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SBĚRY A VYUŽITÍ ROSTLINNÝCH GENETICKÝCH 
ZDROJŮ Z NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

THE COLLECTING AND UTILIZATION OF PLANT GENETIC 
RESOURCES FROM THE PODYJÍ NATIONAL PARK

Tomáš  V y m y s l i c k ý 

Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko

Abstract: Research Institute for Fodder Crops is involved in monitoring, collecting, regeneration 
and revitalization of plant genetic resources of the Podyjí National Park and its protective zone. 
During 13 years 893 seed samples were collected. The Institute is interested mostly in species of 
the family Fabaceae, meadow species, endangered and rare species and also disappearing weeds. 
Small seed samples are sown in space isolation in the experimental fi elds, harvested seeds are 
dried, clarifi ed and stored in the Czech National Gene Bank. Data and seed characters are recorded 
into the database of the information system of genetic resources EVIGEZ. Data and seeds can be 
exchanged with other institutions. Plants of endangered plant species are preferentially multiplied 
and stored in the Czech National Gene Bank in Prague and also in the Seed Bank of Endangered 
Plant Species in Olomouc. The phytosociological releves and detailed characteristics of some lo-
calities with the occurrence of endangered plant species are recorded and all the changes are evalu-
ated together with the Podyjí National Park administration to prevent destruction and attenuation of 
populations of endangered plant species.

Key words: conservation, endangered plant species, gene bank, genetic resources, regeneration, 
seed samples

ÚVOD

Ochrana biodiversity a přírodní rozmanitosti uvnitř druhů se stala globálním zá-
jmem. Přírodní rozmanitost je nezbytná pro evoluční proces a pro dlouhodobé 
přežívání druhů. Genetická diversita zajišťuje to, že žádní dva zástupci druhu nebo 
populace nejsou geneticky identičtí a že žádný nenese všechny možné znaky daného 
druhu. Rozmanitost uvnitř druhu umožňuje přežít a adaptovat se novým podmín-
kám, škůdcům a měnícímu se klimatu (www1). 

V České republice je hlavním projektem „Národní program konzervace a využívá-
ní genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity“. Deset výzkumných ústavů a jedna 
univerzita spolupracují při řešení tohoto projektu. Na tento projekt navazují další 
projekty, fi nancované zejména Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Během 
13 let byly řešeny některé navazující projekty: Sběr, shromažďování a konzervace 
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planých druhů a krajových odrůd v České republice; Mapování, sběr a konzervace 
mizejících krajových odrůd a planých příbuzných druhů kulturním rostlinám v Čes-
ké republice a v přilehlém evropském regionu; Metody konzervace a monitorování 
mizejícího genofondu krajových odrůd a ohrožených planých druhů; Konzervace 
biodiversity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství; Využití 
pícních a jiných druhů při tvorbě krajiny; Zvyšování diversity jetelovinotravních 
společenstev a další. Cíli těchto projektů je zachránit mizející krajové odrůdy a pla-
né ohrožené druhy. Projekty byly inicializovány malým zastoupením planých druhů 
v Národní genové bance. Krajové odrůdy a plané druhy jsou využívány například ve 
šlechtění jakožto donoři rezistencí k patogenům a odolností k abiotickým stresům 
a adaptací k lokálním podmínkám atd.

Cílem všech těchto projektů a aktivit je shromáždění a uchování co nejširší bi-
odiversity domácího genofondu jetelovin, lučních a léčivých rostlin, ohrožených 
druhů, vzácných a mizejících plevelů; ověření možnosti jejich praktického využití; 
ke šlechtění druhů a odrůd respektujících různé podmínky prostředí; tvorba regi-
onálních směsí vhodných pro rekultivaci poškozených ploch v botanicky cenných 
lokalitách a pro obnovu druhově bohatých luk.

V rámci řešení výše uvedených projektů je velká pozornost věnována také území 
NP Podyjí a jeho ochrannému pásu. Od roku 1994 je každoročně prováděno syste-
matické vyhledávání zájmových druhů, dokumentace jejich výskytu a sběr semen 
ze široké škály stanovišť. Zájem je soustředěn především na druhy čeledi Fabaceae, 
ale také na některé druhy z jiných čeledí. Jedná se především o druhy čeledi Poace-
ae; luční a léčivé druhy; mizející, vzácné a ohrožené druhy; a také o vzácné plevele. 
V posledních letech sice celkový počet sebraných vzorků klesá, ale soustřeďujeme 
se o to více na mizející, vzácné a ohrožené druhy rostlin. 

Všechny semenné vzorky, které byly sesbírány, jsou zaznamenávány do sběro-
vých deníků, data jsou postupně přenášena do sběrové databáze na PC. Po zpracová-
ní semenných položek v laboratoři (mlácení, čištění, sušení, hodnocení zdravotního 
stavu a napadení škůdci) jsou vzorky menšího rozsahu regenerovány v polních, pří-
padně i ve skleníkových podmínkách. Vzorky většího rozsahu jsou přímo ukládány 
do genové banky při Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV 
Praha-Ruzyně) k dlouhodobému uchování při nízkých teplotách. O takto uložených 
vzorcích je vedena centrální evidence v elektronické databázi EVIGEZ (FABEROVÁ 
1998), která je k dispozici také na internetových stránkách genové banky VÚRV 
Praha-Ruzyně na http://genbank/vuvr.cz/genetic/resources/asp2/default_a.htm. 
Vzorky chráněných druhů jsou paralelně uchovávány v Bance semen ohrožených 
druhů při Vlastivědném muzeu Olomouc (BSOD Olomouc).

Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Klíče ke květeně ČR (KUBÁT et al. 
2002).

VÝSLEDKY 

V rámci řešení vybraných výzkumných úkolů ve Výzkumném ústavu pícninářském, 
spol. s r. o. je velká pozornost věnována lokalitám v NP Podyjí a v jeho ochranném 
pásmu (VYMYSLICKÝ et al. 2003a, b, in press, ZAPLETALOVÁ, PELIKÁN 2001). Zaměřili 
jsme se na druhy čeledi Fabaceae, na luční druhy (tab. I), chráněné a vzácné druhy 
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a na ohrožené plevele (tab. II). Systematicky prováděné sběry začaly v roce 1994. 
Každý rok je uskutečněno mnoho individuálních terénních cest, spojených se sběry 
semenných vzorků. V letech 1997 a 2000 byly podniknuty dvě mezinárodní sběrové 
expedice. 

Od roku 1994 do konce roku 2006 bylo sebráno celkem 3649 semenných 
vzorků, z nichž je 893 z NP Podyjí (24,5 %). 417 semenných vzorků je z čeledi 
Fabaceae (46,7 %), 312 jsou luční druhy (34,9 %), 151 z nich jsou vzácné druhy 
(16,9 %) a 16 jsou ohrožené plevelné druhy (1,8 %). Přehled o počtech sesbíra-
ných semenných vzorků v jednotlivých letech s rozdělením na skupiny je uve-

Tab. I. Přehled běžných druhů a počty jejich sběrů (v přehledu jsou uvedeny druhy, které byly sbí-
rány na čtyřech a více lokalitách)
Tab. I. The survey of common species and no. of their accessions (in this survey are presented spe-
cies that were collected at four and more localities)

druh počet sběrů  druh počet sběrů 
species no. of collections species no. of collections

Agrimonia eupatoria 9 Plantago lanceolata 10
Achillea millefolium agg. 14 Plantago major 5
Anthoxanthum odoratum 7 Plantago media 7
Anthyllis vulneraria 5 Poa pratensis agg. 4
Astragalus glycyphyllos 16 Primula elatior 4
Campanula patula 9 Prunella vulgaris 5
Campanula persicifolia 8 Salvia nemorosa 6
Campanula rotundifolia 6 Salvia pratensis 5
Centaurium erythraea 8 Sanquisorba offi cinalis 7
Cichorium intybus 5 Saponaria offi cinalis 9
Dactylis glomerata 4 Scabiosa ochroleuca 4
Daucus carota 16 Securigera varia 14
Dianthus carthusianorum agg. 20 Silene latifolia 14
Dianthus deltoides 10 Silene vulgaris 5
Genista germanica 5 Steris viscaria 14
Genista tinctoria 23 Tanacetum vulgare 8
Hypericum perforatum 4 Tragopogon orientalis 4
Chamaecytisus supinus 7 Trifolium alpestre 30
Jasione montana 10 Trifolium arvense 21
Lathyrus pratensis 13 Trifolium aureum 19
Leontodon autumnalis 4 Trifolium campestre 21
Linaria vulgaris 7 Trifolium hybridum 9
Lotus corniculatus 16 Trifolium medium 36
Lupinus polyphyllus 8 Trifolium montanum 8
Medicago falcata 13 Trifolium pratense 15
Medicago lupulina 5 Trifolium repens 25
Medicago sativa 6 Vicia angustifolia 13
Medicago  varia 4 Vicia cracca 9
Melilotus albus 4 Vicia hirsuta 8
Melilotus offi cinalis 8 Vicia sepium 4
Origanum vulgare 6 Vicia tetrasperma 8
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Tab. II. Přehled sběrů semen vzácných a ohrožených druhů rostlin uskutečněných pracovníky VÚP 
Troubsko
Tab. II. The survey of rare and endangered species and no. of their accessions done by the workers 
of the Research Institutes for Fodder Crops, Ltd.

druh počet sběrů  druh počet sběrů 
species no. of collections species no. of collections

Aconitum anthora 1 Inula ensifolia 4
Aconitum vulparia 1 Inula germanica 3
Adonis fl ammea 2 Inula oculus-christii 2
Alcea biennis 2 Iris pseudacorus 1
Allium fl avum 1 Iris sibirica 1
Antennaria dioica 1 Iris variegata 1
Anthemis tinctoria 1 Lilium martagon 2
Anthericum ramosum 2 Linaria genistifolia 2
Aphanes arvensis 1 Lunaria rediviva 1
Arabis turrita 1 Malva alcea 1
Armeria vulgaris 1 Melampyrum arvense 1
Aster amellus 1 Melica transsilvanica 6
Aster linosyris 1 Mercurialis ovata 1
Bromus squarrosus 1 Muscari racemosum 1
Buphthalmum salicifolium 2 Muscari tenuifolium 1
Carex hordeistichos 2 Myrrhis odorata 1
Carex melanostachya 2 Petrorrhagia prolifera 1
Carex pediformis 1 Peucedanum alsaticum 1
Centaurea cyanus 2 Peucedanum oreoselinum 1
Centaurea triumfettii 6 Polygala major 1
Cimicifuga europaea 2 Potentilla recta 1
Clematis recta 3 Prunella grandifl ora 2
Cruciata pedemontana 1 Pseudolysimachion spicatum 3
Cynoglossum cf. montanum 1 Pyrethrum corymbosum 1
Cytisus procumbens 3 Rosa jundzillii 1
Dictamnus albus 4 Rosa pimpinellifolia 1
Festuca pallens 1 Salvia glutinosa 1
Filago lutescens 1 Saxifraga bulbifera 1
Galium glaucum 1 Silene otites 2
Genista pilosa 3 Stachys recta 3
Genista sagittalis 2 Stipa capillata 1
Gentiana cruciata 1 Tordylium maximum 6
Geranium divaricatum 2 Trifolium retusum 2
Geranium sanguineum 3 Trifolium striatum 1
Helianthemum grand. ssp. obscurum 7 Veratrum nigrum 2
Helichrysum arenarium 4 Verbascum phoeniceum 2
Hesperis matronalis 1 Verbascum speciosum 2
Hierochloë australis 1 Veronica teucrium 2
Hyoscyamus niger 1 Vicia cassubica 1
Hypochaeris maculata 1 Vicia dumetorum 2
Hypochaeris radicata 2 Vicia pannonica ssp. striata 1
Chamaecytisus ratisbonensis 1 Vicia sylvatica 1
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den v tabulce III. Celkově bylo do konce roku 2006 shromážděno individuálními 
sběry do pracovní kolekce VÚP Troubsko 893 semenných položek. Z tohoto 
počtu bylo do genové banky VÚRV Praha-Ruzyně uloženo 500 vzorků a 35 vy-
braných chráněných druhů je paralelně uchováváno v BSOD Olomouc. Přehled 
semenných vzorků, uložených do genových bank v jednotlivých letech, je uveden 
v tabulce III. 

Druhy rodů Trifolium, Vicia, Astragalus, Genista and Medicago jsou nejčastěji 
sbíranými druhy čeledi Fabaceae. Z dvouděložných druhů jsou častí zástupci rodů 
Campanula, Dianthus, Leontodon, Tragopogon, Salvia, Sanguisorba, Plantago, 
Agrimonia, Filipendula, Linaria atd. Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata 
a Poa pratensis agg. jsou nejčastěji sbíranými trávami.

Hlavním cílem je zachování biodiversity a uložení semenných vzorků v geno-
vých bankách. Lokality druhů jsou vyhledány v terénu, semena jsou, pokud možno, 
sesbírána. Lokality jsou hlavně přírodní, ale i narušované. Sklizená semena jsou 
usušena, vyčištěna a uložena genové bance při VÚRV Praha-Ruzyně. Čistota, klíči-
vost a zdravotní stav všech semenných vzorků je nejprve zkontrolován a poté jsou 
semena uložena ve sklenicích při 20 °C a 4–8 % relativní vzdušné vlhkosti. Vzorky 
jsou uloženy 15–20 let bez nutnosti regenerace. Malé semenné vzorky nebo vzorky 
nedostatečně klíčivé jsou vysety v prostorové izolaci na experimentální políčka ve 
VÚP Troubsko.

Data o semenných vzorcích jsou ukládána v databázi genetických zdrojů rostlin, 
zvané EVIGEZ. Data a semenné vzorky mohou být vyměněny s dalšími institucemi 

Tab. III. Přehledy sebraných semenných vzorků a vzorků uložených do genové banky VÚRV Pra-
ha-Ruzyně a do BSOD Olomouc
Tab. III. The survey of collected seed samples and the samples stored at the Bank of seed of endan-
gered species in Olomouc and at the Gene bank Praha-Ruzyně

rok  čeleď luční  ohrožené  ohrožené  celkem počet vzorků 
sběru  Fabaceae a léčivé a vzácné plevele  předaných GB
year of  family meadow  endangered  endangered  total no. of samples 
collection Fabaceae & medicinal and rare weeds  stored at GB

1994 96 53 2 0 151 71
1995 115 68 3 0 186 67
1996 68 39 4 0 111 53
1997 78 76 62 7 223 37
1998 19 40 25 1 85 86
1999 11 14 2 0 27 22
2000 20 15 40 3 78 29
2001 0 0 2 1 3 18
2002 3 0 6 1 10 17
2003 4 2 2 1 9 12
2004 2 2 1 0 5 73
2005 1 3 2 1 7 15
2006 0 0 0 1 1 –

celkem / total 417 312 151 16 896 500
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a některé vzorky jsou opětovně využity v NP Podyjí například jako komponenty pro 
druhově bohaté regionální luční směsi (po namnožení původního osiva). Semenné 
vzorky mohou být také použity ve šlechtění, při zvyšování diversity druhově chu-
dých nebo poškozených rostlinných společenstev, pro výživu divokých zvířat a také 
jako komponenty jetelovinotravních směsek ve vinohradech nebo sadech. 

V posledních letech se zaměřujeme na sběry semen vybraných ohrožených druhů 
rostlin: Allium angulosum, Bupleurum affi ne, Carex hordeistichos, Carex mela-
nostachya, Carex stenophylla, Cimicifuga europaea, Cruciata pedemontana, Filago 
lutescens, Inula germanica, Mercurialis ovata, Ranunculus illyricus, Tordylium 
maximum, Trigonella monspeliaca a Veratrum nigrum. Jejich výběr byl proveden na 
základě konzultací s místními botaniky. Sesbíraná semena jsou prioritně množena, 
ukládána v obou genových bankách a využívána na repatriační programy. Fakt, že 
většina z těchto druhů tvoří semennou banku v půdě, komplikuje jejich regeneraci 
a reintrodukci na původní lokality. 

Na vybraných lokalitách ohrožených druhů jsou zapisovány fytocenologické 
snímky a detailní charakteristiky populací a lokalit. Všechny změny, zejména ty 
negativní, jsou konzultovány s místním botanikem na Správě NP Podyjí tak, aby se 
zamezilo zmenšování nebo vymizení populací ohrožených druhů. Takovýto výzkum 
probíhá u druhů Bromus squarrosus, Filago lutescens, Genista pilosa, G. saggittal-
lis, Medicago minima, Mercurialis ovata, Tordylium maximum a Trifolium retusum. 
Na jejich lokalitách je každoročně zjišťována variabilita velikosti populací, největší 
variabilita byla zjištěna u jednoletých nebo ozimých druhů (Bromus squarrosus, Fi-
lago lutescens, Trifolium retusum, Medicago minima atd.).

Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení následujících výzkumných úkolů: Národní pro-
gram konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity a 1G46066: Konzerva-
ce biodiversity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství.

SOUHRN

Při individuálních sběrových cestách do NP Podyjí bylo shromážděno v letech 
1994–2000 do pracovní kolekce VÚP Troubsko 893 semenných vzorků, z toho jich 
bylo uloženo do genové banky VÚRV Praha-Ruzyně 500 a do BSOD Olomouc 35 
vzorků. Vzorky většího rozsahu jsou po laboratorním zpracování uloženy do genové 
banky, ostatní vzorky jsou určeny pro regeneraci a namnožení semen. Po namnožení 
dostatečného množství semen se počítá a s jejich dlouhodobým uskladněním v ge-
nových bankách. Prioritním cílem sběrových aktivit je shromáždění a uchování co 
nejširší biodiversity domácího genofondu rostlin, využitelných nejen zemědělskými 
výzkumnými pracovišti, ale také správou NP Podyjí a ostatními pracovišti.

SUMMARY
During individual collecting trips to Podyjí NP in the years 1994–2006 893 seed samples have been 
collected. 500 of them have been stored at national gene bank in Prague and 35 of them have been 
stored at the Bank of seed of endangered plant species Olomouc. Bigger seed samples are stored at 
gene bank, other samples are regenerated and seeds are multiplied. After multiplication of seeds the 
samples are stored at gene bank. Priority aim of the collecting activities is to obtain and maintain 
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the biodiversity of domestic plant genetic resources. The biodiversity is used not only by agricultu-
ral research institutes, but also by Podyjí NP administration and by other organizations. 
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