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GENETICKGENETICKÉÉ ZDROJEZDROJE

Způsoby uchování genofondu
starých odrůd ovoce



Genetické zdroje (GZ)

Genetický zdroj (gene pool, germplasm) 
- část biodiverzity
- genetický materiál aktuální nebo potenciální hodnoty
- unikátní a nenahraditelný zdroj genů a genových komplexů
- nevyčíslitelná hodnota 



Význam a využití
• Kulturní dědictví (mezinárodní spolupráce – výměna vzorků)

• Tradiční zemědělství a zpracovatelský průmysl

• Zlepšování biologického a hospodářského potenciálu 
produkčních organismů (rostlin, mikroorganismů a zvířat) 

- konvenční či moderní šlechtění, genové inženýrství

• Zlepšení životních podmínek lidstva a kvality života 
- ochrana a tvorba krajiny
- trvale udržitelný rozvoj



Genetické zdroje zemědělských plodin

= fytogenofond

plané druhy, příbuzné kulturním plodinám
krajové odrůdy a primitivní odrůdy místní
staré, zanikající vyšlechtěné odrůdy
restringované odrůdy 
současné odrůdy 
neuznaná novošlechtění a genetické linie
experimentální šlechtitelský materiál 



Ohrožení biodiverzity

O roku 1900 
- ochuzování genetické diverzity zemědělských plodin 
- důsledek rozvoje moderního šlechtění

→ Genetická eroze
= snižování biologické diverzity, ztráta cenných genů

Ochuzování genetické diverzity šlechtěním
Zákazník – preferuje určité odrůdy a formy plodin 
Pěstitel – preferuje odrůdy, které efektivně reagují na pěstitelská opatření



• 1951-54 
– VÚRV Praha-Ruzyně a VÚRV Piešťany 
+ další specializované ústavy
„Národní rada světových sortimentů kulturních rostlin“
- při VÚRV (od r. 1955) 
- centrální výměna vzorků pro všechny řešitele kolekcí
- později organizovaný vývoz a dovoz

• 1990-92
– zabezpečení uchování shromážděných kolekcí GZ a dat 

na specializovaných pracovištích během jejich privatizace

Ochrana fytogenofondu – domácí instituce



1994 – MZe ČR
„Národní program konzervace a využití genofondu rostlin“

Koordinace – Genová banka VÚRV Praha Ruzyně
- smlouvy s řešitelskými pracovišti



Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů
rostlin, zvířat a  mikroorganismů významných pro výživu a 

zemědělství

3 samostatné Národní programy:

1. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a 
agro-biodiversity (NP GZR)
http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog/

1. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů
mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

3. Národní program  ochrany a využívání genetických zdrojů
hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a 
zemědělství

Nový Národní program přijat 14. 6. 2006 MZe ČR pro léta 2007-2011



Evidence genetických zdrojů rostlin 
Český informační systém

• 1984 - Výzkumný ústavu rostlinné výroby v Praze 
- speciální uživatelský program pro GZR v bývalém Československu

• 1992 - využíván v České republice v síti 12 spolupracujících 
institucí (lokalizovaných na 15 pracovištích)

http://genbank.vurv.cz/genetic/resources

http://genbank.vurv.cz/genetic/resources


Instituce zapojené do NP GZR









Metody a způsoby ochrany genofondu ovocných dřevin

• Botanické zahrady a arboreta
• Genové banky 
• Polní kolekce 
• Kultury in vitro
• Kryoprezervace

• Chráněné krajinné celky a regiony
• Přírodní rezervace a chráněná naleziště
• Chráněné stromy
• „on farm“

Ochrana genofonduOchrana genofondu ex situ ex situ (speciální kolekce)

Ochrana genofonduOchrana genofondu in situ in situ ( v m( v mííststěě nnáálezu)lezu)



genofondové sady – vegetativně množené podnože

Polní kolekce  - ex situ



Obnova - regenerace

ovocné dřeviny
- metoda přeočkování
- obnova parcel
- úhyn více než 50 % jedinců z položky

réva vinná
- regenerace po 20 letech



Kryokonzervace

- systém skladování v tekutém dusíku, teplota –196 °C

- vitrifikační stav – netvoří se krystalky ledu

- rostliny napěstované in vitro (vrcholové meristémy)

- optimalizace pro jednotlivé druhy

- metodika odtátí: teplota, rychlost, rehydratace



Konzervace in situ

- uchování GZR v jejich přirozených biotopech 
nebo na místě jejich dlouhodobého historického pěstování

- dosud málo využívaná metoda
- uplatnění u dřevin, trav, planých druhů
- dynamický způsob: 

umožňuje spontánní hybridizaci a další koevoluci druhu

Zajištění in situ konzervace
1) Správa ochrany přírody (MŽP) 

– plané rostliny, památné stromy, přírodní celky
2) účastník Národního programu



1) plané druhy
- příbuzné kulturním rostlinám 
- využitelné přímo nebo šlechtitelsky jako nové užitkové rostliny
- druhy pro okrasné účely

1) krajové a primitivní formy kulturních rostlin

1) staré restringované šlechtěné odrůdy

GZ - domácí (autochtonní) původ
Kulturní materiál – původ neznámý nebo středoevropský

– na území ČR historicky a dlouhodobě pěstované
(historické odrůdy révy vinné, ovocných dřevin)

Předmět konzervace in situ



1) plané druhy
- dlouhodobější botanický výzkum

2) kulturní druhy
- výzkum na lokalitě podle původní kultury
- zplanělé kultury – jako u planých

Ovocné dřeviny (historický sad, alej, památné stromy apod.)
Vinohrady

- ekologické charakteristiky stanoviště
- víceleté pomologické bádání
- historické prameny – oprávněnost konzervace krajových odrůd
- výzkumná zpráva: přehled odrůd a jejich stáří

fytopatologické hodnocení
mrazové poškození, odolnost 

Příprava před vyhlášením statutu in situ



Lokalizace in situ

Krajové populace a primitivní kultivary:
- odlehlé oblasti v pohraničí, v podhorských a horských oblastech
- opuštěné a zaniklé osady a sídliště, staré sady, aleje, roztroušené

stromy v extravilánu

Plané druhy
- stanoviště s co nejpůvodnější vegetací
- zahrnutí do stávající sítě chráněných území

Respektování vlastnických práv pozemků
Legislativní ošetření smlouvou s dlouhodobou zárukou



Konzervace on farm

- uchování pěstováním v regionu původního tradičního pěstování
- lze aplikovat pro všechny druhy plodin
- doporučeny extenzivní technologie blízké původním
- ekologický systém
- nízké vstupy – hnojení, ochrana, agrotechnika
- ovocné dřeviny

- roubované na semenáčích
- tvar vysokokmene
- široký spon
- zatravnění

- skanzeny, muzea
- národní parky, CHKO
- ekologické farmy

- ekonomická návaznost – zpracování produktů (bioprodukty)





tradiční způsob hospodaření – krajové odrůdy

Starý Hrozenkov (Moravské Kopanice)



´Panenské české´´

Regionální výrobky – trvale udržitelný rozvoj



Švýcarsko

- pěstování a distribuce krajových forem
- biologicky čisté produkty



Nevládní organizace (NGO)
zabývající se problematikou uchování

GZR

Česká republika
• ZO ČSOP 
• Gengel o.p.s
• GENOKLUB o.s.



GENOKLUB o. s.

- sdružuje zájemce o studium, evidenci a záchranu 
zanikajících a ohrožených druhů, odrůd a ras užitkových 
hospodářských a jiných rostlin a zvířat jako cenného 
historického genofondu (genetických zdrojů)

- rozvíjí a podporuje odborné a praktické poznání historie 
pěstování a chovu výše uvedených rostlin a zvířat 
v oblastech České republiky se zřetelem k zemím střední
Evropy

- udržuje vzájemné styky s institucemi, nadacemi a ostatními 
sdruženími obdobného zaměření, včetně zahraničních



Václav Tetera Stanislav Boček

Radim Pešek

Hana Poková

Martin Krčma



Zahraniční nevládní organizace
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