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BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A PRÁVNÍ NÁSTROJE JEJÍ OCHRANY - MEZINÁRODNÍ A

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Ladislav Dotlaèil 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzynì 

Souhrn

Konference UNCED (1992) pøijala mezinárodní zásady pro ochranu a využívání biodiverzity jako

základního a nenahraditelného pøírodního zdroje, podmiòujícího život èlovìka a jeho kvalitu. Pøedmìtem

uzavøených dohod je zejména konzervace biologické rozmanitosti, setrvalé využívání jejích složek a

spravedlivé rozdìlování prospìchu z využívání této biologické rozmanitosti. Základním principem Úmlu-

vy o biologické rozmanitosti je zachování národní suverenity státù nad pøírodními zdroji na jejich území,

vèetnì biodiverzity, signatáøské státy Úmluvy se však zavazují zajistit uživatelskou dostupnost zdrojù na

jejich území za smluvnì daných podmínek. Úmluva øeší rovnìž finanèní a technologickou pomoc rozvo-

jovým zemím a mechanismy jejího uskuteèòování. Èeská Republika pøistoupila k této Úmluvì v roce

1994, text  Úmluvy vyšel ve Sbírce zákonù è. 134/1999.

Význam biologické rozmanitosti a její uplatnìní pro setrvalý rozvoj jsou podrobnìji rozvedeny v

Agendì 21. Její podstatnou souèástí jsou zásady a mechanizmy pro konzervaci a využívání genofondù kul-

turních rostlin a hospodáøských zvíøat v zemìdìlství; Agenda 21 specifikuje rovnìž strategické cíle, pod-

mínky pro jejich dosažení a potøebné zdroje (vèetnì pomoci rozvojovým zemím) pro zajištìní konzervace

a setrvalého využívání tìchto genofondù. Rozpracováním uvedených zásad pro zemìdìlství a koordinací

mezinárodní spolupráce v globálním rozsahu bylo povìøeno FAO. Strategie konzervace a využívání genet-

ických zdrojù rostlin, mechanismy spolupráce, priority a hlavní zásady jsou shrnuty v dokumentu „Glob-

al Plan of Action“.
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Konference spojených národù o životním prostøedí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazil-

ském Rio de Janeriu v roce 1992, pøijala následující dokumenty: Deklaraci o životním prostøedí a rozvoji,

Agendu 21 a Zásady nakládání s lesy. V návaznosti na tyto dokumenty byly bìhem konference pøiprave-

ny k podpisu dvì dohody: Dohoda o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) a Rám-

cová dohoda Spojených Národù o biologické rozmanitosti.

Deklarace o životním prostøedí (známá jako The Rio Declaration) obsahuje preambuli a 27 zásad.

Právní rámec každé z tìchto zásad je znaènì rozdílný. Nìkteré z nich jsou pevnì zakotveny v mezinárod-



ním právu, zatím co jiné teprve vstupují do schvalovacích procesù. Nìkteré zásady se objevují v globálnì

èi regionálnì platných nástrojích, zatím co právní síla jiných je ponìkud sporná. 

Pøedmìtem Dohody o biologické rozmanitosti je, jak uvádí èlánek 1., “...konzervace biologické

rozmanitosti, setrvalé využívání jejích složek a spravedlivý podíl na prospìchu z využívání genetických

zdrojù, vèetnì jejich dostupnosti  ...a vèetnì zpøístupnìní odpovídajících technologií. Státy si zachovají

suverenitu nad národními zdroji a nad technologiemi, bude zajištìno i vhodné financování. 

Princip národní suverenity na pøírodními zdroji, v souladu s chartou OSN a zásadami mezinárod-

ního práva, je hlavní zásadou dohody. Státy mají právo využívat své pøírodní zdroje a pøipravovat svoji

vlastní environmentální politiku. Pøijímají však rovnìž závazek zajistit v rámci své právní pùsobnosti

všechna potøebná opatøení a pøevzít odpovìdnost za stav biodiverzity na svém území i za to, že nebudou

poškozovat životní prostøedí na územích jiných státù. Státy se rovnìž zavazují ke spolupráci se všemi sig-

natáøi dohody- pøímé èi prostøednictvím mezinárodních organizací. 

V èlánku 6. Dohody se signatáøské zemì rovnìž zavazují, že pøipraví národní strategie, plány èi

programy konzervace a setrvalého využívání biodiverzity, èi pøevezmou takovéto existující strategie a

budou v nich reagovat na požadavky a zásady pøijaté v Dohodì. Principy uchování a setrvalého využívání

biologické rozmanitosti budou rovnìž zaèlenìny do rezortních a mezirezortních plánù, programù a politik.

Signatáøské zemì se zejména zavazují:

- Identifikovat dùležité komponenty biodiverzity, se zvláštním významem pro její konzervaci a setr

valé využívání.

- Monitorovat komponenty biodiverzity a vìnovat zvláštní pozornost naléhavým potøebám konzer

vace.

- Identifikovat procesy a kategorie aktivit s výraznými negativními dopady na konzervaci a využívání

biodiverzity.

- Organizovat, podporovat  a monitorovat aktivity pro zabezpeèení uvedených úkolù.

Další èást Dohody je vìnována zpùsobùm konzervace biodiverzity „in situ“ (èl. 8) a „ex situ“ (èl.

9) a setrvalému využívání komponent biologické rozmanitosti (èl.10). Tyto èlánky zavazují signatáøské

státy poskytovat finanèní, technickou a institucionální podporu pro ochranu složek biodiverzity a pøijmout

taková opatøení, která by minimalizovala negativní dopady na biodiverzitu. Cílem je rovnìž zachovat sou-

visející pùvodní informace a kulturní tradice. Signatáøi se dále zavazují zajiš•ovat výzkum biodiverzity a

vzdìlávání specialistù (èl. 12) a  zvyšovat obecné znalosti o významu biodiverzity (èl. 13). Významný je

závazek minimalizovat negativní dopady rùzných faktorù na biodiverzitu a umožnit úèast veøejnosti na

takových aktivitách. Vznikne-li takové nebezpeèí na území nìkterého státu, je povinen urychlenì infor-

movat ty státy, kde by mohlo dojít ke škodám. Na základì vzájemné reciprocity se státy dále zavazují k

výmìnì informací.



Pøístup k poskytování genetických zdrojù je odvozován z národní suverenity státù nad jejich

pøírodními zdroji. Státy se nicménì zavazují vytváøet takové podmínky, které by pøístup uživatelù (vèetnì

zahranièních) ke genetickým zdrojùm umožòovaly. Dostupnost genofondù bude dána vzájemnými doho-

dami (podmínkami dohod, dosaženými na základì vzájemného souhlasu. Signatáøi dohody se rovnìž

zavazují provádìt vìdecký výzkum genetických zdrojù a poskytovat jeho výsledky smluvním partnerùm v

rámci Dohody. Dále se zavazují pøijmout legislativní, administrativní a politická opatøení a vytvoøit

finanèní mechanismy pro zajištìní výzkumu a sdílení prospìchu z výsledkù výzkumu a využívání geno-

fondù -a to na základì smluvnì stanovených zásad. Dále je deklarován závazek zajiš•ovat signatáøským

státùm dohody pøístup k technologiím (vèetnì biotechnologií) souvisejícím s konzervací a využíváním bio-

diverzity.

Èlánky 20. a 21. hovoøí o finanèních zdrojích a finanèních mechanizmech Dohody. Státy se

zavazují vytvoøit nové a dodateèné finanèní zdroje pro pomoc rozvojovým zemím zajistit závazky

Dohody. Prostøedky budou poskytovány prostøednictvím grantù èi výhod rozvojovým zemím, koneèná

rozhodnutí bude pøijímat Konference signatáøù. Úkoly této konference, sekretariátu a poradních orgánù

jsou specifikovány v navazujících závìreèných èláncích dohody, spolu s protokolárními a technickými

náležitostmi.

Pro práci s genofondy zemìdìlských plodin má zásadní význam tzv. Agenda 21., která se zamìøu-

je pøímo na problematiku biologické rozmanitosti a jejího využití pro setrvalý rozvoj. Základní myšlenka

je vyjádøena v preambuli: „Lidstvo stojí pøed rozhodujícím okamžikem své historie. Jsme vystaveni

nerovnostem mezi  lidmi i národy, zhoršování chudoby, hladu a nemocím, pokraèujícímu narušování

ekosystémù na kterých závisí naše existence. Pouze integrací péèe o životní prostøedí a rozvoje spoleènos-

ti lze naplnit základní potøeby lidstva, zvýšit životní úroveò a ochránit ekosystémy….“.

Zásady Agendy 21, nastiòující rozvoj ve 21. století, se promítají i do Státní politiky životního

prostøedí ÈR (ze 31. 3. 1999, http://lide.vsp.cz/~fuzelej1/prednask/stpolzp.htm), zejména v koncepci

udržitelného rozvoje.Tento princip je postupnì uplatòován všemi vyspìlými zemìmi. Princip udržitelného

rozvoje je založen na tøech pilíøích udržitelnosti, na sladìní ekonomických, environmentálních a sociálních

aspektù každého rozvojového programu. Uplatòování principu udržitelného rozvoje je základní charakter-

istikou nové SPŽP ÈR.

Existuje mnoho obecných definic principu udržitelného rozvoje, které jsou pro praktické úèely rùznì

interpretovány. Pøi øešení jednotlivých konkrétních lokálních problémù a rozvojových programù bude

vhodné uplatòovat tøi kriteria udržitelnosti:

- minimalizace nárokù na èerpání neobnovitelných a šetrné využívání obnovitelných pøírodních zdro-

jù, surovin, energie a minimalizace záboru prostoru 

- minimalizace negativních vlivù na prostøedí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace pùd, produkce



odpadù a hlukové zátìže a minimalizace potenciálních rizik a havárií 

- dùsledná ochrana, pøípadnì zmnožení a zkvalitnìní základního pøírodního a lidského kapitálu 

V resortu zemìdìlství se Agenda 21 týká zejména genofondù hospodáøsky využívaných rostlin a

zvíøat a její cíle lze shrnout následovnì:

- Co nejdøíve dokonèit regenerace a bezpeènostní duplikace existujících „ex situ“ kolekcí v

celosvìtovém mìøítku.

- Shromáždit a prostudovat rostliny využitelné pro produkci potravin ve spolupráci  a s využitím

spoleèných aktivit.

- Pøijmout opatøení pro posílení programù konzervace „in situ“, „ex situ“ a on-farm a pro setrvalé

využívaní genetických zdrojù a integrovat je do programù setrvalého rozvoje zemìdìlství.

- Pøijmout opatøení pro spravedlivé rozdìlení prospìchu z výsledkù výzkumu a ze šlechtìní mezi

donory a uživatele genetických zdrojù rostlin.

K dosažení uvedených cílù by mìly vést zejména následující aktivity:

- Podpoøit rozvoj a posilování kapacit a programù pro konzervaci a využívání genetických zdro-

jù.

- Posílit výzkum genetických zdrojù, se zamìøením na jejich využití pro setrvalý rozvoj.

- Podpoøit výmìnu, množení a využívání genetických zdrojù rostlin, zvláštì v rozvojových

zemích.

- Pøipravit plány a projekty pro zabezpeèení prioritních potøeb.

- Podpoøit diverzifikaci v zemìdìlských systémech, vèetnì uplatnìní nových druhù plodin.

- Podpoøit výzkum a využití dosud málo využívaných zemìdìlských plodin.

- Posílit národní kapacity pro využívání genetických zdrojù, šlechtìní a semenáøství, jak v

odborných institucích, tak i zemìdìlské praxi.

Agenda poèítá s rozvojem strategií konzervace genofondù pøi využití všech dostupných metod,

zpracováním periodických pøehledù o stavu rostlinných genetických zdrojù (GZ) a s charakterizací a hod-

nocením GZ pro jejich lepší využití. Posílen by mìl být globální systém konzervace a setrvalého využívání

GZ, vytvoøeny systémy „in situ“ a „ex situ“ konzervace a mechanizmy øízení a evidence tìchto programù.

Potøebné roèní zdroje na zajištìní jmenovaných úkolù se pohybují kolem 600 mil USD, vèetnì asi 600 mil-

ionù USD pocházejících z mezinárodních zdrojù. Skuteèné prostøedky závisejí zejména na specifických

strategiích a programech jednotlivých státù. Vlády státù se dále vyzývají k pøípravì národní politiky pro

práci s genofondy a k pøípravì národní legislativy GZ.

Vypracováním globální strategie konzervace a využívání GZ, v návaznosti na Úmluvu o biolog-



ické rozmanitosti a zejména pak Agendu 21, byla povìøena Organizace spojených národù pro zemìdìlství

a výživu (FAO). Na základì Národních zpráv 154 státù o stavu rostlinných genetických zdrojù na jejich

území a jednání  a doporuèení regionálních konferencí pøipravilo FAO ve spolupráci s Mezinárodním

ústavem pro genetické zdroje rostlin (IPGRI) souhrnnou zprávu o situaci ve svìtì, nazvanou „The State of

the World´s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture“. Tato zpráva byla podkladem pro jednání

Mezinárodní technické konference o genetických zdrojích rostlin, která se konala 17 až 23 èervna 1996 v

Lipsku. Výsledkem této konference byl „Global Plan of Action“, který je obecnì pøijímán jako základní

odborný a metodický dokument pro regionální a globální spolupráci pøi konzervaci a využívání genetick-

ých zdrojù rostlin i pro orientaci Národních programù pro konzervaci a využívání genetických zdrojù ros-

tlin.

Èeská Republika patøí k signatáøùm Úmluvy o biologické rozmanitosti, náš pøístup byl podepsán

v roce 1993 a dle pøíslušných èlánkù vstoupila  Úmluva pro Èeskou Republiku v platnost dne 3.bøezna

1994. Èeský pøeklad Úmluvy vyšel ve Sbírce zákonù è. 134/1999 (èástka 48). 
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DOHODY GENOVÝCH BANK O POSKYTOVÁNÍ VZORKÙ GENETICKÝCH ZDROJÙ

ROSTLIN

Zdenìk Stehno 

Výzkumný ústav rostlinné výroby,  Praha - Ruzynì

Souhrn

Pøi poskytování genetických zdrojù (GZ) se v osmdesátých letech vycházelo pøedevším z ‚Inter-

national Undertaking on Plant Genetic Resources’, tj. dokumentu, který pøijalo v roce 1983 FAO a který

pøedjímal jejich bezplatnou volnou dostupnost. Konvence o biologické rozmanitosti, pøijatá v roce 1992

však pøiznává jednotlivým státùm suverénní práva na genetické zdroje, vyskytující se na jejich území.

V reakci na tuto zmìnu byl pøipravován a navržen Multilaterální systém pro výmìnu GZ oznaèovaný

MUSE, který jako s jednou eventualitou poèítal též s pravidly, které by si  pro poskytování GZ vypracov-

ávaly genové banky (MTA).

V souèasné dobì se na základì návrhù jednotlivých pracoviš• GZ pøipravují obecné zásady MTA,

které by byly urèitým vodítkem pøi formulování MTA na jednotlivých pracovištích GZ.

Z prostudovaných 8 pøedbìžných návrhù evropských pracoviš• GZ byly vybrány nejèastìji se vyskytující

zásady a navrhovaná ustanovení: 

- GZ jsou poskytovány pro úèely výzkumu, šlechtìní a vzdìlávání – též konzervace (Belgie)

- GZ nejsou poskytovány jednotlivcùm a obchodním firmám

- Poskytování získaných GZ i materiálu odvozených tøetím osobám se dìje buï za stejných podmínek,

za kterých byly získány, nebo s výslovným souhlasem pùvodního dárce (GB)

- Pøíjemce GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu ani materiálù odvozených a

nemùže k nim uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví

- Získaný (pøedaný) materiál nesmí být využit k vytváøení obchodního zisku

- Údaje získané ze studia GZ budou pøedány poskytovateli a zaøazeny do dokumentaèního systému;

tyto údaje mohou být po urèitou dobu nepøístupné veøejnosti

- Kopie publikací, pocházejících ze studia materiálu budou pøedávány poskytovateli

- Poskytovatel negarantuje neškodnost pro pøírodu (Holandsko, Španìlsko), kvalitu, životnost a èisto

tu GZ ani pøesnost informace pøedávané se vzorkem

- Za dodržování pravidel biologické bezpeènosti a importu zodpovídá pøíjemce

- Pokud nejsou pravidla pøíjemcem dodržována mùže poskytovatel odmítnout poskytování dalších 

vzorkù

V Èeské republice je doposud dodržována zásada volné dostupnosti a bezplatnosti GZ dle

rezoluce FAO z roku 1983, bude však navržena dohoda o poskytování GZ.
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Mezinárodní úmluvy

Konvence o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992) pøedstavuje základní zmìnu v chápání

mezinárodního statutu genetických zdrojù (GZ). V období pøed touto konvencí byly na základì

‚International Undertaking on Plant Genetic Resources’, pøijatého Komisí FAO pro genetické zdroje v roce

1983, genetické zdroje chápány jako dìdictví všeho lidstva. Aèkoliv zámìrem takovéhoto otevøeného pøís-

tupu bylo zajistit širokou dostupnost genetických zdrojù pro zemìdìlství a prùmysl, neposkytlo komerèní

využívání GZ žádný ekonomický popud pro jejich konzervaci v zemích  pùvodu. Byl proto vyvíjen tlak na

revizi tohoto ujednání. Konvence o biologické rozmanitosti upravuje tento politický nedostatek a

ustanovuje, že státy mají suverénní práva na své genetické zdroje a tím umožòuje, aby tržní aktivity pøis-

pìly k financování konzervace GZ. 

Po pøijetí výše zmínìné Konvence o biologické rozmanitosti v roce 1992 byla snaha odstranit

znaènou neprùhlednost v poskytování genetických zdrojù a zohlednit práva farmáøù ‚farmers rights‘. Jako

možná struktura byl navrhován tzv. Multilaterální systém pro výmìnu ‚Multilateral System for Exchange’

– MUSE. Návrh zohledòoval skuteènost, že biologická rozmanitost je stále využívána v nedostateèném

rozsahu, a že je na druhé stranì ohrožována erozí. Bylo bráno v úvahu též, že žádná zemì není v genet-

ických zdrojích sobìstaèná a že výmìna GZ a pøíslušných informací na mezinárodní úrovni je nezbytná. 

Systém mìl být pouze rámcem pro širokou škálu možností mezi extrémy, které pøedstavuje na jedné stranì

striktnì dvoustranný pøístup (dvoustranné dohody) a nestrukturovaný neformální mnohostranný pøístup na

stranì druhé. Dvoustranný pøístup je typickým partnerstvím dvou institucí nebo vlád, které je formali-

zováno nìjakým kontraktem èi memorandem. Naproti tomu mnohostranný pøístup zahrnuje øadu státù èi

institucí, které se kolektivnì dohodly na zásadách výmìny GZ a podmínkách dìlení vzniklého užitku.

Dvoustranný pøístup nejlépe odpovídá situaci, kdy pouze velmi malý poèet zemí potøebuje pøístup ke GZ

jednotlivých druhù jako napø. nìkterých prùmyslových plodin pro urèitá odvìtví jako napø. farmacie.

Takovýto pøístup však vìtšinou ztìžuje celkovou situaci a není s ním prakticky uvažováno. Naproti tomu

multilaterální pøístup je žádoucí tam, kde jednotlivé zemì vlastní pouze èást genetické variability

hospodáøsky významných druhù, což je u vìtšiny hlavních plodin.  

Pøedpokládalo se vytvoøení mechanizmu, který by zabezpeèoval rozdìlení užitku, plynoucího

z využívání GZ a který by stanovoval vztahy k neèlenským organizacím. V systému se poèítalo

s vytvoøením fondu, který by umožòoval kompenzace práv farmáøù. Jako zpùsob podílnictví na získaném

užitku byl navrhován napø. pøístup k produktùm pocházejících z využití GZ èi technologiím bez licenèních

poplatkù, pøístup k zaøízením, výcvikovým kurzùm a dalším službám, odpovídající podíl na licenèních



poplatcích a ziscích plynoucích z produktù. 

Èlenství v MUSE by bylo dobrovolné. Po vstupu do systému by byli èlenové povinni respekto-

vat pøijatá pravidla a øídit se jimi. Pokud by se zemì nestala èlenem systému pøedpokládaly se rùzné leg-

islativní možnosti spolupráce jako napø. ‚zastøešovací‘ dohody, mechanizmus pro registraci jednotlivých

institucí v MUSE èi specifické dohody o poskytování vzorkù (MTA).

Obecnì by MUSE zajiš•oval pøístup všech èlenù ke všem materiálùm v systému. Rovnìž užitek

by byl dìlen mezi všechny èleny. GZ zahrnuté do systému mìly být poskytovány neèlenùm podle speciál-

ních ustanovení.  

Takto široký koncept MUSE však nebyl akceptován. Urèitou roli v komplikujících se vztazích a názorech

sehrává i zvyšující se vyèíslitelná cena na nevyèíslitelná hodnota genetických zdrojù. 

Jako opatøení k tomu, aby nedocházelo k pøijímání dohod o poskytování vzorkù jakožto možného strikt-

ního opatøení a aby byl zachován pøístup ke GZ byly navrhovány tzv. Etické kodexy (Barton et al., 1992).

Reid et al., však v roce 1996 uvádí, že pøevod širokého práva regulovat pøístup ke GZ, daného Konvencí

o biologické rozmanitosti vyvolává potøebu pøijmout legislativní ustanovení a pøipravit dohody o posky-

tování vzorkù genetických zdrojù (MTA). Ty by mìly usnadnit pohyb genetických vzorkù bez pøekážek a

zajistit spravedlivé rozdìlení užitku, který plyne z jejich využití (Barton, Siebeck, 1994). 

Rozvojové zemì však spatøují v dohodách o poskytování vzorkù GZ (MTA) spíše nástroj jak reg-

ulovat pøístup ke genetickým zdrojùm (Mugabe, Ouko, 1994).

Vývoj v poslední dobì smìøuje k tomuto zpùsobu legislativního ošetøení výmìny genetických

zdrojù a mnohé státy již definovaly zásady dohod o poskytování vzorkù genetických zdrojù (MTA).

Návrhy dohod na národní èi institucionální úrovni

Belgie

Jardin Botanique National de Belgique, Meise

Botanická zahrada poskytuje semena uvedená v katalogu  podle zásad o výmìnì institucím pracu-

jícím v oblasti výzkumu, šlechtìní, konzervace a vzdìlávání. Semena nejsou poskytována jednotlivcùm a

obchodním firmám. Materiál získaný z takto poskytnutých semen nesmí být využit k vytváøení obchod-

ního zisku. Semena získaná namnožením mohou být poskytnuta tøetím osobám pouze pøi dodržení ste-

jných podmínek, za kterých byla získána.

Publikace pocházející z využití pøedaného genetického materiálu by mìly uvádìt Národní botan-

ickou zahradu jako poskytovatele materiálu. Kopie publikace by mìla být pøedána vedoucímu genové

banky. 

Pøi objednávání rostlinného materiálu žadatel bere v úvahu a akceptuje výše uvedené podmínky.



Francie 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développment (CIRAD),

Montpellier

Materiál je vždy v centru hodnocen a popsán na pøíslušném formuláøi. 

Bez  pøedchozího písemného zplnomocnìní od této organizace nesmí být  materiál množen,

využit jako genetický zdroj nebo uplatnìn v obchodní síti.

S poskytovatelem (CIRAD) si pøíjemce dojednává veškeré aktivity, které budou s obdrženým

materiálem provádìny (setí, množení, pokusy, køížení,......). Bude k dispozici seznam míst polních a labo-

ratorních pokusù i jména osob odpovìdných za jednotlivé experimenty. Pracovníci CIRAD  budou mít

pøístup na všechna pracovištì, kde se bude s uvedeným materiálem pracovat. 

Centrum bude informováno o výsledcích, které byly pøi hodnocení materiálu získány.

Všechny vzorky jsou majetkem toho, kdo je dodal (CIRAD) a na konci pokusù má tento právo na

restituci materiálu, èi na destrukci vzorkù.

Zakazuje se jakákoliv jiná aktivita, tj. manipulace s materiálem, než je uvedeno ve smlouvì.

Vzorky nelze pøedávat tøetím osobám, musí se zaevidovat a oznámit všechny pøípadné mutace -

tyto jsou pak majetkem dodavatele.

Publikace toho, kdo vzorky využívá,  musí býti schválené  firmou, která vzorky dodala (CIRAD).

Všechny  výše popsané kroky jsou uvedeny v kontraktu vèetnì pøípadného navrácení osiva  zpìt.    

Pøesnì se urèuje platnost podepsaného kontraktu.

Dále jsou urèeny státní orgány, které øeší spory týkající se nedodržení smlouvy.

V pøípadì sporu mezi Centrem a tím, kdo získal vzorky k využití je nutno se obrátit na

ASSINSEL-Mezinárodní asociaci šlechtitelù a ochrany odrùd ve Švýcarsku.

Nizozemí

Centre for Genetic Resources Netherlands (CGN), Wageningen 

Pøíjemce vzorkù z Centra GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu, ani na

materiál, který z pøedaných vzorkù pochází a nemùže uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví

na tyto genetické zdroje èi informace s nimi spojené. 

Pøíjemce dále souhlasí s tím že zajistí, aby osoba nebo instituce, které GZ pøedá byla vázána ste-

jnými pravidly a výslovnì vyjádøí této osobì èi instituci, že GZ byl získán z CGN jako volnì dostupný

materiál a poskytne této osobì èi instituci informaci o tomto GZ jako o dodaném z CGN.

CGN negarantuje bezpeènost, kvalitu, životnost ani èistotu GZ ani pøesnost informace dodávané

se vzorkem. Fytosanitární podmínky jsou garantovány pouze v rozsahu uvedeném ve fytosanitárním cer-

tifikátu. 

Odpovìdností pøíjemce je aby vyhovìl pravidlùm biologické bezpeènosti a pravidlùm importu



zemì pøíjemce.

Pøíjemce souhlasí s pøedáním dat, která vzniknou z hodnocení pøedaného GZ poskytovateli. Na

požádání pøíjemce mohou být tato data veøejnì pøístupná až po uplynutí urèité doby embarga. 

Jestliže nejsou výše uvedená ustanovení pøíjemcem dodržena,  mùže CGN odmítnout další poskytování

GZ objednávající instituci, korporaci nebo osobì.

Pøíjemce souhlasí, že bezprostøednì potvrdí pøijetí každé zásilky GZ, získané z CGN.

Nìmecko

Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V. (VERN),

Greiffenberg

Materiál smí být použit  pro výzkumné úèely a šlechtìní neomezenì.

V publikacích a pøi dalším pøedávání materiálu je potøeba upozornit na pùvod materiálu a

spolupráci s VERN.

Pøíjemce bere na vìdomí povinnost informovat VERN, jakmile vznikne z použití materiálu zisk.

O rozdìlení zisku je nutno pøedem jednat, aby bylo dosaženo oboustrannì pøijatelného øešení.

Norsko

Department of Horticulture and Crop Sciences, Agricultural University of Norway

Materiál je poskytován pouze pro experimentální úèely a nikoliv pro obchodní cíle.

Materiál zùstává vlastnictvím Agricultural University of Norway.

Výsledky pokusù s pøedaným materiálem a kopie veškerých publikací, vztahujících se k tomuto

materiálu budou pøedány poskytovateli.

Certifikát o pøijetí musí být podepsán vedoucím pracovníkem organizace.

Skandinávie  

Nordic Gene Bank (NGB), Alnarp

Pøíjemce souhlasí, že poskytnutý materiál bude použit pouze pro experimentální, pokusnické,

šlechtitelské èi vzdìlávací úèely.

Pøíjemce se vyjadøuje k tomu, že nebude poskytovat materiál tøetím osobám. 

Pøíjemce poskytne NGB veškeré informace a výsledky vztahující se k pokusùm, provedeným na

poskytnutém materiálu pøíjemcem. Informace budou zahrnuty do databáze genetických zdrojù NGB a tím

budou pøístupné dalším uživatelùm.

Pøíjemce zašle do NGB kopie publikací èi reference o patentech, kde je citováno použití

pøedaného materiálu.

Pøíjemce zabezpeèí, aby na NGB nebyly vznášeny další nároky v souvislosti s použitím



pøedaného materiálu.

Pøíjemce uhradí náklady spojené s fytosanitárním osvìdèením, pokud o to bude požádán.

Rusko

The N. I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), St. Petersburg

Materiál je pøedáván pro jeho testování hodnocení a pro využití ve šlechtitelské praxi.

Za žádných okolností nemùže být tento materiál pøedán dalšímu uživateli, aniž by k tomu VIR

nedal souhlas. 

Pøíjemce nesmí využít tento materiál, ani žádné jeho deriváty pro komerèní úèely ani na nì

uplatòovat právo ochrany duševního vlastnictví.

Pøíjemce bude pøedávat VIRu informace získané bìhem studia, testování a šlechtitelského

využívání. Pokud je to nutné, VIR mùže garantovat nedostupnost nebo pouze èásteènou dostupnost takové-

to informace pro ostatní uživatele.

Po ukonèení práce s pùvodnì pøedaným materiálem bude tento vrácen do VIR nebo znièen, což

musí být potvrzeno oficiálním dokumentem, pøedaným do VIR.

V pøípadì, že byl získán na bázi pøedaného GZ nový šlechtitelský nebo zlepšený materiál, bude

pøíjemce povinen informovat o takovéto skuteènosti VIR, aby získal povolení obchodovat nebo jinak

využívat takto vzniklý materiál.

Španìlsko

Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) Alcalá de Henares, Madrid

Pøíjemce materiálu pøedaného z GB se vzdává jakýchkoli požadavkù na vlastnictví získaného

materiálu nebo materiálu bezprostøednì z nìho pocházejícího. Rovnìž se vzdává toho, že bude žádat o

ochranu práv duševního vlastnictví k tìmto GZ a souvisejícím informacím. Pøíjemce se také zdrží jakéko-

liv distribuce materiálu, který mu byl postoupen na základì dohody, tøetím osobám bez pøedchozího autor-

izování centrem (CRF). 

Tato dohoda o poskytování materiálu GZ se vztahuje pouze na výzkumné úèely. Komercional-

izace jakéhokoliv produktu pocházejícího z pøedaného materiálu by vyžadovala další dohodu.

Pøíjemce materiálu se zavazuje každoroènì informovat CRF o údajích, získaných výzkumem

pøedaného GZ. Jestliže si to pøíjemce pøeje výsledky výzkumu nebudou veøejnì pøístupné po tøi roky od

jejich pøijetí.

Pøizpùsobení se pravidlùm biologické bezpeènosti, exportu a importu a dalším normám pro

zacházení s genetickým materiálem v zemi pøíjemce patøí mezi povinnosti pøíjemce. 

CRF negarantuje, že GZ neškodí pøírodì, negarantuje jejich kvalitu, životnost nebo èistotu ani

pøesnost pasportních nebo dalších dat pøedávaných s materiálem. 



Jestliže pøíjemce nesplòuje podmínky uvedené v této dohodì, má CRF právo odepøít pøíjemci

nebo jakékoliv osobì èi stranì s ním spojené poskytování dalších vzorkù. 

Z prostudovaných návrhù lze sumarizovat nejèastìji se vyskytující (‚obecné‘) zásady

- GZ jsou poskytovány pro úèely výzkumu, šlechtìní a vzdìlávání – též konzervace (Belgie)

GZ nejsou poskytovány jednotlivcùm a obchodním firmám

- Poskytování získaných GZ i materiálu odvozených tøetím osobám se dìje buï za stejných 

podmínek, za kterých byly získány nebo s výslovným souhlasem pùvodního dárce (GB)

- Pøíjemce GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu ani materiálù 

odvozených a nemùže k nim uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví

- Získaný (pøedaný) materiál nesmí být využit k vytváøení obchodního zisku

- Údaje získané ze studia GZ budou pøedány poskytovateli a zaøazeny do dokumentaèního sys

tému

- Údaje mohou být po urèitou dobu nepøístupné veøejnosti

- Kopie publikací, pocházejících ze studia materiálu budou pøedávány poskytovateli

- Poskytovatel negarantuje neškodnost pro pøírodu (Holandsko, Španìlsko), kvalitu, životnost a

èistotu GZ ani pøesnost informace pøedávané se vzorkem

- Za dodržování pravidel biologické bezpeènosti a importu zodpovídá pøíjemce

- Pokud nejsou pravidla pøíjemcem dodržována mùže poskytovatel odmítnout poskytování 

dalších vzorkù

Situace v ÈR

- Dosud se vychází z  dokumentu ‚International Undertaking on Plant Genetic Resources’, pøijatého 

Komisí FAO pro genetické zdroje v roce 1983 a vzorky jsou poskytovány a bezplatnì.

- Pokud je øešitelem kolekce limitována dostupnost GZ je toto GB respektováno.

- Pøi pøedávání GZ je pøíjemce informován, že pøedávaný materiál je urèen pouze pro výzkumné nebo

šlechtitelské využití.

- Výsledky z hodnocení nebyly dosud vyžadovány.

Je tøeba reagovat na mìnící se situaci

- Podílet se na aktivitách ECP/GR pøi pøípravì standardizované MTA – Ing. L. Dotlaèil, CSc.

- Pøipravit MTA pro genovou banku.

- Rozhodnout, zda bude mít MTA platnost pro celý ‚Národní program konzervace a využití GZ ros

tlin‘. 



- Zmínit MTA v návrhu zákona o genetických zdrojích.
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PRÍPRAVA ZÁKONA O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN

V PO¼NOHOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU

František Debre

Výskumný ústav rastlinnej výroby,  Pieš•any

„Spoloèný život ¾udí v štáte má by• v hospodárskej oblasti organizovaný tak, aby jednotlivci mohli sledova•

svoje vlastné záujmy, prièom z h¾adiska celku vznikajú výhody pre všetkých. Múdre zákony musia zaruèi•,

aby aj tí, ktorí nemajú morálne zmýš¾anie, v ekonomickej oblasti konali mravne a spravodlivo. Možné, hoci

nechcené, následky sa potom už nedajú pripisova• charakterovým nedostatkom jednotlivcov, ale chybám

v štruktúre hospodárstva.“

Adam Smith (1723-1790) - škótsky filozof, zakladate¾ ekonómie a etik

Ochrana genetických zdrojov rastlín  je v súèasnosti vymedzená záväzným dokumentom „Program

ochrany genofondu kultúrnych rastlín v Slovenskej republike“, ktorý prerokovalo a odsúhlasilo vede-

nie Ministerstva po¾nohospodárstva a výživy dòa 3.2.1992 na svojej 3. porade. Program vypracoval

Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) v Pieš•anoch, koordinátor ochrany genofondu kultúrnych

rastlín v Slovenskej republike. VÚRV bol koordináciou programu poverený v zmysle uznesenia z 28.

porady vedenia ministerstva z 11. novembra 1991. 

Od prijatia programu sa uskutoènili významné domáce udalosti súvisiace s ochranou genofondu

kultúrnych rastlín, preto je potrebné na ne adekvátne reagova•: 

- Pristúpenie a podpísanie dokumentu z Konferencii UNCED v Rio de Janeiro - Dohovor o biologick

ej diverzite (Zbierka zákonov è. 34/1996, èiastka 13. 34. Oznámenie MZV SR, 346-375).

- Slovenská republika sa stala èlenskou krajinou FAO 8. novembra 1993.  

- Podpísanie zmlúv Ministerstva pôdohospodárstva (MP SR) s Medzinárodným inštitútom pre genet

ické zdroje rastlín (IPGRI) so sídlom v Ríme o riešení úloh Európskeho kooperatívneho progra

mu genetických zdrojov rastlín ECP/GR (fáza V. a fáza VI.).

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky è.231 z 1.4.1997 o schválení Národnej stratégie ochrany bio

diverzity na Slovensku pre roky 1998 - 2010.

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky è. 515 zo 4.8.1998 k návrhu Akèného plánu pre implementá

ciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1999 - 2010.   

V marci 1995 bola vypracovaná národná správa Slovenskej republiky pri príležitosti

Medzinárodnej konferencie a programu pre genetické zdroje rastlín. V piatej kapitole „Národné ciele, poli-

tika, programy a legislatíva“ uvádza, že kolekcie genetických zdrojov rastlín nie sú legislatívne chránené

ani národným dekrétom (vyhláškou a pod.). Všetky organizácie, ktoré boli držite¾mi kolekcii genetických



zdrojov boli doposia¾ štátne, èím bolo zabezpeèené štátne vlastníctvo kolekcií. V procese privatizácie, je

nutné pri kolekciách deklarova• vlastníctvo štátu, èo je pravdepodobne úlohou zriaïovate¾a týchto orga-

nizácií Ministerstva pôdohospodárstva. Koordinaèné pracovisko Národného programu v tejto záležitosti

ve¾mi úzko spolupracuje so zriaïovate¾om.  

Väèšina štátov formuje ochranu genetických zdrojov do inštitucionálnej podoby. Hlavným garan-

tom bývajú vlády krajín so svojimi rezortmi, kde priorita patrí rezortu po¾nohospodárstva, ale na ochrane

tohoto genofondu sa podie¾ajú aj rezorty životného prostredia, školstva a vedy. Rezorty koordinujú tieto

aktivity priamo, alebo delegujú vybrané èinnosti na ïalšie inštitúcie v krajine. Dôležité je, aby sa

zabezpeèila nadväznos• na štruktúry a prácu FAO.  

Struèný èasový preh¾ad postupu pri príprave zákona

- Rada genetických zdrojov rastlín ako odborná komisia Výskumného ústavu rastlinnej výroby  

Pieš•any na svojom prvom zasadnutí 23.3.1995 iniciovala spracovanie návrhu zákona o ochrane 

genetických zdrojov rastlín.

- V roku 1996 VÚRV Pieš•any, ÚKSUP Bratislava a SPU Nitra spracovali nultý návrh zákona v para

grafovom znení. Pripomienkové konanie vybraných organizácii a inštitúcii. 

- V júli roku 1997 bol pripomienkovaný návrh zákona predložený MP SR. 

- V roku 1998 prijala vláda Slovenskej republiky do svojho programu legislatívy na rok 1999 spraco

vanie a predloženie návrhu zákona. Jej vypracovaním bolo poverené MP SR. 

- V septembri roku 1999 po konzultáciách zainteresovaných pracovísk MP SR a MŽP SR predložilo 

MP SR Legislatívny zámer návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín (biodiverzity

rastlín). 

Pri ochrane po¾nohospodárskych genetických zdrojov rastlín je potrebná komplementárna súèin-

nos• viacerých rezortov, ale najmä Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) - ochrana genofondu

s ktorým sa hýbe minimálne - in situ, Ministerstva kultúry -  chránené krajinné oblasti, Ministerstva škol-

stva - vzdelávanie, ochrana ohrozeného genofondu  a Ministerstva pôdohospodárstva (národný program

ochrany genofondu, koordinácia, uchovávanie ex situ).

Medzi zástupcami odborníkov MŽP SR a MP SR sa uskutoènili konzultácie, z ktorých  vyplynu-

lo, že MŽP SR venuje pozornos• rastlinám, ktoré poèas svojho života sú viazané na lokalitu a zmena ich

stanovištia je minimálna, alebo žiadna, pokia¾ MP SR venuje pozornos• rastlinám ktoré  zaznamenávajú

pomerne èasto presuny. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/94 o ochrane prírody a krajiny

sa nevz•ahuje na po¾nohospodárske plodiny a kultúry a  hospodársky významné druhy a rody rastlín. Preto

sa ukazuje naliehavou potrebou špecifikova• genetické zdroje rastlín v po¾nohospodárstve a chráni• ich

samostatnou právnou normou.



MP SR a MŽP SR majú spoloèný záujem ochrany v rámci chránených území, kde sa nachádza

ve¾a rastlinných druhov patriacich aj do záujmovej oblasti po¾nohospodárov (trávy, ïatelinoviny, lieèivé

rastliny a ïalšie). Na Slovensku máme právne upravenú ochranu územných celkov:  národné parky a

chránené krajinné oblasti. Celková plocha chránených území vrátane ochranných pásiem pokrýva viac ako

22 % územia Slovenska , z toho 955 925 ha pripadá na vlastné chránené územia a 244 127 ha na ich

ochranné pásma (Národná správa o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku, 1998). 

Ochrane prírode a krajiny sa venuje táto základná legislatíva:

Zákon NR SR è. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona NR SR è. 222/1996 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR è. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách

v znení zákona NR SR è. 287/1994 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR è. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejòuje zoznam chrá-

nených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenske republike.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR è. 295/1996 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR è. 218/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrob-

nosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny.

Oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o

ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedièstva.

Oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medz-

inárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živoèíchov a rastlín (CITES). 

Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí SR è. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej

diverzite.

Ministerstvo pôdohospodárstva spracovalo legislatívny zámer návrhu zákona o ochrane genetických

zdrojov rastlín v ktorom sa zameralo na ochranu genetických zdrojov udržiavaných na Slovensku ako aj

na ochranu proti  zneužitiu týchto zdrojov pre nežiadúce ciele a aktivity. Úèelom zámeru je doplnenie

právnej normy dotykajúcej sa aj hospodársky a po¾nohospodársky významných druhov. V roku 1994 pri-

jala Rada Európskej únie nariadenie EU è.1467/94, v ktorom sa poskytuje podpora aktivít pre ochranu,

popis, charakteristiku a  uchovanie genetických zdrojov v po¾nohospodárstve. Pre aproximáciu nášho

práva je dôležité tento dokument akceptova• rovnako ako aj  dokument Komisie è.2087/92 EEC, ktorý

rieši podporu a ochranu životného  prostredia vidieka a prírodných ekosystémov (parkov,  hydrologických

prírodných systémov, biotypov, prírodných  rezervácií a pod.). Prijatím zákona sa upravia aj podmienky

medzinárodnej spolupráce v oblasti genetických zdrojov rastlín. Pre úspešné pokraèovanie a rozširovanie

medzinárodnej spolupráce je potrebné aby Slovensko malo relevantnú legislatívu.   



Základné tézy legislatívneho zámeru zákona  

1. Ochrana genetických zdrojov rastlín je významnou ekonomickou prioritou s dopadom na súèasnú a

budúcu kvalitu života. Udržiavanie biologickej diverzity dáva predpoklady pre skvalitòovanie po¾no-

hospodárskej produkcie, k znižovaniu výrobných vstupov do nej a k jej zlacneniu. 

2. Na dosiahnutie týchto cie¾ov je žiadúce upravi• súèasný stav jednotnou právnou normou na ochranu

genetických zdrojov rastlín udržiavaných na Slovensku a na ochranu proti  zneužitiu týchto zdrojov pre

nežiadúce ciele a aktivity.  

3. V zákonnej úprave urèi• pravidlá a zásady ochrany genetických zdrojov rastlín v semennom stave

v génovej banke a vo forme živých rastlín v po¾ných kolekciách – repozitóriach, ich prieskumu, zberu,

hodnotenia, premnožovania, dlhodobého uchovávania, využívania a výmeny. Vytvori• mechanizmus

koordinácie èinnosti držite¾ov genetických zdrojov rastlín na území Slovenska a zabezpeèi• medz-

inárodnú spoluprácu.

4. Národný program ochrany genofondu kultúrnych rastlín je štandardnou inštitucionálnou formou real-

izácie ochrany genetických zdrojov kultúrnych rastlín.

5. Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín vykonáva všetky èinnosti súvisiace s ochranou

genetických zdrojov rastlín v súlade so Svetovým plánom akcií prijatým na 4. Technickej konferencii

pre genetické zdroje rastlín konanej v Lipsku v roku 1996 ako aj v súlade s prijatým medzinárodným

Dohovorom o biologickej diverzite.  

6. Gestorom ochrany genetických zdrojov rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Výskumný ústav rastlinnej výroby je koordinátorom Národného programu ochrany genetických zdro-

jov rastlín. Úèas• riešite¾ských organizácií urèí Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Zainteresovanie ïalších úèastníkov vyplýva zo zabezpeèení plnenia Akèného plánu pre implementáciu

Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 - 2010.

7. Domáca realizácia bude zabezpeèená inováciou Národného programu ochrany genetických zdrojov

rastlín so zameraním na oblasti - ochrana semien genetických zdrojov rastlín v génovej banke, ochrana

rastlín genetických zdrojov v trvalých po¾ných kolekciách - repozitóriach, ochrana •ažko udržate¾ných

genetických zdrojov technikami in vitro, ochrana genetických zdrojov schladzovaním na nízke  teplo-

ty - kryoprezervácia, zber genetických zdrojov, hodnotenie genetických zdrojov, premnožovanie genet-

ických zdrojov, vytváranie štandardných databáz o genetických zdrojoch, využívania genetických zdro-

jov, systém bezpeènosti uchovania po¾ných kolekcií  genetických zdrojov, vz•ahy medzi správcami

genofondu a správcami kolekcií genetických zdrojov rastlín, spôsoby a možnosti využívania starých a

krajových odrôd, využitie genetických zdrojov v programe rozvoja vidieka, zakladanie a vedenie

bezpeènostných duplicitných kolekcií v spolupráci s domácimi a zahraniènými pracoviskami. Urèia sa

pravidla financovania riešených úloh. Výber držite¾ov a riešite¾ov úloh genetických zdrojov rastlín



bude determinovaný nadobudnutím ich odbornej spôsobilosti. Podrobnejšia úprava organizácie a vnú-

torná úprava ochrany genetických zdrojov bude rozpracovaná v inovovanom Národnom programe

ochrany genetických zdrojov rastlín. 

8. V zákone ucelene upravi• jednotlivé nástroje a èinnosti tak, aby zabezpeèili realizáciu základných cie¾ov

Akèného plánu  pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky

1998 - 2010.

9. Financovanie ochrany genetických zdrojov rastlín bude potrebné zabezpeèi• pod¾a nasledujúcej štruk-

túry:

* Génová banka a  po¾né kolekcie genetických zdrojov - vyèleni• úèelové finanèné prostriedky kaž-

doroène zo štátneho rozpoètu (úèelové èinnosti, expertízna èinnos• atï.) na zachovanie genofodnu

kultúrnych rastlín a tým aj ich udržanie a zabránenie ich genetickej erózie  

* Výskumné projekty (vedecko-technické, resp. projekty štátnej objednávky) orientované na riešenie

aktuálnych otázok financova• pod¾a súèasného systému zo štátneho rozpoètu

* Dotácie zo štátneho rozpoètu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na

príslušný rok využíva• na podporu cielených aktivít subjektov podie¾ajúcich sa na  uchovávaní

genofondu rastlín

* Iné zdroje (zahranièné projekty, mimovládne organizácie, dary, sponzori)

10. Financovanie ochrany genetických zdrojov rastlín sa pod¾a predpokladu zabezpeèí  s doriešením

dopracovania jednotných zásad a finanèných pravidiel pre všetky základné aktivity spojené

s dlhodobým  uchovaním kolekcií na úrovni semien v génovej banke a na úrovni živých jedincov

v po¾ných kolekciách pre oprávnené subjekty držite¾ov na základe priznanej odbornej spôsobilosti

11. Legislatívna právna norma má rieši• 

* úpravu právneho stavu ochrany genofondu kultúrnych rastlín

* mechanizmy úèelnej koordinácie èinností a spoluprácu medzi úèastníkmi národného programu

* stanovenie finanèných mechanizmov  

* inštitucionálnu podporu medzinárodnej spolupráce

* zosúladenie našej legislatívy s pripravenos•ou rezortu na vstup do EÚ

Ochrana genofondu kultúrnych rastlín v Slovenskej republike je v súèasnosti financovaná

z finanèných prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky formou vedecko-tech-

nického projektu “Ochrana genofondu kultúrnych rastlín Slovenska a jeho zlepšovanie progresívnymi

metódami” s riešením na roky 1999 - 2002. Na riešení sa podie¾a vybraný poèet organizácií. Z aktivít

mimovládnych organizácií je významný projekt A-58 “Záchrana ohrozeného genofondu rastlín na Sloven-

sku”, ktorí v rámci výskumného programu realizuje Slovenská po¾nohospodárska univerzita Nitra. Èin-

nos• génovej banky je financovaná roènou úèelovou èinnos•ou “Zabezpeèovanie prevádzky génovej



banky semenných druhov rastlín na VÚRV Pieš•any”.  Doplnkovým financovaním sú dotácie zo štátneho

rozpoètu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na príslušný rok - zachovanie

genofondu, podpora cielených aktivít.

Legislatíva na ochranu genetických zdrojov rastlín vo väèšine krajín vznikala postupne ako dlhodobý

proces a nie ako jednorázový akt. Preto je dnes •ažké nájs• takú právnu úpravu, ktorá by komplexne

zahàòala ochranu v jednom právnom predpise. Základným východiskom pri príprave zákona o ochrane a

využívaní genetických zdrojov rastlín v po¾nohospodárstve na Slovensku sú dokumenty uvedené v zoz-

name literatury.

Potreba právnej regulácie v oblasti ochrany genetických  zdrojov rastlín a biodiverzity je dôležitá

pre  zachovanie bohatstva krajiny z h¾adiska súèasných a budúcich úžitkov.  
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MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ PRÁVNÍ NORMY PRO KONZERVACI A VYUŽÍVÁNÍ

GENETICKÝCH ZDROJÙ ROSTLIN V ZEMÌDÌLSTVÍ

Ladislav Dotlaèil

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzynì 

Souhrn

Vzrùstající význam genetických zdrojù rostlin v šedesátých a sedmdesátých létech vyvolal potøe-

bu vytvoøit mezinárodní legislativu, která by vymezovala pojmy, stanovila zásady práce s genetickými

zdroji a podmínky vzájemné spolupráce pøi jejich poskytování a následném využívání. Prvou takovouto

normou byla rezoluce FAO 8/83 „International Undertaking on Plant Genetic Resources“ (IU), kterou pos-

tupnì ratifikovalo 113 státù. Princip dohody vycházel z teze,  že genetické zdroje rostlin jsou dìdictvím

všeho lidstva a základním cílem dohody je „zajistit, že genetické zdroje rostlin ekonomického a/nebo

sociálního významu budou vyhledávány, studovány, uchovány, hodnoceny  a budou dostupné pro využití

ve šlechtìní a výzkumu“. V prùbìhu let byl IU novì interpretován a postupnì doplnìn tøemi rezolucemi

FAO: 4/96 (uznání práv šlechtitelù a práv farmáøù, pøipouštìjící urèitá omezení volné dostupnosti),  5/89

(rozvedení konceptu práv farmáøù) a 3/91 (deklaruje suverenitu státù nad genetickými zdroji a úlohu míst-

ních farmáøù pøi konzervaci genofondù). Tyto zmìny, spolu s požadavkem na aktualizaci IU podle zásad

Úmluvy o biologické rozmanitosti, vedly k probíhající revizi IU. Jejím cílem je sladit IU s požadavkem

národní suverenity a zajistit dostupnost genetických zdrojù pøi respektování práv farmáøù, práv šlechtitelù

a spravedlivém podílu donorù i uživatelù genetických zdrojù na prospìchu plynoucím z využívání geno-

fondù. Praktickou smìrnicí pro zajištìní konzervace a využívání genofondù v globálním mìøítku se stal

Global Plan of Action (GPA), garantovaný FAO.

Klíèová slova

konzervace a využití genofondu,  mezinárodní legislativa,  genetické zdroje rostlin

Státy EU navázaly a mezinárodní legislativu smìrnicí „Council Regulation (EC) No 1467/94 z

20. èervna 1994 ke konzervaci, charakterizaci, sbìrùm a využívání genetických zdrojù v zemìdìlství.” EU

se pøihlašuje k mezinárodním závazkùm, vymezuje cíle a náplò èinností èlenských státù a Komise EU a

mechanizmy jejich stimulace a kontroly. Komise EU v této smìrnici dále vyhlásila program EU pro pod-

poru práce s genetickými zdroji rostlina zvíøat využívanými v zemìdìlství, v souladu se spoleènou

zemìdìlskou politikou EU, ochranou biodiverzity a principy setrvalého rozvoje.

Mezinárodní legislativní normy zavazují  státy k vypracování a pøijetí národních legislativních

opatøení. Pøíkladem takové úpravy mùže být maïarský zákon o genetických zdrojích (Decree No.

92/1997). Zákon konkrétnì vymezuje úkoly a povinnosti pøi práci s genofondy rostlin v Maïarsku, povin-



nosti držitelù kolekcí, genových bank a uživatelù. Taxativnì stanovuje volnou dostupnost genetických

zdrojù pro domácí uživatele, u zahranièních uživatelù odkazuje na pøijaté mezinárodní normy.  

Potøeba zavedení obecnì pøijímaných pravidel pro práci s genofondy rostlin ve šlechtìní a v

zemìdìlství obecnì se výraznì projevila v šedesátých a zejména pak v sedmdesátých létech. V té dobì byl

více docenìn význam a nenahraditelnost genetických zdrojù pro další genetické zlepšování rostlin a práce

s genofondy se zaèala intenzivnì rozvíjet. V poèátcích tohoto úsilí sehrálo významnou úlohu sdružení

evropských šlechtitelù EUCARPIA, které významnì pøispìlo k vìdeckému pøístupu pøi práci s genofondy,

zakládání národních genových bank a rozvoji mezinárodní spolupráce. To vše vedlo k pøípravì mez-

inárodní normy, pøipravené ve formì rezoluce FAO a bez vìtších zmìn využívané pøes dvì desetiletí.

Zmínìná rezoluce FAO 8/83 byla pøijata konferencí FAO v roce 1983 pod názvem „International

Undertaking on Plant Genetic Resources.“ Byla prvou multilaterální dohodou týkající se genetických zdro-

jù a postupnì ji ratifikovalo 113 státù. Dohoda se stala funkèním nástrojem, který v celosvìtovém mìøítku

významnì zpøístupnil genetické zdroje uživatelùm, nebo• jejím cílem bylo „zajistit, že genetické zdroje

rostlin ekonomického a/nebo sociálního významu budou vyhledávány, studovány, uchovány, hodnoceny  a

budou dostupné pro využití ve šlechtìní a výzkumu“. Dohoda byla založena na v té dobì obecnì pøijí-

maném principu, že „genetické zdroje rostlin jsou dìdictvím lidstva a proto by mìly být dostupné bez

omezení.“ Pro monitorování práce s genofondy a realizaci zásad uvedených v International Undertaking..

(dále jen IU) byla zøízena Komise FAO pro genetické zdroje rostlin pro potravu a zemìdìlství (CGRFA),

jejíž mandát se novì rozšíøil i na genofondy hospodáøských zvíøat.

Pod pojmem „genetické zdroje rostlin“ rozumí IU pìstované odrùdy zemìdìlských plodin, starší

restringované odrùdy, primitivní a krajové odrùdy, plané a plevelné druhy, pøíbuzné kulturním rostlinám.

Patøí sem i speciální genetické materiály, napø. elitní šlechtitelské materiály, novošlechtìní, mutanti apod.

IU dále definuje základní kolekce (dlouhodobé zabezpeèení genofondù) a aktivní kolekce (pro potøeby dis-

tribuce, množení a hodnocení genetických zdrojù). Èlánky 3.a 4. IU se týkají výzkumu a sbìrù genetick-

ých zdrojù, jejich uchování, hodnocení a dokumentace. Dostupnost genetických zdrojù je definována v

èlánku 5. IU, …“signatáøské státy umožní pøístup k vzorkùm genetických zdrojù pod jejich správou a

dovolí jejich export v pøípadech kdy jsou požadovány vzorky pro vìdecký výzkum, šlechtìní rostlin èi

konzervaci genetických zdrojù. Vzorky budou poskytovány bezplatnì, na základì vzájemné výmìny èi

podle  vzájemnì dohodnutých podmínek.“ V èláncích 6. a 7. jsou charakterizovány cíle mezinárodní

spolupráce a opatøení a mechanizmy pro jejich realizaci. Vìtšina uvedených zámìrù je dnes již bìžnì real-

izována, potøebná opatøení a vhodné mechanismy globální popø. i regionální spolupráce jsou aktualizovány

v „Global Plan of Action“, který koordinuje FAO a byl svìtovou odbornou veøejností pøijat jako obecnì

platný podklad pro spolupráci, standardizaci a stanovení priorit. V závìreèných èláncích 8. až 11. se pojed-

nává o finanèním zajištìní potøeb, monitorování aktivit, fytosanitárních opatøeních (zde je plnì platná Mez-



inárodní dohoda o ochranì rostlin) a zpùsobu informování o realizaci IU (každoroèní informace pro gen-

erálního øeditele FAO).

V prùbìhu let byl IU postupnì novì interpretován a doplòován formou tøech rezolucí FAO, které

byly k IU pøipojeny. Cílem tìchto dodatkù bylo dosáhnout vyváženìjšího pøístupu k produktùm biotech-

nologií a moderními odrùdami na stranì jedné a farmáøskými odrùdami a planými materiály na stranì

druhé. S tím souvisí i potøeba vìtšího sladìní zájmù rozvojových a vyspìlých státù a lepšího vyvážením

práv farmáøù a práv šlechtitelù.

Resoluce FAO 4/89 potvrzuje princip genetických zdrojù jako dìdictví lidstva a uznává IU jako

základní rámec pro práci s genetickými zdroji rostlin. Konstatuje však rovnìž, že nìkteré státy tento doku-

ment nepodepsaly èi tak uèinily s výhradami, nebo• konstatují rozpor mezi IU a jejich národní legislativou

èi jinými mezinárodními závazky. Tyto výhrady lze pøekonat odsouhlasením interpretace IU, která respek-

tuje práva šlechtitelù a práva farmáøù, v následujícím smyslu:

- Práva šlechtitelù ve znìní dohody UPOV nejsou v rozporu s IU.

- Státy mohou uplatnit jen takové minimální restrikce na volnou dostupnost genetických zdrojù, které

jsou nezbytné pro respektování národních zákonù èi jiných pøijatých mezinárodních závazkù.

- Signatáøi IU uznávají mimoøádné zásluhy zemìdìlcù ve všech regionech pøi konzervaci a vývoji 

genetických zdrojù rostlin, které tvoøí nyní základ pro rostlinnou produkci na celém svìtì. Z této 

skuteènosti vychází také koncept práv farmáøù (zemìdìlcù).

- Uplatnìní práv farmáøù by se mìlo týkat zejména zabezpeèení práce s genofondy rostlin v rozvo

jových zemích a poskytování nezbytných technologií tìmto zemím, prostøednictvím pro tyto 

úèely vytvoøeného fondu. Recipienty by mìly být zejména ty státy, které jsou donory genetických

zdrojù.

Rezoluce rovnìž upøesòuje, že termín „volná dostupnost genetických zdrojù“ neznamená „bez-

platné poskytování“ a že „prospìch z využívání genetických zdrojù v rámci IU je souèástí reciprokého sys-

tému a mìl by být omezen pouze na signatáøské státy.“

Následná Rezoluce FAO 5/89 dále rozvádí koncept práv farmáøù. Pøi potvrzení a respektování

døíve uvedených zásad (IU, Res. FAO  4/89) konstatuje že:

- Generace farmáøù v prùbìhu let uchovávali a zlepšovali a zajiš•ovali genetické zdroje a jejich dos

tupnost.

- Vìtšina genetických zdrojù pochází z rozvojových zemí a zásluhy jejich farmáøù nebyly dosud 

dostateènì ocenìny.

- Tito farmáøi by mìli mít plný prospìch ze zlepšeného využívaní pøírodních zdrojù, které uchovávali.

- Konzervace genetických zdrojù, jejich rozvoj a využití by mìly pokraèovat ve všech zemích; k tomu

je potøebné posílit možnosti rozvojových státù.

Rezoluce potvrzuje, že práva farmáøù jsou založena na jejich minulém, souèasném i budoucím pøíno-



su ke konzervaci a zlepšování genofondù. Podpora farmáøù má rovnìž za cíl zajistit kontinuitu tìchto jejich

èinností pro dosažení cílù IU.

Tøetím dodatkem k IU je Rezoluce FAO 3/91 která se hlásí k døíve uvedeným zásadám, zároveò

však požaduje další ujasnìní podmínek poskytování genetických zdrojù. Rezoluce deklaruje že:

- Nejlepším zpùsobem jak zajistit uchování genetických zdrojù je jejich efektivní využívání ve 

všech zemích.

- Farmáøi na celém svìtì bìhem tisíciletí domestikovali, uchovávali, zlepšovali a rozšiøovali genet

ické zdroje a v této práci pokraèují i nyní.

- Pokroèilé technologie a místní venkovské technologie jsou pøi konzervaci a využívání rostlinných 

genetických zdrojù stejnì dùležité a komplementární. 

- Konzervaèní strategie „in situ“ a  „ex itu“ jsou pro zachování genofondù stejnì dùležité a komple

mentární.

Rezoluce dále potvrdila suverénní práva národù nad jejich genetickými zdroji, èímž vznikl rozpor s

døívìjší koncepcí genetických zdrojù jako dìdictví všeho lidstva a tedy volnì dostupných. Šlechtitelské

materiály a farmáøské materiály by mìly být dostupné podle uvážení jejich tvùrcù (rozumí se po dobu

jejich vytváøení až do uvedení do obìhu). Farmáøská práva by se mìla realizovat prostøednictvím mez-

inárodního fondu, pro který by mìly být prostøedky shromáždìny co nejdøíve, již vzhledem k aktuálnosti

problému. Garantem tohoto procesu je Komise FAO pro genetické zdroje (CPGRFA).

V roce 1992 byla pøijata Úmluva o biologické rozmanitosti a její Agenda 21, kde je v kapitole 14.

vznesen požadavek na posílení úlohy FAO pøi realizaci celosvìtového systému pro genetické zdroje ros-

tlin a jeho sladìní s výsledky jednání a pøijatými zásadami Úmluvy. Pøijetím této Úmluvy státy také pøi-

jaly Rezoluci 3. Nairobi Final Act, která akceptuje potøebu hledat øešení nìkterých problémù týkajících se

genetických zdrojù a to zejména:

- dostupnost „ex situ“ kolekcí genetických zdrojù rostlin o kterých  Úmluva nepojednává,

- otázku práv farmáøù.

Bylo požadováno, aby uvedené problémy øešilo na vhodném fóru FAO. V roce 1993 pøijala proto konfer-

ence FAO Rezoluci 7/93 která požaduje revizi IU a žádá Komisi FAO pro genetické zdroje rostlin, aby

vytvoøila podmínky a pøedpoklady pro:

- adaptaci IU tak, aby tento dokument byl v souladu s Úmluvou

- posouzení podmínek dostupnosti genetických zdrojù na základì vzájemnì dohodnutých zásad, vèet

nì dostupnosti „ex situ“ kolekcí, o kterých Úmluva nepojednává

- realizaci práv farmáøù.

Jednání o revizi IU zaèala mimoøádným zasedáním Komise FAO (CPGRFA) v listopadu 1994. Aèko-

liv IU se týká genetických zdrojù rostlin pro potravu a zemìdìlství (PGRFA), tento mandát IU nebyl po

obsáhlých diskusích omezován pouze na „ex situ“ kolekce o nichž nepojednává Úmluva. 



Na pátém zasedání Komise pro rostlinné genetické zdroje v roce 1993 byl vznesen požadavek, aby byl

pod koordinací FAO pøipraven a prùbìžnì aktualizován „Global Plan of Action“ (GPA), který by se týkal

rostlinných genetických zdrojù pro potravu a zemìdìlství (PGRFA).  Cílem programu je identifikovat tech-

nické a finanèní potøeby a požadavky pro zajištìní konzervace PGRFA a podporu jejich efektivnìjšího

využívání. V roce 1996 se konala v Lipsku Mezinárodní technická  konference o rostlinných genetických

zdrojích, kde 150 státù vyslovilo souhlas s Lipskou Deklarací a GPA. Tato konference také deklarovala

nutnost revize dokumentu  International Undertaking on PGRFA. 

Pøedmìtem diskuse pøi probíhající revizi IU jsou právì základní problémové okruhy GPA, zejména

pole pùsobnosti GPA a IU a dostupnost genetických zdrojù (PGRFA). Dalšími spornými tématy zùstává

sdílení prospìchu z využívání genetických zdrojù a realizace konceptu práv farmáøù. Státy vyjádøily souh-

las že revize IU by mìla zachovat multilaterální systém dostupnosti zdrojù a sdílení prospìchu z jejich

využívání, což vyhovuje specifickým potøebám zemìdìlství. 

Dohoda IU øeší oblast do které se promítají potøeby zemìdìlství, životního prostøedí a obchodu.

Všeobecnì se oèekává, že jednání o revizi IU by mìla být dokonèena v roce 2000. Nová verze IU bude

hlavním mezinárodním nástrojem, který by mìl významnì pøispìt k dostupnosti genetických zdrojù rostlin

a sdílení užitku který pøinášejí.

Státy Evropské unie pøijaly v návaznosti na Úmluvu o biologické rozmanitosti vlastní smìrnici Coun-

cil Regulation (EC) No 1467/94 z 20. èervna 1994 ke “Konzervaci, charakterizaci, sbìrùm a využívání

genetických zdrojù v zemìdìlství.” Rada EU v této smìrnici konstatuje význam konzervace biologické a

genetické rozmanitosti pro potøeby zemìdìlství. Biodiversita je nenahraditelným zdrojem, který je potøeb-

né zachovat a využívat pro podporu spoleèné zemìdìlské politiky EU. Souèástí této politiky je rovnìž

ochrana biologické rozmanitosti ve smyslu Úmluvy o biologické rozmanitosti, kterou ratifikovala EU v

roce 1993. Smìrnice se týká rostlinných i živoèišných genetických zdrojù v zemìdìlství a v lesnictví. Jejím

cílem je zajištìní a rozvoj konzervace, charakterizace, shromažïování a využívání genetických zdrojù a

koordinace tìchto èinností, v souladu se spoleènou agrární politikou státù a zásadami a závazky Úmluvy

o biologické rozmanitosti. To má být zajištìno mj. stálou výmìnou informací a vzájemnými konzultacemi

programù státù EU. Koordinace na národní úrovni i na úrovni EU má za cíl zvýšit efektivitu práce s geno-

fondy

Dosavadní práce s genofondy je považována za nedostateènou, a• již pro nedostatek kapacit èi

prostøedkù. EU proto deklaruje nutnost podpoøit práci s genofondy v èlenských zemích a uznává nad-

národní dimenzi problému øešení konzervace genetických zdrojù v zemìdìlství. EU proto podpoøí již exis-

tující národní aktivity a podpoøí rovnìž nové prioritní akce. Tyto aktivity na podporu genofondù by mìly

zvýšit diverzifikaci v zemìdìlství, pomoci zachovat biologickou diversitu, zvýšit kvalitu zemìdìlské pro-

dukce a redukovat vstupy a náklady. Jmenované aktivity pøímo souvisí se spoleènou zemìdìlskou politik-

ou EU.



Vycházejíce z tìchto zásad, smìrnice dále specifikuje termíny a èinnosti. Jako rostlinné genetické

zdroje jichž se týká jsou uvádìny zemìdìlské plodiny vèetnì vinné révy, krmných plodin, zahradních

plodin vèetnì okrasných, léèivých a aromatických rostlin, ovocných plodin, lesních døevin, hub, mikroor-

ganizmù a plané flory, která je èi by mohla být využitelná v zemìdìlství. Od èlenských státù se požaduje

poskytovat  jedenkrát roènì technické, ekonomické a finanèní informace o práci s genofondy, na základì

kterých budou pøipravovány pravidelné pøehledy. Vedle øady dalších opatøení vyhlašuje Komise EU touto

smìrnicí prioritní program, v jehož rámci jsou v EU øešeny projekty zamìøené na konzervaci a využívání

genofondù a pro který bylo vyèlenìno 20 milionù ECU. Zpùsob koordinace programu a  pøijímání a vedení

projektù je ve smìrnici dále rozveden, jsou zde rovnìž specifikovány èinnosti které jsou pøedmìtem pod-

pory a uvedeny definice. Smìrnice významnì pøispìla k rozvoji práce s genofondy rostlin v zemích EU.

Úmluva o biologické rozmanitosti i další mezinárodní dokumenty zavazují a vyzývají státy k

vybudování národních struktur a národní legislativy. Pøíkladem národní legislativy mùže být maïarský

zákon o ochranì a využívání genetických zdrojù rostlin (Decree No. 92/1997).  Uvedená legislativní norma

se týká všech právnických i fyzických osob, které nakládají s genetickými zdroji rostlin èi jsou povìøeny

péèí o kolekce, deklaruje nutnost studovat a konzervovat genetickou variabilitu zemìdìlských plodin,

v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti. Dále jsou vymezeny biologické materiály jichž se norma

týká (s dùrazem na pùvodní maïarské zdroje) a užívané zpùsoby konzervace („in situ“, „ex situ“, „in

vitro“). Aktivity spojené s konzervací a využíváním genetických zdrojù koordinuje Rada genové banky,

v jejímž rámci jsou ustaveny komise se zamìøením na specifické problémy èi skupiny plodin.

U genetických zdrojù domácího pùvodu je doporuèována konzervace „in situ“, ve spolupráci

s ochranou pøírody, souèasnì se pøedpokládá i konzervace „ex situ“. Národní genetické zdroje musí být

konzervovány duplikovanì i v základní kolekci. Práce s genofondy musí být provádìna v souladu se stan-

dardy a doporuèeními FAO a IPGRI. Pøi uložení vzorkù v aktivní kolekci se požaduje uchování životnos-

ti po dobu  20 let, u základní kolekce 50 let. Vegetativnì množené druhy se uchovávají v polních kolekcích,

popø. s využitím „in vitro“ technik.

Genové banky registrované Radou genové banky jsou ve vlastnictví státu a jsou financovány ze

státního rozpoètu. Genová banka nemùže být prodána ani v pøípadì privatizace její mateøské organizace-

v takovém pøípadì musí být kolekce pøedány jiné organizaci. Kolekce ve státních genových bankách musí

být dostupné domácím uživatelùm bez omezení, zahranièním uživatelùm jsou dostupné v rozsahu uza-

vøených mezinárodních dohod (IU/FAO). Uživatelé nesmí genetické zdroje pøímo patentovat èi jinak ome-

zovat jejich využití, musí rovnìž deklarovat pùvod materiálù a poskytnout genové bance data z hodnocení

poskytnutých genetických zdrojù. U genetických zdrojù chránìných dohodou UPOV èi patentem mùže

dispozièní právo poskytnout majitel (autor)  odrùdy. Zákon pøímo stanovuje Výzkumný ústav v Tapiószele

jako základní národní instituci a vymezuje její funkce v práci s genofondy.
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ÈESKÁ KOLEKCE GENETICKÝCH ZDROJÙ RÉVY VINNÉ A JEJÍ VYUŽITÍ VE ŠLECHTÌNÍ

A VÝZKUMU

Marta Hubáèková

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzynì,  Výzkumná stanice vinaøská, Karlštejn

Souhrn

Èeská kolekce genetických zdrojù révy vinné zahrnuje v souèasné dobì ve tøech dílèích kolekcích

682 položek rodu Vitis L. Z uvedeného poètu je nejvíce položek Vitis vinifera L. (411) a mezidruhového

pùvodu (125). Kolekce zahrnuje také položky pro využití ve speciálním šlechtìní na vyšší odolnost k abi-

otickým a biotickým faktorùm, stolních odrùd s kratší vegetaèní dobou i ke šlechtìní aromatických odrùd.

Je v ní soustøedìna pøevážná vìtšina odrùd døíve pìstovaných na našem území. Její plné zhodnocení se

dosáhne po dùkladném vyhodnocení všech znakù podle klasifikátoru harmonizovaného s pracovišti evrop-

ské unie.

Klíèová slova

rod Vitis L., genetické zdroje, složení kolekce, šlechtitelsky významné deskriptory, využití

ve šlechtìní a výzkumu

Úvod

Èeská kolekce genetických zdrojù révy vinné  je lokalizována do tøech dílèích kolekcí.  Ve

Výzkumné stanici vinaøské v Karlštejnì a v akciové spoleènosti Ampelos ve Znojmì-Vrbovci 

jsou soustøedìny pøevážnì odrùdy Vitis vinifera L., podnožové révy vinné a plané formy, v Zahradnické

fakultì Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity v Lednici na Moravì odrùdy a køížence

mezidruhového pùvodu. Koordinace  a evidence genetických zdrojù révy vinné  je zajiš•ována Výzkum-

nou stanicí vinaøskou v Karlštejnì.

Složení kolekce

Èeská kolekce zahrnuje v souèasné dobì ve tøech dílèích kolekcích 682 položek rodu Vitis L. a z

20 dalších položek jsou pøipraveny sazenice pro výsadbu na jaøe v roce 2000. Z uvedeného poètu bude

možné v nejbližších letech poskytnout šlechtitelùm a pro úèely výzkumu oèka 411 odrùd Vitis vinifera L.,

125 odrùd mezidruhového pùvodu, 6 èistých planých forem, 11 položek podnožové révy a 129 klonù.

Z uvedeného celkového poètu kolekce nabízí 414 moštových odrùd, 202 stolních, 6 na výrobu rozinek a

17 podnoží a èistých planých forem. Nejvíce je v kolekci bílých (416) a modrých odrùd (164). Èervenou

pokožku bobule má 50, rùžovou 22  a šedou 2 položky. Úèel pìstování není zatím urèený u 43, barva



pokožky u 46 položek vysazených v posledních dvou letech, nebo zatím nedosáhly stádia plodnosti.

Získávání informací o šlechtitelsky významných znacích

Šlechtitelské i výzkumné využití položek v kolekci je podmínìno znalostí morfologických znakù

zejména pìstitelského významu, hospodáøských, výnosových a fenologických znakù, jako i stupnì rezis-

tence k abiotickým a biotickým èinitelùm.

Znalosti o uvedených znacích jsou získávané, tak jako i u ostatních plodin, podle jednotné

metodiky nazvané  „Klasifikátor rodu Vitis L.“, který sleduje obdobný materiál vypracovaný speciálnì pro

genetické zdroje rodu Vitis L. v EU.  Do èeského národního klasifikátoru je navíc zaøazeno nìkolik speci-

fických deskriptorù pro naše chladné klima, jako napø. citlivost k zimním a jarním mrazùm.  U každé

položky je hodnoceno celkem  70 znakù. Hodnocení každého znaku je vymezeno:

l. lokálnì, napø. ve støední èásti letorostu, tìsnì nad hroznem,  u prvních tøí rozvinutých lístkù od

vrcholu výhonu, apod.

2. èasovì, napø. v dobì kvetení, zamìkání, od nasazování bobulí do zamìkání, po dosáhnutí plné

zralosti, atd.

Výslednou hodnotu tvoøí prùmìrný údaj, nejèastìji z deseti mìøení. Pro každý stupeò znaku jsou

stanoveny pøíklady odrùd. V kolekci  jsou hodnocené následující morfologické znaky s pìstitelským výz-

namem: 

u  letorostu

- postavení na keøi,  plodnost bazálních oèek (l-3), síla rùstu letorostu

u kvìtenství

- pohlaví kvìtu

u hroznu

- délka, tvar, poèet køídel, kompaktnost, délka stopky, tvar bobule, hmotnost jednoho hroznu, barva

slupky, barva dužniny, specifická vùnì

u bobule

- pøítomnost semen, stupeò pevnosti dužniny, hmotnost jedné bobule, délka bobule, šíøka bobule

Fenologické znaky

- ranost rašení (možno odvodit citlivost odrùdy k možnosti poškození jarním mrazem), zaèátek

zamìkání bobulí

Rezistence

- k plísni révové, k padlí révovému, k plísni šedé, odolnost k nepøíznivým podmínkám zimy

Hospodáøské znaky

- výnos hroznù z 1 m2, obsah cukru v moštu, celkový obsah kyselin v moštu, pH moštu



Položky v kolekci pro využití ve šlechtìní na speciální úèely

- Pro šlechtìní na vyšší odolnost k zimním mrazùm a houbovým chorobám (mezidruhové odrùdy,

odrùdy Vitis vinifera L. s vyšší odolností k zimním mrazùm, èisté plané formy). Jsou soustøedìny

pøedevším v dílèí kolekci ZF MZLU v Lednici na Moravì.

- Pro šlechtìní aromatických odrùd, zejména pro podmínky chladného klimatu (´Muškát raný´,

´Muškát Ottonel´, ´Muškát donskoj´, ´Morio muškát´, ´Muškát Sussana´, ´Muškát letnyj´, ´Muškát

arménský´, ´Muskat de Jaloven´, ´Banátski muškát´, ´Muškát Tajrovskij´, ´Muškát Timpurin´,

´Muškát žlutý´, ´Muškát aleksandrijskij´, ´Muškát paní Mathyasovej´, ´Muškát Trauwener´, ´Muškát

moravský´, ´Muškát Roberta Hogga´ a další muškáty a jiné aromatické položky jako  Tramíny, Sau-

vignony a jiné. Jsou soustøedìny pøedevším v dílèích kolekcích akc. Spoleènosti Ampelos Znojmo a

VSV Karlštejn.

- Pro šlechtìní stolních odrùd, zejména položky s krátkou vegetaèní dobou napø. ´Moskovskij belyj´,

´Tavrija´, ´Jadviga´, ´Dlinojagodnyj´, ´Detskij rannij´, ´Èerešòovyj´, ´Biserka rannija´, ´Jefremovskij

rannij´ a další. Položky takovéhoto charakteru jsou vysazeny ve všech tøech  kolekcích (VSV Kar-

lštejn, ZF MZLU v Lednici na Moravì, Akc. Spol. Ampelos Znojmo).

V prùbìhu jednoho až dvou let dosáhnou plodnosti také døíve v našich podmínkách pìstované a již

témìø zaniklé  odrùdy jako napø. ´Budinka´, ´Kilmanùv hrozen´, ´Modrý Janek´ (´Veltlínské modré´),

´Jagerské´, ´Madlenka raná´, ´Madlenka královská´, ´Portugalské bílé´, ´Portugalské šedé´, ´Ortliebské´,

´Hedvábné zelené´, ´Hedvábné žluté´, ´Burgundské modré rané´, ´Basilikum´, ´Mlynáøka´, ´Sylvánské

rané´, ´Sylvánské èervené´, ´Tramín bílý´, ´Muškát Oberlin´, ´Kadarka´, ´Košútùv hrozen´, ´Královna

vinic´, ´Ryzlink aromatický´ a další). Po  vyhodnocení morfologických, pìstitelských, fenologických i

hospodáøských znakù budou i tyto odrùdy nabídnuty pro využití ve šlechtìní i výzkumu.



GENETICKÉ ZDROJE RÉVY VINNÉ A ODRÙDOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ

Jindøich Ševèík

ÚKZÚZ Brno, OOZ, oddìlení vinohradnictví

Odrùda je nezastupitelným intenzifikaèním faktorem v zemìdìlství, a proto je ve všech vyspìlých

státech pøedmìtem zkoušení, registrace právní ochrany a kontroly. Je také zdrojem ekonomického zisku ve

šlechtìní, množení osiv, jejich úpravì a distribuci, základem prosperity prvovýroby, zpracovatelského

prùmyslu a ve svém koneèném dùsledku trvalým zdrojem pro zvyšování kvality všech potravin.

Historické koøeny zkoušení odrùd sahají v zemích Koruny èeské již do minulého století. Rozvoj

pøírodních vìd, zvláštì biologických, pøímo ovlivòujících zemìdìlství, byl základem postupného zavádìní

dokonalejších metod zkušebnictví, zejména pak polního pokusnictví. Význam systematického ovìøování

odrùd byl již natolik závažný, že spolu se vznikem samostatného Èeskoslovenska v roce 1918 byl pøijat

jako jeden z prvních v Evropì zákon o odrùdách. Tento zákon  byl unikátní nejen svou prioritou, ale i

vysokou odbornou úrovní a nadèasovostí (jasnozøivostí), nebo• øada jeho ustanovení má trvalou platnost.

Zkoušení odrùd pro registraci a jejich rajonizace byly nìkolikrát legislativnì upraveny, pøièemž

významnìjší zmìny, vèetnì umožnìní dobudování sítì zkušebních stanic, pøinesl v roce 1964 pomìrnì

progresivní zákon è. 61/1964 Sb. O rozvoji rostlinné výroby. Na zásadní spoleèenské a strukturální zmìny

v zemìdìlství po roce 1989 již reaguje zákon 92/1996 Sb. O odrùdách, osivu a sadbì pìstovaných rostlin,

který je svým obsahem èásteènì kompatibilní s legislativou EU a rozsah pøedepsaných zkoušek pro regis-

traci odrùd diferencuje dle hospodáøského významu jednotlivých druhù zemìdìlských plodin. Tento zákon

odstranil veškeré diskriminace v øízení o registraci odrùd a zemìdìlská prvovýroba, zpracovatelský

prùmysl i bìžný konzument proto mají k dispozici široký výbìr odrùd nejen domácích, ale i významnìjších

evropských a svìtových šlechtitelských firem. Zákon è. 92/1996 Sb. Je také zatím naší jedinou právní nor-

mou, která omezuje nekontrolovatelné využívání geneticky modifikovaných rostlin. V souèasné dobì je

výše citovaný zákon novelizován na základì požadavkù mìnících se skuteèností jak národních tak i mez-

inárodních.

Réva je jednou z nejstarších pìstovaných rostlin, což dokladují èetné nálezy a nejstarší písem-

nosti. Je velice variabilní a svým poètem odrùd je velice èetný druh. Réva se svým zastoupením neøadí

mezi nejvýznamnìjší pìstované plodiny (druhy), pøesto však á nezastupitelné místo v lokalitách pro polní

plodiny nevhodných. Má svùj ekonomický, ale i estetický význam v životì èlovìka.



Založení vinice, agrotechnika, ruèní práce i technologické zpracování hroznù na víno jsou nároè-

nou a nákladnou záležitostí. Je tedy nezbytné pøedem zvážit jaký vhodný sortiment odrùd zvolit pro danou

oblast.

Ve Státní odrùdové knize ÈR je zaregistrováno celkem 34 odrùd plodných a 7 podnožových.

Z plodných odrùd je 18 odrùd moštových 

9 odrùd moštových modrých

7 odrùd stolních

(viz. Seznam odrùd zapsaných ve Státní odrùdové knize)

Pro zachování tohoto sortimentu je nutné provádìt udržovací šlechtìní a zároveò ovìøovat stálost

jednotlivých odrùd a jejich užitnou hodnotu, což je dlouhodobì provádìno dle platné metodiky.

Na Zkušební stanici ÚKZÚZ ve Znojmì – Oblekovicích je réva zkoušena od roku 1962.

V souèasné dobì je ve zkouškách pro registraci 33 odrùd, což je rekordní poèet novošlechtìní a intro-

dukovaných odrùd révy v historii odrùdového zkušebnictví nejen v ÈR, ale i za bývalé federace. Zkoušení

odrùd pro registraci je provádìno na základì § 7 zákona èíslo 92/1996 Sb. Dle tohoto zákona je podmínk-

ou pro registraci zjištìní, že odrùda je odlišná, uniformní, stálá, má užitnou hodnotu, má svùj název, (který

musí odpovídat §9 zákona 92/96 Sb.), a je zajištìno udržovací šlechtìní.

U moštových odrùd je finálním výrobkem víno, u stolních odrùd je to hrozen a posuzujeme ho

jako ovoce.

Odrùdové zkoušky u révy probíhají dle dosud platné metodiky po dobu tøí sklizòových let a poté

je vystaveno osvìdèení o výsledku zkoušek užitné hodnoty, a o výsledku zkoušek odlišnosti. Na základì

tìchto výsledkù je vypracován návrh na vydání rozhodnutí o registraci odrùdy, pøípadnì návrh, aby žádost

o registraci byla z uvedených dùvodù zamítnuta.

Pro zjiš•ování odlišnosti slouží pro potøeby ÚKZÚZ klasifikátor UPOV. V tomto klasifikátoru

jsou uvedeny jako standardy odrùdy, které se bìžnì v našich vinicích nevyskytují, a proto existence geno-

fondu révy ve Vrbovci je nenahraditelným zdrojem informací a velkou pomocí nejen pro potøeby zkušeb-

nictví, ale i široké vinohradnické veøejnosti.



KOLEKCE MEZIDRUHOVÝCH HYBRIDÙ RÉVY VINNÉ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

K CHOROBÁM, STRESÙM, JEJÍ VÝZNAM A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Eduard Postbiegl,  Pavel Pavloušek

Zahradnická fakulta MZLU, Lednice na Moravì

Zejména v posledních letech se zvyšuje ve vìtšinì zemí, zájem o uchovávání genových zdrojù kul-

turních rostlin a jejich výzkum z hlediska možnosti dalšího využití.

Genové zdroje mají velký význam pro udržování biodiverzity, genetické zlepšování a ochranu proti

genové erozi. (Lester et al.,1986 )

Genetická variabilita je základ pro všechny kulturní rostliny. Šlechtìní nových odrùd je potom

závislé na získávání a zužitkování této variability. (Hancock, 1998 )

Základní charakteristika genových zdrojù a ohodnocení jejich vlastností je prvotní úkol genové

banky pro následný šlechtitelský program. (Mattheou et al., 1995)

Interspecifické odrùdy révy vinné jsou odrùdy, které vznikly køížením druhu Vitis vinifera L.

„evropské révy“ s dalšími Vitis spp. „americkými nebo asijskými druhy“ (Becker, 1989)

Zaèátky šlechtìní révy vinné na rezistenci k houbovým chorobám a škùdcùm spadají do poloviny

19. století. V této dobì vznikají v Americe první hybridy amerických druhù Vitis labrusca L., Vitis riparia

Michx. a Vitis aestivalis Michx. Mezi nejznámìjší hybridy patøí ‘Clinton’,‘Noah’, ‘Elvira’, ‘Isabella’,

‘Delaware’ atd.

Další vlna rezistentního šlechtìní zaèíná koncem 19. století a zaèátkem 20. století ve Francii.

Vznikají zde tzv. „staré francouzské pøímoplodé hybridy“, jejichž šlechtiteli jsou: 

Seibel, Couderc, Millardet, Oberlin, Baco, atd.

Ve 20. letech 20. století zaèíná se šlechtìním na rezistenci Seyve Villard, který dal vznik velkému

množství výchozího materiálu, který se používá prakticky dodnes.

Pøi šlechtìní na odolnost k houbovým chorobám se používají „americké botanické druhy“ jako

nositelé odolnosti k houbovým chorobám. Tyto „americké botanické druhy“ však disponují velmi nízkou

kvalitou vína. Jako nositel kvality se nejdøíve používaly „staré francouzské odrùdy evropské révy“ a

v dalších letech i ostatní odrùdy nebo novošlechtìní „evropské révy“.



Interspecifická novošlechtìní ve Státních odrùdových pokusech

V nìkterých evropských vinohradnických zemích a v zámoøí jsou již mnohé odrùdy „interspeci-

fického pùvodu“ registrovány v sortimentu odrùd toho, kterého státu. V našem nejbližším okolí se jedná o

Maïarsko a Spolkovou republiku Nìmecko.

V Nìmecku je tìchto odrùd registrován zøejmì nejvyšší poèet. Jsou zapsána v odrùdových knihách

jako odrùdy zaøazené do taxonu Vitis vinifera ssp. sativa.

V Èeské republice jsou pøihlášeny v Státních odrùdových zkouškách novošlechtìní domácího pùvo-

du: ‘Laurot’ a ‘Malverina’ a novošlechtìní pocházející z Geisenheimu (SRN) ‘Hibernal’.

‘Malverina’

/ (‘Seibel 13 666’ x ‘Merlot’) x ( ‘Seyve  Villard 12 375’ x ‘Veltlínské èervené rané’ )/

Odrùda ´Malverina´ je bílá moštová  odrùda. Hrozny jsou støední až velké, na oslunìné stranì

narùžovìlé, jinak zelenožluté. Odrùda dozrává v první polovinì øíjna. Má velmi dobrou odolnost k plísni

révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator). Odolnost k plísni šedé (Botrytis

cinerea) a zimním mrazùm je dobrá. Víno je extraktivní. Mladá vína mají kvìtinovou až ovocnou vùni a

vyšší obsah kyselin.

Cíle šlechtìní

Vysoká kvalita vína

 Odolnost k chorobám a škùdcùm     Odolnost k abiotickým vlivùm
houbové choroby zimní mrazy
 - plíseò révová (Plasmopara viticola ) jarní mrazy
 - padlí révové (Uncinula necator) sucho
 - plíseò šedá (Botrytis cinerea) chloroza
živoèišní škùdci
 - révokaz (Dactulospharia vitifoliae)
bakterialní choroby
virové choroby

Základní šlechtitelské cíle ve šlechtìní na odolnost



‘Laurot’

/ ( ‘Merlot’ x ‘Seibel 13 666’ ) x ( ‘Frankovka’ x ‘Svatovavøinecké’ ) /

Odrùda ´Laurot´ je modrá moštová odrùda pro výrobu èervených vín. Odrùda má velmi velkou a

pravidelnou plodnost. Dozravá v první polovinì øíjna. Ma velmi dobrou odolnost k plísni révové

(Plasmopara viticola) a dobrou odolnost k padlí révovému (Uncinula necator) a plísni šedé (Botrytis

cinerea). Odolnost k zimním mrazùm je dobrá až velmi dobrá. Vína jsou tmavoèervené barvy, jemnì aro-

matická s vyšším obsahem tøíslovin.

‘Hibernal’

/ ‘Seibel 7053’ x ‘Ryzlink rýnský kl. Gm 239’ /F2
Odrùda ´Hibernal´ byla vyšlechtìna na Ústavu pro šlechtìní a množení révy vinné v Geisen-

heimu. V Nìmecku patøí mezi registrované odrùdy. Odrùda dozrává zaèátkem øíjna. Je dobøe odolná k zim-

ním mrazùm. Vykazuje v našich podmínkách pomìrnì dobrou odolnost k padlí révovému (Uncinula neca-

tor) a plísni šedé (Botrytis cinerea). Je støednì odolná k napadení plísní révovou (Plasmopara viticola).

V prùbìhu roku vyžaduje asi 2 chemická ošetøení v závislosti na pìstitelské poloze a typu výsadby. Vína

jsou svìží s vyšším obsahem kyselin, ryzlinkového nebo v nìkterých letech sauvignonového typu.

Zhodnocení kolekce odrùd na Zahradnické fakultì

V kolekci genových zdrojù na Zahradnické fakultì v Lednici na Moravì jsou shromáždìny odrùdy

a køížence z Ruska, Moldavie, Ukrajiny, Nìmecka, Maïarska, Rakouska, Francie, USA, Slovenska a

Èeské republiky.

Tyto odrùdy zároveò slouží jako výchozí materiál pro další možné novošlechtìní a perspektivní

odrùdy nebo køížence mohou být pøihlášeny do Státních odrùdových pokusù.

Šlechtìní je tøeba provádìt souèasnì na nìkolik znakù pøedstvujících základní charakteristiky ideo-

typù nebo modelù odrùd, které byly urèeny døíve. (Boroeviè, 1984 )

Základními požadavky na vznikající odrùdy podle šlechtitelsko-genetického programu révy vinné

je vysoká sklizeò, kvalita produkce, rannost, komlexní odolnost k chorobám, škùdcùm a nepøíznivým pod-

mínkám prostøedí. (Volynkin et al., 1994)

Charakteristika nìkterých zajímavých køížencù z hlediska odolnosti k houbovým chorobám

‘Regent’

/ (‘Sylvánské zelené’ x ‘Ryzlink rýnský’) x ‘Chambourcin’ /

Odrùda byla vyšlechtìna ve Spolkovém ústavu pro šlechtìní révy vinné v Geilweilerhofu (SRN),



je registrovaná v SRN a právnì chránìná. Jedná se o modrou moštovou odrùdu. Má velmi dobrou odol-

nost k houbovým chorobám. Je dobøe odolná k zimním mrazùm. V podmínkách Lednice se v nìkterých

letech objevuje slabé sprchávání kvìtenství. Dozrává v polovinì záøí. Vína jsou výrazná, lahodná, same-

tovì jemná a intenzivnì zabarvená. Vína z této odrùdy se podobají jižním typùm èervených vín. 

‘Merzling’

/ ‘Seyve  Villard 5276’ x ( ‘Ryzlink rýnský’ x ‘Rulandské šedé’ )/

Odrùda byla vyšlechtìna ve Výzkumném ústavu vinohradnickém ve Freiburgu (SRN). Jedná se o bílou

moštovou odrùdu, registrovanou v sortimentu SRN a právnì chránìnou. Má velmi dobrou odolnost k plís-

ni révové (Plasmopara viticola). Je dobøe odolná k padlí révovému (Uncinula necator) a plísni šedé

(Botrytis cinerea). Na stanovištích s pravidelnì vysokým výskytem houbových chorob je vhodné provádìt

1-2 chemická ošetøení. Dozrává v polovinì záøí. Vína jsou èerstvá, jemnì ovocná s pøíjemnou kyselinou.

‘Bianca’

/ ‘Seyve Villard 12 375’ x ‘Bouvierùv hrozen’ /

Odrùda ‘Bianca’ byla vyšlechtìna na Výzkumné stanici vinohradnické v Egeru (Maïarsko).

Jedná se o bílou moštovou odrùdu. Dozrává ve druhé polovinì záøí. Má dobrou odolnost k plísni révové

(Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator). Odolnost k plísni šedé (Botrytis cinerea) je

závislá na hustotì hroznu a velikosti bobulí. Odolnost k zimním mrazùm je dobrá. Je citlivá na sprchávání

kvìtenství. Vína jsou svìží, s pøíjemnou kyselinou, jemnì ovocná.

‘Erilon’

/ (‘Frankovka’ x ‘Cabernet Franc 6/76’) x ( ‘Merlot’ x ‘Seibel 13 666’) /

Odrùda byla vyšlechtìna Prof. Krausem a kolektivem. Jedná se o bílou moštovou odrùdu. Opti-

mální zralost dosahuje zaèátkem øíjna. Má velmi dobrou odolnost k plísni révové (Plasmopara viticola).

Odolnost k padlí révovému (Uncinula necator) a zimním mrazùm je dobrá. Je citlivìjší na infekci plísní

šedou (Botrytis cinerea). S ochranou proti této houbové chorobì musíme zaèít již v období po odkvìtu.

Poskytuje aromatická vína, s kopøivovým aroma, sauvignonového typu.

Pro naše severní vinohradnické oblasti se v sortimentu odrùd na Zahradnické fakultì dají najít i

stolní odrùdy se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, vhodné pro pøímý konzum hroznù.

‘Prim’

/ ‘Seyve Villard 12 375’ x ‘Královna vinic’ /

‘Prim’ je bílá stolní odrùda maïarského pùvodu. Patøí mezi rané odrùdy a v našich podmínkách



dozrává koncem srpna až zaèátkem záøí. Má pomìrnì dobrou odolnost k zimním mrazùm. Proti houbovým

chorobám jsou vhodná 2 chemická ošetøení za vegetaci. Hrozen je velký, atraktivní, bobule má zlatožlutou

barvu, a lehce muškátové aroma.

‘Aivaz’

/ ‘Moldova’ x ‘Cardinal’ /

‘Aivaz’ je modrá stolní odrùda moldavského pùvodu. Dozrává ve druhé polovinì záøí. Odolnost

k houbovým chorobám je dobrá až støední a je vhodné provádìt 1-2 chemická ošetøení v závislosti od

infekèního tlaku houbových chorob. Odolnost k zimním mrazùm je vìtšinou dobrá. V letech se silnými

zimními mrazy je støední. Hrozen je velký, atraktivní, s tmavomodrou, oválnou bobulí a masitou dužni-

nou. Perspektivní pro další køížení.

‘V – 25 – 20’

/ ‘Pleven’ x ‘Seyve Villard 12 375’ /

V-25-20 je bílá stolní odrùda bulharského pùvodu. Dozrává zaèátkem záøí. Má dobrou odolnost

k plísni révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator). Proti plísni šedé je vhodné

provést ochranu po odkvìtu, protože v období dozrávání potom hrozny vyhnívají zevnitø. Odolnost k zim-

ním mrazùm je støední. Hrozen je velký, se žlutozelenými oválnými bobulemi.

Charakteristika nìkterých zajímavých køížencù z hlediska odolnosti k zimním mrazùm

V severních vinohradnických oblastech hraje velmi dùležitou úlohu odolnost odrùd k zimním

mrazùm a tím i šlechtìní zamìøené na získání této odolnosti.

Kostrikin (1986) používal pro realizaci programu šlechtìní „amurskou divokou révu“ (V. amuren-

sis Rupr.) , která se vyznaèuje nejvìtší mrazuvzdorností ze všech botanických druhù (Vitis spp.). 

Interspecifické hybridy založené na Vitis amurensis Rupr. mají vysoký stupeò rezistence k mrazu

v zaèátku a uprostøed zimního období, ale jejich mrazuvdornost se snižuje koncem zimy. (Cindric, Korac,

1990)

Potapenko (1987) uvádí, že zpìtná køížení mezidruhových hybridù s „amurskou révou“ mají výz-

nam jako vysoce efektivní metoda ve šlechtìní.

‘Krystal’

/(‘V. amurensis F2’ x ‘Muškát Thálloczy Lájos’) x ‘Seyve Villard 12 375’ /

Maïarská bílá odrùda využitelná jako stolní i moštový hrozen s velmi vysokou odolností k zim-

ním mrazùm. Dozrává rannì, koncem srpna až zaèátkem záøí. Proti houbovým chorobám jsou vhodná 1-2



chemická ošetøení. 

‘Golubok‘  

/ (‘Severnyj’ x ’40 let Oktjabra’ + ‘Odìsskij rannij’) x (‘Alicante Bouschet’ x ‘Cabernet Sauvignon’) /

Moštová barvíøka vyšlechtìna na Ukrajinì. Má velmi vysokou odolnost k zimním mrazùm.

Dozrává zaèátkem záøí. Odolnost k padlí révovému (Uncinula necator) je nízká, k plísni révové

(Plasmopara viticola) je dobrá.

‘Agát Donskoj’

/ (‘Zarya Severa’ x ‘Dolores’) x ‘Russkij rannij’ /

Stolní modrá odrùda zrající v první polovinì záøí. Má dobrou odolnost k zimním mrazùm.

Z houbových chorob je odolnìjší k plísni révové (Plasmopara viticola). Støední odolnost má k padlí

révovému (Uncinula necator). Pøi nadmìrných deštích v období dozrávání dochází k praskání bobulí.

Uvedené odrùdy jsou vhodné pro pìstování v našich vinohradnických oblastech, zejména u mal-

opìstitelù nebo pro další využití ve šlechtìní na odolnost k zimním mrazùm.

Následující tabulka uvádí další možné výchozí formy, obsahující Vitis amurensis Rupr., vhodné pro

šlechtìní stolních i moštových odrùd.

69 - 22 - 4  Medoc noir x V. amurensis

71 - 10 - 31  V. amurensis /A-4-13/ x Chardonnay  

80 - 6 - 1  V. amurensis /Peking1/ x Rulandské šedé  

80 - 6 - 76  V. amurensis /Peking1/ x Rulandské šedé  

81 -5 - 24  V. amurensis /Peking1/ x Ryzlink  rýnský  

81 - 5 - 25  V. amurensis /Peking1/ x Ryzlink  rýnský  

81 - 7 - 4  V. amurensis x Tramín èervený 

A - 4 - 13  /V. amurensis x V. vinifera/F2x Muškát Thálloczy Lájos  

BIBOR - 103  V. amurensis x Frankovka   

PEKING - 1  V. amurensis 

Šlechtìní na dosažení vyšší mrazuodolnosti odrùd lze provádìt prakticky tøemi smìry:

- køížení hybridù (VA x E) s „evropskými odrùdami

- køížení selekcí z Vitis amurensis Rupr. s „evropskými odrùdami

- køížením mrazuodolných køížencù se zastoupením Vitis amurensis Rupr. mezi sebou
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GENOVÉ ZDROJE MERUNÌK A BROSKVONÍ, HODNOCENÍ KOLEKCE SE ZAMÌØENÍM

NA ŠLECHTITELSKÉ VYUŽITÍ



Boris Krška, Ivan Oukropec

Ústav ovocnictví a vinohradnictví, Zahradnická fakulta MZLU Brno, Lednice na Moravì

Klíèová slova

genové zdroje merunìk a broskvoní, planì rostoucí druhy, podnože, Prunus armeniaca L., Prunus persi-

ca (L.) Batsch., hybridizace.

Úvod

Studium a využívání genových zdrojù merunìk a broskvoní jakožto druhù, které se utváøely ve

znaènì odlišných ekologických podmínkách má pro úspìšnost a stabilitu pìstování v našich pìstitelských

oblastech rozhodující význam.

Prakticky všechny pìstitelsky významné státy udržují a rozšiøují genové kolekce jednak svých

domácích, lokálních genotypù, tak i nových zahranièních odrùd èi hybridù.

Rovnìž Ústav ovocnictví a vinohradnictví aktivnì reaguje na výše uvedené skuteènosti a již od

padesátých let shromažïuje a zavádí do pìstování i šlechtìní øadu genotypù obou druhù. V této souvislosti

je nám milou povinností podìkovat a pøipomenout si práce Prof. Vávry, Prof. Vachùna a Ing. Hladíka, kteøí

svou èinností  dali základy genofondùm merunìk a broskvoní v Lednici.

Možnost využití genových zdrojù merunìk a broskvoní ve šlechtìní je dána primární  dnou

køížitelností v rámci druhu, ale i rodu Prunus.V následujícím pøíspìvku jsou shrnuty základní informace o

využití genových zdrojù merunìk a broskvoní na Zahradnické fakultì v Lednici.

Materiál a metodika

Šlechtitelsky jsou kolekce merunìk a broskvoní využívány zejména pøi tvorbì nových odrùd,

introdukci a studiu a hodnocení nìkterých znakù jež jsou následovnì využívány  ve šlechtìní /odolnost

k šarce švestek, mrazuodolnost, kvalita plodù.

Intenzivní využívání genofondu merunìk ve šlechtìní bylo zapoèato od konce 70 .let, velkým

pøínosem byla rovnìž spolupráce s Prof. Houghem z Ruthersovy univerzity, který zaslal velké množství

pecek z cíleného køížení právì v tomto období. V souèasné dobì na základì využívání genofondu merunìk

je v rùzném stupni hodnocení pøes 13 000 hybridù merunìk. U broskvoní šlechtitelská práce byla zamìøe-

na kromì výbìru vhodných podnoží,  (´Lesiberian´, ´Kando´, ´Fire´) také na tvorbu nových odrùd odol-

ných k virové šarce švestek.



Výsledky a diskuse

Meruòky

Všechny pìstování odrùdy merunìk patøí  botanicky do rodu Armeniaca (Fourn.) Juss., protože

Arménie byla dlouho považována za pùvodní pravlast.

Tento rod zahrnuje 9 druhù nejrùznìjšího významu pøi tvorbì a formování kulturního sortimentu

merunìk. Nejvìtší podíl kulturních odrùd merunìk se øadí k druhu Armeniaca vulgaris Lam., nebo chcete-

li  Prunus armeniaca L., rostoucí planì v horských oblastech severní Èíny, dále pohoøí Tan-šan, privincie

Xin Jiang a ve støední Asii (Džungarsko-zajilské pohoøí).

K dalším druhùm, jenž mají menší význam patøí P. armeniaca var. ansu Maxim., které se pìstu-

je ve vlhèích oblastech Èíny, jižní Koreje a Japonska. Tento druh je odolný k houbovým chorobám, vèet-

nì moniliosy a dírkovitosti.

Pouze jediný druh lze pøiøadit k subtropickým se sklonem k stálezelenosti a to Prunus mume Sieb.

et Zucc. Plody se sklízí nezralé, marinují se, proslazují a nebo se prosolují. Jedná se o druh odolný k pùdní

vlhkosti, houbovým a bakteriovým chorobám koøene. V Japonsku a Koreji existuje nìkolik kulturních

odrùd.

Ve šlechtìní se snad nejvíce využíval druh Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, pro svou

vysokou mrazuodolnost a lehkou køížitelnost s meruòkou obecnou  dal vznik nìkterým odrùdám  Dálného

Východu. Tohoto druhu využíval V.I. Mièurin i Prof. Hough. Další vysoce mrazuodolný druh ve své oblasti

pùvodu je Prunus sibirica L. Typickým znakem pro tento druh je suchá nejedlá dužnina, která v dobì zrání

praská podobnì jako mandloò.

Ve šlechtìní se využívají hybridy z tohoto druhu pro podnožové úèely, rovnìž V.I. Mièurin využil

tohoto druhu jako donoru mrazuodolnosti (´Samyj severnyj´, ´Luèšij mièurinskij´).

Meruòky jsou pìstovány v mnoha zemích svìta a to v nejrùznìjší agroekologických podmínkách.

Více než 80 %  svìtové produkce merunìk je omezeno na mediteránské klima.

Pøesto jsou meruòky zajímavé tím, že se projevují znaènou odrùdovou adaptabilitou na daný

region, na rozdíl od nìkterých odrùd jabloní a broskvoní. Výjimku tvoøí dvì odrùdy – Canino pro širokou

oblast Støedomoøí a Maïarská nejlepší pro støední a východní Evropu, kde je pìstování v mnoha klonech.

Zvýšení adaptability pro místní podmínky je jedním z hlavních šlechtitelských cílù. Podle regionu

pìstování se k tìmto úèelùm využívaly ve šlechtìní rùzní dárci. Pro naše severní oblasti byly úspìšnì

využívány genotypy ze støedoasijské eko-geografické podskupiny /genotyp orientalis a to odrùdy

´Achrori´, ´Arzami´,´Zard´, ´Oranževokrasnyj´ pro svoji dlouhou dobu dormance kvìtních pupenù a pozd-

ní kvetení (Cifraniè, 1978, Smykov,1985, Kostiva 1972, Mehlenbacher at.al.1991)

S adaptabilitou úzce souvisí mrazuodolnost kvìtních pupenù, jako zdroje rezistence jsou v mnoha

šlechtitelských programech využívány, kromì výše uvedených následující odrùdy: ´Moongold´, ´Morden



604´, ´Sungold´, ´Sundrop´, ´Priusadebnyj´, ´Voronìžskij  ranij´, ´Vynoslivyj´, ´Julskij´, ´Otliènik´, ´Har-

layne´, ´Hargrand´, ´Kecskemeter Rosa´ atd.

Ke kvalitì plodù jako komplexního znaku (pevnost dužniny, velikost, chu• ,vzhled) pro tržní

využití se opìt zamìøuje vìtšina šlechtitelských programù.

Pro získání: 

-velikosti plodù se v našem i zahranièních šlechtitelských programech využívaly tyto genotypy:

´Hargrand´, ´Goldrich´, ´Harcot´, NJA 1, ´Poizat´, ´Cegledi Bibor´, ´Mandula kajzsi´, ´Tirziu de Bucuresti´,

´Erevani C4 R8 T22´ a další.

- pevnost dužniny- ´Hargrand´, ´Goldrich´, ´Orangered´, ´Veecot´

- vynikajících chu•ových vlastností – ´Velkopavlovická´ a její klony, ´Karola´, ´Cafona´, ´Erevani´,

´Vynoslivyj´, ´Monigui´, ´Leskora´, ´Churmai´ apod.

Z houbových chorob k nejrozšíøenìjším patøí hnìdnutí listù (Gnomonia) a moniliový úžeh

(Monilina laxa), v poslední dobì se na Ústavu ovocnictví a vinohradnictví øeší tato problematika s ohle-

dem na výbìr tolerantnìjších odrùd. Kromì genotypù uvádìných v literatuøe /´Achrori´, ´Arzami´, ´Vio-

ceroy´, ´Veecot´/ potvrzují práce našich kolegù /Vachùn, 1997, Oboòová, 1998/ vyšší odolnost vùèi gno-

monii u : LE-2267, LE-1321, ´Efekt´, ´Melitopolskij èernyj´, LE-1102 a LE-305. Vùèi moniliose jsou

známy z literatury následující odolné odrùdy: ´Amal´, ´Adedi´, ´Hamidi´, ´Boccucia´, ´Moorpark´,

´Nugget´, ´Stella´, ´Veecot´a další.

Problematice virové šarky švestek se na ústavu ovocnictví a vinohradnictví intenzivnìji vìnujeme

posledních 10 let , kdy velkou pøedností byla již vytvoøena  potomstva z køížení v letech osmdesátých.

Byly vybrány potomstva z køížení rodièovských párù (citlivá x rezistentní) a z nich po screeningu

a hodnocení hospodáøských vlastností vyselektovány rezistentní hybridy z tržní hodnotou:

LE-833, LE-3662, LE-3187, LE-3276, LE -2927, LE-3241, a ´Leronda´ pro prùmyslové úèely.

Na základì hodnocení nìkolika hybridních potomstvech v letech 1990-1996 byly vybrány nìk-

teré kombinace jenž poskytly vysoký šlechtitelský efekt. Bylo možno vybrat vysoké procento elitních

semenáèù pro další pozorování, popø. zaèlenìní do SOZ. Mezi tyto potomstva patøí: ´Vestarx SEO´,

Velkopavlovická x SEO, Vegama x Lejuna, Lerosa x Veecot, VS 9/83 x Hatif colomer.

Pro stanovení šlechtitelské hodnoty rodièù byly kromì jiných vybrány jako nejpøínosnìjší:

´Vegana´, ´Lejuna´, ´Vestar´, ´SEO´ atd.

Na základì studia genofondu merunìk byly zapsány do Knihy registrovaných odrùd – tyto

odrùdy: ´Bergeron LE-2´, ´Veecot´ a další jsou v registraèním øízení /´Harlayne´, ´Goldrich´, ´Sundrop´/.



Broskvonì

Broskve jsou bezesporu ovoce, které pro pøímý konzum v letních mìsících poskytuje nejvíce

možností. Nabídka pokrývá období prázdnin, výnosy jsou dostateènì vysoké, takže mùže být kalkulováno

s pøijatelnou cenou, vhodné pìstitelské oblasti mohou krýt tuzemskou poptávku i v letech, kdy pøíkladnì

meruòky zklamou.

Problémy  v produkci:

- podnože a jejich adapce na pùdu a prostøedí

- citlivost odrùd na mráz, houbové choroby, virozy a fytoplazmy

- vzhled , kvalita a uchovatelnost sklizeného ovoce

Využití svìtového sortimentu  bylo rozhodujícím momentem pøi zvyšování tuzemské produkce

v druhé polovinì našeho  století. Vlastní šlechtitelská èinnost se na tomto trendu podílela jen okrajovì a i

v souèasnosti pro nedostatek zdrojù je novošlechtìní broskvoní nevýznamné. Právì proto je dùležité hle-

dat mezi svìtovými odrùdami ty nejvhodnìjší pro naše podmínky. Mimo genofond uchovávaný v kolekci

ZF MZLU v Lednici není jiný v Èeské republice  k dispozici.

A/ Podnože

V minulosti byla selektována z Prunus davidiana Carriere Prof. Holubem podnož ´BD-SU-1´,

køížením a výbìrem nìkteré broskvomandlonì (semenáè kalifornské broskve a mandloò, èervenolistá

broskvoò selektovaná  Prof. Holubem jsou genovými zdroji èeských broskvomandloní (´BM-VA-1´,

´Kando´, ´Fire´).

V souèasnosti jsou sledovány následující možnosti:

- mezidruhoví køíženci, které by bylo možné rozmnožovat jednoduchými pracovními postupy a 

byly polyvalentními podnožemi pro specifické pùdní podmínky a jejichž právní ochrana a 

licenèní podmínky byly pøijatelné pro školkaøské subjekty v naší zemi. Selekce z Nikitského 

botanického sadu jsou nadìjné, spoluprací s Krymem brzdí nedostatek finanèních prostøedkù na

cestu

- je sledována jedna selekce z Prunus pumila L., jejímž majitelem je nìmecký ovocnáøský ústav 

a která má pøedpoklady pro podnožové využití v hustých výsadbách

- je ovìøována podnožáøská vhodnost nìkterých kultivarù z genofondu (odrùda ´Efekt´)

B) Odrùdy

- okrasné využití

Øada kultivarù z genofondu je dobøe využitelná pro sadovnické úpravy a doplòuje odrùdu ´Valentina´ širší

škálou estetických prvkù (èervený list, kvìt, plnokvìtost, sterilita). U nìkterých je možné i konzumovat

sladká jádra, nebo•  mají lámavou skoøápku.



- mrazuodolnost

Již v minulosti byly provìøeny odrùdy na vìtší odolnost a staly se ve své dobì páteøí sortimentu

(´South Haven´, ´Redhaven´, pozdìji ´Harbrite´, ´Favorita´, ´Moretini´, ´Envoy´,  ´NJC 83. ´ Po mrazech

1996/97 byly hodnoceny pøedbìžnì další (´Symphonie´, ´Royal Glory´, ´Red Robin´, ´Fenix´, ´Fidelia´ a

další). Pro hodnocení byl využit i zmrazovací test podle Layna a studuje se možnost detekce s využitím

molekulárních metod. Øada odrùd se poloprovoznì zkouší.

- choroby

V podmínkách silného tlaku kadeøavosti jsou hodnoceny  nìkteré odrùdy jako podmínìnì toler-

antní /´Red Robin´, ´Aurelia´, ´Amsdenova´/ rezistence na padlí broskvové tak u druhu Prunus persica

nebyla jednoznaènì  potvrzena (na rozdíl od literárních údajù) ani u semenáøù ferganského pùvodu (zdroj

Kanada)

- virová šarka

Vybraný soubor byl testován a u nìkterých odrùd byla prokázána vysoká míra tolerance

(´Favorita´, ´Moretini´, ´Envoy´, ´Fire´). Další hodnocení pokraèuje na odrùdách americké a francouzské

provenience. Nebyla nalezena  imunní odrùda.

- kvalita a uchovatelnost

Odklon od odrùd s dobrými chu•ovými vlastnostmi, které rychle mìknou je zøejmý (´Moravia´,

´Fertilia Moretini´, ´Champion´, ´Sunhaven´ a další.

Hodnocení prokázalo, že i nìkteré odrùdy z USA vèetnì Kalifornie a i z Francie s dobrým vybar-

vením a pevnou dužninou mohou u nás vyvolat požadavek na zmìnu v sortimentu právì pro svùj vzhled

a pevnost. Jejich hospodáøské vlastnosti se ukazují jako nadìjné i pøi poloprovozním ovìøování. Jsou to pø.

odrùdy ´Royal Glory´, ´Springbelle´, ´Delice´, ´Queenlady´, z bìlomasých ´Benedicte´ a ´Red Robin´ , u

nektarinek ´Flavortop´, ´Nectaross´, ´Stark Red Gold´, ´Caldesi 2000´, ´Venus´, ze skupiny  platycarpa

potom ´Belmondo´.

Závìr

Rozšíøení genofondu, jeho další hlubší poznávání je prvoøadým úkolem souèasnosti. Souèasná

ekonomická situace intenzivnì šlechtit odrùdy broskvonì neumožní, kromì podnoží.

Dále je nutné rozšíøit genové zdroje o další pontenciální donory rezistence k mrazu a chorobám a

to  pùvodem z Èíny a Støední Asie. Kontakty pro sbìrové expedice jsou již nìkolik let pøipraveny.
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GENOVÉ ZDROJE PERSPEKTIVNÍCH DOSUD MÉNÌ ROZŠÍØENÝCH DRUHÙ OVOCNÝCH

ROSTLIN A MOŽNOSTI JEJICH UPLATNÌNÍ V PODMÍNKÁCH ÈESKÉ REPUBLIKY

Vojtìch Øezníèek

Zahradnická fakulta MZLU Brno,  Lednice na Moravì

Význam ménì známých ovocných døevin je znaènì široký a nezastupitelný jinými druhy. Vìtšina

z nich má skromné  nároky na pìstitelské podmínky a roste i na extrémních stanovištích. Každoroènì

pøinášejí ovoce s vysokou biologickou hodnotou, která má velmi pøíznivý vliv na lidské zdraví. Plody lze

konzumovat nejen èerstvé, ale s úspìchem je lze využit pro rùzné zpùsoby konzervárenského zpracování.

Velmi významné jsou i svým pùsobením na prostøedí. Jako dùležitý èinitel s mnoha bioklimatickými,

hygienickými a pùdoochrannými, vodoochranými a vùbec ekologickými funkcemi pùsobí zvláštì dnes,

kdy se zájem a úsilí soustøeïuje na ekologicky vyvážené a stabilizované životní prostøedí, které se stalo

jedním z prvoøadých problémù existence lidské spoleènosti.

KDOULOÒ OBECNÁ (Cydonia oblonga Mill.)

Kdouloò pochází ze støední Asie, ale dnes už není možné najít hranice jejího pøirozeného rozšíøení

( Skoròakov a kol.,1988 ). Roste ve všech klimaticky vhodných oblastech.

Plody, zvané kdoule jsou žebernaté, na krátkých stopkách, hustì pýøité s velkým zeleným

kalichem. V dobì zrání plodù pls• mizí a plody dostávají citrónovì žlutou barvu. U nìkterých odrùd

zùstává slupka plodu zelená. Dužina plodu je tuhá, velmi aromatická, natrpklá, nìkdy s èetnými sklereidy,

má vysoký obsah pektinu. Jádøinec bývá rùzného tvaru a velikosti, je zøetelnì oddìlen a ohranièen od

dužniny množstvím kamenèitých bunìk. Mùže být uložen buï blíže k vrcholu, uprostøed nebo blíže k zák-

ladu plodu. Semeník je pìtipouzdrý, v pouzdøe bývá 2 – 8 semen. Semena jsou svìtle nebo tmavì-èer-

venohnìdá, zploštìlá, bývají mezi sebou spojena slizem, vyluèovaným pokožkou semen. Vzrostlí keø

poskytuje kolem 30 kg plodù. Plody planì rostoucích forem mají hmotnost od 20 do 60 g.

Klimenko (1993) dìlí odrùdy kulturních forem podle hmotnosti na drobné (do 100 g ), støední (

100-250 g ), velké (250-400 g ), velmi velké (400-1000 g ).

Je známá øada kulturních kdoulí, mezi nimiž pøevládají dvì tvarové linie – jedna s malvicemi hruškovitého

tvaru convar. pyriformis a druhá jablkovitého tvaru convar. maliformis.

Druh Cydonia oblonga Mill. je rozdìlován do dvou poddruhù :

- subsp. oblonga

- subsp. integerrima Lobacz.



Cydonia oblonga Mill. 

subsp. oblonga 

var. plano- cyclocarpa Lobacz. ( ploše okrouhlá )

var. maliformis Mill. Schneid. (jablkovitá, okrouhlá)

var. ovalis Lobacz. ( oválná )

var. lusitanica Mill. Schneid. ( portugalská )

var. oblonga ( obecná, hruškovitá )

var. obpyriformis Lobacz. ( opakhruškovitá )

subsp. integerrima Lobacz.

var. orbiculato- complanata Lobacz. ( okrouhle plochá )

var. pomiformis Lobacz. ( jablkovitá, okrouhlá )

var. ovalicarpa Lobacz. ( oválnoplodá )

var. urceolata Lobacz. ( protáhlá na konci zúžená )

var. integerrima ( hruškovitá )

var. obpyricarpa Lobacz. ( opakhruškovitá )

Jantra ( 1996 ) uvádí, že se ovoce liší i kvalitou dužniny, kdoule tvaru jablka mají dužninu aro-

matickou, sušší, tvrdší než kdoule tvaru hrušky, které mají dužninu ménì zrnitou, jemnìjší a mìkèí.

Dle doby zrání rozdìluje Klimenko (1993) odrùdy na:

rané – doba zrání 5. – 20. 9; dozrávají za 115 – 127 dní

støední – doba zrání 20. 9. – 1. 10.; dozrávají za 130 – 136 dní

pozdní – doba zrání 1. – 15. 10.; dozrávají za 140 – 152 dní po kvetení

Aromatické plody jsou v našich klimatických podmínkách v syrovém stavu zpravidla nekonzumo-

vatelné, pro jejich tuhou a trpkou dužninu. Klimenko (1993) uvádí, že je možno nìkteré odrùdy s velmi

silnou vùní a sladkou dužninou konzumovat i v èerstvém stavu.

Plody kdoulonì jsou jedineènou potravináøskou surovinou, lze je využít pro širokou škálu konz-

ervárenských výrobkù, které se vyznaèují intenzivní vùní, pøíjemnou a specifickou chutí, vyšším obsahem

karotenoidù, vitaminu C a vlákniny. Z biogenních minerálií je ve výrobcích obsaženo vìtší množství jódu,

draslíku, fosforu a manganu. Nepøíjemnou vlastností z hlediska zpracovatelského jsou vìtší shluky

kaménèitých  bunìk v dužninì plodù (Dolejší a kol. 1991). Z plodù se vyrábí marmelády, želé, kompoty,

mošty, rosoly a vína. Pøipravuje se z nich aromatická hoøèice, pasty, ovocné chlebíèky a kdoulový sýr,



pøidávají se do masitých pokrmù a nádivek, lze je sušit i kandovat.

Kdoule používáme také jako pøímìs k ménì aromatickým druhùm ovoce nebo k ovoci chudému na

pektinové látky.

RAKYTNÍK ØEŠETLÁKOVÝ (Hippophae rhamnoides L.)

Vyskytuje se témìø v celé Evropì. U nás je považován za ménì známý ovocný druh, èasto je

vysazován jako okrasná døevina. hodí se pro zpevòování písèitých pùd proti erozi, kde vytváøí èetné koøen-

ové výmladky a celkovì vitální porosty. Lze jej použít do extrémních stanoviš•.

Tvoøí rozkladité, trnité keøe vysoké až 2 m. Patøí mezi nejménì nároèné døeviny vùbec. Roste dobøe

na suchých pùdách s dostatkem vápníku. Snáší  dobøe  stanovištì s nadbytkem  imisních zplodin, je

mrazuodolný. Nehodí se do zastínìných míst. Je rostlinou znaènì dlouhovìkou. Samèí rostliny jsou zdro-

jem pylu, samièí rostliny vysazujeme na návìtrnou stranu, abychom zvýšili úèinek opylení. Samièí a samèí

rostliny vysazujeme pohromadì v pomìru 1:6 do øad vzdálených 3 – 4 m a v øadách na 2 – 3. Kvetení a

plodnost se dostavuje ve 3. roce po výsadbì. Plody, peckovièky, pomeranèové barvy dozrávají v srpnu až

zaèátkem záøí. Plodí témìø pravidelnì. Sklizeò je nároèná, doposud ruèní. Dobrou rùstovou kondici a

souèasnì i plodnost zabezpeèíme hlubším zmlazovacím øezem.

Plody mají vysokou biologickou hodnotu s léèebnými, protiinfekèními  a protirakovinovými

úèinky, vysoký je i obsah vitamínu C, A, E, B, dále jsou obsaženy cukry, tøísloviny, silice a oleje. Plody

jsou oblíbené v èerstvém stavu zalité medem, dále je možno je zpracovávat na kompoty, sirupy apod.

Pìstované odrùdy se liší hospodáøskými vlastnostmi, menším poètem trnù, úrodností, obsahem

cukrù, tøíslovin apod. Pro výsadby se používají odrùdy: ´Dar Katuni´, ´Novos• Altaja´, ´Masliènaja´, ´Vit-

aminnaja´, dále ´Leicora´, ´Frugana´, ´Hergo´ a opylovaè odrùda ´Pollmix´.

EXPERIMENTÁLNÍ ÈÁST

Pokusné plochy obou sledovaných druhù se nacházejí na pozemcích úèelové èinnosti ŠZP

v Žabèicích. Výsadby byly založeny v roce 1994, zpùsobem pásových výsadeb. Do genofondové plochy

byly vysazeny následující odrùdy a genotypy kdouloní: ´Adamsova´, ´Aleša´, ´Asenica´, ´Blanár´, ´BO –

3´, ´Brna´, ´Hemus´, ´Hruškovitá´, ´Izobilnaja´, ´Jurák´, ´Krymskaja´, ´Kocùrova´, ´Leskovaèka´, ´Malin-

ka´, ´Mir´, ´Muskatnaja´, ´Otliènica´, ´Pinter´, ´Selena´, ´Triumph´, ´Úspìch´. V genofondové výsadbì

rakytníku se nacházejí následující odrùdy a genotypy : ´Dar Katuni´, ´Herco´, ´Leicora´, ´Masliènaja´,

´Novos• Altaja´, ´Polmix´, ´Vitaminova´. Genotypy pocházející z katastru Buchlovic jsou oznaèeny èísly:

Buchlovice 1, Buchlovice 2 a Buchlovice 3. Hodnocení bylo zamìøeno na rùstové znaky:

- velikost objemu koruny (m3)

- odolnost vùèi nízké teplotì (bodové hodnocení)



- laboratorní stanovení

- obsah refraktometrické sušiny v ºRf

- obsah prvkù v sušinì plodù – P, K , Ca, Mg, Na v g . 1000 g-1

- obsah prvkù v sušinì plodù Mn, Cu, Zn, Fe, Co, Pb, Cd v mg . 1000 mg-1

Sklizené plody sloužily pro prùbìžná sledování hmotností plodù pøi skladování a pøi laboratorním

stanovování sušiny, popelovin a minerálních prvkù. Souèasnì byly zaznamenány pomologické vnìjší a

vnitøní znaky i tvarové vlastnosti plodù.

Stanovení minerálních prvkù (P, K, Ca, Mg, Na) bylo provádìno metodou absorbèní atomové spek-

trofotometrie AA – GBC – 932 – HA (VSA) v plameni, v prostøedí 1 M HNO3 mineralizací na suché cestì

a rozpouštìní vzorkù. Suchý vzorek byl spalován 1,5 hodiny pøi teplotì 200º C, 1 hodinu pøi 350º C a 6

hodin pøi 480º C. Popel byl pøeveden do roztoku o výsledné koncentraci 1 M HNO3. Pro stanovení vita-

mínu C v plodech  rakytníku byla použita metoda Backer, Franck, New York (1993).

Bodové hodnocení vzhledu tvaru koruny – kdoulonì (Cydonia oblonga Mill.)

Poèet bodù  Charakteristika tvaru koruny  

1 pouze kosterní vìtve, øídký obrost 

2 pouze kosterní vìtve, støednì hustý obrost 

3 pouze kosterní vìtve, hustý obrost 

4 nepravidelná øídká 

5 nepravidelná støednì hustá 

6 nepravidelná hustá 

7 pravidelná, øídká 

8 pravidelná, støednì hustá 

9 pravidelná hustá 



Bodové hodnocení poškození nízkou teplotou

Poèet bodù Charakteristika poškození 

1 odolný bez poškození  

2 odolný bez poškození kvìtních základù 

3 støednì odolný, dorùstají jednoleté a starší partie 

4 støednì odolný, poškození kvìtních základù 

5 støednì odolný, tvorba obrostu, kvìtní základy znièeny 

6 slabá odolnost  

7 velmi slabá odolnost  

8 poškození všech jednoletých partií  

9 poškození všech partií  

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Hodnocené rùstové znaky i hospodáøské vlastnosti vykázaly pøi sledování znaèné rozdíly.

Stanovovaný objem koruny v jednotlivých létech 1996 – 1998 dosáhl dle vzrùstnosti odrùd charakteri-

stických rozdílù. V prvém roce sledování, kdy byla použita jako kontrola odrùda ´Champion´, byla

nejvzrùstnìjší odrùda ´Blanár´, kde hodnota byla vyšší o 85,51 %. Naopak nízkou hodnotou v prvém roce

se vyznaèovaly odrùdy ´Malinka´, ´Mir´, a ´Hemus´. Ve druhém roce sledování, kdy pro hodnocení byla

použitá shodná zásada se nejvyšší hodnotou vyznaèovaly odrùdy ´Hemus´, ´Triumph´ a ´Blanár´. Ve tøetím

roce sledování nejvyšší hodnotu dosáhla odrùda ´Triumph´, zvýšení èinní 25,47 % v porovnání s kon-

trolou. Naopak nejnižší hodnotou se vyznaèovaly odrùdy ´Brna´, ´Mir´, ´Malinka´ .



Tabulka 1: Procentické vyjádøení objemu koruny.

Poøadí Odrùda Objem koruny v [%] v jednotlivých letech 

1996 1997 1998 

1. Champion 100,00 100,00 100,00  

2. Adamsova 125,36 87,25 - 

3. Aleša 78,26 48,82 -  

4. Asenica 165,22 93,23 -  

5. Blanár 185,51 125,19 107,24  

6. BO – 3 118,84 103,76 95,17  

7. Brna 60,87 70,30 56,57  

8. Hemus 71,01 139,09 114,75  

9. Hruškovitá 76,81 89,10 95,44  

10. Izobilnaja 120,29 110,90 86,06  

11. Jurák 121,74 89,10 69,97  

12. Krymskaja 92,75 67,29 -  

13. Kocùrova 78,26 74,06 83,65  

14. Leskovaèka 173,91 110,15 91,42  

15. Malinka 57,97 54,89 62,73  

16. Mir 62,32 52,63 58,45  

17. Muskatnaja 126,09 80,45 69,44  

18. Otliènica 91,30 77,82 62,20  

19. Pinter 165,22 105,64 97,59  

20. Selena 128,26 121,43 103,75  

21. Triumph 100,72 133,83 125,47  

22. Úspìch 111,59 121,80 106,70  

U kdouloní hodnota refraktometrické sušiny dosáhla v roce 1997 vyšších hodnot než v roce 1998.

Nejvyšší hodnotou se vyznaèovala odrùda ´Úspìch´, dále následuje ´Asenica´, ´Mir´ a ´Kocùrova´. V roce

1998 nejvyšší hodnoty byly zjištìny u odrùd ´Otliènica´,  dále následuje ´Úspìch´, ´Kocùrova´. Naopak

nízkými hodnotami se vyznaèují odrùdy ´Izobilnaja´, ´Hruškovitá´ a ´Leskovaèka´ .



Tabulka 2: Refraktometrická sušina plodù kdouloní

Poøadí Odrùda Refraktometrická sušina (ºRf) 

1997 1998 

1. Asenica 13,17 -  

2. Blanár 12,70 9,75  

3. BO – 3 12,75 10,08  

4. Brna 11,65 9,93  

5. Hemus 12,90 10,40  

6. Hruškovitá 11,50 8,60 

7. Champion 11,83 9,75  

8. Izobilnaja 11,43 8,35  

9. Jurák 12,77 -  

10. Kocùrova 13,05 11,15  

11. Leskovaèka 10,33 8,95  

12. Malinka 12,57 11,05  

13. Mir 13,10 10,58 

14. Otliènica 12,80 11,98  

15. Pinter 12,95 10,83  

16. Selena 10,67 9,35  

17. Triumph 11,47 10,75  

18. Úspìch 13,23 11,88  

Obsah vitamínu C (v %) dosáhl nejvyšších hodnot v prvém termínu mìøení (20. 11.) u odrùd

´Brna´ s hodnotou 150,60 mg . 1000 g –1, dále ´Úspìch´ s hodnotou 135,80 mg . 1000 g –1. V dalších ter-

mínech mìøení docházelo k postupnému snižování. Nejnižší hodnota byla zjištìna pøi stanovení v mìsíci

únoru u odrùd ´Pinter´, ´Malinka´. 

Laboratorní rozbor rakytníku dosáhl nejvyšších hodnot N – látek u genotypu Buchlovický 2,

nejvyšší obsah tukù byl zjištìn u genotypu Buchlovický 3, rovnìž hodnota popelovin zde dosáhla

nejvyšších hodnot. Organická hmota dosáhla nejvyšších hodnot u genotypu Buchlovický 2.



Graf è.2: Prùmìrné hodnoty obsahu vitamínu C v plodech kdoulí 
(mg . 1000 g-1)
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Graf è. 1: Obsah jednotlivých prvkù  v sušinì plodù kdoulí
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Tabulka 3: Laboratorní rozbor plodù rakytníku øešetlákového (ve 100% sušinì).

Ukazatel Odrùda 

Buchlovický1 Buchlovický 2 Buchlovický 3

Faktor sušiny 1,09597 1,11314 1,08998 

N - Látky 11,31 14,29 14,15  

Tuk 3,14 2,46 3,36  

Vláknina 16,18 14,64 15,40  

Popel 3,17 3,01 4,10  

Souèet 33,79 34,40 37,00 

Bez N - látky 66,21 65,60 62,99  

Organická hmota 96,83 96,99 95,90  

Další perspektivní genové zdroje: 

Døín (Cornus mas L.)

Pìstování slouží jednak pro okrasné, ale i hospodáøské využití na øadu konzervárenských výrobkù.

Plody lze konzumovat v èerstvém stavu. Je perspektivním ovocným druhem s vysokou nutrièní hod-

notou.

Soustøedìno 5 položek. Další soubor obsahuje nìkolik ekotypù, které budou pøedmìtem hodnocení.

Popis: hodnocení rùstových vlastností, sklizòových výsledkù a hospodáøského využití plodù, možnost

konzervárenského zpracování plodù.

Zimolez kamèatský, jedlý (Lonicera caerulea var. edulis Turcz. ex Freyn)

Pøedností je pìstování ve vyšších polohách. Vyznaèuje se vysokou odolností vùèi poklesu teplot. Má

krátkou vegetaèní dobu a ranou a pravidelnou sklizeò ovoce.

Ovoce se využívá pro pøímý konzum, ale zejména pro širokou oblast konzervárenského zpracování.

Soustøedìno 11 položek. Další soubor obsahuje nìkolik ekotypù, které budou pøedmìtem hodnocení.

Popis: hodnocení rùstových vlastností, pìstitelsko-pomologické charakteristiky, sklizòových výsled-

kù, hospodáøského využití plodù a jejich konzervárenského zpracování.
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