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Význam pěstování peckovin v České republice 

 

Ing. Martin Ludvík 
 

Ovocnářská unie ČR, Holovousy 

 

Pěstování peckovin je v České republice důleţitým odvětvím ovocnářství a má 

dlouholetou tradici. K dosaţení konkurenceschopnosti pěstitelů na společném trhu Evropské 

unie je nezbytné dosahovat vysokých výnosů a nejvyšší kvality. Základním předpokladem pro 

dosaţení rentability je kvalitní výsadbový materiál a výborný zdravotní stav výsadeb.  

      Mezi významné druhy peckovin, které se v České republice pěstují, patří zejména 

meruňky, broskvoně a slivoně. Celková výměra těchto tří ovocných druhů se blíţí ke 4 

tisícům hektarů produkčních sadů a tvoří tak celkem 22 % plochy ovocných sadů, které jsou 

v České republice obhospodařovány profesionálními ovocnáři. 

 

Pěstování broskvoní  
 

       Broskvoně se pěstují na celkové ploše cca 840 ha sadů. Plocha broskvoní se však 

v posledních letech výrazněji sniţuje. Důvodem je silná konkurence na trhu  broskví zejména 

z Řecka, Itálie a Španělska. Česká produkce se v této konkurenci obtíţně uplatňuje v síti 

obchodních řetězců. Uplatnění české produkce je spíše na lokálních trzích, kde jsou omezené 

moţnosti odbytu. Důsledkem této odbytové situace je výrazný pokles zájmu  pěstitelů o tento 

ovocný druh. V roce 2009 se nevysadily vůbec ţádné nové plochy broskvoní. V důsledku 

toho dochází ke stárnutí stávajících výsadeb, které je jedno z nejhorších ze všech ovocných 

druhů. Rovněţ produkce broskví v roce 2009 ve výši cca 3000 tisíce tun, byla jednou 

z nejniţších v historii a do budoucna lze očekávat ještě další pokles. 

 

Pěstování meruněk  
 

      Situace u meruněk je lepší neţ u broskvoní. I kdyţ i u meruněk došlo k poklesu  ploch 

v posledních patnácti letech o cca 600 ha, tak stávající plocha výsadeb činní 1.400 ha. 

Přestárlých výsadeb je kolem 40 % a to především odrůdy Velkopavlovické. Na rozdíl od 

broskví však vznikají nové výsadby meruněk a to zejména odrůd, které mají optimální trţní 

vlastnosti a je moţné je uplatnit v síti supermarketů. Konkurence na trhu u meruněk ze 

zahraničí jiţ není tak velká, jako třeba u broskví a to je pro pěstitele dobrá příleţitost pro 

další rozvoj výsadeb. V nových výsadbách by se měly objevovat zejména stolní odrůdy 

s dobrými trţními vlastnostmi (pevnost, odolnost proti otlaku, atraktivní zbarvení) a to na 

úkor odrůd na zpracování, které v našich výsadbách převaţovaly v minulých obdobích. 

  

Pěstování slivoní 

 

      Nejvýznamnějším ovocným druhem z peckovin jsou u nás slivoně. Pěstují se na výměře 

1.600 ha. Slivoně jsou jediným ovocným druhem v ČR, který zvýšil svoje pěstitelské plochy 

za posledních 20 let. Důvodem pro navýšení ploch byla dostupnost odrůd s tolerancí, nebo 

odolností vůči šarce, jednodušší technologie pěstování i moţnosti odbytu, kdy trh v minulých 

letech poptával zejména velkoplodé odrůdy a byl ochoten za ně platit zajímavé ceny. 

Produkce švestek v roce 2009 dosáhla výše 7.500 tun a stala se po jablkách druhou 
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nejvýznamnější komoditou našeho ovocnářství. Výborná je i věková struktura sadů, kdy jen 

necelá čtvrtina ploch je přestárlých. S ohledem na velké plochy mladých výsadeb, lze 

očekávat  růst produkce v dalších letech s tím, ţe se sklizeň  švestek z produkčních sadů  

můţe pohybovat kolem 12 tisíc tun. Jiţ růst produkce v posledních třech letech, ale znamenal 

sníţení  realizačních cen, a s ohledem na další předpokládané zvýšení produkce, můţe dojít 

k dalšímu poklesu cen. K tomu přispívá i velká konkurence pěstitelů z Polska a Balkánu. 

K dobré realizaci produkce švestek bude nezbytné hledat v dalších letech odbytiště na 

zahraničních trzích a zlepšit posklizňovou úpravu. Důleţité bude i dlouhodobé skladování 

vhodných odrůd v kontrolované atmosféře a tím prodlouţení odbytové doby produkce. 

 

Závěr 

 

      Pěstování zejména meruněk, ale i švestek jsou dobrou příleţitostí pro pěstitele. Produkce 

broskví bude cestu k rentabilitě hledat o něco sloţitěji a svoji příleţitost najde především na 

místním trhu. Kaţdopádně hlavní předpoklad pro dosaţení konkurenceschopnosti u těchto 

ovocných druhů je zvýšení výnosů i kvality, které jsou u aktuálních výsadeb v ČR niţší neţ 

v dalších státech EU. Je třeba budovat nové výsadby, pouţívat zdravý materiál, pečlivě 

vybírat odrůdy, pouţívat nejnovější technologie, závlahy   a věnovat se posklizňové úpravě. 

 

Tab. 1: Vývoj sklizně a výnosů v produkčních ovocných sadech v ČR  

 

Ovocný druh Celková sklizeň v tunách Průměrný výnos t/ha 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Broskvoně 4 590 4 086 2 985 3 883 3 038 3,65 3,37 2,89 4,10 3,65 

Meruňky 2 897 3 777 5 015 2 651 4 209 1,71 2,35 3,56 2,00 3,16 

Švestky  3 979 5 090 5 451 5 609 7 543 5,15 5,80 5,80 5,13 6,02 

                  

 

Tab. 2:  Plochy vysázených a vyklučených výsadeb ovocných sadů v ČR podle  

              ovocnářských oblastí za období 1994 - 2009 (ha) 

 

 

Ovocný 

druh 

Střední 

Čechy 

Jižní a 

západní 

Čechy 

Severní 

Čechy 

Východní 

Čechy 

Jižní 

Morava 

Severní 

Morava 

 

Celkem 

Meruňky 

52,9 0,1 35,7 16,5 450,5 10,3 566,0 

33,6 0 27,2 1,2 1 127,5 0,9 1 190,4 

+ 19,3 + 0,1 + 8,5 + 15,3 - 677,0 - 9,4 - 624,4 

Broskvoně 

31,4 0,6 18,7 29,2 335,3 10,0 425,2 

52,5 0 4,5 26,9 1 213,4 12,2 1 309,4 

- 21,1 + 0,6 + 14,2 + 2,3 - 878,1 - 2,2 - 884,2 

Švestky 

124,9 112,7 125,0 188,4 510,8 193,0 1 254,8 

63,6 10,4 9,6 9,6 29,9 13,4 136,5 

+ 61,3 + 102,3 + 115,4 + 178,8 + 480,9 + 179,6 + 1 118,63 

Poznámka:  Nově vysázené plochy   Vyklučené plochy   Změna ve výměrách 
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Tab. 3: Hodnocení stáří u vybraných odrůd meruněk v produkčních sadech (ha) v ČR 
 

Odrůda 

N
ep

lo
d

n
é 

v
ý

sa
d

b
y
 

M
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d
é 

v
ý

sa
d

b
y
 

P
ln

á
 p

lo
d

n
o

st
 

S
ta

r
é 

sa
d

y
 

C
el

k
em

 

%  

Bergeron 14,0 41,7 59,1 2,5 117,4 7,4 

Cotpy (Pinkcot) 12,4 4,5     16,9 1,1 

Cotsy (Sylvercot) 9,5 2,6     12,2 0,8 

Goldrich 16,3 15,3 6,0 0,1 37,7 2,4 

Hargrand 6,0 2,8 4,8   13,6 0,9 

Kioto 3,8 3,4     7,2 0,5 

Leskora 10,7 12,8 11,4 0,7 35,6 2,3 

Velkopavlovická 10,3 39,4 350,5 547,3 947,4 59,9 
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Tab. 4: Hodnocení stáří u  vybraných odrůd broskvoní v produkčních sadech (ha) v ČR 
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%  

Cresthaven 
11,7 8,2 36,5 25,3 81,8 8,5 

Redhaven 
7,3 22,8 161,4 288,0 479,4 50,1 

Zaifer (Royal Glory) 
1,6       1,6 0,2 

Symphonie 
1,6 0,2 0,9   2,7 0,3 
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Tab. 5: 
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Tab. 6: 

 

 
 

Zdroje údajů v tabulce 1-6: 

Situační a výhledová zpráva Ovoce 2009 

Registr sadů, ÚKZÚZ Brno 
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Šarka švestky – historie choroby v ČR, Evropě a ve světě, virus šarky švestky, 

jeho vlastnosti, hostitelský okruh, přenos, šíření, epidemiologie, škodlivost 

a metody ochrany, mezinárodní projekt SharCo 7. RP EU.  
 

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně 

 
 

Historie šarky švestky na území České republiky 

 

Šarka švestky byla poprvé popsána v Bulharsku v roce 1917 na široce rozšířené odrůdě 

švestky ´Kjustendilská´, a později tam v roce 1933 bylo toto onemocnění zjištěno i na 

meruňce. V odborných a vědeckých sděleních o šarce bylo udáváno, ţe výskyt tohoto 

virového onemocnění byl poprvé v Československu prokázán v roce 1952 (Smolák a Novák, 

1956). Šarka se však v Čechách a na Moravě vyskytovala dávno předtím. Smolák jiţ v roce 

1926 popsal (Smolák, 1926) v Čechách mozaikovou chorobu na mirabelce, která byla 

s největší pravděpodobností způsobena virem šarky švestky (Plum pox virus, PPV). Blattný 

(1930) zjistil ve středních Čechách příznaky na slívě Prunus insititia odpovídající šarce.   

Blattný (1931) a Baudyš (1932) popsali degeneraci slivoně odpovídající příznakům šarky. 

Uvedené poznatky nestorů české fytopatologie a rostlinné virologie, zakladatelů 

rostlinolékařského vědního oboru publikoval v roce 1933 vynikající bulharský virolog a 

fytopatolog Prof. Dr. Dimitrij Atanasov v první monografii o šarce švestky „Šarka po sliviť. 

Edna nova virusna bolesť“, v ročence sofijské university, V. agronomicko-lesnická fakulta 

(Atanasov,1933). V této monografii jsou velmi zdařilé fotografie příznaků šarky na listech a 

plodech odrůdy švestky Kjustendilská, ale i na dalších odrůdách švestky a renklody. Prof. 

Atanasov v uvedené monografii také informuje, ţe při své návštěvě Československa v srpnu 

1932 viděl na trhu v Brně typické příznaky šarky na plodech švestky, místní odrůdy 

„Brňanka“. V publikovaných sděleních je potvrzen výskyt šarky švestky ve 20. a 30. létech 

minulého století  ve středních Čechách a na střední Moravě. Ve 40. letech minulého století 

byl prokázán výskyt šarky švestky na Chrudimsku, přičemţ se spekulovalo se zavlečením 

z Bulharska. Z padesátých let jsou pak známa pozorování a záznamy inspektorů ochrany 

rostlin o silném rozšíření šarky švestky na Plzeňsku. Šarka švestky byla rozšířena v plzeňské 

kotlině, avšak pahorkatiny a podhůří Šumavy a Českého lesu byly šarky prosté. K začátku 

šedesátých let je moţno vztahovat první osobní pozorování autora tohoto příspěvku. V té 

době se šarka nevyskytovala na Podzvičinsku, v okolí Miletína a Lázní Bělohrad. Tento stav 

trval ještě v létech 60. i 70. a je dokumentován v diplomové práci „Výskyt virových chorob 

v ovocných školkách a výsadbách na okrese Jičín“ (Polák, 1964). V té době ještě šarka 

nepřekročila linii podkrkonošských Chlumů a Jičínské pahorkatiny a byla nejseverněji 

lokalizována v níţinách Jičínska, Hořicka a Turnovska. 

V roce 1963 byl zjištěn výskyt šarky švestky v ovocné školce v Hořicích v Podkrkonoší 

na odrůdách slivoně, meruňky a broskvoně. Na broskvoni byla  choroba nazvána ţlutá 

prouţkovitost broskvoně, protoţe v té době nebyl ještě virus šarky švestky na broskvoni 

popsán. Šarkou byly jednotlivé odrůdy infikovány od jednoho po desítky školkovanců. Na 

slivoních byla šarka zjištěna v odrůdách Švestka domácí velkoplodá, Esslingenská, 

Wangenheimova, Althanova, Oullinská, Ananasová, Zelená ryngle od 0.1 do 16.66%. 

Odrůdy byly většinou pěstovány na podnoţi P. myrobalana, menší část šlechtěnců na 
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semenáči Wangenheimova. Největší výskyt PPV byl zjištěn na Prunus triloba (33.75 %), kde 

byl podnoţí semenáč Švestky domácí původem z Hrubčic. Šarka byla zjištěna rovněţ na 

odrůdách meruňky cvs. Rakovského a Bredská (podnoţ Damas C) a na broskvoni cv. South 

Heaven. V témţe roce v Maďarsku Dr. Mária Németh poprvé zjistila šarku na broskvoni, 

takţe vlastně PPV byl poprvé zjištěn nezávisle na broskvoni v Maďarsku a v Čechách. 

V létech 80. a 90.došlo k průlomu v šíření šarky do výše poloţených a okrajových částí 

Čech a Moravy. Je moţno konstatovat, ţe po padesáti letech pomalého šíření viru v níţinách 

Čech a Moravy došlo k rychlému rozšíření PPV do podhorských poloh v altitudách 400 aţ 

700 m n.m. Na toto rychlé rozšíření mělo vliv nejen oteplování klimatu, ale i pohyb 

školkařského materiálu do poloh, ve kterých ovocné školky neexistovaly, a to navzdory všem 

opatřením, které byly v ovocných školkách k zamezení šíření šarky aplikovány. I kdyţ výskyt 

šarky v ovocných školkách sousedících s podhorskými oblastmi byl spíše ojedinělý, jeden, 

nebo několik málo zdrojů infekce, zavlečených do konkrétní lokality postačily k dalšímu 

rychlému šíření viru mšicemi. Dnes je virus šarky švestky rozšířen plošně nejen v níţinách, 

rovinách a úvalech, ale i v podhorských polohách celého území České republiky a proniká i 

do horských poloh a výšek kolem 800 m n.m. Jen pro zajímavost stromy švestky infikované 

šarkou byly zjištěny při cestě na Radhošť , nebo u myslivny v Novohradských horách.Slabší 

výskyt šarky na slivoních je pouze v jiţních Čechách a na jiţní Moravě. PPV je v České 

republice rozšířen na různých odrůdách slivoně, na myrobalánu, na keřích trnky (pouze 

níţiny a úvaly), a na odrůdách meruňky a broskvoně. V přírodních podmínkách nebyl PPV v 

ČR prokázán na višni a třešni. V České republice je převáţně rozšířen mírněji patogenní 

kmen PPV-D, kterým je infikováno více neţ 95 % všech infikovaných stromů (Polák a 

Komínek, 2009). Výskyt silně patogenního kmenu PPV-M jsme v Čechách zjistili jen velmi 

ojediněle. Na jiţní Moravě se ojediněle vyskytují kmeny PPV-M a PPV-Rec, kaţdým 

z těchto kmenů je infikováno ca 2.5 % stromů slivoně a myrobalánu infikovaných PPV. 

Neznamená to ovšem, ţe na jiţní Moravě neexistují sady meruňky a broskvoně vysazené 

z dovezeného školkařského materiálu, které jsou téměř úplně infikovány kmenem PPV-M. 

Naštěstí jde o sady přestárlé, které jsou postupně likvidovány. Výskyt kmenů PPV-C, PPV-

EA a PPV-W nebyl dosud v přírodních podmínkách ČR prokázán. 

 

Šíření viru šarky švestky v Evropě a na dalších kontinentech 

 

V této části prezentujeme první publikovaná vědecká sdělení o výskytu viru šarky 

švestky v jednotlivých státech. Ještě před druhou světovou válkou byla šarka švestky zjištěna 

v Jugoslávii v roce 1935 (Josifović, 1937) a v Maďarsku v roce 1938 (Szirmai, 1948). 

V Rumunsku byla choroba objevena v roce1941. Po druhé světové válce se onemocnění 

švestek šířilo dále na západ. V roce 1947 bylo zjištěno v Albánii (Papingji, 1965), v roce 

1956 v Německu (Schuch, 1957). V šedesátých letech pokračovalo šíření šarky švestky na 

západ, východ i jih Evropy: 1961 – Rakousko (Vukovits, 1961) a Polsko (Pieniazek, 1962), , 

1962 – SSSR, de facto Moldávie (Verderevskaja, 1965), 1966 – Holandsko (Meijneke, 1967), 

1967 – Řecko (Demetriades a Castimbas, 1968), 1968 – Velká Británie (Cropley, 1968) a 

Turecko (Sahtiyanci, 1969). V sedmdesátých létech byla choroba zjištěna v jihozápadní 

Evropě a ve Skandinávii, 1970 – Francie (Desvignes a Morvan, osobní sdělení), Švédsko 

(Anonymus, 1970), 1973 – Itálie (Canova et al., 1977), 1974 – Belgie (Maroquin a Rassel, 

1976). Ve Španělsku a Portugalsku byla šarka švestky zjištěna teprve v roce 1984 (Llácer et 

al., 1985; Louro a Corvo, 1985, a později v dalších státech kolem Středozemního moře, 

Egypt, Sýrie, Kypr (Dunéz, 1987). 

V devadesátých letech byl virus šarky švestky zavlečen do Jiţní Ameriky, Chile (Acuňa, 

1993, na Azorské ostrovy (Mendonca et al., 1997) a také do Severní Ameriky, do USA a 

Kanady. V USA byl PPV zjištěn v Pensylvánii v roce 1999 a v Kanadě kolem jezera Ontário 
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ve stejnojmenné provincii a v provincii Nova Scotia v roce 2000 (Thompson, 2006). 

S ohledem na rozšíření, zejména na broskvoních v Kanadě, se zde PPV musel v té době šířit 

několik let. K dalšímu šíření PPV dochází i v Jiţní Americe, kde byl virus prokázán v roce 

2004 (Ortego et al., 2006). Virus šarky švestky se pravděpodobně vyskytuje i v Indii, dle 

sdělení z roku 1992, v Číně (Navrátil et al., 2005) a Pakistánu (Kollerová et al., 2006). 

Výskyt PPV nebyl dosud zaznamenán v Austrálii a na Novém Zélandu. Oba státy uplatňují 

přísná karantenní opatření proti zavlečení tohoto viru. 

 

Vlastnosti viru. 

 

Virus šarky švestky, mezinárodní vědecký název a akronym Plum pox virus  ( PPV) patří 

taxonomicky do největší (a nejškodlivější) skupiny rostlinných virů, do čeledi Potyviridae, 

kde je v rodu Potyvirus typovým členem Y-virus bramboru, působící významné škody 

v bramborářství. Tato skupina rostlinných virů zahrnuje více neţ 400 druhů, coţ je polovina 

všech známých rostlinných virů. Viry z čeledi Potyviridae infikují velké mnoţství 

jednoletých, dvouletých i vytrvalých , dvouděloţných i jednoděloţných rostlin, bylin i dřevin. 

Tyto viry jsou charakterizovány vláknitými částicemi 700 aţ 800 nanometrů dlouhými a 13 

aţ 15 nm tlustými, viditelnými pouze v elektronovém mikroskopu. Virus šarky švestky má 

částice 750 nm dlouhé a 13 nm tlusté. 

Virová částice (virion) tohoto viru je sloţena z obalového proteinu (vnější část), 

bílkoviny a z nukleové kyseliny (vnitřní část), která nese genetickou informaci potřebnou pro 

mnoţení viru. Obalový protein nukleovou kyselinu chrání. Virové částice obsahují 7 % 

nukleové kyseliny. Genom viru je infekční ribonukleová kyselina, jednopramenná linearní 

RNK. 

Úplnou sekvenci nukleotidů R5NA kmene PPV-NAT (německý izolát viru nepřenosný 

mšicemi) stanovili Maiss et al. (1989) a zjistili 9741 nukleotidů celkové RNA. Teycheney et 

al. (1989) stanovili délku virové RNA francouzského kmene PPV-D na 9787 nukleotidů. Ve 

Španělsku  Laín et al., (1989) zkoumali jugoslávský izolát PPV (Rankovičův kmen patřící do 

skupiny PPV-D) a zjistili podobnou délku jeho RNA. 

Termální bod inaktivace virových částic ve šťávě je 52 – 58°C, částice ztrácejí 

infektivitu při této teplotě během deseti minut. Ţivotnost částic in vitro (mimo rostlinu) při 

pokojové teplotě je 3 aţ 4 dny. Virus je imunogenní, v krvi teplokrevných zvířat se proti 

němu vytvářejí specifické protilátky. Virus je moţno purifikovat , např. ze šťávy z rostlin 

tabáku, připravit proti němu protilátky, které se pouţívají k diagnostickým účelům. 

 

Diagnostika viru. 

 

Diagnostika, objektivní stanovení PPV se provádí biologickými, sérologickými a 

molekulárními metodami. Subjektivní postup, diagnostika viru a choroby vizuálním 

hodnocením příznaků není pro spolehlivé stanovení viru vhodný, neboť příznaky jsou značně 

variabilní v závislosti jednak na druhu a odrůdě dané ovocné dřeviny, jednak na kmenu viru, 

a kromě toho některé jiné viry způsobují na peckovinách podobné příznaky, např. virus 

nekrotické krouţkovitosti třešně (PNRSV), nebo virus chlorotické skvrnitosti jabloně 

(ACLSV), a potom hovoříme o pseudošarce. Problematika diagnostiky PPV je prezentována 

v samostatné přednášce. 

 

Hostitelský okruh viru. 

 

Virus šarky švestky infikuje všechny ovocné a většinu okrasných a planých druhů rodu 

slivoň – Prunus sp. Přirozeně jsou infikovány ovocné dřeviny – kulturní druhy peckovin, 
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švestka domácí Prunus domestica L. ssp. oeconomica (Borkh.) C.K.Schn., slíva – Prunus 

domestica L. ssp. insititia (Yusl.) Schn., renklóda – Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) 

Hegi, myrobalán - P. cerasifera Ehrh. ssp. myrobalana(L.) Hegi, meruňka – P. armeniaca L., 

broskvoň –Persica vulgaris  Mill., syn. P. persica L., broskvomandloň – P. amygdalo-

persica L., třešeň – P. avium L., višeň – P. cerasus L. V České republice dosud nebyl 

prokázán přirozený výskyt PPV v sadech třešně a višně, ani na planě rostoucích stromech 

třešně a višně, na ostatních druzích peckovin je šarka švestky plošně rozšířena. 

Z planě rostoucích, resp. nekultivovaných druhů r. Prunus  jsou v ČR infikovány 

zejména P. cerasifera (myrobalán), a P. spinosa (trnka).   

Z okrasných druhů r. Prunus infikuje PPV druhy P. salicina, P. tomentosa, P. triloba, P. 

japonica, P. mume, P. glandulosa, P. maritima. Tato skutečnost je důleţitá především pro 

okrasné školkařství, neboť uvedené okrasné druhy mohou být významnými zdroji infekce pro 

ovocné dřeviny. 

Z jiných dřevin je jako hostitel viru udáván Sorbus domestica L. (Dunez a Šutić, 1988) a 

ořešák vlašský (Baumgartnerová, 1996). Ořešák vlašský však nebyl jako hostitel PPV 

potvrzen. 

Pokusný hostitelský okruh rostlin PPV zahrnuje více neţ devět čeledí. Virus šarky 

švestky byl mechanicky přenesen na řadu bylinných hostitelů, různých druhů merlíku z čeledi 

Chenopodiaceae (Chenopodium foetidum, C. quinoa, C. amaranticolor, C. album, C. 

ficifolium, C. murale), Ranunculaceae (Ranunculus acer, R. arvensis, R. sardous), 

Asteraceae (Senecio vulgaris), Silenaceae (Stellaria media), Solanaceae, (na druhy tabáku, 

např. Nicotiana benthamiana, N. bigelovii, N. clevelandii, N. occidentalis, N. rustica, N. 

tabacum, dále Solanum nigrum, Lycopersicon esculentum), Viciaceae (Lupinus albus, 

Melilotus albus, M. officinalis, Pisum sativum, Trifolium pratense, T. repens, Vicia sativa, V. 

villosa), Brassicaceae (Capsella bursa-pastoris). Uvedení experimentální hostitelé, mezi 

nimiţ je řada plevelů, ale i kulturních druhů rostlin, nemají praktický význam 

v epidemiologii, nebo šíření viru šarky švestky. 

  

Přenos, šíření a epidemiologie viru. 

 

Virus šarky švestky je přenášen mšicemi nepersistentním způsobem na styletech mšic. 

Mšice je schopna virus získat, nasát jiţ při zkusmém sání během několika minut. Po 

nabývacím sání na nemocné rostlině je schopna jej přenést na zdravou rostlinu během 

několika minut inokulačního sání. Pouţití insekticidů je prospěšné pro hubení mšic, ale 

nezabrání přenosu viru v případě, ţe mšice jiţ má virus na styletech a přilétá z neošetřených 

stromů. V tom případě můţe virus přenést dříve, neţ se projeví působení insekticidu. PPV 

přenáší řada druhů mšic, proto jmenujeme jen ty nejvýznamnější a nejrozšířenější přenašeče, 

vektory: mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice chmelová (Phorodon humuli), a mšice 

slívová (Brachycaudus helichrysi). PPV nepřenáší mšice Hyalopterus pruni (Kegler and 

Sutić, 1991). Zdroji infekce pro přenos šarky mšicemi jsou nemocné stromy peckovin 

v sadech a zahradách, infikované stromy švestky, meruňky, broskvoně, ale především i planě 

a přirozeně rostoucí stromy myrobalánu, švestky, a v oblastech se silným výskytem šarky i 

keře trnky, které jsou zde sekundárním zdrojem infekce. Významnými rezervoáry viru jsou 

stará stromořadí švestky, keře a stromy myrobalánu rostoucí podél venkovských silnic a cest. 

PPV je experimentálně přenosný i mechanicky, rostlinnou šťávou, ale v přírodě to 

prakticky nepřipadá v úvahu. Důleţité je, ţe virus šarky švestky není přenosný pylem ani 

semenem. 

Virus šarky švestky je nejčastěji přenášen člověkem, roubováním, nebo očkováním, 

pouţitím roubů z nemocných stromů, nebo infikovanými odkopky. Zde je třeba varovat 

školkaře i ovocnáře, kteří tento nebezpečný virus často šíří roubováním, nebo vysazováním 
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odkopků peckovin. Nemocné stromy vysazené v zahradách a sadech se pak stávají zdrojem 

pro rozšiřování infekce mšicemi. 

 

Metody ochrany proti viru šarky švestky 

 

Nemoţnost léčení nemocných stromů. 

 Často je v odborné veřejnosti diskutována otázka léčení stromů peckovin infikovaných 

virem šarky švestky. Problém šarky švestky těţce doléhá nejen na ovocnáře, školkaře a 

drobné pěstitele, ale i na velké i drobné producenty slivovice, především na Moravě. Je nutno 

zcela jasně konstatovat, ţe virové choroby rostlin, resp. jednou infikované a nemocné stromy 

vysazené v sadu nelze v ţádném případě a ţádnými prostředky léčit. Nelze tedy vyléčit 

stromy infikované virem šarky švestky ani zelenou skalicí, ani jinými chemikáliemi, které se 

prodávají nebo nabízejí za účelem léčby stromů nemocných šarkou. Producenti takovýchto 

„pseudoléků“ se snaţí vydělávat na neznalosti, nebo hlouposti těch, kteří takové zboţí kupují. 

 

Zdravý výsadbový materiál. 

      Účinná ochrana proti virovým chorobám, a tudíţ i proti viru šarky švestky existuje i přes 

fakt, ţe infikované stromy nelze léčit. Je to v prvé řadě pěstování viruprostých stromů a 

odrůd peckovin. Systém certifikace a produkce viruprostých školkařských výpěstků byl 

v České republice zaveden před deseti léty. Avšak i standardní školkařský materiál musí být 

šarky prostý. V některých případech však nemůţeme pro některé oblasti doporučit ani 

výsadbu zdravého školkařského materiálu. V případě švestek, meruněk i broskvoní nelze pro 

níţiny a polohy České republiky do nadmořské výšky 350 m doporučit nákup a výsadbu 

k šarce velmi náchylných odrůd, např. slivoně cv. Domácí švestka, broskvoně cv. Catherina, 

nebo meruňky cv. Karola, byť by byly šarky prosté. Rychlá infekce vysazených stromů 

většinou neumoţní, aby ovocnář z těchto odrůd sklízel po delší časové období kvalitní úrodu. 

K zaloţení výsadby peckovin, švestek, meruněk, nebo broskvoní, je nutno pouţít 

uznanou sadbu buď přímo z ovocné školky, nebo ze specializovaných zahradnických podniků 

včetně supermarketů, které uznaný výsadbový materiál ve školkách nakupují a zákazníkům 

nabízejí a prodávají. Přímý nákup v ovocné školce je ovšem levnější. V České republice je 

povoleno prodávat pouze školkařské výpěstky uznané Ústředním a kontrolním ústavem 

zemědělským (ÚKZÚZ), kontrolujícím zejména pravost odrůdy, přičemţ je zdravotní stav 

pěstovaných výpěstků ve školce sledován a kontrolován i inspektory Státní rostlinolékařské 

správy (SRS). Pěstování a prodej stromků nemocných šarkou není dovoleno. Jedná se o 

karantenní chorobu s přísnými předpisy sledujícími zabránění šíření viru výsadbovým 

materiálem. Pokud jsou v ovocné školce zjištěny, byť ojediněle, stromky infikované šarkou, 

musí je školkař okamţitě zlikvidovat, kontrolními orgány můţe být nařízeno zlikvidovat 

celou partii. Prodej ovocných stromků nemocných šarkou není dovolen. Pokud by přesto byl 

prodán nemocný stromek, a kupující to na jaře během vegetace zjistil, je nejen právo, ale 

povinnost kupujícího provést reklamaci, nemocný stromek vrátit a poţadovat náhradu. Je 

třeba upozornit i na povinnost prodávajícího, kdy kaţdý prodávaný stromek musí být označen 

visačkou s uvedením odrůdy, podnoţe a dalších předepsaných údajů. Šarky prostý musí být 

kaţdý prodávaný stromek, nejen výpěstek třídy viruprostý. Dnes je moţno koupit vedle 

běţné uznané sadby i viruprostý školkařský materiál, který je produktem systému certifikace 

zdravotního stavu výsadbového materiálu ovocných dřevin a jeho původ je odvozen od 

viruprosté základní matečné rostliny (basic material) pěstované v technickém izolátu. Takové 

školkařské výpěstky jsou označeny visačkou VF (virus free) a nejsou infikovány nejen virem 

šarky švestky, ale ţádným z jiných virů a dalších patogenů, viroidů nebo fytoplazem. Koupě 

viruprostého výsadbového materiálu se vţdy vyplatí, i kdyţ stromky mohou být o něco 

draţší, neţ běţný školkařský materiál. Chcete-li mít ovoce nejvyšší kvality, ţádejte 
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viruprosté stromky. V ţádném případě nekupujte jinou sadbu neţ uznanou, označenou 

visačkou prokazující pravost odrůdy i kontrolu zdravotního stavu příslušnými státními 

institucemi ÚKZÚZ a SRS. Je však třeba upozornit ţe v našich, českých a moravských 

podmínkách stromy v sadu nebo zahradě nevydrţí mnoho let bez šarky, pokud se jedná o 

odrůdu peckoviny náchylnou k šarce. Dříve či později dojde k infekci. Proto je třeba 

vysazovat nejen zdravé stromky, ale zároveň odrůdy odolné, nebo se zvýšenou rezistencí 

k šarce. 

 

Pěstování rezistentních, případně k šarce imunních odrůd peckovin. 

 Nejdůleţitějším způsobem účinné ochrany proti virům, proti viru šarky švestky, je 

pěstování viruprostých, rezistentních, případně k viru imunních odrůd. Tady je namístě 

vysvětlit odbornou terminologii na úseku odolnosti rostlin k chorobám. Školkaři i šlechtitelé 

občas pouţívají nesprávnou terminologii, pokud ne přímo zavádějící. Z neznalosti a moţná i 

z komerčních zájmů dochází někdy k matení pojmů, a byl by špatný vědec ten, kdo by to 

nechal bez povšimnutí. Ve vztahu rostliny, resp. odrůdy k patogenu, viru, rozeznáváme  pět 

základních kategorií: hypersenzitivita, náchylnost, tolerance, odolnost (rezistence) a imunita. 

V rámci jednoho rostlinného druhu se mohou, a zpravidla také vyskytují všechny nebo 

většina těchto základních kategorií, a také přechody mezi nimi. Existují, nebo je moţno 

vyšlechtit odrůdy k viru extrémně náchylné, neboli hypersenzitivní, náchylné, tolerantní, 

rezistentní, nebo dokonce imunní.  

 

Jednotlivé kategorie vztahu hostitele (rostliny) a patogena (v našem případě viru) je moţno 

charakterizovat takto: 

 

1. Hypersenzitivita, neboli extrémní náchylnost je vztah hostitele a viru, kdy odrůda, 

resp. buňka, rostlinné pletivo infikované virem kolabuje, nekrotizuje, odumírá. Pokud 

dojde k lokálnímu (místnímu) odumření infikovaných buněk, virus se nemůţe 

v rostlině šířit, a takovou odrůdu je dokonce moţno vyuţít v praxi, k pěstování 

podobně jako odrůdu odolnou. 

2. Náchylnost je vztah hostitele a viru, kdy se viru v buňce, v rostlinných pletivech daří, 

mnoţí se, dosahuje vysoké koncentrace na úkor produktivity a kvality rostliny. Jedná 

se o zápornou „symbiózu“ rostliny s virem. Rostlina reaguje silnými příznaky na 

listech i plodech, aţ deformacemi listů i plodů, sníţením výnosu, kvality, zhoršeným 

vzhledem tak, ţe plody jsou neprodejné. Náchylnost je vţdy relativní, protikladem je 

odolnost, rezistence. 

3. Tolerance je vztah, kdy se viru v buňce, v rostlinných pletivech rovněţ daří, mnoţí se 

tam a dosahuje vysoké koncentrace, avšak minimálně na úkor produktivity a kvality 

rostliny. Příznaky na plodech jsou slabé, málo zřetelné, nebo dokonce ţádné, kvalita 

je dobrá. Jedná se o kladnou „symbiózu“ rostliny s virem. 

4. Odolnost, rezistence je vztah, kdy se virus v buňce, v rostlinných pletivech mnoţí jen 

omezeně, dosahuje nízké koncentrace a minimálně ovlivňuje produktivitu a kvalitu 

rostliny, rostlinného produktu. Příznaky na plodech jsou velmi slabé, často chybí, 

kvalita plodů je velmi málo, nepatrně ovlivněna, nebo vůbec neovlivněna. Také 

rezistence je vţdy relativní. 

5. Imunita je absolutní odolností, to znamená, ţe ve skutečnosti k ţádnému vztahu mezi 

rostlinou a virem nedojde. Po inokulaci rostliny virem, prováděné jakýmkoli 

způsobem, tj. mechanicky, hmyzem (mšicemi), roubováním nebo očkováním 

nemocného, infekčního roubu, očka nedochází ke mnoţení viru v rostlině, tj. nedojde 

k infekci. Rostlina, odrůda je k infekci virem imunní, coţ je pro pěstitele ideální stav.  
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Na základě uvedených pěti základních vztahů mezi odrůdou a virem je moţno pěstiteli 

poskytnout praktickou radu pro výběr odrůdy, resp. stanovit pořadí výběru odrůdy 

peckoviny k pěstování podle jejího vztahu k viru šarky švestky. 

 

1. Ideální by bylo pěstování k šarce imunních odrůd peckovin. V ČR se nevyskytuje 

kmen viru šarky infikující třešně a višně, PPV-C a předpokládáme, ţe všechny 

v České republice pěstované odrůdy třešně a višně jsou k šarce, respektive k PPV-

C imunní. Z dalších druhů peckovin se imunita k PPV vyskytuje u meruňky, 

zatímco u broskvoně nebyla zjištěna. Imunita k PPV existuje i u slivoně, odrůdy 

švestky imunní k PPV však dosud nebyly vyšlechtěny. 

 

2. Je moţno pěstovat i hypersenzitivní odrůdy, i kdyţ to zní paradoxně. 

Z praktického hlediska to jsou však odrůdy velmi odolné k virové infekci. Je-li 

hypersenzitivita úplná, coţ výjimečně můţe být, rostliny dané odrůdy nelze virem 

infikovat, protoţe buňky inokulované PPV odumřou, nekrotizují. Nesmí však 

odumřít celá rostlina. Velkým rizikem hypersenzitivních odrůd je infekce velmi 

mírným kmenem, kdy se mění nekrotizace, odumírání infikovaných buněk na 

silnou náchylnost a přeţívání infikovaných buněk, rostlina reaguje velmi silnými 

příznaky. 

 

3. Většinou jsou k dispozici odolné, rezistentní odrůdy. Doporučujeme pěstovat 

odrůdy s vysokou rezistencí, ve kterých se virus mnoţí velmi omezeně. Nejlepší 

jsou ty odolné odrůdy, kde se virus po inokulaci, např. po přenosu mšicemi, nebo 

roubem zprvu mírně mnoţí, první rok po inokulaci a infekci je moţno pozorovat 

např. slabé příznaky na listech, virus lze prokázat sérologicky a pod., ale v dalších 

letech i tak nízký obsah viru klesá a jeho přítomnost v rostlině je obtíţně 

stanovitelná. Dochází k zeslabování, umlkání virové infekce, jev byl popsán jako 

„silencing“. Mnohdy lze přítomnost viru v rezistentní rostlině prokázat jen 

molekulárním testem. 

 

4. Pěstování tolerantních odrůd je moţno doporučit jen v krajním případě, kdyţ 

nejsou k dispozici vhodnější, resp. odolné odrůdy. Vysoký obsah viru 

v tolerantních rostlinách způsobuje, ţe tyto rostliny jsou nebezpečným zdrojem 

infekce, a mohou být stejně náchylné k přenosu mšicemi, jako odrůdy náchylné. 

 

 

5. Náchylné, nebo dokonce velmi náchylné odrůdy nelze k pěstování doporučit. 

 

Pokud jde o hodnocení a charakteristiku odrůd, nelze vţdy spoléhat na hodnocení v zahraničí, 

z více důvodů, resp. je nutno znát postup jakým byla daná odrůda a její vztah k viru 

vyhodnocen. Na oddělení virologie, odboru rostlinolékařství Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby v.v.i. v Praze - Ruzyni jsme řadu let experimentálně hodnotili a dosud hodnotíme 

odolnost (i náchylnost) mnoha odrůd meruňky a broskvoně, ale i některých odrůd švestky 

k viru šarky švestky a studovali vědecké práce zabývající se hodnocením odolnosti odrůd 

v zahraničí. Mnohé zahraniční publikace jsou zaloţeny na nesprávných metodických 

postupech hodnocení, coţ vedlo k nesprávným a zavádějícím výsledkům. Některé odrůdy 

jsou označovány za rezistentní k šarce a ve skutečnosti jsou náchylné. Rezistence k viru šarky 

švestky bývá zaměňována za toleranci a naopak. S virem šarky švestky a jeho kmeny 

experimentálně pracujeme více neţ třicet let a souhrnné poznatky o této karantenní chorobě 

jsme např. prezentovali i americkým a kanadským specialistům poté, co tam byla šarka 
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zjištěna v roce 1999 a 2000. Na základě dlouholetých výsledků a získaných poznatků 

můţeme pro pěstování v oblastech a regionech České republiky se silným výskytem PPV 

doporučit tyto odrůdy peckovin: 

  

Švestky, starší odrůdy s vyšší odolností k šarce: 

       Gabrovská, Anna Späth, Erssingerská, Stanley, Wangenheimova. 

 

Švestky, nové odrůdy, kategorie hypersenzitivní: 

       Jojo - v současné době to je z hlediska praktického pěstování k šarce nejodolnější odrůda 

švestky. Nesmí však být v ţádném případě přeroubována, nebo roubována, očkována na jiné 

stromy a podnoţe peckovin nejen proto, ţe je licenčně chráněna, ale i proto, ţe po 

naroubování, přeroubování, naočkování na rostlinu, strom, podnoţ infikovaný šarkou by 

odrůda Jojo jako hypersenzitivní odumřela, nebo částečně odumřela. 

 

Švestky, nové odrůdy, kategorie rezistentní: 

        Haganta, Hanita, Presenta, Tophit. 

 

Mirabelky a renklody, kategorie rezistentní: 

        Althanova renkloda, Mirabelka nancyská, Oullinská renkloda. 

 

Meruňky,  kategorie imunní: 

        Harlayne. 

 

Meruňky, kategorie rezistentní: 

        Betinka, Harcot, Paviot (starší odrůda). 

 

Broskvoně, kategorie středně rezistentní: 

        Favorita Morettini 3 (raná), Envoy (pozdní). 

 

Uvedené odrůdy peckovin je moţno s úspěchem a bez obav pěstovat i v oblastech se silným 

výskytem šarky, coţ jsou všechny polohy a oblasti Čech i Moravy do 400 m n.m. s výjimkou 

jiţní Moravy a jiţních Čech, kde je výskyt šarky slabší. Dobré výsledky je moţno dosáhnout 

i u dalších odrůd, u nichţ je v popisu uváděna rezistence, případně tolerance. Pokud jsou 

infikovány, příznaky šarky na plodech jsou u těchto odrůd slabší, chuť plodů není výrazně 

zhoršena, a infikované plody většinou neopadávají. Názvy tolerantních odrůd, ke kterým 

patří i čačanské odrůdy, neuvádíme, protoţe jsme jejich toleranci neověřovali. Tolerantní 

odrůdy jsou významným zdrojem infekce, pokud jsou infikovány PPV, a proto je do regionů 

se silným výskytem šarky nedoporučujeme. 

 

Mezinárodní výzkumný projekt SharCo 

 

      Vědecký workshop k problematice viru šarky švestky je pořádán v rámci výzkumného 

projektu SharCo 7. Rámcového programu  EU. Výzkumný projekt KBBE 2007-1-4-10: 

Containment of Sharka virus in view of EU – expansion (204429) řeší šestnáct, resp. osmnáct 

(INRA Francie je zastoupena třemi pracovišti) výzkumných pracovišť z jedenácti států. 

Devět států, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, 

Slovensko a Španělsko je členy EU, dva státy, Srbsko a Turecko jsou přidruţené. 

V Bulharsku, České republice, Německu, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Srbsku se virus 

šarky švestky vyskytuje endemicky na celém území státu, ve Francii, Itálii, Španělsku a 

Turecku se PPV vyskytuje na části teritoria, některé části území jsou šarky prosté. Z ČR se 
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řešení projektu SharCo účastní Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-Ruzyně a 

Mendelova univerzita Brno, ZF Lednice. Projekt řeší problematiku šarky komplexně, 

výzkum je rozčleněn do několika pracovních skupin: 

 

WPE. 1: Široká analýza diverzity PPV ve světě. 

WPE. 2: Zlepšení znalosti epidemiologie PPV a dynamiky jeho šíření ze sadu do okolí. 

WPE. 3: Vyhodnocení strategií redukce výskytu PPV v ovocných školkách. 

WPG. 1: Identifikace markerů rezistence k PPV a vývoj markery asistovaného šlechtění. 

WPG. 2: Charakterizace nových a komplementárních mechanismů genetiky rezistence. 

WPA. 1: Udrţitelné schéma kontroly šarky. 

WPA. 2: Šíření a transfer výsledků. 

 

      Výzkumná pracoviště České republiky jsou zapojena do řešení projektu SharCo v pěti 

pracovních skupinách: 

 

WPE. 1: VÚRV v.v.i. Praha, odpovědný pracovník Dr. Komínek, spolupracovník Doc. 

Polák. 

WPE. 3: VÚRV v.v.i. Praha, odp. prac. Doc. Polák, spoluprac. Dr. Komínek. 

WPG.1: VÚRV v.v.i. Praha, odp. prac. (Dr. Salava), spoluprac. Doc. Polák, Dr. Komínek 

              Mendelu Brno, ZF Lednice, odp. prac. Prof. Krška, spoluprac. Dr. Nečas. 

WPA. 1: VÚRV v.v.i. Praha, odp. prac. Doc. Polák. 

WPA. 2: VÚRV v.v.i. Praha, odp. prac. Doc. Polák, spoluprac. Dr. Komínek 

               Mendelu Brno, ZF Lednice, spoluprac. Prof. Krška. 

 

   

Konference pro praxi - vědecký workshop je spojený s praktickou instruktáţí diagnostiky 

viru šarky švestky a příznaků onemocnění na peckovinách a je součástí projektu SharCo, 

WPA2. 

 

Literatura pouţitá k přípravě této kapitoly je uloţena u autora.  
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Obr. 1: Příznaky viru šarky švestky na odrůdě  Obr. 2: Plody meruňky cv. Karola silně náchylné  

meruňky náchylné na k PPV – difuzní skvrny                  k PPV s příznaky, malformace a silné difuzní  

a krouţky na listech, malformace a difuzní skvrny           skvrnitosti. 

na plodu, krouţkovité kresby na pecce.  

 

 

 
Obr. 3: Plody meruňky, hybrid LE3200, silně                  Obr. 4: Plody broskvoně cv. Catherina, silně náchylné  
náchylný k PPV s příznaky malformací a difuzních           k PPV s příznaky silných difuzních krouţků a skvrn. 

skvrn. 

 

 

 
Obr. 5: Plody broskvoně cv. Fortuna, silně náchylné          Obr. 6: Plody broskvoně cv. Sunbrite náchylné  
k PPV s příznaky malformací, silných barevných                k PPV s příznaky krouţkovitosti a skvrnitosti. 

skvrn a krouţků. 
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Obr. 7: Plody broskvoně cv. Ruby Prince středně                    Obr. 8: Plody myrobalánu silně náchylného  
rezistentní k PPV s ojedinělými velmi mírnými difuzními        k PPV s příznaky malformací a neštovičných                                

skvrnami.                                                                                    skvrn. 

 

 

 
 

 
 
Obr. 9: Plody myrobalánu středně náchylného k PPV      Obr. 10: Plody myrobalánu středně rezistentního  
s příznaky difuzních krouţků a barevných skvrn.              k PPV s příznaky velmi mírných difuzních skvrn. 
 

 

                                                                                                      

 
 

Obr. 11: Plod švestky infikované PPV                  Obr. 12: Domácí švestky s příznaky silných neštovic, 
s neštovičnými příznaky. Orig. F. Paprštein.          na plodu vpravo klejotok. Orig. F. Paprštein. 
 

 



  23 

 

 

 

Biologická a genetická diverzita vírusu šarky slivky  

 

Ing. Miroslav Glasa, PhD. 

 

Virologický ústav SAV Bratislava 

 
 

Hospodársky najvýznamnejšou vírusovou chorobou kôstkovín je šarka sliviek. Pôvodcom 

ochorenia je vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) patriaci do rodu Potyvirus z čeľade 

Potyviridae. Genóm vírusu šarky slivky pozostáva z jednovláknovej lineárnej RNA 

pozitívnej polarity dĺţky 9741-9795 nukleotidov.  

Výsledná reakcia rastliny na infekciu vírusom je komplexný proces, pri ktorom zohráva 

úlohu nielen genetický potenciál odrody, ale rovnako aj variabilita vírusu a enviromentálne 

podmienky stanovišťa. Hostiteľská tolerancia (alebo rezistencia) je preto často relatívna a 

môţe ju prekonať virulentnejší izolátalebo variant vírusu. 

 

Zdroje variability pri PPV 

 

Vírus šarky slivky sa vyznačuje pomerne vysokou variabilitou, či uţ biologickou alebo 

genetickou. V praxi sa to prejavuje napríklad tým, ţe dve rovnaké hostiteľské rastliny 

napadnuté rôznymi izolátmi PPV môţu vykazovať odlišné príznaky ochorenia. Často i malá 

zmena v štruktúre genómu (napr. zmena aminokyseliny, aminokyselinového motívu, 

delécia...) môţe spôsobiť zmenu fenotypových vlastností izolátu, agresivity alebo jeho 

virulencie. 

Tak ako pri iných RNA vírusoch s monopartitným genómom, aj pri víruse šarky slivky patria 

medzi hlavné zdroje genetickej variability mutácie a rekombinácie vírusového genómu.  

Spontánne mutácie sú generované chybami počas replikácie vírusového genómu v dôsledku 

chýbajúcej kontroly čítania („proofreading activity“) vírusovej RNA polymerázy. Výsledkom 

vysokej mutačnej rýchlosti je heterogénna populácia zahŕňajúca rozličné varianty daného 

vírusu. Takýto typ genetickej štruktúry populácie RNA vírusov sa označuje pojmom 

kvázidruh („quasispecies“). Teória kvázidruhov predpokladá, ţe kaţdý izolát RNA vírusu je 

tvorený viriónmi s mierne odlišnými nukleotidovými sekvenciami enkapsidovanej RNA. 

Napriek tejto heterogenite, vírusové genómy daného izolátu obyčajne drţia jediný konsenzus, 

takzvanú vedúcu (dominantú) sekvenciu. Kvázidruhový charakter izolátu vplýva na 

patogenicitu vírusovej populácie. Populačná rovnováha môţe byť narušená zmenou 

enviromentálnych podmienok, objavením sa zvýhodneného mutanta, čím môţe dôjsť k jej 

rýchlej evolúcii. Vysoká mutačná frekvencia RNA vírusov je však dôleţitá pre ich preţitie, 

keďţe predstavuje základ pre adaptáciu vírusu k svojmu prostrediu.  

 

Distribúcia genetických variantov v populácii (genetická štruktúra populácie) sa môţe meniť 

v čase a tento proces označujeme ako evolúcia. Analýza genetickej štruktúry a evolúcie 

populácii je kľúčovou oblasťou biológie. V prípade patogénov, akými sú aj vírusy rastlín je 

poznanie evolučných mechanizmov významným predpokladom pre vývoj efektívnych a 

stabilných kontrolných stratégií, ktoré často zlyhávajú v dôsledku vývoja populácie 

patogénov, čoho príkladom môţe byť objavenie sa patotypu prekonávajúceho gény 

rezistencie. 
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Prirodzená selekcia uprednostňuje varianty s takým genotypom, ktorý najlepšie obstojí v 

daných podmienkach prostredia, takţe sa také genotypy prenášajú do ďalších generácií a v 

populácii sa rozširujú (pozitívna selekcia), a naopak frekvencia sa zníţi pre varianty, ktoré sú 

menej adaptované na dané prostredie (negatívna selekcia).  

 

Rekombinácie tieţ zohrali dôleţitú úlohu v evolučnej histórii PPV. Rekombinácia je 

výsledkom spojenia častí úsekov nukleovej kyseliny príbuzných izolátov vírusu. 

Rekombinant teda nesie genetickú informáciu skombinovanú z dvoch odlišných izolátov 

(kmeňov) vírusu. To môţe poskytnúť vírusu výnimočné epidemiologické vlastnosti a môţe 

viesť k dramatickým zmenám biologických vlastností vírusu s významnými 

epidemiologickými dôsledkami, vrátane objavenia sa kmeňov schopných prekonávať 

rezistencie, alebo získanie širšieho hostiteľského okruhu.  

 

Na vývoj a skladbu PPV populácie v novoinfikovanom hostiteľovi vplýva i spôsob prenosu 

vírusu. V prirodzených podmienkach sa PPV prenáša voškami neperzistentným spôsobom, 

pre ktorý je charakteristický krátky cyklus – voška prijme vírus  krátkymi vpichmi (za 

niekoľko sekúnd aţ minút) a okamţite je schopná preniesť vírus na novú citlivú rastlinu, bez 

fázy latencie v hmyze. Pri náhodných vpichoch do pletív infikovaných rastlín sa zachytí na 

ústnych ústrojoch niekoľko častíc vírusu, preto pri tomto spôsobe prenosu vírusu do nového 

hostiteľa dochádza k infekcii z veľmi malého počtu vírusových častíc (teoreticky aj z 

jedinej), čo sa označuje ako „efekt hrdla flaše“ (bottleneck effect). Najvyššiu šancu prenosu 

má však práve dominantná vedúca forma vírusu - jej šírenie v populácii hostiteľa je preto 

najefektívnejšie. Na malú populáciu vírusu majú totiţ výrazný vplyv aj malé mutačné zmeny. 

Tento spôsob prenosu môţe mať za následok zmenu vírusovej populácie. 

Naopak, pri infekcii rastlín vegetatívnym rozmnoţovaním (infikovanými podpníkmi, očkami 

alebo vrúbľami), prichádza k masívnemu transferu vírusu v nezmenenej skladbe populácie. 

Invázia vírusu do rastliny a jej systémová infekcia je pri tomto spôsobe neporovnateľne 

rýchlejšia. 

Kmeňová variabilita PPV 

 

Kmeň (strain) je súbor izolátov, ktoré majú spoločné vlastnosti, ktoré ich jasne odlišujú od 

iných súborov izolátov. V dnešnej dobe je najčastejším kritériom zatriedenia izolátov do 

určitého kmeňa ich genetická príbuznosť (similarita sekvencií) alebo spoločné sérologické 

vlastnosti.  

Pôvodne boli rôzne kmene a typy izolátov vírusu šarky slivky popísané na základe 

symptomatológie na experimentálnych rastlinách. Najpouţívanejšie delenie (chlorotický, 

chloroticko-nekrotický a nekrotický kmeň) bolo na základe typu lokálnych lézií, ktoré izoláty 

vytvárali po inokulácii na Chenopodium foetidum. Táto fenotypická charakterizácia sa však 

ukázala ako nespoľahlivá a často nereprodukovateľná, nakoľko prejav symptómov 

ovlyvňovali environmentálne podmienky. Naviac sa neskôr ukázalo, ţe táto klasifikácia 

nemá súvis so sérologickými alebo molekulárnymi vlastnosťami izolátov. 

 

Po prvý krát demonštrovali existenciu dvoch majoritných epidemiologicky významných 

sérotypov Kerlan a Dunez v roku 1979 na základe kríţovej reakcie s polyklonálnym 

antisérom. Nazvali ich D (podľa pôvodného izolátu Dideron izolovaného z marhule z 

juhovýchodného Francúzska) a M (podľa pôvodného izolátu Marcus získaného z broskyne z 

Grécka).  
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Vývoj nových progresívnych metód sérologickej a molekulárnej typizácie PPV izolátov 

a vyuţitie poznatkov z parciálnej a úplnej sekvenácie genómu PPV umoţnilo presnú 

klasifikáciu jednotlivých izolátov. 

Na základe najnovších analýz delíme PPV izoláty do siedmych  kmeňov, ktoré sa líšia 

biologickými, molekulárnymi a sérologickými charakteristikami: PPV-M, PPV-D, PPV-Rec, 

PPV-C, PPV-EA, PPV-W, PPV-T.  

 

PPV-D (Dideron). PPV-D izoláty sú široko rozšírené vo všetkých oblastiach, kde bol vírus 

šarky slivky zistený, vrátane nových ohnísk v severnej Amerike alebo Ázii. Tieto izoláty 

napádajú všetky citlivé druhy Prunus, okrem čerešne a višne. V menšej frekvencii sú však 

prítomné na broskyniach.  PPV-D izoláty sa v minulosti pokladali za menej virulentné 

a menej efektívne prenosné voškami ako PPV-M. Vzhľadom na širokú biologickú 

vnútrokmeňovú variabilitu však nie je moţné toto tvrdenie zovšeobecniť. 

 

PPV-M (Marcus) bol prvýkrát identifikovaný v Grécku na broskyni. PPV-M izoláty boli 

zistené vo väčšine európskych krajín, najmä vo východnej a juţnej Európe. Doteraz sa 

nevyskytujú v Amerike a Číne. Často sú asociované s rýchlymi epidémiami broskýň, menej 

často sú zistené na slivkách. PPV-M izoláty sú veľmi účinne prenosné voškami.  

Na základe sérologických vlastností moţno rozlíšiť dva rozdielne subtypy tohto kmeňa - M1 

a M2. Toto rozdelenie čiastočne koreluje s geografickým pôvodom týchto izolátov. Kým 

izoláty typu M1 pochádzajú zväčša zo strednej a východnej európy, izoláty typu M2 sú 

prevaţne zo Stredozemnej oblasti.  

 

Ďalším epidemiologicky významným kmeňom je PPV-Rec (Recombinant). PPV-Rec 

izoláty vznikli homologickou rekombináciou medzi PPV-D a PPV-M s rekombinačným 

bodom lokalizovaným v 3’ terminálnej oblasti NIb génu. Prevaţná časť genómu je typu D. 

Od rekombinačného bodu dochádza k zmene homológie takţe celý gén CP je typu M. Z tohto 

dôvodu sú kmene PPV-M a PPV-Rec sérologicky nerozlíšiteľné. PPV-Rec je široko 

rozšírený v strednej a východnej Európe a napáda najmä slivky, zriedkavejšie sa vyskytuje na 

marhuliach. V prirodzených podmienkach sa takmer vôbec nevyskytuje na broskyniach. 

PPV-Rec izoláty sú efektívne prenosné voškami. 

Rekombinantný charakter PPV izolátov bol dlho prehliadaný, keďţe klasické metódy PPV 

typizácie boli zamerané len na génovú oblasť pre CP (RT-PCR s následnou RFLP) alebo na 

samotný CP (protilátky namierené voči tomuto proteínu).  Preto boli pôvodne mnohé PPV-

Rec izoláty pokladané za PPV-M. 

Otázka pôvodu rekombinantných izolátov nie je dosiaľ celkom zodpovedaná. Vzhľadom na 

vysokú sekvenčnú homológiu všetkých rekombinantných izolátov sa však ako 

najpravdepodobnejšia javí hypotéza o spoločnom predkovi (zrejme pochádzajúcom z bývalej 

Juhoslávie) a jeho následnom rozšírení do ďalších európskych krajín výsadbovým 

materiálom slivkovín. 

 

Výskyt ostatných štyroch minoritných kmeňov je geograficky alebo hostiteľsky limitovaný. 

Kmeň PPV-EA (El Amar) bol po prvý krát izolovaný z marhule v 80. rokoch minulého 

storočia v Egypte v oblasti El Amar. Hoci bol neskôr okrem marhúľ nájdený aj na 

broskyniach v iných egyptských lokalitách, nebol doteraz identifikovaný mimo Egypta.  

 

Kmeň PPV-W (Winona) bol veľmi nedávno identifikovaný na niekoľkých stromoch sliviek 

v Kanade a jeho epidemiologické a biologické vlastnosti sú predmetom štúdii. Aktuálne 

poznatky naznačujú, ţe pôvod tohto kmeňa je vo východnej Európe (Ukrajina) a do Kanady 

bol introdukovaný infikovaným biologickým materiálom. 
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PPV-C (Cherry) zahŕňa izoláty, ktoré prirodzene napádajú čerešne a višne. Tieto druhy 

Prunus boli dlho pokladané za rezistentné voči PPV infekcii. Prítomnosť izolátov PPV-C 

bola zistená vo viacerých krajinách východnej a juţnej Európy (Moldavsko, Taliansko, 

Bulharsko, Maďarsko), avšak bez váţnejšieho ekonomického dopadu.  

 

PPV-T (Turkey) je posledným doteraz identifikovaným kmeňom PPV, ktorý bol objavený v 

Turecku. Predpokladá sa, ţe podobne ako u PPV-Rec, tak aj u kmeňa PPV-T sa jedná o 

rekombinantnú formu vírusu s rekombinačným bodom v HC-Pro oblasti. Bliţšia 

charakterizácia tohto kmeňa ako aj pôvod nie sú zatiaľ podrobne preštudované. 

 

PPV-D kmeň je najdominantnejším kmeňom na území Českej republiky. Analýza ukázala, ţe 

izoláty tohto kmeňa sú v Českej republike značne variabilné a patria do rôznych genetických 

podskupín. PPV-Rec izoláty boli v menšom meradle zistené najmä vo výsadbách na Morave 

a izoláty PPV-M veľmi sporadicky na broskyniach na juţnej Morave. Na Slovensku patria 

k najrozšírenejším izoláty PPV-D a Rec. PPV-Rec izoláty sú tu prítomné najmä vo 

výsadbách slivkovín. PPV-M izoláty boli zistené takmer výlučne na broskyniach na juhu 

Slovenska. Prítomnosť ostatných kmeňov (C, EA, W, T) sa doteraz na území oboch štátov 

nezistila. 

 

Porovnanie kompletných sekvencií genómu medzi reprezentatívnymi izolátmi jednotlivých 

kmeňov ukázalo medzi nimi pribliţne 10 - 25% odlišnosť. V rámci jednotlivých kmeňov 

dosahuje  divergencia 0-5%.  

Fylogenetické väzby a vzťahy medzi jednotlivými kmeňmi neboli doteraz úplne objasnené. 

PPV-Rec kmeň vznikol homologickou rekombináciou medzi PPV-M a PPV-D. Naviac sa 

predpokladá, ţe PPV-M a D kmene majú spoločného ancestrálneho predka. PPV-T kmeň bol 

pôvodne povaţovaný za divergentný PPV-M, avšak úplná sekvenácia jeho genómu odhalila 

jeho odlišnú primárnu štruktúru spôsobenú špecifickou rekombináciou genómu. Napak, PPV-

W a PPV-C predstavujú nezávislé evolučné línie. 

Na typizáciu PPV izolátov sú v súčasnosti k dispozícii monoklonálne protilátky (špecifické 

pre D, M+Rec, C, EA kmene), RFLP analýza PCR fragmentov amplifikovaných z rôznych 

oblastí genómu alebo kmeňovo špecifické RT-PCR. Niektoré izoláty môţu vykázať 

netypické genomické vlastnosti a ich typizácia môţe byť teda nepresná. Absolútnu istotu 

môţu poskytnúť iba čiastočná alebo sekvenácia genómu.  

 

Záver 

 

Viaceré skutočnosti nastolili urgentnú potrebu riešiť nové epidemiologické problémy, ktoré 

sa vynorili v poslednom desaťročí. Otvorenie európskych trhov pre poľnohospodárske 

komodity a zjednodušenie pohybu tovaru a osôb prinieslo zvýšené nebezpečenstvo 

zavlečenia nových, alebo agresívnejších foriem vírusu do nášho regiónu. Epidemiologické 

vlastnosti jednotlivých foriem PPV sú v širšom meradle stále nedostatočne objasnené. 

Najnovšie poznatky o výskyte vysoko divergentných  PPV izolátov naznačujú, ţe je 

nevyhnutné doplniť poznatky o diverzite a distribúcii vírusu aj v agroekologických 

podmienkach strednej Európy. Okrem poznatkov o genetickej štruktúre PPV sa získajú 

podklady vyuţiteľné pri vývoji citlivejších a špecifickejších diagnostických procedúr.  

 

Výskum genetickej diverzity PPV na Oddelení rastlinnej virológie VU SAV bol podporovaný 

projektom APVV-51-040207. 
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Obr. 13: Fylogenetická analýza kompletných sekvencií genómu rôznych PPV izolátov, 

ukazúca členenie PPV na 7 známych kmeňov. 
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Metody detekce viru šarky švestky 
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Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně 

 
 

Správná, včasná a spolehlivá diagnostika původce kaţdé choroby rostlin je základním 

předpokladem pro jakékoliv ochranné opatření k potlačení nebo omezení dalšího šíření 

patogena. Platí to i pro virové choroby rostlin a viry, které je způsobují, včetně karanténního 

viru šarky švestky. Stromy infikované virem ovšem nelze léčit, ochranou proti dalšímu šíření 

je co nejrychlejší likvidace nemocných stromů. 

 

Hodnocení příznaků 

 

Prvním způsobem zjištění přítomnosti viru šarky švestky (Plum pox virus - PPV) je vizuální 

hodnocení příznaků, především na listech a plodech. U stromů švestky a slivoně 

infikovaných PPV pozorujeme na listech chlorotickou krouţkovitost, v případě silně 

patogenních kmenů viru nebo silně náchylných odrůd aţ nekrotickou krouţkovitost listů. Na 

stromech broskvoně pozorujeme prosvětlení a lemování ţilek starších listů, dubolistovou 

mozaiku doprovázenou někdy deformacemi a kroucením listů. Na listech stromů meruňky 

pozorujeme difuzní skvrny a krouţky, lemování ţilek listů, vznikají zde obrazce tvarem 

podobné okrajům listu dubu, kterým se proto říká dubolistová mozaika. 

Zde je však moţná záměna s pseudošarkou, která se projevuje podobnou mozaikou na listech 

švestek a meruněk. Tu však způsobuje virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple 

chlorotic leafspot virus - ACLSV) nebo i virus nekrotické krouţkovitosti třešně (Prunus 

necrotic ringspot virus - PNRSV). 

Krouţkovitost pozorujeme také na plodech švestek, meruněk i broskvoní. Plody švestek jsou 

deformované, duţnina nekrotizovaná, plody mají sníţený obsah cukru i kyselin, čímţ jsou 

zcela znehodnoceny a navíc předčasně opadávají. U meruněk se nejčastěji objevují 

mramorovité kresby a mírné deformace povrchu plodů. Na peckách meruněk pozorujeme 

krouţkovitost, která je zde jednoznačným a nezaměnitelným příznakem infekce PPV. 

Na plodech broskvoní vznikají difuzní skvrny, krouţky nebo mapovité kresby, které jsou 

nejvíce patrné před úplnou zralostí a v době plné zralosti mohou být někdy oslabeny. 

Projev příznaků je značně ovlivněn genotypem infikovaného stromu. Některé odrůdy 

projevují pouze slabé příznaky, ačkoliv jsou infikovány virem a virus je v jejich pletivech 

přítomen ve vysoké koncentraci - hovoříme o toleranci. Tento jev je velice nebezpečný pro 

pěstitele, protoţe virus se z takovýchto tolerantních stromů snadno šíří do okolí, v případě 

PPV mšicemi. Rezistentní odrůdy projevují také slabé příznaky šarky, koncentrace viru je 

však nízká a šíření na okolní stromy je ztíţené. 

Za variabilitu v projevu příznaků PPV dále odpovídají podmínky prostředí a kmen viru - v 

ČR se vyskytují kmeny PPV-D, PPV-M a PPV-Rec. Není znám ţádný projev příznaků, 

specifický pro určitý kmen viru, i kdyţ kmeny s vyšší patogenitou (PPV-M) vyvolávají 

silnější příznaky. 

Je tedy zřejmé, ţe pro potvrzení infekce PPV a stanovení jeho kmenů nepostačuje vizuální 

pozorování. Je zde moţná záměna s pseudošarkou, dále jsou značně rozšířené odrůdy 
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tolerantní k PPV („čačanské švestky“), které mohou projevovat obtíţně rozeznatelné 

příznaky, podobně jako odrůdy se zvýšenou odolností. Pro potvrzení přítomnosti viru je tak 

nezbytné testování, tedy pouţití objektivní diagnostické metody determinující přítomnost 

patogena. 

 

Biologický test 

 

- je umělý přenos viru z testovaného stromu na indikátorovou rostlinu, coţ je genotyp 

výrazně specificky reagující na infekci PPV. Pouţíváme dřevinné nebo bylinné indikátory. 

Test na dřevinných indikátorech je dlouhodobý a je často nutno počkat na definitivní 

vyhodnocení příznaků do druhého vegetačního období po umělé inokulaci. Tu provádíme 

očkováním nebo roubováním. Virus z testovaného stromu lze téţ přenášet mšicemi, nejčastěji 

se pouţívá mšice broskvoňová Myzus persicae. Jako dřevinný indikátor se pouţívají 

semenáče švestek nebo broskvoní. Lze pouţít téţ višeň plstnatou (Prunus tomentosa), která 

reaguje výraznými příznaky na infekci PPV. 

Test na bylinných indikátorech je rychlejší, pro projev příznaků není nutno čekat déle neţ tři 

měsíce. Bylinné indikátory je nutno pěstovat ve skleníku. Bylinné indikátory inokulujeme 

šťávou z listů testovaných stromů, rozetřených ve vhodném pufru (látka udrţující pH v němţ 

je virus stabilní, často s přídavkem látek bránících inaktivaci viru). Pouţívají se druhy 

Chenopodium foetidum (lokální hostitel) a Nicotiana benthamiana (systémový hostitel). 

Pro rozlišení kmenů PPV však spolehlivý biologický test neexistuje (např. Šubr a Glasa, 

2008). 

 

Imunoenzymatický test ELISA 

 

- je v současnosti nejrozšířenějším laboratorním testem. ELISA je zkratkou anglického názvu 

Enzyme - Linked ImmunoSorbent Assay, tedy enzymem značený imunovazebný test. ELISA 

vyuţívá reakci antigen - protilátka, antigenem je zde obalový protein viru. Kaţdá bílkovina, 

tedy i obalový protein viru, je schopná vytvářet v těle teplokrevného ţivočicha specifické 

protilátky. Nejčastěji se k tomuto účelu pouţívají králíci nebo myši. Dříve se k tomu 

pouţívala např. i prasata, ovce a koně. Těmto zvířatům se injikuje čistý (purifikovaný) virus a 

po několika týdnech se jim odebírá krev. Z jejich krve se pak izolují imunoglobuliny, které se 

po přečištění pouţívají jako protilátky pro provedení vlastního testu. Tyto protilátky zředěné 

v karbonát-bikarbonátovém pufru se nejprve naváţou na stěny jamek mikrotitrační desky. Po 

promytí se do jamek pipetuje antigen, tedy vzorky testovaných rostlin homogenizované v 

extrakčním pufru. Antigen se nechá navázat na protilátky poutané na stěnách desky, potom se 

rostlinné šťávy důkladně vymyjí. Dalším krokem je nanesení konjugátu, coţ jsou protilátky 

konjugované s enzymem alkalickou fosfatázou. Tento konjugát se nechá navázat na antigen. 

Nenaváţe se na nic jiného neţ na cílový antigen, v našem případě virus. Tedy tam, kde ţádný 

virus není, je konjugát opět odmyt v následném kroku. Na závěr se přidává bezbarvý substrát 

pro alkalickou fosfatázu, který je enzymaticky štěpen na ţlutý produkt. Schéma ELISA viz 

obr. 14. 
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Obr. 14: Schéma ELISA. V levém sloupci je znázorněna situace, kdy byl ve vzorku přítomen 

virus (znázorněn jako zelené kuličky), v pravém sloupci virus nebyl ve vzorku přítomen. 

 

 

 

 

Kde nebyl ve vzorku přítomen antigen, nedošlo ani k navázání konjugátu a tím ani k 

enzymatické reakci - substrát zůstává bezbarvý. Viz následují obr. 15. 
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Obr. 15: Výsledek ELISA na přítomnost PPV. Ţluté jamky jsou na místech, kde byly vzorky 

obsahující virus. Na obrázku je vyznačeno umístění blanku (čistý pufr), negativní a pozitivní 

kontroly. 

 

Pro rozlišení kmenů PPV lze pouţít monoklonální protilátky, které jsou cílené na jediné 

místo na povrchu obalového proteinu viru, tzv. epitop. 

 

Elektronová mikroskopie 

 

Okem vidíme ve viditelném světle, které má rozmezí vlnových délek 400-750 nm. Objekty 

menší neţ je hodnota vlnové délky, coţ je i příklad virových částic (PPV má 13x700 nm), tak 

nemůţeme ve světelném mikroskopu rozlišit. Pro pozorování virových částic musíme pouţít 

transmisní elektronový mikroskop (TEM), který místo viditelného světla pouţívá proud 

elektronů ve vakuu, jejichţ vlnová délka se pohybuje kolem 4 pikometrů (pikometr je tisícina 

nanometru). Při TEM se pouţívá vysokonapěťový svazek elektronů emitovaný katodou a 

usměrněný magnetickými čočkami. Elektronový svazek, který projde přes velmi tenký a pro 

elektrony polopropustný vzorek, pak nese informaci o vnitřní struktuře vzorku. Vzorkem je 

buďto ultratenký řez (síla 30-60 nm), nebo se vzorky zachycují na měděnou nebo niklovou 

mříţku potaţenou tenkou vrstvou formvarové membrány. Pro zvýraznění struktur se 

pouţívají negativní barviva jako například kyselina fosfowolframová, molybdenan amonný 

nebo uranyl acetát. 

Prostorová odchylka v proudu elektronů (v obraze) je pak zvětšena sérií magnetických čoček 

neţ je zapsána po dopadu elektronů na fluorescenční obrazovku, fotografickou desku nebo 

světlo-citlivý senzor, jakým je CCD kamera. Obrázek detekovaný na CCD můţe být 
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zobrazen v reálném čase na monitoru nebo počítači. Takto můţeme přímo vidět tvar a 

velikost virových částic ve vzorku (Obr. 16.) 

 

 
 

Obr. 16: Přečištěný preparát PPV, pouţité zvětšení 54 000x.  

 

V kombinaci s pouţitím protilátek se můţe ještě zvýšit citlivost elektronové mikroskopie, 

kdy virové částice „obalíme“ navázanými protilátkami, tím je zvýrazníme a stanovení se 

stává specifickým. Virové částice pak značně vynikají v obraze, navíc jsou specificky 

označeny - nemůţe tak dojít k záměně s jiným virem stejné velikosti a tvaru. Hovoříme o 

imunosorpční elektronové mikroskopii (ISEM). 

U virů ze skupiny potyvirů (přesněji čeleď Potyviridae), kam patří i PPV, dochází v buňkách 

napadených rostlin k tvorbě charakteristických inkluzí (tělísek), viz elektronmikroskopický 

snímek (obr. 17). Tato tělíska jsou tvořena virovými proteiny a podílí se na mezibuněčném 

transportu viru. Přítomnost těchto inkluzí v ultratenkých řezech pletiv listů slivoně, meruňky 

nebo broskvoně patří rovněţ k diagnostickým kriteriím viru šarky švestky. 

 

 
 

Obr. 17: Řez pletivem infikovaným PPV.  
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Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction - PCR) 

 

- je molekulární metoda pouţívající selektivní namnoţení krátké části nukleové kyseliny viru 

(nejčastěji 200-800 nukleotidů) ve zkumavce. 

Genetická informace je tvořena genetickou sekvencí, coţ je pořadí písmen představujících 

primární strukturu molekuly či vlákna nukleové kyseliny (DNA nebo RNA). Pouţívaná 

písmena jsou A, C, G a T reprezentující čtyři nukleotidy ve vláknu DNA – adenin, cytosin, 

guanin a thymin, lišící se typem báze kovalentně vázané k fosfátové páteři. 

Vzhledem k tomu, ţe PPV má genetickou informaci tvořenou z RNA, je nutno nejprve 

virovou RNA „přepsat“ do DNA. Tento proces se nazývá reverzní transkripce a provádíme ji 

pomocí enzymu reverzní transkriptázy. Takto získáme cDNA (komplementární DNA) a z ní 

jiţ můţeme provést vlastní PCR, která namnoţí určenou část genomu viru za pouţití 

termostabilní DNA polymerázy. Pro PCR se pouţívá přístroj zvaný termocykler; reakce 

probíhá v cyklech, kaţdý cyklus se skládá ze tří kroků: denaturace - působením vysoké 

teploty (94 °C) se od sebe oddělí vlákna DNA, která za normálních podmínek tvoří 

dvojšroubovici. Druhým krokem je přisedání primerů. To se děje při teplotách kolem 55 °C. 

Primery jsou krátké úseky DNA, uměle nasyntetizované, které přesně odpovídají genomu 

cílového viru. Na těchto primerech začíná DNA polymeráza syntetizovat nové vlákno, coţ se 

děje ve třetím kroku cyklu při teplotě optimální pro tento enzym, coţ je 72 °C. Po dokončení 

syntézy opět následuje nový cyklus začínající denaturací, oddělením nových vláken DNA. 

Při běţně pouţívaném počtu 40 cyklů by tímto postupem teoreticky mohlo vzniknout aţ 137 

miliard kopií původního jediného vlákna virové nukleové kyseliny. 

Výsledný produkt PCR je rozdělen na agarózovém gelu. U vzorků, kde je přítomna cílová 

nukleová kyselina (v našem případě virová nukleová kyselina), pozorujeme po obarvení 

barvivem specifickým pro nukleové kyseliny prouţek o určité délce, dané vzdáleností mezi 

pouţitými primery. Délku prouţku stanovíme porovnáním s markerem obsahujícím produkty 

o známé délce, tedy počtu nukleotidů (Obr. 18). 

 

 
 

Obr. 18: Výsledek PCR detekce PPV, produkty PCR rozdělené elektroforézou na 1% 

agarózovém gelu. Šipka na levé straně fotografie ukazuje prouţky specifického produktu 

reakce. Zdůrazněny jsou dvě negativní reakce - PPV nebyl v těchto vzorcích přítomen. 
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Při pouţití kmenově specifických primerů lze metodu PCR s výhodou pouţít pro stanovení 

kmenů PPV. 

 

RFLP 

 

Název této metody je zkratkou (akronymem) anglického názvu Restriction Fragment Length 

Polymorphism. Metoda spočívá ve štěpení produktu PCR vhodnou restrikční endonukleázou, 

coţ je enzym, který štěpí zcela specificky nukleovou kyselinu v místě, kde se vyskytuje 

určitá sekvence několika (4-6) nukleotidů. 

Takovýmto štěpením prokáţeme přítomnost specifických štěpných míst v produktu PCR, 

čímţ potvrdíme specifitu získaného produktu PCR. S výhodou se tato metoda pouţívá pro 

rozlišení kmenů virů, včetně PPV (Obr. 19). 

 

 
 

Obr. 19: RFLP produktů PCR. Produkt PCR délky 836 byl štěpen restrikční endonukleázou 

DdeI. Štěpí kmen PPV-D, kmen PPV-M zůstává nerozštěpen. 

 

qRT-PCR - kvantitativní PCR, též real-time PCR 

 

Při této metodě se pouţívají fluorescenčně značené sondy, které se specificky nebo 

nespecificky váţou na vznikající PCR produkt. Nárůst jejich koncentrace detekují senzory. 

Průběh reakce tak můţeme sledovat a vyhodnocovat na počítači spojeném s real-time 

cyklerem. 

Výsledek reakce je charakterizován počtem cyklů potřebných pro detekci cílové nukleové 

kyseliny. Při pouţití vnitřní kontroly o známé koncentraci lze tak snadno stanovit i 

koncentraci cílové nukleové kyseliny, proto tuto metodu nazýváme také kvantitativní PCR. 

 

Western blotting 

 

Proteiny z analyzovaného vzorku se nejprve rozdělí pomocí elektroforézy na 

polyakrylamidovém gelu. Po skončení elektroforézy se gel poloţí na membránu 

(nitrocelulózovou nebo nylonovou), z obou stran (jak ze strany gelu, tak i ze strany 

membrány) se umístí filtrační papír zvlhčený pufrem a celá tato soustava se umístí mezi dvě 

plošné elektrody. Pomocí elektrického proudu se pak nechají proteiny z gelu přejít na 

membránu. Virové proteiny, nejčastěji obalový protein, se na membráně detekují opět 

pomocí specifických protilátek (Obr. 20.) 

Touto metodou lze rozlišit i kmeny PPV, protoţe mají rozdílnou mobilitu obalového 

proteinu. U kmene PPV-D se obalový protein jeví jako prouţek velikosti 36kDa, u PPV-M 
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38 kDa, zatímco obalový protein kmene PPV-Rec migruje jako dva prouţky velikosti 36 a  

38 kDa. 

  

 
Obr. 20: Western blotting analýza obalového proteinu u různých kmenů PPV. V dráze 

označené M je marker, č. 1 je negativní kontrola. 

 

 

Molekulární hybridizace 

 

Při této metodě se pouţívá sonda - krátký řetězec DNA nebo RNA, která je komplementární 

k úseku virové nukleové kyseliny. Sonda je značená, obsahuje jednu nebo několik molekul 

markeru. Dříve se pouţívaly radioaktivní sondy, značené izotopy fosforu nebo síry, s 

rozvojem techniky se přechází k méně nebezpečným neradioaktivním značkám (digoxigenin, 

biotin). Principem metody je přisedání specifické značené sondy k odpovídajícímu úseku 

virové RNA. Po odmytí nenavázané sondy detekujeme značku, přítomnou na sondě, která 

nám dá signál u vzorků obsahujících virus. 

Na stejném principu jsou zaloţené tzv. micro-arrays, kde je na jednom čipu velké mnoţství 

sond. 

Při molekulární hybridizaci se vzorky nanáší na nylonovou nebo nitrocelulózovou 

membránu. Membrána se potom inkubuje přes noc v roztoku se sondou při teplotě 50°C. Po 

odmytí nenavázané sondy se membrána inkubuje v roztoku s protilátkami proti značce sondy 

(např. proti digoxigeninu). Protilátky jsou značené alkalickou fosfatázou. Po odmytí 

nenavázaných protilátek se membrána inkubuje v roztoku se substrátem pro fosfatázu - 

dochází k vývoji barevné reakce na místě, kde byl na membránu nanesen vzorek obsahující 

cílovou nukleovou kyselinu, v našem případě PPV (Obr. 21.) 
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Obr. 21: Detekce PPV na membráně pomocí molekulární hybridizace. Do vyznačených 

čtverečků bylo nanášeno po 2 μl RNA izolované z testovaných stromů. 

 

Sekvenační analýza 

 

Sekvenační analýza je nejúčinnější metoda pro stanovení variability virů a tím i stanovení 

jejich kmenů. Umoţňuje nám totiţ přečíst genetickou informaci viru, tedy pořadí bází v jeho 

nukleové kyselině. Znalosti genetické informace všech organismů se neustále rozrůstají a 

umoţňují tak tuto metodu pouţívat stále přesněji a účinněji. Je však zatím i nejnákladnější 

metodou pro stanovení identity viru. Pro tuto analýzu postačí produkt PCR, který je nejprve 

opět podroben PCR, tentokrát jen s jedním primerem a s fluorescenčně značenými 

nukleotidy. Získaný produkt je analyzován kapilární elektroforézou v sekvenátoru. 

V rámci projektu SharCo probíhá na území účastnických zemí rozsáhlé mapování variability 

PPV na úrovni sekvencí nukleotidů. U kaţdého získaného izolátu PPV se stanovuje sekvence 

dvou významných úseků genomu. Na stránkách projektu SharCo (http://www.sharco.eu) se v 

současnosti připravuje databáze takto získaných sekvencí. Za Českou republiku obsahuje tato 

databáze 52 izolátů a 100 sekvencí PPV. Z těchto 52 izolátů je 48 z kmene PPV-D, 1 PPV-

Rec a 3 z kmene PPV-M. 

 

 

Použitá literatura: 

Šubr Z., Glasa M. 2008: Plum pox virus variability detected by the advanced analytical 

methods. Acta virologica 52: 75-90. 

 

 



  37 

Šlechtění meruněk na resistenci k PPV v ČR a v Evropě, nové směry - 

molekulární markery. 

 

Prof. Dr. Ing. Boris Krška¹, Prof. Ing. Zdeněk Vachůn, DrSc.¹, Ing. Tomáš 

Nečas Ph.D.¹, Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D¹, Dr. Ing. Jaroslav Salava² a Doc. Ing. 
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¹Ústav ovocnictví, Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně  

²VÚRV v.v.i., odbor rostlinolékařství, Praha-Ruzyně   

 
 

Úvod do problematiky 
 

Na příkladu výzkumu rezistence meruněk k viru šarky švestky (Plum pox virus – PPV) 

budeme demonstrovat problematiku rezistence peckovin k viru šarky švestky. 

Nejvýznamnější produkční oblasti pěstování meruněk jsou v Evropských státech kolem 

Středozemního moře, ve Španělsku, Francii, Itálii, Řecku a v Turecku, jehoţ převáţná část 

patří k asijskému kontinentu.  

Meruňky jsou i pro Českou republiku významným ovocným druhem, i kdyţ plocha 

pěstování je ve srovnání s uvedenými státy mnohem menší. V ČR se sklízí ročně 3 000 aţ     

20 000t meruněk. Meruňky jsou, co do plochy intenzivních výsadeb, třetím nejvýznamnějším 

druhem. V r. 2007 bylo v ČR 1526 tis. ha meruněk. V současné době trţní hodnota meruněk 

je vyjádřena především jejich kvalitou plodů a specifickými nároky na prostředí resp. jejich 

adaptabilitou k prostředí včetně poţadavkem na rezistenci k hlavním škodlivým činitelům.  

Perspektiva klasického rezistentního šlechtění se opírá o základ vyuţívání přírodních 

zdrojů odolnosti. Vavilov (1964) stanovil zákony původu a rozšíření přírodní imunity 

kulturních rostlin a příslušníků stejného rodu. V selekci rostlin na odolnost byly získány 

některé zákonitosti o původu a existenci imunity v rostlinách. Jádro ekologické zákonitosti 

v existenci imunity pozůstává v tom, ţe imunita je vytvářena pod vlivem přirozeného výběru 

v pravlasti hostitele i parazita, kde se uskutečňuje jejich evoluce. Tímto Vavilov určil 

spojitost imunních rostlin s určitým prostředím. Některé rozdílnosti jsou zvláště pozorovány 

u rostlin pocházejících z různých částí světa. Na této základní hypotéze je postaveno mnoho 

programů na rezistenci k nejrůznějším chorobám včetně rezistentního šlechtění meruněk vůči 

virové šarce švestek. 

Hagen et. al. (2002) upozorňují na nezbytnost znovuzavedení do šlechtění meruněk 

asijské poloţky, coţ by lépe reprezentovalo bohatost morfologické a genetické diversity 

meruněk. Rovněţ pro šlechtitelský cíl rezistence k chorobám a nové kvality plodů uvádějí 

Hagen et al. (2002) vyuţít genofond z různých skupin a diversifikovaných oblastí. 

Šlechtění meruněk na rezistenci  k PPV v Evropě. 

 

Většina k PPV rezistentních odrůd pochází ze Severní Ameriky: Stark Early Orange, 

Stella, NJA 2, Sunglo, Veecot, Harlayne, Goldrich a Henderson, Lito a Pandora. Přehled o 

donorech různého stupně rezistence je uveden např. v kompilačních publikacích  německých 

a španělských autorů (Fuchs et al. 1998) a (Martínez-Gómez et al. 2000), ve kterých je  

uvedeno nejvíce informací o chování odrůd meruněk k PPV. V práci Martinéze-Gómeze je 

globální přehled o 222 odrůdách, z nichţ 175 je popsáno jako náchylných, 27 rezistentních a 

20 s neurčitou klasifikací. V Řecku Syrgiannidis (1980, 1991) ve svých pracích uvádí, ţe 
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odrůdy Stark Early Orange a Stella nevykazovaly příznaky na listech po přeroubování 

v prvních dvou letech. Ve třetím roce po naroubování slabé příznaky se ukázaly na listech 

určitých výhonů u Stark Early Orange blízko základu, ne však více neţ 10 – 15 cm od místa 

roubování. U odrůdy Stella se během 8 let příznaky neprojevily.  

V současné době pokračuje výzkum šarky švestky včetně tvorby nových rezistentních 

odrůd v ovocnářském výzkumném ústavu ve Skydře (řecká Makedonie) pod vedením I. 

Karayiannise. Karayiannis et al. (1993, 1994) vybírali jak podle polního hodnocení, tak podle 

laboratorních testů rezistentní odrůdy pro jejich šlechtitelský program. Pouţili většinu k PPV 

rezistentních odrůd ze Severní Ameriky. Dále pouţili odrůdy meruňky Harcot a Bebecou, 

které klasifikovali jako k PPV tolerantní. 

V Itálii Faggioli et al. (1996, 2000) a Crescenzi et al. (2001) na základě umělé inokulace 

– chip budding na dřevinný indikátor GF-305 vybrali jako tolerantní: Antonio Errani, Cafona, 

Fracasso, Noumo, Paviot, Pelese di Giovanillo, Portici, Stark Early Orange, Stella, Veecot. 

K rezistentním zařadili: Aurora, Dulcinea, Farmingdale, Giada, Perla, Pisana, Sabbatini. 

V současné době v Itálii vyuţívají jako donory rezistence k PPV odrůdy Lito, Bora, 

Harcot (F. Geuna, 2010 osobní sdělení). 

Pravděpodobně nejrozsáhlejší program šlechtění meruněk na rezistenci k PPV má 

Francie, kde dříve převládalo pěstování odrůdy Bergeron, která v českých podmínkách 

dozrává později neţ odrůda Velkopavlovická. Dnes má INRA Avignon k dispozici řadu 

kvalitních novošlechtění meruněk s dobou konzumní zralosti od června do října, z nichţ 

většina vykazuje určitý stupeň rezistence k PPV (Audergon, 2008, osobní sdělení). 

 

Historie šlechtění meruněk na ZF Lednice 

 

Šlechtění meruněk bylo započato na ZF v Lednici koncem 70. let minulého století , u 

zrodu této aktivity byl Prof. Ing. Z. Vachůn, DrSc. Významnou pomocí při vlastní realizaci 

šlechtitelského programu u meruněk byla spolupráce se zahraničím. Je moţné uvést např. 

vyuţití genových zdrojů a zkušeností ze šlechtění K. F. Kostiny (Jalta, Ukrajina), získání a 

vyuţití hybridů ze 4 - 5 generace kříţení od prof. Hougha (New Brunswick, USA) nebo 

získání přímé zkušenosti z realizace šlechtitelského programu u meruněk dlouhodobou stáţí u  

Dr. J. Couranjou (Bordeaux, Francie).   

Šlechtění nových odrůd bylo zpočátku realizováno především vnitrodruhovým kříţením 

vybraných rodičovských párů. 

 

 Šlechtění meruněk na rezistenci k PPV v České republice. 

 

Cílem šlechtění meruněk na rezistenci k PPV v podmínkách ČR je vybrat a zavést do 

trţního i zájmového pěstování odrůdy s odolností k šarce švestky se současným zachováním 

nejvyšších poţadavků na kvalitu plodů, zejména pro stolní vyuţití. Meruňky jsou druhem 

citlivým k  PPV a obsahují ve svém genomu mnoho projevů chování typu rezistence, 

tolerance a imunity, čehoţ je moţno úspěšně vyuţít pro rezistentní šlechtění k této chorobě. 

Odrůdy meruňky rezistentní k PPV (např. Stark Early Orange) byly v ČR vyuţívány ve 

šlechtění od roku 1983. Cílený virologický program šlechtění meruněk na rezistenci k PPV 

započal v roce 1991 spoluprací šlechtitelů meruňky a virology (Polák et al. 1995). Výsledky 

výzkumu resistence patnácti odrůd a sto padesáti hybridů meruňky k PPV v České republice 

jsou uvedeny v práci Polák et al. (1997). Všechny testované hybridy byly získány na ŠS 

Valtice a ZF Lednice. Jako imunní k PPV byla zjištěna odrůda meruňky Harlayne, jako 

rezistentní k PPV odrůdy Stark Early Orange, Marii de Cenad, Leronda, San Castrese, 

Harval. Také několik kříţenců ze ŠS Valtice a ZF Lednice bylo k PPV rezistentních, 

nejodolnější byla pozdější odrůda Betinka. 
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Konečným výsledkem by mělo být vytvoření sortimentu meruněk pro severní regiony 

Evropy s endemickým rozšířením viru šarky švestky. V programu rezistentního šlechtění 

byly kromě odrůdy Stark Early Orange, jenţ byla pouţita jak v kombinačním kříţení, tak 

ve volném opylení, vyuţity další donory rezistence, imunity či tolerance např. Henderson, 

Goldrich, Orangered, Harlayne, Mari de Cenad, Alfred. Od konce 90. let byly do programu 

zahrnuty vlastní rezistentní hybridy a to jak pro zpětná kříţení v rámci mapovaní genu 

rezistence tak i pro vytváření dalších  rezistencích populací. 

 

Metodické přístupy ve šlechtění na rezistenci. 

 

Pro ověřování rezistence meruňkových genotypů k PPV bylo vyuţito přeroubování 

testovaných hybridů přímo do infikovaných stromů ve výsadbě s plošným rozšířením šarkou 

PPV (kmen PPV-Rec.), dále metody popsané Morvanem a Audergonem (1991) s vyuţitím 

dřevinného indikátoru broskvoňového semenáče typu GF-305. V některých populacích 

kříţení byla provedena přímá inokulace do jednoletých semenáčů na vlastních kořenech pro 

urychlení šlechtitelského procesu. Byla pouţita metoda Forketového očkování dvěma očky 

kmene PPV- D nebo PPV-M. U genotypů, kde po roce hodnocení vizuálních příznaků nebyly 

shledány symptomy, byl do jednoletých výhonů naočkován indikátor GF-305. Virologické 

fenotypové hodnocení populací na odolnost k šarce švestek bylo prováděno zčásti ve     

VÚRV v.v.i. Praha - Ruzyně, zčásti na ZF v Lednici po zapracování ve virologické laboratoři 

doc. Ing. J. Poláka, DrSc.  

Rostliny byly hodnoceny minimálně tři, v některých případech aţ 5 vegetačních období. 

Vţdy na jaře byly rostliny přesazeny do větších kontejnerů. Zároveň byly vţdy seříznuty pro 

podpoření růstu nových výhonů, na kterých se poté hodnotily symptomy šarky švestky. 

Všechen rostlinný odpad byl likvidován spálením, aby nedošlo k rozšiřování této karanténní 

choroby. Rostliny byly po celý průběh pokusu umístěny v síťovnících na pozemcích Ústavu 

ovocnictví ZF v Lednici, anebo ve VÚRV v.v.i. Praha.  

 

Hodnocení příznaků šarky na listech meruňky 

 

Pro hodnocení intenzity příznaků na listech byla pouţita 0-3 bodová stupnice. Zvlášť 

byly hodnoceny příznaky na listech podnoţe a očkovaného genotypu. Podobné nebo zcela 

stejné hodnocení vizuálních příznaků je vyuţíváno také na ostatních evropských pracovištích. 

 

Tab. 7: Stupnice intenzity symptomů PPV. 

 

body intenzita symptomů PPV 

0 absence příznaků 

1 

příznaky slabé intenzity (většinou se vyskytují jen na jednom či několika listech 

v podobě světlejších zón kolem ţilnatiny či nevýrazných rozmytých skvrn a 

krouţků.  

2 příznaky střední intenzity (zřetelné skvrny či krouţky vyskytující se na více listech) 

3 
příznaky silné intenzity (v podobě světlých skvrn pokrývajících větší část 

plochy listové čepele) 
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Sérologické hodnocení pomocí ELISA, biologický test a molekulární diagnostika. 

 

Pro stanovení přítomnosti PPV v listech testovaných rostlin byla pouţita metoda DAS-

ELISA (Clark a Adams, 1977). Vyhodnocení enzymatické reakce jednotlivých vzorků bylo 

provedeno dle metodiky doporučované firmou Bioreba (Oberhänsli, 2001). Základem 

hodnocení rezistence patnácti zahraničních odrůd meruněk a 148 hybridů meruněk získaných  

v rámci programu šlechtění meruněk na rezistenci k PPV v letech 1991 aţ 1996 na 

Zahradnické fakultě Lednice bylo vedle vizuálního hodnocení příznaků stanovení relativní 

koncentrace PPV v listech semikvantitativní metodou ELISA, imunita odrůd k PPV byla 

ověřována roubováním dřevinných indikátorů  a molekulárním stanovením PPV pomocí RT-

PCR (Polák et al. 1997). 

 

Celkové vyhodnocení hybridů a populací. 

  

Klasifikace stupně odolnosti k šarce švestky (PPV) hodnocených genotypů byla 

provedena na základě získaných výsledků z vizuálního hodnocení a výsledků ELISA. 

Podstatou klasifikace je zařazení hodnocených F1 hybridů do 3 skupin dle zjištěné reakce na 

infekci PPV. 

Jako rezistentní byly klasifikovány F1 hybridy, u kterých nebyl zjištěn výskyt symptomů 

na listech, a měly negativní výsledky ELISA.  

Jako středně rezistentní byly hodnoceny hybridy bez příznaků na listech, ale 

s pozitivními výsledky ELISA nebo hybridy s příznaky na listech, ale negativními výsledky 

ELISA. 

Jako náchylné k PPV byly klasifikovány hybridy s výskytem symptomů na listech a 

s pozitivními reakcemi v ELISA. Pro jednotlivé populace a jednotlivé kmeny PPV byly 

sečteny počty citlivých a rezistentních jedinců. Tyto pozorované štěpné poměry byly 

porovnány s očekávanými štěpnými poměry podle Mendlových zákonů. K porovnání byl 

pouţit χ
2
 (chí-kvadrát) test pro jeden výběr pro srovnání relativních četností na hladině 

významnosti α = 0,05. 

 

Výzkum dědičnosti rezistence meruněk k PPV. 

 

Šlechtění nových odrůd bylo zpočátku realizováno především vnitrodruhovým kříţením 

vybraných rodičovských párů. Na základě vlastního ověřování a také literárních údajů byly 

vybrány a ve šlechtitelském programu intenzivně po roce 1991 vyuţívány tyto genotypy jako 

zdroje odolnosti k PPV: Henderson, Stark Early Orange, Betinka (LE-3276), LE-3241, LE-

3246, LE-2927, LE-2926 dále imunní odrůdy  Harlayne a Orangered. 

V rámci rezistentního šlechtění byl  studován štěpný poměr dědičnosti rezistence k šarce 

švestky v několika potomstvech. Výsledky ukazují na polygenní charakter, kdy v případech 

donoru rezistence SEO byl získán štěpný poměr 3: 1 (citlivý / rezistentní). V potomstvech 

zpětného kříţení s tímto donorem byl získán  poměr buď stejný nebo 5 : 3. V potomstvech 

kříţení s  imunní odrůdou Harlayne to byl poměr 7: 1. 
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Tab. 8: Štěpné poměry dědičnosti rezistence k PPV vyjádřené Chí-testem několika 

potomstev meruněk. 

 

Potomstvo 

Teoretický 

poměr 

(R:C) 

Chí- 

kvadrát 

Hypotetický genotyp 

resistentních 

rodičů. 

Pravděpodobnost 

% 

Marculesti x LE-3276 1:3 0,00 aabb x Aa Bb 100 

Lejuna x Harlayne 1:7 0,70 aabbcc x Aa Bb Cc 25-50 

SEO clone 1 x LE-3218 3:5 0,17 Aa Bb x Aa bb 50-75 

SEO clone 2 x LE-3218 3:5 0,24 Aa Bb x Aa bb 50-75 

LE-3241 x Vestar 1:3 0,22 Aa Bb x Aa bb 50-75 

LE-3246 x Vestar 1:3 0,60 Aa Bb x Aa bb 25-50 

LE-3218 x SEO 1:3 0,05 Aa Bb x Aa bb 75-90 

Vestar x SEO 1:3 0,42 Aa bb Aa Bb 50-75 

 

V posledních letech byl do studia dědičnosti, ale i pro praktické vyţití zahrnut donor 

imunity k PPV z kanadské odrůdy Harlayne a to v mnoha rodičovských kombinacích. 

Výsledky štěpných poměrů za předpokladu dědičnosti dvěma resp. třemi geny uvádí 

následující tabulka. 
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Tab. 9: Hodnocené a očekávané štěpné poměry vzhledem k hypotéze dědičnosti    

rezistence dvěma nebo třemi geny. 

Potomstvo Kmen Počet
 

genů 
Očekávaný 

teoretický 

poměr 

R:S
b 

Hypotetický 

genotyp 

Pozorované 

R:S (%)
c 

2 p
d 

Harlayne’ × 

‘Vestar’ 

PPV-M 2 1:3 AaBb × aabb 23:77 0.15 0.69 

  3:5 AaBb × Aabb  4.99 0.03* 

  3 1:7 AaBbCc × aabbcc  4.98 0.03* 

   3:13 AaBbCc × Aabbcc  0.53 0.47 

   9:23 AaBbCc × AaBbcc  0.79 0.37 

Harlayne’ × 

‘Vestar’ 

PPV-D 2 1:3 AaBb × aabb 29:71 0.32 0.57 

  3:5 AaBb × Aabb  1.19 0.28 

  3 1:7 AaBbCc × aabbcc  9.40 2×10
-3

* 

   3:13 AaBbCc × Aabbcc  2.59 0.11 

   9:23 AaBbCc × AaBbcc  0.01 0.91 

‘Harlayne’ × 

‘Strepet’ 

PPV-D 2 1:3 AaBb × aabb 39:61 8.66 3×10
-3

* 

  3:5 AaBb × Aabb  0.06 0.80 

  3 1:7 AaBbCc × aabbcc  53.85 2×10
-13

* 

   3:13 AaBbCc × Aabbcc  22.48 2×10
-6

* 

   9:23 AaBbCc × AaBbcc  4.81 0,03* 

‘Strepet’ × 

‘Harlayne’ 

PPV-D 2 1:3 AaBb × aabb 53:47 7.51 6×10
-3

* 

  3:5 AaBb × Aabb  1.08 0.30 

  3 1:7 AaBbCc × aabbcc  32.02 1×10
-8

* 

   3:13 AaBbCc × Aabbcc  15.35 9×10
-5

* 

   9:23 AaBbCc × AaBbcc  5.10 0.02* 

‘Orangered’ × 

‘Harlayne’ 

PPV-D 2 9:7 AaBb × AaBb 47:53 1.83 0.18 

 3 27:37 AaBbCc × AaBbCc  0.63 0.43 

Poznámka:                        
 

a
  počet genů 

b
 očekávaný štěpný poměr 

c
 hodnocený poměr rezistentní:citlivý 

d
 pravděpodobnost testované hypotézy,  poměr statistického rozdílu (p<0.05) 

 

Úroveň dědivosti znaku rezistence k virové šarce švestek ukazuje na polygenní charakter a na 

skutečnost moţnosti získat nové genotypy s vysokou úrovní rezistence a kvalitou plodů. 
 

Současný stav hodnocení hybridů meruňky rezistentních k PPV. 

  

V současné době je hodnocena tzv. třetí generace genotypů meruněk představující 

hybridy s rozdílnou úrovní rezistence k šarce švestky. Tyto hybridy  jsou nyní v hodnocení v  

poloprovozních podmínkách v tuzemsku i v zahraničí. Z uvedených hybridů mezi 
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nejzajímavější patří LE-3276 (Betinka), která má velmi atraktivní vzhled, střední aţ větší 

velikost plodů s pevnou duţninu tmavě oranţové barvy, zraje o 3 dny raněji neţ standardní 

odrůda Velkopavlovická, má vzpřímený růst vhodný pro vřetena i stěnové výsadby, kvete o 

den dříve neţ kontrola a je cizosprašná. LE-2927 je hybrid zrající 2 dny po kontrole, má 

středně velké plody s výbornou chutí, odpovídající pevností duţniny, lákavým líčkem. Kvete 

den před kontrolou, cizosprašný genotyp, se spur-typovým charakterem růstu. LE-3241 je 

ranější genotyp zrající 5 dní před odrůdou Velkopavlovická, se středními aţ většími plody 

bez nápadné krycí barvy, s pevnější duţninou a dobrou chutí. Kvete shodně s kontrolou a je 

cizosprašný. 

Na základě první sklizně hodnocení pomologických znaků je perspektivní hybrid 

z populace H.944/ 57 (Harlayne x Marlen), který má rezistenci ověřenou metodou RT-PCR.  

 

Tab. 10: Jednoduché třídění rezistentních hybridů k PPV ze ZF Lednice. 
 

 

Kultivar-

hybrid 
Plodnost Kvalita plodů Zdrav. stav Celkem body Využití 

III generace 

LE-2904 +++ +++ ++ 8 FM 

LE-2927 +++ +++ ++ 8 FM, PR 

LE-2926 ++ +++ ++ 7 FM, PR 

LE-3241 +++ ++ ++ 7 PR, FM 

LE-3246 ++ +++ ++ 7 FM 

LE-3187 +++ +++ ++ 8 PR 

LE-3276 

Betinka +++ +++ ++ 8 FM 

kontrolní odrůda 

Velkopavlovická 

 ++ +++ ++ 7 FM 

Poznámka +++ = nejţádanější hodnota znaků, ++ = trţně zajímavá hodnota znaků,                           

+ = nízká hodnota znaků, FM = stolní vyuţití, PR = zpracování 

 

Genetická diverzita meruněk  a rezistence k PPV 

 

Nové genové zdroje umoţňují rozpracovat hlouběji program šlechtění na rezistenci k  

PPV, a dalším patogenům podílejících se na předčasném hynutí meruněk. Na ústavu 

ovocnictví ZF Lednice pokračuje výzkum genetické diverzity pomocí metod molekulární 

genetiky ve spolupráci s domácími pracovišti (Mendeleum ZF Lednice a VÚRV v.v.i. Praha-

Ruzyně) , tak i se zahraničím (Clemson University, USA).  Jde o celosvětový trend směřující 

k mapování genů a vytvoření reálných předpokladů pro cílené šlechtění v novém tisíciletí. Na 

základě analýzy genetické variability odrůd  metodou SSR a dendrogramu genetické 

podobnosti tzv. „Neighbor-joining“ dendrogram sestavili Ţebentjaeva et al. (2002) 

dendrogram skupin odrůd, podle geografického původu. Jedním z dosaţených výstupů je 

zjištění genetické příbuznosti odrůdy SEO (Stark Early Orange) s čínskou podskupinou a to, 

ţe zdroje rezistence k  PPV se nachází ve středoasijské a čínské eko-geografické podskupině 
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druhu Prunus armeniaca L. I tyto aktivity umoţnily významnou koncentraci genových 

zdrojů na ZF Mendelu jako garanta národního programu konzervace a vyuţití genofondu u 

meruněk. 

 

Výzkum dědičnosti rezistence meruněk k PPV v zahraničí. 

 

Intenzivní výzkum dědičnosti rezistence meruněk k PPV probíhá především ve Francii, 

Španělsku a Itálii. První praktickou zmínku o dědičnosti prezentovala Dosba a kolektiv 

(Dosba et al. 1991) na sympoziu ISHS-Fruit  Tree Virus Diseases. V populaci Stark Early 

Orange x Screara testované na rezistenci k PPV dvěma metodami (inokulace PPV pomocí 

chip budding a mšicemi), rozborováno 64 inokulovaných hybridů, byl zjištěn polygenní 

charakter dědičnosti. V další práci Dosba et al. (1991) uvádí 30 % rezistentních hybridů ve 

stejné hybridní kombinaci. 

Audergon et al. (1994) a Guillet-Bellanger a Audergon (2001) hodnotili dědičnost 

rezistence k PPV u odrůdy Stark Early Orange (SEO) a Bergeron  po  samosprášení, kdy 

hodnocená potomstva  nejlépe odpovídala hypotéze o třech dominantních heterozygotních 

genech. Získané údaje potvrzovaly polygenní charakter rezistence SEO, zahrnující nejméně 3 

dominantní heterozygotní geny. Naproti tomu všechny semenáče po samosprášení odrůdy 

Bergeron byly k PPV náchylné. 

Odlišné výsledky publikovali Dicenta et al. (2000), kteří zjistili štěpný poměr 1 : 1 u 291 

semenáčů z 20 různých kříţení mezi rezistentními a citlivými rodiči. Podle těchto výsledků je 

rezistence k PPV u meruněk kontrolována jedním dominantním genem a rezistentní rodiče by 

mohli být heterozygotní v tomto znaku. 

Souhlasně s Dosbou (Dosba et al. 1991) zjistili Moustafa et al. (2001a a 2001b) 

v hybridních populacích severoamerických odrůd rezistentních k PPV a místních španělských 

k PPV náchylných odrůd štěpný poměr 3 : 1 náchylné/rezistentní genotypy, coţ odpovídá 

hypotéze o dědičnosti rezistence k PPV podmíněné dvěma geny. 

Jedním z velmi intenzivních programů šlechtění meruněk na rezistenci k PPV je v Itálii. 

Dondini et al. (2010) uvádějí, ţe rezistence k PPV u potomstva odrůdy meruňky Lito je 

většinou geneticky vázaná na linkage skupinu 1a  dále na  QTL rezistenci popsanou dříve pro 

odrůdu meruňky SEO. Španělé Soriano et al. (2008) analyzovali 4 potomstva - dvě 

s tolerantní odrůdou Goldrich a dvě s rezistentní odrůdou Lito. Zjistili, ţe štěpný poměr 

souhlasí s digenickým modelem odpovídajícím dvěma nezávislým dominantním genům, 

kromě populace vzniklé kříţením odrůd Goldrich x Canino kde potomstva odpovídala 

poměru, jenţ je kontrolován třemi geny. 

Francouzi Guillet-Bellanger a Audergon (2001) rovněţ zjistili u několika potomstev 

meruňky tři i více genů odpovědných za odolnost k PPV. Naopak Decroocq et al. (2005) 

popisuje dědičnost rezistence meruňky k PPV na základě QTL lokusů. 

 

Šlechtění meruňky na rezistenci k PPV pomocí molekulárních markerů. 

 

V současné době je do programu rezistentního šlechtění většiny světových pracovišť 

záváděno mapovaní genů a marker assisted selection (MAS), tj. selekce s pouţitím 

molekulárních markerů rezistence.  

První identifikaci molekulárních markerů rezistence meruňky (Prunus armeniaca L.) 

provedli čeští vědečtí pracovníci ve spolupráci  s pracovníky Clemson University, USA. Bylo 

k tomu pouţito BC1 potomstvo kříţení meruňky SEO x LE3218 (F1 hybrid SEO x Vestar). 

Salava et al. (2002) pomocí celkové segregační analýzy identifikovali čtyři AFLP markery 

spojené s rezistencí k PPV. Konkrétně to jsou markery EAA/MCGT, EAT/MCCT, 

ETC/MCCT a EGC/MCCT. V ţádné z BC1  populace rostlin meruňky náchylných k PPV 



  45 

nebyly tyto markery zjištěny. K praktickému vyuţití markerů v rezistentním šlechtění je 

nutno AFLP markery konvertovat na markery na bázi PCR, které je moţno pouţít v marker-

asistované selekci. Rostliny pak není nutno uměle infikovat PPV a tři aţ pět let hodnotit 

jejich rezistenci. Pomocí PCR markerů jsou identifikovány rostliny rezistentní k viru a 

rostliny k PPV náchylné mohou být ihned vyloučeny z dalšího šlechtitelského procesu. 

Ve stejné době bylo provedeno zmapování genů rezistence na zakladě tzv. linkage 

skupiny 1(LG1) u potomstva Goldrich x Valenciano (Hurtado et  al. 2002). Většina badatelů 

našla spojitost mezi geny rezistence ve vazební skupině LG1. Méně časté QTL bylo 

analyzováno v potomstvu Polonais x SEO a to v LG3 a LG5 (Lambert et al. 2007). 

V současnosti je problematika MAS intenzivně řešena v rámci mezinárodního projektu 

SharCo. 

 

Šlechtění broskvoně na rezistenci k PPV. 

 

V rámci druhu P. persica  nebyly nalezeny zdroje rezistence k PPV (Polák et. al. 2003). 

Ve Španělsku pouţívají jako zdroj rezistence vzdálený druh Prunus davidiana, který kříţí 

s P. persica (P. davidiana x P. persica cv. Summergrand). Tento šlechtitelský proces je 

zdlouhavý. Polák a Oukropec (2008) identifikovali jako zdroje rezistence PPV pro broskvoň 

interspecifické mezidruhové hybridy P. persica x P. amygdalus  (GF 677, Fire) a P. persica x 

P. davidiana  (Cadaman). Je předpoklad, ţe pouţitím uvedených interspecifických hybridů  

broskvoně bude šlechtění broskvoně na rezistenci k PPV urychleno. 

 

Šlechtění slivoně na rezistenci k PPV. 

 

Mezi slivoněmi jsou nejkvalitnější odrůdy švestky domácí, P. domestica, např. bulharská 

Poţegača, rumunská Bystrická, v ČR Domácí švestka, v Německu Hauszwetsche, k PPV 

silně náchylné, a dosud nebyla vyšlechtěna odrůda švestky rezistentní k PPV, která by je 

nahradila. Zdroje rezistence slivoně k PPV existují, ale v současné době se šlechtitelské 

programy zaměřují jinými směry. V Německu Hartmann (1998) vyšlechtil k PPV 

hypersensitivní P. domestica, cv. Jojo, která je pěstována rovněţ v České republice.V rámci 

projektu SharCo je prováděn výzkum molekulárních markérů pro hypersenzitivitu a jejich 

vyuţití ve šlechtění hypersenzitivních odrůd  P. domestica , které by nahradily  kvalitní, ale 

k PPV náchylné odrůdy švestky domácí. Spoluprací amerických a francouzských 

molekulárních biologů a virologů byla získána odrůda P. domestica cv. Honey Sweet 

s transgenní rezistencí k PPV. Tato odrůda švestky je zkoušena a její rezistence k PPV 

ověřována ve VÚRV v.v.i. Praha-Ruzyně. V současné době bylo zahájeno řešení 

výzkumného projektu NAZV, jehoţ cílem je dokončení hodnocení P. domestica cv. Honey 

Sweet  a vyhodnocení zdrojů rezistence P. domestica k PPV. V tomto komplexním projektu, 

na jehoţ řešení se podílí VÚRV v.v.i. Praha-Ruzyně, VŠÚO Holovousy a Mendelu Brno - ZF 

Lednice budou vyhodnoceny dostupné zdroje rezistence P. domestica k PPV, tj. klasické 

zdroje rezistence, rezistence na bázi genetické modifikace a rezistence na bázi 

hypersenzitivity.   

Závěry 

 

1. Meruňky mají v rámci svých eko-geografických podskupin velkou diverzifikaci 

nejrůznějších projevů všech biologických i hospodářských znaků, jejţ mohou šlechtitelé 

intenzivně vyuţívat pro zlepšení této cenné ovocné kultury. Je třeba zapojovat a vyuţívat 

biodiverzitu všech geografických skupin meruněk.  
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2. Pro šlechtění meruněk a výzkumnou činnost u tohoto ovocného druhu je v ČR 

v současné době dobré zázemí importovaných a systematickým kříţením nově vytvořených 

genových zdrojů rezistence k PPV, které jsou vyuţívány srovnatelně s ostatními předními 

zeměmi světa. 

3. Hodnocená a nově vytvářená hybridní základna skýtá moţnost výběru dalších nových 

genotypů s vhodně zkombinovanými znaky z hlediska rezistence k abiotickým a biotickým 

patogenním činitelům, zejména k PPV, ale také z hlediska poţadavků na ideotyp plodu a na 

pěstitelsko-obchodní poţadavky. Jde o velmi náročný cíl, který však v nastávajícím horizontu  

5-15 let můţe být naplněn. 

4. Moderní metody selekce s vyuţitím MAS selekce a mapování genů rezistence usnadní 

a urychlí proces výběru rezistentních jedinců v potomstvech. Molekulární markéry rezistence 

meruňky k PPV  byly poprvé identifikovány ve spolupráci českých a amerických specialistů. 

5. V rámci mezinárodního projektu SharCo je prováděn výzkum molekulárních markérů 

a vyuţití MAS ve šlechtění meruňky, broskvoně a slivoně na rezistenci k PPV.  
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Úvod 

 

Šarka švestky je jednou z nejzávaţnějších chorob peckovin. Napadá převáţně 

broskvoně, meruňky a švestky a způsobuje deformace plodů, sníţenou kvalitu úrody a 

předčasný opad plodů. Toto pak má za následek závaţné ekonomické ztráty. Infekční agent 

šarky je virus šarky švestky – Plum pox virus, PPV. K infekci PPV dochází přenosem 

mšicemi, roubováním a očkováním (Capote et al., 2006). Díky účinnosti přenosu PPV 

mšicemi, přítomnosti mnoha potencionálních hostitelů v sadech i okolí, a nenápadnosti 

symptomů u některých druhů a odrůd je velmi těţké šarku eliminovat poté, co se jiţ v oblasti 

vyskytla. Ochrana proti PPV je zaloţena především na karanténních opatřeních, včetně 

odstraňování infikovaných stromů (Malinowski et al., 2006). Tato opatření byla nicméně 

nedostatečná při šíření PPV mezi zeměmi a kontinenty (Scorza a Ravelonandro, 2006). 

Ochrana zaloţená na vyuţívání rezistentních odrůd je ekonomičtějším a dlouhodobějším 

řešením problému, obzvláště v oblastech, ve kterých se šarka vyskytuje (Malinowski et al., 

2006).  

Existují dva přístupy k získání rezistentních odrůd. Přirozené rezistence vůči PPV můţe být 

vyuţito vyhledáním rezistentních genotypů a následným kříţením (Kegler et al., 1998; 

Neumüller et al., 2005; Badenes et al., 2006). Aby byla zajištěna trvanlivost rezistence nové 

odrůdy, slibné rezistentní selekce jsou poté důkladně testovány v polních testech. To a 

přirozená polygenní dědičnost rezistence vůči PPV spolu s nedostatkem kompatibilních 

rezistentních zdrojů však tento přístup činí zdlouhavý (Capote et al., 2006). Alternativním 

přístupem je vyuţití genových transformací pro získání rezistence vůči tomuto viru. 

 

Historie geneticky modifikovaných plodin nesoucí rezistenci vůči viru 

 

Existuje několik koncepcí a směrů, jak genetickou modifikací plodiny docílit rezistenci 

vůči viru. Nejstarší a dosud vyuţívaný způsob je vloţit do rostliny gen obalového proteinu 

daného viru. Většina rostlinných virů je obalena bílkovinným obalem, který je chrání. Při 

replikaci je však zapotřebí, aby virus mohl roztáhnout svou nukleovou kyselinu a proto 

z bílkovinného obalu vystupuje. Pokud však rostlina totoţný gen kóduje a produkuje ho 

dostatek, k replikaci nemůţe dojít a virus zaniká.  

První GM plodinou fungujícím na tomto principu byl tabák nesoucí obalový gen viru 

mozaiky tabáku (Tobacco mosaic virus, TMV) (Powell Abel et al., 1986). V 90. letech byly 

v Číně osety tisíce hektarů tímto tabákem. Brzy poté následovala papája rezistentní vůči viru 

krouţkovitosti papáji (Papaya ringspot virus, PRSV), virem decimujícím celé plantáţe, která 

byla komerčně poprvé pěstována na Havaji v r. 1999 a v současnosti jsou tam GM papáji 

pěstovány na třech čtvrtinách veškeré pěstební plochy papáji (Gonsalves, 2004). Dalšími 

plodinami komerčně pěstovanými jsou tykve rezistentní vůči třem virům současně - Zucchini 

yellow mosaic virus (ZYMV), Cucumber mosaic virus (CMV) a Watermelon mosaic virus 2 

(WMV2) (Tricolli et al., 1995), a sladké brambory (kasava) nesoucí rezistenci vůči Manioc 

mosaic virus (MMV). V roce 1994 pak byla vytvořena slivoň nesoucí rezistenci vůči viru 
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šarky švestky (Scorza et al., 1994). Aţ do současnosti probíhají testy pro deregulaci této 

slivoně v USA. 

 

Vznik transgenní slivoně Prunus domestica cv. Honey Sweet (klon C-5)  

 

Mateřskou rostlinou slivoně, švestky cv. Honey Sweet je odrůda slivoně Bluebyrd, 

pojmenovaná po senátorovi Spojených Států Amerických Robertu Byrdovi. Pyl, kterým byla 

opylena, je neznámého původu. Odrůda je cizosprašná. Plod je typickým plodem peckovin, 

v němţ obal plodu a duţnina plodu obsahují pouze mateřské geny, embryo a endosperm 

pecky pak geny jak mateřské tak otcovské. Semena transgenní slivoně jsou ţivotaschopná a 

rostou z nich ţivotaschopné rostliny. V případě, ţe pyl z transgenní slivoně opyluje geneticky 

nemodifikovanou slivoň, duţnina a slupka vzniklých plodů nebude obsahovat transgen, 

nicméně pecka ano. Odrůda  Honey Sweet náleţí k druhu Prunus domestica a jako taková má 

šest sad chromozómů, zatímco většina ostatních peckovin a planých Prunus druhů má sady 

pouze dvě. Mezidruhové kříţení náhodným opylením transgenním pylem je tedy velmi 

nepravděpodobné (Scorza et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Schéma transgenního konstruktu 

 

Práce na vývoji transgenní slivoně rezistentní vůči PPV začala v roce 1989 v laboratořích 

USDA v Kearneysville. Při prvních studiích byl vyuţíván gen pro bílkovinný obal (coat 

protein - CP) jiţ zmíněného viru krouţkovitosti papáji, který byl pouţit při vývoji rezistentní 

papáji (Gonsalves, 1998). Tento gen byl výrazně podobný PPV-CP genu a rezistence měla 

být na principu obalového proteinu (Beachy et al., 1990). Tato kombinace byla ve 

skleníkových testech zpočátku funkční, ale po 32 měsících se rezistence narušila, na 

pokusných rostlinách začaly být viditelné symptomy a virus bylo moţno detekovat (Scorza et 

al., 1995). V INRA-Bordeaux, oddělení virologie byl izolován, osekvenován a naklonován 

gen PPV-CP kmenu D (Ravelonandro et al., 1992). Tento gen (PPV-CP) byl transformován 

do Nicotiana benthamiana (Ravelonandro et al., 1993). Do transgenního tabáku byl vloţen 

gen obalového proteinu (coat protein - CP) viru šarky švestky kmene D, společně se 

selekčními markery NPTII (rezistence na kanamycin) a GUS (β-glukoronidáza). GUS je gen, 

který produkuje enzym reagující s indikátorovou chemikálií X-Glu tak, ţe vytvoří modrý 

substrát, čímţ indikuje, ţe v pletivech gen opravdu je. NPTII gen produkuje enzym, který 

dává pletivu rezistenci k antibiotiku kanamycinu. Pokud pletivo roste v in-vitro kulturách 

v substrátu s obsahem kanamycinu, je zřejmé, ţe geny jsou skutečně v jádru buňky – včetně 

kýţeného genu CP PPV-D. Kopií genu CP PPV-D bylo vloţeno několik návazně za sebou. 

Genetická modifikace byla provedena tak, ţe pro NPTII byl pouţit relativně slabý promotor 

NOS (nopaline synthese) z Agrobacterium a terminátor byl taktéţ NOS. CP PPV-D má 

Cauliflower mosaic virus (CaMV) promotor a NOS terminátor. Konečně, GUS gen má 

CaMV promotor a NOS terminátor. Tato strategie byla pouţita při transformování evropské 

švestky nesoucí gen pro obalový protein viru šarky švestky kmene D pomocí Agrobacterium 
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tumefaciens (Scorza et al., 1994). Při transformaci pomocí bakterie Agrobacterium 

tumefaciens se vyuţívá přirozené schopnosti této patogenní bakterie vnášet své určité geny z 

takzvaného Ti-plazmidu do genomu rostliny. Přirozeným důsledkem infekce a inzerce 

bakteriálního genu je, ţe tyto cizorodé geny přinutí rostlinu samu vytvořit v místě infekce 

nádor a syntetizovat tam speciální aminokyseliny, kterými se pak bakterie ţiví. Takto 

napadené rostliny jsou tak přirozenými transgenními rostlinami. Při této transformaci bylo 

vytvořeno několik transgenních klonů (Obr. 1). Transgenní klony C2, C3, C4, C6, PT6 a 

PT23 byly citlivé na přirozenou PPV infekci, jak bylo prokázáno skleníkovými (USA, 

Francie) a posléze i polními pokusy ve Španělsku a Polsku (Ravelonandro et al., 1997; 

Malinowski et al., 2006). V uvedených a dalších pokusech v Rumunsku a České republice 

zůstal jeden transgenní klon - C5 vysoce rezistentní vůči infekci PPV přenášené mšicemi. 

Tento klon ‘C5‘, patentovaný jako cv. ‚Honey Sweet‘, zůstal středem zájmu a studií (např. 

Ravelonandro et al., 2002; Polák et al., 2008). V současné době je v USA dokončováno řízení 

o uvolnění této odrůdy do ţivotního prostředí, dvěma státními institucemi byla uvolněna, 

řízení ve třetí je v dokončovací fázi. 

 
Obr. 23: Regenerace transgenních slivoní. (a) Plátky hypokotylu slivoně, - 1, 2 a 3 

reprezentují pouţité explantáty. Epikotyl (E) a radikula (R) nebyly pouţity. Vertikální čára 

indikuje 1 mm. (b) Explantáty kultivované společně s Agrobacterium tumefaciens v 

regeneračním médiu (SRM) s 2 mg/l 2,4-D po tři dny. (c) Pokročilá regenerace z 

hypokotylých plátků v selektivním médiu. (d) Transgenní  svazky výhonů po kultivaci v 

shoot growing medium (SGM) s dodaným timentinem a kanamycinem. (e) Zakořeněné 

výhony v selektivním kořenícím médiu. (f) Rostlina vloţená do uzavíratelného plastového 

sáčku. (g) Zakořeněná rostlinka uchovávaná v kultivační místnosti po úplném otevření sáčku. 

(h) Transgenní rostlina ve skleníku (Převzato z Petri et al., 2008). 

 

Princip rezistence transgenní slivoně Honey Sweet 

 

Následná analýza genů ukázala, ţe u klonu C5 došlo k druhé inzerci genu CP PPV-D, 

která nebyla navázána na oblast „NPTII, PPV-D a GUS“. Fragmenty genů NPTII a GUS byly 

taktéţ detekovány. Nicméně, PPV inzerty se chovají jako jeden gen, coţ naznačuje, ţe nejsou 

na chromozomu vzdálené. CP PPV-D je na rozdíl od GUS metylován. V jádrech buněk byla 

zjištěna vysoká hladina transkriptu CP PPV-D, malé mnoţství mRNA CP PPV-D 

v cytoplazmě a téměř nedetekovatelné mnoţství obalového proteinu. Při pokusech inokulovat 

C5 klon vysokými dávkami inokula viru bylo zjištěno, ţe virus byl schopen se v omezeném 

rozsahu v rostlinách mnoţit. Pro rezistenci na principu obalového proteinu je nicméně 

zapotřebí vysoké exprese této bílkoviny, ke které u klonu C5, na rozdíl od jiných linií, 

nedochází (Scorza et al., 2001). Rezistence transgenní slivoně k PPV je, jak bylo posléze 

zjištěno, zaloţena na procesu nazývaném post-transkripční tišení genů (post transcritional 
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gene silencing – PTGS).  PTGS je buněčný sekvenčně specifický RNA degradující proces, 

který je v tomto případě spouštěn transgenní vloţenou sekvencí. RNA viru. Viry během své 

replikace produkují dvou vlákennou RNA – jev u eukaryot neexistující.  Tato dvouvláknová 

RNA je štěpena na malých duplexních dsRNA (tzv. short interfering (si)RNA) o velikosti 21-

27 nukleotidů pomocí enzymu DICER. Tyto duplexní RNA jsou poté rychle degradovány 

komplexem enzymů RISC řízených transgenní RNA (Baulcombe, 2004). Jako přímý důkaz 

PTGS u transgenní slivoně C5 byly detekovány krátké (22 nt) a dlouhé (25-26 nt) siRNA 

(Hily et al., 2005). Úrovně hromadění těchto siRNA mají přímou souvislost s rezistencí C5 

vůči PPV (Kundu et al., 2008).  Konstrukty, které mají komplementární sekvenci přerušenou 

intronem produkují vlásenkovité RNA [intronhairpin-RNA (ihpRNA)] struktury, které účinně 

vyvolávají PTGS. V případě klonu C5 (cv. Honey Sweet) nebyla rezistence vyvinuta 

vloţeným ihpRNA vektorem, ale PTGS se vyvinula náhodně nejspíše při druhé inzerci genu 

(Scorza et al., 2001). Hily et al. (2007) navrhl odlišný ihpRNA PPV-CP konstrukt. 

Transgenní linie takto transformované produkovaly krátké (21 nt) a dlouhé (25-26 nt) siRNA. 

Úrovně hromadění těchto si RNA byly obdobné jako u P. domestica C5 (Hily et al., 2005). 

 

Testování transgenní slivoně Honey Sweet. 

 

Testy transgenní slivoně probíhaly a probíhají velmi intenzivně po dobu posledních šestnácti 

let. Po prvotních testech ve sklenících v USA byly v několika evropských zemích, v nichţ je 

šarka švestky rozšířena – ve Španělsku (Capote et al., 2006), Polsku (Malinowski et al., 

2006), Rumunsku (Ravelonandro et al., 2002) a České republice (Polák et al., 2008) - 

zaloţeny polní pokusy. 

V Polsku byly pokusné plochy zaloţeny v roce 1996 a bylo vybráno pět transgenních klonů 

na základě různé citlivosti na PPV ve skleníkových pokusech – klony C2, C3, C4, C5 a C6. 

Ve Španělsku byly pokusné plochy zaloţeny v roce 1997, kde bylo vysazeno také pět klonů 

transgenních stromů – C4, C5, C6, PT6 a PT23. Všechny stromy obsahovaly vloţený gen CP 

PPV-D krom kontrolního PT23, který obsahoval pouze geny NPTII a GUS. 

Netransformované náchylné kontrolní odrůdy byly P. domestica klon B70146 (Španělsko a 

Polsko), a slivoň domácí odrůda Węgierka Zwykła v Polsku, nebo P. salicina Black 

Diamond roubovaná na P. cerasifera ve Španělsku. Jak lze vidět ze schématu pokusů (Obr. 

24), ani jeden z C5 stromů nebyl během pokusu přirozenou infekcí (mšicemi) infikován PPV, 

ačkoli 100% ostatních stromů na pokusných plochách infikováno bylo. Pokud byl na strom 

naroubován infekční roub netransgenního původu, docházelo k mírné infekci, většinou 

lokalizované pouze v místě styku transgenní a netransgenní části, která po několika letech 

ustupovala (Malinowski et al., 2006). Obdobných výsledků bylo dosaţeno v Rumunsku a 

v ČR, kde byl testován jiţ pouze klon C5 (Polák et al., 2008). V polních pokusech tedy cv. 

Honey Sweet (klon C5) potvrdil vysoký stupeň rezistence vůči PPV. 
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Obr. 24: Rozloţení a výsledky pokusů v Polsku (A) a ve Španělsku (B). Vyhodnocení 

proběhlo v letech 2003 v Polsku a 2004 ve Španělsku. Převzato z Malinowski et al., 2006.  

 

Současný stav a perspektiva odrůdy švestky Honey Sweet. 

 

Dle zákonů USA musí bezpečnost nové geneticky modifikované plodiny schválit tři 

nezávislé orgány regulující genetické inţenýrství plodin v USA – USDA Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS), U.S. Food and Drug Administration (FDA), a U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA).  

Honey Sweet (Obr. 25) byla deregulována agenturou APHIS v roce 2006 (Scorza et al., 

2007), coţ potvrdila i FDA. V současnosti je hodnocena agenturou EPA, a pokud projde i 

tímto schvalovacím řízením, mohla by se ve výhledové době objevit v ovocnářských 

školkách v USA (Bliss, 2008).  
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Je pravděpodobné, ţe první vyuţití švestky cv. Honey Sweet bude ke šlechtitelským účelům 

spíše neţ přímo ke komerčnímu vyuţití. Je očekáván zájem šlechtitelů slivoní vyvinout nové 

odrůdy nesoucí rezistenci vůči PPV. 

Pokud dojde k úplné deregulaci cv. Honey Sweet, dle zákonů USA plody ani stromy nebudou 

muset být na území USA označeny jako GMO (Bliss, 2008). 

 

 
 

Obr. 25: Plody švestky cv. Honey Sweet. foto Peggy Greb, USDA. 
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Implementace evropských směrnic k omezení šarky a potřeba změn 

z hlediska ČR 

 

Ing. Michal Hnízdil 

 

Státní rostlinolékařská správa Praha 

 

 
Virus šarky švestky (Plum pox virus) patří k významným škodlivým organismům 

teplomilných peckovin v mnohých evropských státech, zvláště v zemích jihovýchodní a 

střední Evropy, včetně České republiky.  Škodlivost viru se projevuje ve sníţení výnosu i 

kvality plodů, čímţ sniţuje jejich trţní hodnotu, a podílí se na předčasném odumírání 

napadených stromů.  

První pozorování poškození virem šarky bylo zaznamenáno v roce 1915 na území 

Makedonie, Bosny a Hercegoviny, v Bulharsku byl zaznamenán výskyt choroby v roce 1917, 

kde byl také původce onemocnění v roce 1930 popsán.  

Na území současné České republiky byly výskyty onemocnění na slivoních, které odpovídaly 

příznakům napadení virem šarky, pozorovány jiţ od třicátých let dvacátého století. Zpočátku 

však byly tyto příznaky připisovány nepatogenním vlivům. Rozsah napadení však byl jiţ 

v tehdejší době značný. Na Chrudimsku bylo např. v padesátých letech dvacátého století 

napadeno asi 5000 stromů tedy více neţ 90 % všech pěstovaných švestek (Chod a Chodová, 

2004). Přes dokumentovaný značný – alespoň regionálně – výskyt viru šarky na území ČR 

nelze jednoznačně tvrdit, ţe je zde virus původní, byl v minulosti zavlečen z jiţní Evropy. 

 

Historie opatření proti viru šarky v ČR  

 

Virus šarky byl na území bývalé ČSSR zařazen do seznamu úředně sledovaných 

karanténních škodlivých organismů a Ministerstvo zemědělství a výţivy ČR vydalo 

v osmdesátých letech dvacátého století směrnici na ochranu proti šíření viru šarky. Směrnice 

řešila zdravotní stav rozmnoţovacího materiálu ovocných druhů, ale také karanténní opatření 

k zamezení šíření viru mimo školkařské výsadby. 

K zavlékání viru na území dnešní ČR zřejmě přispěl také dovoz rozmnoţovacího materiálu 

náchylných peckovin ze zemí s rozsáhlým výskytem viru (Maďarsko, bývalá Jugoslávie), 

přestoţe materiál podléhal fytokaranténní inspekci ÚKZÚZ ještě na území vyváţejících zemí. 

V devadesátých letech se ukázalo, ţe rozšíření viru šarky je na území ČR natolik rozsáhlé, ţe 

eradikace jednotlivých ohnisek výskytu nepřináší efekt a účinnost ministerské směrnice byla 

ukončena. Opatření proti šíření viru se poté soustředilo na ochranu rozmnoţovacího 

materiálu slivoní, tedy na kontrolu dovozů ze třetích zemí a na sledování výskytu viru šarky v 

technických a prostorových izolátech a ve školkách peckovin včetně jejich okolí. Státní 

rostlinolékařská správa (SRS) vydala v roce 2003 interní opatření k odběru reprezentativních 

vzorků ze všech zásilek náchylných druhů peckovin na virus šarky dováţených ze zemí 

s výskytem viru a jejich testování na některé patogeny včetně viru šarky s ohledem na 

latentní průběh infekce a tudíţ nemoţnost rozpoznat vizuálně napadení při pohraniční 

fytokaranténní kontrole. Toto opatření však jiţ v zásadě nemohlo statut výskytu viru šarky 

v ČR nijak změnit.  
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Fytokaranténní statut viru šarky a jeho rozšíření v Evropě a v ČR 

 

Virus šarky je doporučeno zařadit jako karanténní škodlivý organismus regionálními 

organizacemi ochrany rostlin v Evropě, Africe a jiţní Americe; po zavlečení viru šarky do 

Severní Ameriky v roce 1999 je tam organizován rozsáhlý program na jeho eradikaci.  

Dle databáze Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) je virus šarky široce 

rozšířen v Bulharsku, Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Řecku, 

Srbsku a Slovensku. Omezené rozšíření viru eviduje EPPO v Albánii, Francii, Itálii, na 

Kypru, v Moldávii, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Slovinsku, Španělsku, Turecku, 

na Ukrajině a ve Velké Británii. Bez bliţších údajů o rozsahu je výskyt dále evidován ještě 

v dalších šesti smluvních stranách (členských státech) EPPO. 

EPPO zařadila virus šarky do seznamu A2, tedy mezi karanténní škodlivé organismy, které se 

v zemích EPPO jiţ – alespoň regionálně – rozšířily. Kromě členských států EU je virus šarky 

v rámci regionu EPPO povaţován úředně za karanténní ještě v Rusku, Turecku a na Ukrajině. 

EPPO rovněţ přijalo doporučený protokol k provádění kontroly rostlin a testování na 

přítomnost viru šarky.  

Z výsledků průzkumu výskytu viru šarky na území ČR prováděného SRS, ale také 

z dalších zdrojů (Polák a Komínek, 2009), vyplývá, ţe se virus šarky v ČR vyskytuje 

prakticky ve všech regionech v přirozeně (divoce) rostoucích hostitelích. Připojená tabulka 

ukazuje v SRS laboratorně ověřený výskyt viru šarky na území ČR (mimo školky a jejich 

okolí) v letech 2006 – 2009:  

 

 

S ohledem na tento přirozený infekční tlak se pravidelně virus šarky nachází také ve školkách 

a v jejich okolí. Úředně SRS ověřuje ročně několik lokalit s výskytem viru šarky v ovocných 

a okrasných školkách popř. v jejich bezprostředním okolí. Řada výskytů ve školkách však 

nemusí být vůbec úředně odhalena a ověřena, protoţe pěstitelé mohou podezřelé příznaky na 

rostlinách odstranit ještě před úřední kontrolou školky z obavy, ţe SRS omezí produkci resp. 

obchod se zaškolkovaným materiálem. 

 

Legislativa a fytokaranténní požadavky Evropské unie 

 

V rámci legislativy Evropské unie je virus šarky zařazen do seznamu škodlivých 

organismů, které je zakázáno zavlékat a šířit v Evropské unii (také „karanténní“ škodlivé 

organismy) – konkrétně do přílohy II A II směrnice Rady 2000/29/ES (dále „fytokaranténní 

směrnice EU“). Seznam v této příloze se týká organismů, které jsou jiţ na území Unie 

usídleny a jejich karanténní statut platí pro celé území Unie, nikoliv např. jen pro území tzv. 

chráněných zón. V případě viru šarky je její statut podle téţe přílohy omezen na rostliny 

náchylných druhů rodu Prunus L., určené k pěstování, kromě osiva. Rostlinou určenou 

k pěstování se rozumí rozmnoţovací materiál (matečnice, rouby očka, řízky, …), ale také 

rostliny určené k výsadbě na trvalé či přechodné stanoviště a kontejnerované rostliny nebo 

tkáňové kultury. Rod Prunus je v rámci fytokaranténní směrnice chápán v širším slova 

smyslu, zahrnuje tedy také broskvoň a meruňku nebo višeň. 

2006 2007 2008 2009 

počet kontrol 
počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet míst 

výskytu 

363 68 364 53 560 34 187 34 
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Fytokaranténní směrnice EU stanoví podmínky pro pohyb rostlin, které jsou rizikové 

z hlediska šíření karanténních škůdců a původců chorob, v rámci celé Unie. V případě 

výskytu karanténních patogenů pak zavazuje členské státy EU provést buď eradikaci ohniska 

zamoření, nebo, není-li eradikace moţná, nařídit opatření k zamezení dalšího šíření. 

Uvádění rostlin náchylných druhů Prunus určených k pěstování na trh v EU je podle 

fytokaranténní směrnice podmíněno splněním tzv. zvláštních fytosanitárních poţadavků. 

Konkrétně jde o úřední potvrzení – tedy potvrzení SRS, ţe rostliny buď pocházejí z oblastí 

prostých viru šarky, nebo  

a) byly rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen, úředně uznány podle 

certifikačního systému vyţadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů 

udrţovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s pouţitím vhodných 

indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na virus šarky, které byly 

shledány prosté tohoto organismu, nebo byly získány přímo z materiálů udrţovaných 

za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních 

období nejméně jednou úředně testovaných s pouţitím vhodných indikátorů nebo 

jiných rovnocenných metod alespoň na virus šarky, které byly shledány prosté tohoto 

organismu; a 

b) ţe na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny ţádné 

příznaky choroby působené virem šarky; a 

c) ţe rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými 

viry nebo obdobnými patogenními faktory, byly odstraněny. 

Virus šarky je v ČR natolik rozšířen v přirozeném prostředí, ţe je prakticky nemoţné 

garantovat oblast prostou jeho výskytu. Taková oblast by musela být udrţována kaţdoročním 

opakovaným úředním průzkumem, který by musel potvrdit absenci viru v celé oblasti, coţ 

není ani krátkodobě reálné. Je proto nezbytné se v případě ČR pokusit plnit poţadavky pod 

písmeny a) aţ c). 

V ČR není pro slivoně úředně zavedeno certifikační schéma, proto se při plnění poţadavku 

pod písmenem a) uplatňuje druhá moţnost; rostliny jsou drţeny v technických izolátech a 

alespoň jednou za tři roky jsou testovány na přítomnost viru šarky.  

Zejména podmínka absence příznaků napadení virem šarky v určité školce a jejím okolí po 

dobu tří let je však velice přísná a obtíţně realizovatelná ve všech oblastech ČR, kde je virus 

šarky rozšířen.  

Je proto ţádoucí v součinnosti s dalšími členskými státy EU, které jsou v podobné situaci, 

usilovat o úpravu zmíněné fytosanitární EU legislativy.  

 

Projekt SHARCO 

 

Evropská komise iniciovala projekt (dále projekt „SHARCO“) s cílem analyzovat 

stávající situaci ve výskytu viru šarky a opatření proti němu ve vybraných členských státech 

EU (Bulharsko, Česká republika, Itálie, Francie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, 

Slovensko) a v Srbsku a Turecku. Rostlinolékařské úřady těchto států vypracovaly dotazník 

týkající se způsobů ochrany proti viru a projektová pracovní skupina poté v průběhu roku 

2009 uskutečnila návštěvy ve vybraných státech. 

Projekt SHARCO rozděluje zkoumané státy do dvou skupin z hlediska rozsahu výskytu viru 

šarky. Většinou jde o státy s výskytem viru na celém území, pouze v Itálii, Francii, Nizozemí 

a v Turecku je výskyt omezen na část území. 
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Zajímavé je vymezení tzv. kritických bodů v systému ochrany proti šíření viru šarky v 

EU, které projekt SHARCO na základě dosavadní analýzy publikoval. Za nedostatečný je 

povaţován poţadavek fytokaranténní směrnice EU pouze na vizuální kontrolu míst produkce 

rozmnoţovacího materiálu slivoní, která by měla být doplněna povinným vzorkováním a 

testováním rostlin. Důvodem je bezpříznaková přítomnost latentní infekce virem v rostlinách 

infikovaných mšicemi a v rostlinách tolerantních odrůd slivoní vůči viru šarky. Riziko je 

spatřováno také ve velmi rozdílném výkladu pojmů „místo produkce“ rostlin a jeho 

„bezprostředního okolí“. Konečně projekt SHARCO polemizuje také s opatřením 

fytokaranténní směrnice EU, kterým je absence příznaků napadení virem šarky v určité 

školce a jejím okolí po dobu tří let. Toto opatření je povaţováno za zbytečně přísné a 

navrhuje se jej nahradit reţimem lokálního posuzování fytokaranténního rizika šíření viru z 

příslušné školky na základě systematického laboratorního testování reprezentativně 

odebraných vzorků z dané školky. 

Projekt SHARCO přináší několik doporučení na úpravu fytokaranténní směrnice EU,      

jedná se o: 

- diferenciaci opatření k omezení šíření viru šarky v závislosti na jejím rozšíření a 

epidemiologické situaci v konkrétní zemi (eradikovat virus jen v oblastech, kde je to 

reálné), 

- pouţívání systematických laboratorních testů jako doplnění vizuální kontroly školek pro 

garanci absence viru šarky, 

- zavedení přísnějších zásad produkce a kontroly matečného materiálu stejně jako zásad 

před zakládáním školek slivoní,  

- změnu podmínek pro vystavování rostlinolékařských pasů v EU např. zákazem přesunů 

školkařského materiálu z oblastí s výskytem viru šarky do oblastí dosud prostých viru. 

Možné alternativy řešení 

 

Základním podkladem pro jakoukoliv úpravu fytokaranténních poţadavků s cílem jejich 

zmírnění s ohledem na určitý škodlivý organismus – zde virus šarky švestky – je obvykle 

analýza rizika tohoto škodlivého organismu (Pest Risk Analysis = PRA). Taková analýza by 

měla objektivně ukázat, jak závaţná je škodlivost daného organismu pro pěstované, ale i pro 

divoce rostoucí rostliny (ţivotní prostředí), a to i z ekonomického pohledu. Dále by měla 

analýza nabídnout reálné alternativy ochrany resp. eradikace organismu nebo alespoň 

opatření vedoucí k zabránění jeho dalšího šíření. 

Pro úpravy poţadavků ve fytokaranténní směrnici EU musí být taková analýza vypovídající 

pro všech 27 členských států EU. Nestačí tedy jen vypracovat např. analýzu pro ČR nebo pro 

skupinu členských států, přestoţe i taková analýza by byla vhodným dílčím podkladem resp. 

impulzem pro zahájení změnového procesu legislativy. Není však známo, ţe by v EU nebo 

v EPPO podobná analýza byla vypracována. Ani závěry projektu SHARCO, jakkoliv 

přinášejí realistické návrhy na změnu stávajících předpisů EU, nebudou z tohoto důvodu 

pravděpodobně postačující k tomu, aby Evropská komise příslušně změnila fytokaranténní 

směrnici EU. 

Jaké se tedy nabízejí moţnosti změn fytosanitárních poţadavků EU k zamezení šíření viru 

šarky, které mohou být pro ČR přijatelné? 

Jednoduchým řešením by mohlo být úplné vyřazení viru šarky ze seznamu škodlivých 

organismů se zákazem zavlékání a šíření – tedy vyřazení z příloh fytosanitární směrnice EU. 

Virus šarky by v takovém případě mohl zůstat pouze tzv. „kvalitativním“ škodlivým 

organismem pro rozmnoţovací materiál slivoní s „nulovou“ tolerancí v tomto materiálu 

dodávaném v rámci EU nebo dováţeném ze třetích zemí. Takový výsledek je však málo 
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reálný, protoţe jak dokládá i databáze EPPO, virus šarky se dosud dle úředních údajů v řadě 

členských států EU vyskytuje v omezeném rozsahu a stávající fytosanitární poţadavky tam 

tedy mohou být realizovatelné bez problémů.  

Další moţností je prostě stávající poţadavky zmírnit, např. omezit dobu trvání zákazu 

obchodu s výpěstky ze školek s výskytem viru. Tato volba však klade velký důraz na 

posouzení biologických a epidemiologických vlastností viru šarky, kterými by bylo nutno 

příslušné zmírnění dobře odůvodnit. Do určité míry by snad bylo moţné vyuţít stávající 

fytosanitární poţadavky EU pro „podobné“ patogeny – např. fytoplasmy na ovocných 

dřevinách, kde jsou poţadavky EU velmi různorodé, a snaţit se tyto poţadavky sladit resp. 

zjednodušit. Také lze zkvalitnit metodu prokazování absence viru šarky ve školkách, např. 

zavedením reprezentativního laboratorního testování (viz doporučení projektu SHARCO). 

Konečně, pokud nebude moţno vyuţít předcházející moţnosti, lze uvaţovat o dojednání tzv. 

chráněných zón pro území členských států EU, které budou trvat na zachování přísných 

poţadavků pro absenci viru šarky ve školkách a v jejich okolí. Prakticky by takové řešení 

znamenalo, ţe část členských států bude podmiňovat přesun rostlin slivoní k dalšímu 

pěstování v rámci těchto států i mezi nimi jen mírnými poţadavky (např. testování 

základního rozmnoţovacího materiálu slivoní a následně odstranění příznakových rostlin 

z partie). Pokud by však rostliny slivoní měly být dodávány do členských států s chráněnou 

zónou, musely by splňovat stávající mnohem přísnější poţadavky. Tato moţnost rovněţ 

koresponduje s doporučením projektu SHARCO na změnu podmínek pro vystavování 

rostlinolékařských pasů. 

Evropská komise zaloţila Pracovní skupinu expertů pro management rizika 

regulovaných škodlivých organismů. Na ţádost řady členských států se bude tato skupina 

v dohledné době zabývat také případnou změnou fytosanitárních poţadavků na uvádění 

rostlin slivoní na trh s pohledem na virus šarky. Zástupce za Českou republiku bude na 

jednáních této skupiny usilovat o úpravu stávajících přísných fytosanitárních poţadavků ve 

smyslu výše uvedených moţností. 

 

Zdroje: 

 

Boscia D., 2009: Przeglad stanu wdrozenia Dyrektyw Europejskich dotyczanych zwalciania 

szarki w róznych krajach europejskich i potřeba zmian w szczególowych  uregulowaniach 

prawnych. In:W ramach aktywnosci WPA1. Szarka, metody i regulacje prawne prowadzace 

do ograniczenia jej wystepowania na terenie Europy. Warsztaty Naukowe. Skierniewice, 

18.11.2009: 14-21.  

EPPO plant quarantine information retrieval system, verse 4.6 (červenec 2007). 

Internetové stránky EPPO (www.eppo.org). 

Interní databáze SRS o výskytu škodlivých organismů. 

Chod J., Chodová D., 2004: Historie výskytu a rozšíření šarky švestky v České republice a v 

evropských státech I. (www.agroweb.cz). 

Polák J., Komínek P., 2009: Distribution of Plum Pox Virus Strains in Natural Sources in the 

Czech Republic (Plant Protection Science, 45,2009, No. 4: 144-147). 

Směrnice Rady 2000/29/ES. 
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Současný stav ochrany a produkce šarky prostého výsadbového materiálu 

peckovin v ČR  
 

Ing. Michal Kurka, Ing. Petr Boleloucký 
 

ÚKZÚZ Brno 

 

Virová šarka švestky je jedním z limitujících faktorů pěstování citlivých odrůd modrých 

a teplomilných peckovin (slivoň, meruňka, broskvoň). 

Česká republika tuto problematiku řeší jiţ dlouhá desetiletí. První zprávy o výskytu 

šarky se v podobě popisu příznaků známých v dnešní době objevují ve starší literatuře 

počátkem minulého století. První vědecké pozorování je z roku 1952 na slivoních (Smolák a 

Novák, 1956), později na meruňkách a broskvoních. 

 

Legislativně je problematika virové šarky švestky řešena dlouhodobě po dvou liniích: 

1. Rostlinolékařská pravidla 

Virová šarka švestky je v ČR dlouhodobě zařazena jako karanténní škodlivý organismus – 

prováděcí předpisy k zákonu č. 61/1964 SB., o rozvoji rostlinné výroby (zpočátku 

všeobecně „virové choroby“ – vyhláška č. 63/1964 Sb., později vyjmenovaná v seznamu 

karanténních škodlivých organismů – vyhláška č. 51/1977 Sb., kterou se mění vyhláška 

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti 

zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější 

karanténa)). V případě výskytu podléhá likvidaci napadených jedinců, zejména pokud se 

jedná o rozmnoţovací materiál. V minulosti byla likvidace napadených stromů v určitém 

období prováděna plošně. V současné době platí zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči. 

2. Certifikační pravidla 

První certifikační pravidla opět vychází ze zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné 

výroby, pravidla jsou zapracované především do bývalých ČSN. Počátek prvních metodik 

pro testování na indikátory řadíme do období kolem roku 1965 (Těchobuzice, 

Holovousy). Výsledky – výsadby testovaného materiálu především enkláva Jeleč, Valtice, 

Holovousy.  

Certifikační pravidla s ohledem na virovou šarku švestky zahrnují několik prvků: 

a) četnost, metody a rozsah testování (testování na indikátory v technické izolaci, 

testování metodou ELISA, PCR a další vědecké metody), 

b) provedení průzkumu lokality úřední osobou (SRS, ÚKZÚZ) před zaloţením 

mnoţitelských porostů s ohledem na dodrţení stanovených izolačních vzdáleností, 

c) stanovení doby  provedení visuální kontroly rozmnoţovacího materiálu (minimální 

počet přehlídek v určenou dobu), 

d) stanovení izolačních vzdáleností 

 původně aţ do roku 2006 pro předzákladní a základní rozmnoţovací materiál 

stanovena izolační vzdálenost 1000 m od hostitelských druhů 

 v roce 2006 vyhláškou stanoveno: předzákladní materiál – technická izolace, 

základní materiál 800 m od výskytu šarky 
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 pro další certifikovaný materiál od roku 2006 je stanovena izolační vzdálenost 500 

m od výskytu šarky 

 pro CAC materiál je to 250 m od výskytu šarky, 

e) stanovení přípustného limitu výskytu virové šarky švestky v rozmnoţovacím 

materiálu 

 původně v předzákladním a základním materiálu – nesmí se vyskytovat 

 u nejniţšího stupně mnoţení – do 6 % (ČSN z roku 1989), později do 2 % 

(vyhláška č. 191/1996 Sb.); v případě výskytu do 6 % resp. do 2 % pro uznání 

musela být provedena selekce, v případě vyššího výskytu porost nebyl uznán 

 dnes – nesmí se vyskytovat v jakékoliv kategorii, generaci.  

Směrnice EU pro rozmnoţovací materiál ovocných rodů a druhů (92/34/EHS) aţ doposud 

tyto podrobnosti pro certifikaci neobsahují, obsahují pouze definice pro „viruprostý“ a 

„testovaný“ materiál a seznam škodlivých organismů. Přitom je ve směrnici odkaz na 

rostlinolékařské předpisy. 

 

Monitoring a následná kontrola výskytu virové šarky švestky v rozmnožovacím 

materiálu. 

 

ÚKZÚZ pravidelně kontroluje výskyt virové šarky švestky v rozmnoţovacím materiálu. 

Od roku 1996 pravidelně provádí testování metodou ELISA v matečných porostech 

v rozsahu přibliţně 5 – 10 % a to především u předzákladního (SE1 – materiál v technických 

izolátech) a základního materiálu (EI a EII – materiál v prostorových izolátech). Výsledky:   

 

Tab. 11: Výskyt virové šarky švestky v rozmnožovacím materiálu   

Rok Počet matečných 

rostlin (SE1, EI, 

EII) 

Počet testů Počet pozitivních 

vzorků 

% pozitivních 

vzorků z počtu 

testovaných 

2003 10 519 1 230 14 1,14 

2004 11 163 1 145 3 0,26 

2005 13 641  765 2 0,26 

2006 14 197 1 270 5 0,39 

2007 15 622 1 170 2 0,17 

2008 15 470 1 035 20
1) 

1,93 

2009 15 085 1 665 47
1) 

2,82 
1)

 Namátkové testování bylo provedeno v netestovaném materiálu. 

 

Historie testování na virovou šarku je v ČR v porovnání s některými dnes školkařsky 

vyspělými státy dlouhodobá. V poměrně dlouhém období však testování stagnovalo. 

Důvodem byly i nedostatečné legislativní podmínky. Pojmy „viruprostý“ a „testovaný“ 

materiál byly do národní legislativy zapracovány aţ v roce 1996 ! (vyhláška č. 191/1996 Sb.). 
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Závěr: 

1. V oblasti šíření virové šarky v minulosti sehrál největší roli lidský faktor, ten však závisel 

na vědeckém poznání a později na uvědomění. 

2. Výskyt virové šarky v testovaném rozmnoţovacím materiálu je dnes minimální, měl by 

však být nulový, evropské směrnice nepřipouštějí ţádný výskyt. 

3. Dodrţováním rostlinolékařských a certifikačních pravidel (produkce školkařského 

materiálu v rámci systému certifikace, testování, pravidelná visuální kontrola, dodrţení 

stanovených izolačních vzdáleností), pokud neselţe lidský faktor, je moţné produkovat 

materiál prostý virové šarky. 

4. Virová šarka vzhledem k moţnostem šíření se dnes v mnoţitelských porostech nejeví jako 

závaţný problém.  

 

Očekávaný vývoj legislativy ve Společenství v oblasti virové šarky (i dalších škodlivých 

organismů).  

 

Zdravotní třídy „viruprostý“ (VF) a „testovaný“ (VT) materiál pouţívané doposud mají 

být po roce 2012 pro nově zaloţené porosty a po roce 2018 pro všechny porosty nahrazeny 

termínem „testovaný materiál“ (PT - Pathogen Tested), s uvedením škodlivých organismům, 

na které byl rozmnoţovací materiál testován. Zdůvodněním pro tento krok bylo zejména 

zneuţívání označení VF, které bylo vyuţíváno spíše jako marketingový nástroj a 

nezaručovalo deklarovaný zdravotní stav materiálu. Pod VF a VT se v kaţdém členském 

státu skrývaly rozdílné metody a rozsah testování a dohledatelnost byla obtíţná aţ nemoţná.  

Při právě probíhajícím jednání nad společnými certifikačními schématy, která mají 

slouţit jako prováděcí předpis směrnice  2008/90/EC o uvádění na trh rozmnoţovacího 

materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, vznikla na 

základech EPPO schémat tabulka patogenů, na přítomnost kterých má být materiál testován. 

Tato tabulka však neobsahuje karanténní škodlivé organismy, mezi které patří i virus šarky 

švestky. Odůvodněním právního servisu je nemoţnost kombinace rostlinolékařské směrnice a 

jiţ zmíněné směrnice 2008/90/EC.  

Karanténní škodlivé organismy by se tímto plně přesunuly do působnosti 

rostlinolékařské směrnice 2000/29/EC. Navrhovaný rozsah testování dalších škodlivých 

organismů na minimálně dva druhy dřevitých indikátorů v nejvyšších stupních mnoţení však 

dostatečně zajistí poţadovaný zdravotní stav materiálu. 

 

Návrhy pro společné certifikační schéma: 

 

1. Pro účely certifikace povinnost registrace odrůdy (úřední popis nebo úředně schválený 

popis). 

2. Stanovení minimálního rozsahu testování na dřevinné indikátory, a další mezinárodně 

uznané metody (sérologické – ELISA, molekulární – RT-PCR, real time PCR) v případě 

retestování. 

3. Izolační vzdálenosti budou stanovené na národní úrovni (pro certifikovaný a CAC 

materiál samostatně). 

4. Pro CAC materiál má dodavatel zpracovaný systém sledování kritických 

bodů, rostlinolékařskou sluţbou je kontrolován jeho zdravotní stav. 

5. Za původ a pravost odrůdy odpovídá dodavatel. 
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6. Zvláštní skupinou budou odrůdy určené pro pokusné účely, pro šlechtění a na podporu 

zachování genetické rozmanitosti. 

 

 

Tab. 12: Schéma pro rozmnožovací materiál: 

 

RM přehlížen jako 

CAC podle 

podmínek 

Směrnice

92/34 EEC

RM certifikován podle 
podmínek  Směrnice

92/34 EEC
Zároveň splňuje 

podmínky Směrnice
2008/90/EC

Certifikace dle 2008/90/EC

Splnění podmínek registrace odrůd

Doběh  stávajících výsadeb

Doběh  stávajícího rozmnožovacího materiálu

Splnění podmínek: registrace odrůdy a testování
RM certifikován 

podle podmínek 

Směrnice

2008/90/EC

RM přehlížen 

jako CAC podle 

podmínek 

Směrnice

2008/90/EC

RM certifikován 
podle podmínek  

Směrnice
2008/90/EC

RM certifikován 

podle podmínek 

Směrnice

92/34 EEC
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Obr. 26: Příznaky viru šarky švestky na listech meruňky, odrůda GOLDRICH. 

 

 

 

Obr. 27: Příznaky viru šarky švestky, detail difuzních skvrn na listu broskvoně.  
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Obr. 28: Předzákladní rozmnoţovací materiál slivoní v technickém izolátu VŠÚO 

Holovousy. 

 

 

 

Obr. 29: Základní rozmnoţovací materiál peckovin v prostorovém izolátu VŠÚO 

Holovousy. 
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