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Cíl předmětu 
 
navázat na základní předměty výuky a rozšířit znalosti v oblasti biotechnologií, 
zejména rostlinných  
 
návaznost na předměty - obecná biologie, fyziologie rostlin, genetika, ekologie 
 
konfrontace s praxí - část přednášek zajišťuje AGRITEC, Šumperk 

přednášky/cvičení 
               1/1           hod/týden        blokováno podle možností 
 
kredity:    3 
 
ukončení: kolokvium 



 

 Přednášky: blokovány (2 - 3hod)    
   
Biotechnologie - historie od počátku po současnost, členění, interdisciplinárnost, rostlinné „zelené“ 
biotechnologie (Božena Navrátilová, UPOL) 
 
Potenciál rostlinné buňky a podstata explantátových kultur rostlin, metody (techniky zachovávající a 
techniky zvyšující genetickou variabilitu rostlin) a jejich aplikace ve šlechtění rostlin 
(Božena Navrátilová, UPOL) 
 
Využití rostlinných biotechnologií v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, uchovávání genofondu a 
fytoremediaci  (Božena Navrátilová, UPOL) 
 
Možnosti využití geneticky modifikovaných plodin (Lenka Švábová, Agritec, Šumperk) 

Sylabus a návody: botany.upol.cz 
návody  
sylabus 2014 

Kolokvium  10. prosince 2014   
Vyhodnocení založených experimentů,  rozprava. 

Vlastní prezentace vybrané biotechnologie (1 – 3 studenti) 



Sylabus a návody: botany.upol.cz 
návody  
sylabus 2014 

Kolokvium  10. prosince 2014 
 
Vyhodnocení založených experimentů,  rozprava 

Vlastní prezentace vybrané biotechnologie (1 – 3 studenti) 

Cvičení: blokace (max. 6 studentů ve skupině) 
návody na www stránkách katedry botaniky, výukové materiály 
http://botany.upol.cz/materialy/?ids[]=311#k311 
 
I. část Cvičení - základní metody explantátových kultur rostlin 
                  (Božena Navrátilová)  říjen – listopad 2014 
1. Bezpečnost práce a zásady práce v aseptickém prostředí 
2. Sterilizace rostlinného materiálu, nástrojů, skla a dalších pomůcek, příprava médií 
3. Kultivace explantátů, pasážování  
4. Mikropropagace rostlin 
5. Embryokultury, izolace a kultivace embryí 
6. Prašníkové kultury, izolace a kultivace prašníků 
  
II. část  Transgenóze (Petr Dvořák) říjen – listopad 2014 
Transformace bakterií, modrobílá selekce pomocí vektoru s rezistencí pro antibiotika 

http://botany.upol.cz/materialy/?ids[]=311#k311


BEZPEČNOST PRÁCE 
  

Student je povinen řídit se pokyny vedoucího cvičení - dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti svých 
kolegů v laboratoři. 
  

Student je povinen přicházet na praktická cvičení včas, seznámen s návodem praktického cvičení a 
doporučenými pomůckami. 
 

 Student musí být vybaven přezůvkami, osobní věci (tašku, batoh, oblečení) si uloží na vyhrazené místo, 
které je zabezpečeno před zcizením. 
  

Před cvičením si student umyje a desinfikuje ruce určeným desinfekčním prostředkem  - OROSEPT, 70% 
etanol.  
  

Při práci ve flowboxu student dodržuje zásady pro aseptickou práci: desinfekčním roztokem vytře box 
(ISORAPID), spustí box 10 min před zahájením práce, dbá, aby sám nebyl zdrojem kontaminací, při 
nachlazení použije roušku, udržuje v boxu pořádek. 
  

Student dbá bezpečnosti při práci s ohněm (lihové kahany). 
  

Student dbá bezpečnosti a se zvýšenou opatrností pracuje s řeznými nástroji, se sklem, lihovým 
kahanem a s elektřinou. 
  

Student zachází se svěřenými přístroji šetrně, jejich závady ihned hlásí vyučujícímu (sám neopravuje). 
  

Student hlásí veškerá poranění vyučujícímu. 
  

Po ukončení cvičení student vypne a uklidí flowbox, uzavře kahan. Zbytky rostlinného materiálu 
zlikviduje, umyje použité sklo. 



 
   

BIOTECHNOLOGIE 
 

- členění, interdisciplinárnost  (mezioborovost) 

- historie od počátku po současnost  
- rostlinné „zelené“ biotechnologie 
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Biotechnologie 

Biotechnologie jsou na základě Evropské federace pro biotechnologii  (EFB) z roku 1981 definovány jako: 
 

 „Soubor postupů založených na technologiích, při nichž se využívá metabolického 
potenciálu mikroskopických organizmů“. Jsou to interdisciplinární obory 
zahrnující a využívající poznatky mikrobiologie, biochemie, chemie a příslušných 
průmyslových odvětví.“ 
 
www.sci.muni.cz/mikrob/kvasbiotech/biotechnologie/biotechnologie.html 

Multidisciplinární  povaha  (Smith 2009) 
 

Biotechnologie podle definice OECD představuje aplikování vědeckých a technologických 
metod na živé organismy a jejich části, produkty nebo modely za účelem přeměny 
živých i neživých materiálů pro vytváření znalostí, zboží a služeb. 

          z řečtiny    bios + techne + logos 
 

                          život + dovednost + znalost 

stará definice 

nová definice 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  
            Organisation for Economic Co-operation and Development 

http://www.sci.muni.cz/mikrob/kvasbiotech/biotechnologie/biotechnologie.html


Biotechnologie 

BIOTECHNOLOGIE  
nový nebo starý vynález ? 
   
biotechnologie průmyslové, zemědělské, lékařské 
biotechnologie mikrobiální, živočišné, rostlinné 
 
 
obsah i dosah 
 

biologický 
psychologický 
ekonomický 
ekologický (postoj Amišů – méně pesticidů, není v rozporu s jejich životním stylem, 
                     rizika při uvádění do životního prostředí) 
etický  - otevíráme „Pandořinu skřínku“? 

             - věda jako zachránce nebo nepřítel lidstva 

odpor 
GMO plodinám, potravinám 

akceptovatelné 
rezistentní plodiny k herbicidům         



BIOTECHNOLOGIE  - rozvoj 21. století 
- integrovaná aplikace přírodních a inženýrských věd 
- cílem je využití organismů a částí organismů k výrobě produktů nebo použití různých metod (postupů) 
 

ČLENĚNÍ PODLE ODVĚTVÍ/ZAMĚŘENÍ 
ČERVENÁ BIOTECHNOLOGIE  (medicína a farmacie) 
- lékařství je považována za nejdůležitější oblast použití 
- biotechnologické postupy rostoucí roli při vývoji nových léků (např. k léčbě rakoviny), diagnostice  (DNA), 
  využití kmenových buněk při léčbě závažných chorob 
 

ZELENÁ BIOTECHNOLOGIE  (zemědělství a potravinářství)    „Rostlinné biotechnologie“           nejstarší 
- moderní šlechtění rostlin, cíleně se zvyšují odolnosti proti hmyzu, plísním, virům a herbicidům 
- význam genové techniky, která je základem pro přenos určitých genů z jednoho druhu na jiné rostliny  
   a umožňuje vývoj odolnosti vůči …. 
 

ŠEDÁ BIOTECHNOLOGIE (životní prostředí-environmentální) 
- obnovení znečištěného prostředí, biomonitoring - indikátory znečištění 
- biotechnologické postupy při sanaci půdy, úpravě odpadních vod, čištění výfukových plynů, využití 
  odpadu 
 

BÍLÁ BIOTECHNOLOGIE   (často spojovaná s šedou biotechnologií) 
- chemický průmysl,  vyprodukovat substance jako např. alkohol, vitamíny, aminokyseliny, antibiotika,  
  enzymy způsobem, které šetří zdroje a životní prostředí s pomocí živých buněk (kvasinky, plísně, bakterie) 
 

 MODRÁ BIOTECHNOLOGIE  
  mořské biologie, biologické organismy světových moří - zdroje potravin, energie, léčiv, surovin -  
  bioprocessing šlechtění a ochrana mořských organismů, cílený chov vodních organismů (aquaculture ) 



ZELENÁ BIOTECHNOLOGIE  (zemědělství a potravinářství)    

 „Rostlinné biotechnologie“                                 
                                                                                        nejstarší 
 
- moderní šlechtění rostlin = cíleně se zvyšují odolnosti vůči hmyzu, 
                                                   plísním, virům a herbicidům 
 
- genové techniky = přenos určitých genů z jednoho druhu na jiný 
                                   umožňují vývoj odolnosti vůči …. 
 
- využití bakterií ke zvýšenému růstu rostlin 
 

- biomonitoring = využití rostlin jako indikátorů znečištění půdy (kovy) 
 
- fytomining                                                                          

Rostlinné biotechnologie 



Kde by lidé byli 
bez rostlin? 



Historie rostlin čas před proces význam 

4,5 miliardy let tvorba země nemožný život 

3,9 oceány voda je předpokladem pro uhlík-založený život 

3,5 nejstarší cyanobacteria??? efektivnější fotosyntéza- rychlejší růst, O2 

2,4 kyslík v atmosféře aerobní org. postupně převažují nad aerobními 

2,1 endosymbióza mezi cyanobacterium a eukaryotním hostitelem první fotosyntetizující eukaryotický org. - 

jednobuněčná řasa 

1,6 mnohobuněčné řasy zelené a červené řasy 

1,3 v atmosféře 3 % O2 dominují aerobní org. nad aerobními 

1 zvyšující se počet mořských řas zvýšení atmosférického 02 

750 miliónů mnohobuněčné zelené řasy začátek buněčné specializace 

550 v atmosféře 12 % O2 

500 první suchozemské rostliny eukaryotická kolonizace země 

470 první spory jaterníkům podobné rostliny 

428 Cooksonia, 2-3 cm velké, stélka Bryophyta s dominantní haploidní generací 

  cévnaté rostliny bez semen- mechy, přesličky, kapradiny převažuje 2n generace 

360 nejstarší fosilní nahosemenné 

140 nejstarší krytosemenné 

  85 nejstarší obiloviny 

  68 nejstarší luštěniny adaptace na deficit N2 

11 tisíc let domestifikace rostlin vliv člověka na rostliny 

500 let globalizace zemědělských plodin světové rozšíření domestifikovaných rostlin 

300 člověkem první vyrobené hybridní rostliny záměrné vytváření nových druhů pro člověka 

100 začátek vědeckého šlechtění rostlin manipulace s genomem a fenotypem rostlin 

  30 první transgenní rostlina nový gen do rostlinného genomu 

  20 první schválená GMO rostlina - potravina rajče cv. FLAVR SAVR  Murphy 2011 



6000 p.n.l. produkce piva fermentací (kvašením) Babylóňané, Sumerové 

4000 p.n.l. využití kvasinek ve výrobě piva a vína v Egyptě a Číně (znám ječmen) 
.. 
.. 

.1675  Leeuwenhoek pozoroval bakterie 

1860  Koch - rozvoj mikrobiologie  

1857  Pasteur demonstrace fermentace   - otec biotechnologií 

1877  Koch vypracoval techniky izolace a barvení bakterií 

1919  Ereky zavedení termínu biotechnologie 

1935  Fleming objev penicilínu  -  zavedení sterilizace 

1953  Watson a Crick popis struktury DNA 

1975  Kohler a Milstein - produkce monoklonálních protilátek 

1978  produkce 1. lidského proteinu v buňce firmou Genntech (USA) = inzulín 1.  praktické využití 

1980  zavedení metod rekombinantní DNA, produkce inzulínu v E. coli 

1994  schválení první geneticky modifikované potraviny – rajče 

1996  klonování ovce Dolly Wilmuth a kol.. 

Biotechnologie - historie 

výroba jídla a nápojů 
procesy vyvíjeny za nesterilních podmínek 
zavedení sterilních podmínek do biotechnologických procesů 
aplikace genetiky a technologie rekombinantní DNA 

přeměna cukrů na alkohol a CO2 
za přítomnosti kvasinek 

nevýhoda - nekontrolované 

zavedení lidského genu určujícího produkci 
specifické bílkoviny  (inzulínu) do bakterie,   
 pomocí  plazmidu 
- po zabudování do genetického aparátu  
hostitelské buňky je  bakterie schopna produkovat 
AMK v přesně daném pořadí a syntetizovat  

                                              lidský inzulín 

„Biotechnologie výroby masa, tuku a mléka ve 

velkoobjemových zařízeních  
zemědělského průmyslu.“ 



Historie rostlinných biotechnologií 
Domestikace rostlin  ječmen, pšenice, hrách, len, rýže, kukuřice       11 000 - 8000 let PK 

KLÍČOVÉ BODY ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

1843   superfosfát …  intenzivní hnojení v zemědělství 

1849   Darwin - vznik druhů přirozenou selekcí (cesta kolem světa, Galapágy) 

1846-1850 krize monokultur - „bramborový“ hladomor v Irsku (Phytophtora infestans) 

1857   Pasteur - fermentace - otec biotechnologií 

1866   Mendel - publikuje svoje zákony (znovu objeveny 1900) 

1869   Miescher - objevuje DNA 

1902   Haberlant - totipotence rostlinné buňky 

1910   odrůda brambor Bintje (Holandsko) - odrůda roku 2012 

1919   Ing. Karl (Károly)  Ereky - termín biotechnologie 

migrace do 
Ameriky 

technologie přeměny surovin na využitelné produkty pomocí živých organismů 

„Biotechnologie výroby masa, tuku a mléka ve velkoobjemových zařízeních zemědělského 

průmyslu.“ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0ZapRIXTCrP2sM&tbnid=s3E58X3mMtXEsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marxfoods.com/Bintje-Potatoes&ei=d61TUovpBIrWtAbkooHIDg&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNEupV5psiyTOEpZb9784gg-s2Z4NA&ust=1381301999059951


Historie rostlinných biotechnologií 
Domestikace rostlin  ječmen, pšenice, hrách, len, rýže, kukuřice       10 000 - 8000 let PK 

KLÍČOVÉ BODY ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

1923   Burbank, USA - kříženci bramboru, odrůda 

                                  „RUSSET BURBANK“ (skladovatelnost hlíz) 

1933   první hybridi kukuřice 

1941   Beadle a Tatum - hypotéza 1 gen-1 enzym 

1941   2,4-D (syntetický auxin) jako prvý moderní herbicid 

1950  1. radiomutanti, chemomutanti: řepka, pšenice, rýže, bílé fazole, 

                                                                 ječmen (1965 - DIAMANT) 

1960 –1970  “zelená revoluce“, zakrslí hybridi - Norman Borlaug 

                          1970 NC míru  

 

1969   Triticale (Triticosecale, tritikale, žitovec  - hybridní obilnina Triticum x Secale) 

REKOMBINANTNÍ TECHNIKY 

1985   první GM rostliny na polích v UK 

1995   odrůda „BT NEW LEAF RUSSET BURBANK“ 

1998   zlatá rýže 

2010 1. GMO hrách (Agritec) 

 I. GMO odrůda brambor - odolná vůči mandelince bramborové, 
 vložen gen z baktérie Bacillus thuringiensis,  produkující protein,  
narušující vnitřnosti mandelinky 

Mexiko 
1943   import ½ spotřeby pšenice 
1944 plná soběstačnost pšenice 
1964   export 0,5 milionů tun pšenice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BD6alBuS9Opw0M&tbnid=H8Bokc_Cj8o2WM:&ved=0CAcQjRw&url=http://borlaug100.org/norman-borlaug/&ei=DtYrVOeoGce8Pfz3gJAE&bvm=bv.76477589,d.ZWU&psig=AFQjCNHxnQzB2Pet1UoZOEpaHUj55M21PQ&ust=1412245346050860


Budoucnost  biotechnologií v ČR? 
„Biotechnologie jsou celosvětově nejprogresivnějších oblast výzkumu, vývoje a podnikání“ 

produkce vína - 1. psaná zmínka r.  276 (na Pálavě, římské legie)  
produkce piva - 11. století  
sýry 
destiláty 14. století 
1356 - královský dekret o produkci vína v Českých zemích 
alchymie (Rudolf II.) 
1518 - založení Palírny U Zeleného stromu v Prostějově 
1887 - založení Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze 
1949 - průmyslová produkce penicilínu v Roztokách u Prahy 
1966 - založení Výzkumného ústavu antibiotik a transformací (již neexistuje) 

www.biotrin.cz 
www.gate2biotech.cz 

AV ČR 
Univerzity 
Výzkumné ústavy 
Šlechtitelské stanice 

kámen mudrců 
elixír mládí 
přeměna hmoty 
...... 

glukosa  +  kvasinky                    etanol    +    oxid uhličitý přeměna cukrů na alkohol a CO2 
za přítomnosti kvasinek 

Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces carlsbergensis 

Biotechnologie v ČR 



18. prosince 2008 bylo založeno sdružení CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR z.s.p.o.,  
1. asociace biotechnologických společností ČR, spojuje třicet soukromých biotechnologických společností  
    a akademických ústavů,  podpora spolupráce komerční sféry s vědeckou http://www.czechbio.org/cs 

projekt Algatech – Centrum řasových biotechnologií  
vývoj nových kultivační zařízení a postupů na zpracování řasové biomasy pro výrobu  
biopaliv, krmiv, potravních doplňků a cenných látek  
Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň  

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 

UPOL + VÚRV + ÚEB AV ČR 
 
- vytváření zemědělských plodin s vyššími výnosy ,   
  tolerancí vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí  
 

- transformace rostlin ječmene a dalších obilnin 

www.cr-hana.eu 

Biotechnologie v ČR 

www.alga.cz/cs/cs-algatech.html 

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií – rozvoj biotechnologií v ČR  
=  Rostliny pro budoucnost (ČTP RB) 
- nepotravinářské využití rostlin, vedlejších produktů , odpadů  
- vývoj nových odrůd kulturních rostlin 
- uplatnění rostlinných biotechnologií v rámci životního prostředí, 

http://www.czechinvest.org/ceska-technologicka-platforma 
-rostlinnych-biotechnologii 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=cr-hana.eu&source=images&cd=&cad=rja&docid=YZezjoh7ptP9sM&tbnid=-8wn3FVYG5mT0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cr-hana.eu/ocentru/vizualizace.html&ei=NewlUZ_wJYbOtAaM1oD4Ag&bvm=bv.42661473,d.ZG4&psig=AFQjCNENoV6zpLua82prsgTQpCCRaG9o-Q&ust=1361526178454178


selekce - výběr nejlepších rostlin                        křížení                       GMO                       ??? 

Příklad šlechtění - 
              nový typ rýže 
- malé vzpřímené listové čepele 
- hodně odnoží 
- žádné neproduktivní odnože 
- silné stéblo 
- C3 rýže na C4 rýže 

Rostlinné biotechnologie 
Co pěstujeme na polích, v zahradách a v sadech a co následně jíme, prošlo za několik 
tisíciletí proměnou.  
První změna - předkové opustili životní styl lovců a sběračů a stali se pěstiteli zemědělských 
                         plodina a chovateli hospodářských zvířat.  

zlatá rýže geny z 5 různých druhů 

- Phaseolus vulgaris pro ferritin 
- Aspergilus fumigatus  - ferritin 
- rýže Basmati - ferritin 
- Narcissus pseudonarcissus syntéza karotenu 
- Erwinia uredovora - syntéza karotenu 

„zlatá rýže“ tvoří zvýšené množství provitaminu A 
zabrání hladu, zachrání zrak 
vznikla na požadavek humanitární organizace „Humanitarien Rice Board“, která se 
snaží řešit problémy s nedostatkem potravy v nejchudších částech naší planety 
 

švýcarský genetik Ingo Portykus a německý genetik Peter Bayer 



Směr rostlinných biotechnologií 

ekologická udržitelnost 
kvantita a kvalita  základních zdrojů zemědělství 
 
ekonomická udržitelnost  
zemědělská produkce (úroda na ha) a zisk 
cena za produkty 
 
sociální (společenská) udržitelnost 
kvalita života zemědělců 
vysoká kvalita potravin bez rizika na zdraví a prostředí 

Co je udržitelné zemědělství? 
Mohou biotechnologie pomáhat? 

snižování kvality  základních zdrojů 
vyčerpání základních zdrojů  

Vyhlídky na budoucnost ? 
 

nárůst počtu obyvatel 

zvýšení životního standardu 

pokles plochy orné půdy 

pokles pracovníků v zemědělství 

nárůst cen potravin 

Nárůst zemědělské produkce 
s využitím biotechnologií 

šlechtění (rezistence k chorobám) 

nové plodiny 

nutriční kvalita plodin 

ochrana rostlin 

bezpečnost produktů 

hybnou silou biotechnologií je nárůst obyvatel 
Kolik lidí by mělo žít na planetě Zemi??? 



Rostlinné biotechnologie 

neuvědomělý / cílený výběr nahodilých odchylek (spontánní mutace) 
 
první cílené křížení  blízké/ vzdálené 
 
standardní hybridizační techniky  již NESTAČÍ 
zvyšování množství hnojiv do půdy, použití těžké techniky  - není řešení 
 
                                                                              úbytek počtu druhů půdních mikroorganismů 
                                                                              eroze půdy - ztráta schopnosti zadržovat vodu 
                                                                              kontaminace půdy pesticidy - pesticidy i v produktech 
 

záměrná mutace s následnou selekcí odchylek 
nové techniky EK 
 
 
 
cílený přenos genů  

 

- explantátové ozdravování 
- explantátové množení 
- explantátové šlechtění 

první zemědělci 

neuvědomělý / cílený výběr nahodilých odchylek (spontánní mutace)          BT ??? 
 
první cílené křížení  blízké/ vzdálené 
 
standardní hybridizační techniky  již NESTAČÍ 
zvyšování množství hnojiv do půdy, použití těžké techniky  - není řešení 
 
                                                                              úbytek počtu druhů půdních mikroorganismů 
                                                                              eroze půdy - ztráta schopnosti zadržovat vodu 
                                                                              kontaminace půdy pesticidy - pesticidy i v produktech 
 

záměrná MUTACE s následnou selekcí odchylek - odrůda ječmene „DIAMANT“ 

nové          TECHNIKY EK         VELKÉ NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ 

 
cílený přenos genů     GMO 
 
 

 
CO BUDE DÁL zvyšovat výnosy ???? 
 
BUDE VĚTŠINA PĚSTOVANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN TRANSGENNÍ? 

vznik zemědělství 

1954 

jsme moudřejší 

máme větší možnosti 



Počátek EK 
1902 Gottlieb Haberland segmenty listů 
1904 Hannig zralá embrya 

Potenciál rostlinné buňky 
 a podstata  

explantátových kultur rostlin, 

        metody a jejich aplikace  

ve šlechtění rostlin  

 
  

 



EK - historie  

TOTIPOTENCE rostlinné buňky 
 
genetické informace - jádro 
                                       plastidy 
                                            mitochondrie    

in vitro regenerace je 
genetická vlastnost 

x rekalcitrance 

dá se přenést v rámci šlechtění 

blok totipotence 

vyjádření totipotence 
 
1. dediferenciace buňky do buněčného cyklu a pokračování v dělení 
2. rediferenciace - tvorba organických struktur - přímá regenerace 
                                 tvorba kalusu - nepřímá regenerace 

vliv růstových regulátorů 



  

Rostlinné biotechnologie první generace - 
                                               od explantátových kultur po GMO 

- explantátové ozdravování rostlin 
- explantátové množení 
- explantátové šlechtění 

Explantát = aseptická kultivace izolovaných částí rostlin za umělých podmínek 
 

EXPLANTÁTOVÉ KULTURY  - VELKÉ NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ 

in vitro regenerace je 
genetická vlastnost 

x rekalcitrance 

EK - historie  



Metody EK využitelné v zemědělství 
Meristémové kultury 

Kalusové kultury 

Somatická embryogeneze 

Embryokultury 

Prašníkové a mikrosporové kultury 

Protoplastové kultury a fúze + buněčné inženýrství  

Genetické manipulace 

VITRIFIKACE (hyperhydricita) –  vyjadřuje abnormality růstu in vitro 
skelnatý syndrom výhonů, křehké 
mokrý vzhled prýtů (vodou nasycených) 
průsvitný, sukulentní vzhled 

metody zachovávající genotyp beze změn 
během kultivace 
 
metody zvyšující genetickou variabilitu 
během kultivace 



Biotechnologie – příklady využití EK 
  1.  rychlé namnožení 

  2.  ozdravování 

  3.  překonání nekřížitelnosti - embryokultury 

  4.  dlouhodobé udržování genetických zdrojů 

  5.  indukce mutantů - získání nových genotypů 

  6.  předselekce - urychlení šlechtitelského cyklu 

  7.  získání nových a udržení genotypů s pylovou sterilitou 

  8.  zkrácení šlechtitelského procesu 

  9.  produkce haploidů 

10.  produkce polyploidů 

11.  rychlejší získání výchozího šlechtitelského materiálu pro nové odrůdy 

12.  somatická hybridizace - fúze 

13.  konstrukce nových genotypů kulturních plodin, přenos „užitečných genů“ 

14.  udržování genofondu 

15.  selekce in vitro - rezistence k abiotickým a biotickým stresům 

16.  produkce sekundárních metabolitů 



Plodina Technika 

ječmen, pšenice, kukuřice, 

řepka, paprika, brukvovitá 

zelenina, mrkev 

 

androgeneze 

cibule gynogeneze 

jahodník, česnek ozdravování 

brambor, trávy polyploidizace in vitro 

jeteloviny, drobné ovoce, 

ovocné dřeviny, podnože, trávy 
mikropropagace 

brambor, řepka somatická hybridizace 

hrách, brambor rezistence k chorobám 

trávy embryokultury 

Kombinace metod embryokultury, oplození in vitro, fúze protoplastů 

plodiny se geneticky upravují pro větší rezistenci k herbicidům - ničení plevele bez poškození úrody 
GM rajčata potlačují gen pro polygalakturonázu, enzym degradující pektin, způsobující měknutí pletiv (Deacon a kol. 2002). 

Biotechnologie – příklady využití EK 



Meristémové kultury 



In vitro ozdravování - bezvirózní rostliny 
meristémové kultury 

Výhody 
malé části mateřské rostliny 
v aseptickém prostředí, definované podmínky 
následná mikropropagace  ozdraveného materiálu  „virus - free“ 

Výběr a příprava mateřského materiálu - fit, ochrana 
Iniciace kultury 
Testování in vitro 
Přenos do nesterilních podmínek 
Testování 

MERISTÉM – dělivé, nediferencované pletivo 
ozdravování rostlin (0,2 - 0,5 mm) meristémy 

OZDRAVOVÁNÍ 
Termoterapie (vyšší teplota) 

Meristémová kultura 
Chemoterapie (antivirotika) 

 viry - nebuněčné mikroorganismy 
 virová částice = virion 
 skládá se z RNA nebo DNA a kapsidu 

fytopatologie in vitro 

ribavirin 



In vitro ozdravování - bezvirózní rostliny 

Významné virové choroby rostlin v ČR od 30 % ztrát 
CaMV - 1968  
PVY 30 -70 % 
VMCH (virus mozaiky chmele) až o 70 % 
mozaika česneku 25 - 50 % 
žloutenka cibule až 100 % 
bronzovitost rajčat 

- žloutnutí listů, kroužky a čáry na listech, nevyvinuté rostliny, abnormální růst 
- vstupují různými poraněními 
- šíří se plasmodesmaty 
- velmi odolné proti inaktivaci 
- přenášeny semeny, hlízami, pylem, roubováním, hmyzem, houbami, červy  

1952 Morel a Martin u jiřin 

Využití metody 
jahodník, česnek, zeleniny, květiny, 
okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, banánovník, … 

Tvorba bezvirózních rostlin 

1 meristém = 1 rostlina               testování 

www.osel.cz/index.php?clanek=2819 

virózní    x   zdravá 

M. Navrátil, KBB,PřF,UPOL 

PVY 



In vitro klonování, mikropropagace 
meristémové kultury 

zisk  geneticky identické rostliny vegetativním množením 

VÝHODY 

malé části mateřské rostliny, které jsou geneticky stabilní  

v aseptickém prostředí, definované podmínky 

vyšší množitelský koeficient - potenciální hodnota zisku rostlin 

Postup 
- výběr a příprava mateřského materiálu - fit, ochrana 
- iniciace kultury 
- mikropropagace 
- přenos do nesterilních podmínek 

KLON - kolekce geneticky identických individuí, původem z jediného rodiče 

komerčně od 1960 

http://www.janholub.cz 



   In vitro meristémové kultury - využití 
- záchrana a množení ohrožených druhů: kaktusy 

- záchranné množení cenných genotypů a linií, sterilních rostlin, 
- udržení rodičovských komponent pro tvorbu hybridních odrůd 

- množení transgenních rostlin 

- zachycení a klonování nově nalezených mutantů při šlechtění 

- klonování nejlepších jedinců pro produkci elitního osiva 

- vegetativní množení okrasných rostlin: karafiát, gerbera, anthurie, orchideje, 

                                                                                   sanpaulie, kapradiny , … 

- množení drobného ovoce: jahodník, maliník, réva 

- množení dřevin: podnože pro školkařství, lesní dřeviny, tropické dřeviny 

- v zelinářství: množení brambor, zelí 

- množení pouze samičích rostlin: datlová palma 

- kryoprezervace (-196 oC):  jahodník, maliník, hrách, brambor, karafiát  

Genové  

banky 



          Mikropropagace, multiplikace, klonování    
                            nejen z meristémů 

Solanum tuberosum, Cucumis sativus, Olea europea, 
Eucalyptus grandis, Salix sp., Syringa sp., Juglans regia 

Schopnost regenerace, tvorba identických rostlin =  přímá somatická embryogeneze  

Meristémy 
Prýtové segmenty 
Kalusy 
Embrya 

Zdroje odchylek 
• vysoké dávky růstových regulátorů, typ regulátoru 
• rostliny regenerují z basálního kalusu (možnost gen. změn) 



Kalusové kultury 



Kalusové kultury 

Primární explantát         kalus         meristemoid         orgánové primordium 

Kalus = masa dělících se a rostoucích buněk 

                nejsou uniformní, mohou se lišit velikostí, tvarem, pigmentací, 
                metabolismem nebo počtem chromosomů 

• za určitých podmínek regenerace prýtů a kořínků 

                                  tma                                                        x                  světlo 

     subkultivace 

metoda geneticky nestabilní 



Kalusové kultury 
- somaklonální variabilita – MUTACE a zisk nových znaků 

- mikropropagace – cibule, žen-šen ….. 

- výchozí materiál pro suspenzní  a protoplastovou kulturu  

- materiál pro indukované mutace (záření, chemomutageny) 

- sekundární metabolity (alkaloidy, AMK, saponiny, oleje, složky vůní, 
                                                    protinádorové látky, steroidy, ...) 

polyploidie 
aneuploidie 

Selekce mutantů se zlepšenou nutriční hodnotou (více bílkovin v zrnu) 

Rezistence vůči zasolení (vysoký turgor v buňkách, akumulace NaCl ve vakuolách) 

Rezistence vůči chorobám (syntéza fytotoxinů, fytoalexinů) 

Sekundární metabolity (= chemické individuality v  rostlinách – barviva, vůně, chuti, obrana) 

Artemisia annua - artemisin (antimalarika)             Capsicum sp. - capsaicin (protinádorové) 

Digitalis lanata - digoxin (srdeční stimulanty)         Papaver somniferum - codein (sedativa)  

Taxus breviola - taxol (protinádorové)                      Vanilla planifolia - vanilín (aroma) 

Panax ginseng -  (imunitní systém)                            Zingiber officinale – gingerol (antioxidant) 



Somatická embryogeneze a suspenzní 
kultury 

Využití 

       umělá semena (enkapsulace somatických  embryí) 

        využití somatické variability  

        klonové množení 

        sekundární metabolismus (suspenze) 

        kryoprezervace  

Buněčná suspenze = převedeme kalus do tekutého média  

                                   a provzdušňujeme (kontakt buněk a shluků buněk s médiem) 

   

     vzniká bipolární struktura obsahující kořen a prýt 

auxin (2,4-D) 

umělá  semena 



  Mutace 
RADIOMUTANT: PROSPĚCH NEBO ZÁLUDNOST? 
 

SPONTÁNNÍ MUTACE                     využívá člověk při šlechtění odrůd 
 
spur typy  (kompakt typy) jabloní 
absence trnů u ostružiníku 
variabilita květenství jiřinky proměnlivé 
vznik plemen domácích zvířat je založen na podchycení spontánních mutací 
                                                                                                              – plemena psů 
 

INDUKOVANÉ MUTACE                působení mutagenů 
 

záměrné – ve výzkumu, ve šlechtění rostlin (př. odrůdy ječmene DIAMANT (zkrácení stébel – nepoléhá) 
       kompaktní růst a samosprašnost třešně 
       změna barvy slupky u jabloně – ‚red‘ mutace) 
 
 

nezáměrné – důsledek použití jaderných a chemických zbraní – Yperit 
       jaderné a jiné katastrofy 

1950 radiomutace, chemomutace 
1965 ječmen Diamant 



Suspenzní kultury - SK 
KULTURA V TEKUTÉM MÉDIU ROSTE A DĚLÍ SE NĚKOLIKANÁSOBNĚ RYCHLEJI NEŽ KULTURA 

NA PEVNÉM MÉDIU 
 
Využití 
jako experimentální model 
produkce sekundárních metabolitů 
indukce somaklonální variability a následné selekce 
mikropropagace (pod kontrolou genetické stability) 
pohyb kultury v bioreaktoru má za následek potlačení apikální dominance, tím se stimuluje růst mnohonásobných prýtů 

Bioreaktory firmy VitroSys Inc. Korea  

ideální SK – rychlý růst 
                     karyologická stabilita 
                     životnost buněk 
                     rentabilita 

Minimálně 103 /ml buněk 
1/10 suspenze v exponenciální fázi se 
doplní čerstvým médiem 
Koncentrace sacharidů prodlužuje 
periodu růstu 



Velkokapacitní kultivace rostlinných buněk v tekutých médiích, sterilní prostředí 
obsahující živiny a látky potřebné pro růst a jeho regulaci. 
 
vhodné pro kultivaci rostlinných, mikrobiálních a živočišných buněk 

Bioreaktor 

Bioreaktory s tekutým médiem, explantáty jsou ponořeny v tekutém médiu 
Bioreaktory s pravidelným zaplavováním (temporary immersion bioreactor TIB), 
                                                                              explantáty jsou pravidelně zaplavovány 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bioreactor_principle.svg


Bioreaktor 

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/zensenove-spagety 

 
pěstují se jen kořeny - zisk GINSENOSIDŮ,  za 3 měsíce v laboratoři stejný zisk jako z rostlin ženšenu v přírodě  za 8 let 
 
obsah GINSENOSIDŮ je srovnatelný s planě rostoucími rostlinami množstvím i vzájemným poměrem jednotlivých látek 

v Koreji od r. 2004 

hairy-root systém 
                a 
sekundární metabolity 



Sekundární metabolity - SM  
ROSTLINA                                                  BUNĚČNÁ KULTURA 
 
 

                                           EXTRAKT 
 
prověřování                                             oddělování 
 
 
čištění aktivní složky                                testování/prověřování 
 

                                   ČISTÁ BIOAKTIVNÍ LÁTKA        

SM z buněčné kultury 
- extrakty získané za reprodukovatelných podmínek, spolehlivé zdroje, médium 
- množství čistého produktu 

buňky rostou v 
tekutém médiu 
-ne celá rostlina 

produkt rostlina in vitro 
(%) 

rostlina 
(%) 

poměr 

ginsenoside Panax ginseng 27  4,5   6 x 

rosmarinic acid Coleus blumei 27  3   9 x 

caffeic acid Vanilla planifolia   0,02  0,005   4 x 

shikonin Lithospermum 
erythrorhizon 

20  1,5 13,5 x 

ubiquinon-10 Nicotiana tabacum    0,036  0,003 12 x Heldman et. al 2011. 

an
ti

o
xy

d
an

ty
 v sušině 

bioreaktory 



Sekundární metabolity - SM  
         Rostlina Účinná látka                Účinek 

Artemisia annua  pelyněk roční artemisinin antimalarikum 

Digitalis lanata  náprstník vlnatý digoxin srdeční stimulants 

Dubosia myoporoides lilkovité atropin, 

scopolamin 

oční přípravky, mořská nemoc 

Lithospermum 

erythrorhizon 

kamejka 

rudokořenná 

shikonin protinádorové 

Panax ginseng ženšen pravý stimulant imunitního systému 

Salix alba vrba bílá salicin antirevmatikum, proti horečce 

Taxus brevifolia  tis 

západoamerický 

baccatin, taxol protinádorové 

Vinca rosea barvínek růžový vinblastin 

 vinkristin 

protinádorové alkaloidy 

leukémie 

buněčná kultura 

         Rostlina Extrakt                Účinek 

Linum usitatissimum len setý olej 

Mentha  piperita máta peprná mátový olej - 

mentol 

žaludeční potíže 

Mentha spicata máta klasnatá mentol žaludeční potíže 

Zingiber officinale zázvor  lékařský gingerol antioxidant 

informace z tradiční lidové medicíny - použití extraktů 
a purifikace zdroje z nedotčeného ekosystému 

kalusová kultura 
buněčná suspenze 
orgánová kultura -  Artemisia, Mentha - prýty  

rostliny jsou výrobci sekundárních metabolitů 

cytostatikum 



Sekundární metabolity - SM  

Heldman et. al 2011. 

VÝHODY BUNĚČNÉ KULTURY 

nezávislé na geografických podmínkách 

nezávislé na sezónních podmínkách 

v kontrolovaných podmínkách 

v přírodě kontrolováno množství, in vitro ne 

nepřetržitá dodávka produktu  

uniformní kvalita produktu 

uniformní výtěžnost produktu (průběžně) 

výběr vhodné linie s vyšší produkcí produktu 

možnost tvorby nových látek, nenormálních u donora 

NEVÝHODY BUNĚČNÉ KULTURY 
stále se vyvíjející 
 

překážky -  pomalý růst 

                     genetická nestabilita 

                     různorodost 

                     nízký obsah metabolitu 

                     produkty vylučování 
 
provozní - světelné podmínky 
                   aseptické podmínky   

STRATEGIE TVORBY SM 
výběr donorových rostlin - biochemické testy 

                                                              iniciace kalusů 

výběr buněčné linie  - rychle rostoucí, vysoká produkce 

cílený metabolismus - kultivační médium (složení, koncentrace, proporcionalita) 

                                                    kultivační podmínky (teplota, světlo, pH) 
                                                    zvláštní požadavky (prekurzor, simulace stresu - napadení patogenem) 

uvolnění do média 



Embryokultury 



Embryokultury 
=  kultivace zralých nebo nezralých embryí in vitro 

1904 Hannig - embrya u ředkve 

1925 Laibach - aplikace v mezidruhovém křížení r . Linum sp. 

1945  Randolph - zkrácení šlechtitelského cyklu u r. Iris sp. 

1970 Kasha, Kao - získání haplodů u ječmene  

          Hordeum vulgare (zůstává) x Hordeum bulbosum (eliminace chromozómů) 

Zygotická embrya            výživa z endospermu (heterotrofní) 

 Embrya in vitro               výživa z kultivačního média 

In vitro oplodnění u člověka - 1978 pro neplodné páry 

geneticky stabilní metoda 



Embryokultury- in vitro 

I. Kultura semenných embryí, tj. izolace plně vyvinutých  

     bipolárních struktur obsahujících kořenový a stonkový systém 

II. Kultura proembryí, tj. izolace nezralých zárodků předcházejících 

     diferenciaci děloh 

Embryogeneze zygotického embrya (in vivo): 

 zygota (příprava na 1. dělení) 

 fáze pomalého vývinu embrya po oplození 

 fáze rychlého vývinu, růstu a diferenciace embrya 

 fáze dozrávání embrya 

 fáze přechodu embrya do dormance (ABA) 



Embryokultury 

1. překonání bariér vzdáleného křížení  (abortace hybridních embryí, sterility semen) 

2. zkrácení šlechtitelského cyklu (více generací za rok) 

3. řešení jarovizačního stádia 

4. primární explantát pro další kultury 

5. eliminace inhibice klíčení 

6. studium minerální výživy 

7. umělá semena 

8. studium metabolických vztahů mezi embryem a endospermem, embryem a dělohami 

9. získání haploidních rostlin 



Opylování in vitro 

Opylování       in situ 

                        in vitro 

Inkompatibilita rostlin 

zaručuje stabilitu druhu 

Bariéry procesu opylení a oplození     

 vnější (teplota, vlhkost, nedostatečná výživa, ..) 

 vnitřní (inkompatibilita, samčí nebo samičí sterilita) 

využití v rámci šlechtění rostlin k překonání prezygotických bariér 
vznik mezidruhových, mezirodových hybridů 



Bariéry                                                                                         Technika překonání 
 

                                                   Před oplodněním 
 
selhání klíčení pylu                                                                       odstranění blizny pestíku 
pomalý růst pylové láčky                                                            chemické předpůsobení fytohormony 
pylová láčka neroste                                                                    opylování in vitro 
selhání získání sexuálních hybridů                                            fůze protoplastů 
odlišné číslo chromozomů                                                          chemické navození duplicity chromozomů 

 
 

                                                  Po oplodnění 
 
abortace embrya                                                                          in vivo/in vitro embryokultutry 
sterilní hybridy                                                                              chemická diploidizace (zdvojení chromozómů)    

rezistence vůči abiotickému stresu 
rezistence vůči škůdcům 
vyšší výnos 

přenos z jiného druhu 

EK využití ve šlechtění 



Prašníkové a mikrosporové kultury 
HAPLOID 
rostlina s n počtem chromozomů 
menší 
sterilní 

1963  T. Yamada a kol.: Tradescantia reflexa (haploidy) 

1964 - 1966 S. Guha, S.C. Maheswari: Datura, diploidizace kolchicinem 

1969 J.P. Nitsch a kol.: celé rostliny (tabák) 

1973 J.P. Nitsch, Norrel: mikrosporové kultury 

2000  šlechtitelské programy polních plodin (obiloviny, řepka) 

                                               využívají haploidní kultury in vitro 



                Androgeneze 
             prašníkové a mikrosporové kultury 

Androgeneze - kultivace prašníků, pyl. zrn, mikrospor,  
                              = samčí genotyp 

Gynogeneze - kultivace neoplodněných vajíček  
                              = samičí genotyp 

Haploidie  - spontánní = haploidní partenogeneze (gynogeneze, androgeneze) frekvence  10-6 

                    - experimentální, indukovaná 

  fyzikální faktory =  UV,  γ-záření, X-paprsky, teplotní šoky  

  zásahy do procesů opylení a oplození (inaktivní pyl) 

                                   explantátové metody = prašníkové a pylové kultury, kultivace  
                                                                              semeníků a vajíček 



Prašníkové a mikrosporové kultury 
Ontogeneze pylu 

            In vivo: mikrosporogeneze 

     pylová mateřská buňka 

            meiosa      

         pylové tetrády 

     vývoj mikrospory (1. pyl. mitóza)      

In vitro vývoj embryoidu  

 (vegetativní, generativní  buňka) 

- přímá embryogeneze 

- nepřímá embryogeneze 



Prašníkové a mikrosporové kultury 

využití haploidů (mají jen jednu sadu chromosomů) 

segregace vloh na gametické úrovni – homozygótní stav (čisté linie v F2 generaci) 

detekce recesivních mutací (fenotypický projev) 

trpasličí varieta – u okrasných rostlin 

Dihaploidizace 

n rostliny - sterilní 

104 – 105 mikrospór/ml média 

Brassica sp. 

mezi získanými 
rostlinami jsou hledány 
rostliny s žádanými 
vlastnostmi 



Prašníkové kultury 

více než 200 druhů (řepka, rýže, kukuřice, obiloviny,..) 

20-60  dnů 

přímá 

nepřímá 

vývoj globulárního embrya a následně haploidní 
rostliny přímo z pylového zrna nebo mikrospory 

z pylového zrna nebo  mikrospory 
vzniká kalus → indukce  organogeneze 

TYPY   ANDROGENEZE 

vzácně 

mezi získanými 
rostlinami jsou hledány 
rostliny s žádanými 
vlastnostmi 

Solanaceae 

Brassicaceae 

Poaceae 

prašníky 



Androgeneze 

Indukovaná androgeneze – příklady 

Beta vulgaris - homozygotní linie 

Brassica napus - nová odrůda, linie 

Hordeum vulgare  

Lycopersicon - nová odrůda 

Nicotiana - nové odrůdy 

Oryza - nové odrůdy 

Pelargonium - trpasličí variety 

Triticum – cv. Florin, Huapei 

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 
Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž 
Výzkumný ústav olejnin Oseva 



Gynogeneze   
kultury izolovaných vajíček    

kultury izolovaných semeníků 

kultury izolovaných květenství in vitro 

haploidní rostliny 

spontánní dihaploidní rostliny 

ječmen, kukuřice, moruše, 

slunečnice, cibule  

kultivace vajíček Beta vulgaris, Tomaszewska-Sowa, 2010 

 32.7% haploids, 45.8%  diploids, and 21.5% – mixoploids  

 

 
x opylení ozářeným pylem 

přímá 

nepřímá 
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Polyploidizace in vitro 

duplikace celého genomu 
až 70% všech krytosemenných rostlin je polyploidních (Masterson, 1994) 
 
POLYPLOID  
metabolicky aktivnější a rozměrnější plodiny, které jsou vhodné pro pěstování 
a lépe se vyrovnávají se stresovými podmínkami 

kolchicin 

oryzalin 

trifluralin 



Protoplastové kultury  
a fúze protoplastů 

1892  Klecker - 1. mechanická izolace protoplastů Stratiotes aloides (řezan pilolistý) 
1960 E.C. Cocking: 1. enzymatická izolace protoplastů Nicotiana sp. 
1978 G. Melchers a kol.: 1. mezirodový hybrid „pomato“ „topato“ 
                                                    Solanum tuberosum x S. lycopersicum (Lycopersicum esculentum)  

http://theplanetfixer.org/387/new-vegetable-created-
the-tomato-potato-plant/ 
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Protoplastové kultury 

= kultivace rostlinných buněk zbavených buněčné stěny 

Protoplast = rostlinná buňka bez buněčné stěny, její povrch tvoří  
                        cytoplazmatická membrána, má kulovitý tvar 



Protoplastové kultury - regenerace 

Faktory ovlivňující kultivaci a regeneraci 

 Hustota ( počet protoplastů v 1 ml) 

 Životnost (%) 

 Podmínky kultivace a médium 

• Studium syntézy buněčné stěny, vývoj buňky, fyziologie buňky a cytogenetiku 

• Studium hodnocení účinků farmak, potravinových doplňků, agrochemických látek na rostlinnou 

    buňku 

• Studium transportu iontů a látek přes cytoplasmatickou membránu 

• Somatická hybridizace (fúze protoplastů) 

• Inkorporace exogenního genetického materiálu – organel, cybridizace 

• Genové transformace (cizorodá DNA z bakteriálního plasmidu) 



Protoplastové kultury - fúze 

Využití 

kombinace znaků odlišných druhů a rodů, které by nevznikly přirozenou cestou 

jedinečné kombinace jaderných a organelových genomů vytváří nové genetické zdroje 

 

často jen - část chromozomů                                                                  asymetrické jaderné hybridy 

                  chloroplasty 

                   mitochondrie 

chemické fúze - pomalejší 
elektrofúze -   fúzanti po 10 min, vyšší frekvence fúzantů  

cytoplazmické hybridy - cybridy 

Charakterizace hybridů - morfologicky 
                                            cytologicky  
                                            molekulární analýzy 

Přirozená mezidruhová hybridizace  - vznik některých kulturních plodin 

B. oleracea + B. campestris = Brassica napus                 Nicotiana sylvestris + N. tomentosa = Nicotiana tabacum 

cybridy nelze získat klasickou hybridizací (křížením) –  
samčí pohlavní buňky (pyl. zrna) nemají plastidy a mitochondrie 

V přírodě blesky       do půdy modifikace bakterií??? 



Protoplastové kultury- fúze protoplastů 

Přenos jaderné a cytoplazmatické genetické 
informace mezi rostlinnými druhy, rody 

- překonání sexuální inkompatibility 

- přenos genů rezistence vůči virovým, houbovým  chorobám 

- přenos cytoplazmatické samčí sterility 

- přenos rezistence vůči stresům (teplotním, zasolení,..) 

- přenos rezistence vůči hmyzím škůdcům 

  (syntéza fytoalexinů) 

- přenos genů pro syntézu zásobních proteinů, vitamínů,  

  alkaloidů 

plnokvětost 



Protoplastové kultury- fúze protoplastů 

využití pro fytoremediace 

Brassica juncea                                      Tlaspi caerulescens 
brukev sítinovitá                                     penízek modravý 
 
akumulace Pb                                       akumulace Zn a Ni 
 
 
                hybrid se zvýšenou rezistencí k Pb, Zn a Ni rychlý nárůst 

biomasy 

Brassica napus                                    Thlaspi caerulescens 
 
 
             hybridi rostly  na vysokém obsahu Zn 

Fúze protoplastů rodu 
Brassica s planými druhy 
 

Armoracia rusticana 

Barbarea vulgaris 

Camelina sativa 

Capsella bursa pastoris 

Diplotaxis catholica 

Diplotaxis muralis 

Diplotaxis harra 

Eruca sativa 

Lesquerella fendleri 

Mathiola incana 

Moricandia arvensis     C4 

Moricandia nitens         C4 

Raphanus sativus 

Sinapis alba 

Sinapis arvensis  

Thlaspi perfoliatum 

Thlaspi caerulescens 



Genové banky 
In vitro genové banky 

2397 vzorků 
1249 odrůd Solanum tuberosum 
  450 teraploidních kříženců S. tuberosum 
  266 dihaploidů 
  119 mezidruhových hybridů rodu Solanum 
  313 genotypů kulturních genotypů 
    23 planých druhů  

Havlíčkův Brod 
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Uchovávání genofondu rostlin 

1. Uchovávání semen – semenné banky (od 1 roku - …..) 

2. Uchovávání vegetativních orgánů – hlízy, cibule, řízky 

Uchovávání genofondu in vitro 
Krátkodobé 
- aktivně rostoucí kultury (pravidelné pasáže) 
- uchování kultur v minimálním růstu      nižší teploty kultivace 
 

Dlouhodobé u rostlin, kde nejsou semena 

- za velmi nízkých teplot (-196oC) = kryobanka 

Databáze – přístupné z celého světa  

Špicberky  

genobanka - www.vurv.cz/, part databases EVIGEZ 

význam v medicíně 



Záložní fond 
semena potravinářských plodin z celého světa 

 

stane se záložním fondem pro ostatních 1400 

semenných bank po celém světě 

 
v Iráku a v Afghánistánu byla podobná zařízení za 

války zcela zničena 

na Filipínách je v roce 2006 poškodila povodeň 

semenná banka pro světové plodiny je umístěna v hoře 

má vyztužené stěny betonem a železem 

tří komory o velikosti 27 krát 10 metrů  

teplota minus 18 oC (konzervace po stovky až tisíce let)  
http://www.noramb.cz/arkiv/Basisartikler---Oversettelser/Ikke-

brukt/novinky/seedvault_eng/  

k 11.7.2010 zde bylo uloženo 716 523 vzorků semen patřících ke 4 205 druhům 

česká banka uložená v Praze-Ruzyni      záloha na Slovensku 

Špicberky  



Uchovávání genofonduv ČR 

genofond odrůd meruněk, 
broskvoní, mandloní, révy 
vinné, kdouloní, lonicer, 
rakytníků a dřínů 

2400 položek 

 25 000 
položek 

5400 
položek 2397 

položek 

4700 položek 

2000 
položek 

2300 položek 

Národní informační systém genetických zdrojů EVIGEZ 
http://www.genbank.vurv.cz/genetic/resources/ 



Uchovávání genofondu in vitro 

KRYOBANKA 

prašníky a pyl                         pletiva a orgány                               meristémy 

                                                                                                                  

                                                          kalus 

suspennzní                  somatická    
  kultury                        embrya 

dlouhodobé skladování 

nižší nároky na uchování 

mezinárodní výměna 

nižší podíl lidské práce 

potřeba menšího prostoru 

uchování genetické stability 

omezení stárnutí 

ozdravený materiál 

prodloužené použití pylu 

uchování vzácných rostlin 

apikální vrcholy 
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Biotechnologická laboratoř Nestlé -  uchovává buněčné embryogenní linie kávy, kakaa a banánů 

 

Německá sbírka mikroorganismů a buněčných kultur (DSMZ, Braunschweig, Německo) 
meristémy 519 starých kultivarů brambor – metoda mrazení alginátových perel 
 

International Potato Centre (CIP, Lima, Peru) - 345 kultivarů brambor 

 

INIBAP Leuven, Belgie - 306 kultivarů banánu (1/4 ze světového počtu kultivarů) 
 

Národní genobanka klonů NCGR, USA  -  roční náklady 

 udržování jedné položky v sadu (hrušně) 77 dolarů 
 na skladování in vitro 23 dolarů 
 na kryoprezervaci 1 dolar (při počáteční investici na kryometodu 50 dolarů za uchovávanou jednotku) 

Příklady komerčního využití kryoprezervace 
meristémů 
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Aplikace biotechnologií ve 
šlechtění rostlin 

rostliny postrádají schopnost aktivně se přesouvat   
z dosahu nepříznivých vlivů 
 
 
rostliny vyvinuly adaptační mechanismy pro překonání 
stresů,  a tím  přežití v extrémních podmínkách 



Biotechnologie v zemědělství 
ekologické zemědělství? 

VLIV ŠKŮDCŮ, CHOROB A PLEVELŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 
 

1. snížení velikosti a váhy zrna 
2. ztráta ve velikosti hlíz a kořenů 
3. zvýšení obsahu vlhkosti 
4. změny v chemickém složení zrna, hlíz a kořenů 
5. odbarvení zrna a hlíz - deformace 
6. tvorba mykotoxinů patogeny 
7. snížení klíčivosti 
8. redukce krmiva 

spotřeba vody  - rezistence k suchu sníží spotřebu, uchování vody rostlinou  
aplikace hnojiv 
chemická kontrola škůdců 

- studium abiotického stresu 

- zlepšení ochrany rostlin vůči škůdcům 

- ochrana životního prostředí 

- zlepšení kvality potravin 

   odstranění hladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 GMO 
        fytoremediace 



Biotechnologie v zemědělství 

1. Rezistence k suchu - využití vody 
 zachování vody v rostlinách -  zvýšení produkce kutinu 
                                                                      prodlužování kořenů 
                                                                      osmotické zabezpečení 
                                                                      ochrana před oxidativním stresem 
2. Techniky opylování 
3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 
4. Rezistence k herbicidům 

přechod rostlin na souš 450 mil let 

ohrožení klimatickým suchem  v ČR –  nejrizikovější oblasti  
nižší polohy na jižní a střední Moravě, 
v prostoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem,  
západně od Pardubic 
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Biotechnologie v zemědělství 

1. Rezistence k suchu - využití vody 
 zachování vody v rostlinách -  zvýšení produkce kutinu 
                                                                      prodlužování kořenů 
                                                                      osmotické zabezpečení 
                                                                      ochrana před oxidativním stresem 
2. Techniky opylování 
3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 
4. Rezistence k herbicidům 

přechod rostlin na souš 450 mil let 

gen kódující protein zvyšující produkci kutinu 

gen kódující stavební protein prodlužující buňky kořene 

geny kódující proteiny, které zabraňují destruktivnímu´účinku vysoké koncentrace iontů zvýšením tvorby 

             transportních proteinů, které pumpují ionty do vakuol 

geny kódující proteiny odpovědné za syntézu malých molekul (osmoprotektantů) stabilizujících membrány 

gen kódující katalasu, která rozkládá kyslíkové radikály (ROS) 
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Biotechnologie v zemědělství 

Rezistence k suchu - využití vody 

Techniky opylování 
Chemická kontrola hmyzích škůdců 
Rezistence k herbicidům 

vývoj samčího gametofytu - spojen s expresí 
genů   - 150 specifických genů, 
               správné načasování 

sporofyt gametofyt 

2n 1n 

rostlina pylová zrna/zárodečný vak 

pohlavní rozmnožování 
přírodní výběr 

pyl.zrna  - exina (ovlivněna sporofytem) 
                                ochrana před UV 
                                lákání opylovačů - barva, vůně 
                                komunikace s bliznou 
                                produkce alergenů 

strategie rostlin 
zabránění samoopylení 



Biotechnologie v zemědělství 
samčí gametofyt 
n TETRASPORE (TES) ® gen je vyžadován ke tvorbě přepážek mezi produkty meiózy,  
             u mutanta všechna čtyři jádra mikrospóry zůstávají ve stejné cytoplazmě  
                                                         polyploidní jedinci 
n GEMINI POLLEN 1 (GEM1) ® gen je vyžadován k orientaci mitotického vřeténka,  
             mutant tvoří dvě symetrická jádra typu vegetativního                    vede ke sterilitě 
n SIDECAR POLLEN (SCP) ® gen je vyžadován k dělení pylu,  
             první symetrická pylová mitóza mutanta dává dvě stejné buňky: jedna extra- 
             vegetativní (sterilní sidecar) a druhá ®vegetativní a generativní, mutace 
                                                    nevede ke sterilitě 
n QUARTET (QRT) ® gen je vyžadován k separaci pylových zrn  
              u mutantů jsou stěny meiotických produktů pylové mateřské buňky fúzovány 
              a zrna se uvolňují v tetrádách 

samičí makrogametofyt 
n FERTILIZATION-INDEPENDENT SEED (FIS) a FERTILIZATION-INDEPENDENT 
ENDOSPERM (FIE) ® geny hrají regulační role ve vývinu semene po oplození, 
        u mutantů se diploidní jádra endospermu vyvíjejí bez oplození, pak atrofují, mutace  
        neovlivňují vaječnou buňku - procesy embryogeneze a vývinu endospermu jsou 
        odlišné 
n MEDEA (MEA) ® mutace genu způsobuje hypertrofii a zánik embrya, není jasné, na jaké 
         úrovni se gen projevuje: zárodečný vak, endosperm nebo maternálně imprintovaný 
         embryonální gen 



Biotechnologie ve šlechtění rostlin 
Selektivní šlechtění rostlin - přírodní genetické diverzity rostlin 
 
Techniky překonání bariér šlechtění 

Bariéry                                                                     Technika překonání  
 
                                        Před oplodněním 
 

selhání klíčení pylu                                                                         odstranění pestíku 

pomalý růst pylové láčky                                                               chemické předpůsobení fytohormony 

pylová láčka neroste                                                                       opylování in vitro 

selhání získání sexuálních hybridů                                              fůze protoplastů 

odlišné číslo chromozomů                                                            chemické navození duplicity chromozomů 

 
 
                                          Po oplodnění 
 

abortace embrya                                                           in vivo/in vitro embryokultutry 

sterilní hybridy                                                               chemická diploidizace (zdvojení chromozómů)    

vývoj semen 



Biotechnologie v zemědělství 
Rezistence k suchu - využití vody 
Techniky opylování 

Chemická kontrola hmyzích škůdců 
Rezistence k herbicidům 

Škůdci v historii 
nálety sarančat (Starý zákon) 

 
ochrana 
saze, tabák  

začátek 19. stol.  - síra na houbové patogeny 
1939 objev DDT  účinek na hmyz     teorie „hmyz  se může stát rezistentní“ 
                        1948 Nobelova cena P. Müller 

50 léta 20. st. - herbicidy - postřiky na plevele (! rezistence na herbicid) 
1972 zákaz DDT (výjimka - boj s malárií v Africe - návrat DDT) 

škůdce  -  hmyz, hlístice 
1861 - v Americe Iowa, Nebraska  
1880 1. pesticid v S. Americe arzénem „Paris green“ 

S rostoucí intenzitou pěstování roste hospodářský význam škodlivých organismů:  
 
objem škod se zvyšuje , stále přibývají nové druhy škodlivých organismů,  zavádějí  se stále nové prostředky 



Biotechnologie v zemědělství 
Rezistence k suchu - využití vody 
Techniky opylování 

Chemická kontrola hmyzích škůdců 
Rezistence k herbicidům 

princip vnitřního systému ochrany rostlin 
- hypersenzitivní odpověď - lokalizace infekce- rostlina odpovídá na infekci -  
   podle  molekul z patogena přes „ROS“, spouští biochemické procesy 
 

 1. vyvolá síťování molekul v BS, zesílí ochranu vůči patogenu 
 2. programuje buněčnou smrt infikované buňky i patogena 
 3. ROS je  pro okolní buňky varovný signál a stimuluje aktivaci  sekundárního 

       obranného systému tzv. „SAR“  

ROS   Reactive oxygen species, reaktivní formy kyslíku    
 
SAR   Systemic acquired resistance, systémově získaná rezistence = 
                                           neinfikované buňky začínají s přípravou na atak patogena 

napadené rostliny  uvolňují signální molekuly  (těkavé látky - druhově specifické) 
 a  varují okolní rostliny ještě před napadením hmyzem 



Biotechnologie v zemědělství 
Rezistence k suchu - využití vody 
Techniky opylování 

Chemická kontrola hmyzích škůdců 
Rezistence k herbicidům 

princip vnitřního systému ochrany rostlin 
-hypersenzitivní odpověď - lokalizace infekce- rostlina odpovídá 
  na infekci - podle molekul z patogena přes „ROS“, spouští biochemické  
   procesy 
1. vyvolá síťování molekul v BS, zesílí ochranu vůči patogenu 
2. programuje buněčnou smrt infikované buňky i patogena 
3. ROS je  pro okolní buňky varovný signál a stimuluje aktivaci  
    sekundárního obranného systému tzv. „SAR“  

     produkují: u různých rostlin různě 
- sekundární metabolity - odstrašení nebo zničení patogena 
- proteiny, inhibující aktivitu  zažívacích enzymů hmyzu 
- enzymy degradující buněčnou stěnu hub (chitinázy) 
- proteiny inhibující překlad proteinů u škůdce 
- antivirové složky degradující virovou RNA, blokují vstup do buňky, zastavují replikaci 

geny, které „SAR“ zapínají, zvyšují rezistenci rostliny 



Biotechnologie v zemědělství 
Rezistence k suchu - využití vody 
Techniky opylování 
Chemická kontrola hmyzích škůdců 

Rezistence k herbicidům   - již v části fytotatologie 

Co je plevel? 
soutěží s plodinou o živiny, světlo a prostor 
intenzívně roste 
podílí se na šíření chorob a škůdců  

lat. herba - rostlina 
řeč. cidó - ničím 

Vznik rezistence plevelů vůči některým herbicidním látkám  = reakce plevelných 
druhů na podmínky současného pěstování rostlin = dlouhodobé působení herbicidů 

Vývoj plevelů na zemědělské půdě  v návaznosti 
na skladbu pěstovaných plodin.  
 
Vznik rezistence plevelů vůči herbicidům.  
 
Problematika invazí a expanzí plevelů.  



Biotechnologie v zemědělství 
Rezistence k suchu - využití vody 
Techniky opylování 
Chemická kontrola hmyzích škůdců 

Rezistence k herbicidům 

Rezistenci vůči herbicidům                          způsobují biochemické, fyziologické 
změny nebo morfologické odlišnosti, které ovlivňují příjem herbicidů rostlinou 
  

- degradují herbicid  

- mění jeho biochemickou funkci v rostlině  

- pozměňují místo na které herbicid v rostlině působí 

Rezistence rostlin vůči herbicidům  
                          
dědičná schopnost odolávat takové dávce herbicidů, při které by za normálních okolností 
byla populace potlačena 

směr pro 
šlechtění 



Aplikace rostlinných 
biotechnologií v životním 

prostředí 
 

takto                                                                      nebo takto 



Biotechnologie životního prostředí 

Těžba a zpracování surovin(těžké kovy- Cd, Pb, prach) 
Průmyslová výroba (barviva) 

Skladování (haldy, kaliště, skládky) 
Zemědělství (pesticidy, herbicidy) 

Domácí odpad (léčiva, detergenty, prací prostředky,) 

či
n

n
o

st
 č

lo
vě

ka
 

půda                    voda                         ovzduší 

znečištění 

degradace 
organismy, produkující látky (enzymy) pro 

cílený rozklad 
 

organismy snižující toxicitu toxické látky 
metylací, dehalogenace, hydroxylace, hydrolýza, deaminace,… 

substrát je 
zdrojem C 
 a energie 

dekontaminace 

+  katastrofy 
Černobyl 
válečné konflikty 

remediace = navrácení k původnímu stavu 



Biodegradace 
všechny  přirozené procesy, 
které jsou uskutečňovány bakteriemi a jinými mikroorganizmy nebo vyššími 
organismy, které vedou k destrukci organických molekul = organický substrát je 
přeměňován až na CO2 
 
Bioremediace   (bakterie, houby) 

spočívá v akceleraci přirozených biodegradačních procesů nebo v cílené biodegradace 
- vede k ozdravení kontaminovaného prostředí - detoxifikace 
mění se na netoxické = neškodné látky - aplikací mikroorganismů 
 

Fytoremediace (rostliny)                                        nízká cena 

využití rostlin k odstranění toxické zátěže (těžké kovy) 
řasy, penízek rolní, rychle rostoucí rostliny (technické konopí,len, slunečnice, kukuřice) 
a rychle rostoucí dřeviny 
 
Zooremediace (zvířata) 

zpracování odpadů pomocí zvířat 
bezobratlí - perlorodky, měkkýši 

Biotechnologie životního prostředí 



Biotechnologie životního prostředí 

nevýhody 
pomalá více než 2 roky 
malé rozměry vhodných rostlin 
málo druhů vhodných rostlin 
není 100% 
problém s rostlinným odpadem 
   - potřeba zvláštních skládek 
        !!!spadené listí 

   - řízené spalování 

Fytoremediace (rostliny) - pasívní technika 

využití rostlin k odstranění, přesunu toxické zátěže (např. těžké kovy) - kontaminantů 
řasy, penízek rolní, rychle rostoucí rostliny (technické konopí ,len, slunečnice, kukuřice)  
a rychle rostoucí dřeviny 

výhody 
mineralizace organických sloučenin 
nízké náklady, pasívní metoda 
bez transportu kontaminované půdy 
energie ze slunečního záření 
nepoškozuje okolí - snížení prašnosti 

estetický přínos 
etický účinek (veřejnosti přijatelný) 

2005 cca 450 rostlinných druhů - tzv. „hyperakumulátory“  
                                                    100 x vyšší akumulace než u ostatních rostlin 

                                         teorie vzniku - obrana vůči hmyzu - hmyz   preferuje 

                                                                                   nízké koncentrace kovu 

Thlaspi careulescens 

X 
bagrování kontaminované zeminy 
transport zeminy 
dekontaminace 



Biotechnologie životního prostředí 
příjem kořeny   -    z půdy 
příjem nadzemní částí rostliny    -   výfukové plyny 

akumuluje 

degraduje 

detoxifikuje 

roste na kontaminované půdě 

produkuje velké množství biomasy 

tolerantní k salinitě a jiným toxickým podmínkám 

poskytuje ekonomické hodnoty - textilní vlákna (len, konopí) 

GMO - gen  
fytovolatizace - bakteriální geny transformovány do rostlin  
                             transgeny merA a merB  
fytoextrakce - gen gsh1 a gsh2 z E. coli do Brassica juncea  

potenciál je v GMO rostlinách 

Laboratoř rostlinných biotechnologií 
Společná laboratoř ÚEB AV ČR, v.v.i. A VÚRV, v.v.i. 
Akademie věd České Republiky 
Mendelova univerzita v Brně 
Ústav experimentální botaniky AV ČR  
Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze  
  
Metoda použita na čištění uranem a radiem znečištěné 
vody v Mydlovarech - kořenová čistírna 

 

ideální rostlina 



Fytoremediace (rostliny) - pasívní technika 

Biotechnologie životního prostředí 

proces substrát cíl rostlina 

fytoextrakce/ 
fytoakumulace 

odstranění toxických látek 
z půdy a vody - akumulací 
rychle rostoucí rostlinou 
(zůstává v rostlině) 

půda, sedimenty, kaly, 
odpadní vody 

toxické kovy 
radionuklidy 

Thlaspi sp., Brassica sp. 

fytostabilizace cílené pěstování 
tolerantních druhů, 
zamezení erozí 

půda, haldy, odkaliště těžké kovy dlouhé a bohaté kořeny 

fytovolatizace odstranění Hg, pomocí 
genu kódujícího reduktázu 
Hg2+ na Hg0 

 a uvolnění do ovzduší 

půdy, sedimenty, 
odkaliště, průmyslové a 
zemědělské odpadní 
vody 

kovy - Se, Hg  
chlorovaná 
rozpouštědla 

stromy, trávy, 
Brassica sp. 

fytodegradace degradace kontaminantů 
rostlinou na netoxické 
látky  

půdy, sedimenty, 
odkaliště, odpadní vody 

ropné látky, pesticidy, 
detergenty 

stromy, trávy 

rhizofiltrace odstranění pomocí 
rostlinných kořenů 

povrchové vody, odpadní 
vody 

těžké kovy - Co, Cu, Cr,  
                      Mn, Ni 
radionuklidy 

Brassica sp., Helianthus, 
vodní rostliny 
hydroponie 

superrostliny??? 

nízké náklady 



kořenová čistička =  umělý mokřad, oddělený od okolí nepropustnou fólií 
                                 využívá samočisticích procesů, probíhajících v propustném 
                                 půdním prostředí za spoluúčasti rostlin 
 
                                 čištění odpadních vod z domácností, skládek a některých 
                                 průmyslových provozů  

Rhizofiltrace 

http://www.nemcovice.cz/content/view/full/3607/ 

rostliny s vysokými 

nároky na výživu 

+ 

bakterie 

!!! může zapáchat 

5x - 10 x nižší náklady 

Člověk čistí odpadní vodu za pomoci zařízení, 

ale příroda to zvládá bez přístrojů a mnohem levněji. 



Fytoremediace (rostliny) - pasívní technika 

využití rostlin k odstranění, přesunu toxické zátěže (např. těžké kovy) - kontaminantů 
řasy, penízek rolní, rychle rostoucí rostliny (technické konopí,len, slunečnice, kukuřice)  
a rychle rostoucí dřeviny 

Biotechnologie životního prostředí 
nízké náklady 

rostlina chemická sloučenina 

pšenice 2,4 -D; MCPA jako zdroj uhlíku 

kukuřice atrazin degradace atrazinu mikroorganismy 
rhizosféry 

fazole diazinon, parathion mineralizace v rhizosféře 

luštěniny nafta 

Kučerová et al. 1999, Chemické listy 

příjem - velikost kořenového systému  
                  přístupnost pro rostlinu, např. cheláty 

transport rostlinou - apoplast (difúzí) 

                                                 symplast (specifické přenašeče) 

místo uskladnění 
hustota rostlin v porostu  

závažnější ekologický a toxikologický význam 
přibližně 16 prvků (Fe, Mo, Mn, Zn, Ni,Co, Cu, 
V, W, Cr, Hg, Pb, Cd, Sb, Ag, a U). 



Budoucnost  fytoremediací 
nízké náklady 

Fytoremediace  v praxi 

lokalita rostliny kontaminant výsledek 

Ural, 1953 odstranění těžkých kovů 

Amana, Iowa hybridní topoly atrazin odstraněna část až 20 % 

Beaverton, Kreton   
 

hybridní topoly   
 

organické látky, kovy  

a amonné sloučeniny  

celkové vyčistění oblasti   
 

lokalita rostliny kontaminant výsledek 

Fukušima 11.3. 2011 slunečnice radioaktivní cesium dekontaminace půdy ?? 

Černobyl 26.4.1986 slunečnice 
jabloně 

cesium, stroncium dekontaminace půdy 
povrchové vody 

pás 30 km - likvidace radioaktivních rostlin 

nebudou spáleny       rozloženy  
a kompostovány - speciální bakterie 

slunečnice spotřebovávají z půdy draslík, který patří mezi 
alkalické kovy stejně jako cesium, draslík není v půdě 
přítomen, květiny využijí právě druhý prvek - Cs 



Biotechnologie v ŽP nízké náklady 

fytomining - fytodobývání, fytodolování 

získávání kovů z rostlin, kde klasická těžba je nevýhodná 
 
rostliny - „těžaři vzácných kovů“ a polokovů 
Au,Th, Co, U, Cd, Ni, Cu, Mn                 

v rostlinách 
hyperakumulátorech 
je akumulace  prvku 
 
  sušina rostliny jako -
“bio-ruda“ 

výhody: 

- obsah kovu v „bio-rudě“ je vyšší než v běžné rudě 

- méně skladovatelného místa 

- zelená technologie jako alternativa 

fytomining Ni pomocí Alyssum bertolonii 

Robinson et al., 1997 
The nickel hyperaccumulator plant Alyssum bertolonii as a potential agent for phytoremediation and phytomining of 

nickel. Journal of Geochemical Exploration.,59(2):75-86 

zlatonosné rostliny 

zlatá jablka 

zlaté kapradí 

hledání nalezišť 

technologie 
budoucnosti? 



Směr rostlinných biotechnologií 
bioplasty   z biomasy (škroby, tuky) 
                     nahrazují fosilní zdroje 
                     výhodou je biodegradace 
 
biopaliva rostlinný materiál a řasy 
                  bioethanol 
 
 
GMO rezistentní rostliny vůči postřikům, hmyzím škůdcům 
          transfer genů pro symbiotickou fixaci dusíku z luštěnin do dalších plodin  
          přenos genů z „C4“ do „C3“ rostlin pro dosažení účinnější fotosyntézy  
          (rýže)    

Transgenozí se přenáší přirozené geny vzniklé evolucí z jednoho organismu do druhého, který se s dárcem genu obvykle 

nemůže křížit, pouze dokáže přenosy mezi vývojově ještě vzdálenějšími organismy. 
 

Geny používané při transgenosi jsou brány z přírody, např.  gen v sóji tolerující glyfosát - je z bakterie rodu Agrobacterium. 

 
Klasičtí šlechtitelé takto pracují dávno, např. smíchali geny pšenice a žita. 



GMO 

Transgenoze – vnášení známých jednotlivých genů do dědičného  

                          základu (poprvé 1978) 

Pro přenos - Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, E. coli  

http://blogs.cas.suffolk.edu/iglesias/2014/04/24/gmos/ 

GMO bez obalu 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/GMO_web_1.pdf 

http://www.inlander.com/Bloglander/archives/2013/09/27/syringes-gas-masks-and-frankenfood-visuals-of-the-gmo-debate
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/obrazky/GMO_obr._fin.png&imgrefurl=http://www.bezpecnostpotravin.cz/nova-publikace-gmo-bez-obalu.aspx&docid=dur5zGKN6bwFFM&tbnid=wJmzlPIimc4Z4M:&w=326&h=482&ei=Vyh3VKvBNpTlas3ngbgL&ved=undefined&iact=c


GMO - transgenní rostliny 
CARTAGENSKÝ PROTOKOL o biologické bezpečnosti  29. 1. 2000  Montreal (OSN – 
program pro životní prostředí UNEP) platnost 11. 9. 2003 

ČR  podepsala 24. 5.2000 (gmo.vscht.cz) nyní 160 států 

● opatření ve státech, které se připojí k projektu (dovoz, vývoz, transport) 

● vzdělání odborníků a informování veřejnosti 

● vytvoření nové legislativy GMO (www.env.cz ) 

● spolupráce při výměně zkušeností 

Svět 2010 - více než 150 mil. ha, více než 20 zemí 

pro vegetační části 

nebo plody 

CÍL PROTOKOLU - zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých 
modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou 
mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. 
  
Protokol je zaměřen především na převoz GMO přes hranice států a má ochraňovat zejména 
státy, kterým dosud chybí vlastní vnitrostátní právní předpisy v oblasti GMO. 



GMO - transgenní rostliny historie 

EVROPA 

 

SRN - Max-Planck-Institut 

Belgie - Universita Ghent 

Švýcarsko- ETH Zurych 

ČR - Biofyzikální ústav Brno (Agrobacterium jako vhodný přenašeč genů) 

ČR - ÚEB ČSAV, České Budějovice (metody modifikací) 

 

2010  1. transgenní hrách v Evropě (ČR, Agritec Šumperk)    

             transgenní len - oleje 



           
FYTOPATOLOGIE  IN  VITRO 



Fytopatologie in vitro 

in vitro selekce  = kultivace buněk se selekčním činitelem (fitrát, inokulum, toxin) 

                           – přežívající buňky jsou regenerovány do rostlin resistentního fenotypu 

Studium interakce     rostlina     x     patogen       v kontrolovaných podmínkách 

 
      Druh        Patogen Typ biologického testu          Cíl 

Coffea arabica Colletotrichum kahawae růst houby na kalusech výběr rezistentních genotypů 

Vitis vinifera Elsinoe ampelina růst kalusu na médiu s patogenem testy rezistence 

Lycopersicon aes. Alternaria alternata testy na izol.listech in vitro hodnocení toxicity 

Pinus taeda Cronartium quercuum embryokultury s houbami  výběr rezistentních embryí 

Triticum aestivum Microdochium nivale listy, semenáčky in vitro výběr rezistentních kultivarů 

ozdravování rostlin 

klonové množení rezistentních taxonů 


