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Východiska NP GZR
Legislativní
• Zákon č. 148/2003 o GZ rostlin a mikroorganismů
(novela ve Sbírce 232/2013 | Částka: 91/2013)
• Vyhláška č. 458/2003 Sb.
• Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
• Mezinárodní smlouva o GZ rostlin (IT/PGRFA)
• Standardní dohoda o poskytování GZ rostlin (SMTA)
• Integrovaný systém evropských genových bank (AEGIS-MoU)
Metodická
• Dotační titul MZe: NP na léta 2011 - 2017, Rámcová metodika NP
• FAO - Globální plán aktivit, ECPGR
• Stanoviska Rady MZe pro genofondy a Rady genetických zdrojů
kulturních rostlin

12 institucí (4 státní, 8 soukromých ) na 16 lokalitách
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Akční plán NP GZR 2018 - 2022
44 specifických činností v 6 prioritních oblastech
P1 In situ konzervace
1. Průzkum a inventarizace genetických zdrojů
2. Podpora on-farm managementu uchovávání genetických zdrojů
3. Podpora in situ konzervace planých příbuzných druhů plodin nebo planých druhů potenciálně využitelných
pro výživu a zemědělství

P2 Ex situ konzervace
1. Podpora cíleného shromažďování GZR
2. Trvalá ex situ konzervace a priority pro racionální rozšíření
3. Regenerace a množení genetických zdrojů
P3 Udržitelné využívání GZR
1. Rozvoj charakterizace, hodnocení a další rozvoj vybraných kolekcí pro usnadnění využívání
2. Podpora šlechtění a genetické zlepšování GZR
3. Podpora diversifikace pěstovaných plodin a rozšíření spektra plodin využitelných v zemědělství
4. 4. Podpora in situ konzervace planých příbuzných druhů plodin nebo planých druhů potenciálně
využitelných pro výživu a zemědělství

Akční plán NP GZR 2018 - 2022
P4 Rozvoj lidských a institucionálních kapacit
1. Posilování a rozvíjení Národního programu rostlin
2. Podpora a posílení spolupráce pro práci s GZR
3. Rozšiřování a udržování informační sítě o GZR
4. Strategie minimalizace genetické eroze a ochrany diverzity GZR
P5 Posílení povědomí veřejnosti o významu GZR
1. Zvyšování povědomí veřejnosti o významu GZR
P6 Mezinárodní spolupráce
1. Zapojení do mezinárodních aktivit a informačních systémů

P1 In situ konzervace

1. Průzkum a inventarizace genetických zdrojů
1. 1. Aktualizace a optimalizace metodiky pro in situ konzervaci v zemědělství
Popis: Bude aktualizovaná a optimalizovaná metodika pro in situ konzervaci
v zemědělství, která umožňuje uchovávání GZR v původních místech výskytu.

1.2. Inventarizace populací GZR vhodných k navržení na in situ konzervaci
Popis: Na vybraných lokalitách bude provedena inventarizace populací plodin dle typu
GZR (krajové odrůdy, CWR), které budou vhodné pro in situ konzervaci. Lokality budou
vybírány na základě dostupných informací o výskytu ohrožených GZR (historické prameny
výskytu, zkušenosti kurátorů, sběrové expedice apod.).
Pro potřeby této priority, ohrožené GZR znamenají jakoukoliv plodinu, odrůdu nebo CWR,
které nejsou už v kultivaci nebo se nevyskytují in situ v místě jejich předchozí kultivace
nebo výskytu

P1 In situ konzervace

2. Podpora on-farm managementu uchovávání genetických
zdrojů
2.1. Aktualizace metodiky pro on-farm management
Popis: Bude upřesněna a aktualizována metodika pro postup uchovávání GZR formou
konzervace on-farm. Bude provedena přesná specifikace podmínek uchovávání GZR touto
formou.
2.2. Podpora realizace on-farm uchovávání genetických zdrojů rostlin
Popis: Ze strany účastníků NP GZR bude probíhat podpora uchovávání on-farm
konzervací. Nejvhodnější plodiny pro tento typ konzervace vyberou kurátoři plodinových
kolekcí. Budou vytipováni a osloveni subjekty, které by mohly tuto konzervaci provádět.

P1 In situ konzervace

4. Podpora in situ konzervace planých příbuzných druhů plodin nebo
planých druhů potenciálně využitelných pro výživu a zemědělství
4.1. Monitoring a management in situ konzervovaných CWR a dalších planých
druhů
Popis: Monitoring národních chráněných lokalit a dalších oblastí, v nichž je aplikována in
situ konzervace CWR (planých druhů využitelných jako PGRFA). Monitoring jednotlivých
CWR, náležících do NP GZR, na těchto lokalitách. Aktivity účastníků NP GZR v programech
týkající se aktivní správy in situ uchovávání.

P2 Ex situ konzervace
5. Podpora cíleného shromažďování GZR
5.1. Naplňování strategie konzervace GZR optimalizací metodiky identifikace „mezer“
v kolekcích
Popis: K naplnění strategie konzervace GZR bude optimalizovaná metodika identifikace
mezer v jednotlivých kolekcích pro zajištění racionálního rozšiřování kolekcí o původní
materiály. Budou zohledněny priority plodinové, druhové, lokální, geografické, dále
bude brán zřetel např. na zdroje resistence/tolerance k chorobám, suchu apod.
5.2. Optimalizace strategie k racionálnímu doplnění, preference sběrových expedic
v místech vysoké koncentrace GZR (hot spots)
Popis: Bude optimalizovaná strategie k racionálnímu doplňování kolekcí, tak aby
nedocházelo k duplikování položek i k neefektivnímu rozšiřování kolekcí vzhledem
k finančním a kapacitním možnostem NP GZR, důraz bude kladen na kvalitu
zhodnocení a udržení stávajících kolekcí, u sběrových expedic bude kladen důraz na
výběr míst s vysokým výskytem GZR
5.3. Seznam GZR vhodných k repatriaci, seznam doporučených institucí potenciální
repatriace

P2 Ex situ konzervace
6. Trvalá ex situ konzervace a priority pro racionální rozšíření
6.1. Sledování ročního objemu nových položek pro zachování udržitelnosti ex situ
kolekcí
Bude sledován a optimalizován roční objem nových položek NP GZR vzhledem
k lidským a finančním kapacitám i vzhledem k infrastruktuře jednotlivých účastníků
NP GZR.
6.2 Shromáždit GZR identifikované ve výstupech specifických činností 5.1. - 5.3.
6.3. Podporovat zařazení nových českých odrůd do kolekcí
Účastníci NPR přednostně shromažďují GZR českého původu a to nejen staré či
repatriované materiály, ale i nové odrůdy nebo šlechtění. Bude prohloubena
spolupráce se šlechtiteli formou setkávání či seminářů.
6.4 Doplňovat bezpečností duplikace (Slovensko, Svalbard).
K zajištění bezpečnosti uchování nejvzácnějších materiálů domácího původu, i
k naplnění mezinárodních závazků, slouží bezpečnostní duplikace kolekcí NPR, která
je v současnosti na dvou lokalitách: na Slovensku v Piešťanech a ve světové genové
bance Svalbard Seed Global Vault na Špicberkách. Do obou těchto umístění budou
nadále ukládány GZR českého původu, zvláště materiály evropské kolekce AEGIS

P2 Ex situ konzervace
6. Trvalá ex situ konzervace a priority pro racionální rozšíření
6.5. Provést revizi starších položek kolekcí s cílem zajistit korektury a identifikovat
duplikace
Popis: V jednotlivých kolekcích bude kurátory provedena revize tak, aby se
identifikovaly duplikace a aby došlo ke korekcím v popisech a pasportech
identifikovaných GZR. Cílem aktivity je racionalizace a vytipovaní duplikací.
6.6. Uchovávat bezpečnostní duplikace vegetativně množených rostlin pomocí
metod kryokonzervace
Popis: Pomocí metod kryoprezervace uchovávat vegetativně množené položky GZR
v ultra nízké teplotě v Kryobance vegetativně množených rostlin a mikroorganismů

P2 Ex situ konzervace
7. Regenerace a množení genetických zdrojů
7.1. Dodržet regenerování položek dle monitorování minimální zásoby či jiných
požadavků
Popis: Jednou ze základních činností kurátorů kolekcí je regenerace položek tak, aby
nedošlo ke ztrátě GZR. Regenerace se provádí v případě snížení zásoby materiálu na
kritické množství, v případě snížení životaschopnosti GZR, regenerace pro potřeby
bezpečnostní duplikace aj.
7.2. Analýza počtu ex situ položek každoročně regenerovaných a množených,
včetně případných chybějících finančních prostředků
Popis: Bude analyzován počet regenerovaných GZR, konzervovaných formou ex situ.
Na základě dat dodaných kurátory, bude v rámci analýzy provedeno procentuální
vyhodnocení plánovaných a uskutečněných regenerací GZR i uvedeny důvody
neuskutečněné regenerace

P3 Udržitelné využívání GZR
8. Rozvoj charakterizace, hodnocení a další rozvoj vybraných
kolekcí pro usnadnění využívání
8.1. Průběžně hodnotit uchovávané GZR
8.2. Prohlubovat charakterizaci GZR na základě návazných projektů
Charakterizace GZR, ve smyslu genetického hodnocení, je důležitou činností popisu GZR
v rámci NP GZR.
8.3. Postupně vypracovat klasifikátory chybějící v informačním systému
Kurátoři plodin, kde nejsou v informačním systému GRIN Czech k dispozici klasifikátory pro
hodnocení a charakterizaci GZR, postupně vypracují chybějící sady deskriptorů, které budou
odpovídat mezinárodním standardům a respektovat národní specifika.
8.4. Zmapovat zájem uživatelů dle poskytnutých GZR a typů uživatelů těchto GZR
Na základě informací v dokumentačním systému GRIN Czech bude provedena analýza
poskytovaných GZR i jejich uživatelů.

P3 Udržitelné využívání GZR
9. Podpora šlechtění a genetické zlepšování GZR
9.1. Analýza šlechtitelských aktivit účastníků NPR
Popis: Budou analyzovány šlechtitelské aktivity přímých účastníků NPR u
jednotlivých kolekcí.
9.2. Analýza zájmu šlechtitelských firem o pre-breeding programy
Popis: Na základě dostupných informací i výsledky průzkumu prováděným
jednotlivými účastníky NP GZR, bude vytvořena analýza, která přinese přehled o
zájmu šlechtitelských firem veřejného i soukromého sektoru o pre-breeding
programy

P3 Udržitelné využívání GZR
10. Podpora diversifikace pěstovaných plodin a rozšíření spektra
plodin využitelných v zemědělství
10.1. Vytipování dalších málo využívaných GZR vedených v kolekcích k zavedení do
zemědělské praxe (např. trávy, pícniny, minoritní druhy, koření apod.)
Popis: V rámci práce s kolekcemi GZR budou u kolekcí trav, pícnin, minoritních druhů
apod. vytipovány GZR, které mají potenciál na přímé zavedení do zemědělské praxe.
10.2. Zvýšit plodinovou rozmanitost v zemědělských systémech ověřením
minoritních a perspektivních GZR v kolekcích k zavedení do ovocnářské praxe
Popis: V rámci práce s kolekcemi GZR budou vytipovány a zhodnoceny GZR
minoritních a perspektivních ovocných plodin, které mají potenciál na přímé
zavedení do ovocnářské praxe.

P4 Rozvoj lidských a institucionálních kapacit
13. Posilování a rozvíjení Národního programu rostlin
13.1. Pokračovat v hodnocení aktivit NP GZR
Bude pokračováno v naplňování aktivit NP GZR, které budou následně hodnoceny
tak, aby stále docházelo k efektivnímu využívání jak finančních, tak lidských zdrojů
v práci s GZR.
13.2. Hodnocení činnosti kolekcí (hledisko odbornosti, efektivity, spolupráce,
poskytování GZR)
V rámci dlouhodobé strategie rozvoje a posilování NP GZR budou prováděna
hodnocení činností jednotlivých kolekcí a to z hlediska odborného, efektivity,
spolupráce a poskytování GZR uživatelům.
13.3. Kontrolovat činnost pracovišť a zohlednit závěry z kontrol v rozvoji NPR
Budou pokračovat kontroly jednotlivých pracovišť z odborného i ekonomického
hlediska. Závěry z kontrol přispějí k většímu rozvoji a posilování NP GZR a jeho
v dalších činnostech.
13.4. Připravit podklady k novelizaci Zákona č. 148/2003 o genetických zdrojích
rostlin a mikroorganismů

P4 Rozvoj lidských a institucionálních kapacit
14. Podpora a posílení spolupráce pro práci s GZR
14.1. V rámci ČR posílit spolupráci účastníků NP GZR a ostatních subjektů,
zabývajících se GZR
Popis: V rámci České republiky bude posilována spolupráce přímých účastníků NP
GZR s ostatními subjekty a to jak pro využívání GZR ve šlechtění, tak ve využívání GZR
při vzdělávacích akcích, propagaci NP GZR apod.

P4 Rozvoj lidských a institucionálních kapacit
15. Rozšiřování a udržování informační sítě o GZR
15.1. Zajistit rutinní provoz IS GRIN Czech u pověřené osoby jako administrátora a
na pracovištích účastníků NPR – jako klientů
15.2. Provést revizi a doplnění stávajících pasportních a popisných dat GZR
Hodnota GZR velmi závisí i na kvalitě informací, které příslušná GZR doprovází. Je
nezbytně nutné tyto informace stále upřesňovat a doplňovat. Proto by mělo
docházet k revizím pasportních a popisných dat u všech GZR, které jsou zařazeny
v NPR.
15.3. Doplňování dat, získaných jako výstupy z projektů
Z projektů řešených jednotlivými účastníky NP GZR, kde budou využívány GZR,
budou získávána data charakterizující GZR nad rámec NP GZR, která budou
doplňována do informačního systému GRIN Czech

P4 Rozvoj lidských a institucionálních kapacit
16. Strategie minimalizace genetické eroze a
ochrany diverzity GZR
16.1. Naplňovat bezpečnostní kolekce pro GZR českého původu
Popis: Vzhledem k jedinečnosti některých materiálů českého
původu, bude pokračováno v naplňování bezpečnostní kolekce,
která je uchovávána v genové bance na Slovensku a na
Špicberkách.

17. Posilování lidských kapacit
17.1. Zajistit průběžná školení pro kurátory kolekcí NPR
Popis: v rámci NP GZR budou zajištována průběžná školení pro kurátory jednotlivých
pracovišť. Tato školení budou mít za cíl informovat kurátory o novinkách a změnách
v hodnocení GZR na mezinárodní úrovni k zajištění efektivního a aktualizovaného hodnocení
GZR v ČR. Pro kurátory kolekcí budou pokračovat školení o informačním systému GRIN
Czech, kde si kurátoři procvičují práci se systémem a zároveň předkládají své požadavky na
práci systému či se seznamují s jeho aktualizacemi

P5 Posílení povědomí veřejnosti o významu GZR

18. Zvyšování povědomí veřejnosti o významu GZR
18.1. Průběžně aktualizovat web NP GZR – kalendář akcí, příspěvky účastníků NPR
18.2. Přijímat odborné exkurze pro střední a vysoké školy, vzdělávat odbornou a
laickou veřejnost
18.3. Zvýšit zájem o tradiční druhy a odrůdy GZR - prezentace pro uživatelskou
veřejnost
18.4.Umožnit školení diplomantů, doktorandů a stážistů ve spolupráci
s univerzitami a VŠ dle možností řešitelských pracovišť
18.5. Zahrnout nové poznatky o metodologii uchování biodiverzity rostlin do výuky
studentů středních a vysokých škol

P6 Mezinárodní spolupráce

19. Zapojení do mezinárodních aktivit a informačních systémů
19.1. Zajistit plnění závazků vyplývajících ze zákona 148/2003 Sb. a z mezinárodních
dohod (ECPGR, FAO Sekce GZR, IT/PGRFA, SMTA)
19.2. Prezentovat položky NP GZR v evropském katalogu EURISCO a začlenit jedinečné
české položky do evropské virtuální GB AEGIS

19.3. Posílit spolupráci a zapojení účastníků NPR do společných projektů zahraničních
poskytovatelů
19.4. Zapojovat se do mezinárodních kooperací a aktivit, zejména ECPGR fáze X –
pracovní skupiny, projekty aktivit
19.5. Podporovat mezinárodní uchovávání vzácných položek genofondů na základě
vzájemné reciprocity

Děkuji za pozornost

