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Seznam zkratek
BAP 6-benzylaminopurin (benzyladenin)

kinetin N6-furfurylaminopurin

2iP izopentenyladenin

IAA indolyl-3-octová kyselina

NAA α-naftyloctová kyselina

IBA indolyl-3-máselná kyselina

ZEA zeatin

TDZ thidiazuron

PPM Plant Preservative Mixture
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1 Úvod
Předkládaná  bakalářská  práce  se  zabývá mikropropagací  ohrožených druhů dřevin, 

především pak  ohrožených  druhů  vrb  z  oblasti  Hrubého  Jeseníku  a  Krkonoš.  Konkrétně 

jde o Salix  hastata (vrba  hrotolistá),  Salix  herbacea (vrba  bylinná),  Salix lapponum 

(vrba laponská)  a  hybrida  Salix  x  chlorophana (kříženec  vrby  hrotolisté  a slezské  - 

Salix silesiaca).

Důvodem k  množení  ohrožených  druhů  vrb  metodou  mikropropagace  je  možnost 

reintrodukce  do  jejich  přirozených  oblastí  výskytu  za  účelem  posílení  místních  málo 

početných populací, které se v některých případech (Salix lapponum v Jesenících) vyskytují 

pouze jako samičí rostliny (Koblížek 2007) a vegetativní rozmnožování je jejich možností, 

jak se šířit.

Dalším důvodem je pěstování geneticky identických klonů za účelem jejich dalšího 

studia, protože množství materiálu odebíraného v přírodě je limitováno velikostí populace, 

ve které je sběr prováděn.

Bakalářská práce byla zpracovávána v rámci grantu CZ0138, Vytvoření komplexního 

monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje.

Cíle práce:

1. Shromáždění informací k dané problematice

2. Studium mikropropagace a zvládnutí techniky explantátových kultur

3. Zpracování získaných výsledků a fotodokumentace
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2 Literární přehled
2.1 Explantátové kultury rostlin, jejich vývoj a současný stav

Za  počátek  explantátových  kultur  můžeme  považovat  již  rok  1838,  kdy Schwann 

a Schleiden přišli s teorií totipotence, podle které jsou rostlinné buňky autonomní a v zásadě 

jsou schopné regenerace vedoucí až k obnovení celé rostliny (Pierik 1987).

První  se  pokusil  o  vytvoření  rostlinné  tkáňové  kultury  Haberlandt  v  roce  1902, 

který neuspěl,  protože  jeho  explantáty  podléhaly  kontaminacím (nepracoval  v  aseptickém 

prostředí) a bez fytohormonů v kultivačním médiu nedocházelo k buněčnému dělení. Krátce 

nato byli úspěšní Harrison, Burrows a Carrel, kterým se podařilo v letech 1907 a 1909 uspět 

při kultivaci  in vitro zvířecích a lidských tkání. V roce 1939 Nobécourt, Gautheret a White 

uspěli při vytvoření vůbec první rostlinné tkáňové kultury, tak jak je známe dnes, kalusové 

kultury nádoru tabáku (Pierik 1987).

Od této doby až do současnosti byly a jsou na celém světě získávány nové poznatky. 

V roce  1985  na  vědeckém  sympoziu  o  mikropropagaci  uvedl  Murashige  (Cartaigh  1987 

dle Hradilík  2005),  že  v  roce 1968 byla  explantátová technika používána jen asi  u  třiceti 

druhů rostlin, zatímco o deset let později to bylo již u tří set druhů a za dalších deset let stoupl 

počet  explantovaných  rostlin  na  tři  tisíce  druhů.  V  současnosti  počet  genotypů  rostlin, 

pro které je znám postup explantace, můžeme odhadovat na pět tisíc (Hradilík 2005).

Explantátovou  kulturou  se  rozumí  aseptická  kultivace  rostlin  nebo  jejich  částí 

v kontrolovaných  podmínkách  na  sterilních  živných  půdách.  Jedná  se  o  části  rostlin 

od celistvé  rostliny  oddělené  a  pěstované  v  podmínkách  in  vitro.  První  definice  pochází 

od Bauera  (1939  dle  Hradilík  2005):  "Za  explantát  je  považován  každý  fragment  živého 

pletiva,  celý  orgán nebo komplex  orgánů,  který  je  vytržený  z  korelačních  vztahů  k  celku  

a je pěstován v umělých podmínkách." 

Základním předpokladem pro zakládání  explantátových kultur je totipotence buněk 

a s ní spojená schopnost regenerace. Regeneraci rozlišujeme přímou, ke které může docházet 

na  izolovaném  pletivu  ze  založených  základů,  nebo  de  novo tak,  že  buňka  nebo buňky, 

které dediferencovaly,  se začnou podílet  bezprostředně na vytváření nové struktury.  Pokud 

meristematické  buňky  vnesené  spolu  s  explantátem  nebo  vzniklé  dediferenciací  nejprve 

vytvářejí kalus a teprve v takto vzniklé kalusové kultuře dojde k regeneraci nových struktur, 

pak mluvíme o nepřímé regeneraci (Procházka a kol. 1998).

Mezi  techniky  explantátových  kultur  patří  např.  mikropropagace,  somatická 
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embryogeneze, kalusové a suspenzní buněčné kultury, kultivace pylových zrn a neoplozených 

vajíček, kultury izolovaných zygotických embryí, oplození in vitro a další.

Perspektivy využití rostlinných explantátů (Hradilík 2005):

1) Kultivace vegetačních vrcholů a pupenů či indukce adventivních pupenů na izolovaných 

orgánech jako metody vegetativního množení rostlin.

2) Kultivace izolovaných meristémů jako metoda ozdravování rostlin od virových infekcí.

3) Překonávání fyziologických bariér při hybridizaci taxonomicky vzdálených druhů pomocí 

kultivace izolovaných embryí.

4) Regulace procesu oplození a jeho ovlivnění v podmínkách in vitro.

5) Produkce haploidů při kultivaci prašníků, mikrospor nebo vajíček.

6)  Spontánní  výskyt  a  indukce  genových  a  genomových  mutací  v  buněčných  kulturách 

a jejich selekce na úrovni regenerovaných rostlin.

7) Řízená fúze protoplastů s cílem vytvoření nových hybridů.

8)  Inkorporace  cizího  genetického  materiálu  do  buňky  s  cílem  modifikace  rostlinného 

genomu.

2.2 Mikropropagace
Mikropropagace je vegetativní rozmnožování rostlin ve sterilních podmínkách in vitro. 

Jde tedy o klonové množení rostlin, jejichž potomstvo je genotypově i fenotypově uniformní 

(Novák 1990). 

Mikropropagaci můžeme rozlišit na fáze:

- výběr matečné rostliny a příprava explantátů

- odvození aseptické kultury

- propagace a elongace prýtů (multiplikace)

- zakořeňování (in vitro)

- převod do nesterilních podmínek (in vivo)

2.2.1 Výběr matečné rostliny a příprava explantátů

Před odběrem explantátů je důležitý výběr matečné rostliny. Je potřeba přihlédnout 

k jejímu  zdravotnímu  stavu,  zhodnotit,  jaké  má  růstové  schopnosti,  fyziologický 
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stav a vlastnosti, pro které by měla být vybraná rostlina množena. Navíc je následná úspěšnost 

odvození  explantátové  kultury  ovlivňována  v  závislosti  na  ročním  období  (cyklofýza) 

i na postavení odebírané části rostliny v rámci celé rostliny (topofýza) (Hradilík 2005).

Rozdílný fyziologický stav explantátů odebraných z odlišných částí rostliny a v různé 

části  roku  je  dán  obsahem  fytohormonů,  zásobních  látek,  citlivostí  buněk  atd.  Také 

věk rostliny má vliv na zakládanou kulturu a její založení bývá snadnější z mladé rostliny 

(Psota 1999).

Nejvhodnější období pro zakládání explantátových kultur se však často liší od období 

nejvyššího růstu rostlin. Dobou odběru materiálu a místem jeho původu je ovlivňována také 

jeho vnitřní mikrobiální kontaminace (Hradilík 2005).

V mnoha  případech  je  možné  úspěšné  odvození  explantátu  i  v  období  endogenní 

dormance  matečné  rostliny  tak,  že  izolovaná  část  se  za  aseptických  podmínek  vystaví 

několikatýdennímu působení snížené teploty okolo +4 °C (Hradilík 2005).

2.2.2 Odvození aseptické kultury

Předně je rostlinný materiál zbaven hrubších nečistot pomocí vlažné vody. Explantát 

je následně vložen do vhodné nádoby se sterilizačním roztokem, ve kterém musí být zcela 

ponořen.

Účinnost povrchové sterilizace může být snižována některými faktory, mezi které patří 

především přítomnost trichomů, které zabraňují přístupu sterilizačního roztoku až na povrch 

materiálu, a tvorba vzduchových bublinek občas uvolňovaných z rostlinného materiálu. Také 

silná  kutikula  může  snižovat  účinnost  povrchové  sterilizace.  Tyto nedostatky  povrchové 

sterilizace se odstraňují především:

a) krátkým ponořením materiálu do 70% ethanolu

b) přidáním několika kapek smáčedla (Jar, Tween 20, atd.) do sterilizačního roztoku

c) poklepem na nádobku, případně jemným třepáním

Je  velmi  důležité  věnovat  pozornost  koncentraci  a  době  působení  sterilizačního 

roztoku.  Není-li  dostatečně  dlouhá  doba  sterilizace  nebo  koncentrace  roztoku,  může 

se později  projevit  kontaminace  materiálu;  pokud bude doba  sterilizace  nebo  koncentrace 

roztoku  příliš  vysoká,  povede  poškození  pletiv  k  jejich  nekrotizaci  a  odumírání 
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explantátu (Hradilík 2005).

Po  ukončení  sterilizace  následuje  vymývání  zbytků  dezinfekčního  roztoku, 

který byl při  sterilizaci  nasát  do  rostlinných  pletiv.  Toto  vymývání  se  provádí  sterilní 

destilovanou vodou ve sterilní kádince (Pierik 1987).

Tab. 1: Přehled přípravků používaných při sterilizaci rostlinného materiálu dle koncentrace 

a doby působení (Hradilík 2005)

účinná látka chemický 
vzorec

koncentrace
(%)

doba působení 
(min)

chlorid rtuťnatý HgCl2 0,1-1 2-25
chlornan sodný NaClO 0,5-5 3-30
chlorid vápenatý CaCl2 4-5 5-30
dusičnan stříbrný AgNO3 1 5-30
peroxid vodíku H2O2 3-12 5-15
etanol C2H5OH 70 5
bromová voda Br2 1-2 2-10

Pozn.: S úspěchem lze využít i mnohé komerční přípravky nebo přípravky užívané ve zdravotnictví - Savo, Ajatin, Persteril, 

Chloramin B atd.

Ve sterilním prostředí  jsou oříznuty konce,  kterými byl  nasáván sterilizační  roztok 

a explantát je přenesen na živné médium. Kontaminace se projeví do 2 až 3 dnů.

2.2.3 Propagace a elongace prýtů (multiplikace)

V této fázi  je snaha získat  co největší  zmnožení  jednotlivých explantátů.  Za tímto 

účelem  jsou  již  dříve  sterilizované  explantáty  přenášeny  na  živné  médium,  doplněné 

o fytohormony,  především  cytokininy.  Nejčastěji  se  používá  metoda  stimulace  axilárního 

větvení, pro kterou jsou využívány terminální nebo axilární pupeny. 

Vzrostný vrchol může regenerovat v jeden nebo několik nových prýtů, v závislosti 

na kultivačních  podmínkách,  především  na  genotypu,  koncentraci  použitých  fytohormonů 

a stupni apikální dominance explantátů (Hradilík 2005). 

Stimulace  axilárního  větvení  představuje  poměrně  pomalou  metodu  množení, 

na druhou stranu je její velikou předností genetická stabilita regenerantů (Kováč 1995).
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2.2.4 Zakořeňování in vitro

Po  namnožení  rostlinného  materiálu  se  přechází  do  další  fázi  -  indukci  kořenů. 

Explantáty jsou pasážovány (přenášeny) na kořenící médium, které je doplněné rostlinnými 

hormony, a to především auxiny. V této fázi ovšem nestačí jen, aby se vytvořila kořenová 

soustava, ale je důležité, aby tato soustava byla také funkční, nepostrádala kořenové vlášení. 

Kořínky vzniklé in vitro jsou často křehké a lámavé (Pierik 1987).

Auxin je však nezbytný pouze pro iniciaci tvorby kořenů, jejich další růst však mohou 

vysoké koncentrace brzdit (Hradilík 2005).

Bývá také doporučováno používat pro zakořeňování médium s redukovaným obsahem 

makro a  mikroelementů,  neboť tato  nižší  koncentrace  živin představuje  stres,  který může 

být signálem a stimulantem pro tvorbu kořenů (Kováč 1995).

2.2.5 Převod do nesterilních podmínek (in vivo)

Po  vytvoření  dostatečného  kořenového  systému  explantátu,  který  bude  schopen 

zajišťovat dostatečný přísun výživy, se přechází k převodu do nesterilních podmínek. 

Rostlinky převáděné  z  prostředí  in  vitro jsou  však  velice  choulostivé.  V uzavřené 

kultivační nádobce se totiž pohybuje vzdušná vlhkost kolem 100 %. Nemají tak vytvořenu 

dostatečně silnou kutikulu a  jejich průduchy jsou nefunkční.  Při  převodu se proto musejí 

adaptovat  a  aklimatizovat.  Kultivační  nádobky  se  překrývají  propustnou  fólií,  případně 

je zajištěno jejich rosení (Kováč 1995).

Problémem může  být  převod  z  heterotrofní  výživy  na  výživu  autotrofní.  Rostliny 

pěstované v podmínkách in vitro přijímají uhlík ze sacharózy obsažené v kultivačním médiu, 

a pokud u nich fotosyntéza probíhá, pak není nikdy jeho hlavním zdrojem. Protože rostlina 

fotosyntetizovat  nepotřebuje,  její  listy  vzniklé  v  podmínkách  in vitro  mají  i  odlišnou 

anatomickou stavbu - palisádový parenchym (asimilační pletivo) je nižší, takže fotosyntéza 

je méně  intenzivní.  Vzhledem  k  tomu  je  možné  tyto  listy  považovat  za zásobní  orgány 

(Hradilík 2005).

Po aklimatizaci  na  nižší  vzdušnou vlhkost  je  rostlinka  vyjmuta  z  nádoby a  dobře 

propláchnuta vodou od agaru,  aby se zabránilo  růstu patogenů na jeho zbytcích.  Kořínky 

jsou v tuto chvíli velmi křehké a snadno se poškodí. Pro převod do nesterilních podmínek 

se používají umělé půdy a porézní materiály jako perlit, vermikulit, směsi písku a rašeliny 

nebo čedičová vata (Hradilík 2005).
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2.3 Mikropropagace dřevin
Mikropropagace  dřevin  má  široké  uplatnění  v  lesnictví,  zahradnictví,  ovocnářství 

(především  z  důvodu  zachování  genetické  uniformity  explantátů  s  mateřskou  rostlinou), 

ale i v oblasti ochrany životního prostředí. 

V lesnictví je mikropropagace využívána při zakládání semenných sadů, kde je možno 

využít  více  jedinců  se  stejnou  genetickou  výbavou,  aniž  by  došlo  k  výraznému  snížení 

genetické diverzity sbíraného osiva (Aravanopoulos 1999), nebo přímo k pěstování sazenic 

pro  výsadbu  při  zalesňování  holin.  Významnou  českou  osobou v  oblasti  mikropropagace 

lesních dřevin je profesor Vladimír Chalupa, který se dlouhou dobu zabýval stanovováním 

postupů vhodných pro užití mikropropagace a jiných metod tkáňových kultur při pěstování 

hospodářsky  významných  lesních  dřevin  (Chalupa 1981, 1983).  Rozmnožování  in  vitro 

se věnoval například u dubu letního (Quercus robur) (Chalupa 1984, 1993), dubu zimního 

(Quercus petraea) (Chalupa 1993), lípy srdčité (Tilia cordata) (Chalupa 1984, 1987), lípy 

velkolisté  (Tilia  platyphyllos)  (Chalupa  2003),  jeřábu  ptačího  (Sorbus  aucuparia) 

(Chalupa 1987,  2002),  trnovníku  akátu  (Robinia  pseudoacacia)  (Chalupa  1987),  habru 

obecného  (Carpinus  betulus)  (Chalupa 1990)  nebo  jasanu  ztepilého  (Fraxinus  excelsior) 

(Chalupa 1990) a mnoha dalších druhů listnatých i jehličnatých dřevin.

Při  pěstování  okrasných  dřevin  pro  zahradnické  účely  je  největší  výhodou 

mikropropagace  možnost  rychlého  namnožení  velkého  počtu  klonů  nově  vyšlechtěného 

kultivaru, který bývá (vzhledem k náročnosti procesů vedoucích k jeho vzniku) k dispozici 

jen v omezeném množství. Dále se množení mikropropagací využívá u druhů, které se jinak 

pěstují  jen  obtížně.  Především  pro  rododendrony  (Ettinger  a  Preece 1985)  (u nichž  tvoří 

množení mikropropagací v USA a Kanadě až 80 % celkové produkce), azalky (Hsia a Korban 

1997), kalmie (Lloyd a McCown 1980) a šeříky (Cui a kol. 2009) má mikropropagace velký 

význam. Dřeviny získané mikropropagací mají proti konvenčně množeným rostlinám větší 

sklon k samovolnému větvení, takže mají kompaktnější a hustší habitus (Holub 2003).

V oblasti  ovocnářství  se, podobně jako u okrasných dřevin, cení možnost rychlého 

zavádění nových odrůd a kultivarů. Také se hojně využívá výsadba klonů partenokarpních 

kultivarů  ovocných  dřevin,  které  buď  nevytvářejí  semena  vůbec  a  jinak  se  nemohou 

rozmnožovat, nebo nevytvářejí semena při samoopylení, jako ochranný mechanismus proti 

mutacím (Kahn 2006).

Výhodou  mikropropagace  při  množení  ohrožených  druhů  dřevin  za  účelem 
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reintrodukce  a  studia  daných  genotypů  je  potřeba  minimálního  množství  explantátů 

odebíraných  v  přirozených  porostech.  Minimalizují  se  tak  škody  na  mateřské  rostlině 

způsobené odběrem při zisku velkého množství nových rostlin (Mauleová a Vítámvás 2007).

2.3.1 Mikropropagace vrb

Množení vrb mikropropagací má význam především v energetice, kde jsou využívány 

pro jejich rychlou tvorbu biomasy a je potřeba zajistit dostatečný přísun sadebního materiálu 

(Aravanopoulos 1999), a v zahradnictví při pěstování okrasných kultivarů.

Pro  povrchovou  sterilizaci  vrb  je  nejčastěji  používán  chlornan  sodný  (NaClO) 

(Bhojwani 1980; Neuner a Beiderbeck 1993) nebo chlorid rtuťnatý (HgCl2) (Dhir a kol. 1984; 

Park a kol.  2008).  Neuner a Beiderbeck (1993) uvádějí  množství kontaminací u vrby jívy 

(S. caprea) mezi 6 a 69 % při koncentraci chlornanu sodného 1 % a době sterilizace 20 min. 

Park a  kol.  (2008)  uvádí,  že  při  sterilizaci  explantátů  S. pseudolasiogyne 0,2% chloridem 

rtuťnatým po dobu 10 min.  získali  78 % explantátů bez kontaminací a  z nich 44 % bylo 

s prorůstajícími pupeny. 

Chlornan sodný je při  koncentracích nad 40 % silný oxidant.  Produkty oxidačních 

reakcí jsou žíravé. Roztoky chlornanu sodného, zvláště ve vyšších koncentracích, leptají kůži 

a  poškozují  oči.  Chlorid  rtuťnatý  je  velmi  prudký  jed,  který zasahuje  především  játra 

a ledviny,  může se vstřebávat i  kůží.  Často je také používán komerčně vyráběný fungicid 

Benomyl (Amo-Marco a Lledo 1996; Pereira a kol. 2000).

Cytokininy,  aplikované  v  kultivačních  médiích  při  mikropropagaci  u  vrb, 

jsou používány v koncentracích 0,1-5 mg.l-1. Jsou to především BAP a kinetin (Amo-Marco 

a Lledo  1996;  Bhojwani 1980;  Dhir  a  kol.  1984;  Park  a  kol.  2008;  Pereira a kol. 2000; 

Neuner a Beiderbeck 1993). Dhir a kol. (1984) uvádí u explantátů (nodální segmenty) vrby 

babylonské  (S.  babylonica)  po  14  týdnech  kultivace  vznik  15,2 výhonku  na  explantát 

při použití  MS média  doplněného  o  BAP 1  mg/l  a  5,5  výhonku  na  explantát  při  použití 

MS média doplněného o kinetin 1 mg/l.

Při zakořeňování  in vitro  patří mezi nejčastěji používané auxiny IAA, NAA a IBA, 

a to v  koncentracích  0,1-5  mg.l-1 (Amo-Marco  a  Lledo  1996;  Neuner a Beiderbeck  1993; 

Pereira  a  kol.  2000).  Amo-Marco  a  Lledo  (1996)  uvádějí  100%  kořenění  u  explantátů 

Salix tarraconensis  na  MS  médiu  doplněném  o  0,5  mg/l  IAA,   MS  médiu  doplněném 

o 0,5 mg/l IBA i  MS médiu doplněném o 1 mg/l NAA.
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2.4 Zařazení rodu Salix do systému vyšších rostlin (dle Cronquist, 1988)

- říše: Plantae - rostliny

- podříše: Cormobionta - vyšší rostliny

- oddělení: Magnoliophyta - krytosemenné rostliny

- třída: Magnoliopsida - dvouděložné rostliny

- podtřída: Dilleniidae

- řád: Salicales - vrbotvaré

- čeleď: Salicaceae - vrbovité

- rod: Salix - vrba

2.4.1 Charakteristika rodu Salix

Jedná  se  o  stromy  a  keře.  Pupeny  jsou  kryté  jedinou  šupinou.  Listy  téměř 

vždy opadavé, jednoduché, převážně krátce stopkaté, střídavě postavené. Květy jsou velmi 

malé,  jednopohlavné,  rostliny  dvoudomé.  Jehnědy  jsou  vzpřímené  s  přisedlými  květy. 

Prašníkové květy po dvou tyčinkách, řidčeji 3 až 12 tyčinek, 2n=38. Pestík se skládá ze dvou 

plodolistů. Plod je tobolka se dvěma chlopněmi, nebo lysé nažky obalené věnečkem chmýří 

(Úradníček 2004).

Po  celé  severní  polokouli  je  rozšířeno  nejméně  400  druhů.  V  mnoha  zemích 

a i v ČR jsou keřové vrby vysazovány k získávání proutí. Řada druhů má velký význam jako 

časná jarní pastva včel. Pěstuje se také mnoho zahradních okrasných kultivarů. V posledních 

desetiletích vystupuje stále více do popředí meliorační užití vrb, např. pro zpevňování břehů 

vodních toků, zalesňování devastovaných  ploch. (Úradníček 2004).

2.4.2 Charakteristika vybraných druhů vrb

2.4.2.1 Salix hastata - vrba hrotolistá

Keř 0,5-2 m vysoký, s kmínky do 3 cm v průměru a vystoupavými větvemi (Obr. 1). 

Letorosty má tmavě šedohnědé, matné a lysé. Pupeny jsou 4-7 mm dlouhé, listy eliptické 

až okrouhle eliptické,  čepel  je  3,5-4,5 cm dlouhá;  1,6-2 cm široká,  na  bázi  zaokrouhlená 

až srdčitá, na líci zelená, na rubu světlejší, s jemnou síťnatou žilnatinou, olysalá, na okraji 

jemně ostře pilovitá, na podzim žloutnoucí. Řapík je  2-3 mm dlouhý. Palisty jsou dobře 

vyvinuté, polosrdčité. Jehnědy má tato vrba válcovité, 2-4 cm dlouhé; 0,5-1 cm široké, krátce 
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stopkaté, s několika malými listy na stopce.  Samčí květy jsou se 2 tyčinkami, nitky lysé. 

Samičí  květy  jsou  se  stopkatým,  lysým  semeníkem  a  zřetelnou  čnělkou.  Blizny 

jsou ven zakřivené  a dvoulaločné.  Květní  listeny  jsou  narůžověle  světle  hnědé,  dlouze 

kadeřavě  chlupaté.  Vyskytuje  se jedna  džbánkovitá  nektariová  žlázka.  Vrba  hrotolistá 

se dožívá 30 let. Kvete krátce před rašením listů, červen-červenec (Hejný a Slavík 1990).

Vrba  hrotolistá  obývá  vlhké  svahy  podél  potoků,  květnaté  horské  až subalpínské 

vysokobylinné nivy, prameniště a vlhké sutě. Roste na minerálně bohatších půdách, častěji 

na bazických podkladech (Hejný a Slavík 1990).

V České republice je velmi vzácným druhem, který se vyskytuje pouze v Hrubém 

Jeseníku, a to ve Velké kotlině, Malé kotlině, pod Petrovými kameny a na severovýchodním 

svahu Šeráku (Koblížek 2007).

2.4.2.2 Salix lapponum - vrba laponská

Je keř vysoký 1-1,5 m, vzpřímeného vzrůstu, s kmínky do 3 cm v průměru (Obr. 2). 

Letorosty  jsou  zpočátku  hustě  chlupaté,  později  víceméně  olysalé  (Obr. 3 a 4).  Pupeny 

jsou dlouhé 3-4 mm, květní až 7 mm, zašpičatělé a olysalé. Listy jsou většinou podlouhlé, 

s čepelí  dlouhou  3-5  cm;  širokou  1,2-1,5  cm,  téměř  celokrajnou,  při  rašení  s dlouhými, 

rovnými,  záhy  mizejícími  chlupy,  později  především  na  rubu  kadeřavě  vlnatou.  Řapík 

je dlouhý 4-6 mm. Palisty má slabě vyvinuté, záhy opadavé. Jehnědy jsou válcovité, dlouhé 

2-4 cm; široké 0,8-1,4 cm, samičí silnější, s několika opadavými listy na bázi. Samčí květy 

jsou se 2 tyčinkami a lysými nitkami. Samičí květy mají téměř přisedlý, plstnatý semeník 

a jsou  dlouhé  3-4  mm.  Čnělka  je  dlouhá  1,0-1,5  mm.  Blizny  jsou  ohnuté,  až  k  bázi 

dvouzářezové.  Květní  listeny  mají  tmavěhnědou  barvu  a  jsou  dlouze  chlupaté.  Tobolka 

je dlouhá  až  8  mm a  v  každé  chlopni  má  5-6  semen.  Dožívá  se  30  let,  kvete  v  červnu 

(Hejný a Slavík 1990).

Vrba  laponská  se  vyskytuje  v  subalpínských  vrchovištích,  křovinách 

a vysokobylinných nivách. Roste převážně na silikátových podkladech (Hejný a Slavík 1990).

Tento druh se v ČR vyskytuje pouze v Krkonoších  - na Pančické louce, Labské louce 

a v Úpské jámě - a v Hrubém Jeseníku - pod Tabulovými kameny, kde se nacházejí výhradně 

samičí keře (Koblížek 2007).
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2.4.2.3 Salix herbacea - vrba bylinná

Vrba bylinná je drobný keřík s podzemními, kořenícími plazivými kmínky, nadzemní 

větévky má vzpřímené, vysoké 2-10 cm; do 0,5 cm v průměru, jen s několika listy. Letorosty 

jsou lysé.  Pupeny jsou dlouhé 1,5-2 mm a lysé (Obr. 5).  Listy má vrba bylinná eliptické 

až okrouhlé,  s  čepelí  dlouhou  0,8-2  cm,  na  bázi  zaokrouhlenou  až  slabě  srdčitou, 

vroubkovaně  žláznatě  pilovitou,  oboustranně  lysou  a  lesklou.  Řapík  je  dlouhý  1-3  mm. 

Palisty chybějí nebo jsou zcela drobné. Jehnědy jsou elipsoidní, dlouhé 0,5-0,7 cm; široké 

0,4-0,5  cm,  jen  s  5-8(-10)  květy a  vyrůstají  na  konci  olistěných  letorostů,  zpola  zakryté 

nejbližšími  listy.  Samčí  květy  mají  2  tyčinky  a  lysé  nitky.  Samičí  květy  jsou  s  krátce 

stopkatým,  lysým  semeníkem,  čnělka  krátká,  blizny  ven  zakřivené,  dvoulaločné.  Květní 

listeny  eliptické,  žlutozelené,  někdy načervenalé  a  olysalé.  Tobolky červenavé,  až  8  mm 

dlouhé. Dožívá se 20 let a kvete v červenci (Hejný a Slavík 1990).

Vrba  bylinná  obývá  alpínské  hole,  zpevněné  droliny,  vlhké  skály,  sněžná  políčka 

a vyfukované skalní štěrbiny, vesměs na silikátových horninách (Hejný a Slavík 1990).

Roste pouze v Krkonoších na Studniční stěně, Studniční hoře a v Hrubém Jeseníku 

na Tabulových  kamenech,  Petrových  kamenech  a  na  okrajových  vrcholových  skalách 

ve Velké kotlině (Koblížek 2007).

2.4.2.4 Salix x chlorophana

Je kříženec vrb hrotolisté a slezské. Rašící listy jsou načervenalé, následně poněkud 

svraskalé (Obr. 6). Květní listeny jsou kadeřavě chlupaté. Jde o vzácného křížence, známého 

pouze z Hrubého Jeseníku – ze Šeráku, Velké kotliny (Hejný a Slavík 1990).
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3 Materiál a metody
3.1 Rostlinný materiál

Jako rostlinný materiál  byly použity nodální segmenty nebo vzrostné vrcholy vrby 

hrotolisté (S. hastata), vrby laponské (S. lapponum), vrby bylinné (S. herbacea) a křížence 

vrby hrotolisté a slezské  S. x chlorophana. Při předběžných experimentech, během kterých 

byly  testovány  možnosti  povrchové  sterilizace  a  kultivační  média  doplněná  růstovými 

regulátory, byla použita vrba bílá (S. alba) a vrba matsudova (S. matsudana), z nichž byly 

použity jak nodální segmenty, tak vzrostné vrcholy.

3.1.2 Rostlinný materiál pro předběžné experimenty

Rostlinný materiál z vrby matsudovy (S. matsudana) (Obr. 8) byl odebrán z jedince 

u autobusové  zastávky  před  areálem  PřF  UP v  Olomouci  na  ulici  Šlechtitelů.  Rostlinný 

materiál  z vrby bílé (S. alba) (Obr. 9) byl odebrán z jedince rostoucího u křižovatky ulic 

Komenského a Husova v Olomouci. Sběr probíhal od začátku března 2010 do poloviny dubna 

2010. Získané explantáty sloužily k testování sterilizace a získané aseptické kultury pak byly 

pasážovány na média s vybranými fytohormony.

3.1.1 Rostlinný materiál z ohrožených druhů vrb

Odběr  rostlinného  materiálu  z  vrby  laponské  (S.  lapponum)  a  vrby  bylinné 

(S. herbacea) probíhal v Hrubém Jeseníku na Tabulových skalách (Obr. 7), které se nacházejí 

v NPR Praděd (Mapa 1). 

Materiál  byl  odebrán v době kvetení  v polovině května 2010 a na lokalitě  se  ještě 

nacházela  nesouvislá  sněhová  pokrývka.  Explantáty  byly  zabaleny  do alobalu  a  uloženy 

pro transport  do  polyetylenového sáčku.  Takto  zabezpečené  byly převezeny do  laboratoře 

tkáňových kultur Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a dále zpracovány.

Rostlinný  materiál  z  vrby  hrotolisté  (S.  hastata)  a  S.  x  chlorophana byl  odebrán 

z jedinců umístěných ve skleníku Katedry botaniky PřF UP v Olomouci na ulici Šlechtitelů. 

Řízky pro výsadbu těchto jedinců byly odebírány z Hrubého Jeseníku, ale bez bližšího určení 

místa sběru.

Pro sběr rostlinného materiálu z ohrožených druhů vrb byly získány patřičné výjimky 

ze zákonů dle paragrafu 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 sb. a paragrafu 56 odst. 1 a 2 zákona č. 

114/1992 sb. od úřadů ochrany přírody (KRNAP, Správa CHKO Jeseníky). 
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Mapa 1: Umístění lokality Tabulové skály (www.mapy.cz)

3.2 Povrchová sterilizace
Připravený rostlinný materiál odebraný z mateřských rostlin byl v laboratoři opláchnut 

vodou od nečistot a poté povrchově sterilizován v následujících krocích:

- ponoření do kádinky s 70% ethanolem

-  ponoření  do  2,5%  (5%)  roztoku  chloraminu  B  a  umístění  na  třepačku  (třepání 

probíhalo po celou dobu sterilizace chloraminem B, při 250 rpm) (Obr. 10 a 11)

-  promívání ve sterilní  destilované vodě v aseptickém prostředí  flowboxu po dobu 

3x5 minut

-  odříznutí  konců  explantátu  u  nodálních  segmentů  a  bazální  části  u  vzrostných 

vrcholů

- umístění explantátů na 1/2 MS médium

Doba,  po  kterou  byly  explantáty  ponořeny  ve  sterilizačních  roztocích,  závisela 

na genotypu a druhu explantátu (Tab. 2).
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Tab. 2: Přehled použité povrchové sterilizace 2,5% chloraminem B (v min)

genotyp explantát první sterilizace druhá sterilizace použití PPM
S. alba vzrostný vrchol 10 - -
S. matsudana vzrostný vrchol 10 - -
S. herbacea nodální segment 5 2 ano
S. x chlorophana nodální segment 7 1 ano
S. hastata nodální segment 7 1 ano
S. lapponum vzrostný vrchol 10 - -

7 2 -

 U vrby bylinné (S. herbacea), vrby hrotolisté (S. hastata),  S. x chlorophana a části 

explantátů vrby laponské (S. lapponum) byly následující den po první povrchové sterilizaci 

explantáty  sterilizovány  znovu,  tentokrát  ovšem  bez  užití  ethanolu  a  při  zkrácené  době 

působení chloraminu B (Tab. 2). Zároveň byl u těchto genotypů po druhé sterilizaci testován 

vliv přítomnosti PPM v kultivačním médiu na snížení kontaminací (Tab. 2).

3.2.1 Chloramin B

Je  jemně  krystalický  bílý  prášek  s  charakteristickým slabým zápachem po chlóru. 

Chemický  název  chloraminu  B  je  N-chlorbenzensulfonamid  (C6H6ClNO2S).  Přípravek  je 

klasifikován  jako nebezpečný,  zdraví  škodlivý  a  dráždivý.  Ve vodných  roztocích  dochází 

k jeho hydrolýze a uvolňuje se aktivní chlór. Chloramin B je dezinfekční přípravek se širokým 

spektrem  účinnosti  (baktericidní,  fungicidní,  virucidní)  využívaný  především  v lékařské, 

veterinární, potravinářské a všeobecné praxi na dezinfekci ploch a povrchů.

3.3 Kultivační média
Pro multiplikaci a prolongaci bylo použito 1/2 MS médium (Murashige a Skoog 1962) 

(Příloha  1),  doplněné  o  rostlinné  hormony  BAP,  IBA,  ZEA  a  TDZ  (Tab.  3), 

glutamin 100 mg/l,  kaseinhydrolyzát  100 mg/l  a  sacharózu  30  g/l.  V některých  případech 

doplněné o antibiotika nebo PPM. Média byla zpevněna agarem o koncentraci 8 g/l. Médium 

OK bylo doplněno o 20 mg/l kyseliny askorbové a 20 g/l sacharózy.
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Tab.  3:  Koncentrace  rostlinných  hormonů  v  jednotlivých  médiích  určených 

pro mikropropagaci (v mg/l).

médium BAP IBA ZEA TDZ
A 1,0 - - -
B 1,0 0,1 - -
C 1,0 - 0,1 -
D - 0,1 - 0,05

OK 0,01 0,01 - -

Pro  zakořenění  rostlin  v  podmínkách   in  vitro bylo  použito  WPM  médium 

(Lloyd a McCown 1980) (Příloha 2), doplněné o auxiny IBA a NAA (Tab. 4).

Tab. 4: Koncentrace auxinů v médiích určených pro zakořenění in vitro (v mg/l).

médium IBA NAA
WPM1 0,5 0,5
WPM2 0,4 0,4

3.3.1 Antibiotika

Vzhledem  ke  kontaminacím,  které  se  objevily  při  zakládání  aseptických  kultur 

u nodálních segmentů vrby bílé  (S. alba)  a  vrby matsudovy (S. matsudana),  byl  u  těchto 

genotypů  testován  vliv  antibiotik  přidaných  do  MS  média  na  výskyt  kontaminací. 

Jako antibiotika  byla  použita  kombinace  látek  ampicilinu  400  mg/l  (polosyntetické 

širokospektré  antibiotikum ze  skupiny  aminopenicilinů,  používané  při  léčbě  bakteriálních 

infekcí), chloramphenicolu 100 mg/l (syntetické širokospektré bakteriostatické antibiotikum) 

a amphotericinu 10 mg/l (polyenové antibiotikum s antimykotickým účinkem).

3.3.2 Plant preservative mixture (PPM)

PPM je termostabilní směs methylchloroisothiazolinonu, methylisothiazolinonu a solí 

hořčíku  (chlorid  hořečnatý,  dusičnan  hořečnatý)  s  baktericidním  a  fungicidním účinkem. 

Aktivní  složky  PPM  pronikají  do  buněk  hub  a  bakterií,  kde  narušují  citrátový  cyklus, 

elektronový transportní řetězec a absorpci monosacharidů a aminokyselin. Při použití vhodné 

koncentrace v kultivačním médiu nemá PPM vliv na vitalitu explantátu, ani nezpomaluje jeho 
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vývoj. Pro účely našeho výzkumu byla zvolena koncentrace PPM v živných médiích 0,1 % 

(Kraj a Dolnicki 2003).

3.3.3 Kultivace

Kultivace všech explantátů probíhala v kultivační místnosti s denním režimem 16/8 h 

den/noc a teplotou 22±2°C.

3.4 Převod do nesterilních podmínek (in vivo)
Parafilmem  zapečetěné  alobalové  víko,  kterým  byly  baňky  se  zakořeněnými 

explantáty uzavřeny,  se  nejprve  nahradilo  prodyšnou potravinářskou fólií.  Takto  uzavřené 

explantáty se vrátily zpět do kultivační místnosti. Prodyšná fólie zabezpečila sterilní prostředí 

a navíc snížila vlhkost vzduchu, takže rostlina byla nucena uvést do chodu své průduchy a 

vytvořit  ochrannou  vrstvu  (kutikulu).  Poté  bylo  potřeba  přesadit  explantáty  do porézního 

prodyšného substrátu, aby se vytvořilo kořenové vlášení, které se v agarem zpevněném médiu 

bez přístupu vzduchu netvoří. 

3.4.1 Perlit

Jako substrát  pro převod explantátů z agarem zpevněného média byl zvolen perlit. 

Perlit  je  lehká,  zrnitá,  pórovitá  hmota  bílé  nebo  šedobílé  barvy,  vyráběná  tepelným 

zpracováním amorfního křemičitanu hlinitého (Al2Si2O5(OH)4) sopečného původu, který patří 

ke kyselým vulkanickým sklům obdobně jako obsidián, smolek a pemza, od kterých se liší 

obsahem chemicky vázané vody. Tepelným zpracováním (expandací) při teplotách 900-1300 

°C vznikne produkt ve formě drobných dutých kuliček různých velikostí. 
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4 Výsledky

Experimenty  byly  prováděny  u  genotypů  vrby  bílé  (S.  alba),  vrby  matsudovy 

(S. matsudana),  vrby laponské  (S.  lapponum),  vrby bylinné  (S.  herbacea),  vrby hrotolisté 

(S. hastata) a křížence S. x chlorophana v období od března 2010 do ledna 2011 v laboratoři 

tkáňových kultur Katedry botaniky PřF UP v Olomouci.

4.1 Povrchová sterilizace
Povrchová sterilizace byla nejprve testována u vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy 

(S. matsudana)  (Tab. 5).  Při  povrchové sterilizaci nodálních segmentů byla doba působení 

70% ethanolu 2 min a doba působení 2,5% chloraminu B 5 min. Všechny explantáty v tomto 

případě kontaminovaly a prodloužení doby působení chloraminu B na 10 min nebylo účinné. 

Přidání  antibiotik  do  média  nemělo  na  výskyt  kontaminací  vliv.  Při  snížení  koncentrace 

chloraminu B na 2,5 % a prodloužení doby působení na 20 min s třepáním na třepačce u vrby 

matsudovy  (S.  matsudana)  kleslo  množství  kontaminací  na  70  %,  ale  explantáty 

bez kontaminací silně nekrotizovaly.

Při  povrchové sterilizaci  vzrostných vrcholů vrby bílé  (S. alba)  a  vrby matsudovy 

(S. matsudana) byla doba působení 70% ethanolu 8 s a 2,5% chloraminu B 10 min s třepáním 

na třepačce  (Obr.  12 a 13).  V tomto  případě kontaminovalo u vrby bílé  (S.  alba)  2,3  % 

explantátů a u vrby matsudovy (S. matsudana) 3,3 % explantátů.

Tab. 5: Výskyt kontaminací (v %) u vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana) 

vzhledem k druhu explantátu, koncentraci (v %) chloraminu B a jeho době působení (v min)

genotyp explantát koncentrace 
chloraminu B

doba působení 
chloraminu B kontaminace

S. alba
nodální segment 5 5 100
vzrostný vrchol 2,5 10 2,3

S. matsudana
nodální segment

5 5 100
2,5 20 70

vzrostný vrchol 2,5 10 3,3

Při povrchové sterilizaci vrby laponské (S. lapponum) byly použity jako explantáty 
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vzrostné  vrcholy.  Doba  působení  70%  ethanolu  byla  8  s  a  2,5% chloraminu  B  10  min 

s třepáním na třepačce (Obr. 14). Všechny explantáty kontaminovaly i přes doplnění živného 

média o antibiotika (Obr. 15 a 16).

Dále byla při povrchové sterilizaci vzrostných vrcholů vrby laponské (S. lapponum) 

testována  metoda  dvojí  sterilizace.  Doba  působení  70%  ethanolu  byla  1  min 

a 2,5% chloraminu  B  7  min  s  třepáním  na  třepačce.  Při  druhé  sterilizaci  působil 

2,5% chloramin  B po dobu 2  min  s  třepáním na  třepačce.  Z  takto  ošetřených  explantátů 

kontaminovalo po 3 dnech jen 20 %, ale po dvou týdnech od sterilizace dalších 52 % silně 

nekrotizovalo.

Při  povrchové sterilizaci  vzrostných vrcholů vrby bylinné (S.  herbacea)  byla  doba 

působení  70% ethanolu  8  s  a  2,5% chloraminu  B  10  min  s  protřepáváním na  třepačce. 

Všechny takto ošetřené explantáty kontaminovaly (Obr. 17). 

Nodální  segmenty vrby bylinné  (S.  herbacea)  byly při  první  povrchové sterilizaci 

vystaveny  působení  70%  ethanolu  po  dobu  8  s  a  2,5%  chloraminu  B  po  dobu  5  min 

s třepáním na  třepačce.  Při  druhé  sterilizaci  působil  2,5%  chloramin  B  po  dobu  2  min 

s třepáním na třepačce. Na 1/2 MS médium pak bylo vysazeno 12 explantátů a dalších 12 na 

1/2 MS médium doplněné 0,1% PPM (Obr. 18). Všechny explantáty na 1/2 MS médiu bez 

PPM kontaminovaly, na 1/2 MS médiu doplněném 0,1% PPM zůstalo bez kontaminace 3 dny 

po sterilizaci pouze 20 % explantátů (Tab. 6). Jen u jednoho z nich se později neprojevily 

vnitřní kontaminace. 

Tab. 6:  Vliv PPM na výskyt kontaminací 3 dny po povrchové sterilizaci nodálních segmentů 

S. x chlorophana, vrby bylinné (S. herbacea) a vrby hrotolisté (S. hastata) 

genotyp PPM celkový počet 
explantátů

počet 
nekontaminovaných 

explantátů

S. x chlorophana
ne 12 0
ano 27 6

S. herbacea
ne 15 0
ano 15 3

S. hastata
ne 14 0
ano 12 1
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Povrchová sterilizace nodálních segmentů vrby hrotolisté (S. hastata) byla provedena 

jako u vrby bylinné (S. herbacea), s tím rozdílem, že doba působení 2,5% chloraminu B byla 

při  první  sterilizaci  7  min  a  při  druhé  1  min.  Na  1/2  MS  médium  pak  bylo  vysazeno 

14 explantátů a na 1/2 MS médium doplněné 0,1% PPM 12 explantátů (Obr. 19). Všechny 

explantáty na 1/2 MS médiu bez PPM kontaminovaly,  z explantátů uložených na 1/2 MS 

médiu doplněném 0,1% PPM nekontaminoval 3 dny po sterilizaci jediný explantát (Tab. 6). 

Ten však jen slabě prorostl a dále se nevyvíjel.

Povrchová sterilizace  S. x chlorophana byla prováděna stejně jako u vrby hrotolisté 

(S. hastata).  12  explantátů  pak  bylo  umístěno na  1/2  MS médiu  a  27  na  1/2  MS médiu 

doplněném 0,1% PPM (Obr. 20). Explantáty umístěné na 1/2 MS médiu bez PPM všechny 

kontaminovaly.  Z  explantátů  umístěných  na  1/2  MS  médiu  doplněném  0,1%  PPM 

nekontaminovalo 3 dny po sterilizaci 22,3 % (Tab. 6).

Povrchová  sterilizace  vzrostných  vrcholů  u  vrby bílé  (S.  alba)  a  vrby  matsudovy 

(S. matsudana)  byla velmi úspěšná a podařilo  se založit  aseptické kultury téměř ze všech 

použitých vzrostných vrcholů.  U vrby laponské (S. lapponum)  bylo množství kontaminací 

nízké,  ale vzhledem k vysokému výskytu nekróz bylo pro další experimenty použitelných 

jen 28 % vysazených explantátů. U vrby bylinné (S. herbacea) se aseptickou kulturu podařilo 

založit jen u jednoho explantátu. U vrby hrotolisté (S. hastata) a S. x chlorophana pomohlo 

doplnění média o PPM, ale i s PPM byl počet explantátů bez kontaminací velmi nízký.

4.2 Mikropropagace

Rostoucí  explantáty  vrby  bílé  (S.  alba)  a  vrby  matsudovy  (S. matsudana)  byly 

začátkem dubna 2010 pasážovány na růstová média A, B, C, D (Tab. 3). 

Po 8 týdnech  bylo  zhodnoceno  zmnožení,  délka  a  počet  výhonků  na  explantát 

(Obr. 21 a  22)  a  byly  pasážovány  na  nová  růstová  média  o  stejném  složení.  Po  dalších 

8 týdnech byla provedena pasáž na média určená k zakořenění explantátů. Výskyt vnitřních 

kontaminací, které se projevily v průběhu kultivace, a ztráty vlivem nekrotizace jsou uvedeny 

v  Tab. 7. Z tabulky je zřejmé, že pro genotyp vrby bílé (S. alba) byla nejvhodnější růstová 

média A a B, na kterých k nekrotizaci nedocházelo vůbec nebo jen minimálně (na růstovém 

médiu A šlo pouze o dva explantáty, které nekrotizovaly, ostatní byly bez nekróz). Vnitřní 

kontaminace se projevovaly při pasážování, po odřezání bazální části. 
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Tab. 7: Ztráty kontaminací a nekrotizací na růstových médiích A, B, C a D u explantátů vrby 

bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana)

genotyp médium počet 
explantátů

ztráty 
kontaminací

ztráty 
nekrotizací

S. alba

A 12 3 2
B 12 3 0

C 11 3 5
D 11 3 4

S. matsudana

A 12 3 6
B 12 7 3

C 12 6 3
D 12 1 6

Tab. 8: Zmnožení a kvalita explantátů vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana) 

po 8 týdnech kultivace

genotyp médium
% 

rostoucích 
explantátů

průměrné 
zmnožení kvalita explantátů

S. alba

A 58,3 5 ø výška 3,6 cm, větvení 1,8; slabá 
vitrifikace listů, minimální nekrotizace, 

zduřelá báze 
B 75 1,4 ø výška 2,4 cm, větvení 1,1; střední 

vitrifikace lístků, slabé nekrózy, zduřelá 
báze

C 18,2 2 ø výška 1,6 cm, větvení 2,4; vysoký výskyt 
nekróz a vitrifikace lístků, zduřelá báze

D 36,9 2,2 ø výška 1,4 cm, větvení 2,7; vysoký výskyt 
nekróz a vitrifikace lístků, zduřelá báze

S. matsudana

A 33,3 1,8 ø výška 0,9 cm, větvení 2; silná nekróza i 
vitrifikace lístků, zduřelá báze

B 33,3 2,5 ø výška 1,1 cm, větvení 1,6; střední 
nekrotizace i vitrifikace lístků, zduřelá báze 

C 25 3,3 ø výška 1,5 cm, větvení 3,7; střední 
nekrotizace i vitrifikace lístků, zduřelá báze

D 41,6 3,5 ø výška 1,6 cm, větvení 3,8; silná 
vitrifikace celých rostlinek i nekrotizace, 

zduřelá báze
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U genotypu vrby matsudovy (S. matsudana)  bylo nejnižších ztrát  vlivem vnitřních 

kontaminací  dosaženo na  kultivačních  médiích A a D,  vlivem nekróz na  médiích B a C. 

Výsledky porovnávání zmnožení a kvality explantátů vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy 

(S. matsudana) jsou uvedeny v Tab. 8. 

Vrba bílá (S. alba) měla nejlepší zmnožení i kvalitu explantátů na růstovém médiu A. 

Na růstovém médiu B měly její explantáty nejmenší zmnožení, ale kvalita explantátů byla 

stále  dobrá.  Na  růstových  médiích  C  a  D  měly  explantáty  vrby  bílé  (S. alba)  střední 

zmnožení, ale jejich kvalita byla velmi špatná - lístky vitrifikovaly a projevovaly se silné 

nekrózy.  Explantáty vrby matsudovy (S. matsudana)  měly nejlepší  zmnožení  na růstovém 

médiu  D,  kvalita  však  byla  u  všech  růstových  médií  špatná  (silná  nekrotizace  rostlinek, 

vitrifikace lístků i celých rostlinek), nejlepší na růstových médiích B a C.

Explantáty vrby laponské (S. lapponum) a S. x chlorophana byly sázeny na médium 

OK  (Tab.  3),  s  nižším obsahem sacharózy,  BAP a  přídavkem kyseliny  askorbové  oproti 

médiím A, B, C a D. 

U vrby laponské  (S.  lapponum)  bylo  po první  pasáži  (8  týdnů)  zjištěno  průměrné 

zmnožení 3,5 na explantát. Explantáty byly normálního vzhledu, bez nekróz, vitrifikace nebo 

tvorby kalusu (Obr. 23). Větvení bylo 3,2  prýtu na explantát a prýty dosahovaly vysokého 

vzrůstu  -  v  průměru  6  cm.  Při  druhé  pasáži  (dalších  8  týdnů)  byla  kvalita  explantátů 

srovnatelná s první pasáží. Průměrné zmnožení v druhé pasáži bylo 4,7 na explantát.

Explantátům  S.  x  chlorophana vysazeným  na  médium  OK  prorůstaly  pupeny, 

ale až na jeden  explantát  se  všechny  po  prorostení  pupene  přestaly  dále  vyvíjet.  Jediný 

explantát,  který  vytvářel  lístky  a  rostl  do  výšky,  měl po  12  týdnech  kultivace 

zmnožení 4 a vytvořil 4 prýty o průměrné délce 1,8 cm (Obr. 24).

Jediný explantát vrby bylinné (S. herbacea), u kterého se neprojevily kontaminace, 

jen slabě prorostl a dále se nevyvíjel. Na růstové médium OK proto nebyl pasážován.

Uspokojivého  zmnožení  a  kvality  explantátů  bylo  dosaženo  u  vrby  bílé  (S.  alba) 

na růstovém médiu A. Explantáty vrby matsudovy (S. matsudana) trpěly na všech čtyřech 

médiích nekrózami a vitrifikací. Jako nejvhodnější bylo vybráno médium C, na kterém bylo 

dosaženo druhého nejvyššího zmnožení, ale nekrotizace byla slabší než na médiu D. Vrba 

laponská (S. lapponum)  měla na růstovém médiu  OK dobré zmnožení  a  zároveň netrpěla 

vitrifikací  ani nekrózami.  U  S.  x  chlorophana mohl  být  špatný  vývin  většiny  explantátů 

způsoben  nepřiměřeně  agresivní  povrchovou  sterilizací.  Je  proto  potřeba  provést  další 
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experimenty pro stanovení vhodnosti média OK pro tento genotyp, případně pro stanovení 

vhodnějšího růstového média.

4.3 Zakořeňování in vitro
Koncem  července  2010  byly  explantáty  vrby  bílé  (S.  alba)  a  vrby  matsudovy 

(S. matsudana)  namnožené  na  růstových  médiích  A,  B,  C  a  D  pasážovány  na  média 

(WPM1 a WPM2)  určená  k  zakořenění  explantátů  in  vitro.  Po  4  týdnech  kultivace  byla 

hodnocena délka, množství a větvení kořínků (Tab. 9) (Obr. 25, 26, 27 a 28).

Na kořenícím médiu WPM1 tvořila vrba bílá (S. alba) velké množství kořenů, které 

se však  jen velmi  málo dále  větvily.  Celkový vzhled rostlinek byl  normální  -  bez nekróz 

a vitrifikace.  Na  médiu  WPM2 tvořily  její  rostlinky  méně  kořenů,  které  se  více  větvily, 

ale byl u nich zaznamenán vyšší výskyt nekróz.

Tab. 9: Rostlinky vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana) po 4 týdnech kultivace 

na médiích WPM1 a WPM2

genotyp médium Ø počet 
kořenů

Ø délka 
kořenů (cm) kvalita explantátů

S. alba
WPM1 7,2 1,8  explantáty bez nekróz, 

kořeny se slabým větvením

WPM2 3,5 0,9 střední výskyt nekróz, kořeny 
se středním větvením

S. matsudana
WPM1 2,6 2,7 slabý výskyt nekróz, kořeny 

bohatě větvené

WPM2 3,3 1,3 střední výskyt nekróz, kořeny 
se středním větvením

Explantáty vrby matsudovy (S. matsudana)  tvořily na médiu WPM1 dlouhé,  dobře 

větvené kořeny, přičemž výskyt nekróz byl zanedbatelný. Na médiu WPM2 tvořily explantáty 

více kořenů, ale ty byly kratší, s nižším větvením a rostlinky s větším výskytem nekróz.

Explantáty vrby laponské  (S.  lapponum)  velmi  dobře  kořenily na  růstovém médiu 

OK, a  jejich  pasážování  na  kořenící  médium proto  nebylo  nutné.  Průměrný počet  kořenů 

na rostlinku byl po 8 týdnech kultivace 6,6; kořeny byly dlouhé průměrně 4,6 cm a dobře 

větvené (Obr. 29).

Explantát  S. x chlorophana, který rostl normálně, kořenil přímo na médiu OK také, 
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takže jeho pasáž na kořenící médium nebyla nezbytná, ale po 12 týdnech kultivace vytvořil 

jen 6 krátkých kořínků (v průměru 1,3 cm), které se téměř nevětvily (Obr. 30).

Kořenění vrby bílé (S. alba) bylo lepší na kořenícím médiu WPM1, na kterém její 

explantáty  vytvářely  bohatší  kořenový  systém  a  i  kvalita  explantátů  byla  lepší.  Rovněž 

pro vrbu matsudovu bylo médium WPM1 vhodnější. Kořenění vrby laponské (S. lapponum) 

na médiu OK bylo velmi kvalitní a explantáty se celkově velice dobře vyvíjely. Explantáty 

S. x chlorophana na médiu OK vyvíjely jen málo bohatý kořenový systém, což je ve srovnání 

s vrbou laponskou (S. lapponum) způsobeno pravděpodobně predispozicemi obou genotypů. 

Bylo by proto vhodné vyzkoušet pro tento genotyp při  budoucích experimentech kořenící 

médium o jiném složení či koncentraci fytohormonů.

4.4 Převod do nesterilních podmínek
Explantátům vrby bílé (S. alba) zakořeněným na médiích WPM1 a WPM2 byl nejprve 

alobalový  uzávěr  zajištěný  parafilmem vyměněn  za  prodyšnou  potravinářskou  fólii,  kvůli 

obnově  funkčnosti  průduchů  a  kutikuly.  Po  2  týdnech  pak  byly  explantáty  vyjmuty 

z kultivačních  nádob,  důkladně  omyty  od  kořenícího  média,  zasazeny  do  květináčků 

s perlitem a umístěny do plastového skleníku za okno laboratoře (Obr. 31).

Všechny  explantáty  se  uchytily,  ale  působením  plísní  rostoucích  pravděpodobně 

ze špatně  vymytého  agarového  média  jich  8  z  12  odumřelo.  Všechny ostatní  se  vyvíjely 

normálně, bez nekróz nebo vitrifikace (Obr. 32 a 33). Explantáty z média WPM1 dosahovaly 

díky většímu kořenovému systému i většího vzrůstu.
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5 Diskuze
5.1 Povrchová sterilizace

U genotypů ohrožených druhů vrb, které se přirozeně vyskytují jen v malém počtu 

jedinců  a  odběr  explantátů  je  omezený,  je  převod  explantátů  do  aseptického  prostředí 

bez poškození jejich pletiv významnou fází.

Při  povrchové sterilizaci vzrostných vrcholů vrb běžně vysazovaných jako městská 

zeleň - vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana) - se použití komerčně vyráběného 

přípravku chloramin B ukázalo jako velice efektivní. Množství kontaminací bylo minimální 

a explantáty nevykazovaly známky poškození  pletiv.  Použití  stejného postupu na vzrostné 

vrcholy  vrby  bylinné  (S.  herbacea)  a  vrby  laponské  (S.  lapponum)  se ale  ukázalo  jako 

neúčinné. Všechny ošetřené explantáty rychle kontaminovaly. Tento fakt mohl být zapříčiněn 

odběrem explantátů na jiné lokalitě (Tabulové skály, Hrubý Jeseník). Při užití dvojí sterilizace 

na vzrostné vrcholy vrby laponské (S. lapponum) sice množství kontaminací rapidně kleslo 

až na 20 %, ale vyskytly se nekrózy (52 %) kvůli poškození pletiv explantátu sterilizačním 

roztokem.  U  tohoto  genotypu  však  nebylo  testováno  užití  PPM v  kultivačním médiu,  se 

kterým by bylo možné zkrátit dobu povrchové sterilizace chloraminem B (Kraj a Dolnicki 

2003). Rovněž u vzrostných vrcholů vrby bylinné (S. herbacea) by mohlo užití metody dvojí 

sterilizace a doplnění kultivačního média o PPM snížit  výskyt  kontaminací v zakládaných 

aseptických kulturách (Kraj a Dolnicki 2003).

Při  zakládání aseptických kultur z nodálních segmentů vrby bylinné (S. herbacea), 

vrby hrotolisté (S. hastata) a S. x chlorophana byla úspěšnost i při  užití PPM  velmi  nízká 

(8-22 % explantátů bez kontaminací). Kraj a Dolnicki (2003) uvádějí, že při koncentraci PPM 

v  kultivačním  médiu  do  0,2  %  nemá  PPM  vliv  na  vývoj  explantátů.  Snížení  množství 

kontaminací by tedy mohlo být dosaženo zvýšením koncentrace PPM v kultivačním médiu 

z námi užité koncentrace 0,1 % na 0,2 %. Další možností je využití narašených vzrostných 

vrcholů místo nodálních segmentů, jejichž sterilizace se ukázala u vrby bílé (S. alba) a vrby 

matsudovy (S. matsudana) jako jednodušší a úspěšnější.

Chloramin B není běžně užívanou látkou pro povrchovou sterilizaci explantátů vrb. 

Častěji se povrchová sterilizace explantátů vrb provádí chlornanem sodným (Bhojwani 1980; 

Neuner a Beiderbeck 1993) nebo chloridem rtuťnatým (Dhir a kol. 1984; Park a kol. 2008). 

Bhojwani  (1980)  neuvádí  úspěšnost  sterilizace  nodálních  segmentů  u kříženců  vrby  bílé 

a matsudovy (S. alba x matsudana), jen koncentraci komerčně vyráběného přípravku „Janola“ 
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20 %, jehož základem je 3% roztok chlornanu sodného, a dobu sterilizace 15-20 min. Neuner 

a Beiderbeck  (1993)  uvádějí  množství  kontaminací  u  nodálních  segmentů  vrby  jívy 

(S. caprea) mezi 6 a 69 % při koncentraci chlornanu sodného 1 % a době sterilizace 20 min. 

Dhir a kol. (1984) neuvádějí úspěšnost při sterilizaci nodálních segmentů vrby babylonské 

(S. babylonica), jen koncentraci chloridu rtuťnatého 0,2 % při době působení 10 min. Park 

a kol. (2008) uvádí, že při sterilizaci nodálních segmentů S. pseudolasiogyne 0,2% chloridem 

rtuťnatým po dobu 10 min  získali  78 % explantátů  bez kontaminací  a  z  nich  44 % bylo 

s prorůstajícími pupeny.

Snaha  vyhnout  se  použití  chlornanu  sodného  a  chloridu  rtuťnatého  a  využít 

při povrchové sterilizaci  explantátů  chloramin  B vychází  z  agresivní  povahy těchto  látek. 

Pokud  by  se  však  ukázala  sterilizace  chloraminem  B  i  při  dalších  experimentech  jako 

neúčinná nebo s minimálním účinkem, může se přistoupit  i  k použití   chlornanu sodného 

a chloridu rtuťnatého za účelem získání aseptické kultury.

5.2 Mikropropagace
Stanovení  vhodného  média  pro  množení  explantátů  je  základním  ukazatelem 

ekonomické  šetrnosti  postupu  mikropropagace.  Navíc  dosažením  maximálního  zmnožení 

explantátů klesají nároky na množství explantátů odebíraných v terénu a tím se minimalizuje 

poškození mateřských rostlin.

U růstového média A (BAP 1 mg/l) uvádí Dhir a kol. (1984), že u nodálních segmentů 

vrby babylonské (S. babylonica) sice docházelo k silnému axilárnímu větvení - 15,2 výhonku 

na explantát, ale jednotlivé výhonky byly krátké - 0,5-1 cm. Explantáty vrby bílé (S. alba) se 

při  experimentech  na  tomto  médiu  větvily  málo  (1,8  výhonku/explantát),  ale dosahovaly 

nejvyššího vzrůstu ve srovnání s médii B, C a D. Explantáty vrby matsudovy (S. matsudana) 

se  na  médiu  A větvily,  ve  srovnání  s výsledky,  které  uvádí  Dhir  a  kol.  (1984),  málo 

(2 výhonky/explantát), ale dosahovaly obdobně nízkého vzrůstu (ø 0,9 cm). 

Chalupa  (2002)  uvádí  u  nodálních  segmentů  jeřábu  ptačího  (Sorbus  aucuparia) 

pěstovaných  na  růstovém médiu  B  (BAP 1  mg/l;  IBA 0,1  mg/l)  8,2  výhonku/explantát, 

ale nízký vzrůst výhonků - ø 1,1 cm.  Explantáty vrby bílé (S. alba) na tomto růstovém médiu 

dosahovaly vzrůstu  ø  2,4 cm a tvořily 1,1 výhonku/explantát.  Explantáty vrby matsudovy 

(S. matsudana) dosahovaly vzrůstu ø 1,1 cm a vytvářely 1,6 výhonku/explantát.

Cui  a  kol.  (2009)  uvádí  u  vzrostných  vrcholů  šeříku  hyacintokvětého 
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(Syringa x hyacinthiflora)  pěstovaných  na  médiu  C  (BAP 1  mg/l;  ZEA 0,1  mg/l)  vzrůst 

ø 5,3 cm a vznik 6,5 pupene/explantát. Větvení explantátů vrby bílé (S. alba) na růstovém 

médiu  C  bylo  ø  2,4  a vzrůst  byl  ø  1,6  cm.  I  explantáty  vrby matsudovy (S. matsudana) 

se dobře větvily - 3,7 výhonku/explantát a jejich vzrůst byl srovnatelný s explantáty vrby bílé 

(S. alba) -  ø 1,5 cm.

U nodálních segmentů jeřábu ptačího (S. aucuparia) pěstovaných na růstovém médiu 

D  (IBA 1,0 mg/l; ZEA 0,05  mg/l)  uvádí  Chalupa (2002)  vznik  7,8  výhonku/explantát, 

ale poukazuje na jejich velmi nízký vzrůst - ø 0,5 cm. Na tomto růstovém médiu tvořila vrba 

bílá (S. alba) nejvíce výhonků - 2,7 výhonků/explantát,  ale měla na něm zároveň nejnižší 

vzrůst - ø 1,4 cm. I explantáty vrby matsudovy (S. matsudana) se na tomto růstovém médiu 

větvily dobře, tvořily 3,8 výhonku/explantát a dorůstaly délky v průměru 1,6 cm.

Rozdíly  ve  výsledcích  provedených  experimentů  vůči  výše  uvedeným  literárním 

zdrojům  mohou  být  zapříčiněny  rozdílnými  predispozicemi  jednotlivých  genotypů 

i rozdílným typem použitých explantátů, protože jako explantátů u vrby bílé (S. alba) a vrby 

matsudovy (S. matsudana) bylo použito vzrostných vrcholů. Vrba bílá (S. alba) reagovala 

pozitivně  na  vyšší  koncentrace  BAP v  růstovém  médiu  a  přidání  hormonů  IBA a  ZEA 

do média  či  absence  BAP  v  růstovém  médiu  měly  na  vývoj  explantátů  negativní  vliv, 

co se týče  zmnožení  i  výskytu  nekróz  a  vitrifikace.  Naopak  explantáty  vrby  matsudovy 

(S. matsudana) se na růstovém médiu pouze s BAP  vyvíjely jen velice slabě, ale doplnění 

tohoto média o ZEA mělo na explantáty velice pozitivní vliv; zmnožení bylo vyšší a výskyt 

nekróz  a  vitrifikace  nižší.  V  průběhu  kultivace  explantátů  vrby  bílé  (S.  alba)  a  vrby 

matsudovy (S. matsudana) byl největším problémem vznik nekróz a vitrifikace prýtů. Podle 

Hradilíka (2005) by mělo výskyt nekróz snížit častější pasážování (1-4 dny) v prvním měsíci 

kultivace. Se snížením výskytu nekróz a vitrifikace by mělo podle Hradilíka (2005) pomoci i 

přidání  kyseliny  askorbové,  kyseliny  citrónové,  aktivního  uhlí  nebo  polyvinylpyrrolidonu 

do růstového média. 

Výsledky zmnožení a kvality explantátů vrby laponské (S. lapponum) na médiu OK 

jsou  dostačující  pro  praktické  využití.  Vzhledem  ke  zmnožení  při  první  a  druhé  pasáži 

je možné  během 4  měsíců  kultivace  vypěstovat  v  průměru  16,45  nové  rostliny  na  jeden 

původně  vysazený  explantát.  Patrně  díky  kyselině  askorbové  obsažené  v  médiu  OK 

si explantáty  zachovávaly  v  průběhu  kultivace  normální  vzhled  bez  známek  nekrotizace 

či vitrifikace (Hradilík 2005).
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Vzhledem k tomu, že u S. x chlorophana rostl pouze jeden explantát, nelze u tohoto 

experimentu hodnotit vliv média OK. Explantát, který rostl, se vyvíjel dobře, zmnožení bylo 

dostatečné  pro  praktické  využití  (4  použitelné  prýty)  a  kvalita  dobrá  -  explantát  netrpěl 

nekrózami ani vitrifikací. Důvodem, proč se ostatní explantáty nevyvíjely, mohla být příliš 

vysoká koncentrace nebo dlouhá doba působení chloraminu B při povrchové sterilizaci, která 

poškodila pletiva explantátů. Při sterilizaci vzrostných vrcholů (místo nodálních segmentů) 

narašených  v  laboratorních  podmínkách  s  menším  přísunem  spor  než  při  venkovních 

podmínkách a užití vyšší koncentrace PPM (0,2 %) by se dalo zkrátit působení sterilizačního 

roztoku ke snížení nekrotizací explantátů.

Z  našich  výsledků  vyplývá,  že  vzrostné  vrcholy  jsou  vhodnější  pro  zakládání 

aseptických  kultur  u  studovaných  vrb  než  nodální  segmenty.  Nižší  výskyt  kontaminací 

u vzrostných vrcholů je pravděpodobně zapříčiněn krycími šupinami, které vzrostný vrchol 

z velké části chrání před sporami. Při rašení se pak vzrostný vrchol zbaví šupin a tím i spor, 

které na něm během dormance vrcholu ulpěly.

5.3 Zakořeňování in vitro

Chalupa (2002) uvádí u explantátů jeřábu ptačího (S. aucuparia) na kořenícím médiu 

WPM2 (IBA 0,4 mg/l; NAA 0,4 mg/l) průměrně 76,4 % zakořeněných explantátů. U vrby bílé 

(S.  alba)  a  vrby  matsudovy  (S.  matsudana)  tvořily  kořeny  všechny  explantáty  (100  %). 

Na kořenícím médiu WPM1 (IBA 0,5 mg/l; NAA 0,5 mg/l) se u obou explantátů tvořily lepší 

kořenové systémy než na kořenícím médiu WPM2 a na kořenícím médiu WPM2 byl vyšší 

výskyt nekróz. Slabě vyšší koncentrace IBA a NAA v kořenícím médiu tedy měla pozitivní 

vliv  na  tvorbu  kořenového  systému  i  kvalitu  prýtů.  Kořenové  systémy vzniklé  na  obou 

médiích  u  obou  genotypů  byly  vhodné  pro  převod  na  nesterilní  substrát  -  perlit.  Proti 

nekrózám,  které  byly  pozorovány  u  explantátů  vysazených  na  kořenící  médium  WPM2, 

by mohlo účinně pomoci doplnění média o kyselinu askorbovou, kyselinu citrónovou, aktivní 

uhlí nebo polyvinylpyrrolidon (Hradilík 2005).

U vrby laponské (S. lapponum) se na růstovém médiu OK při velmi nízké koncentraci 

BAP a IBA (0,01 mg/l) vytvářel velmi kvalitní kořenový systém. To znamená i ekonomickou 

a časovou šetrnost tohoto postupu, protože explantáty nemusejí být pasážovány na kořenící 

médium. Je však třeba ještě zjistit,  zda je tento kořenový systém plně funkční a rostlinka 

zvládne převod do nesterilního substrátu.
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Rostoucí explantát S. x chlorophana na médiu OK vytvářel jen slabý kořenový systém. 

Při  dalších  experimentech  by se  měla  provést  pasáž  na kořenící  média WPM1 a WPM2, 

na kterých bylo dosaženo dobrých výsledků u explantátů vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy 

(S. matsudana). 

5.4 Převod do nesterilních podmínek (in vivo)
Při převodu do nesterilních podmínek se jako největší problém ukázaly kontaminace 

houbovými organismy, které se vyvíjely pravděpodobně na špatně vymytém kořenícím médiu. 

Z  rostlinek  vysazených  do  perlitu  kvůli  těmto  kontaminacím rostly  jen  4  z  12.  Všechny 

rostlinky, u kterých se neobjevily kontaminace, se vyvíjely naprosto normálně, bez nekróz, 

vitrifikace  a  jiných  abnormalit.  Podle  Dhira  a  kol.  (1984)  by  se  mělo  při  odstraňování 

kořenícího média použít jemného štětce a poté má být kořenový systém rostlinky ponechán 

po 1 hod ve vodě, aby se zbavil sacharózy a ostatních organických látek ze svého povrchu, 

což rapidně snižuje množství houbových kontaminací.
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6 Závěr
Předkládaná bakalářská práce řeší mikropropagaci u vybraných druhů vrb.

1. Pro odvození aseptické kultury a mikropropagaci vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy 

(S. matsudana) byly vhodnější vzrostné vrcholy než nodální segmenty.

2. Byl navržen postup založení  in vitro kultury vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy 

(S. matsudana),  u  něhož  úspěšnost  povrchové  sterilizace  vzrostných  vrcholů  činila 

97,7 % u vrby bílé (S. alba) a 96,7 % u vrby matsudovy (S. matsudana).

3. Jako  optimální  růstové  médium  pro  vrbu  bílou  (S.  alba)  bylo  vybráno  médium 

A (BAP 1 mg/l)  a  pro  vrbu  matsudovu  (S.  matsudana)  médium  C  (BAP 1  mg/l; 

ZEA 0,05 mg/l).

4. Tvorba kořenů  in vitro u vrby bílé (S. alba) a vrby matsudovy (S. matsudana) byla 

úspěšně iniciována na obou kořenících médiích, pro oba genotypy bylo vybráno jako 

vhodnější kořenící médium WPM1 pro bohatost kořenů na něm vzniklých.

5. Úspěšně  se  podařilo  převést  rostlinky  vrby  bílé  (S.  alba)  z  prostředí  in  vitro 

na nesterilní substrát (in vivo).

6. Pro zakládání in vitro kultur vrby bylinné (S. herbacea), vrby laponské (S. lapponum), 

vrby  hrotolisté  (S.hastata)  a S. x chlorophana z  nodálních  segmentů  i vzrostných 

vrcholů je potřeba najít vhodnější postup sterilizace. Použitými postupy bylo získáno 

jen  20  % rostoucích  explantátů  vrby  laponské  (S.  lapponum)  a  3,7  % rostoucích 

explantátů S. x chlorophana.

7. Byl  potvrzen  pozitivní  vliv  PPM  na  četnost  výskytu  kontaminací  při  zakládání 

aseptických kultur.

8. Bylo stanoveno vhodné kultivační médium (OK - BAP 0,01 mg/l;  IBA 0,01 mg/l) 

pro mikropropagaci i zakořenění in vitro explantátů vrby laponské (S. lapponum).
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8 Přílohy
8.1 Textové přílohy
Příloha 1 - Složení média MS (Murashige a Skoog, 1962)

makroelementy mg/l mikroelementy mg/l vitamíny mg/l
MgSO4 . 7H20 370 H3BO3 6,2 thiamin.HCl 0,1
KH2PO4 170 MnSO4 . H2O 15,6 pyridoxin.HCl 0,5
KNO3 1900 ZnSO4 . 7H2O 8,6 kyselina 

nikotinová
0,5

NH4NO3 1650 Na2MoO4 . 2H2O 0,25 myo-inozitol 100
CaCl2 . 2H2O 440 CuSO4 . 5H2O 0,025 glycin 2

CoCl2 . 6H2O 0,025
KI 0,83
FeNaEDTA 36,7

pH 5,8; sterilizace autoklávováním, agar 8 g/l, sacharóza 20 g/l

Příloha 2 - Složení média WPM (Lloyd a McCown, 1980)

makroelementy mg/l mikroelementy mg/l vitamíny mg/l
MgSO4 . 7H20 180,54 H3BO3 6,2 thiamin.HCl 1
KH2PO4 170 MnSO4 . H2O 22,3 pyridoxin.HCl 0,5
Ca(NO3) . 2H2O 471,26 ZnSO4 . 7H2O 8,6 kyselina 

nikotinová
0,5

NH4NO3 400 Na2MoO4 . 2H2O 0,25 myo-inozitol 100
CaCl2 . 2H2O 72,5 CuSO4 . 5H2O 0,25 glycin 2
K2SO4 990 FeNaEDTA 36,7
pH 5,8; sterilizace autoklávováním, agar 8 g/l, sacharóza 20 g/l
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8.2 Fotografické přílohy
Obr. 1: Vrba hrotolistá (S. hastata) - habitus

Autor:  Jan  Ševčík;  Zdroj:  http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id99870/?

taxonid=38932&type=1

Obr. 2: Vrba laponská (S. lapponum) - habitus

Autor: Blanka Brandová; Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id32495/?taxonid=38934
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Obr. 3: Větévka s narašenými vzrostnými vrcholy vrby laponské (S. lapponum)

Obr. 4: Narašené vzrostné vrcholy vrby lapponské (S. lapponum)
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Obr. 5: Vrba bylinná (S. herbacea) - vzrostné vrcholy

Autor:  Jan  Ševčík;  Zdroj:  http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id119161/?

taxonid=38933&type=1

Obr. 6: S. x chlorophana - habitus

Autor:  R.  J.  Vašut  Zdroj:  http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/je-u-nas-vrba-
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hrotolista-ohrozena-hybridizaci.html?photoId=2509&galleryId=83

Obr. 7: Tabulové skály, Hrubý Jeseník

Autor: Petr Špaček; Zdroj: http://foto.mapy.cz/44772-Tabulove-skaly

Obr. 8: Vrba matsudova (S. matsudana) - narašené vzrostné vrcholy

Autor:  Jana  Pletichová;  Zdroj:  http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id116498/?

taxonid=38936&type=1
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Obr. 9: Vrba bílá (S. alba) - vzrostné vrcholy

Autor:  Jakub  Horák;  Zdroj:  http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id22730/?

taxonid=38920&type=1

Obr. 10: Vzrostné vrcholy vrby laponské (S. lapponum) v 2,5% chloraminu B
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Obr. 11: Protřepávání vzrostných vrcholů vrby laponské (S. lapponum) v průběhu sterilizace 

2,5% chloraminem B

Obr.  12:  Vzrostné  vrcholy  vrby bílé  (S.  alba)  na  1/2  MS živném médiu  po  sterilizaci  

2,5% chloraminem B
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Obr. 13:  Vzrostné vrcholy vrby matsudovy (S. matsudana) na 1/2 MS živném médiu po  

sterilizaci 2,5% chloraminem B

Obr.  14:  Vzrostné  vrcholy  vrby  laponské  (S.  laponnum)  na  1/2  MS živném médiu  po  

sterilizaci 2,5% chloraminem B
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Obr. 15: Kontaminace explantátů vrby laponské (S. lapponum) na 1/2 MS živném médiu  

doplněném o antibiotika

Obr. 16: Kontaminace explantátů vrby laponské (S. lapponum) na 1/2 MS živném médiu  

doplněném o antibiotika

51



Obr. 17:  Kontaminace explantátů vrby bylinné (S. herbacea) na 1/2 MS živném médiu

Obr.  18:  Nodální  segmenty  vrby  bylinné  (S.  herbacea)  na  1/2  MS  živném  médiu  

doplněném o PPM po druhé sterilizaci 2,5% chloraminem B
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Obr.  19: Nodální  segmenty  vrby  hrotolisté  (S.  hastata)  na  1/2  MS  živném  médiu  

doplněném o PPM po druhé sterilizaci 2,5% chloraminem B

Obr. 20: Nodální segmenty S. x chlorophana na 1/2 MS živném médiu doplněném o PPM 

po druhé sterilizaci 2,5% chloraminem B
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Obr. 21: Srovnání explantátů vrby bílé (S. alba) po 8 týdnech kultivace na jednotlivých  

růstových médiích

Obr.  22: Srovnání  explantátů  vrby  matsudovy  (S.  matsudana)  po  8  týdnech  kultivace  

na jednotlivých růstových médiích
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Obr. 23: Explantáty vrby laponské (S. lapponum)  na růstovém médiu OK po 8 týdnech  

kultivace

Obr. 24: Explantát S. x chlorophana na růstovém médiu OK po 12 týdnech kultivace
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Obr.  25: Kořeny vrby bílé (S. alba) po 8 týdnech kultivace na WPM1

Obr. 26: Kořeny vrby bílé (S. alba) po 8 týdnech kultivace na WPM1
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Obr. 27: Kořeny vrby bílé (S. alba) po 8 týdnech kultivace na WPM2

Obr. 28: Kořeny vrby bílé (S. alba) po 8 týdnech kultivace na WPM2
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Obr. 29: Kořeny vrby laponské (S. lapponum) po 8 týdnech kultivace na OK médiu

Obr. 30: Kořeny S. x chlorophana po 12 týdnech kultivace na OK médiu
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Obr. 31: Rostlinky vrby bílé (S. alba) po převodu do nesterilních podmínek (perlit)

Obr.  32: Rostlinky  vrby bílé  (S.  alba)  12  týdnů  po  převodu  z  WPM1 do  nesterilních  

podmínek (perlit)
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Obr.  33: Rostlinky  vrby bílé  (S.  alba)  12  týdnů  po  převodu  z  WPM2 do  nesterilních  

podmínek (perlit)
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