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Genetický zdroj = živý materiál obsahující geny s bezprostřední nebo 

potenciální hodnotou pro lidstvo (definice Dohody o biologické rozmanitosti (Convention on 

Biodiversity, CBD, 1992)) 

- zahrnuje rostliny, živočichy i mikroorganismy; všechny kulturní plodiny, 

plemena, ale také jejich volně žijící příbuzné druhy

- první aktivity související s GZ rostlin souvisí s počátky šlechtění různých 

plodin (konec 19. st.) – šlechtitelé na specializovaných pracovištích si 

shromažďovali výchozí materiál s různými vlastnostmi

- od r. 1952 práce s GZ metodicky koordinovány VÚRV v Praze (rámcová 

metodika, centrální dovoz vzorků ze zahraničí)

- v r. 1989 zahájen provoz skladu Genové 

banky VÚRV Praha 

- v r. 1993 schválení návrhu prvního „Národního 

programu konzervace a využití genofondu 

rostlin“ (koordinace VÚRV Praha)

- od r. 2003 posílení významu práce s genofondy 

přijetím legislativy (zákon č. 148/2003 Sb., 

vyhláška č. 458/2003 Sb.)



Síť specializovaných institucí zapojených do Národního programu pro genofondy rostlin



Práce s kolekcemi genetických zdrojů rostlin

• rozšiřování (nové odrůdy od šlechtitelů, krajové odrůdy, 

plané druhy z volné přírody, výměny se zahraničními 

institucemi …)

• regenerace a multiplikace (přemnožování za účelem 

zvýšení klíčivosti, zvýšení množství osiva …)

• charakterizace a hodnocení (botanické určení, morfologická hodnocení, 

hodnocení fenologických a hospodářských znaků, fotodokumentace, herbářové 

položky …)

- tvorba deskriptorů

• dokumentace genetických zdrojů 
(národní a mezinárodní databáze)

• distribuce uživatelům (šlechtění, 

výzkum, vzdělávání – instituce domácí i zahraniční)

• výzkumné aktivity, publikační činnost

Genetické zdroje LAKR v ČR

• ZF Mendelu, Lednice (Achillea, Armoracia, Glycyrrhiza)

• odd. Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i., Olomouc



odd. Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i., Olomouc

„Polní kázání“ v pol. června



➢ Struktura kolekce: celkem = 1198 položek

Genetické zdroje LAKR v ČR

1 Carum L. 141

2 Achillea L. 112

3 Salvia L. 75

4 Ocimum L. 68

5 Plantago L. 55

6 Origanum L. 52

7 Hypericum L. 39

8 Calendula L. 37

9 Armoracia Gaertn., Meyer et Scherb. 36

10 Coriandrum L. 36

11 další Lamiaceae 154

12 další Apiaceae 63

13 další Rosaceae 61

14 další Asteraceae 60

15 Další LAKR 209

LAKR celkem 1198
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3(k 1.1.2017) Položky %

Původ

ČR / Československo 661 55,2

zahraničí 537 44,8

Konzervace

ex-situ semenná banka 927 77,4

ex-situ polní kolekce 271 22,6

Hodnocení a charakterizace

morfologické 488 40,7

chemické 323 27,0

molekulární 0 0,0

Dokumentace v databázích

GRIN Czech pasport 1198 100

Eurisco 1154 96,3

GRIN Czech popis 168 14,0

Distribuce uživatelům (2009-2016)

domácím uživatelům 227 18,9

do zahraničí 167 13,9



Dokumentace genetických zdrojů 

➢ na začátku u šlechtitelů různé druhy kartoték

➢ později standardizovaný evidenční lístek – vyplňoval se na pracovištích a sloužil 

k předávání dat na koordinační pracoviště Národního programu 

➢ ve VÚRV v Praze 

se z něj data 

přenášela 

do nového 

informačního

systému EVIGEZ



➢ 1992 – 2015 - informační systém EVIdence

GEnetických Zdrojů rostlin (EVIGEZ) 

➢ vyvíjen od roku 1984 ve VÚRV v Praze jako speciální uživatelský program pro 

dokumentaci genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin (GZR) v bývalém 

Československu

➢ od roku 1992 systém v ČR využívalo 12 institucí spolupracujících na Národním 

programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

➢ databáze GZR sestávala ze tří základních informačních okruhů:

Pasportní data - základní informace o genetickém zdroji (pro uživatele on-line)

Popisná data - charakterizace a vlastní hodnocení

Skladová dokumentace genové banky VÚRV, v.v.i.

Dokumentace genetických zdrojů 

➢ časem zastaral (operační systém MS DOS)

➢ další údržba a modernizace by byly 

příliš náročné a nákladné 

➢ od přelomu tisíciletí úvahy o novém 

dokumentačním systému



www.vurv.cz

Dokumentace genetických zdrojů 

➢ 2015 – zahájen provoz informačního systému GRIN Czech (po přesunu 

všech dat z původního informačního systému EVIGEZ) 

➢ provozován na serveru VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně, zde je také 

administrován: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx 

➢ upravená verze systému GRIN Global (USDA/ARS) 

➢ on-line přístup kurátorů s možností editace

➢ on-line přístup uživatelů



Struktura GRIN Czech - v síťovém prostředí několik rozdílných komponent: 

• Curator Tool – aplikace instalována na počítači kurátorů, připojení ke 

vzdálenému serveru systému GRIN Czech; využívána kurátory a uživateli, kteří 

vytvářejí a upravují data 

• Search Tool – aplikace pro vyhledávání informací pro uživatele Curator Tool

• Public Website – veřejná webová stránka dostupná z webového prohlížeče 

• Admin Tool – aplikace používaná administrátorem 

GRIN Czech https://grinczech.vurv.cz 

GRIN Czech

Admin Tool

Curator Tool

Search Tool

Public Website

GRIN Global

Curator access 



• základem je oblast taxonomie, která je nadřazená všem ostatním údajům; oblast 

pasportních informací, oblast skladových údajů, oblast popisu, která je navázána 

přímo na skladovou informaci a oblast objednávek 

Dokumentace genetických zdrojů 

Informace o GZR - základní kategorie (upraveno podle IPGRI/FAO): 

• pasport – obecná, základní informace (botanický název, stupeň ploidie, donor, metoda 

šlechtění, vytrvalost, stupeň ploidie, dostupnost …)

• popis – specifická informace pro genetický zdroj (ve formě hodnot deskriptorů (kódy 1 –

9) z příslušných plodinových klasifikátorů; znaky morfologické, fenologické, 

hospodářské – vliv prostředí a klimatických faktorů v sezónách)

• skladování – specifická informace o podmínkách uchovávání GZR (údaje o stavu zásob 

osiva v centrálním skladu GB v Praze, klíčivosti; u vegetativně udržovaných 

položek stav v polní kolekci; in vitro, kryo- či on farm konzervace, bezpečnostní 

duplikace v GB v Piešťanech nebo v The Svalbard Global Seed Vault - Špicberky)

• poskytování vzorků uživatelům (evidence žádostí o vzorky a jejich distribuce uživatelům)

• prostředí a lokalita – doplňková informace o podmínkách sběru a původu vzorků (původní 

lokalita vč. nadmořské výšky a GPS souřadnic, popis lokality …)

https://grinczech.vurv.cz 

• relační databázový systém s velkým množstvím tabulek, které jsou spolu navzájem 

provázané podle určitého klíče 



• Přístup pro uživatele

GRIN Czech

www.vurv.cz

https://grinczech.vurv.cz 



www.vurv.cz

https://grinczech.vurv.cz 





Ocimum basilicum ´Litra´







Distribuce GZ

• všechna pracoviště NPR mají povinnost poskytovat vzorky z plodinových kolekcí

• evidence poskytování GZR - prostřednictvím IS 

• GB ve VÚRV poskytuje centrální službu distribuce a evidence pro všechny generativně 

množené kolekce 

• distribuce materiálu z vegetativně množených kolekcí – zajišťuje a eviduje kurátor 

https://grinczech.vurv.cz 



• dle vyhlášky č.458/2003 SB., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a 

mikroorganismů lze v jedné distribuci poskytnout max. 30 vzorků

• základní distribuční množství pro generativně množené drobnosemenné druhy je 40-80 

semen; u velkosemenných druhů méně

• množství pro vegetativně množené plodiny a výjimky u semeny množených druhů –

uvedeno ve vyhlášce a v příloze Metodiky pro jednotlivé skupiny plodin 



GRIN Global

• GRIN Czech = upravená verze systému GRIN Global

(USDA/ARS) 

• systém budovaný pro univerzální použití genovými 

bankami na celém světě; velmi rozsáhlý, úpravy 

podle požadavků uživatelů



➢ proti předchozímu systému EVIGEZ pěknější design, uživatelsky příjemnější prostředí

➢ lze evidovat skladovou dokumentaci vegetativně množených druhů

➢ je k dispozici obrazová dokumentace

➢ on-line systém objednávání GZ – nutné naučit uživatele

➢ při on-line objednávání není nutné podepisovat a posílat SMTA (Standard Material

Transfer Agreement – Standardní dohoda o poskytování genetických zdrojů rostlin)

➢ neustálé aktualizace

Velká pozitiva …. ale:

„Shromáždění všech informací nutných k předání do systému je náročnější 

než vlastní zápis dat.“ 

a proto: „Mějte s námi trpělivost!“ ☺

Závěr https://grinczech.vurv.cz 

Díky za pozornost …


