýza hlavních komponent s využitím všech 27 morfologických znaků C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia (modrá kolečka) a C. rotundifolia subsp. sudetica (žlutá kolečka). 1. komponenta vyjadřuje 23,6 % 

celkové variability a 2. komponenta vyjadřuje 12,9 % celkové variability. 
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Tab. 10: Korelační koeficienty jednotlivých znaků s prvními dvěma hlavními komponentami. Studováno bylo 

27 morfologických znaků tří taxonů (C. rotundifolia subsp. rotundifolia, C. rotundifolia subsp. sudetica). Tučně 

jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa 2. osa Znak 1. osa 2. osa 

v1 -0,29606 -0,02962 v15 -0,15055 0,380335 

v2 0,170628 -0,07772 v16 -0,11826 0,313269 

v3 0,30647 0,137659 v17 -0,02925 0,129548 

v4 0,300467 0,121592 v18 0,261189 0,14536 

v5 -0,1443 0,422968 v19 0,022106 0,052428 

v6 -0,0319 0,37651 v20 -0,069 -0,09998 

v7 -0,15388 0,393715 v21 0,229147 0,023162 

v8 -0,04375 0,284951 v22 -0,10266 -0,0351 

v9 -0,28865 0,074372 v23 -0,04817 -0,01422 

v10 0,045394 0,067342 v24 0,127012 -0,0827 

v11 0,258965 0,132809 v25 0,217492 0,15004 

v12 0,154402 -0,077 v26 0,190758 0,137181 

v13 -0,08597 -0,10061 v27 0,193041 0,050147 

v14 0,289827 0,093585    

 

  

 PCA dvou skupin ukázala dle očekávání ještě jednoznačnější diferenciaci. Hlavními 

znaky korelovanými s první osou, které přispívají k oddělení C. bohemica od C. rotundifolia 

subsp. rotundifolia, jsou: délka lodyhy bez květenství (v1), počet větvení květenství (v3), 

délka korunních cípů (v5), počet listů v dolní třetině lodyhy (v9) a délka prašníku (v15). 

Hlavními znaky korelovanými s 2. osou, které přispívají k oddělení C. bohemica od 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia, jsou: šířka korunních cípů (v6), délka kališních cípů (v7), 

šířka kališních cípů (v8), šířka listu ve střední části lodyhy (v18) a poměrový znak délka listu 

ve střední části lodyhy/šířka listu ve střední části lodyhy (v26; Tab. 8). 

 Hlavními znaky korelovanými s první osou, které přispívají k oddělení C. bohemica 

od C. rotundifolia subsp. sudetica, jsou: délka lodyhy bez květenství (v1), délka korunních 

cípů (v5), délka kališních cípů (v7), šířka kališních cípů (v8) a délka prašníku (v15). Hlavními 

znaky korelovanými s 2. osou, které přispívají k oddělení C. bohemica od C. rotundifolia 

subsp. sudetica, jsou: počet větvení květenství (v3), délka koruny (v4), délka listu v horní 

části lodyhy (v11), délka blizny a čnělky (v14) a šířka listu ve střední části lodyhy (v18; Tab. 

9). 

 Hlavními znaky korelovanými s první osou, které přispívají k oddělení C. rotundifolia 

subsp. rotundifolia od C. rotundifolia subsp. sudetica, jsou: délka lodyhy bez květenství (v1), 

počet větvení květenství (v3), délka koruny (v4), počet listů v dolní třetině lodyhy (v9) 

a délka blizny a čnělky (v14). Hlavními znaky korelovanými s 2. osou, které přispívají 
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k oddělení C. rotundifolia subsp. rotundifolia od C. rotundifolia subsp. sudetica, jsou: délka 

korunních cípů (v5), šířka korunních cípů (v6), délka kališních cípů (v7), délka prašníku (v15) 

a délka nitky (v16; Tab. 10). 

 Všichni jedinci C. bohemica, kteří byli PCA zařazeni do blízkosti C. rotundifolia 

subsp. rotundifolia pocházeli z populace CZ3, transekt Obřím dolem. Celkově měly tyto 

rostliny bohatěji větvené lodyhy a jejich květy byly drobnější. Jedinci C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia, kteří se morfologicky blížili C. bohemica, patřili do populací 117 a 121 (lokality 

Končiny a Rokytno), které se nacházely na kosených loukách, což ovlivnilo i celkový vzhled 

rostlin. Tito jedinci byli menší, s chudě větvenou lodyhou a menším počtem květů. Jedinci 

C. rotundifolia subsp. sudetica, kteří byli řazeni poblíž C. bohemica, pocházeli z populací 144 

a 147 z Hrubého Jeseníku (Keprník-locus classicus a Tabulové kameny). 

 

4.3.2 Diskriminační analýzy 

 

Do analýz byly zahrnuty všechny měřené znaky, protože Spearmanův neparametrický 

korelační koeficient nikdy nepřekročil hodnotu 0,95, která vyjadřuje těsnou korelaci. 

Korelované znaky v rozmezí hodnot 0,60-0,95 jsou uvedeny v Tab. 11. 
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Tab. 11: Soubor znaků s absolutní hodnotou Spearmanova neparametrického korelačního koeficientu přes 0,6. 

Znaky Korelační koeficient Znaky Korelační koeficient 

v2 v17 0,61397 v13 v26 0,65196 

v2 v20 0,61411 v13 v27 -0,60156 

v3 v26 0,60942 v21 v24 -0,60243 

v4 v7 0,68742 v2 v10 0,74692 

v4 v8 0,68742 v3 v10 0,77401 

v6 v7 0,60694 v4 v5 0,71448 

v6 v8 0,68050 v5 v6 0,72699 

v6 v23 -0,66336 v6 v14 0,78661 

v7 v8 0,63111 v8 v24 -0,78926 

v10 v21 0,67924 v10 v13 0,79319 

v7 v22 -0,69539 v12 v20 -0,71687 

v8 v10 -0,61152 v18 v26 -0,77962 

v8 v13 -0,65334 v28 v36 0,71830 

v8 v14 0,68505 v21 v23 -0,70994 

v8 v20 -0,63783 v4 v6 0,88418 

v8 v26 -0,65533 v4 v14 0,87555 

v12 v18 0,60517 v10 v27 -0,81945 

v12 v26 -0,66870 v2 v3 0,91801 

v13 v17 0,60265 v2 v13 0,92489 

v13 v20 0,66333   

 

  

 Dále byla pro všechny tři studované taxony provedena kanonická diskriminační 

analýza (Obr. 18). Hlavními znaky, které nejvíce přispívají k oddělení C. bohemica od 

ostatních studovaných druhů (korelovaní s 1. kanonickou osou), jsou: délka květenství (v2), 

délka koruny (v4), šířka kališních cípů (v8), délka listu v horní části lodyhy (v14) a poměrový 

znak délka listu ve střední části lodyhy/šířka listu ve střední části lodyhy (v26). Hlavními 

znaky, které přispívají k oddělení jednotlivých poddruhů C. rotundifolia (korelované s 2. 

osou), jsou: délka lodyhy bez květenství (v1), délka kališních cípů (v7), počet listů v dolní 

třetině lodyhy (v9), délka listu ve střední části lodyhy (v17) a poměrový znak počet listů 

v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na lodyze (v27; Tab. 12). 
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Obr. 18: Kanonická diskriminační analýza s využitím 27 morfologických znaků C. bohemica (červená kolečka), 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá kolečka) a C. rotundifolia subsp. sudetica (žlutá kolečka). 1. 

kanonická osa vyjadřuje 79,8 % celkové variability a 2. kanonická osa vyjadřuje 20,2 % celkové variability. 

 

Tab. 12: Kanonické korelační koeficienty kanonické diskriminační analýzy s prvními dvěma osami. Studováno 

bylo 27 morfologických znaků tří studovaných taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia, 

C. rotundifolia subsp. sudetica). Tučně jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa 2. osa Znak 1. osa 2. osa 

v1 -0,0376 0,55843 v15 0,5541 0,182141 

v2 -0,74344 0,256203 v16 0,407063 0,196407 

v3 -0,68222 0,18097 v17 -0,43469 0,409047 

v4 0,740557 0,318635 v18 0,560407 0,355099 

v5 0,381914 0,27914 v19 0,234866 0,124841 

v6 0,681874 0,26691 v20 -0,70701 0,053157 

v7 0,626362 0,380006 v21 0,515699 0,047001 

v8 0,874109 0,034866 v22 -0,18262 -0,25224 

v9 -0,35254 -0,45504 v23 -0,55972 -0,08138 

v10 -0,71164 0,071753 v24 -0,67454 0,167548 

v11 -0,18132 0,234735 v25 -0,31341 0,335498 

v12 0,567506 0,18398 v26 -0,74098 -0,01464 

v13 -0,70976 0,136108 v27 0,608512 -0,42224 

v14 0,767754 0,288218    
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 Podle neparametrické klasifikační diskriminační analýzy s použitím všech měřených 

znaků u tří studovaných taxonů je možné správně klasifikovat 96 % rostlin (k=29 nejbližších 

sousedů; Tab. 13). K nejčastějším záměnám dochází u druhu C. rotundifolia subsp. sudetica, 

ke kterému bylo chybně přiřazeno 9 jedinců C. rotundifolia subsp. rotundifolia a 7 jedinců 

C. bohemica.  

 

Tab. 13: Výsledky neparametrické klasifikační diskriminační analýzy pro všechny znaky všech studovaných 

taxonů (k=29). V závorkách je uveden procentuální podíl zařazených jedinců. 

Taxon Zařazeno k taxonu Celkem Chybně 
určených C. bohemica C. 

rotundifolia 
subsp. 

rotundifolia 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

C. bohemica 249 (94,68 %) 7 (2,66 %) 7 (2,66 %) 263 14 (5,32 %) 

C. rotundifolia 
subsp. 
rotundifolia 

8 (2,94 %) 255 (93,75 
%) 

9 (3,31 %) 272 17 (6,25 %) 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

1 (1,89 %) 0 (0 %) 52 (98,11 %) 53 1 (1,89 %) 

Celkem 258 262 68 588 32 (4,49 %) 

 

  

 Po provedení kanonické diskriminační analýzy pouze pro taxony C. bohemica 

a C. rotundifolia subsp. rotundifolia (Obr. 19) bylo zjištěno, že k oddělení těchto dvou taxonů 

nejvíce přispívají následující znaky: délka květenství (v2), délka koruny (v4), šířka korunních 

cípů (v6), šířka kališních cípů (v8) a znovu poměrový znak délka listu ve střední části 

lodyhy/šířka listu ve střední části lodyhy (v26; Tab. 14). 
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Obr. 19: Kanonická diskriminační analýza s využitím 27 morfologických znaků C. bohemica (červená), 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá). 

 

Tab. 14: Kanonické korelační koeficienty kanonické diskriminační analýzy s prvními dvěma osami. Studováno 

bylo 27 morfologických znaků tří studovaných taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia). Tučně 

jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa Znak 1. osa Znak 1. osa 

v1 0,050681 v10 -0,70352 v19 0,261065 

v2 -0,72607 v11 -0,15627 v20 -0,70845 

v3 -0,66618 v12 0,595445 v21 0,551779 

v4 0,796619 v13 -0,69116 v22 -0,22661 

v5 0,429465 v14 0,708909 v23 -0,61791 

v6 0,731156 v15 0,589878 v24 -0,65895 

v7 0,683396 v16 0,442491 v25 -0,27507 

v8 0,879536 v17 -0,39259 v26 -0,74605 

v9 -0,46537 v18 0,61704 v27 0,628367 
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 Podle neparametrické klasifikační diskriminační analýzy s použitím všech měřených 

znaků u C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia je možné správně klasifikovat 97 % 

rostlin (k=20 nejbližších sousedů; Tab. 15). 

 

Tab. 15: Výsledky neparametrické klasifikační diskriminační analýzy pro všechny znaky dvou studovaných 

taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia; k=20). V závorkách je uveden procentuální podíl 

zařazených jedinců. 

Taxon Zařazeno k taxonu Celkem Chybně určených 

C. bohemica C. rotundifolia 
subsp. 

rotundifolia 

C. bohemica 256 (97,34 %) 7 (2,66 %) 263 7 (2,66 %) 

C. rotundifolia 
subsp. 
rotundifolia 

9 (3,31 %) 263 (96,69 %) 272 9 (3,31 %) 

Celkem 265 270 535 16 (2,99 %) 

 

 

 Pro oddělení taxonů C. bohemica a C. rotundifolia subsp. sudetica (Obr. 20) se jako 

nejvhodnější znaky ukázaly být: délka lodyhy bez květenství (v1), délka koruny (v4), délka 

kališních cípů (v7), počet listů v dolní třetině lodyhy (v9) a šířka listu ve střední části lodyhy 

(v18; Tab. 16). 

 K oddělení taxonů C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica 

(Obr. 20) nejvíce přispívají znaky: délka květenství (v2), počet větvení květenství (v3), šířka 

kališních cípů (v8), délka listu ve střední části lodyhy (v17) a poměrový znak poměr počtu 

listů v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na lodyze (v27; Tab. 18). 
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Obr. 20: Kanonická diskriminační analýza s využitím 27 morfologických znaků C. bohemica, C. rotundifolia 

subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica. Vlevo: C. bohemica (červená) a C. rotundifolia subsp. 

sudetica (žlutá). Vpravo: C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá) a C. rotundifolia subsp. sudetica (žlutá). 

 

  

Tab. 16: Kanonické korelační koeficienty kanonické diskriminační analýzy s prvními dvěma osami. Studováno 

bylo 27 morfologických znaků tří studovaných taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. sudetica). Tučně 

jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa Znak 1. osa Znak 1. osa 

v1 0,690926 v10 -0,13646 v19 0,158747 

v2 0,273859 v11 0,273684 v20 -0,12046 

v3 0,130588 v12 0,299601 v21 0,158279 

v4 0,544232 v13 0,091493 v22 -0,32067 

v5 0,376227 v14 0,545284 v23 -0,23292 

v6 0,449175 v15 0,324129 v24 0,121078 

v7 0,536787 v16 0,313831 v25 0,39133 

v8 0,275372 v17 0,449247 v26 -0,2324 

v9 -0,6504 v18 0,461228 v27 -0,41013 

  

 

 Podle neparametrické klasifikační diskriminační analýzy s použitím všech měřených 

znaků u C. bohemica a C. rotundifolia subsp. sudetica je možné správně klasifikovat 98 % 

rostlin (k=6 nejbližších sousedů; Tab. 17). 
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Tab. 17: Výsledky neparametrické klasifikační diskriminační analýzy pro všechny znaky dvou studovaných 

taxonů (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. sudetica; k=6). V závorkách je uveden procentuální podíl 

zařazených jedinců. 

Taxon Zařazeno k taxonu Celkem Chybně určených 

C. bohemica C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

C. bohemica 259 (98,48 %) 4 (1,52 %) 263 4 (1,52 %) 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

1 (1,89 %) 52 (98,11 %) 53 1 (1,89 %) 

Celkem 260 56 316 5 (1,7 %) 

 

 

Tab. 18: Kanonické korelační koeficienty kanonické diskriminační analýzy s prvními dvěma osami. Studováno 

bylo 27 morfologických znaků tří studovaných taxonů (C. rotundifolia subsp. rotundifolia, C. rotundifolia subsp. 

sudetica). Tučně jsou zvýrazněny ty znaky, které nejvíce přispívají k oddělení skupin. 

Znak 1. osa Znak 1. osa Znak 1. osa 

v1 -0,51389 v10 -0,46112 v19 0,025404 

v2 -0,6887 v11 -0,30653 v20 -0,47575 

v3 -0,57835 v12 0,248553 v21 0,287802 

v4 0,224603 v13 -0,5049 v22 0,135946 

v5 -0,0563 v14 0,298735 v23 -0,25756 

v6 0,240893 v15 0,191116 v24 -0,54326 

v7 0,003291 v16 0,056969 v25 -0,47636 

v8 0,753841 v17 -0,62241 v26 -0,477 

v9 0,213256 v18 -0,025 v27 0,749544 

 

 Podle neparametrické klasifikační diskriminační analýzy s použitím všech měřených 

znaků u C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica je možné správně 

klasifikovat 98 % rostlin (k=13 nejbližších sousedů; Tab. 19). 

 

Tab. 19: Výsledky neparametrické klasifikační diskriminační analýzy pro všechny znaky dvou studovaných 

taxonů (C. rotundifolia subsp. rotundifolia, C. rotundifolia subsp. sudetica; k=13). V závorkách je uveden 

procentuální podíl zařazených jedinců. 

Taxon Zařazeno k taxonu Celkem Chybně určených 

C. rotundifolia 
subsp. 

rotundifolia 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

C. rotundifolia 
subsp. 
rotundifolia 

266 (97,79 %) 6 (2,21 %) 272 6 (2,21 %) 

C. rotundifolia 
subsp. sudetica 

1 (1,89 %) 52 (98,11 %) 53 1 (1,89 %) 

Celkem 267 58 325 7 (2,05 %) 
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 Základní popisné statistiky pro studované taxony C. bohemica, C. rotundifolia subsp.  

rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica shrnuje tabulka v příloze č. 4. 

 Chybně určení jedinci se přibližně shodovali s výstupy z ordinačních analýz. Jedinci 

C. bohemica, kteří byli řazeni nejblíže k C. rotundifolia subsp. rotundifolia, opět patřili do 

populace CZ3, transekt Obřím dolem. Jedinci C. rotundifolia subsp. rotundifolia, kteří byli 

zařazeni nejblíže k C. bohemica, patřili do populací 3P a 117. Opět se jednalo o lokality 

s pravidelně kosenou loukou nebo trávníkem a nalezené rostliny byly nevětvené a menšího 

vzrůstu. Jedinci C. rotundifolia subsp. sudetica, kteří byli řazeni do blízkosti druhu 

C. bohemica, náleželi do populací 143, 144 a 147 z Hrubého Jeseníku (Červená hora, 

Keprník, Tabulové kameny). 
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4.3.3 Morfologická variabilita ve výškovém gradientu 

 

Na výstup z PCA byly v programu CANOCO promítnuty hodnoty nadmořských výšek 

odpovídající výskytu jednotlivých populací. Vrstevnicový diagram zobrazuje, že 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia se vyskytuje v nižších nadmořských výškách, kdežto 

C. bohemica a C. rotundifolia subsp. sudetica rostou ve výše položených oblastech (Obr. 21).  

 

 

Obr. 21: Analýza hlavních komponent (program CANOCO) s využitím všech 27 morfologických znaků 

C. bohemica (červené kolečka), C. rotundifolia subsp. rotundifolia (modrá kolečka) a C. rotundifolia subsp. 

sudetica (žlutá kolečka). 1. komponenta vyjadřuje 35,6 % celkové variability a 2. komponenta vyjadřuje 11,2 % 

celkové variability. Nadmořská výška je pasivně vynesena vrstevnicemi za využití modelu lokální regrese (Loess 

smoother). 

 

 

 Dále byla provedena RDA (omezená analýza PCA) pro jedince C. bohemica 

a C. rotundifolia subsp. rotundifolia, aby bylo možné zjistit, kolik procent morfologické 

variability lze vysvětlit nadmořskou výškou. Výsledky analýzy byly průkazné (p = 0,001; 999 

permutací), ale ukázaly, že změny ve výškovém gradientu vysvětlují pouze 2,5 % variability 
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pro druh C. bohemica a 2,9 % variability pro druh C. rotundifolia subsp. rotundifolia (Obr. 

22, 23). 

  U taxonu C. bohemica byla zaznamenána pozitivní korelace u znaků délka prašníku 

(v15), délka nitky (v16) a u poměrových znaků délka lodyhy bez květenství/délka květenství 

(v19) a délka koruny/délka korunních cípů (v21; Obr. 22). 

  

 

 

 

Obr. 22: Morfologická variabilita (27 studovaných znaků) druhu C. bohemica zobrazená metodou RDA 

(omezená analýza hlavních komponent). První (omezená) osa odpovídá nadmořské výšce, druhá zobrazuje 

zbylou morfologickou variabilitu. Nadmořská výška vysvětluje pouze 2,5 % variability. 

 

 

 U taxonu C. rotundifolia subsp. rotundifolia byla zaznamenána pozitivní korelace 

s nadmořskou výškou u znaků délka lodyhy bez květenství (v1) a u poměrových znaků délka 

koruny/délka korunních cípů (v21) a délka listu ve střední části lodyhy/šířka listu ve střední 

části lodyhy (v26; Obr. 23). 
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Obr. 23: Morfologická variabilita (27 studovaných znaků) druhu C. rotundifolia subsp. rotundifolia zobrazená 

metodou RDA (omezená analýza hlavních komponent). První (omezená) osa odpovídá nadmořské výšce, druhá 

zobrazuje zbylou morfologickou variabilitu. Nadmořská výška vysvětluje pouze 2,9 % variability. 

 

 

 Výstupy z RDA ukázaly, že hodnoty morfologických znaků důležitých pro odlišení 

studovaných druhů vybraných na základě diskriminačních analýz) se nemění v závislosti na 

výškovém gradientu, a lze je tedy použít ke spolehlivé determinaci.  

 

4.4 Výskyt studovaných taxonů 
 

Z GPS souřadnic a z vrstevnic na mapách bylo zjištěno, že přibližná výšková hranice výskytu 

C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia probíhá přibližně v 1000 m n. m. (Obr. 24, 

25). Nadmořská výška ověřených lokalit C. bohemica se pohybuje od 800 m n. m. do 1600 m 

n. m., zatímco valná většina populací C. rotundifolia subsp. rotundifolia roste pouze do 

maximální nadmořské výšky 1100 m n. m. Některé jedince C. rotundifolia subsp. rotundifolia 

bylo možné občas pozorovat i výše, ale pouze jako zavlečené v okolí turistických cest. 
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Obr. 24: Graf zobrazující výskyt jednotlivých populací v závislosti na nadmořské výšce. Červeně je znázorněn 

druh C. bohemica, modře C. rotundifolia subsp. rotundifolia a žlutě smíšené populace obou těchto druhů. 

 

 

 Z celkového počtu 144 populací tetraploidního druhu C. bohemica a diploidního druhu 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia bylo dvanáct lokalit druhově smíšených. Těchto dvanáct 

smíšených populací bylo nalezeno především v okolí turistických cest nebo na travnatých 

plochách sjezdových tratí. Všechny lokality se nacházely v nadmořské výšce od 750 do 1400 

m n. m. (Obr. 24).  
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Obr. 25: Mapa zobrazující studované lokality druhů C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia v Krkonoších s barevným odlišením podle nadmořské výšky 

jednotlivých populací. 



 62 

5 Diskuze 
 

 

Cílem práce bylo kriticky zhodnotit výskyt českého endemita C. bohemica a dvou poddruhů 

C. rotundifolia v Krkonoších a jejich morfologickou variabilitu. Podle Šourka (1953) 

a Kovandy (1967, 1977, 2000) je C. bohemica ohrožena hybridizací s C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia. Podrobnější údaje o tomto procesu však nejsou k dispozici a bylo tedy nutné 

uvedený předpoklad prověřit pomocí moderních biosystematických metod. 

 Průtoková cytometrie, molekulární analýzy a mnohorozměrné statistické analýzy se 

ukázaly být vhodné ke zhodnocení míry hybridizace v populacích C. bohemica 

a C. rotundifolia, odhalení jejich populační struktury a stanovení (pod)druhově specifických 

morfologických znaků. Kombinací těchto metod se podařilo spolehlivě odlišit všechny tři 

studované taxony a ověřit přítomnost (pouze) dvou hybridních rostlin. 

 

5.1 Ploidní variabilita 
  

Pomocí průtokové cytometrie bylo zjištěno, že v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší lze 

u studovaných taxonů nalézt tři ploidní úrovně: 2x, 4x a 5x. Nalezení diploidních 

a tetraploidních cytotypů se shoduje s údaji udávanými v literatuře a odpovídá ploidním 

úrovním druhů C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. 

sudetica (Kovanda 1966b, 1967, 1970, 1977). Objevení pentaploidního cytotypu u těchto 

druhů v Krkonoších je nové a v žádné literatuře nebylo dosud zaznamenáno.  

 Z dalších ploidních úrovní byla z Krkonoš udávaná i přítomnost triploidního cytotypu 

ve smíšených populacích diploidů a tetraploidů (Kovanda 1966a, 1967). Ta však nebyla 

cytometrickou analýzou potvrzena. Tento cytotyp je v přírodních populacích zvonků z okruhu 

C. rotundifolia uváděn pouze vzácně a mnohem častěji byl detekován v laboratorních 

podmínkách (Gadella 1964). Ke stejnému závěru dospěla i studie z Norska, kde se také 

nepodařilo potvrdit výskyt triploidů v přírodních populacích (Laane et al. 1983). 

 Druh C. rotundifolia subsp. rotundifolia se na území České republiky vyskytuje ve 

dvou cytotypech. Jsou to diploidi a tetraploidi, přičemž diploidní cytotyp je na základě 

literárních údajů mnohem častější (Kovanda 1977, 2000). Kovanda (1977) uvádí diploidní 

populace z široké škály lokalit. Jednalo se jak o lokality z nížin, jako je například Polabí, tak 

o horské populace, které se nacházely například na Šumavě, v Jizerských horách, Hrubém 
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Jeseníku a Krkonoších. Tetraploidní populace pak byly zjištěny například na Českomoravské 

vrchovině, v Podbrdsku, Oderských vrších nebo na Šumavě (Kovanda 1977, Šemberová 

2013). Uvedené informace se shodují s výsledky této práce, kdy diploidní cytotyp 

odpovídající C. rotundifolia subsp. rotundifolia byl v Krkonoších poměrně častý, zatímco 

tetraploidní jedinci nominátního poddruhu zde nebyli detekováni (viz kap. 5.3). 

 Původní pilotní studie několika krkonošských jedinců předpokládala, že se tetraploidní 

taxony liší velikostí jaderného genomu. U druhu C. bohemica byla udávána menší průměrná 

velikost genomu (2C=4,21 pg) než u druhu C. rotundifolia (2C=4,72 pg; Loureiro et al. 

2010). Při podrobnějším zanalyzování těchto populací však bylo zjištěno, že uvedený 

předpoklad byl nejspíše mylný a pozorované rozdíly byly způsobeny analýzou aneuploidních 

jedinců.  

 Detekce poměrně vysokého počtu potenciálně aneuploidních jedinců (přibližně 10 % 

všech studovaných jedinců) je v rozporu s publikovanými údaji, že se u polyploidního 

komplexu C. rotundifolia aneuploidie nevyskytuje (Kovanda 1967). Tento výsledek je 

podpořen i závěry dalších karyologických studií, kdy byla u tetraploidních a hexaploidních 

jedinců C. rotundifolia s. l. v Norsku prokázána nepravidelná meióza a následné 

nerovnoměrné rozdělení chromozomů (Laane et al. 1983). Také nedávné studie druhů 

Campanula gentilis, C. moravica a C. rotundifolia s. l. v České republice potvrdily přítomnost 

aneuploidů. Cytometrické analýzy byly u C. gentilis doplněny i chromozomovými počty 

(Rauchová 2007, Šemberová 2013). 

 Průtoková cytometrie se tedy ukázala být vhodnou metodou pro určení ploidní 

variability u studovaných taxonů a pomohla spolehlivě oddělit diploidní (C. rotundifolia 

subsp. rotundifolia) a tetraploidní (C. bohemica, C. rotundifolia subsp. sudetica) cytotypy. 

 

5.2 Genetická variabilita 
 

Polyploidní komplex Campanula rotundifolia s. l. nebyl dosud samostatně studován 

prostřednictvím molekulárních markerů. Některé druhy tohoto komplexu však byly zahrnuty 

do molekulárních analýz celého rodu Campanula. Pro zjištění fylogeneze tohoto rodu byly 

v minulosti využity markery jako např.: ITS (Eddie et al. 2003, Park et al. 2006), RFLP 

a z úseků chloroplastové DNA například trnT-trnF (Liber et al. 2008). Analýzám však bylo 

podrobeno jen několik rostlin a ve výsledném kladogramu se mezi nimi neprojevila žádná 

variabilita (Park et al. 2006, Liber et al. 2008). 
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 Studované druhy jsou evolučně poměrně mladé (0,3-0,5 mil. let), a proto je nalezení 

vhodného molekulárního markeru pro jejich oddělení komplikované (Roquet et al. 2009). 

Během testování řady molekulárních markerů byl nalezen jeden druhově specifický marker 

(cp033-cp034), který umožnil spolehlivé rozlišení C. bohemica a C. rotundifolia subsp. 

sudetica, které nevykazovaly rozdíly v ploidním stupni a nebylo je tedy možné oddělit 

pomocí průtokové cytometrie. 

 Pro studium blízce příbuzných druhů je sekvenování úseků DNA vhodnou metodou, 

která byla například úspěšně použita pro posouzení fylogeneze u komplexu Campanula 

pyramidalis (Lakušić et al. 2013) a dále pro studium rodů Hieracium (Fehrer et al. 2009), 

Nicotiana (Kelly et al. 2010) nebo Caltha (Cheng et Xie 2014), a tím pomohla k objasnění 

fylogenetických vztahů jednotlivých druhů.   

 

5.3 Rozšíření studovaných druhů 
 

Díky průtokové cytometrii a molekulárním analýzám byli spolehlivě určeni všichni studovaní 

jedinci a bylo tedy možné kriticky zhodnotit výskyt a rozšíření jednotlivých taxonů na území 

Krkonoš. 

 Podle literárních údajů leží výškové rozpětí lokalit C. bohemica v Krkonoších mezi 

800 a 1500 m n. m (Kovanda 1977, Chejnová et al. 2000). Publikované údaje odpovídají 

výsledkům této práce s několika výjimkami, kdy byly zaznamenány tři lokality výskytu 

tohoto druhu v nadmořské výšce od 750 do 800 m n. m. Původně se soudilo, že těžiště 

výskytu C. bohemica leží ve východních Krkonoších, kde byly popsány nejbohatší lokality, 

například v okolí Obřího dolu, Luční hory a Studniční hory. Dalších několik lokalit 

s výskytem C.bohemica bylo udáváno i v západních Krkonoších v okolí Dvoraček a Kotle 

(Šourek 1953). Terénní sběry v rámci diplomové práce však potvrdily výskyt tohoto druhu ve 

vyšších polohách celých Krkonoš. Celkově je možné vymezit dvě centra výskytu. První oblast 

leží ve východních Krkonoších (okolí Obřího dolu, bývalé Obří boudy, Luční boudy 

a Výrovky), druhá oblast se nachází na pomezí středních a západních Krkonoš (okolí 

Dvoraček, Kotle a Vrbatovy boudy). 

 Lokality diploidního cytotypu C. rotundifolia subsp. rotundifolia by se podle 

dostupných zdrojů měly vyskytovat v nadmořských výškách od 425 do 1300 m n. m 

(Kovanda 1977, Chejnová et al. 2000). Po provedení cytometrických analýz populací 

rostoucích podél turistických cest bylo zjištěno, že diploidní cytotyp C. rotundifolia subsp. 
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rotundifolia může dosahovat nadmořské výšky až 1400 m n. m. Jedna populace pak byla 

zaznamenána dokonce na úbočí Sněžky v nadmořské výšce 1465 m n. m. 

 Z celkového počtu 144 studovaných populací bylo dvanáct lokalit smíšených (tedy 

s výskytem 4x C. bohemica a 2x C. rotundifolia subsp. rotundifolia). Výskyt smíšených 

populací byl popsán už dříve a byl udáván od 735 do 1230 m n. m. ve společenstvech řádů 

Arrhenatheretalia a Nardetalia, které odpovídají pravidelně obhospodařovaným loukám 

a druhotným smilkovým loukám (Kovanda 1977, Chejnová et al. 2000). Těchto dvanáct 

smíšených populací bylo nalezeno v okolí turistických cest nebo na travnatých plochách 

sjezdových tratí a nacházelo se v nadmořské výšce od 750 do 1400 m n. m. Charakter výskytu 

odpovídá teoriím o antropogenním šíření C. rotundifolia subsp. rotundifolia v Krkonoších 

(Chejnová et al. 2000). 

 Všichni jedinci, kteří morfologicky odpovídali C. rotundifolia subsp. rotundifolia, byli 

diploidní. Tato ploidie byla potvrzena i u rostlin, které již nebylo možné jednoznačně 

morfologicky určit, ale celkovým vzhledem se blížily spíše k C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia. U žádného jedince morfologicky blízkého tomuto poddruhu nebyl detekován 

tetraploidní cytotyp. Z toho lze usuzovat, že se tento cytotyp u nominátního poddruhu 

v Krkonoších nevyskytuje. Původní údaje o výskytu tetraploidů v Krkonoších jsou 

nejednoznačné. Gadella (1964) sice zmiňuje jeho přítomnost, neudává však žádné konkrétní 

lokality. V práci ani není rozlišeno, o jaký poddruh C. rotundifolia se jedná. Je tudíž možné, 

že tento původní údaj byl chybně citován (Kovanda 2000) a tetraploidní cytotyp 

C. rotundifolia subsp. rotundifolia nebyl z Krkonoš nikdy spolehlivě udáván. Tetraploidní 

populace C. rotundifolia subsp. rotundifolia ve vyšších nadmořských výškách se v České 

republice vyskytují například v Oderských vrších, v Podbrdsku, v Českomoravské vrchovině, 

ve Slavkovském lese a na Šumavě (Kovanda 1977, Šemberová 2013). 

 Údaje pro areál C. rotundifolia subsp. sudetica se v literatuře výrazně liší. Některé 

zdroje udávají lokality v Krkonoších i Hrubém Jeseníku. Mezi krkonošské lokality by se měly 

řadit: Kotelné jámy, Rudník, Čertova rokle a Čertova zahrádka. V Hrubém Jeseníku by se pak 

měl poddruh vyskytovat na následujících lokalitách: Keprník, Vozka, Volárna, Červená hora, 

Sokol, Tabulové kameny, Divoký důl, Obří skály a skalky ve Velké kotlině (Kovanda 1977, 

2000). V Hrubém Jeseníku byly navštíveny lokality: Keprník, Červená hora, Tabulové 

kameny a Velká kotlina. V Krkonoších byl prokázán výskyt tohoto taxonu v Čertově rokli 

a Čertově zahrádce, což vyvrací údaje některých autorů, kteří uvádí výskyt tohoto taxonu 

pouze v oblasti Hrubého Jeseníku (Bureš et Procházka 1999).  
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5.4 Morfologická variabilita 
 

Fenotypová variabilita byla zhodnocena pomocí mnohorozměrných morfometrických analýz. 

Cílem bylo najít spolehlivé znaky, které by umožnily odlišení studovaných druhů i bez 

pomoci průtokové cytometrie a molekulárních analýz. 

 Kovanda (2000, 2002) udává jako nejspolehlivější znaky k oddělení C. bohemica 

a C. rotundifolia tvar lodyhy na průřezu, šířku kališních cípů, délku koruny a délku tobolky 

(Tab. 20). 

 

Tab. 20: Původně udávané rozlišovací morfologické znaky mezi druhy C. bohemica a C. rotundifolia (podle 

Kovanda 2002). 

Znak C. bohemica C. rotundifolia 

Lodyha hranatá oblá 

Šířka kališních cípů 2,1-3,0 mm 0,8-1,5 mm 

Délka koruny 17-25 mm (10-)12-20(-24) mm 

Délka tobolky 6-8(-10) mm (2-)3-5(-7) mm 

 

 Provedené morfometrické analýzy potvrdily taxonomickou významnost: šířky 

kališních cípů a délky koruny. Jako nové diakritické znaky byly vybrány: charakter olistění 

lodyhy, poměr mezi délkou a šířkou listu a délka kališních cípů. 

 Jako nejdůležitější rozlišovací znaky mezi poddruhy C. rotundifolia subsp. 

rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica byly původně udávány: intenzita větvení 

lodyhy, délka lodyhy, počet květů, šířka kališních cípů, délka koruny, délka tobolky a míra 

olistění lodyhy (Tab. 21; Kovanda 2000, 2002). 

 

Tab. 21: Původně udávané rozlišovací morfologické znaky mezi C. rotundifolia subsp. rotundifolia 

a C. rotundifolia subsp. sudetica (podle Kovanda 2002). 

Znak C. rotundifolia subsp. 
rotundifolia 

C. rotundifolia subsp. 
sudetica 

Větvení lodyhy větvená nevětvená 

Délka lodyhy 20-60 cm 5-20 cm 

Počet květů mnohokvětý 1-5 

Šířka kališních cípů 0,8-1,2 mm 1,1-1,5 mm 

Délka koruny 10-20 mm 16-24 mm 

Délka tobolky 2-3(-5) mm 5-7(-8) mm 

Míra olistění lodyhy řídce olistěná hustě olistěná v dolní části 
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 Z původně udávaných determinačních znaků vykazovala výraznější rozdíly mezi 

oběma druhy délka lodyhy, jejíž hodnoty se přibližně shodovaly s údaji udávanými Kovandou 

(Kovanda 2002). Nově byla prokázána taxonomická důležitost následujících znaků: počet 

listů v dolní části lodyhy a délka listu ve střední části lodyhy. Další rozdíly byly pozorovány 

na květech, které obecně nesou významné diakritické znaky v rámci celého komplexu 

C. rotundifolia s. l. Typicky jsou vždy sledovány znaky, jako je délka koruny a šířka kališních 

cípů (Kovanda 2000, 2002). 

 Znak délka tobolky nebyl do morfometrických analýz zahrnut především z důvodu 

dlouhé vegetační doby studovaných zvonků. Prioritou bylo zachytit především určovací 

znaky na květech. Jako další druhově specifický znak pro odlišení C. bohemica 

a C. rotundifolia bývá udáván tvar lodyhy (Tab. 20; Šourek 1953, Kovanda 2002). Tento znak 

nebyl do morfometrických analýz zahrnut z důvodu jeho vysoké variability a obtížnému 

objektivnímu hodnocení pomocí klasických morfometrických technik (bylo by zapotřebí 

použít geometrickou morfometriku). Terénní pozorování zaznamenala tvarovou proměnlivost 

průřezu lodyhy nejen u jednotlivých druhů, ale mezi lodyhami téhož jedince. Záleželo vždy, 

v jaké výšce lodyhy je tento znak hodnocen. Šourek (1953) uvádí, že uvedený znak je vždy 

patrný v dolní 1/3 lodyhy, což však nebylo v průběhu terénních sběrů potvrzeno. Přítomnost 

hran byla pravidelně zjištěna i v dolní části lodyh obou poddruhů C. rotundifolia. Binárně 

kódované znaky (oblá vs. hranatá lodyha) navíc nejsou vhodné pro použití v diskriminačních 

analýzách a bylo by potřeba aplikovat postupy geometrické morfometriky. I bez využití 

těchto dvou znaků (délka tobolky, charakter lodyhy) došlo ke spolehlivému oddělení všech tří 

studovaných taxonů, což ukazuje na taxonomickou významnost dalších morfologických 

znaků. 

 Poměrně velká taxonomická významnost byla analýzou PCA prokázána i u znaků 

délka blizny a čnělky, délka prašníku a délka nitky. Tyto znaky však nebyly považovány za 

diakritické z důvodu proterandrie, která je u zástupců rodu Campanula typická a silně tyto 

znaky ovlivňuje. 

 Dále bylo testováno, jaká část variability morfologických znaků je ovlivněna 

nadmořskou výškou. Dřívější studie ukazovaly, že nadmořská výška může silně ovlivňovat 

některé znaky, mj. velikost květů (Fabbro et Körner 2003, Maad et al. 2013). Vzhledem 

k tomu, že na květech je obecně lokalizován velký počet znaků používaných k determinaci 

zvonků, klinální variabilita v závislosti na nadmořské výšce může lehce způsobit potíže při 

určování. Pomocí analýz v programu CANOCO však bylo zjištěno, že u studovaných 
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krkonošských druhů nemá nadmořská výška téměř žádný vliv na morfologické znaky, 

zejména pak na morfologické znaky důležité pro jejich odlišení.  

 

5.5 Mezidruhová hybridizace 
 

V kontaktní zóně C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia byla popsána 

mezidruhová hybridizace (Šourek 1953, Kovanda 1967, 2000). Kovanda (1967) udává 

přítomnost triploidních kříženců v Čertově rokli jako součást smíšené populace diploidů 

a tetraploidů. Tuto informaci potvrdil i experimentálně, kdy ze všech přítomných plodných 

rostlin odebral semena a v následném výsevu opět detekoval tři cytotypy. Nicméně po 

provedení cytometrické analýzy u rostlin z Čertovy rokle byl detekován pouze tetraploidní 

cytotyp. Je možné, že původně udávané cytotypy vymizely v důsledku velkého množství 

disturbancí způsobených lavinovými sesuvy v oblasti Čertovy rokle a Čertovy zahrádky, které 

brání uchycení nových semenáčků. Nebo také původní autorovy chromozomové počty mohly 

být nepřesné. Tuto teorii podporuje i podobné situace u studia jeřábů (Vít et al. 2012) 

a zvonků (Laane et al. 1983, Rauchová 2007, Šemberová 2013). 

 Šourek (1953) uvádí deset lokalit křížence C. bohemica × C. rotundifolia z Obřího 

dolu a jeho okolí ve východních Krkonoších. Další lokality se měly nacházet na různých 

skalkách a skalních výchozech v okolí Labského dolu a Sněžných jam. Po zanalyzování 

rostlin pomocí průtokové cytometrie byli z celkového počtu 1201 rostlin potvrzeni pouze dva 

jedinci hybridního původu na úpatí Kotelných jam, kteří odpovídali pentaploidnímu cytotypu. 

Na ostatních lokalitách nebyla zaznamenána přítomnost lichých ploidií, která by naznačovala 

mezidruhovou hybridizaci. Původní údaje mohou souviset s chybným určením domnělých 

hybridů, které ve skutečnosti pravděpodobně představovaly extrémní morfotypy C. bohemica. 

Šourek (1953) potenciální hybridy určoval pouze na základě morfologie. Tentýž autor 

dokonce u druhu C. bohemica odlišoval tři formy, které se měly lišit charakterem odění.  

 Detekovaní pentaploidní hybridi nejspíše vznikli splynutím neredukované gamety 

tetraploidního druhu C. bohemica a redukované gamety 2x C. rotundifolia subsp. rotundifolia 

(Stevens et al. 2012). Další možností je zpětné křížení triploidních hybridů s neredukovanou 

gametou diploidního nebo redukovanou gametou tetraploidního cytotypu rodičovského druhu. 

Vznik pentaploidních hybridů tímto způsobem byl například pozorován u hybridizace mezi 

druhy Elymus trachycaulus a Pseudoroegneria spicata (Aung et Wanton 1986) nebo Primula 

denticulata a Primula rosea (Hayashi et al. 2009). U rodu Campanula byli při hybridizaci 
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mezi diploidními a tetraploidními jedinci popsáni i triploidní, tetraploidní nebo hexaploidní 

hybridi (Bielawska 1964, Gadella 1964, Kovanda 1977). Existence triploidů však nemusí být 

dána pouze hybridizací, ale mohou vznikat také splynutím redukované a neredukované 

gamety diploidního cytotypu. 

 Hybridizace u druhů tvořících málo početné populace může vést ke genetické erozi 

a až k následnému vyhynutí taxonu. Příkladem může být hybridizace u violky žluté sudetské 

(Viola lutea subsp. sudetica), která se v Krkonoších kříží se zde nepůvodním druhem Viola 

tricolor. Výsledný hybrid je životaschopnější než rodičovské druhy a stává se ohrožením 

pro původní krkonošský druh (Krahulcová et al. 1996). Dalším příkladem mezidruhové 

hyridizace u endemických druhů květeny ČR je křížení mezi endemitem hadců Cerastium 

alsinifolium a široce rozšířeným druhem Cerastium arvense, kdy byla zjištěna přítomnost 

téměř 40 % hybridů u studovaných populací (Vít et al. 2014). 

 Z malého množství nalezených kříženců lze s největší pravděpodobností předpokládat, 

že hybridizace mezi druhy C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia nepředstavuje 

zásadní ochranářský problém. Tento výsledek tak zmírňuje původní obavy z potenciálního 

rizika eroze genofondu tohoto krkonošského endemita v důsledku mezidruhové hybridizace 

(Rybka et al. 2004).  
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Určovací klíč 

 

Znaky pro dichotomický určovací klíč druhů byly vybrány pomocí kanonické diskriminační 

analýzy (celkem 9 znaků). Hodnoty kvantitativních znaků v klíči jsou uvedeny následovně: 

(5 % kvantil-) 25 % kvantil - 75 % kvantil (-95 % kvantil). Minima a maxima nebyla do 

určovacího klíče zahrnuta, protože se ve většině případů jednalo jen o 4-5 rostlin s odlehlými 

hodnotami. 

 

1a  listy úzce kopinaté (max. 10 x delší než široké) rovnoměrně rozložené po celé 

 lodyze, koruna (13,6-)17,1-21,1(-23,8) mm dlouhá, kališní cípy (4,9-)6,2-8,7(-11,1) 

 mm x (1,0-)1,3-1,7(-2,0) mm..............................................Campanula bohemica Hruby 

 

1b listy čárkovitě kopinaté (více než 10 x delší než široké) nerovnoměrně rozložené po 

 lodyze, koruna (10,5-)13,0-16,0(-19,0) mm dlouhá, kališní cípy (3,2-)4,3-5,7(-8,0) mm 

 x (0,7-)1,0-1,2(-1,5) mm.................................................................................................2 

 

2a listy nahloučené v horní části lodyhy, délka lodyhy (bez květenství) (6,0-)12,8-

 28,2(-41,3) cm, délka květenství (5,5-)14,6-27,6(-35,6) cm, počet listů v dolní třetině 

 lodyhy (6-)8-14(-22), délka listu ve střední části lodyhy (23-)32-44(-54) 

 mm..........................................................Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia 

 

2b listy nahloučené v dolní části lodyhy, délka lodyhy (bez květenství) (2,8-)6,0-

 10,0(-15,1) cm, délka květenství 0-4,7(-9,5) cm, počet listů v dolní třetině 

 lodyhy (5-)7-18(-30), délka listu ve střední části lodyhy (12-)18-25(-34) 

 mm...........................................Campanula rotundifolia L. subsp. sudetica (Hruby) Soó 
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Souhrn hodnot vybraných kvantitativních znaků jednotlivých studovaných 

druhů v sudetských pohořích 

 

Campanula bohemica 

délka listu ve střední části lodyhy je průměrně desetkrát větší než šířka, v dolní třetině lodyhy 

jsou 2/5 celkového počtu listů, délka lodyhy bez květenství (10,6-)16,7-26,9(-36,6) cm, délka 

květenství 0-10,6(-18,9) cm, délka koruny (13,6-)17,1-21,1(-23,8) mm, délka kališních cípů 

(4,9-)6,2-8,7(-11,1) mm, šířka kališních cípů (1,0-)1,3-1,7(-2,0) mm, počet listů v dolní 

třetině lodyhy (4-)5-9(-13), délka listu ve střední části lodyhy (18,0-)25,1-35,6(-45,5) mm 

 

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 

délka listu ve střední části lodyhy je průměrně dvacetkrát větší než šířka, v dolní třetině 

lodyhy je 1/4 celkového počtu listů, délka lodyhy bez květenství (6,0-)12,8-28,2(-41,3) cm, 

délka květenství (5,5-)14,6-27,6(-35,6) cm, délka koruny (10,5-)12,5-15,1(-17,1) mm, délka 

kališních cípů (3,3-)4,1-5,7(-7,1) mm, šířka kališních cípů (0,6-)0,7-1,0(-1,2) mm, počet listů 

v dolní třetině lodyhy (6-)8-14(-22), délka listu ve střední části lodyhy (22,6-)31,5-44,0(-53,7) 

mm 

 

Campanula rotundifolia subsp. sudetica 

délka listu ve střední části lodyhy je průměrně dvanáctkrát větší než šířka, v dolní třetině 

lodyhy je 1/2 celkového počtu listů, délka lodyhy bez květenství (2,8-)6,0-10,1(-15,1) cm, 

délka květenství 0-4,7(-9,5) cm, délka koruny (10,8-)13,5-17,0(-19,2) mm, délka kališních 

cípů (3,2-)4,6-5,7(-8,2) mm, šířka kališních cípů (0,9-)1,2-1,5(-1,7) mm, počet listů v dolní 

třetině lodyhy (5-)7-18(-30), délka listu ve střední části lodyhy (12,3-)18,2-25,3(-33,7) mm 
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Lineární diskriminační funkce 

 

Vzhledem k překryvu hodnot prakticky všech znaků byly pro určování rostlin vytvořeny 

lineární diskriminační funkce (s využitím 9 znaků) pro jednotlivé druhy. 

 

Lineární diskriminační funkce pro C. bohemica:  

- 59,34183 + 0,19626* délka lodyhy bez květenství [cm] + 0,26812* délka květenství [cm] + 

2,71519* délka koruny [mm] + 0,80535* délka kališních cípů [mm] + 15,38604* šířka 

kališních cípů [mm] - 0,25695* počet listů v dolní třetině lodyhy + 0,31272* délka listu ve 

střední části lodyhy [mm] + 0,34683* poměr délky a šířky listu ve střední části lodyhy + 

47,61463* poměr počet listů v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na lodyze 

 
 

Lineární diskriminační funkce pro C. rotundifolia subsp. rotundifolia: 

- 41,27843 + 0,19276* délka lodyhy bez květenství [cm] + 0,38327* délka květenství [cm] + 

2,16949* délka koruny [mm] + 0,65750* délka kališních cípů [mm] + 8,38834* šířka 

kališních cípů [mm] - 0,18125* počet listů v dolní třetině lodyhy + 0,27823* délka listu ve 

střední části lodyhy [mm] + 0,57221* poměr délky a šířky listu ve střední části lodyhy + 

34,25196* poměr počet listů v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na lodyze 

 

Lineární diskriminační funkce pro C. rotundifolia subsp. sudetica: 

-47,51581 - 0,03526* délka lodyhy bez květenství [cm] - 0,01302* délka květenství [cm] + 

2,32630* délka koruny [mm] + 0,11656* délka kališních cípů [mm] + 15,11786* šířka 

kališních cípů [mm] + 0,23178* počet listů v dolní třetině lodyhy + 0,29384* délka listu ve 

střední části lodyhy [mm] + 0,39345* poměr délky a šířky listu ve střední části lodyhy + 

46,13076* poměr počet listů v dolní třetině lodyhy/celkový počet listů na lodyze 

 

Dosazením naměřených hodnot do těchto rovnic získáme trojici čísel, z nichž rovnice 

s nejvyšší hodnotou udává pravděpodobné určení. Klasifikaci lze považovat za spolehlivou, 

pokud se nejvyšší hodnota výrazně odlišuje od hodnot ostatních. 
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6 Závěr 
  

Tato diplomová práce přinesla nové poznatky o krkonošském endemickém druhu Campanula 

bohemica a problematice týkající se jeho potenciální hybridizace s druhem C. rotundifolia. 

K řešení byly využity současné biosystematické metody, jako jsou průtoková cytometrie, 

molekulární analýzy a morfometrické analýzy.  

 Bylo zjištěno, že studované taxony jsou od sebe dobře odlišitelné, a to jak stupněm 

ploidie, geneticky i morfologicky. Pomocí průtokové cytometrie bylo zjištěno, že se 

v Krkonoších vyskytují tři ploidní úrovně (2x, 4x, 5x). Diploidní cytotyp odpovídal 

nominátnímu poddruhu C. rotundifolia, jedinci C. rotundifolia subsp. sudetica a C. bohemica 

byli tetraploidní. Pentaploidní cytotyp odpovídal jedincům hybridního původu. Většina 

populací v Krkonoších byla druhově i ploidně uniformní, smíšené populace byly 

zaznamenány jen ve 12 případech. Tyto smíšené populace byly pozorovány ve výškovém 

rozmezí 750 - 1400 m n. m., což přibližně odpovídá oblasti sympatrického výskytu 

C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia. 

 Původně udávané diakritické znaky jednotlivých taxonů byly zpřesněny a byly 

nalezeny nové taxonomicky významné znaky. Jako nejvýznamnější znaky pro odlišení 

C. bohemica se jeví délka květenství, délka koruny, šířka kališních cípů, délka listu v horní 

části lodyhy a poměrový znak délka listu ve střední části lodyhy/šířka listu ve střední části 

lodyhy. V celkovém souboru jedinců byla odhalena přítomnost pouze dvou hybridních (5x) 

rostlin. Dále byla na základě vhodných molekulárních znaků potvrzena přítomnost 

C. rotundifolia subsp. sudetica na krkonošských lokalitách. 

 Z uvedených výsledků vyplývá, že u endemického druhu Campanula bohemica 

v současné době nehrozí eroze genofondu tohoto endemita v důsledku mezidruhové 

hybridizace. 
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8 Přílohy 
 

1 Přehled studovaných lokalit v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. C.b.=Campanula bohemica, 

C.r.=Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, C.s.=Campanula rotundifolia subsp. 

sudetica, C.r.+C.b.=smíšená lokalita C. bohemica a C. rotundifolia subsp. rotundifolia. 

 

Ploidie Taxon Populace Lokalita Bližší popis lokality GPS souřadnice  
Nadm. výška 

(m n. m.) 

2x C.r. 1 Krkonoše 
Velká Úpa, 
Červenokostelecká bouda, 
strouha podél cesty 

N 50°40.443' E 15°45.224' 1035 

2x+4x C.r.+C.b. 2 Krkonoše 
Thámovy boudy, okraj lesní 
cesty 

N 50°40.708' E 15°45.658' 1005 

2x C.r. 3 Krkonoše 
transekt podél cesty mezi 
Thámovými b. a Vlašskými b. 

N 50°40.707' E 15°45.660' 1010 

2x+4x C.r.+C.b. 4 Krkonoše 
Vlašské boudy, kosená louka 
napravo od cesty 

N 50°40.676' E 15°46.189' 960 

2x C.r. 5 Krkonoše 
transekt cesty směrem od 
Vlašských bud k Velké Úpě 

N 50°41.088' E 15°46.410' 900 

2x C.r. 6 Krkonoše 
transekt podél silnice 
směrem od Vlašských bud k 
Velké Úpě 

N 50°41.153' E 15°46.251' 850 

2x C.r. 7 Krkonoše 
Velká Úpa, louka nalevo od 
hlavní silnice 

N 50°41.374' E 15°46.362' 705 

2x C.r. 8 Krkonoše 
Velká Úpa, louka napravo od 
cesty směrem na Portášovy 
boudy 

N 50°41.560' E 15°46.429' 755 

2x C.r. 9 Krkonoše 
Velká Úpa, ruderální 
stanoviště podél cesty 

N 50°41.563' E 15°46.409' 795 

2x+4x C.r.+C.b. 10 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, 
vycházková trasa Vlčí jáma, 
louka nalevo nad lesem 

N 50°41.037' E 15°43.568' 955 

2x C.r. 11 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, 
vycházková trasa Vlčí jáma, 
nekosená louka 

N 50°40.698' E 15°43.497' 960 

4x C.b. 12 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, 
vycházková trasa Vlčí jáma, 
kosená louka 

N 50°40.755' E 15°43.423' 930 

2x C.r. 13 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, podél 
cesty u Zeleného potoka 

N 50°41.435' E 15°43.635' 910 

2x C.r. 14 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, sjezdovka 
Javor 

N 50°41.556' E 15°43.902' 865 

2x C.r. 15 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, louka u 
hlavní silnice 

N 50°41.548' E 15°43.822' 805 

2x+4x C.r.+C.b. 16 Krkonoše 
Janské Lázně, louka za 
Hoffmannovou boudou 

N 50°38.005' E 15°45.374' 805 

2x C.r. 17 Krkonoše 
Černý Důl, ruderální stráňka 
u skiareálu 

N 50°38.139' E 15°42.462' 595 
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2x C.r. 19 Krkonoše 
Špindlerova bouda, louka u 
cesty směrem na Sněžku 

N 50°45.748' E 15°38.204' 1210 

2x C.r. 20 Krkonoše 
kamenitá mez nad Vielkim 
Stawem 

N 50°45.342' E 15°41.457' 1400 

4x C.b. 21 Krkonoše 
louka u cesty směrem k 
Obřímu sedlu 

N 50°44.397' E 15°43.529' 1390 

4x C.b. 22 Krkonoše trávníky u Obří boudy N 50°44.359' E 15°43.694' 1395 

2x+4x C.r.+C.b. 23 Krkonoše 
trávníky podél klečí u cesty 
směrem k Luční boudě 

N 50°44.380' E 15°43.310' 1405 

4x C.b. 24 Krkonoše Luční bouda, louka N 50°44.157' E 15°42.179' 1435 

4x C.b. 25 Krkonoše Rennerova studánka, louka N 50°44.036' E 15°40.542' 1410 

2x C.r. 26 Krkonoše 
pod Kozími hřbety, ruderální 
stráň u cesty směrem do 
Špindlerova Mlýna 

N 50°43.731' E 15°37.574' 935 

2x C.r. 27 Krkonoše 
Harrachov, Rýžoviště, 
ruderální stráň u cesty 

N 50°45.517' E 15°26.633' 785 

4x C.b. 28 Krkonoše 
Harrachov, Rýžoviště, 
ruderální stráň u cesty 

N 50°45.184' E 15°26.923' 785 

2x C.r. 29 Krkonoše 
cesta z Harrachova směrem 
na Ručičky, lesní mýtina 

N 50°45.053' E 15°27.510' 870 

2x C.r. 30 Krkonoše Ručičky, podél cesty N 50°44.955' E 15°29.241' 1000 

2x+4x C.r.+C.b. 31 Krkonoše Ručičky, sjezdovka Zalomený N 50°44.955' E 15°29.430' 1000 

4x C.b. 32 Krkonoše Dvoračky, louka N 50°44.866' E 15°30.771' 1155 

4x C.b. 33 Krkonoše 
Nad Dvoračkami, podél 
červené turistické cesty 

N 50°45.013' E 15°30.785' 1225 

4x C.b. 34 Krkonoše 
podél červené tur. cesty 
směrem k Růženčině 
zahrádce, ruderální stráň 

N 50°45.245' E 15°31.432' 1345 

4x C.b. 35 Krkonoše 
Růženčina zahrádka, trávníky 
kolem cesty 

N 50°45.338' E 15°31.688' 1365 

4x C.b. 36 Krkonoše 
Vrbatova bouda, okolí 
Mohyly Hanče a Vrbaty 

N 50°45.194' E 15°32.853' 1325 

4x C.b. 37 Krkonoše 
podél červené turistické 
cesty směrem na Horní 
Mísečky 

N 50°44.809' E 15°33.591' 1290 

4x C.b. 38 Krkonoše 
Pod Medvědínem, podél 
červené turistické cesty 

N 50°44.366' E 15°34.462' 1175 

4x C.b. 39 Krkonoše 
Horní Mísečky, Jilemnická 
bouda, sjezdovka u vleku 
Louka 

N 50°44.093' E 15°34.243' 1125 

2x C.r. 40 Krkonoše 
Kněžice, ruderální stráň u 
žluté turistické cesty 

N 50°38.527' E 15°34.647' 710 

2x C.r. 41 Krkonoše 
Křížovky, louka u cesty 
směrem na Žalý 

N 50°38.986' E 15°34.467' 775 
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2x C.r. 42 Krkonoše 
Rovinka, podél zelené 
turistické cesty 

N 50°41.375' E 15°34.147' 840 

2x C.r. 43 Krkonoše 
Třídomí, louka nalevo od 
cesty 

N 50°41.925' E 15°34.412' 850 

2x C.r. 44 Krkonoše 
Nad Starou myslivnou, 
ruderální stanoviště podél 
cesty 

N 50°42.440' E 15°34.592' 840 

2x C.r. 45 Krkonoše 
sjezdovka u vleku Poma, nad 
Labskou přehradou 

N 50°42.709' E 15°34.590' 800 

2x C.r. 46 Krkonoše 
Nad Pomezními boudami, 
podél červené turistické 
cesty 

N 50°44.997' E 15°48.650' 1125 

2x C.r. 47 Krkonoše Soví sedlo, u rozcestníku N 50°44.718' E 15°47.169' 1090 

2x C.r. 48 Krkonoše Jelenka, louka bod boudou N 50°44.524' E 15°46.707' 1255 

2x C.r. 49 Krkonoše 
Sněžka, v suti podél dlážděné 
cesty 

N 50°44.263' E 15°44.232' 1465 

4x C.b. 50 Krkonoše 
Obří bouda, podél cesty 
směrem k Luční boudě 

N 50°44.371' E 15°43.506' 1395 

4x C.b. 51 Krkonoše Luční bouda, louka N 50°44.110' E 15°41.966' 1425 

4x C.b. 52 Krkonoše 
liniová populace směrem od 
Luční boudy k Památníku 
obětem hor 

N 50°43.729' E 15°41.541' 1485 

4x C.b. 53 Krkonoše 
Výrovka, podél červené 
turistické cesty 

N 50°42.786' E 15°40.646' 1345 

4x C.b. 54 Krkonoše Chalupa na Rozcestí, louka N 50°42.382' E 15°40.283' 1340 

4x C.b. 55 Krkonoše Klínovka, louka N 50°42.537' E 15°39.731' 1275 

2x C.r. 56 Krkonoše 
Klínové boudy, podél zelené 
turistické cesty 

N 50°42.537' E 15°38.853' 1140 

4x C.b. 57 Krkonoše Bouda na Pláni, louka N 50°42.119' E 15°37.200' 1150 

4x C.b. 58 Krkonoše 
Sedlo pod Dvoračkami, podél 
zelené turistické cesty 

N 50°44.576' E 15°30.823' 1070 

4x C.b. 59 Krkonoše 
Kotelské sedlo, podél 
červené turistické cesty 

N 50°45.135' E 15°31.178' 1320 

4x C.b. 60 Krkonoše 
Harrachova louka, směrem k 
rozcestí U Čtyř pánů 

N 50°45.473' E 15°31.985' 1370 

4x C.s. 61 Hrubý Jeseník Velká Kotlina, Petříkova skála N 50°03.202' E 17°13.920' 1355 

4x C.s. 62 Hrubý Jeseník Keprník N 50°10.252' E 17°06.982' 1425 

2x C.r. 63 Krkonoše 
Roprachtice, Rozhledna u 
Borovice, louka 

N 50°39.607' E 15°24.181' 665 

2x C.r. 64 Krkonoše Roprachtice, louka u sadu N 50°38.977' E 15°25.072' 570 
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2x C.r. 65 Krkonoše Dolní Sytová, louka u cesty N 50°37.054' E 15°25.848' 355 

2x C.r. 66 Krkonoše 
Víchová nad Jizerou, louka u 
hřbitova 

N 50°37.542' E 15°29.253' 430 

2x C.r. 67 Krkonoše Čistá, louka u koupaliště N 50°36.833' E 15°41.754' 465 

4x C.b. 68 Krkonoše 
úpatí Kotelní jámy, podél 
Kotelského potoka 

N 50°45.037' E 15°32.177' 1145 

4x C.b. 69 Krkonoše Kotelní jámy N 50°45.097' E 15°32.056' 1255 

4x C.b. 70 Krkonoše transekt Kotelními jámami N 50°45.117' E 15°32.022' 1270 

4x C.b. 71 Krkonoše 
Kotel, u hrany do Kotelních 
jam 

N 50°45.166' E 15°31.948' 1385 

4x C.b. 72 Krkonoše 
Stará vozová cesta, transekt 
podél cesty 

N 50°45.014' E 15°32.796' 1355 

4x C.b. 73 Krkonoše 
Horní Mísečky, podél cesty 
od Jilemnické b. k rozc. U 
Kotelních jam 

N 50°44.167' E 15°34.150' 1025 

4x C.b. 74 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, kosená 
louka u Dětské ozdravovny 
Bedřichov 

N 50°43.664' E 15°35.910' 770 

2x C.r. 75 Krkonoše Krausovy boudy, louka N 50°43.138' E 15°34.884' 815 

2x C.r. 76 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, Bedřichov, 
u hotelu Lesana 

N 50°43.696' E 15°35.490' 780 

2x+4x C.r.+C.b. 77 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, louka nad 
Vojenskou zotavovnou 

N 50°43.688' E 15°35.933' 765 

2x C.r. 78 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, podél 
červené turistické cesty 

N 50°41.719' E 15°44.008' 804 

4x C.b. 79 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, sjezdovka 
u vleku Slovan 

N 50°41.744' E 15°43.948' 810 

2x C.r. 80 Krkonoše 
u asfaltové silnice z Pece pod 
Sněžkou směrem na Výrovku 

N 50°42.069' E 15°43.244' 935 

4x C.b. 81 Krkonoše 
Andělské schody, u cesty na 
okraji lesa 

N 50°42.156' E 15°42.680' 1050 

2x+4x C.r.+C.b. 82 Krkonoše 
transekt podél červené 
turistické cesty směrem k 
Richtrovým boudám 

N 50°42.538' E 15°42.367' 1095 

4x C.b. 83 Krkonoše Richtrovy boudy, louka N 50°42.643' E 15°41.916' 1155 

4x C.b. 84 Krkonoše 
transekt podél zelené 
turistické cesty směrem na 
Výrovku 

N 50°42.775' E 15°41.538' 1245 

4x C.b. 85 Krkonoše Výrovka, u klečí N 50°42.907' E 15°40.952' 1340 

4x C.b. 86 Krkonoše 
Dlouhý důl, u 
Svatopetrského potoka 

N 50°43.095' E 15°40.815' 1300 

4x C.b. 87 Krkonoše 
transekt horní částí 
Dlouhého dolu 

N 50°43.125' E 15°40.494' 1195 
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2x C.r. 88 Krkonoše 
Dlouhý důl, dolní část, u 
cesty 

N 50°43.394' E 15°39.329' 945 

2x C.r. 89 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, 
u penzionu Katty 

N 50°43.555' E 15°38.564' 860 

2x C.r. 90 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, 
ruderální stráň u cesty 

N 50°43.337' E 15°37.557' 785 

2x+4x C.r.+C.b. 91 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, Skiareál 
Medvědín, spodní část 
červené sjezdovky 

N 50°43.941' E 15°36.320' 765 

2x C.r. 92 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, u 
informačního střediska 
KRNAP 

N 50°42.421' E 15°43.915' 845 

2x C.r. 93 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, Obří důl, 
louka u Boudy pod Sněžkou 

N 50°43.120' E 15°43.494' 935 

4x C.b. 94 Krkonoše 
Obří důl, louka u Kapličky v 
Obřím dole 

N 50°43.290' E 15°43.596' 940 

4x C.s. 95 Krkonoše Obří důl, u cesty za Kovárnou N 50°43.732' E 15°44.004' 1125 

4x C.b. 96 Krkonoše 
Obří důl, Vodárna, ve svahu 
u Rudného potoka 

N 50°43.985' E 15°44.008' 1245 

4x C.b. 97 Krkonoše 
transekt podél modré 
turistické cesty směrem k 
Obří boudě 

N 50°43.971' E 15°43.844' 1270 

4x C.b. 98 Krkonoše 
pod Obří boudou, u modré 
turistické cesty 

N 50°44.216' E 15°43.792' 1375 

4x C.b. 99 Krkonoše Obří bouda, louka N 50°44.360' E 15°43.643' 1390 

4x C.b. 100 Krkonoše 
Úpské rašeliniště, u modré 
turistické cesty 

N 50°44.164' E 15°42.227' 1430 

4x C.b. 101 Krkonoše Bouda u Bílého Labe, u cesty N 50°44.442' E 15°38.549' 965 

2x C.r. 102 Krkonoše u Hřímavé bystřiny N 50°44.944' E 15°37.566' 920 

2x C.r. 103 Krkonoše 
U Tabulových bud, sjezdovka 
Hromovka 

N 50°43.381' E 15°36.112' 725 

2x C.r. 104 Krkonoše 
Horský hotel Hromovka, 
louka 

N 50°43.065' E 15°35.702' 855 

2x C.r. 105 Krkonoše 
přezimovací obůrka nad 
Michlovým mlýnem, u cesty 

N 50°42.041' E 15°35.934' 750 

2x C.r. 106 Krkonoše 
Přední Labská, u modré 
turistické cesty 

N 50°41.214' E 15°35.211' 755 

2x C.r. 107 Krkonoše 
Hořejší Herlíkovice, louka u 
modré turistické cesty 

N 50°40.446' E 15°36.012' 780 

2x C.r. 108 Krkonoše 
nad Seidlovými Domky, u 
lesní cesty 

N 50°39.633' E 15°36.508' 720 

4x C.b. 109 Krkonoše 
Pec pod Sněžkou, Žižkova 
bouda, louka 

N 50°40.632' E 15°43.650' 1015 

2x+4x C.r.+C.b. 110 Krkonoše 
Husova bouda, stráňka u 
dětského hřiště 

N 50°40.405' E 15°43.559' 1080 
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2x C.r. 111 Krkonoše 
Lučiny, podél modré 
turistické cesty 

N 50°40.350' E 15°43.192' 1080 

2x C.r. 112 Krkonoše 
Hrnčířské boudy, u 
povalového chodníku a 
modré turistické cesty 

N 50°40.105' E 15°42.677' 1040 

2x C.r. 113 Krkonoše 
u modré turistické cesty 
směrem k Rejdišti 

N 50°39.868' E 15°41.936' 1005 

2x C.r. 114 Krkonoše Rejdiště, u cesty N 50°39.641' E 15°41.510' 980 

2x C.r. 115 Krkonoše 
podél modré turistické cesty 
směrem k Hornímu Lánovu 

N 50°39.583' E 15°41.182' 970 

2x C.r. 116 Krkonoše 
Lánov, u cyklostezky podél 
letiště 

N 50°37.304' E 15°39.309' 470 

2x C.r. 117 Krkonoše 
Končiny, louka nad 
Jabloncem nad Jizerou 

N 50°42.801' E 15°26.663' 655 

2x C.r. 118 Krkonoše Končiny, pastvina N 50°42.907' E 15°27.001' 705 

2x C.r. 119 Krkonoše 
Na Stráži, louka pod 
vyhlídkou 

N 50°43.080' E 15°27.368' 715 

2x C.r. 120 Krkonoše 
Františkov, sjezdovka u vleku 
Fibich 

N 50°43.351' E 15°29.270' 780 

2x C.r. 121 Krkonoše 
Rokytno, louka v chatové 
oblasti pod lesem 

N 50°43.599' E 15°29.440' 790 

4x C.b. 122 Krkonoše 
Rokytno, louka v chatové 
oblasti pod lesem 

N 50°43.623' E 15°29.391' 785 

4x C.b. 123 Krkonoše 
podél turistické červené 
cesty směrem na Dvoračky 

N 50°44.084' E 15°30.122' 910 

4x+5x C.b.+hyb. 124 Krkonoše 
u Kotelních jam, podél 
zelené turistické cesty na 
Horní Mísečky 

N 50°44.837' E 15°32.070' 1100 

2x+4x C.r.+C.b. 125 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, skiareál 
Medvědín, střední část 
červené sjezdovky 

N 50°43.982' E 15°35.992' 860 

2x C.r. 126 Krkonoše 
Horní Maršov, podél žluté 
turistické cesty směrem k 
Rýchorské boudě 

N 50°39.881' E 15°49.695' 640 

2x C.r. 127 Krkonoše 
v lese u cesty směrem k 
Rýchorské boudě 

N 50°39.994' E 15°50.014' 720 

2x C.r. 128 Krkonoše Rýchorská bouda, louka N 50°39.629' E 15°50.992' 1000 

2x C.r. 129 Krkonoše Kutná, louka N 50°39.426' E 15°51.286' 995 

2x C.r. 130 Krkonoše 
podél žluté turistické cesty 
směrem ke Kravímu vrchu a 
Slunečné stráni 

N 50°38.517' E 15°50.254' 815 

2x C.r. 131 Krkonoše 
Svoboda nad Úpou, stráň u 
hřbitova 

N 50°37.442' E 15°49.191' 530 

4x C.b. 132 Krkonoše 
Horní Mísečky, podél zelené 
tur. cesty směrem ke 
Kotelním jamám 

N 50°44.356' E 15°33.672' 1065 

4x C.b. 133 Krkonoše 
Horní Mísečky, sjezdovka u 
vleku Parkoviště 

N 50°44.043' E 15°34.308' 1030 
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4x C.b. 134 Krkonoše 
podél červené turistické 
cesty směrem do 
Špindlerova Mlýna 

N 50°43.971' E 15°35.198' 915 

2x C.r. 135 Krkonoše 
Roudnice v Krkonoších, chata 
Kara, louka 

N 50°40.469' E 15°30.725' 750 

2x C.r. 136 Krkonoše 
Roudnice v Krkonoších, louka 
za penzionem Roudenka 

N 50°40.242' E 15°30.665' 755 

2x C.r. 137 Krkonoše 
Jestřabí v Krkonoších, 
nekosená louka u 
Krakonošovy hospody 

N 50°40.872' E 15°29.543' 755 

4x C.b. 138 Krkonoše louka nad Vielkym Stawem N 50°45.341' E 15°41.475' 1410 

4x C.b. 139 Krkonoše Obří bouda, louka N 50°44.372' E 15°43.513' 1395 

4x C.b. 140 Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, ruderální 
stráň podél žluté turistické 
cesty 

N 50°43.941' E 15°37.523' 1050 

2x+4x C.r.+C.b. 141 Krkonoše 
Mědvědín, u horní stanice 
lanovky 

N 50°44.461' E 15°34.963' 1235 

4x C.b. 142 Krkonoše Vrbatova bouda, louka N 50°45.114' E 15°32.940' 1395 

4x C.s. 143 Hrubý Jeseník 
Červená hora, skála nad 
Vřesovou studánkou 

N 50°08.738' E 17°08.147' 1320 

4x C.s. 144 Hrubý Jeseník Keprník N 50°10.258' E 17°06.986' 1425 

2x C.r. 145 Hrubý Jeseník 
Ovčárna, stráň u odbočky ke 
Kurzovní chatě 

N 50°04.561' E 17°13.652' 1330 

2x C.r. 146 Hrubý Jeseník 
Praděd rozcestí, louka u 
odbočky ke Švýcárně 

N 50°05.041' E 17°13.334' 1415 

4x C.s. 147 Hrubý Jeseník Tabulové skály N 50°05.166' E 17°13.826' 1455 

2x C.r. 1P Krkonoše 
Špindlerův Mlýn, u horní 
stanice lanovky Na Pláň 

N 50°42.417' E 15°37.016' 1165 

4x C.b. 2P Krkonoše Bouda na Pláni, louka N 50°42.191' E 15°37.441' 1175 

2x C.r. 3P Krkonoše 
Pod Hromovkou, podél 
panelové cesty 

N 50°43.370' E 15°36.445' 795 

4x C.s. CZ1 Krkonoše 
Čertova zahrádka, skalky v 
horní části 

N 50°43.667' E 15°43.223' 1250 

4x C.s. CZ2 Krkonoše 
Čertova zahrádka, střední 
část 

x x 

4x C.b. CZ3 Krkonoše 
Obří důl, transekt k Čertově 
zahrádce 

x x 

4x C.s. CR1 Krkonoše 
Čertova rokle, skalky v horní 
části 

N 50°43.747' E 15°43.301' 1205 

4x C.s. CR2 Krkonoše 
Čertova rokle, suť v horní 
části 

x x 

4x C.s. CR3 Krkonoše Čertova rokle, střední část x x 
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2 Povolení ke sběru C. bohemica na území KRNAP. 
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3 Přehled rostlin studovaných molekulárními analýzami. C.b.=Campanula bohemica, C.r. 4x= 

tetraploidní Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, C.r. 2x= diploidní Campanula 

rotundifolia subsp. rotundifolia, C.s.=Campanula rotundifolia subsp. sudetica. Podrobnější 

popis lokalit viz Tab. 1. 

Taxon Populace Jedinec Lokalita GPS souřadnice 

C.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 59C Krkonoše N 50°45.135' E 15°31.178' 

59L 

68 68B N 50°45.037' E 15°32.177' 

69 69A N 50°45.097' E 15°32.056' 

69B 

69C 

72 72G N 50°45.014' E 15°32.796' 

81 81B N 50°42.156' E 15°42.680' 

84 84A N 50°42.775' E 15°41.538' 

87 87A N 50°43.125' E 15°40.494' 

97 97A N 50°43.971' E 15°43.844' 

C.s. 61 61A Hrubý Jeseník N 50°03.202' E 17°13.920' 

62 62B Hrubý Jeseník N 50°10.252' E 17°06.982' 

143 1A Hrubý Jeseník N 50°08.738' E 17°08.147' 

2A 

4B 

144 2B Hrubý Jeseník N 50°10.258' E 17°06.986' 

9B 

147 2B Hrubý Jeseník N 50°05.166' E 17°13.826' 

5A 

7B 

CR1 A Krkonoše N 50°43.747' E 15°43.301' 

B 

CR2 A Krkonoše x 

B 

E 

CR3 C Krkonoše x 

D 

CZ1 C Krkonoše N 50°43.667' E 15°43.223' 

I 

C.r. 4x 10 10-1 Slovensko, Žiar 
(Šemberová 2013) 

N 49°8.124' E 19°40.707' 

39 39-5 J Čechy 
(Šemberová 2013) 

N 48°44.668' E 14°37.413' 

C.r. 2x 2 2B Krkonoše N 50°40.708' E 15°45.658' 

66 66A N 50°37.542' E 15°29.253' 

77 77A N 50°43.688' E 15°35.933' 

93 93A N 50°43.120' E 15°43.494' 

115 115A N 50°39.583' E 15°41.182' 

121 121A N 50°43.599' E 15°29.440' 

131 131B N 50°37.442' E 15°49.191' 

CZ3 G x 

3P C N 50°43.370' E 15°36.445' 
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4 Základní popisné statistiky pro studované taxony C. bohemica, C. rotundifolia subsp. rotundifolia a C. rotundifolia subsp. sudetica (minimum, 

maximum, průměr, 5% a 95% kvantil). Tučně jsou zvýrazněny znaky, které nejvíce přispívají k oddělení rostlin. 

taxon/znaky 

délka 
lodyhy bez 
květenství 

[cm] 

délka 
květenství 

[cm] 

počet 
větvení 

květenství 

délka 
koruny 
[mm] 

délka 
korunních 

cípů 
[mm] 

šířka 
korunních 

cípů 
[mm] 

délka 
kališních 

cípů 
[mm] 

šířka 
kališních 

cípů 
[mm] 

počet 
listů v 
dolní 

třetině 
lodyhy 

počet 
listů na 
zbytku 
lodyhy 

délka 
listu v 
horní 
části 

lodyhy 
[mm] 

šířka listu 
v horní 

části 
lodyhy 
[mm] 

Campanula 
bohemica 

min 3,5 0 1 11,8 3,2 3,6 3,7 0,9 2 4 5,1 0,4 

5% kvantil 10,6 0 1 13,6 4,0 4,7 4,9 1,0 4 5 7,1 0,6 

průměr 22,3 7,0 3 19,0 5,9 7,8 7,6 1,5 7 9 11,2 0,9 

95% kvantil 36,6 18,9 7 23,8 7,9 10,3 11,1 2,0 13 23 17,4 1,7 

max 50,6 32,2 11 27,2 10,1 12,5 17,4 2,5 19 37 28,8 3,6 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
rotundifolia 

min 2,3 0 1 7,9 2,9 2,4 2,6 0,3 4 3 2,4 0,3 

5% kvantil 6,0 5,5 3 10,5 3,6 3,6 3,3 0,6 6 9 7,8 0,3 

průměr 21,4 21,1 7 13,8 5,0 5,4 4,9 0,9 11 31 12,4 0,6 

95% kvantil 48,3 35,6 13 17,1 6,6 7,0 7,1 1,2 22 71 22,8 1,0 

max 63,1 50,3 18 19,1 8,1 9,1 9,3 1,5 43 101 33,7 1,4 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
sudetica 

min 2,5 0 1 9,6 2,8 3,4 3,1 0,8 5 3 4,2 0,2 

5% kvantil 2,8 0 1 10,8 3,7 3,6 3,2 0,9 5 4 5,2 0,4 

průměr 8,3 2,9 2 15,1 4,9 5,9 5,2 1,3 13 9 9,3 0,8 

95% kvantil 15,1 9,5 6 19,2 6,5 7,6 8,2 1,7 30 37 16,8 1,4 

max 29,4 13,3 7 21,2 7,2 8,3 8,8 1,8 36 50 23,2 1,5 
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taxon/znaky 
počet 
květů 

délka 
blizny a 
čnělky 
[mm] 

délka 
prašníku 

[mm] 

délka 
nitky 
[mm] 

délka 
listu ve 
střední 

části 
lodyhy 
[mm] 

šířka listu 
ve 

střední 
části 

lodyhy 
[mm] 

poměr 
délka 

lodyhy bez 
květenství/ 

délka 
květenství  

[mm] 

poměr 
délka 
listu v 
horní 
části 

lodyhy/ 
šířka listu 

v horní 
části 

lodyhy 
[mm] 

poměr 
délka 

koruny/ 
délka 

korunních 
cípů 

[mm] 

poměr 
délka 

koruny/ 
délka 

kališních 
cípů 

[mm] 

poměr 
délka 

korunních 
cípů/ 
šířka 

korunních 
cípů 

[mm] 

poměr 
délka 

korunních 
cípů/ 
šířka 

kališních 
cípů 

[mm] 

Campanula 
bohemica 

min 1 7,8 2,5 0,9 12,3 0,9 0 3,0 2,1 1,2 0,5 1,8 

5% kvantil 1 10,7 3,5 1,7 18,0 1,6 0 6,9 2,7 1,7 0,6 2,7 

průměr 4 14,6 4,7 2,3 31,1 3,2 2,3 12,5 3,3 2,6 0,8 4,1 

95% kvantil 9 17,6 5,9 3,1 45,5 5,8 6,9 20,5 4,1 3,6 0,9 5,8 

max 17 20,1 7,2 3,9 68,4 7,4 11,3 26,8 4,9 4,8 1,3 7,5 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
rotundifolia 

min 1 6,7 2,1 0,9 15,7 0,7 0 8,0 2,1 1,5 0,6 2,6 

5% kvantil 4 8,1 2,8 1,3 22,6 1,1 0,2 12,8 2,2 1,9 0,7 4,1 

průměr 15 10,8 3,9 1,9 37,8 1,9 1,4 22,6 2,8 2,9 0,9 6,2 

95% kvantil 40 13,2 4,8 2,6 53,7 3,0 3,8 36,3 3,4 4,0 1,2 9,2 

max 67 14,9 5,7 3,3 65,0 4,1 8,0 48,1 4,4 5,1 1,5 16,7 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
sudetica 

min 1 8,5 2,6 1,3 11,2 0,7 0 6,0 2,1 1,6 0,5 2,5 

5% kvantil 1 9,3 3,2 1,3 12,3 0,8 0 7,6 2,3 1,9 0,6 2,6 

průměr 2 12,0 4,2 1,9 21,6 1,9 1,5 13,4 3,1 3,0 0,9 3,8 

95% kvantil 9 14,4 5,4 2,8 33,7 3,4 4,9 26,4 4,2 4,9 1,3 5,1 

max 11 16,3 6,5 2,9 35,0 3,8 5,6 35,5 4,3 5,4 1,6 5,7 
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taxon/znaky 

poměr 
délka 

kališních 
cípů/ 
šířka 

kališních 
cípů 

[mm] 

poměr 
délka 

listu ve 
střední 

části 
lodyhy/ 

šířka listu 
ve 

střední 
části 

lodyhy 
[mm] 

poměr 
počet 
listů v 
dolní 

třetině 
lodyhy/ 
celkový 
počet 

listů na 
lodyze  

Campanula 
bohemica 

min 2,3 4,1 0,2 

5% kvantil 3,3 5,5 0,2 

průměr 5,2 10,9 0,4 

95% kvantil 7,8 20,2 0,6 

max 13,8 34,2 0,7 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
rotundifolia 

min 2,4 8,1 0,1 

5% kvantil 3,7 12,6 0,1 

průměr 6,2 21,1 0,3 

95% kvantil 9,1 31,9 0,5 

max 20,5 46,9 0,6 

Campanula 
rotundifolia 

subsp. 
sudetica 

min 2,3 4,3 0,2 

5% kvantil 2,6 5,4 0,3 

průměr 4,0 12,7 0,6 

95% kvantil 5,2 22,3 0,8 

max 7,3 27,0 0,8 

 


