
nojarska, na sever do Skandinávie k 66040' s.š.,na jih po stř.
Španělsko,Apeninskýpoloostrov,s.ŘeckoaMalouAsii. Malá
arela je v s. Maroku a s. Alžírsku. Synantropně na východě
Severní Ameriky a v Uzbekistánu. —Mapy: GRUBOV1949: fig.
2; GRUBOV 1958: 543; VENT et al. 1973: 19; MEUSELet a). 1978:
280; HULTÉN NE 1986: 650.

Význ am: Usušená borka kmenů a větví (kru-
šinová kůra, Cortex frangulae) je užívána oficiál-
něpodleČeskoslovenskéholékopisu1987vefar-
makologické skupině laxancií. Odvar kůry i zralých
plodů byl využívántéžv lidovém léčitelství. Plody
všakzpůsobují dáveníaž otravy; užívaly sek bar-
vení látek na zeleno. V krajinářství se krušina

118. VitaceaeJUSS.—révovité *)
Syn .:Ampelidaceae HUTCHINS.

používá k výsadbám na větší plochy, zvláště na
vlhkých půdách; je otužilá a snáší znečištěné
ovzduší. V sadovnictví k okrasným účelům slouží
kultivary cv. Angustifolius s listy podlouhlými až
obkopinatými, 8—25mm šir., cv. Asplenifolius
s okrajem listů nepravidelně vroubkovaným nebo
vykrajovaným azvlněným, listy 4—6cm dl., 3—5mm
šir., cv. Columnaris sesloupovitou vzrůstovou for-
mou a cv. Variegata s panašovanými listy; někdy
se vysazuje do živých plotů. Ve šlechtitelství je
krušina olšová používána jako podnož pro netrni-
té druhy rodů FrangulaaRhamnus.Dřevo sehodí
k drobným řezbářským a truhlářským výrobkům.

Lit: GALETP.(1967): Recherches sur les méthodes ďidentification et de classification des Vitacées des zones temperées.
Thëse Fac. Sci. Montpellier, vol. 1:1-311, vol. 2:312-526.

Opadavé, vzácně vždyzelené liány se sympodiálním větvením, Listy střídavé, dlanitě členěné nebo
dlanitě složené, s palisty. Květy drobné, oboupohlavné nebo jednopohlavné, 5—4četné,pylová zrna tri-
kolporátní, hrubě či jemně infraretikulátní; semenilcsvrchní. Plod bobule. —10—12rodů s 500—700dru-
hy rozšířenými převážně v tropech a subtropech, méně v mírných pásech obou polokoulí.

Poznámka: U zástupců čeledi Vicaeeaeje význačný obsah kyseliny vinné, méně sevyskytují kyselina jablečná a šťavelová.
Byly zjištěny i flavonoidnĺ sloučeniny, triterpeny, třísloviny.

la Dřeň větví hnědavá, v nodech přerušená; letorosty bez lenticel, borka seodlupuje vevláknech nebo
dlouhých pruzích; květenství lata, korunní lístky záhy opadavé, v hor. části srostlé 1. Vitis

b Dřeň větví bělavá, v nodech nepřerušovaná; letorosty s lenticelami, borka se neodlupuje ve vlák-
nech ani v dlouhých pruzích; květenství vrcholík, korunní lístky setrvávající, v hor. části nesrostlé

2. Parthenocissus

1. Vitis L. — réva

Vitis LINNAEUSsp. Pl. 202, 1753.
Lit.: HEGI G. (1925): Vitis L. In: HEGI C., Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5/1:359-456. München. - BLAHAJ. (1952):

Československáampelografia.Bratislava.—JOSKAV.(1952):Otázkapodnožovýchodrůdrévyvinnéunás.Vinař.Obz.45:47—49.
—POSPÍŠILOVÁD. (1957): Biológia kvetu viniča. Vinařství 50:82—83.—HOWBJ. (1962): Vitis amurensis v přírodě a kultuře. Vinař-
stvĺ 55:183—184.—MURÍNA. (1964): Karyologisches Studium bei Kulturabarten der Weinrebe (Vitis vinifera L). Biológia, Brati-
Slava,19:16—20. BIÄI*INÝC.(1967):Rosteunásrévavinnálesní—Vitis viniferaL silvestris(Gmel.)Hegi?Živa 15:169.—RÁcz
J. (1969): Poznatky z dějin révy vinné. Vinohrad 7:172—173.—BERrovÁ L et BEKľA J. (1973): Vitis vulpina L —zdivočelý druh
flóry Slovenska. Biológia, Bratislava, 28:841—844. TERPó A. (1976, 1977): The carpological examination of wildgrowing vine
speciesof Hungary1.,11.ActaBot.Acad.sci. Hung.22:209-247,23:247-273.- OPRAVILE. (1977):VinnárévanaúzemíČesko-
slovenska.Archeol.Rozhledy29:361—365.—POSPÍŠILOVÁD.(1981):AmpetografiaČSSR.Bratislava.—OPRAVILE. (1987):Paleo-
botanickédokladyk rozšířeníněkterýchrostlinv československémholocénu.Zpr. Čs.Bot.Společ.22,Mater.7:77—80.

Jednodomé nebo dvoudomé liány, přichycující se úponkami. Borka odlupující se v dlouhých pru-
zích; dřeň hnědavá, v uzlinách přerušovaná. Listy dlanitolaločné až dlanitodílné, dl. řapflQté. Květen-
ství lata, často na bázi s úponkou. Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, 5četné; kalich srostlý,
5 cípý, popř. redukovaný; korunní lístky záhy opadavé, v hor. části srostlé; dvoupouzdrý, se 2
vajíčky v každém pouzdře, na bázi semeniku 51aločný žláznatý terč. Plod bobule, většinou kulovitá,
s 1—4semenyhruškovitého tvaru. —Asi 60 druhů v mírném ažsubtropickém pásus. polokoule.
tomogam. Endozoochor.

la Listy na rubu rezavě vločkaté až plstnaté
b Listy na rubu zelené, lysé nebo pýřité, nikdy rezavě hnědé

* ) Zpracoval J. Koblížek

Frangula / Vitis

2
3
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Listy na rubu i v dospělosti rezavě plstnaté; úponky nebo květenství proti každému listu; plody2a

b

3a

b

4a

b
5a

b

1.

Tab. 102:I Vitis vinifera subsp.vinifera, kvetoucívětvička, Ia —květ, lb —semeno,Ic —semeno.—2 Vvinifera subsp.sylvestris,

1,5—2,0cm v průměru, chutné 5. V labrusca

Listy na rubu v dospělosti rezavě vločkaté, zvláště na žilnatině, úponky na každé třetí uzlině chybě-
jí; plody asi0,8 cm v průměru, nejedlé . 6. V.coignetiae
Bazální zářez čepele úzký, jeho okraje svírají s řapflcem ostrý úhel 4

Bazální zářez čepeleširoký, jeho okraje jsou k řapíku téměř kolmé (viz též V vinifera subsp.syl-
vestris) .
Listy v obrysu téměř okrouhlé, 3—51aločné,na rubu obvykle pýřité až řídce vločkaté ..

1. V.vinifera
Listy v obrysu vejčité, obvykle 31aIočné,na rubu lysé nebo jen na žilnatině pýřité 2 V cordifolia
Mladé letorosty a řapíky červené, laloky čepele zaokrouhlené 3. V. amurensis

Mladé letorosty zelené, laloky čepele špičaté

Vitis vinifera L. —réva vinná
Vitis vinifera LINNAEUSSp.PI. 202, 1753.

Liána zachycující se úponkami. Jedinci, pěsto-
vaní ve vinicích většinou s kmenem 0,5—3,0m vys.,
při dostatečné opoře je kmen 15—30m dl., 10—50
cm v průměru; borka seodlučuje v dlouhých pru-
Zích; letorosty žlutohnědé až červenohnědé, lysé
nebo vločkatě pýřité. Listy v obrysu okrouhlé, dla-
nitolaločné až dlanitodílné, zpravidla se 3—5lalo-
ky, 7—15cm v průměru, svrchu olysávající, na rubu
zpravidla pýřité ažvločkatë chlupaté. Květy obou-
pohlavné nebo jednopohlavné v bohatých latách,
vonné, žlutozelené, korunní lístky asi 5 mm dl.,
koruna vcelku opadavá. Bobule kulovité až elip-
soidní, 6—25mm dl., zelené, žluté, červené až
modrofialové, sladké nebo kyselé, s 1—3(—4)hruš-
kovitými semeny. V—VI. Ff.

2n = 38 (extra fines)

la Dvoudomá dřevina; samčí keře s listy dlanito-
laločnými až dlanitodílnými, samičí keře
s listy hrubě zubatými až mělce laločnatými,
bazální lalok čepele široký; bobule 6—10mm
v průměru, semenakulovitě hruškovitá, s krát-
kým zobánkem (a) subsp. sylvestris

b Dřevina s květy oboupohlavnými i funkčně
samičími; bazální lalok čepele zpravidla úzký;
bobule zpravidla 12—20mm v průměru, seme-
na hruškovitá, s dlouhým zobánkem

(b) subsp. vinifera

(a) subsp.sylvestris (C. C. GMELIN)HEGI—réva
vinná lesní Tab. 102/2

Vitis vinifera subsp.sylvestris (C C. GMELIN) HEGI III, FI.
Mittet-Eur. 5/1:364,1925.—Syn.: Vitis sylvestrisC. C GMELIN
FI. Baden. 1:543, 1805.

4. V riparia

Dvoudomá dřevina s výraznou pohlavní dvou-
tvárností. Listy v obrysu okrouhlé až okrouhle led-
vinité, bazální lalok čepele široký, samčí jedinci
s listy hluboce laločnatými, samičí jedinci s listy
mělce laločnatými, někdy jen hrubě zubatými.
Bobule 6—10mm v průměru, většinou modročer-
né, zřídka zelenavé, kyselé, semena 1—2(—3),ku-
lovitě hruškovitá, 4—6mm dl., se zobánkem krat-
Ším než I mm.

Ekologie a cenologie: Lužní lesy a po-
břežní křoviny nížin v povodí větších řek, méně
v pahorkatinách. Na čerstvě vlhkých až slabě vy-
sychavýchhumózních půdách, středně zásobených
živinami. Dřevina odolná k suchu a mrazu. Pře-

vážněve společenstvechpodsvazuUlmenion (as.
Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in AszóD
1936), méně ve svazu Tilio-Acerion a Fagion.

Rozšíření v ČR: V Českérepublicenení
v současné době známá žádná lokalita. Vyskytuje
se vzácně na Slovensku v okolí Čenkova nedale-
ko od Komárna a na několika lokalitách v Madhr-
sku. V lužních lesích Dolnomoravského úvalu

přežívala pravděpodobně po celý středověk a v ne-
přístupných oblastech mohla přetrvat až do novo-
věku (OPRAVIL1987).

Celkové rozšíření: Střední aj. Evropa, Malá Asie, Kav-
kaz,StředníAsie.Izolovanélokalityvs.Africeav Íránu.V post-
glaciálu se Vitis sylvestrisrozšířila z refugií v j. Evropě na se-
ver.V atlantikuproniklaaždoDánskaaj. Švédska.- Mapy:
MEUSEL et al. 1978:280.

(b) subsp. vinifera —réva vinná pravá Tab. 102/1
Syn Vitis vinifera L subsp.sativaHEGIIII. FI. Mittel-Eur.

5/1:365, 1925.

Jednodomá dřevina. Listy zpravidla hluboce
laločnaté s úzkým bazálním zářezem. Květy obou-
pohlavné a funkčně samičí sezakrnělými tyčinka-

list, 2a—samčíkvět,2b—samičíkvět, 2c—semeno,2d—semeno.—3Parthenocissusquinquefolia, větvičkas plody.—4 p třicus-
pidata, list.—5P pubescens,úponka.
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mi. Bobule (8—)12—20(—25)mm v průměru, zele-
navé, žluté, červené až modrofialové, sladké, řid-
čeji nakyslé, semena 1—3(—4),podlouhle hruško-
vitá, 6-7 mm dl., zobánek asi 2 mm dl.

Prastarákulturní rostlina, jejíž původnení zce-
la jasný. Podle některých autorů pochází z révy
vinné lesní, podle jiných se na jejím vzniku podí-
lely i některé prastaré třetihorní druhy, dnes již
vymřelé. Za prvotní vývojová centra je považová-
no Středozemí, Blízký východ a Střední Asie. Na
domestikaci se hlavní měrou podílela selekce při-
rozených pupenových mutantů a také kříženců.
V jv. Evropě vznikly domestikací typy s velkými
hrozny a bezsemennými bobulemi. Hybridizace
dosud probíhá v několika horských oblastech Tád-
žikistánu. Koncem minulého století byly do Evro-
py dovezeny některé severoamerické druhy,
z nichž některé zplaňují a také se kříží s Vitis vi-
nifera, jako např. Vitis riparia. Také další severo-
americký druh V labrusca byl použit ke křížení
s V vinifera.

V současnosti je známo několik set kultivarů
révyvinné.V ČRsepěstujípředevšímbílémoš-
tové odrůdy, hlavně Müller-Thurgau, Veltlínské
zelené, Ryzlink vlašský a z odrůd I.a třídy Bur-
gundské bílé, Sauvignon a Třamín červený. Z mod-
rých odrůd je to Svatovavřinecké a Frankovka
modrá.

Většina révových podnoží jsou mezidruhové
hybridy, kde seuplatňuje Vitis berlandieri, Vripa-
ria, V rupestris,případně V vinifera. Jsou to pře-
vážně severoamerické kultivary odolné proti révo-
kazu, který koncem minulého století téměř
zlikvidoval vinice v Evropě. Na Moravě se použí-
vají jako podnože předevšímodrůdy Vitis berlan-
dieri x riparia. V současnostije réva napadána
škůdci houbovými (tzv. peronospora—Plasmopa-
ra viticola, Oidium tuckeri aj.) i živočišnými (oba-
leči, roztoči), proti kterým se chrání chemickými
postřiky.

V ČRjsoučtyřivinohradnickéoblasti:česká,
znojemsko-mikulovská, hustopečsko-hodonínská
a bzenecko-strážnická. V r. 1977 byla výměra vi-
nic v Čechách400ha anaMoravě 12000ha; do
roku1992stouplav celéČRna15600ha(mapa:
HENDRYCHActa Univ. Carol.-Bi01. 33:8, 1989).Na
vinicích se pěstují převážně moštové odrůdy k vý-
robě vín, na stolní odrůdy připadá asi desetina
plochy. Réva vinná je teplomilná a světlomilná
dřevina. Daří se na propustných a živinami bohat-
šíchpůdách nížin a pahorkatin.

2. Vitis cordifolia MiCHX fil. — réva zimní (réva
srdčitá)

444 Vitis

Vitis cordifolia MICHAUXfil. FI. Bor. Arner. 2:231, 1803.—
Syn.: Vitis vulpina L Sp. PI. 203,1753p.p., nom. conf.

Bujně rostoucí liána i přes 25 m vys. Listy ok-
rouhle vejčité, 8—13cm dl., celistvé až mělce 31a-
ločné, hrubě nepravidelně pilovité, na rubu lysé
nebo na žilnatině pýřité, bazální zářez čepele úzký.
Laty převislé, 10—25cm dl. Bobule kulovité, 8—12
mm v průměru, černé, slaběojíněné, jedlé po pře-
mrznutí.

Původní ve v. a j. části USA. Introdukce do
Evropy r. 1806, u nás zřejmě poprvé v Průhoni-
cíchr. 1924podjménemVvulpinaL.V ČRpatří
mezi zřídka pěstované druhy. Pod jménem V.vul-
pina se však dosti často vysazuje V riparia.

3. Vitis amurensis RUPR. —réva amurská

Vitis amurensis RUPRECHTBull. Acad. Imp. Sci. Saint*
Pétersb.15:266,1857.—Syn.: Vitis vulpina var.amurensisRE-
GELTrudy Tifliss. Bot. Sada 2:394-395, 1873.

Statná, obvykle dvoudomá liána až 20 m vys.,
skmenem 10—18cm v průměru. Letorosty zpočát-
ku vločkatě plstnaté, později olysalé, červenohně-
dé, hranaté. Listy v obrysu okrouhle vejčité až té-
měř okrouhlé, velmi proměnlivého tvaru, celistvé
nebo 3—5dílné, 1()—25cm dl., na rubu pýřité, ba-
zální zářez čepele široký. Květy většinou funkčně
jednopohlavné, v latách 10—25cm dl. Bobule ku-
lovité, 7—12mm v průměru, černé, silně ojíněné,
většinou kyselé. VI-VII. Ff.

Domácí na Dálném východě —v Mandžusku,
Poamuří,sv.Číněas.Koreji. Introdukcedo Ev-
ropykolemroku1850(Petrohrad),naúzemíČR
v r. 1927 (Průhonice). Druh dosti často pěstovaný
pro okrasu v parcích jako vertikální zeleň, zvláště
pro atraktivní karmínové zbarvení listů na podzim.
Vysoce mrazuvzdorná dřevina, křížením sjinými
révami vznikla řada kultivarů vhodných pro chlad-
nější oblasti.

4. Vitis riparia MICHX fil. —réva pobřežní
Vitis riparia MICHAUXfil. FI. Bor. Amer- 2:231, 1803.—

Syn.: Vitis odoratissima DONNCatal. Cantab. 62, 1811.—
V vulpina L sp. Pl.203, 1753p.p.

Dvoudomá, bujně rostoucí liána s lysými leto-
rosty. Listy obvykle 31aločné, 8—18cm dl., obou-
stranně leskle zelené, na rubu na žilnatině pýřité,
laloky špičaté, bazální zářez čepele široký. Květy
jednopohlavné, silně vonné, v latách 8—18cm dl.
Bobule kulovité, asi0,8cmv průměru, tmavěpur-
purové, silně ojíněné. VI. Ff.

Domácí ve v. a stř. části Severní Ameriky. In-
trodukce do Evropy r. 1656, podle některých au-
torů až r, 1806,na územíČR poprvé v r. 1844
(Sychrov).Druh dosti častopěstovanýpro okrasu
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v parcích a zahradách, pro silně vonné samčí kvě-
ty a leskle zelené listy. Ve vinohradnictví se pou-
žívá jako velmi vhodná podnož snadno kořenící
z řízků a odolná proti révokazu. Navíc je to mra-
zuvzdorná dřevina, odolná proti houbovým cho-
robám, je však dosti náročná na půdní vlhkost a
obsah živin.

Poznámka: Révapodzimní—Vitis berlandieri PLANCHON
má 31aločnélesklé listy se širokým zářezem a drobné purpuro-
vé, Slabč Ojíněné plody, které pozdě dozrávají a jsou jedlé
achutné.Hybridy vzniklé kříženíms Vriparia jsounejčastější-
mi podnožovými révami na Moravě.

5. Vitis labrusca L. —réva americká (réva liščí)
Vitis labruscaLINNAEUSSp.Pl. 203,1753.

Statná dvoudomá liána s kmeny až 30 cm
v průměru. Letorosty hustě rezavě plstnaté,
s úponkami nebo květenstvím proti každému lis-
tu. Listy okrouhlé až okrouhle vejčité, 7—18(—25)
cm v průměru, celistvé nebo 31aločné,zřídka až
3dflné, na rubu rezavě plstnaté, bazální zářez če-
pele široký. Květenství 5—10cm dl. Bobule kulo-
vité, 1,5—2,0cm v průměru, většinou tmavě pur-
purové, poněkud muškátové chuti.

Domácí ve v. části Severní Ameriky. Introduk-
ce do Evropy r. 1656. Křížením s Vitis vinifera
vznikla řada kultivarů, které bývají řazeny pod

2. Parthenocissus PLANCHON loubinec

společné označení Vitis x labruscana BAILEY,
i když sena vzniku některých z nich podflely i jiné
severoamerické révy.

6. Vitis coignetiae PLANCHON—réva japonská
(réva Coignetové)
Vitis coignetiae PULLIATex PLANCHONJ. Vigne Amer.

7:186, 1883.

Mohutná dvoudomá liána dorůstající až do
vrcholu vysokých stromů. Letorosty slabě rýhova-
né, zpočátku rezavě plstnaté, později vločkaté.
Listy okrouhlé až okrouhle vejčité, 10—30cm dl.,
7—25cm šir., mělce 3—51aločné, na rubu rezavě
vločkaté, na podzim sebarvící karmínově. Květen-
ství6—13cm dl., jeho větveplstnaté. Bobule kulo-
vité, 0,8—1,2cm v průměru, tmavě purpurové až
tmavě fialové, nejedlé. VI—VII. Ff.

Domácí na j. Sachalinu a v s. Japonsku, kde
roste převážně v pobřežních křovinách. Introduk-
cedo Evropyv r. 1875,na územíČR poprvév r.
1925 (Průhonice). Druh pěstovaný většinou jen
v arboretech, ojediněle v parcích. Dřevina dosti
náročná na obsah živin v půdě, málo odolná
k suchu. Pro velmi atraktivní podzimní zbarvení
listů a nápadně velké listy (největší mezi révami)
si zaslouží většího rozšíření jako okrasná dřevina,
Pro vinohradnictví nemá většmo významu.

ParthenocissusPLANCHONin A. et C. DECANDOLL±Monogr- Phan.5/2:446,1887,nom. conserv.—Syn.:Ampelopsis MICHX
fil. FI. Bor. Amer. 1:159, 1803 p.p.

Lit: JANCHENE (1949):Parthenocissusquinquefolia (Linné) Planchon,unsergewöhnlicherWilder Wein. Phyton 1:170—
177.—WEBBD. A. (1967):What isParthenocissusquinquefolia (L) Planchon?FeddesRepert. 74:6—10.—TYKAČJ. (1977):Popí-
navé rastliny pri dome. Záhradkár-Cbovater 13:374—375.—[Anonymus] KO (1980): Samopnoucí dřeviny. Zahrádkář 12:210.—
SKALICKÁA. (1989): Taxonomische und nomenklatorische Bemerkungen zur Gattung Parthenocissus Planch. Novit. Bot. Univ.
Carol. 5:61-64.

Liány s borkou uzavřenou, neodlupující seve vláknech nebo pruzích. Dřeň větví bělavá, v nodech
nepřerušovaná. Listy dlanitě složené nebo jednoduché; úponky většinou s přísavnými destičkami. Kvě-
ty oboupohlavné nebo samčí, zpravidla ve vrcholících nebo vrcholičnatých latách, vyrůstajících v paždí
listů nebo proti listům, někdy na koncích letorostů. Kalich 51aločný;koruna Sčetná,volnolupenná; ty-
činek 5; semeník dvoupouzdrý se2 vajíčky v každém pouzdře, srostlý sežláznatým terčem. Plod kulo-
vitá bobule s 1—4kulovitými semeny.—Asi 10druhů v mírném pásu Severní Ameriky a v. Asie. —En-
tomogam. Endozoochor.

la Listy většinoujednoduché, často31aločné,jen na mladých rostlinách a dolních větvích někdy 3čet-
.3. P.tricuspidatané

b Listy vždy dlanitě složené, zpravidla 5četné .
2a Úponkyse3—5ramenybezpřísavnýchdestiček,mladévětvea pupenyzelené;plodyojíněné,se

semeny 1.R quinquefolia
b Úponkys5—8ramenyspřísavnýmidestičkami,mladévětveapupenynačervenalé;plodyvětšinou

neojíněné, se 2—3semeny .

1. Parthenocissus quinquefolia (L.) PLANCHON—
loubinec pětilistý Tab. 102/3

Parthenocissus quinquefolia (LINNAEUS)PLANCHONin A.
et C DE CANDOLLEMonogr. Phan. 5/2:448, 1887.- syn.: He-
dera quinquefolia L. Sp.PI. 202,1753.—Ampelopsis latifolia

2. P.pubescens

TAUSCHFlora 21:738, 1838.—Parthenocissusinserta (KERNER)
FRITSCHExkurs.-Fl. Österr.,ed. 3, p. 321et 789, 1922.

Liána pnoucí se do výšky5—15m. Letorosty
i pupeny zelené, úponky se 3—5rameny bez pří-
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