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 ▶ Šlechtění nové odrůdy obilniny dnes trvá cca 10–15 let u jed-
noletých druhů. Náklady na vyšlechtění např. jedné odrůdy 
pšenice jsou dnes zhruba 1 milion EUR. Nové metody (např. 
CRISPR/Cas9) mohou proces šlechtění výrazně zkrátit.

 ▶ Víte, že je každoročně z Národního programu rostlin poskyt-
nuto žadatelům několik tisíc položek (v roce 2018 to bylo 3 127 
položek)? Část z nich je zařazována do šlechtitelských pro-
gramů. Díky genetickému zdroji, získanému na začátku 90. let 
v Bílých Karpatech, byla například vyšlechtěna odrůda čiroku 
Ruzrok.

 ▶ Více než 80 % veškerých potravin na světě je rostlinného 
původu.

InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV) – Genová banka Praha, Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, pracoviště Olomouc, Výzkumná stanice 
vinařská, pracoviště Karlštejn, Fyziologie a kryobiologie rostlin, Praha � Zemědělský výzkumný ústav s. r. o. Kroměříž AGRITEC, s. r. o. Šumperk � OSEVA PRO s. r. o. – Výzkumný ústav olejnin, Výzkumná stanice 
travinářská � Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s. r. o. � Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta � Výzkumný ústav pícninářský s. r. o. � Výzkumný ústav bramborářský s. r. o. � Chmelařský 
Institut s. r. o. � Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. � AMPELOS a. s. Výzkumná stanice vinařská � Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Rostliny s rodným číslem
Jak se chrání genetické zdroje rostlin

Rostlinné genetické zdroje jsou biologickým základem potra-
vinové bezpečnosti. Využívají se jako potraviny, krmiva pro 
zvířata, vyrábí se z nich oděvy, stavební materiály i energie. 
Jejich zachování je nezbytné pro zajištění dostatku potravin 
pro rostoucí lidskou populaci. Ztráta těchto zdrojů je hrozbou 
pro lidstvo.

Do Národního programu genetických zdrojů rostlin jsou 
v České republice zařazeny krajové, tradiční a moderní 
odrůdy, ale i plané příbuzné druhy plodin.

Proč je důležité genetické zdroje rostlin v Národním pro-
gramu uchovávat? Čím širší je spektrum/variabilita vlast-
ností rostlin, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude vyšlech-
těna nová odrůda, která bude lépe přizpůsobena změně kli-
matu, výskytu nových patogenů nebo škůdců či požadavkům 
na vyšší výnos, kvalitu či jiné specifické vlastnosti.

Odkud se genetické zdroje rostlin do Národního programu 
získávají? Zdrojem nových položek jsou šlechtitelé (nové 
odrůdy, odrůdy s ukončenou registrací nebo právní ochranou 
apod.), jiné genové banky, botanické zahrady (index seminum) 
či sběrové expedice. Ty míří do botanicky bohatých lokalit, 
což jsou i místa zaniklých osídlení (např. pohraničí). V roce 
2018 bylo nově získáno 1 086 položek.

Jak lze získat rostliny zařazené do Národního programu? 
O vzorky je možné zažádat ve webové on-line databázi GRIN 
Czech. Zdarma jsou vzorky rostlin poskytovány pouze pro 
výzkum, šlechtění nebo vzdělávání.

V genových bankách se neukládají semena hybridů (F1) 
a geneticky modifikovaných rostlin (GMO). Odrůdy označené 
F1 si v další generaci nezachovávají stejné vlastnosti jako 
mateřská rostlina, ale štěpí se v různorodý materiál. U GMO 
jde zpravidla o patentované materiály, které není možné uží-
vat pro další šlechtění bez povolení majitele patentu.

Co je bezpečnostní duplikace? Aby nedošlo ke ztrátám 
unikátních genetických zdrojů rostlin, jsou také uloženy na 
jiném místě nebo konzervovány jinou technikou. Vegeta-
tivně množené druhy se uchovávají v tekutém dusíku za tep-
loty −196 °C (ovocné druhy, česnek, vinná réva, chmel apod.) 
Semeny množené druhy se ukládají v genové bance na Slo-
vensku v Piešťanech nebo na Špicberkách. Špicberské glo-
bální úložiště semen (Svalbard Global Seed Vault) má úložnou 
kapacitu 2‚25 miliardy semen 4‚5 milionu vzorků rostlin. Je 
zde uloženo také 1 168 vzorků původních českých zeměděl-
ských plodin.
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Mapa světa s vyznačením největších 20 národních kolekcí genetických zdrojů rostlin,
zahrnující vegetativně i semeny množené druhy. ČR je na 18. místě ve světě.

Ochranou genetických zdrojů rostlin se v ČR zabývá 16 pracovišť ve 12 výzkumných ústavech, 
univerzitách a soukromých společnostech. Sloupečky s čísly vyjadřují počty genetických 
zdrojů uchovávaných pracovištěm.
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Chléb náš vezdejší…
nemusí být brzy z pšenice

Obilniny patří mezi jedny z prvních pěstovaných rostlin v his-
torii lidstva. Dnes se celosvětově pěstují na více než 730 mili-
onech hektarů a sklidí se téměř 3 miliardy tun. Celých 80 % 
plochy a 90 % produkce zaujímají pšenice, rýže a kukuřice.

V kolekcích Národního programu představují obilniny s téměř 
24 tisíci položek nejvyšší podíl genetických zdrojů rostlin. Je 
zde zahrnuto 253 druhů náležejících k 54 rodům.

Pšenice dvouzrnka, jednozrnka nebo špalda jsou pluchaté. 
Obilka je chráněna pluchou a pluškou, které jsou k ní při-
rostlé. Ačkoliv obilka při mlácení hůře vypadává z klásku, 
obaly působí jako přirozená ochrana proti chorobám 
a škůdcům.

Oves a ječmen obsahují vlákninu ve formě β-glukanů, která 
je pro lidský organismus prospěšná a je lépe stravitelná než 
β-glukany získávané z hub.

Čirok je celosvětově pátou nejpěstovanější obilninou. Díky 
schopnosti odolávat suchu může být v budoucnu tato půvo-
dem africká plodina zajímavou alternativou i pro naše 
zemědělství.

Mezi obilniny se řadí i plodiny, které nejsou obilninami v pra-
vém slova smyslu, ale jako obilniny se využívají. Nazývají se 
pseudoobilniny a patří mezi ně např. pohanka, amarant nebo 
quinoa.

Víte, že odrůda pšenice Vlasta je odolná vůči chorobám díky 
genům odolnosti pšenice jednozrnky, která byla použita při 
šlechtění?

Za 100 let se plochy pěstovaných druhů obilnin proměnily. Se snížením stavu koní (koně byli 
součástí armády i policie) se snížily plochy ovsa. Ubylo i pěstování žita. Na druhou stranu, díky 
šlechtitelským programům se u všech plodin zvýšil výnos z plochy (zdroj ČSÚ).

Změny ve struktuře pěstovaných plodin v posledních 100 letech (ha). Ačkoliv v procentuálním 
zastoupení obilnin se v posledních 100 letech mnohé nezměnilo, změny ve struktuře pěstování 
dalších plodin jsou zřejmé. U brambor se plochy snížily, ale zvýšil se výnos z plochy, více se 
začala pěstovat řepka olejka (zdroj ČSÚ).

Pšenice jednozrnka (Triticum monococcum) odrůda Rumona

Ječmen setý (Hordeum vulgare) odrůda AF Cesar  
s vysokým obsahem β-glukanů 

Pšenice špalda (Triticum spelta) odrůda Rubiota

Laskavec ocasatý, amarant (Amaranthus caudatus)

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum)

Čirok obecný (Sorghum bicolor)

1920 2019

1920 2019

■ Pšenice
■ Žito
■ Ječmen

■ Oves
■ Kukuřice na zrno
■ Jiné

■ Obilniny celkem
■ Luskoviny
■ Brambory celkem

■ Cukrovka technická
■ Řepka

■ Pícníny na orné půdě
■ Jiné

InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Genová banka Praha � Zemědělský výzkumný ústav s. r. o. Kroměříž � OSEVA PRO s. r. o. – Výzkumná stanice travinářská
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 ▶ Kolekce chmele v České republice patří mezi největší na 
světě. Nejznámější a nejkvalitnější chmelová odrůda na světě 
je Žatecký poloraný červeňák.

 ▶ Slavné koření oregano není dobromysl (latinsky Origanum). 
Složení tohoto koření se v různých částech světa liší, někdy 
jde o směs několika různých druhů dobromysle (Origanum 
onites, O. heracleoticum, O. syriacum a další). Jindy se jedná 
o směs zcela jiných rodů rostlin (Lippia, Hyptis, Hedeoma, 
Monarda aj.).

 ▶ Český kmín a Chamomilla bohemica mají chráněné 
označení původu. Znamená to, že jsou výjimečné právě 
díky svému původu v České republice a specifickému 
prostředí zde.

InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, pracoviště Olomouc � Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta �  
Chmelařský Institut s. r. o.

Stačí jenom špetka…

Ačkoliv se léčivé, aromatické a kořeninové plodiny (LAKR) 
a chmel využívají pouze v malém množství, výroba potravin 
a nápojů se bez nich neobejde. Jsou zdrojem účinných látek, 
které jsou obsaženy v léčivech, koření nebo přírodních kon-
zervantech. Éterické oleje jsou součástí parfémů a kosmetic-
kých výrobků.

V rámci Národního programu je do kolekcí chmele a LAKR 
zahrnuto přes 1‚5 tisíce položek, 86 rodů a 167 druhů. Mnoho 
genetických zdrojů jsou plané druhy, které pochází ze sběro-
vých expedic v místech jejich největšího výskytu.

Kde všude můžeme LAKR využít?

Řebříček obecný  
(Achillea millefolium) 

Chmelová hlávka odrůdy  
Žatecký poloraný červeňák
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Farmaceutický 
průmysl

Botanické pesticidy
Kosmetika 

Léčiva
Veterinární léčiva

Přírodní konzervanty
Sladidla
Barviva

Ochucovadla
Koření

Potravní doplňky
Zdravé potraviny

PotravinářstvíZemědělství

Parfémy

Pohled do genofondové chmelnice, chmel otáčivý (Humulus lupulus)

Dobromysl obecná (Origanum vulgare)

Majoránka zahradní (Origanum majorana) 
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InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s. r. o. � Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, pracoviště Olomouc, 
Výzkumná stanice vinařská, pracoviště Karlštejn � AGRITEC, s. r. o. Šumperk � Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta � Výzkumný ústav bramborářský s. r. o. � AMPELOS a. s. Výzkumná stanice vinařská

Krvavka, erteple, karlátka,  
frašťák, modrý Janek...

Ovoce, zelenina a brambory se v ČR pěstují celkem na nece-
lých 70 tisících hektarech. Celková produkce u zeleniny činí 
250 tisíc tun, u ovoce 230 tisíc tun a u brambor 688 tisíc tun. 
Z ovocných druhů největší plochy zaujímají vinice a nejvyšší 
produkci v tunách jablka.

V kolekcích Národního programu je zahrnuto přes 18 tisíc 
položek ovoce, zeleniny a bramboru. Nejvíce z nich je zeleniny 
(11 996 položek, 59 rodů a 186 druhů) a ovoce (3180 položek, 
33 rodů a 62 druhů). Významnou kolekcí je kolekce bram-
boru, která čítá 2 638 položek 3 rodů a 18 druhů. Nalézá se zde 
také 775 položek vinné révy, která se pěstuje na třech lokali-
tách v ČR – Lednice, Znojmo a Karlštejn. Česneková kolekce 
má přes 600 položek a zahrnuje velké množství původních 
krajových odrůd, zejména ze sběrů na jižní Moravě a v Bílých 
Karpatech.

Víte, jaký je rozdíl mezi mrkví a karotkou? Karotky jsou 
rané se zakulaceným kořenem, se sladkou jemnou dužninou. 
Mrkve jsou pozdní, s dlouhým špičatým kořenem, dobře skla-
dovatelné. Mrkve mohou mít různé barvy – fialovou (např. 
Kosmická fialová) nebo žlutou (Táborská žlutá).

Víte, proč je výhodné vařit s šalotkou? Šalotka má unikátní 
jemnější chuť než ostatní druhy cibule. Obsahuje více cukru 
a také quercetin – bioflavonoid, obecně známý protizánět-
livými, antioxidačními a antihistaminovými vlastnostmi. 
Má delší dobu skladovatelnosti – neraší a neztrácí na chuti. 
Šalotka roste v trsech po více cibulkách z jednoho podpučí.

Víte, že péče o ovocné stromy je znakem kulturní a civili-
zační vyspělosti každého národa? A že uchovávat je lze i tzv. 
„on farm“, kdy se ovocné druhy zachovávají jako dědictví 
předků v krajině? Kromě toho, i ovocné stromy snižují v kra-
jině erozi půdy a dokáží zadržet obrovské množství vody 
během přívalových dešťů.

Víte, že ve druhé polovině 19. století se v Evropě objevila 
mšička révokaz, která zdecimovala velké plochy vinic? Ve 
Znojmě proto byly v roce 1895 zřízeny „C. k. technické sta-
nice pro potírání révokaza na Moravě“. Jejich zásluhou se od 
roku 1910 začalo s využíváním odolné americké révy (Vitis 
berlandieri, V. riparia) jako podnože. A už ve dvacátých letech 
20. století byly všechny vinice na Znojemsku osázeny výsad-
bami štěpovaných sazenic.

Jabloň domácí (Malus domestica) odrůda Panenské české Meruňka obecná (Prunus armeniaca) odrůda Gvardějskij Klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon)  
odrůda Stevens

Různorodost v morfologii hlíz bramboru (Solanum tuberosum)

Réva vinná (Vitis vinifera)  
odrůda Madlen Anzhevin / Kokur krasnyj

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) Tykev cuketa (Cucurbita pepo subsp. pepo)  
odrůda Tondo di Piacenza
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InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Botanický ústav AV ČR, v. v. i. � OSEVA PRO s. r. o. Výzkumná stanice travinářská �  
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

I když květiny nejsou klasickými zemědělskými plodinami, 
v odrůdách květin šlechtěných v posledních sto letech je 
zachyceno dílo a um našich šlechtitelů, kteří rozšířili květi-
nové sortimenty o množství cenných odrůd. Kolekce ucho-
vávané v Národním programu jsou ve světovém měřítku 
unikátní.

V současné době je do kolekcí okrasných rostlin zařazeno přes 
3 tisíce položek 134 rodů a 265 druhů. Některé z nich získaly 
řadu zahraničních ocenění – odrůdy kosatce (Irenka), rododen-
dronů (Motýl a Panenka z roku 1958), růží (Rosa, např. odrůda 
Marietta Silva Tarouca) atd. Nejstarší položkou je rododen-
dron z roku 1910.

Víte, že naše původní odrůdy tulipánů (Tulipa) jsou známé 
vynikající kvalitou, zejména vysokou odolností k virovým 
chorobám?

Pro potěchu oka…
Květiny, okrasné stromy a okrasné traviny

Víte, že domácí odrůdy zahradních chryzantém (Chrysanthe-
mum × grandiflorum) je nutné jednou až třikrát ročně vegeta-
tivně množit, aby kvalita odrůdy zůstala zachována?

Různé odrůdy azalek v zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích

Pohled do kvetoucí kolekce denivek (Hemerocallis spp.) v zahradě Botanického ústavu AV ČR 
v Průhonicích

Mečík (Gladiolus hybrid.) odrůda Jiří Václavík Tulipán (Tulipa sp.)  
významná česká odrůda Gavota

Kosatec bradatý (Iris barbata elatior)  
odrůda Cayenne Capers

Kosatec bradatý (Iris barbata elatior)  
odrůda Big League

Poloopadavá azalka (Rhododendron x obtusum) odrůda Hluboká
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InstItuce uchovávající tyto genetIcké zdroje: Výzkumný ústav pícninářský s. r. o. � OSEVA PRO s. r. o. – Výzkumný ústav olejnin, Výzkumná stanice travinářská � AGRITEC, s. r. o. Šumperk

Co si vzít na sebe, na čem usmažit  
a čím nakrmit zvířata… 
Technické plodiny
Technické plodiny se pěstují pro výrobu oleje, textilu, pro 
využití ve stavebnictví a energetice, ale i jako potrava pro 
hospodářská zvířata – píce, druhy vhodné pro louky či pas-
tva pro opylovače. Mezi technické plodiny patří i druhy trav 
vhodné jako trávníky pro zahrady, golfová a fotbalová hřiště, 
parky apod.

V kolekcích Národního programu je v současné době uloženo 
přes 8 tisíc položek 88 rodů a 245 druhů technických plodin.

Z řepky olejky se vyrábí dieteticky nejuniverzálnější olej, 
který je termostabilnější než olej slunečnicový (méně se pře-
paluje). Obsahy škodlivých látek (kyseliny erukové a glyko-
sinolátů), které dříve odrůdy řepky olejky obsahovaly, byly 
šlechtěním výrazně sníženy. Z oleje se vyrábí i biopaliva.

ČR je největší producent makového semene v Evropě. 
V některých zemích je pěstování máku zakázáno, protože 
z makovic lze získat suroviny k výrobě omamných látek 
(alkaloidy – zejména morfin). Ale semena máků, která se pěs-
tují u nás, neobsahují téměř žádné alkaloidy (morfin), a proto 
jsou pro konzumaci bezpečné. Makové semeno obsahuje 
i vysoký podíl vápníku, může se použít jako náhrada mléka 
pro alergiky.

Rod Linum zahrnuje více než 200 druhů planě rostoucích jed-
noletých i vytrvalých rostlin, praktický význam má pouze len 
setý (Linum usitatissimum). Lněné příze jsou o 20–30 % pev-
nější než příze z bavlny a za mokra se jejich pevnost 

zvyšuje o dalších 30 %. Ze semene se lisuje lněný olej, výlisky 
(pokrutiny) se zkrmují, semena se používají v pečivu.

Trvalé travní porosty zaujímají v ČR téměř čtvrtinu výměry 
zemědělské půdy (více než 1 mil. hektarů). Jedná se o vícedru-
hová společenstva tvořená travami, bobovitými rostlinami 
a bylinami. Kromě využití jako krmiva mají travní porosty 
i významnou protierozní, filtrační, hydrologickou a zdravotní 
funkci, zlepšují půdní úrodnost a zajišťují ekologickou stabi-
litu krajiny.

Roketa setá, rukola (Eruca vesicaria subsp. sativa) Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) odrůda Kardinál Pupalka dvouletá (Oenothera biennis)

Mák setý (Papaver somniferum) odrůda Zeno Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) Hrách rolní, peluška (Pisum sativum subsp. arvense)

Pohled do experimentální školky travin v Zubří


