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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce má za úkol shrnout všechny známé informace o hybridizaci 

(antropohybridizaci) jabloně lesní s jabloní domácí. Práce se dále zabývá převážné genetickými 

a morfometrickými metodami, které zatím byly při studiu hybridizace použity. 

 Jabloň lesní (Malus sylvestris) je jediný původní druh rodu Malus v Evropě. 

Nicméně v posledních několika desítkách let jsou její populace ohroženy jabloní domácí (Malus 

×domestica), jež pochází původně ze střední Asie. Často se ovšem dostává také do volné přírody, 

a tím i do užšího kontaktu s jabloní domácí, což umožňuje snazší hybridizaci těchto dvou dřevin. 

Tento proces vede k ubývání geneticky čistých jedinců jabloně lesní a pomalému šíření hybridních 

rostlin. 

 Tento trend, který byl nazván antropohybridizací, lze pozorovat také například u rodu 

Prunus, kde dochází k hybridizaci mezi třešní křovitou Prunus fruticosa s třešní višní Prunus 

cerasus. Poslední studie však poukazují na další genetické aspekty jabloně domácí, a sice její vznik 

trojitou hybridizací. 

 V posledních několika letech bylo prozkoumáno a analyzováno několik lokalit jabloně 

lesní v Evropě, aby se zjistilo jaký je stupeň antropohybridizace s jabloní domácí. Na těchto 

lokalitách byli pozorováni hybridi společně s geneticky potvrzenou jabloní lesní. 

 

Klíčová slova: jabloň lesní, jabloň domácí, Malus sylvestris, Malus ×domestica, jabloně, 

antropohybridizace, hybridizace, mikrosatelity, SSR 



 

Abstract 
 This bachelor thesis summarizes known information about hybridization 

(anthropohybridization) crab apple with orchard apple. Next it follows up mainly genetic and 

morphometric methods that haven´t been used in the hybridization studies yet. 

 Crab apple (Malus sylvestris) is the only one wild species in Malus genus in Europe. 

However in the last few decades these populations are endangered by  orchard apple (Malus 

×domestica), that  originates from central Asia. It often outspreads into the free nature and thereby 

closer to wild apple plants, that leads to easier hybridization of these two woods. This process leads 

up to decreasing number of genetically pure crab apple individuals and also to slow hybrid plants 

expansion. 

 This trend, which was called anthropohybridization, can be observed also in the Prunus 

genus, where there hybridizes wild species European dwarf cherry Prunus fruticosa with tart cherry 

Prunus cerasus. Recent studies though refers to following genetic aspects of Malus domestica, 

namely formation by triple hybridisation. 

 Several locations of crab apple were observed and analysed in Europe in the last few 

years for study of anthropohybridization degree with Malus ×domestica. There were observed 

hybrid plants in common with genetically pure Malus sylvestris. 

 

Key words: crab apple, orchard apple, Malus sylvestris, Malus ×domestica, apples, 

antropohybridization, hybridization, microsatellites, SSRs 
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1 Úvod 
 Jabloň lesní (Malus sylvestris Mill.) je jediný původní zástupce rodu Malus z čeledi 

Rosaceae v Evropě. Bohužel v posledních několika desítkách let dochází k jejímu ústupu 

a vzácnějšímu výskytu na přirozených lokalitách. Tento trend je způsoben hybridizací s jabloní 

domácí (Malus ×domestica Borkh.). Na začátku 21. století se jabloň lesní stala součástí 

záchranného programu Natura 2000, který byl spuštěn v Evropské unii. Součástí tohoto projektu je 

mapování známých i nových populací jabloně lesní, sběr a analýza rostlinného materiálu 

a pěstování a zpětné vysazování jabloně lesní do přírody. Aby tyto snahy přinesli kýžený výsledek 

ve formě udržení „čistých“ populací jabloně lesní, je třeba zajistit, aby se do záchranného programu 

dostaly pouze rostliny s „čistým“ genomem jabloně lesní. Tomu pomáhají skupiny odborníků, kteří 

se o tyto oblasti zajímají a pomocí různých metod zpracovávají nashromážděná data o jedincích 

jabloně lesní na těchto lokalitách. 

 Sesbíraný materiál se v laboratořích hodnotí na základě morfologických, 

morfometrických a genetických metod. Morfologické metody nám pomáhají s prvotním rozdělením 

rostlin podle pozorovatelných rozdílných znaků jedinců. Například u jabloně lesní se setkáme 

s kolci, mladými letorosty připomínajícími trny, jež se u jabloně domácí nevyskytují. Naopak 

u jabloně domácí je typické ochlupením spodní části listu, které u jabloně lesní nenajdeme. 

Pro přesnější identifikaci rostlin se používají genetické metody umožňující porovnat genom jedinců 

mezi sebou, a tím je rozčlenit do geneticky příbuzných skupin. Pro tyto genetické analýzy bylo 

u jabloní využito převážně mikrosatelitových markerů (Coart et al. 2003; Larsen et al. 2006; Reim 

et al. 2012b; Schnitzler et al. 2014). Dále byly použity pro popis této problematiky izozymové 

markery (Wagner 2000; Wagner et al. 2004, 2014), chloroplastové markery (Coart et al. 2006; 

Nikiforova et al. 2013) a AFLP markery (Coart et al. 2003).  

 Cílem této práce je shrnutí dostupných informací o hybridizaci jabloně lesní s jabloní 

domácí, dále zjištění vlivu hybridizace na vznik nových druhů a jejich morfologických znaků. Dále 

se tato práce zabývá vlivem antropohybridizace na přírodní lokality jabloně lesní a jaké jsou 

nejlepší metody pro rozlišení jabloně lesní a jejích hybridů s jabloní domácí. 

 

2 Základní popis studovaných druhů 

2.1 Jabloň lesní (Malus sylvestris Mill.) 

2.1.1 Obecný popis druhu 
 Jabloň lesní je svým vzrůstem velký keř nebo strom o výšce v rozmezí 4–10 metrů. 
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Borka na kmeni stromu je tmavě šedá s podélným rozpraskáním. Letorosty mívají šedohnědou, 

šedočernou až tmavě fialovohnědou barvu. Jsou celé lysé až na jejich vrcholky, které bývají 

dočasně lehce oděné. Mladé rostliny jsou kolcovité. Pupeny mají kuželovitý až vejcovitě kuželovitý 

tvar s bílými chloupky na okraji krycích šupin. Listy v pupenu jsou svinuté. Okraj listů je celistvý 

a jejich délka je v rozmezí 2,5–6,5 cm s šířkou v rozmezí 2–5 cm. Tvar čepele je okrouhlý až široce 

eliptický, na bázi bývá zaokrouhlený až velmi mělce srdčitý (Dostálek 1992).  

 Květy jsou oboupohlavné a tvoří 4–6četný chudokvětý chocholík. Krycí listeny jsou 

čárkovité a brzy opadávají. Květy mají 3–4 cm v průměru a skládají se z 5četného neopadavého 

holého kalichu. Pouze na svrchní straně trojúhelníkovitých cípů jsou šedě pýřité. Korunní lístky 

jsou z vnitřní strany bílé a z vnější narůžovělé s okrouhlým až široce eliptický nebo obvejčitým 

tvarem. Délka korunních lístků je 12–19 mm a šířka je 7–11 mm. Poslední součástí květu jsou 

samčí a samičí pohlavní orgány, které jsou tvořeny 18–22 tyčinkami s jedním pestíkem z 5 

plodolistů. 

 Plodem jabloně lesní je malvice o průměru 2,0–3,5 cm a délce 2–3 cm. Malvice mají 

kulovitý až zploštěle kulovitý nebo i vejcovitý tvar. Díky vyššímu obsahu vitamínu C mají malvice 

kyselou dužninu bez sklereid. Délka stopky plodu se pohybuje v rozmezí 1,5–2,5 cm, výjimečně 

může dosáhnout délky až 3,5 cm. Každý plodolist dává vzniknout většinou dvěma semenům 

o velikosti 5–8 mm se zploštěle vejcovitým až úzce vejcovitým tvarem. Semena jsou na bázi 

zašpičatělá. 

 Většina rostlin se dožívá 120–200 let a dospívají mezi osmým až patnáctým rokem 

života. Jabloň lesní je diploidní a disponuje 17 páry chromozomů, tj. 34 chromozomy. Stejně jako 

celý rod Malus je i jabloň lesní gametofiticky nekompatibilní (Dostálek 1992, Stephan, Wagner, 

and Kleinschmit 2003). 

 

2.1.2 Ekologie 
 Jabloň lesní patří mezi pionýrské druhy rostlin, které jako první osidlují volná stanoviště 

(Dostálek 1992). Mladé rostliny nejsou příliš konkurence schopné, proto se v zapojeném porostu 

nejčastěji vyskytují pouze starší jedinci. Její plody slouží jako zdroj potravy pro vysokou zvěř, 

medvědy a lidi. Tato skupina živočichů slouží jako vektor k šíření jabloně lesní na větší vzdálenosti. 

Semena naopak využívají jako zdroj potravy malí hlodavci, kteří se účastní šíření na kratší 

vzdálenosti. Opylování je zajištěno včelami nebo mouchami z čeledi Syrphidae (Larsen et al. 2006).  
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Obrázek 1: Mapa výskytu jabloně lesní na území ČR podle databáze FloraBase (www.quick.florabase.cz). 

2.1.3 Rozšíření druhu 
 Původní oblast rozšíření zahrnuje skoro celou Evropu, s výškovým omezením 

do 1000 metrů nad mořem (Dostálek 1992). V dnešní době se vyskytuje jak v původním areálu, 

tj. v Evropě, tak na několika lokalitách v Severní Americe 

(http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=MASY2), Kavkazu a Malé Asie, kam byla 

pravděpodobně zavlečena člověkem. Prostředím typickým pro jabloň lesní jsou lesostepi, lužní lesy 

a křovité stráně, na kterých má dostatek slunce a prostoru pro svůj růst. Často ji také najdeme 

na starých valech, v místě rozvalin starých zdí a lehce kamenitých stráních. Areál výskytu jabloně 

lesní však není celistvý. Tvoří jej roztříštěné populace čítající pouze několik desítek jedinců. Během 

poslední velké doby ledové byla vytvořena 3 refugia (oblasti s dostatečnými podmínkami 

pro přežití druhu během doby vymírání), jež se vyskytovala na Balkánském poloostrově, 

v Karpatech a na Pyrenejském poloostrově (Cornille et al. 2013). Z těchto refugií došlo poté 

k znovuosídlení celé Evropy. 

 

2.1.4 Rozšíření na území ČR 
 Na území České republiky je rozšíření jabloně lesní fragmentované. Podle informací 

z NDOP (Nálezová data ochrany přírody; zadávací aplikace pro Nálezovou databázi ochrany 

http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=MASY2
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přírody) se na našem území nachází přes 1000 jedinců. Na obrázku 1. můžeme vidět přibližné 

rozšíření jabloně lesní na území ČR. Nejčastěji se však jedná o jednotlivé stromy nebo velmi malé 

populace čítající jen několika málo jedinců. Většina z nich se vyskytuje ve starších lesních 

porostech. 

 

2.2 Jabloň domácí (Malus ×domestica Borkh.) 

2.2.1 Obecný popis druhu 
 Jabloň domácí se svým vzrůstem řazena k velkým keřům či stromům s výškou šesti 

až deseti metrů. Výjimečně byli zaznamenáni jedinci o výšce až 14 metrů. Borka kmene stromu má 

šedé až tmavošedé zbarvení se šupinovitým povrchem. Letorosty mají zelenohnědou, hnědou 

až tmavě fialovohnědou barvu. Na jejich povrchu se nachází stříbřité zbytky pokožky se světle 

šedými lenticelami. Letorosty mohou být také šedě chlupaté až plstnaté později obzvlášť na vrcholu 

a zřídka i na podzim téměř lysé. Pupeny jsou krátce až zploštěle kuželovité, někdy bývají 

i zaoblené. Květní pupeny mají vejcovitý nebo kuželovitě vejcovitý tvar, na povrchu jsou květní 

pupeny víceméně plstnaté. V pupenech jsou listy se svinutou vernací (Dostálek 1992).  

 Listy jsou celistvé s délkou čepele v rozmezí 6–12 cm. Ovšem byly nalezeny také listy, 

které toto rozpětí obohatily na 5–14 cm. Šíře listu se pak pohybuje v rozmezí 3,5–6,5 cm, 

výjimečně může dosáhnout až 8 cm. Tvar čepele je eliptický až úzce okrouhlý se zaokrouhlenou, 

tupou či mělce srdčitou bází. Vrchol čepele bývá zašpičatělý až téměř s nasazenou, zaokrouhlenou, 

ojediněle tupou špičkou. Okraj listu bývá pilovitý, tupě až vroubkovaně pilovitý, někdy i dvojitě 

pilovitý a to buď mělce, nebo hrubě. Svrchní strana listu je řidčeji chlupatá, na podzim až lysá 

s tmavě zeleným zbarvením. Spodní strana je řídce plstnatá až plstnatá se světle šedozelenou 

barvou. Řapík je řídce plstnatý o délce 2,0–4,5 cm. 

 Květenství tvoří chudokvětý chocholík se zkráceným vřetenem se 4–8 květy. Listeny 

na květech jsou čárkovité až široce čárkovité a zasychají před květem, nejdéle však v době květu. 

Pod 2–3 spodními květy mají listeny tvar pravých listů. Květy o šířce 4–5 cm tvoří 5cípý vytrvalý 

kalich s šedě vlnatě plstnatým pokryvem. Korunní lístky mají bílou barvu a jsou zevně narůžovělé. 

Jejich tvar je široce eliptický až úzce okrouhlý nebo široce obvejčitý. Délka korunních lístků je 

v rozmezí 16–25 mm a šíře mezi 12–20 mm. Oboupohlavné květy disponují 15–20 tyčinkami, 

výjimečně až 25 a pestíkem složeným ze 4–5 plodolistů. 

 Plodem je malvice o velikosti 4–8 cm, v některých případech až 9 cm, s průměrem 5–8 

cm, případně až 10 cm. Tvar malvice je kulovitý, zploštělý, soudkovitý nebo kuželovitý se stopkou 

o délce 1,0–2,5 cm. Semena v malvici jsou uzavřena v pergamenovitých pouzdrech po 1–2. Délka 
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semen je 8–10 mm s vejcovitým tvarem se špičatou bází. 

 Rostliny jabloně domácí se dožívají 80–150 let. Při růstu ze semene začínají plodit mezi 

5. až 15. rokem. U jabloně domácí se setkáváme s diploidními (2n), triploidními (3n) 

a tetraploidními (4n) odrůdami a počty chromozomů 34, 51 a 68 (Dostálek 1992). Tetraploidní 

rostliny jsou velmi vzácné a zastupují velmi malé procento všech známých kultivarů. 

 

2.2.2 Původ druhu 
 Jabloň domácí se původně vyskytovala ve střední Asii v oblasti pohoří Ťan-Šan 

na hranici Číny a Kazachstánu. Původně se jednalo o domestikovaný druh Malus sieversii (Lebed.) 

M. Roem., který se v této oblasti vyskytuje.  Během posledních 5000 let došlo k jejímu rozšíření 

do dalších oblastí světa převážně mírného pásu. Během šíření docházelo nejen ke spontánnímu, 

ale i k záměrnému křížení s místními druhy jabloní (Cornille, Gladieux, and Giraud 2013; Cornille 

et al. 2012; Gross et al. 2012), čímž bylo do dnešní doby získáno kolem 7500–10000 odrůd 

(Dostálek 1992). Z toho se jen na území České republiky vyskytuje kolem 1500 kultivarů. Mezi 

nejvíce pěstované odrůdy například v USA, jež jsou druhým největším vývozcem jablek na světě 

(http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx), patří „Gold Delicious“, „Red Delicious“, „McIntosh“, 

„Idaret“, „Gala“, „Fuji“ a „Granny 

Smith“ (http://www.usapple.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=2

85). 

 

2.2.3 Rozšíření druhu 
 Jabloň domácí je hojně využívaný druh v oblastech mírného pásu na celém světě. Je 

pěstována jak v původní oblasti výskytu, pohoří Ťan-Šan, tak i v Evropě, Severní Americe, 

Argentině, Austrálii a dalších zemích. Největší část pěstovaných rostlin tvoří sady, kde se jabloň 

domácí pěstuje pro výrobu džemů, ovocných šťáv, alkoholických nápojů a na prodej do obchodů. 

Na mnoha místech světa zplaňuje a kříží se s místními druhy jabloní, čímž jsou tyto druhy 

ohroženy. 

 

2.2.4 Rozšíření na území ČR 
 Na území ČR je jabloň domácí hojně pěstovanou plodonosnou dřevinou. Kromě zahrad 

je nejčastěji pěstovaným druhem v sadech. Nejvíce sadů, co do rozlohy, najdeme na území 

Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Ústeckého kraje. Tyto oblasti tvoří skoro 

http://www.usapple.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=285
http://www.usapple.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=285
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65% všech sadů na území ČR 

(http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/FB00388E7E/$File/2133130205.pdf). 

Nejpěstovanějšími odrůdami na našem území jsou „Golden Delicious“, „Idaret“, 

„Jonagold“ a „Shampion“. Tyto kultivary dohromady tvoří 50% veškeré plochy sadů na území ČR 

(http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/FB0034B51E/$File/2133130105.pdf). Ve volné 

přírodě najdeme zplanělé rostliny podél cest, na okrajích vesnic, na místech zaniklých pohraničních 

vesnic a v lesích, kam jejich semena zanesli ptáci, zvěř a také lidé.  

 

 M. sylvestris M. ×domestica 

Velikost listů 2,5–6,5 cm × 2–5 cm (5–) 6–12 (–8) cm × 3,5–6,5 (–8) cm 

Tvar listů okrouhlý až široce eliptický eliptický až úzce okrouhlý 

Odění listů bez ochlupení řídce chlupatá svrchní strana, plstnatá spodní 

strana 

Průměr malvice 2,5–3,5 cm 5–8 (–10) cm 

Listové pupeny kuželovité až vejcovitě kuželovité tvar, 

chloupky na okraji krycích šupin 

krátce až kuželovitě zploštělé, někdy zaoblené 

Letorosty lysé, šedohnědé, šedočerné až tmavě 

fialovohnědé 

chlupaté, ve starším stádiu vývoje lysé, 

zelenohnědé, hnědé až tmavě fialovohnědé, se 

stříbřitými zbytky pokožky 

Velikost 

korunních lístků 

12–19 mm × 7–11 mm 16–25 mm × 12–20 mm 

Velikost semene 5–8 mm 8–10 mm 

Kolce u mladých nebo omlazených rostlin nejsou známy 

Napadení padlím nezaznamenáno velmi časté 

Borka kmene tmavě šedá s podélným rozpráskáním šedá až tmavošedá se šupinovitým povrchem 

Ploidie 2n 2n, 3n, 4n 

 

 

3 Hybridizace, antropohybridizace a domestikace 
 Hybridizace či křížení je označení pohlavního rozmnožování jedinců dvou různých 

druhů, při němž dochází ke vzniku křížence neboli hybrida. K tomuto jevu dochází pouze 

za předpokladu absence genetické bariéry, jež je zapříčiněna neschopností oplození samčí gamety 

Tabulka 1:  Popis druhů jabloně lesní a jabloně domácí z Květeny České republiky (Dostálek 1992). 

 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/FB00388E7E/$File/2133130205.pdf
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/FB0034B51E/$File/2133130105.pdf
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samičí. Hybridizace se často využívá například k získání homozygotních rostlin pro šlechtitelské 

účely, k získání nových vlastností druhu, ke zvýšení výnosu plodin nebo k ní dochází spontánně 

v přírodě za vzniku nových druhů či zániku stávajících. Vzniklí kříženci bývají často sterilní nebo 

se sníženou fertilitou. Proto se většinou jejich populace udržuje křížením rodičovských druhů. 

Rostlinní hybridi se udržují i vegetativním způsobem, jako například přirozenou tvorbou dceřiných 

rostlin z části rostliny mateřské nebo, v případě lidského zásahu, řízkováním.  

 Jednou z variant hybridizace je antropohybridizace (Musilová 2013; Wojcicki 1991), 

což je křížení zapříčiněné vlivem člověka. Jedním z příkladů je šlechtění, při němž člověk úmyslně 

kříží dva druhy nebo kultivary tak, aby získal lepší a kvalitnější potomstvo. Vzniklé potomstvo 

disponuje novými vlastnostmi, přičemž u rostlin je možný také efekt heteróze. Další variantou 

antropohybridizace je případ domestikace a přesunu rostlin na nové území, kde se samovolně kříží 

s původními druhy rostlin. Tím dochází k poškození přírodního genofondu původního druhu 

a může dojít až k jeho vymření. Paradoxem zůstává, že antropohybridizace je způsob, kterým se 

domestikují a šlechtí rostliny i zvířata. Jedním z příkladů ohrožení původních druhů 

antropohybridizací je hybridizace rodu Prunus (Wojcicki 1991). 

 Při domestikaci rostlin hrála a hraje hybridizace velký vliv. Většina dnes pěstovaných 

rostlin vznikla tímto způsobem. Člověk vybíral rostliny například podle velikosti plodu, množství 

plodů a dalších kritérií a snažil se jejich křížením mezi sebou získat potomky s kombinacemi těchto 

vlastností. Tímto způsobem se mu podařilo vyšlechtit výnosnější odrůdy rostlin, čímž byl schopen 

nasytit větší množství lidí. Domestikace rostlin i zvířat umožnila člověku život na jednom místě 

ve větší populaci. 

 

4 Vznik hybridů a původ Malus ×domestica Borkh. 

4.1 Hybridní původ druhu Malus ×domestica Borkh. 
 Botanický druh jabloň domácí je původně domestikovaná Malus sieversii (Lebed.) M. 

Roem. z pohoří Ťan-Šan na hranicích Kazachstánu a Číny (Kumar et al. 2014; Micheletti et al. 

2011a, 2011b; Velasco et al. 2010). Během rozšiřování tohoto druhu směrem na západ, viz obrázek 

3., do oblasti dnešního Blízkého východu, došlo k jeho hybridizaci s druhem Malus orientalis 

Uglitzk. (Cornille et al. 2012; Gross et al. 2012; Velasco et al. 2010). Předpokládá se, že k tomuto 

křížení došlo někdy před 4000 lety. Není zatím známo, zda k němu došlo samovolně či to byl úmysl 

lidí, kteří chtěli takto získat rostliny odolnější vůči sušším podmínkám, než jaké panují v původní 

oblasti výskytu jabloně domácí. Nové kultivary se velmi rychle ujaly a byly distribuovány dále 

na západ. Řekové a Římané nový druh ovoce rychle rozšířili z Blízkého východu a z Turecka 
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do Evropy, kde sloužilo jako zdroj potravy. Zde je lidé pěstovali a křížili s původním druhem Malus 

sylvestris Mill.. Tímto způsobem vznikly nové odrůdy, jež se lépe přizpůsobily evropským 

klimatickým podmínkám. V té samé době byla již populární výroba jablečného moštu z původní 

jabloně domácí.  

Z tohoto důvodu se začaly šlechtit odrůdy s velkým podílem jablečné šťávy s vysokou 

cukernatostí a vysokým podílem vitamínu C. Na základě vysoké tvrdosti u moštových kultivarů 

jabloně domácí, se předpokládá, že vznikly právě zkřížením jabloně lesní s jabloní domácí (Cornille 

et al. 2012). Také se předpokládá, že jedinci k vytvoření moštových kultivarů byli vybráni 

v některých oblastech střední Asie, tudíž mají nižší podíl genomů jiných druhů jako například druhu 

Malus orientalis Uglitzk.. Obrázek 2. Ukazuje zastoupení původního genomu jabloně lesní 

a dalších genomů u moštových a konzumních odrůd. Je patrné, že u konzumních odrůd je průměrně 

vyšší podíl genomů z jiných druhů.  

 

 K velkému rozšíření jabloně domácí dochází také díky objevu roubování a očkování. 

Tyto metody nepohlavního rozmnožování jsou známy už od dob Féničanů, od kterých tuto praxi 

převzali Řekové a Římani. Pomocí těchto metod se mohli jednotlivé odrůdy velmi rychle šířit 

i na delší vzdálenosti. Další výhodou při používání řízkování je zkrácení doby potřebné k získání 

plodícího jedince. Jabloň domácí vypěstovaná ze semene začíná plodit mezi 5. a 15. rokem, ale 

v případě roubování můžeme získat první plody do 3–4 let. Mezi další výhody patří možnost 

roubování na blízce příbuzné druhy. V Evropě se tato praxe používala na roubování jabloně domácí 

na podnože z jabloně lesní. V dnešní době se jako podnož používají speciálně vyšlechtěné kultivary 

jabloně domácí, například M.7, M.9, M.27, MM.104, MM.106 a MM.109. Označení M se používá 

u starších odrůd, jež byly vybrány po 1. světové válce v šlechtitelské zahradě East Malling. 

Označení MM je použito pro novější odrůdy, které vznikly zkřížením M odrůd a některých 

odolnějších kultivarů jabloně domácí vůči nižším teplotám. Někteří zahradníci však stále používají 

jako podnož jabloň lesní. 

 V dnešní době se jabloň domácí kříží s dalšími druhy rodu Malus, aby pěstitelé získali 

Obrázek 2: Porovnání genomů moštových (ciders) a konzumních (desserts) odrůd jabloně domácí 
pomocí mikrosatelitů. Obrázek zobrazuje vysokou variabilitu mezi jednotlivými typy kutivarů (Cornille 
et al. 2012). 
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odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám s větší produkcí plodů a odlišnou chutí. Nebo se 

jednotlivé kultivary kříží mezi sebou, čímž lze dosáhnout nových kombinací chutí a barev. U části 

dnes pěstovaných hybridů se pouze předpokládá jejich původ, jelikož byli nalezeni jako spontánní 

hybridi. Z důvodu neznalosti jejich původu, lze pouze odhadovat, jaké byly rodičovské druhy. 

Jistotou je pouze fakt, že jedním z rodičovských druhů je jabloň domácí, což může ztížit možnou 

identifikaci hybridů jabloně lesní s jabloní domácí, protože se tím zvyšuje morfologická plasticita 

jabloně domácí jako druhu. 

 

4.2 Hybridizace Malus sylvestris Mill. a Malus ×domestica Borkh. 
 Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, je jabloň domácí pěstována v Evropě už více 

jak 2000 let. Je známo, že během této doby došlo k samovolnému zkřížení s jabloní lesní. 

To dokládají i dva popsaní hybridi jabloně lesní a jabloně domácí. Ve 3. díle Květeny České 

republiky je zmiňován kříženec Malus ×dasyphylla Borkh., který byl popsán už v roce 1803 

(Dostálek 1992). Malus ×dasyphylla Borkh. je 6–10 metrů vysoký strom s listovou čepelí o délce 

Obrázek 3: Oblasti výskytu rodičovských druhů jabloně domácí a složení jeho genomu. Červený ovál 
označuje původní oblast pěstování jabloně domácí a přerušovaná čára značí pravděpodobnou cestu jabloně 
domácí do Evropy (Cornille et al. 2014). 
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4,5–9,5 cm s tvarem úzce okrouhlým, eliptickým až široce eliptickým. List bývá na bázi tupý nebo 

zaokrouhlený se zašpičatělým vrcholem až nasazenou špičku. Okraj listu je pilovitý nebo 

vroubkovaně pilovitý, ovšem u větších listů může být i dvojitě pilovitý. Při rašení je čepel listu 

chloupkatá. V pozdějším stádiu vývoje je list na svrchní straně lysý. Na spodní straně je list pýřitý 

převážně u hlavních žilek, sporadicky také na celém povrchu mezi žilkami. Toto odění spodní 

strany listu přetrvává do konce vegetačního období. Řapík listu je chloupkatý až řídce vlnatě 

plstnatý o délce 1,5–5,0 cm. Květenství je tvořeno chudokvětým chocholíkem tvořeným 4–8 květy. 

Korunní lístky květů jsou 15–20 mm dlouhé s tvarem úzce okrouhlým až široce eliptickým. Češule 

je chlupatá až řídce plstnatá s cípy na svrchní straně pýřitými a na spodní straně lysými 

až chloupkatými. Plodem je malvice o průměru 3,5–4,5cm, většinou s kulovitým až zploštěle 

kulovitým nebo mírně protaženým tvarem. Stopka plodu je 1–3cm dlouhá a semena mají délku 7,0–

8,5 mm. V knize je ještě zmíněno, že tento hybrid není příliš znám, ale že jeho rozšíření může být 

větší, než se předpokládá. Na některých lokalitách pravděpodobně vytlačil i původní jabloň lesní 

a může být zaměněn se zplanělými odrůdami jabloně domácí. 

 Druhý hybrid byl popsán v roce 2013 v Polsku a to jako Malus ×oxysepala (Czarna, 

Nowińska, and Gawrońska 2013). Mezi hlavní rozlišovací morfologické znaky pro odlišení 

od rodičovských druhů jsou velikost plodu, která nepřesahuje 50 mm, okvětní lístky o délce 

až 20 mm apoměr mezi délkou a šířkou korunních lístků do hodnoty 3,5. Starší listy jsou 

s ochlupením a struktura povrchu semene s rovnými antiklinálními stěnami a vypouklými 

periklinálními stěnami. Na molekulární úrovni byly pro určení nového hybrida použity RAPD 

markery s 10ti nukleotidovými primery. Podle výsledků analýz spadá tento hybrid, při porovnávání 

s rodičovskými druhy do stejné skupiny jako jabloň lesní. To je nejspíše dáno více jak 50% podílem 

genomu jabloně lesní, protože už jabloň domácí má část genom společnou s jabloní lesní. 

Problémem této práce je ovšem malé množství vzorků, na kterých byl tento nový hybrid popsán. 

Z tohoto pohledu mohou být některé morfologické znaky zavádějící, jelikož se nemusí u jiných 

hybridů vyskytovat. Nejsou ani známi původní rodiče tohoto hybridu, a jelikož se liší 

i morfologické a genetické znaky uvnitř samotné jabloně domácí nelze tuto práci brát jako 

všeobecný popis hybridů. 

 V posledních letech byl v Evropě spuštěn program na záchranu jabloně lesní. Jeho 

součástí je také mapování, sběr a analýza jedinců jabloně lesní ve volné přírodě za účelem udržení 

a záchrany „čistých“ populací jabloně lesní v evropské přírodě.  

 Důsledkem cíleného i samovolného křížení jabloně lesní s jabloní domácí je společná 

část genomu obou druhů. Proto při genetických analýzách pomocí mikrosatelitů na rostlinách 

sbíraných v přírodě a standardech, srovnávacích kultivarech jabloně domácí, byla brána v úvahu 
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jistá procentuální shoda s genomem jabloně domácí. (20% u Coart et al. 2003; Larsen et al. 2006; 

Reim et al. 2012a, 2012b; 30% u Schnitzler et al. 2014).  

 Na základě některých těchto prací byly vybrány rostliny jabloně lesní 

s „čistým“ genetickým kódem a použity pro záchranný program. Při porovnání výsledků prací, 

které měly nastaveny stejná procenta společného genomu jabloně domácí, si lze všimnout rozdílu 

v procentuálním zastoupení hybridů. Tento rozdíl může být dán hustotou porostu, ve kterém se 

sbírané vzorky nacházely, zeměpisnou šířkou, která může ovlivňovat dobu kvetení obou druhů nebo 

vzdáleností jedinců od sebe a od nejbližšího jedince jabloně domácí. Například v práci Larsen a kol. 

(2006) je zmiňován posun ve vrcholu doby kvetení o 1 týden a menší procento hybridů než jaké 

zmiňuje Reim et al. (2012a, 2012b). Jak se ovšem vyjadřuje Reim a kol. (2012a, 2012b) tak velký 

vliv na stanovení počtu hybridů a „čisté“ populace jabloně domácí má i množství použitých 

morfologických znaků a jemnost jejich rozlišování. Schnitzler a kol. (2014) udává naopak velmi 

malé procento hybridů ve studovaných přírodních populacích. Ovšem tyto informace nemůžeme 

s ničím porovnat, jelikož byla stanovena jiná procentuální shoda s genomem jabloně domácí (30%) 

na rozdíl od ostatních prací, kde byly nastavena shoda 20%. V tomto případě byly ovšem použity 

kromě morfologických znaků na určení druhu i znaky ekologické, jako například zapojení porostu 

a přítomnost popínavých a poloparazitických rostlin na studovaných jedincích.  

 Jedny z prvních prací na téma hybridizace jabloně lesní s jabloní domácí byly 

publikovány už na přelomu století. U těchto prací byly jako molekulární markery použity izozymy. 

Touto metodou se podařilo nalézt specifické varianty izozymů u obou rodičovských druhů. 

Na základě výsledků je podle izozymové analýzy možné odlišit rodičovské druhy od hybridů 

a stanovit procentuální zastoupení hybridů v přírodních populacích jabloně lesní (Wagner 2000; 

Wagner et al. 2004, 2014). V poslední práci (Wagner et al. 2014) je uvedena korelace 

morfologických a genetických markerů nižší než 93% u přírodních druhů a větší než 64% 

u hybridů. Z morfologického hlediska je tudíž velmi těžké rozlišit „čistou“ jabloň lesní a její 

hybridy s jabloní domácí, jelikož plasticita některých znaků je velmi vysoká a překrývá se 

i u rodičovských druhů hybridů. 

 

4.3 Antropohybridizace a její vliv na původní druhy rostlin 

 Antropohybridizace je hybridizace zapříčiněná člověkem a to buď přímo šlechtěním, 

anebo nepřímo, kdy člověk pouze přesouvá druhy z původní oblasti výskytu do nové a tam dochází 

k samovolnému opylení blízce příbuzných druhů. Velmi zajímavou studií antropohybridizace byla 

diplomová práce o rodu Prunus na území ČR od Mgr. Lenky Musilové (2013). 
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 Poprvé pojem antropohybridizace zmiňuje Wójcicki (1991) v souvislosti s rodem 

Prunus, na němž studoval hybridní populace Prunus fruticosa a Prunus cerasus na území Evropy. 

Ve své práci rozděluje hybridy na přirozené a umělé. Přirozené hybridy poté dělí na přírodní 

a antropohybridy. Jako přírodní hybridy označuje všechny, které vznikají přirozeným křížením 

původních divokých druhů rostlin. Antropohybridy jsou označovány rostliny vzniklé křížením 

původních divokých druhů s druhy pěstovanými lidmi, které jsou často zavlečeny z jiných 

zeměpisných oblastí. 

 Musilová (2013) tuto hypotézu rozvedla ve své práci ještě více a citovala několik 

dalších studií, ve kterých se autoři zabývají introgresí, která je nedílnou součástí antropohybridizace 

a hybridizace samotné. Introgrese je přesun genů z jednoho druhu do druhého na základě křížení, 

čímž se zvyšuje variabilita introdukovaného druhu. Často dochází k tomuto křížení opakovaně 

a to i mezi už vzniklými hybridy a původními druhy. Vlivem introgrese se začnou stírat rozdíly 

v morfologických, ale i genetických, znacích, které mohou sloužit k rozlišení obou druhů od sebe. 

Dále vznikají hybridní populace a je velmi těžké rozlišit na první pohled hybrida od původního 

divokého druhu. Všechny tyto faktory ztěžují práci jak botanikům, při určování a zařazování rostlin, 

tak ochráncům, lesníkům a dalším lidem, kteří se snaží udržet v přírodě čisté populace původních 

druhů rostlin. Během studia antropohybridizace se ukázalo, že na její stupeň má vliv i okolní 

podmínky a zeměpisné umístění. 

 

5 Metody studia hybridizace 

5.1 Morfologie a morfometrika 

 Morfologie a morfometrika patří k základním metodám odlišení blízce příbuzných 

druhů. Většinou hledáme dobře pozorovatelné rozdíly ve tvaru, barvě a velikosti listů, květů 

a plodů. Sledováním těchto jednoduchých lehce rozeznatelných znaků můžeme zařadit objekty 

našeho zájmu ke konkrétním druhům nebo vyšším taxonomickým skupinám. Různorodost velkého 

množství tvarů, barev a dalších odlišností je na první pohled zřejmá a tudíž jednoduše popsatelná. 

Sledováním morfologie rostlin hledáme skryté znaky nebo jejich vlastnosti jako například poměr 

mezi délkou a šířkou listu. Tento a další vypozorované charakteristiky druhů mohou sloužit právě 

ke snadnému určení vzorků našeho zájmu. 

 V případě rozdělení rostlin mezi druhy jabloně lesní a jabloně domácí používáme tyto 

metody pro prvotní rozdělení. Nejvýraznějším znakem odlišujícím oba druhy od sebe je přítomnost 

kolců na větvích u mladých nebo omlazených zástupců jabloně lesní. Kolce jsou brachyblasty, jež 

svým tvarem připomínají dlouhé a velmi tvrdé trny. Ovšem na rozdíl od trnů jimi prochází cévní 
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svazky vodivých pletiv a hůře se odlamují. Mezi další charakteristiky odlišující tyto dva druhy, 

které jsou pozorovatelné už z dálky, je barva a struktura borky kmene. Z popisu rostlin jasně 

vyplývá, že borka jabloně lesní je hluboce rozpraskaná s šedivým zabarvením, zatímco borka 

jabloně domácí má spíše šupinovitý charakter bez rozpraskání. Před olistěním lze pozorovat rozdíl 

v ochlupení a tvaru pupenů. Zatím co u jabloně lesní jsou pupeny lysé a špičaté. Naproti tomu 

u jabloně domácí jsou pupeny chlupaté a tupé. Tyto rozdíly můžeme pozorovat v době dormance 

rostlin, během zimy, kdy na stromech nejsou listy, květy a ani plody.  

Během vegetačního období je možné pozorovat více rozdílných znaků. První z dobře 

pozorovatelných rozdílů se nachází na spodní straně listů. U jabloně domácí je tato strana výrazně 

ochlupená buď celá, nebo minimálně podél žilek, zatímco u jabloně lesní toto ochlupení nenajdeme 

vůbec. Problém by mohl nastat u hybridů s okrasnými kultivary jabloně domácí, které jsou 

vyšlechtěny tak, aby jejich listy byly lysé (Coart et al. 2003). Další znak, který lze pozorovat 

Obrázek 4: Ukázka morfologickýck znaků, které lze pozorovat a porovnávat na rostlinách jabloně lesní, jabloně 
domácí a jejich hybridů (Reim et al. 2012a). A – ochlupení a tvar listů, B – ochlupení řapíku listu, C – ochlupení 
kališních lístků a květního lůžka, D – přídatné zbarvení plodů, E – stupně zbarvení plodů, F – velikost plodů. 
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na listech, je přímo jejich tvar a velikost. V tomto případě, ale musíme brát v úvahu místo původu 

asimilačního listu. Listy z letorostů a starších větví se odlišují tvarem a také velikostí (Czarna, 

Nowińska, and Gawrońska 2013). Dále je možné tyto druhy odlišit také na základě přítomnosti 

různých parazitických organismů. Vzhledem k náchylnosti jabloně domácí k houbovým chorobám, 

jež zatím nebyly u jabloně lesní pozorovány (Wagner 2000), lze také tuto skutečnost použít 

k doplnění celkové škály morfologické různorodosti a jako jeden z rozdílných znaků těchto druhů. 

 U květů se opět porovnávají velikosti a tvary jednotlivých částí, především prvního 

a druhého kruhu květních obalů, tj. korunních a okvětních lístků. Také ochlupení květu je dalším 

znakem s pozorovatelnými odchylkami. U jabloně domácí lze nalézt drobný rozdíl v posunu 

vrcholu kvetení o 1–2 týdny (Coart et al. 2003; Larsen et al. 2006). Avšak s klimatickými změnami 

se může docházet ke stírání tohoto parametru s projevem pouze v chladnějších oblastech. V případě 

plodů lze porovnávat průměr, velikost, tvar, základní barvu a přídavné zbarvení. Jabloň lesní má 

pouze zelené až zelenožluté nebo žluté plody o maximálním průměru 35 mm. Úroveň zbarvení 

plodů však nezáleží jen na druhu rostliny, ale i na stádiu jeho zralosti a okolních podmínkách. 

 Všechny tyto znaky jsou poměrně dobře rozlišitelné mezi oběma druhy. Problém 

nastává při křížení a identifikaci vzniklých hybridů. Jelikož část genomu jabloně domácí je společná 

s jabloní lesní, mohou vzniklí potomci vykazovat výrazně podobný fenotyp jako má jabloň lesní. 

To může zapříčinit špatné označení jedince a jeho zařazení. Pokud bychom tohoto jedince použili 

do pěstitelského záchranného programu, znehodnotil by se „čistý“ genofond jabloně lesní. Naštěstí 

také  u hybridních rostlin byly nalezeny znaky, které umožňují jejich odlišení od rodičovských 

druhů na první pohled. Mezi tyto znaky patří přítomnost dodatečného zbarvení plodů, ochlupení 

spodní části listu, velikost plodů a další. V práci Reim et al. (2012a) byl publikován obrázek, 

na němž jsou vidět rozdíly v jednotlivých znacích mezi jabloní lesní a jabloní domácí (viz. Obrázek 

4. B, C, F). Dále je zde škála, podle které byly hodnoceny znaky u studovaných jedinců (viz. 

Obrázek 4. A, D, E). I když těchto znaků není mnoho a nejsou příliš výrazné, mohou 

při podrobnějších analýzách. 

 Morfologická data však nejsou úplně spolehlivá. Využitím pouze dat získaných z těchto 

pozorování by mohlo lehce docházet k chybnému zařazení hybridů mezi „čisté“ jedince jabloně 

lesní. Proto se v dnešní době používá kombinace morfologických a morfometrických znaků 

s informacemi, které získáváme z jaderné nebo z chloroplastové DNA rostlin. To nám umožní 

přesnější a podrobnější rozlišení na hybridy a „čisté“ jedince. 

 



21 

5.2 Průtoková cytometrie 
 Průtokové cytometrie je velmi jednoduchá metoda, kterou lze separovat jednotlivé 

buňky z buněčné suspenze, zjistit velikost genomu (pg) či ploidii jedince. Vhodným materiálem je 

nejčastěji najemno nasekaný čerstvý list, z něhož se ve vodném prostředí utvoří suspenze buněk. 

Tato suspenze se přepipetuje do zkumavky v průtokovém cytometru. Ze zkumavky je suspenze 

vedena kapilároum, z které jsou pomocí lamilárního proudění strhávány jednotlivé buňky a pomocí 

laseru je měřena jejich absorbance. Metoda průtokové cytometrie má mnoho výhod, mezi které 

patří například rychlost, jednoduchost, velké množství zpracovaných vzorků za krátký čas, ale také 

mnoho nevýhod, jako je pořizovací cena cytometrů či přítomnost sekundárních metabolitů rostlin. 

 Pro studium velikosti genomu a počtu chromozomů u jabloní je třeba seznámit se 

s původem podčeledi Maloideae, do které rod Malus patří. Podčeleď Maloideae patří do čeledi 

Rosaceae a tvoří výjimku v počtu chromozomů. Čeleď Rosaceae je tvořena čtyřmi podčeleděmi 

a to Spiraeoideae se základním chromozomovým číslem x=9; Amygdaloideae s x=8; Rosoideae 

s x=7, 8 a 9 a čeleď Maloideae s x=17. Předpokládá se, že podčeleď Maloideae (x=17) vznikla 

hybridizací podčeledí Spiraeoideae (x=9) a Amygdaloideae (x=8). Vzhledem k rozdílným počtům 

chromozomů rodičovských linií muselo při procesu hybridizace dojít ke zmnožení obou 

chromozomových sad, tzv. allopolyploidizaci. Tento předpoklad byl posléze potvrzen pomocí 

molekulárních markerů. 

 V případě druhů Malus sylvestris Mill., Malus ×domestica Borkh. a jejich hybridů je 

použití této metody sporné z důvodu rozptylů velikostí genomů rodičovských druhů, které se 

výrazně překrývají 2n=1,460–1,509 pg u jabloně lesní a 2n=1,487–1,530 pg, 3n=2,252–2,296 pg 

(Höfer and Meister 2010), 4n=2,84 pg (Dickson et al. 1992) u jabloně domácí). U hybridů zatím 

nebyla studována velikost genomu ani zjišťována ploidie. Lze ovšem předpokládat, že se bude 

jednat o diploidní rostliny s velikostí genomu v rozmezí velikostí genomů rodičovských druhů. 

Na území České republiky je jednou z často pěstovaných odrůd v sadech triploidní kultivar 

„Jonagold“. Tyto stromy jsou vzhledem k neschopnosti tvorby životaschopných gamet sterilní, 

a proto není možné, aby se vyskytly hybridní stromy s tímto kultivarem. Ovšem je tu jistá možnost 

výskytu triploidních hybridů, jejichž jeden z rodičů by mohl být některý z tetraploidních kultivarů 

jabloně domácí. Tuto domněnku však nelze potvrdit ani vyvrátit, jelikož ještě nebyl zaznamenán 

výskyt tohoto hybridu. 

 Zatím nebyla publikována práce, která by se zabývala cytometrickými analýzami 

hybridů jabloně lesní a jabloně domácí. Z tohoto důvodu nemůžeme přesně říci, zda jsou naše 

předpoklady správné. Ovšem tato metoda je jedna z mnoha, která by mohla pomoci odhalit křížence 

v přirozených populacích jabloně lesní, obzvlášť pokud by se jednalo o hybridy s tetraploidními 
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kultivary jabloně domácí, u nichž by se dalo předpokládat větší množství DNA odpovídající 

triploidní sadě chromozomů. 

 

5.3 Molekulární metody (SSR, izozymy, AFLP, chloroplastová DNA) 
 Pro přesnější stanovení příbuznosti organismů se v posledních několika desítkách let 

používají molekulární metody. Ty nám umožňují porovnávat organismy na základě specifických 

úseků jejich DNA. V případě rostlinných buněk máme 3 genomy, jaderný (nDNA), chloroplastový 

(cpDNA) a mitochondriální genom (mtDNA). Pro evoluční studie a popis příbuzenských vztahů se 

u rostlin používá především jaderná a chloroplastová DNA. Jelikož molekulárních metod je velké 

množství, zaměřím se v této práci pouze na ty, které byly použity při sledování hybridizace jabloně 

lesní a jabloně domácí. Při studiu hybridizace těchto druhů byly využívány mikrosatelitové 

markery, izozymy, AFLP a chloroplastové markery (Coart et al. 2003, 2006; Cornille, Gladieux, 

and Giraud 2013; Gross et al. 2012; Koopman et al. 2007; Larsen et al. 2006; Reim et al. 2012a, 

2012b; Schnitzler et al. 2014; Wagner 2000; Wagner et al. 2004, 2014). Všechny tyto metody mají 

své výhody i nevýhody, jež budou vysvětleny v následujících podkapitolách. 

 

5.3.1 Mikrosatelity 
 Mikrosatelity jsou krátké repetitivní sekvence (Simple Sequencing Repeats = SSRs), 

které se vyskytují v genomech eukaryotních organismů. Zatím není známa jejich funkce pro buňku, 

ale ukázalo se, že jsou velmi dobře použitelné jako molekulární markery při studiu příbuznosti 

organismů. Tyto krátké repetice se vyznačují několikanásobným opakováním di-, tri- nebo 

tetranukleotidových sekvencí. Jedná se o kodominantní marker, což znamená, že každý z rodičů 

přenáší do svého potomka jeden lokus daného úseku, v případě diploidních organismů. 

U polyploidních organismů je počet alel vyšší, například u tetraploidů se z rodičů na potomka 

přenáší dva lokusy, u hexaploidů tři atd. Pokud se rodiče liší v délkách lokusů u jednoho úseku 

a jedná se o unikátní délku, která se v populaci nevyskytuje, lze velmi dobře určit genetický původ 

potomka. Nevýhodou těchto markerů je nespolehlivost při určování homologií vzniklých mutacemi 

původně různě dlouhých lokusů.  

Genotypování pomocí analýzy mikrosatelitní DNA je poměrně snadnou záležitostí. 

Jedná se o klasickou metodu PCR s unikátními sekvencemi sloužícími jako primery pro namnožení 

studovaných úseků DNA. Poté je lze vizualizovat pomocí horizontální elektroforézy na agarózovém 

gelu nebo pomocí vertikální elektroforézy na polyakrylamidovém gelu, či přímo změřit 
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na automatickém sekvenátoru. Při použití elektroforézy založené na putování záporně nabité DNA 

ke kladně nabité elektrodě lze z výsledných dat odečíst délky namnožených fragmentů jejich 

porovnáním se standardy. Na automatický sekvenátor se úseky množí s různě fluorescenčně 

značenými primery. Na základě porovnání jejich emitované vlnové délky se standardem 

sekvenátoru lze určit délku jednotlivých fragmentů. 

 Tyto krátké repetitivní sekvence byly použity při studiu hybridizace jabloně domácí 

Obrázek 5: Výsledky analýzy mikrosatelitů v práci Reim et al. (2012b). Hranice pro určení „čistého 
druhu“ jabloně lesní byla nastavena na 20% společných mikrosatelitových úseků jabloně lesní a jabloně 
domácí. Zelená barva označuje mikrosatelitové úseky jabloně lesní a červená barva označuje mikrosatelitové 
úseky jabloně domácí. 
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s divokými druhy jabloní, při mapování zpětného rozšíření jabloně lesní na území Evropy 

po poslední velké době ledové, při určování příbuznosti jednotlivých kultivarů jabloně domácí nebo 

při určování původních rodičovských druhů jabloně domácí (Coart et al. 2003, 2006; Cornille et al. 

2012, 2013, 2014; Cornille, Gladieux, and Giraud 2013; Gross et al. 2012, 2014; Guilford et al. 

1997; Hokanson et al. 1998, 2001; Koopman et al. 2007; Kumar et al. 2014; Larsen, Jensen, and 

Kjær 2008; Larsen et al. 2006; Reim et al. 2012a, 2012b; Schnitzler et al. 2014). 

 Primery pro studium hybridizace jabloně lesní a jabloně domácí byly původně navrženy 

pro lepší identifikaci kultivarů jabloně domácí a získání lepších pěstitelských odrůd pro její 

šlechtění (Gianfranceschi et al. 1998; Liebhard et al. 2002; Silfverberg-Dilworth et al. 2006). Coart 

et al. (2003) zmiňuje výhody mikrosatelitů v jejich snadné výměně a lepším porovnání výsledků 

mezi jednotlivými laboratořemi. Z těchto dat by mohla být sestavena velká databáze všech 

zpracovaných vzorků a spuštěna analýza všech studovaných populací. 

 Při porovnávání primerů použitých při studiu hybridizace jabloně lesní s jabloní domácí 

u jednotlivých prací, nebyl nalezen ani jeden společný úsek. První tři práce (Coart et al. 2003; 

Larsen et al. 2006; Reim et al. 2012b) mají sice společné 2 úseky mikrosatelitů, ovšem to je 

na porovnání všech studovaných populací velmi málo. V případě poslední práce (Schnitzler et al. 

2014) bylo použito 10 mikrosatelitových multiplexů z nichž pouze u 6 multiplexů je známo jejich 

složení. Sekvence primerů ze zbývajících 4 multiplexů nebyla nikde publikována. Z tohoto důvodu 

je velmi obtížné spustit společnou analýzu všech doposud prostudovaných lokalit a porovnat je 

i samotné jedince mezi sebou. Také lze těžko porovnat jednotlivé práce mezi sebou vzhledem 

k variabilitě jednotlivých primerů použitých pro různé populace rostlin.  

 

5.3.2 Izozymy 

Buněčný aparát je tvořen velkým množstvím enzymů, jež jsou často složeny z mnoha 

podjednotek. Pokud jsou tyto monomery funkčně stejné s odlišnou primární strukturou, jedná se 

o izoenzymy, též jinak řečeno izozymy. Různé varianty enzymů umožňují rychlou reakci organismu 

na krátkodobý stres, jakým může být například změna teploty, změna pH půdy, množství 

dopadajícího světla. Jelikož se zastoupení jednotlivých variant izozymů může u různých druhů lišit, 

lze na základě jejich přítomnosti nebo nepřítomnosti u daného jedince určit, zda se jedná o stejný 

nebo jiný druh. Nevýhodou této metody je nutnost práce s čerstvým materiálem. Naproti tomu 

výhodou je velké množství podjednotek jednotlivých enzymů.  

Monomerními enzymy jsou například fosfoglukomutáza (PGM, EC 5.4.2.2). Mezi 

dimery patří například aspartáttransamináza (AST nebo AAT, EC 2.6.1.1), triózafosfátizomeráza 

(TPI, EC 5.3.1.1), 6-fosfoglukonátdehydrogenáza (6PGDH, EC 1.1.1.44), malátdehydrogenáza 
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(MDH, EC 1.1.1.37) a mezi tetramery například glukóza-6-fosfát dehydrogenáza (G6PD, EC 

1.1.1.49). Podle množství monomerů v enzymu je poté počet bandů v gelu, u monomerů je to pouze 

jeden, u dimerů až tři a u tetrameru jich může být až pět. 

Při studiu přirozených lokalit jabloně lesní na různých územích v Německu 

a Lucembursku bylo využito této metody pro stanovení hybridizace s jabloní domácí (Wagner 

 

Obrázek 6: Zastoupení některých vybraných izozymů u jabloně lesní a jabloně domácí (Wagner et al. 2004). 
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 2000; Wagner et al. 2004, 2014). Prvních dvě práce z roku 2000 a 2004 použily pro srovnání 

enzymy  aspartáttransaminázu (AST nebo AAT, EC 2.6.1.1), glukóza-6-fosfátizomerázu (GPI, EC 

5.3.1.9), triózafosfátizomerázu (TPI, EC 5.3.1.1), dihydrolypoamidreduktázu (DIA, EC 1.6.4.3), 6-

fosfoglukonátdehydrogenázu (6PGDH, EC 1.1.1.44), fosfoglukomutázu (PGM, EC 5.4.2.2) 

a malátdehydrogenázu (MDH, EC 1.1.1.37). V poslední práci z roku 2014 byl vyměněn enzym GPI 

za isocitrátdehydrogenázu (IDH, EC 1.1.1.42). První práce z roku 2000, ve které byla použita 

databáze 105 jedinců, popisuje analýzu 6 izozymy (Tpi-5, Dia-4, Dia-2, Aat-2, Pgm-1, Pgm-5) 

vyskytujících se převážně u druhu Malus sylvestris Mill. (Wagner 2000). Výsledky zastoupení 

jednotlivých izozymů u jabloně lesní a jabloně domácí jsou vidět na obrázku 7. Další práce z roku 

2004 ukázala, že varianta enzymu TPI-5'c' je unikátní pro jabloň lesní stejně jako velmi vysoký 

výskyt izozymů DIA-4'a' a PGM-1'c'. Izozymy TPI-5'b', AAT-2'b', PGM-1'd' a PGM-5'b' byly 

u některých populací jabloně lesní vzácné nebo se vůbec nevyskytovaly a naopak u porovnávaných  

kultivarů jabloně domácí se vyskytovaly velmi často (Wagner et al. 2004). V poslední práci z roku 

2014 je publikován specifický izozym PGM-1'c 'vyskytující se pouze ve dvou z pěti studovaných 

populací. Izozymy TPI-5'c', DIA-4'a', PGM-1'c' definují všech 5 studovaných populací, avšak 

v jiném procentuálním zastoupeni (Wagner et al. 2014). I když se většina těchto izozymů vyskytuje 

také u jabloně domácí, což lze usoudit na základě jejího původu, najdeme je u ní velmi vzácně. 

 

5.3.3 AFLP 
 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) je metoda vyvinutá na začátku 90. 

let 20. století. AFLP se skládá celkové ze čtyř fází, kterými jsou restrikce, ligace, pre–amplifikace 

a specifická amplifikace. Při restrikci je vzorek DNA naštěpen na různě dlouhé fragmenty pomocí 

enzymů, které štípou specifické úseky DNA. Tyto enzymy označujeme jako restriktázy. Poté je 

provedena jejich ligace s oligonukleotidy se známou sekvencí, které posléze slouží jako primery 

pro navázání DNA polymerázy při namnožení metodou PCR. Preamplifikací jsou vybrány úseky 

DNA pomocí nových primerů, které jsou prodloužené o 1 nukleotid, čímž dojde k výběru 1/16 

všech namnožených fragmentů DNA. Současně se tyto úseky namnoží pro selektivní amplifikaci. 

V posledním kroku AFLP, selektivní amplifikaci, dojde k namnožení DNA opět pomocí 

specifických primerů, které jsou tentokrát prodloužené o tři nukleotidy a obsahují fluorescenční 

zakončení pro analýzu na sekvenátoru. Pomocí těchto nových specifických primerů dochází k další 

selekci a namnožení vybraných úseků a to pouze 1/256. Výhodou AFLP je velké množství 

fragmentů, z nichž vzniká i velké množství dále porovnávaných dat. Nevýhodou této metody je 

dominance markeru, který znemožňuje rozeznat stejně dlouhé úseky DNA a pouhé homologie, 
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tj. stejné fragmenty různého původu a umístění. 

 Analýza AFLP byla použita při studiu přírodních populací jabloně lesní pouze v jednom 

případě (Coart et al. 2003). I když se výstupy této metody podle autorů shodují s výsledky 

genotypování pomocí mikrosatelitů, je podle nich vhodnější použít mikrosatelity. Jako důvod 

uvádějí možnou výměnu primerů mezi laboratořemi. 

5.3.4 Chloroplastová DNA 
 Chloroplasty jsou organely vzniklé z fotosyntetizujících bakterií, které byly pozřeny 

eukaryotní buňkou, unikly z endozomu do cytoplasmy a staly se endosymbionty. Jejich DNA může 

být cyklická, lineární nebo větvená. Vzhledem k vysoké genové hustotě má nižší mutační rychlost 

pro zachování funkčnosti kódovaných proteinů než ostatní dva genomy. Během endosymbiózy 

chloroplastů, a dokonce i dnes, dochází k přenosu genů mezi všemi organelami ve všech směrech. 

Semiautonomní organely jsou obecně děděny po mateřské linii, ovšem u některých rostlin mohou 

být přenášeny parentálně nebo biparentálně. To umožňuje vysledovat původ druhu alespoň 

k jednomu z rodičů. Pro evoluční studie se používají chloroplastové intergenové sekvence, 

například úseky mezi geny pro ATPázovou podjednotku B (atpB) a velkou podjednotku enzymu 

RUBISCO (rbpL). Tyto oblasti se používají záměrně pro vyšší mutační rychlost než sekvence 

kódující, intronové a vysoce repetitivní. Vysoká míra variability pozorovatelná především u blízce 

příbuzných organismů je využita pro porovnávání a určování míry příbuznosti. 

 Při studiu hybridizace jabloně lesní s jabloní domácí v Evropě byla chloroplatová DNA 

použita jako jeden ze sledovaných markerů (Coart et al. 2006). Mimo zmiňované dva druhy jabloní 

tato měření zahrnovala i další druhy rodu Malus. Při této studii se ukázalo, že variabilita 

chloroplastové DNA jabloní je velmi vysoká a v tomto případě ji nelze použít jako spolehlivý 

marker. 

 

5.4 Analýza dat 
 V dnešní počítačové době se prakticky všechna data, která se získala z morfologických, 

morfometrických a genetických metod, zpracovávají pomocí počítačových programů. Tyto 

programy nám umožňují zpracovat najednou velké množství informací a to v poměrně krátké době. 

Jelikož dnes už skoro každý v civilizovaném světě má přístup k počítači nebo vlastní svůj počítač 

či notebook, může si získaná data zpracovat sám a často i během několika málo minut vidět 

výsledky. Pro opravdu velké množství dat, které by náš počítač zpracovával dlouho, můžeme využít 

přístup k některým výzkumným serverům umožňujícím využít větší výpočetní výkon. Pro analýzu 
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získaných dat lze použít komerční, tudíž placené, nebo freewarové programy, které si lze volně 

stáhnout z internetu.  

 Pro analýzu genetických dat je jedním z nejpoužívanějších programů STRUCTURE 

(Pritchard, Stephens, and Donnelly 2000). Pomocí tohoto programu je možné spustit shlukovou 

analýzu pro více druhů a získat lepší rozdělení jedinců do jednotlivých skupin. Musí se ovšem určit 

optimální hodnota K, která se většinou určuje podle počtu studovaných druhů. Výsledkem této 

analýzy je řada barevných sloupců, kde počet barev odpovídá hodnotě K, která byla nastavena 

na začátku analýzy. Na obrázku 6. můžeme vidět výsledky této analýzy z práce Reim et al. (2012b). 

S tímto programem lze spustit i jiné typy porovnávání, kde se data řadí a utvářejí jiným způsobem. 

 Při studiu hybridizace druhů se často stanovuje odchylka od Hardy–Weinbergovy 

rovnováhy, která vyjadřuje odchylku od rovnováhy výskytu alel ve studované populaci. Při narušení 

rovnovážného stavu ve prospěch jedné alely se v populaci vyskytuje více homozygotních jedinců 

pro danou alelu na úkor ostatních alel, což vede k porušení Hardy-Weinbergovy rovnováhy. 

Z hodnot odpovídajících zastoupení alel v populaci je posléze možné vypočítat procentuální 

zastoupení hybridních rostlin v populaci i v jednotlivých subpopulacích. 

  Dalšími používanými programy při studiu evoluce a hybridizace je například Darwin 

(Alvarez, Orfila, and Tintore 2001). Pro tvorbu fylogenetických stromů a jejich porovnání je možné 

použít programy jako je SplitsTree (Huson 1998) a pro následné zobrazení TreeView (Page 1996). 
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6 Závěr 

  Tato práce poukazuje na značné komplikace při rozlišování hybridních rostlin od dvou 

definovaných rodičovských druhů. Důvodem komplexity tohoto problému je samotný vznik jabloně 

domácí postupnou hybridizací s různými druhy jabloní během staletí a neznalost všech událostí 

vzniku tohoto druhu. Z tabulky 1., kde jsou sepsány všechny hlavní morfologické znaky 

studovaných druhů, je jasné, že lze provést základní rozlišení na základě morfologie a přibližné 

zařazení hybridů těchto druhů. Přesné určení je ovšem dosti komplikované a proto se pro něj 

využívá genetických metod. 

 Většina skupin zabývající se rozdělením jabloní používá data získaná z analýz 

mikrosatelitních sekvencí, jež jsou v posledních letech pro toto studium u rostlin nejvíce 

preferovány. Morfologická ani genetická data nejsou vždy jednoznačná, a proto není jednoduché 

stanovit jednotný a správný systém určení jabloně lesní. Většina autorů se proto přiklání k názoru 

nejednotného rozsáhlého a velmi variabilního genofondu jabloně lesní, který není možné 

jednoznačně definovat. Tento problém je také způsoben postglaciální rekolonizací z 3 refugií. Další 

překážkou je původ a vznik jabloně domácí. 

 Z hlediska hybridů mezi oběma druhy mi přijde zbytečné je popisovat a pojmenovávat. 

Jelikož samotná jabloň domácí je hybrid s nespecifickým složením genomu, nemá smysl dále 

rozlišovat její další křížence. Obzvláště pokud vezmeme v úvahu, že jabloň domácí má několik tisíc 

kultivarů, s kterými mohou vznikat hybridi. 

 Z dosavadních prací můžeme říci, že se v přírodě udržují populace „čisté“ jabloně 

domácí. I když se část jejího genomu shoduje s genomem jabloně domácí, můžeme předpokládat, 

že tyto úseky jsou původní pro jabloň lesní a do jabloně domácí se dostali vlivem člověka nebo 

hmyzu. Dosavadní práce byly zatím udělány pouze na malých lokalitách a nebyly porovnávány 

mezi sebou. Tudíž nelze říci jasně říci, zda má na stupeň antropohybridizace vliv zeměpisné 

umístění lokality, jako je tomu u rodu Prunus. 

 V navazující diplomové práci bych se chtěl zaměřit na lokality jabloně lesní na území 

České republiky a jejich zmapování. Materiál z nalezených exemplářů jabloně lesní použiji 

pro vyhodnocení morfologické variability a morfologické porovnání dnešních předpokládaných 

jabloní lesních se starými sběry v herbářích UK. Dále se budu věnovat problému molekulární 

definice druhu s cílem rozpoznat hybridní rostliny a „čisté“ jabloně lesní. Pro zhodnocení průměrné 

velikosti genomu jabloně lesní na území České republiky využiji metody průtokové cytometrie. 

Jelikož je část genomu jabloně lesní společná s jabloní domácí a jeho plasticita je u jabloně domácí 

značně velká, nebudu moci použít všechny známé metody. Tato omezení se budou týkat převážně 

morfologických znaků. V neposlední řadě se naskytují také otázky hybridizace jabloně lesní 
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s kultivary v přírodních populacích a „čistoty“ vypěstovaných jabloní lesních pro znovu vysazení 

do přírody.  



31 

7 Seznam literatury 
Alvarez, a., a. Orfila, and J. Tintore. 2001. “DARWIN: An Evolutionary Program for Nonlinear 

Modeling of Chaotic Time Series.” Computer Physics Communications 136(3): 334–49. 

Coart, Els, S. VAN Glabeke, M. DE Loose, Anders S. Larsen, and I. Roldán-Ruiz. 2006. 
“Chloroplast Diversity in the Genus Malus: New Insights into the Relationship between the 
European Wild Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) and the Domesticated Apple (Malus 
×domestica Borkh.).” Molecular ecology 15(8): 2171–82.  

Coart, Els, Xavier Vekemans, Marinus J M Smulders, Iris Wagner, Johan Van Huylenbroeck, Erik 
Van Bockstaele, and Isabel Roldán-Ruiz. 2003. “Genetic Variation in the Endangered Wild 
Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in Belgium as Revealed by Amplified Fragment Length 
Polymorphism and Microsatellite Markers.” Molecular ecology 12(4): 845–57. 

Cornille, Amandine, Tatiana Giraud, C Bellard, A Tellier, Bruno Le Cam, M J M Smulders, J 
Kleinschmit, I Roldan-Ruiz, and P Gladieux. 2013. “Postglacial Recolonization History of the 
European Crabapple (Malus sylvestris Mill.), a Wild Contributor to the Domesticated Apple.” 
Molecular ecology 22(8): 2249–63.  

Cornille, Amandine, Tatiana Giraud, Marinus J M Smulders, Pierre Gladieux, and Isabel Rolda. 
2014. “The Domestication and Evolutionary Ecology of Apples.” Cell PRESS 30(2): 57–65. 

Cornille, Amandine, Pierre Gladieux, and Tatiana Giraud. 2013. “Crop-to-Wild Gene Flow and 
Spatial Genetic Structure in the Closest Wild Relatives of the Cultivated Apple.” Evolutionary 
Applications 6: 737–48. 

Cornille, Amandine, Pierre Gladieux, Marinus J M Smulders, Isabel Roldán-Ruiz, François 
Laurens, Bruno Le Cam, Anush Nersesyan, Joanne Clavel, Marina Olonova, Laurence Feugey, 
Ivan Gabrielyan, Xiu Guo Zhang, Maud I. Tenaillon, and Tatiana Giraud. 2012. “New Insight 
into the History of Domesticated Apple: Secondary Contribution of the European Wild Apple 
to the Genome of Cultivated Varieties.” PLoS Genetics 8(5): 1–13. 

Czarna, Aneta, Renata Nowińska, and Barbara Gawrońska. 2013. “Malus ×oxysepala (M. 
×domestica Borkh. × M. Sylvestris Mill.) – a New Spontaneous Apple Hybrid.” Acta 
Societatis Botanicorum Poloniae 82(2): 147.  

Dickson, E. E., K. Arumuganathan, S. Kresovich, and J. J. Doyle. 1992. “Nuclear DNA Content 
Variation within the Rosaceae.” American Journal of Botany 79(9): 1081. 

Dostálek J. 1992. Malus Mill. – jabloň. – In: Hejný S. et Slavík B., Květena České republiky 3: 
470-474. – Academia, Praha. 

Gianfranceschi, L., N. Seglias, R. Tarchini, M. Komjanc, and C. Gessler. 1998. “Simple Sequence 
Repeats for the Genetic Analysis of Apple.” TAG Theoretical and Applied Genetics 96(8): 
1069–76. 

Gross, Briana L., Adam D. Henk, Philip L. Forsline, Christopher M. Richards, and Gayle M. Volk. 
2012. “Identification of Interspecific Hybrids among Domesticated Apple and Its Wild 
Relatives.” Tree Genetics & Genomes 8(6): 1223–35.  



32 

Gross, Briana L., Adam D. Henk, Christopher M. Richards, Gennaro Fazio, and Gayle M. Volk. 
2014. “Genetic Diversity in Malus ×domestica (Rosaceae) through Time in Response to 
Domestication.” American Journal of Botany 101: 1770–79. 

Guilford, P., S. Prakash, J. M. Zhu, E. Rikkerink, S. Gardiner, H. Bassett, and R. Forster. 1997. 
“Microsatellites in Malus ×domestica (apple): Abundance, Polymorphism and Cultivar 
Identification.” TAG Theoretical and Applied Genetics 94(2): 249–54. 

Höfer, Monika, and Armin Meister. 2010. “Genome Size Variation in Malus Species.” Journal of 
Botany 2010: 1–8. 

Hokanson, S. C., W. F. Lamboy, a. K. Szewc-McFadden, and J. R. McFerson. 2001. “Microsatellite 
(SSR) Variation in a Collection of Malus (apple) Species and Hybrids.” Euphytica 118: 281–
94. 

Hokanson, S. C., A. K. Szewc-McFadden, W. F. Lamboy, and J. R. McFerson. 1998. 
“Microsatellite (SSR) Markers Reveal Genetic Identities, Genetic Diversity and Relationships 
in a Malus ×domestica Borkh. Core Subset Collection.” Theoretical and Applied Genetics 97: 
671–83. 

Huson, D H. 1998. “SplitsTree: Analyzing and Visualizing Evolutionary Data.” Bioinformatics 
(Oxford, England) 14(1): 68–73. 

Koopman, Wim J M, Yinghui Li, Els Coart, W. Eric Van De Weg, Ben Vosman, Isabel Roldán-
Ruiz, and Marinus J M Smulders. 2007. “Linked vs. Unlinked Markers: Multilocus 
Microsatellite Haplotype-Sharing as a Tool to Estimate Gene Flow and Introgression.” 
Molecular Ecology 16: 243–56. 

Kumar, Satish, Pierre Raulier, David Chagné, and Claire Whitworth. 2014. “Molecular-Level and 
Trait-Level Differentiation between the Cultivated Apple (Malus ×domestica Borkh.) and Its 
Main Progenitor Malus Sieversii.” Plant Genetic Resources 12: 330–40.  

Larsen, Anders S., Conny B. Asmussen, Els Coart, Ditte C. Olrik, and Erik D. Kjær. 2006. 
“Hybridization and Genetic Variation in Danish Populations of European Crab Apple (Malus 
sylvestris).” Tree Genetics & Genomes 2(2): 86–97.  

Larsen, Anders S., M. Jensen, and Erik D. Kjær. 2008. “Crossability Between Wild (Malus 
sylvestris) and Cultivated (M. ×domestica) Apples.” Silvae Genetica 3(2006): 127–30. 

Liebhard, R., L. Gianfranceschi, B. Koller, C. D. Ryder, R. Tarchini, E. Van De Weg, and C. 
Gessler. 2002. “Development and Characterisation of 140 New Microsatellites in Apple 
(Malus ×domestica Borkh.).” Molecular Breeding 10(4): 217–41. 

Micheletti, Diego, Michela Troggio, Francesco Salamini, Roberto Viola, Riccardo Velasco, and 
Silvio Salvi. 2011a. “On the Evolutionary History of the Domesticated Apple.” Nature 
Genetics 43(11): 1043–44.  

Musilová, Lenka. 2013. “Riziko hybridizace ohrožené třešně křovité (Prunus fruticosa) s 
pěstovanými zástupci rodu Prunus.”Botanická knihovna PřF UK: 1–154. 

Nikiforova, Svetlana V, Duccio Cavalieri, Riccardo Velasco, and Vadim Goremykin. 2013. 
“Phylogenetic Analysis of 47 Chloroplast Genomes Clarifies the Contribution of Wild Species 



33 

to the Domesticated Apple Maternal Line Article Fast Track.” Molecular Biology and 
Evolution 30(8): 1751–60. 

Page, R D. 1996. “TreeView: An Application to Display Phylogenetic Trees on Personal 
Computers.” Computer applications in the biosciences : CABIOS 12(4): 357–58. 

Pritchard, J K, M Stephens, and P Donnelly. 2000. “Inference of Population Structure Using 
Multilocus Genotype Data.” Genetics 155(2): 945–59. 

Reim, Stefanie, Anke Proft, Simone Heinz, and Monika Höfer. 2012a. “Diversity of the European 
Indigenous Wild Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in the East Ore Mountains 
(Osterzgebirge), Germany: II. Genetic Characterization.” Genetic Resources and Crop 
Evolution 59(6): 1101–14. 

Reim, Stefanie, Anke Proft, Simone Heinz, and Monika Höfer. 2012b. “Diversity of the European 
Indigenous Wild Apple Malus sylvestris (L.) Mill. in the East Ore Mountains (Osterzgebirge), 
Germany: I. Morphological Characterization.” Genetic Resources and Crop Evolution 59(6): 
1101–14.  

Schnitzler, Annik, Claire Arnold, Amandine Cornille, Olivier Bachmann, and Christophe 
Schnitzler. 2014. “Wild European Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) Population Dynamics: 
Insight from Genetics and Ecology in the Rhine Valley. Priorities for a Future Conservation 
Programme.” PLoS ONE 9(5): 1–11. 

Silfverberg-Dilworth, E., C. L. Matasci, W. E. Van De Weg, M. P W Van Kaauwen, M. Walser, L. 
P. Kodde, V. Soglio, L. Gianfranceschi, C. E. Durel, F. Costa, T. Yamamoto, B. Koller, C. 
Gessler, and a. Patocchi. 2006. “Microsatellite Markers Spanning the Apple (Malus 
×domestica Borkh.) Genome.” Tree Genetics and Genomes 2(4): 202–24. 

Stephan, B Richard, Iris Wagner, and Jochen Kleinschmit. 2003. “Technical Guidelines for Genetic 
Conservation and Use Malus sylvestris and Pyrus pyraster.” (maximum 130): 1–6. 

Velasco, Riccardo, Andrey Zharkikh, Jason Affourtit, Amit Dhingra, Alessandro Cestaro, Ananth 
Kalyanaraman, Paolo Fontana, Satish K Bhatnagar, Michela Troggio, Dmitry Pruss, Silvio 
Salvi, Massimo Pindo, Paolo Baldi, Sara Castelletti, Marina Cavaiuolo, Giuseppina Coppola, 
Fabrizio Costa, Valentina Cova, Antonio Dal Ri, Vadim Goremykin, Matteo Komjanc, Sara 
Longhi, Pierluigi Magnago, Giulia Malacarne, Mickael Malnoy, Diego Micheletti, Marco 
Moretto, Michele Perazzolli, Azeddine Si-Ammour, Silvia Vezzulli, Elena Zini, Glenn 
Eldredge, Lisa M Fitzgerald, Natalia Gutin, Jerry Lanchbury, Teresita Macalma, Jeff T 
Mitchell, Julia Reid, Bryan Wardell, Chinnappa Kodira, Zhoutao Chen, Brian Desany, Faheem 
Niazi, Melinda Palmer, Tyson Koepke, Derick Jiwan, Scott Schaeffer, Vandhana Krishnan, 
Changjun Wu, Vu T Chu, Stephen T King, Jessica Vick, Quanzhou Tao, Amy Mraz, Aimee 
Stormo, Keith Stormo, Robert Bogden, Davide Ederle, Alessandra Stella, Alberto Vecchietti, 
Martin M Kater, Simona Masiero, Pauline Lasserre, Yves Lespinasse, Andrew C Allan, 
Vincent Bus, David Chagné, Ross N Crowhurst, Andrew P Gleave, Enrico Lavezzo, Jeffrey a 
Fawcett, Sebastian Proost, Pierre Rouzé, Lieven Sterck, Stefano Toppo, Barbara Lazzari, 
Roger P Hellens, Charles-Eric Durel, Alexander Gutin, Roger E Bumgarner, Susan E 
Gardiner, Mark Skolnick, Michael Egholm, Yves Van de Peer, Francesco Salamini, and 
Roberto Viola. 2010. “The Genome of the Domesticated Apple (Malus ×domestica Borkh.).” 



34 

Nature genetics 42(10): 833–39.  

Wagner, I. 2000. “Isozymes in Malus sylvestri Malus domestica and in Related Malus Species.” : 
51–56. 

Wagner, I., W. D. Maurer, P. Lemmen, H. P. Schmitt, M. Wagner, M. Binder, and P. Patzak. 2014. 
“Hybridization and Genetic Diversity in Wild Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) from Various 
Regions in Germany and from Luxembourg.” Silvae Genetica 3(May 2013): 81–94. 

Wagner, I., H. P. Schmitt, W. Maurer, and U. Tabel. 2004. “Isozyme Polymorphism and Genetic 
Structure of Malus sylvestris (L.) Mill. Native in Western Areas of Germany of Respect Malus 
×domestica Borkh.” : 545–50. 

Wojcicki, J. J. 1991. “Variability of Prunus fruticosa Pall. and the Problem of an 
Anthropohybridization.” Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 106, 266-272: 
266–72. 

 

 


	1 Úvod
	2 Základní popis studovaných druhů
	2.1 Jabloň lesní (Malus sylvestris Mill.)
	2.1.1 Obecný popis druhu
	2.1.2 Ekologie
	2.1.3 Rozšíření druhu
	2.1.4 Rozšíření na území ČR

	2.2 Jabloň domácí (Malus ×domestica Borkh.)
	2.2.1 Obecný popis druhu
	2.2.2 Původ druhu
	2.2.3 Rozšíření druhu
	2.2.4 Rozšíření na území ČR


	3 Hybridizace, antropohybridizace a domestikace
	4 Vznik hybridů a původ Malus ×domestica Borkh.
	4.1 Hybridní původ druhu Malus ×domestica Borkh.
	4.2 Hybridizace Malus sylvestris Mill. a Malus ×domestica Borkh.
	4.3 Antropohybridizace a její vliv na původní druhy rostlin

	5 Metody studia hybridizace
	5.1 Morfologie a morfometrika
	5.2 Průtoková cytometrie
	5.3 Molekulární metody (SSR, izozymy, AFLP, chloroplastová DNA)
	5.3.1 Mikrosatelity
	5.3.3 AFLP
	5.3.4 Chloroplastová DNA

	5.4 Analýza dat

	7 Seznam literatury

