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Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1.1  Předmětem této smlouvy je uplatnění ověřené technologie s názvem „Technologie 

tvorby, charakterizace a využití resyntetizované řepky ve šlechtění“ zpracované na 

pracovišti poskytovatele v rámci řešení projektu MZe QJ1510172 „Využití 

nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů 

v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky“ (dále jen „technologie“). 

1.2 Celé znění technologie je nedílnou přílohou této smlouvy (viz. Příloha č.l) 

 

 

Článek 2 

Autorství technologie a cíl uplatnění technologie 

 

2.1 Autory jsou:  

Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., Mgr. Pavel Vítámvás, 

Ph.D., RNDr. Klára Kosová, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6-

Ruzyně. 

Zástupcem autorského týmu je Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. 

 

2.2 Cílem uplatnění ověřené technologie je poskytnout uživatelům novou technologii 

tvorby specifických materiálů řepky olejky pomocí resyntézy z výchozích komponent 

s využitím vzdálené hybridizace, in vitro postupů a dihaploidního systému dle článku 

1 smlouvy. Cílem ověřené technologie je výzkum a popis nového postupu tvorby 



specifických materiálů řepky pomocí rostlinných biotechnologií. Novým přístupem je 

technologie, která umožňuje efektivní a rychlé vytváření zcela nových, výchozích 

šlechtitelských materiálů řepky s požadovanými vlastnostmi pro rozšíření genofondu a 

jejich zařazení do šlechtitelského procesu. 

 

 

Článek 3 

Úprava vlastnických a uživatelských práv k technologii 

 

3.1 Všechna práva k technologii patří autorům technologie.  

3.2 Uživatel technologie je oprávněn užívat uvedenou technologii po dobu účinnosti této 

smlouvy. 

3.3 Autor/zástupce autorského kolektivu ověřené technologie prohlašuje, že zpracovaná 

ověřená technologie nezasahuje do práv jiných osob z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví.  

3.4 Autor/zástupce autorského kolektivu ověřené technologie prohlašuje, že zpracovaná 

ověřená technologie, vyvinutá v rámci řešení projektu, bude v rámci příslušných 

publikací, případně plánu uplatnění výsledků, přístupná všem potenciálním 

uživatelům. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení  

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

4.2. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě 

číselnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních 

stran. 

4.3. Závazky, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na eventuální 

právní nástupce smluvních stran. 

4.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží 

poskytovatel podpory na řešení projektu, v jehož rámci byla ověřená technologie 

zpracována. 

4.6. Podpis ověřené technologie je nedílnou součástí této smlouvy. Autor/zástupce 

autorského týmu ověřené technologie předá uživateli při podpisu smlouvy popis této 

ověřené technologie v tištěné a elektronické podobě a ten ji tímto přebírá. V případě, 

že ověřená technologie bude následně vydána tiskem, předá poskytovatel 

bezprostředně po vytištění originální výtisk s označením ISBN. 

4.7. Ověřená technologie je poskytována příjemci ověřené technologie bezplatně. 

4.8. Poskytovatel (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) ověřené technologie vloží 

uplatněnou ověřenou technologii do systému evidence RIV. Tato smlouva bude 

uvedena ve zprávě o řešení výzkumného projektu za rok 2018. 

4.9. Poskytovatel nenese žádné právní důsledky za komerční využití ověřené technologie. 

 

 

 

 

 





Příloha č. 1 ke smlouvě o uplatnění ověřené technologie č.: VÚRV-OT-02/2018  

 

 

 

Technologie tvorby, charakterizace a využití resyntetizované řepky ve šlechtění 

 

Anotace technologie ČJ 

 

Ověřená technologie je výsledkem projektu MZe ČR č. QJ1510172. V technologii je popsán 

komplexní postup, umožňující tvorbu specifických materiálů řepky olejky vzdálenou 

hybridizací, spojené s fúzí genomů (tzv. resyntézou) mezi genotypy brukve řepáku (řepice, 

vodnice – mateřská komponenta) a brukve olejné (kadeřávku, zelí, kapusty a kedlubnu – 

otcovská komponenta) s využitím biotechnologických postupů, křížení resyntetizovaných 

materiálů se šlechtitelskými materiály ozimé řepky k přenosu specifických znaků do 

konvenčních materiálů buď pomocí dihaploidního systému nebo klasickými postupy. 

Regenerace resyntetizovaných genotypů bylo dosaženo u 33 kombinací vzdálené hybridizace, 

s průměrným počtem tří odebraných šešulí s nezralými vajíčky, nutných pro získání alespoň 

jednoho resyntetizovaného genotypu; u genotypů s lepší regenerací resyntetizovaných embryí 

bylo dosaženo 5x-10x vyšší účinnosti. Regenerované materiály byly nejprve charakterizovány 

z hlediska fertility, kde podíl fertilních rostlin se pohyboval v rozmezí 40-50 %, podíl 

fertilních rostlin schopných tvorby semen v rozmezí 30-40 %. V další fázi byla ověřována 

kvalita semene z hlediska spektra mastných kyselin, křížitelnost přemnožených materiálů 

s konvenční ozimou řepkou a schopnost odvozování dihaploidů. Byly identifikovány 

materiály s perspektivním zastoupením mastných kyselin, křížitelnosti bylo dosaženo u všech 

materiálů, fertilní dihaploidní regeneranty, schopné přemnožení byly odvozeny u 67 % F1 

kombinací.  

 

Anotace technologie AJ 

 

The Verified Technology is the result of the project of Czech Ministry of Agriculture No. 

QJ1510172. The Technology describes a complex process that allows the production of 

specific oilseed rape materials through distant hybridization of Brassica rapa and B. oleracea 

using biotechnological processes, crossing of resyntesized materials with winter oilseed rape 

to transfer specific traits to conventional materials either by means of a doubled haploid 

system or by conventional techniques and by cross-breeding. Regeneration of resyntetized 

genotypes was achieved in 33 combinations of distant hybridization, with an average of three 

pods with immature eggs to obtain at least one resynthesized genotype; genotypes with better 

regeneration of resyntesized embryos achieved 5x-10x higher success rates. Regenerated 

materials were first characterized from the point of view of fertility, where the proportion of 

fertile plants ranged from 40-50%, the proportion of fertile plants capable of producing seeds 

in the range of 30-40%. In the next stage, the quality of the seed was verified in terms of the 

fatty acids content, the crossability of materials with conventional winter oilseed rape and the 

ability to derive doubled haploids. Materials with a promising fatty acid contents were 

identified, cross-fertility was achieved for all materials, fertile doubled haploid regenerants 

capable of multiplication via seed were derived in 67% of F1 hybrids. 

 

 

 

 

 



A. Předmět a cíl technologie 

 

Řepka olejka (Brassica napus L. ssp. oleifera) patří mezi nejdůležitější olejniny. Z hlediska 

globální produkce oleje je na třetím místě za palmou olejnou a sójou, v Evropě jde o olejninu 

klíčovou. Intenzivním šlechtěním řepky dochází k neustálému zlepšování výnosu semene a 

dalších agronomických vlastností. Šlechtění je v současnosti zaměřeno nejen na tvorbu 

vysoce výnosných odrůd, ale také na specifické složení mastných kyselin v oleji, zvýšenou 

rezistenci vůči významným chorobám a abiotickým stresům, nabývá na důležitosti i šlechtění 

na adaptabilitu ke specifickým půdně-klimatickým podmínkám. Jedním z nejdůležitějších 

předpokladů tvorby výkonných odrůd se ukazuje dostatečná genetická variabilita výchozích 

materiálů, protože dlouhodobé šlechtění na relativně úzký okruh vlastností u řepky postupně 

vede k zužování genetické diverzity šlechtitelských materiálů.  

Řepka olejka vznikla s největší pravděpodobností spontánním mezidruhovým křížením 

brukve řepáku (řepice, B. rapa) a zelné brukve (B. oleracea) nejspíše již v prehistorické době. 

Nelze ale mluvit o zkřížení v klasickém slova smyslu, které závisí na spárování příslušných 

chromozómů od obou rodičů. Chromozómy řepice a brukve se vzájemně nepárují, výsledkem 

oplození je tak zygota řepky se sádkou chromozómů, odpovídající prostému součtu 

chromozómů obou pohlavních buněk (gamet) řepice a brukve, tj. n = 10 + 9 = 19. Protože 

každý chromozóm je v této zygotě zastoupen jen v jednom exempláři, jde o hybrid pouze s 

polovičním (haploidním) počtem chromozómů, podobně jako tomu je u gamet rodičů. 

Pravděpodobně již v počátečních fázích vývoje haploidního embrya však může dojít 

k samovolnému zdvojení chromozómové sádky, čímž embryo získá normální (diploidní) 

počet chromozómů 2n = 2 x 19 = 38. Protože přírodní populace řepky neexistují, dá se 

předpokládat, že spontánní vznik řepky výše uvedeným způsobem byl unikátní jev. Z tohoto 

důvodu také není možné pro obohacení genofondu – na rozdíl od dalších významných plodin 

– použít „plané“ řepky z přírodních sběrů. 

I proto byly v minulosti učiněny pokusy o umělé znovuvytvoření (tzv. resyntézu) řepky 

hybridizací brukve a řepice, nejprve v polních podmínkách. Zástupci výchozích komponent 

pro resyntézu (B. rapa – řepice, vodnice a B. oleracea – kadeřávek, zelí, kedluben, kapusta, 

květák, brokolice apod.) se totiž vyznačují širokou variabilitou z hlediska morfologie i 

agronomických charakteristik a představují perspektivní zdroj heteróze a dalších znaků. I 

když byly experimenty úspěšné, počet takto získaných, životaschopných a fertilních řepek byl 

velmi nízký. Proces je komplikován jak nutností zdvojit chromozómovou sádku haploidní 

rostliny, tak i nefunkčností endospermu vznikajícího semene, který není schopen zárodek 

vyživovat a embryo odumírá již v počátečních fázích vývoje. Značný posun přineslo až 

využití in vitro biotechnologií, které je předmětem této ověřené technologie. Cílem 

technologie je do šlechtitelského procesu řepky olejky v České republice zavést postup, který 

umožňuje rozšířit genetickou diverzitu šlechtitelských materiálů, a to v několika na sebe 

navazujících krocích: křížení – embryo rescue – regenerace resyntetizovaných rostlin a in 

vitro klonování – zdvojení chromozómové sádky a dopěstování rostlin – přenos a stabilizace 

znaků z resyntetizované do konvenční řepky klasickým nebo biotechnologickým postupem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Vlastní popis technologie 

 

1) Postup křížení 

Výchozí otcovské a mateřské rostliny brukve a řepice jsou před začátkem kvetení umístěny do 

podmínek s řízenou teplotou, světelnou intenzitou a fotoperiodou (fotoperioda 16/8 h, teplota 

den/noc 18/14 °C, intenzita osvětlení 84 μmol/m
2
/s), aby byl zajištěn optimální vývoj 

pylových zrn, resp. minimalizován vliv prostředí na rychlost a rovnoměrnost vývoje embryí 

v šešulích. Otcovské rostliny (B. oleracea) jsou před začátkem kvetení jednotlivě izolovány 

např. ve vacích z netkané textilie, aby nedošlo ke kontaminaci pylu jejích květů pylem 

z dalších otcovských nebo mateřských komponent. Před započetím křížení je třeba odstranit 

květy mateřské rostliny, aby se zabránilo nežádoucímu sprášení pylem z okolních květů. Po 

otevření poupat mateřské rostliny (B. rapa) a odstranění všech šesti prašníků pinzetou 

následuje přenesení pylu z květů otcovské rostliny (např. smotkem buničité vaty) na blizny 

mateřské rostliny. Aby byla vyloučena možnost nežádoucího opylení, je třeba dbát na 

desinfekci rukou a nářadí, např. 70% roztokem etanolu. Po opylení jsou jednotlivá květenství 

izolována sáčkem z celofánu, ten fixován kancelářskými sponkami ke květnímu stvolu nebo 

nejbližšímu listu a křížení označeno identifikačním štítkem (datum křížení, identifikace 

otcovské rostliny a počet opylených poupat).  

 

2) Postup tzv. embryo rescue 

Jedenáctý den po opylení jsou jednotlivé šešule i se stopkou odstřiženy z mateřské rostliny, 

umístěny do kádinky a přeneseny do laboratoře v cestovní chladničce. V laminárním boxu 

proběhne povrchová sterilizace šešulí 70% etanolem 2 min., následovaná 20% roztokem 

SAVA 20 min. Po opláchnutí šešulí sterilní chlazenou destilovanou vodou (3 cykly po 5 

minutách) jsou šešule na filtračním papíru pod binokulární lupou podélně naříznuty ostrým 

skalpelem, nezralá vajíčka šetrně vyjmuta jemnou pinzetou nebo preparační jehlou a 

přenesena na povrch kultivačního média DM v Erlenmeyerových baňkách. Po uzavření baněk 

jsou nádobky přeneseny do kultivační místnosti s řízeným režimem (fotoperioda den/noc 16/8 

h, světelná intenzita 250 μmol/m
2
/s, 25 °C). První embrya se objevují zhruba 20–30 dní po 

izolaci. Zelená embrya od délky 2–3 mm jsou přenášena na čerstvé DM médium. Výše 

uvedený postup se nazývá embryo rescue, protože embrya jsou „zachraňována“ na umělých 

živných půdách, nahrazujících nefunkční endosperm semene. Úspěšnost embryo rescue závisí 

jak na šetrnosti manipulace s izolovanými nezralými vajíčky, tak na kombinaci výchozích 

rodičů (tj. genotypu). Pro získání alespoň jednoho embrya je obvykle třeba kultivovat nezralá 

vajíčka z 1–3 šešulí. 

 

3) Postup regenerace rostlin a klonování 

Jakmile embrya dosáhnou délky cca 8–10 mm, jejich děložní lístky jsou z 1/2 až 2/3 

odříznuty pro podpoření vývoje vrcholového (apikálního) meristému. Následuje přenos 

ořezaných embryí na médium RM a snížení teploty v kultivační místnosti z 25°C na 19°C. 

Rostliny s  1–2 pravými lístky jsou přemístěny na čerstvé RM médium, rostliny ve fázi 3–5 

pravých lístků pak na MS médium. Protože všechny takto regenerované rostliny mají 

poloviční počet chromozómů, je u nich třeba provést již zmíněné zdvojení chromozómové 

sádky. Jelikož se tento proces neobejde bez citelných ztrát rostlinného materiálu, je 

doporučováno jednotlivé rostliny ještě v in vitro podmínkách namnožit klonováním 

z nodálních segmentů. Obvyklý postup je příčné rozdělení stonků rostlin v místech nad a pod 

spícím očkem s následnou regenerací rostlin z oček segmentů na MS médiu. Jako dostatečný 

počet pro dopěstování alespoň jedné životaschopné rostliny se zdvojenou sádkou 

chromozómů do fáze kvetení se uvažuje cca 10 ks naklonovaných jedinců. 

  



4) Postup zdvojení chromozómové sádky a dopěstování rostlin 

Rostliny jsou vyjmuty z kultivačních nádob, opláchnuty pod vlažnou tekoucí vodou pro 

odstranění zbytků agarového média. Následuje krátké osušení regenerantů na filtračním 

papíru, ponoření celých rostlinek do 0,05% roztoku kolchicinu, zakrytí nádoby potravinářskou 

fólií a umístění do kultivační místnosti do 25°C na 24 hod. Poté jsou rostliny opláchnuty pod 

mírným proudem vlažné vodovodní vody, ponořeny do 0,15 % roztoku Previcuru na 20 

minut, vysázeny do květníků s výsevním substrátem (nebo perlitem) a umístěny do přepravky. 

Aby se zabránilo vadnutí rostlin, květníky v přepravce musí být po dobu 7–10 dní zakryty 

perforovanou fólií. Následuje dopěstování rostlin konvenčními postupy (přesazování do 

větších nádob, jarovizace – pokud alespoň jeden z rodičů byl ozimého typu, průběžná izolace 

celých rostlin nebo jednotlivých květenství před počátkem kvetení izolačními sáčky, 

odstraňování sterilních rostlin bez prášivého pylu a u rostlin s neschopností samoopylení 

v květu – obvykle z důvodu autoinkompatibility – ruční opylování v poupěti. Rostliny se 

v průběhu dopěstování pravidelně přihnojují a kontroluje jejich zdravotní stav, příp. se 

ošetřují proti chorobám a škůdcům. K největším ztrátám obvykle dochází ve fázi převodu ze 

sterilních do nesterilních podmínek, protože jsou rostliny od počátku navyklé na prostředí 

100% vzdušné vlhkosti bez přítomnosti patogenů a udržované v ideálních světelných, 

teplotních a výživových podmínkách. Ztráty lze v případě dobré kondice in vitro rostlin, 

šetrnou manipulací před/po zdvojování sádky a při vysazování, a umístěním do vhodných 

podmínek udržet pod 20 %. Úspěšnost zdvojení chromozómové sádky haploidů (tzv. 

dihaploidizace) je obvykle 30–60 %. 

 

5) Postup přenosu znaků z resyntetizované do konvenční řepky  

K tomuto účelu byly ověřeny dva technologické postupy: klasický a biotechnologický. 

Konvenční i biotechnologický postup spočívá v prvotním křížení resyntetizovaného materiálu 

s vybraným genotypem konvenční řepky - tzv. donorem (např. šlechtitelský materiál s dobrou 

kvalitou a výkonem, komerční odrůda apod.). Výsledný F1 kříženec je v případě klasického 

postupu buď samoopylen v technické izolaci za vzniku F2 generace, nebo zpětně křížen 

s donorem. V dalších generacích samopylení, resp. zpětného křížení s donorem dochází 

k procesu ustalování šlechtitelského materiálu (tzv. homozygotizaci). V každé následné 

generaci je sledována přítomnost požadovaného znaku(-ů), pocházejících 

z resyntentizovaného materiálu. Výsledkem tohoto procesu jsou téměř uniformní, výkonné 

materiály s unikátním znakem (nebo znaky) původem z resyntetizované řepky. 

Biotechnologický postup využívá již výše vytvořeného F1 křížence jako donorové rostliny 

pro získání 100% homozygótních materiálů pomocí techniky dihaploidů (podrobněji je tato 

technika popsána v certifikované metodice Vyvadilová et al. 2008 „Metodika produkce 

dihaploidních linií pro šlechtění řepky ozimé“). Protože všechny materiály s požadovanou 

kombinací unikátních vlastností a znaků výkonu jsou tímto postupem vytvářeny jednorázově 

během jedné generace, pro výběr požadované kombinace je třeba mít k dispozici dostatečně 

velkou výběrovou populaci odvozených dihaploidních regenerantů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Testování vlastní technologie – protokol o ověření 

 

Ověřování technologie na pracovišti uživatele probíhalo ve třech etapách. V první fázi byly 

vytipovány výchozí materiály pro resyntézu se specifickými znaky a vlastnostmi, provedena 

resyntéza, kvantifikována křížitelnost, výtěžnost resyntetizovaných genotypů, ověřena fertilita 

a možnost přemnožení resyntetizovaných genotypů. Ve druhé fázi byly ověřeny možnosti 

přenosu vybraných znaků z výchozích komponent do resyntetizovaných materiálů 

biotechnologickými metodami, následované možností zařazení klasického postupu přenosu 

znaků do konvenční řepky. Ve třetí fázi byla ověřena možnost použít k přenosu a stabilizaci 

znaků biotechnologické postupy.    

 

1) Ověření resyntézy z výchozích komponent 

 

Jako mateřské komponenty byly použity tři genotypy jarní řepice (B. rapa. ssp. oleifera f. 

praecox) Jumbuck, Ante, Evissa, šlechtitelský materiál vodnice (B. rapa ssp. rapa) V17 a 

čtyři genotypy ozimé řepice (B. rapa. ssp. oleifera f. biennis) Izumrudnaja K 193, Svalöfs 

Duro, Ludowy a Brachina. Dva materiály červeného, resp. bílého zelí (B. oleracea convar. 

capitata) Vysocké AIK resp. Zakamenné byly použity jako otcovské komponenty. Materiály 

byly vybrány na základě kontrastních znaků a vlastností (tab. 1). Resyntéza řepky probíhala 

dle optimalizovaného postupu kultivace izolovaných, nezralých vajíček a regenerace embryí a 

celistvých rostlin (Hilgert et al. 2014).  

 

Celkem 502 šešulí bylo získáno křížením v 600 poupatech. Resyntetizovaná embrya byla 

získána v každé z deseti kombinací křížení. V součtu bylo získáno 256 embryí (k 35. dni od 

začátku kultivace nezralých vajíček). K nasazení šešulí s alespoň jedním zárodkem došlo u 84 

% poupat, v průměru bylo získáno 0,49 embrya na šešuli, resp. 0,43 embrya na poupě (další 

výsledky viz tab. 2). Průměrná křížitelnost se pohybovala v rozmezí 70–91 %. Nejvyšší 

průměrné produkce embryí na opylované poupě (1,28) bylo dosaženo u kombinace Ante × 

Vysocké AIK; u této kombinace bylo zároveň dosaženo nejvyššího celkového počtu embryí – 

77 ks. Dobrých výsledků bylo dosaženo i u většiny ostatních kombinací (viz tab. 2). Lze tedy 

konstatovat, že úspěšnost metody jak z hlediska křížitelnosti tak výtěžnosti embryí byla 

potvrzena i u dalších kombinací, kde jako otcovské komponenty byly použity dva genotypy 

zelí, a jako mateřské jarní typy řepic. 

 

Tab. 1: Genotypy, použité pro resyntézu 

 
 

 

 



Tab. 2: Úspěšnost jednotlivých kombinací křížení, vyjádřená křížitelností (% šešulí z 

opylovaných poupat), průměrným počtem embryí na šešuli (A) resp. na opylované poupě (B). 

J – jařina, O – ozim; otcovské komponenty (Vysocké AIK a Zakamenné) jsou ozimy 

 
 

 

2) Ověření přenosu znaků do konvenční řepky klasickými postupy 
  

Mateřskými komponentami resyntetizovaných řepek byly dva genotypy jarní řepice Jumbuck 

a Ante s vysokou kvalitou oleje, šlechtitelský materiál vodnice V17 a dva genotypy ozimé 

řepice Izumrudnaja a Brachina. Otcovskými komponenty byla dihaploidní linie zelí (B. 

oleracea convar. capitata) Vysocké AIK a tři genotypy kadeřávku (B. oleracea var. sabellica) 

Scarlet, Vates a Kapral. Tyto materiály byly kříženy s konvenční odrůdou ozimé řepky 

Ladoga pro tvorbu F1 křížence (tab. 3) 

 

Analýzy profilů mastných kyselin ukázaly, že všechny resyntetizované (RS) materiály měly 

vysoce nadlimitní obsah kyseliny erukové (17,3 – 42,3 %, konvenční odrůdy do 0,1 %), 

podlimitní zastoupení kyseliny olejové (18,5 – 32,5 %, běžné odrůdy 60 – 70 %) a vysoký 

obsah kys. eikosenové (10,4 – 14,3 %, běžné odrůdy okolo 1 %), viz tabulka 3. U některých 

RS řepek byl zaznamenán zvýšený podíl kys. linolenové ve srovnání s konvenčními odrůdami 

(IZUSCA 14,2 %, ANTVYS 12,2 %, IZUKA 12,0 %), ostatní kyseliny (linolová, palmitová, 

stearová a 6 dalších minoritních) jsou svým zastoupením srovnatelné s běžně pěstovaným 

sortimentem odrůd. Na druhou stranu byly získány RS řepky se zvýšeným zastoupením kys. 

linolenové (12 – 14 %) než mají konvenční odrůdy. Zajímavostí je i výrazný nárůst kys. 

linolenové po křížení VODVYS s Ladogou, kde podobných hodnot nedosahuje žádná z 

mateřských komponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tab. 3: Zastoupení mastných kyselin v oleji výchozích materiálů, RS genotypů a jejich F1 

kříženců s konvenční odrůdou Ladoga 

 
 

3) Ověření přenosu znaků do konvenční řepky biotechnologickými postupy 
 

Šest materiálů RS řepky, vytvořených z kříženců ozimých řepic a kadeřávků (‘Arktus’ × 

‘Pentland Brig’, ‘Bulharská’ × ‘Kadeřávek zelený’, ‘Izumrudnaja K 193’ × ‘Kapral’, ‘Grubers 

Winterrübsen’ × ‘Frosty’, ‘Grubers Winterrübsen’ × ‘Scarlet’ a ‘Svalöfs Duro’ × ‘Kadeřávek 

zelený’) bylo použito ke křížení s donorem kvality ‘Ladoga’ (L) – konvenční, výkonnou 

odrůdou řepky s vysokou embryogenní schopností (viz tabulka 4). K udržování donorových 

rostlin, in vitro diploidizaci, odvozování a dopěstování dihaploidních regenerantů z 

mikrosporových kultur byl použit optimalizovaný postup dle Klíma et al. (2008). Byly 

regenerovány celistvé rostliny, převedeny do nesterilních podmínek a jarovizovány; 

koncentrace trifluralinu v mikrosporové suspenzi byla 2μM. Přemnožení v poupatech (u 

autoinkompatibilních) nebo v květu v technické izolaci (u kompatibilních regenerantů) 

probíhalo konvenčními postupy. 

 

Tab. 4: Materiály, použité pro resyntézu a křížení s donorem kvality 

 



Alespoň jedna rostlina z každého F1 křížení vytvářela semena po samoopylení v květu u 

kombinací ‘Buzel’ × L, ‘Grusca’ × L a ‘Grusty’ × L. Jedna rostlina u kombinace ‘Arkpet’ × L 

vytvářela semena po samoopylení v květu, ale vytvářela krátké šešule se sporadickou násadou 

semen u všech typů opylení, podobně jako v případě rostlin varianty ‘Grusca’ × L. Všechny 

F1 rostliny z varianty ‘Izuka’ × L a ‘Svazel’ × L byly autoinkompatibilní, tj. násada semen 

byla pozorována pouze po opylení v poupěti nebo po opylení cizím pylem (více viz tabulka 

5). U varianty ‘Arkpet’ × L byla ve vrcholových květenstvích pozorována poupata se 

zakrnělými prašníky a abnormální tvar mikrospor. U čtyř z šesti F1 kombinací byla dosažena 

regenerace mikrosporových embryí: ‘Grusty’ × L (135 embryí), ‘Buzel’ × L (108 e.), ‘Izuka’ 

× L (108 e.), ‘Grusca’ × L (64 e.). Průměrná úspěšnost regenerace celistvých rostlin byla 

64%. 

 

Tab. 5: Výskyt autoinkompatibilních rostlin a nasazení šešulí a semen u kříženců RS 

materiálů s donorem kvality ‘Ladoga’ 

 
 

 

Shrnutí 

 

Výsledky potvrdily použitelnost metody resyntézy s využitím biotechnologií pro produkci a 

přemnožení regenenerantů řepky i u širšího spektra kříženců, kde řepice byla použita jako 

mateřská komponenta. Bylo zjištěno, že resyntetizované materiály lze křížit do materiálů 

konvenčních a pro zlepšování jejich vlastností pak využít klasické postupy. Bylo potvrzeno, 

že metoda dihaploidů je pro stabilizaci znaků u kříženců konvenčních a resyntetizovaných 

materiálů použitelná a byly získány fertilní dihaploidní rostliny. DH materiály s dobrou 

násadou semen a s akceptovatelnými agronomickými charakteristikami budou perspektivními 

donory specifické kvality semen, eventuálně dalších vlastností. Ověřená technologie je tak 

rutinně využitelná pro rozšíření diverzity genofondu ve šlechtění této významné olejniny. 



1-2-3-4 

5-6-7-8-9 

 
10-11-12-13 

 
14-15-16-17 

 
1-  Květenství se šešulemi řepice 11 dní po vzdálené hybridizaci, v den odběru 

2-  Šešule řepice s nezralými vajíčky 

3-  Nezralá vajíčka řepice po izolaci na tuhém médiu DM 

4-  Zygotické embryo v časném kotyledonárním stádiu 26 dní po izolaci 

5-  Kotyledonární embryo 33 dní po izolaci 

6-  Embryo 40 dní po izolaci 

7-  Embryo 50 dní po izolaci, na čerstvém DM médiu 

8-  Regenerace prvního pravého listu 55 dní po izolaci 

9-  Počátek regenerace rostliny z embrya 2 měsíce po izolaci, na tuhém médiu RM 

10- Dobře vyvinutý první pravý list – kříženec řepice "Bulharská" a kadeřávek "Frosty"  

11- Regenerant křížence řepice "Svalöfs Duro" a kadeřávku "Frosty" 3 měsíce po izolaci  

12- Regeneranty po aplikaci kolchicinu, vysázené v nesterilních podmínkách (perlit)  

13- Regenerant resyntetizované řepky (řepice "Brachina" × kadeřávek "Kadeřávek zelený") 

14- Morfologie listů výchozích rostlin a z nich resyntetizovaného genotypu (uprostřed) 

15- Morfologie rostlin výchozích rostlin a z nich resyntetizovaného genotypu (vlevo nahoře) 

16- Kvetoucí resyntetizovaná řepka (vodnice "Tokyo Cross" × červené zelí "Vysocké") 

17- Detail fertilního květu (řepice "Arktus" × kadeřávek "Pentland Brig") 
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