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Z HISTORIE, ANEB JAK SE VŠE ZRODILO. 

• V lahůdkářství nedaleko pláže Waikiki na Havaji si v listopadu 1972
povídali pánové Herbert Boyer z Kalifornské university v San Francisku a
Stanley N. Cohen ze Stanford University. První objevil zvláštní enzymy,
které „přestřihují“ DNA v určitém místě tak, že se vzniklé konce zase
snadno spojují. Druhý studoval malé kroužky DNA zvané plasmidy
v bakteriích. Dohodli společný pokus: pomocí Boyerových enzymů vloží
kousek cizorodé DNA do Cohenova plasmidu, který ji vnese do bakteriální
buňky; co to udělá? Když takto vnesli do bakterie DNA představující jeden
z genů žáby, bakterie produkovala příslušnou žabí bílkovinu. Tento
výsledek přednesli v dalším roce na Gordonské konferenci v New
Hampshire. Zrodila se technika rekombinantní DNA, neboli „stříhání
genů“….

PROF. JAROSLAV DROBNÍK



Biotechnology- “Any technique that uses living organisms (or parts of organisms) to
make or modify products, to improve plants or animals, or to develop microorganisms for
specific use.” ... or – all the technology connected with plant and animal life.

Definice biotechnologií podle OECD: Využívání vědy a
technologie na živé organismy nebo jejich části, výrobky a
modely pro přeměnu živých i neživých materiálů za
účelem vytváření znalostí, zboží a služeb.

Definice termínu „biotechnologie“ podle Dohody o biologické
diverzitě (OSN): Je to jakákoli technologie, která využívá
biologické systémy, živé organismy, nebo jejich části, k
určité výrobě, nebo jejich přeměně, či jinému
specifickému použití.



Biotechnologie – aplikace živých organismů nebo
systémů od nich odvozených pro průmyslové účely.
Důležitými oblastmi biotechnologií jsou:
a/ genové inženýrství nebo technologie rekombinantní
DNA, b/ průmyslové inženýrství (např. produkce antibiotik
fermentačními postupy), c/ produkce monoklonálních
protilátek, d/ biosenzory, e/ biokatalyzátory (imobilizované
enzymy), f/ odstraňování odpadů biodegradací, g/
koncentrování minerálů pomocí mikroorganismů, h/ studie
vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů za účelem
přípravy nebiotických syntetických katalyzátorů.



Geneticky modifikované rostliny / potraviny



Genomika

Cílem genomiky je poznat úplnou dědičnou informaci
organismů a pochopit a vysvětlit její funkci.

Genomika nám již dnes poskytuje velmi mocné nástroje k
praktickému využití genetické informace v biotechnologických
projektech, v medicíně a v zemědělství. Molekulární genetika a
v ní pak genomika jsou dnes snad nejrychleji se rozvíjejícími
vědními disciplinami.



Genomika

Genomika studuje strukturu genomu (strukturní genomika),
jeho funkci (funkční genomika), variabilitu genomu v rámci
populací (populační genomika) a porovnává genomy různých
organismů (komparativní genomika).

Co je to genom?
Hans Winkler – 1920 – genom = gene + ome (úplný soubor jednotek)
Genom = veškerá DNA, která představuje jednu úplnou kopii dědičné
informace organismu
Genomika – Thomas Roderick – 1986 – kompletní mapování,
sekvenování a charakterizace genomů



Struktura a velikost genomu

Většina DNA se nachází v buněčném jádře – jaderný genom



Struktura a velikost genomu

Většina DNA se nachází v buněčném jádře – jaderný genom

Část dědičné informace je lokalizována v organelách –
mitochondriích a chloroplastech – mitochondriální a
plastidový (chloroplastový) genom



Struktura a velikost genomu

Genom tvoří:
• kódující sekvence

strukturní geny, geny pro rRNA,
regulační sekvence

• nekódující sekvence
tandemové repetice (satelitní DNA),
transpozómy a retrotranspozómy…



Struktura a velikost genomu

Satelitní DNA člověka

Lidská DNA má průměrný obsah GC=40.3% a
průměrnou hustotou 1,701 g/cm3. Všechny
fragmenty DNA, které mají přibližně tyto
parametry, tvoří v hustotním gradientu hlavní
frakci. Satelitní frakce o průměrné hustotě 1,687;
1,693 a 1,697 g/cm3 obsahují repetitivní DNA.
Podíl GC bazí těchto sekvencí je odlišný, a proto
migrují do prostředí s jiným hustotním
gradientem.



Struktura a velikost genomu

distribuce kódujících a nekódujících
sekvencí v rostlinném genomu



Struktura a velikost genomu

Vyjadřování velikosti genomu:

MB („megabáze“) Mbp („milióny párů bazí“)
pg („pikogramy“) C-value (hodnota „C“)

Arabidopsis thaliana - 125 MB
(1C = 0.16 pg; ~ 157 Mbp; 2n=10 )

Triticum aestivum - 17 000 MB
(1C = 16,55 pg; 15996 Mbp; 2n = 42)



Struktura a velikost genomu

Base pairs Notes
Phi-X 174 5,386 virus of E. coli

Human mitochondrion 16,569

Mycoplasma pneumoniae 816,394 the smallest true organisms
E. coli 4,639,221
Agrobacterium tumefaciens 4,674,062

Saccharomyces cerevisiae 12,495,682
Neurospora crassa 38,639,769
Arabidopsis thaliana 115,409,949 a flowering plant (angiosperm)

Drosophila melanogaster 122,653,977 the "fruit fly"
Anopheles gambiae 278,244,063 mosquito vector of malaria

Humans 3.3 x 109

Rice 4.3 x 108

Amphibians 109 - 1011



Struktura a velikost genomu

paradox hodnoty C („C-value paradox“)
- velikost genomu nekoreluje s fylogenetickýcm postavením druhu
- Genlisea aurea – 0.065 pg DNA, 63.6 Mb
- Paris japonica – 152.23 pg, 148880 Mb
- Viscum album – 102.9 pg, 100700 Mb

Zvětšení velikosti genomu rýže v důsledku namnožení 3 transpozónů
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● Velikost rostlinného genomu



Struktura a velikost genomu

Sekvenování genomů – „čtení“ prvotní informace obsažené v
molekule DNA

• 1977 bakteriofág øX174 (5,386 bp, 11 genů)
• 1995 Haemophilus influenzae (1,830,140 bp, 1,743 proteinů)
• 1996 Saccharomyces cerevisiae (12,156,677 bp, 6,217 proteinů)
• 1997 Escherichia coli (4,639,221 bp, 4,288 proteinů)
• 1998 Caenorhabditis elegans (97 Mb; 19,000 genů)
• 2000 Arabidopsis thaliana (115 Mb, 25-30,000 genů)
• 2002 myš (2,7 Gb)
• 2001 (2003) člověk (3,1 Gb)
• 2002 (2005) rýže (430 Mbp)



Sekvenování genomů
Method Accuracy Read length Reads per Run Time per 

Run
Cost per 
1million bases 
($)

Pros

454 Life Sciences
Pyrosequencing

99.9% 100-700 bp 1 million bases 24 hours 10$
(90,000)

Fast
Long Read Size

Pac Bio
Single Mol
Real time Seq

99.9% 5-10 kbp 400 Mega 
bases

2 hours 1$
(150,000)

Very Fast
Longest Read length

Life Tech Ion Torrent Semi-
conductor Seq

98% 400 bp Up to 80 million 
bases

2 hours 1$
(80,000)

Fast
Less Expensive Equipment

ABI SOLiD Sequencing by 
Ligation

99.9% 50+50 bp 1.4 billion bases 2 Weeks 0.1$
(90,000)

Low cost per base

Illumina Sequencing by 
Synthesis

98% 50-300 bp Up to 3 billion 10 days 0.05$
(125,000)

Very low cost per base
High seq yield

Sanger
Chain termination

400-900 bp - 1-3 days 2400$



Struktura a velikost genomu

Zpracování (obrovských objemů) dat – bioinformatika

Analýza velkých objemů genomických, proteomických a
metabolomických dat vyžaduje sofistikované algoritmy a
výkonné počítače.
Rychle se rozvíjející oblast biologie x extrémní nedostatek
kvalifikovaných bioinformatiků.



Bioinformatika



Bioinformatika



Bioinformatika
- zpracování sekvenačních dat a anotace genomů, modelování struktury
proteinů, analýza genové exprese, srovnávaní genomika, evoluce genomů...

analýza toku informace v buňce



GMO – geneticky modifikované organismy



GMO – geneticky modifikované organismy

Inženýrství genetické (genetic engineering). Vývoj a využití
experimentálních postupů k cílenému měnění genomu
organismů s následným využitím v praxi; v širším smyslu
zahrnuje i klasické šlechtitelské postupy.

Inženýrství genové (recombinant DNA technology, gene
splicing, molecular cloning, plasmid engineering). Technologie
přípravy rekombinantních molekul DNA; součást genetického
inženýrství.

Transgenoze (transgenosis). Přenos klonovaného genu do
eukaryotického genomu.



GMO – geneticky modifikované organismy

nejedná se o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů = syntetická biologie

GMO = organismus, jehož dědičný materiál byl změněn
genetickou modifikací, tedy cílenou změnou dědičného
materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne
přirozenou rekombinací. Jedná se o vnesení cizorodého
dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného
materiálu za použití technik rekombinantní DNA a
transgenoze.



GMO – geneticky modifikované organismy

• Vznikají procesem transgenóze – přenosem genu z jednoho
organizmu do druhého (rostliny).

• Proces genetické modifikace začíná identifikací donorového genu,
jeho izolací a vnesením do vektoru – plasmidová DNA.

• Vektor s daným genem je do rostliny přenesen buď mechanickou
cestou (nastřelování zlatými mikročásticemi na jejichž povrchu je
vektor nanesen) nebo pomocí bakterie Agrobacterium
tumefaciens.

• Rostliny jsou po genetické modifikaci podrobeny genetické
analýze a selekci. Následně vstupují do procesu šlechtění a
registrace nových odrůd.

Co to jsou geneticky modifikované rostliny?



GMO – geneticky modifikované organismy

• Genové inženýrství a transgenní rostliny
– Zlepšení rostlin – vnesení nových vlastností nebo zvýraznění

stávajících
– The stable introduction of foreign genes into plants represents one of the most

significant developments in a continuum of advances in agricultural technology –
Gasser and Raley, Science 244: 1293 (1989)

• Tři stadia (úrovně) genového inženýrství rostlin
– Rezistence (přenos jednoho dominantního genu)
– Zlepšení výnosu a kvality (přenos více genů)
– Modifikace biosyntetických drah (komplexní přenos, vize

budoucnosti)



GMO – geneticky modifikované organismy

• Rezistence – typické pro většinu komerčně dostupných GMPs
– Herbicidní rezistence
– Rezistence hmyzím škůdcům
– Rezistence chorobám (houby, bakterie, viry)
– Zvýšená rezistence abiotickým stresorům

• Zvýšení kvality produktu
– Zlepšení nutriční kvality (sacharidy, mastné kyseliny, vitamíny)
– Obchodní ukazatele – oddálené dozrávání, „atraktivnost“

• Modifikace metabolických drah
– Olejniny, zlatá rýže, fixace dusíku

• Produkce nových látek (hormony, protilátky, farmaka, bioplasty)



GMO – geneticky modifikované organismy

Proces tvorby GMO rostliny:

rostlina tabáku transformovaná 
genem pro luciferázu



GMO – geneticky modifikované organismy

Metody transgenóze rostlin:

Nepřímé vnášení klonovaných genů do rostlin pomocí bakterií
rodu Agrobacterium

– disková metoda transgenoze
– působení suspenze A. tumefaciens na vzrostné vrcholy
– kokultivace protoplastů a A. tumefaciens
– infiltrace bakterií do rostlinných pletiv – transformace květů a pletiv

Přímá transformace
– transformace protoplastů
– pomocí lipozómů
– koprecipitace cizorodé DNA s fosforečnanem vápenatým
– elektroporace, mikroinjekce
– mikroprojektily



GMO – geneticky modifikované organismy

Rostlinný tumor – infekce bakterií r. Agrobacterium



GMO – geneticky modifikované organismy

Vnášení klonovaných genů do rostlin pomocí 
bakterií rodu Agrobacterium



GMO – geneticky modifikované organismy

Přímá transformace pomocí elektroporace a mikroprojektilů

„genové dělo“elektroporátor



GMO – geneticky modifikované organismy

Přímá transformace pomocí elektroporace a mikroprojektilů



GMO – geneticky modifikované organismy

Přímá transformace pomocí elektroporace a mikroprojektilů

embryogenní kalus

regenerace somatických emryí

detekce aktivity markerovacího genu - GUS



GMO – geneticky modifikované organismy

Přímá transformace pomocí elektroporace a mikroprojektilů – aktivita GUS



GMO – geneticky modifikované organismy

Přímá transformace pomocí elektroporace 
a mikroprojektilů - detekce aktivity GFP



GMO – Přínosy transgenních rostlin



GMO – Přínosy transgenních rostlin

• Tolerance/rezistence k herbicidům.
• Rezistence k chorobám a škůdcům, rezistence k virům.
• Systémy řízené pylové sterility – tvorba F1 hybridů.
• Prodloužení doby zrání plodů a skladovatelnosti.
• Modifikace olejů, škrobu a proteinů.
• Zvýšená tolerance ke stresům (sucho, zasolení, těžké

kovy...).
• Architektura rostliny (trpasličí rostliny).
• Zvýšení obsahu minerálů, vitaminů a protinádorových látek.
• Eliminace alergenů z některých plodin.
• Produkce farmaceutických látek (jedlé vakciny).



GMO – Nejčastěji využívané transgeny

• Transgeny pro toleranci k herbicidům
• Transgeny pro rezistenci k hmyzím škůdcům
• Transgeny pro pylovou sterilitu
• Transgeny pro rezistenci k virům
• Transgeny pro změnu syntézy mastných kyselin (změna

spektra MK v semenech)
• Transgeny pro změnu spektra zásobních proteinů
• Transgeny pro prodloužení dozrávání
• Transgeny pro průmyslově významné enzymy
• Transgeny pro protilátky
• Geny pro biosyntézu β-karotenu v rýži („žlutá rýže“) …



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro toleranci k herbicidům

• glyfosát (N-(fosfonomethyl)-glycin), Roundup
– gen pro enzym EPSP (5-enolpyruvátšikimát-3-

fosfátsyntáza)
• nadprodukce enzymu (klonované geny z Petunia a

Arabidopsis)
• modifikovaný enzym (geny z bakterií Salmonella

typhimurium, Escherichia coli, Agrobacterium
tumefaciens, nebo z Petunia a Arabidopsis)

– gen pro enzym GOX (glyfosátoxidoreduktáza), gen
z bakterie Achtomobacter



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro toleranci k herbicidům

• glufosinát (phosphinotricin, 4-[hydroxy-(methyl)-
phosphinoyl]-D,L-homoalanin), Liberty, Basta,
Finale, Radicale
– gen pro enzym fosfinotricin-N-acetyltransferázu

• gen bar klonovaný z bakterie Streptomyces
hygroscopicus

• gen pat klonovaný z bakterie Streptomyces
viridochromogenes



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro toleranci k herbicidům

• herbicidy blokující ALS (acetolaktátsyntetázu) -
chlorsulfuron (1-(2chlorfenylsulfonyl)-3-(4methoxy-
6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-močovina), Glean
– gen pro enzym ALS mutovaný ve vazebném místě pro herbicid

• gen csr1-1 klonovaný z Arabidopsis thaliana
• gen SuRB/Hra klonovaný z Nicotiana tabacum

• tolerance k bromoxynilu
– gen bxn pro enzym nitrilázu



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro rezistenci k hmyzím škůdcům
• transgen pro δ-endotoxin Bacillus thuringiensis

– gen pro Bt-toxin integrovaný do chloroplastové DNA
– geny CryIA(a), CryIA(b), CryIA(c), CryIIA, CryIIIA, CryIIIB

• inhibitory proteáz a amyláz
– geny pro inhibitory cysteinové a serinové proteázy
– gen pro inhibitor α-amylázy z fazolu

• chitinázy
– geny pro chitinázy

• lektiny
– gen pro WGA (wheat germ aglutinin) ze zrn pšenice
– gen pro GNA (Galanthus nivalis aglutinin) ze sněženky



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro pylovou sterilitu

• systém Barnasa - Barstar
– gen pro barnasu (extracelulární RNáza) z bakterie

Bacillus amyloliquifefaciens
– gen pro barstar (inhibitor barnasy) z bakterie Bacillus

amyloliquifefaciens
• transgen obsahující promotor TA29 – specifická exprese

barnasy v buňkách tapeta vedoucí k úplné pylové sterilitě
• geny pro toxické proteiny

• toxin cholery, záškrtu A, gen pro tymidinkinázu viru HSV
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Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro rezistenci k virům

• rezistence vyvolaná genem pro plášťový protein
– gen pro plášťový protein viru TMV, PVY, SNV, Y

• rezistence k proteinu pro přenos z buňky do
buňky (movement protein)
– gen pro mutantní MP nebo pro inhibitory MP

• rezistence založená na antisence RNA
– geny pro antisence RNA

• rezistence vyvolaná rostlinnými transgeny
– gen N z tabáku (hypersenzitivní reakce) proti TMV



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro změnu syntézy mastných
kyselin (změna spektra MK v semenech)

• gen pro 1-acylglycerol-3-fosfátacetyltransferázu
• zvýšení obsahu kyseliny erukové u řepky

• antisens konstrukt ke genu pro steroyl-ACP
desaturázu

• zvýšení hladiny kyseliny stearové

• gen pro δ-6-desaturázu ze sinice Synechocystis
• zvýšení hladiny kyseliny γ-linolenové



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro změnu spektra zásobních
proteinů

• syntetický gen pro zásobní protein s vysokým
obsahem methioninu

• zvýšení obsahu methioninu v zásobním proteinu u batátů

• gen pro zein 21 kDa
• gen pro 2S albumin z paraořechu
• gen pro albumin 2S ze slunečnice

• geny použity pro transgenosi kukuřice, řepky, fazole, lupiny, vikve
– zvýšení obsahu lysinu a methioninu v semenech



Nejčastěji využívané transgeny

Transgeny pro prodloužení dozrávání

• antisens konstrukce genu pro polygalakturinázu
s 35S promotorem

• inhibice aktivity PG při zráni plodů rajčat
• antisens konstrukce genu pro ACC-syntházu (1-

aminocyklopropan-1-karboxyláza syntáza)
• inhibice genu pro tvorbu ethylenu (oddálení dozrávání

rajčat, prodloužení životnosti řezaných květů)
• gen Etr1-1 (ethylene response) z A. thaliana

• protismyslová konstrukce genu prop receptor etylenu
zpožďující projevy senescence květů



Nejčastěji využívané transgeny –
perspektiva

Transgeny pro protilátky

• transgeny pro protilátky – Ig
• imunomodulace antigenů, „imunizace“ rostlin proti

patogenům

• geny pro protein spaA (x zubní kaz)
• gen pro povrchový antigen hepatitis B (HBsAg)
• gen pro termolabilní enterotoxin B z E.coli a

podjednotka B toxinu cholery
• rostlinné vakciny



Transgeny pro farmakologicky využitelné
látky

• transgeny pro proteiny
• hirudin, cytokin GM-CSF, F VIII, lysozymy

• geny pro proteiny typu inzulinu
• transformace okřehku

Nejčastěji využívané transgeny –
perspektiva



Transgeny pro průmyslově významné
enzymy

• gen pro fytázu z Aspergillus niger
• gen pro xylanázu z Clostridium thermocellum,

Ruminococcus flavefaciens
• gen pro endo-β-(1,4)-glukanázu z Trichoderma

reesei
• gen α-amylázu z Bacillus licheniformis

Nejčastěji využívané transgeny –
perspektiva



Transgeny pro průmyslově významné látky

• produkce polymerů fruktózy
• akumulace polyfruktanů (alternativní sladidlo,

organický polymer), gen pro levansacharázu
• produkce biodegradovatelných polyesterů

• propdukce poly(3-hydroxybutyrátu) a poly(3-
hydroxyalkanoátu)

• geny phbA, phbB, phbC
• produkce ligninů
• produkce škrobu

Nejčastěji využívané transgeny –
perspektiva



Transgeny pro modifikaci fyziologického
vývoje rostlin

• transgenní rostliny tolerantní ke stresům
• modifikace barvy květů

• gen pro antisence RNA chalkonsyntázy, gen pro dhf4r

• geny pro biosyntézu β-karotenu v rýži („žlutá
rýže“)

• bakteriální gen pro fytoen desaturázu a geny pro fytoen
syntázu, β-karoten desaturázu a lykopen cyklázu
z Narcissus pseudonarcissus

Nejčastěji využívané transgeny –
perspektiva



GMO – GURT = technologie terminátoru

Jedna z forem „Genetic Use Restriction Technologies“ (GURT)
Gen zvaný terminátor způsobuje, že dochází k zablokování
vývoje semen, aborci embryí a rostliny zůstávají sterilní.

V rozvojových zemích třetího světa se až 80% sadby bere z
předcházející úrody anebo se získává výměnou s ostatními
zemědělci. Drobní farmáři na celém světe budou závislí na
několika nadnárodních společnostech, které si za geneticky
upravovaná semena budou diktovat vlastní ceny.



GMO – informační zdroje

MŽP ČR
MZe ČR
MZ ČR

ISAAA



GMO – transgenní zemědělské plodiny
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GMO – transgenní zemědělské plodiny
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GMO – transgenní zemědělské plodiny



GMO – pěstování v ČR

V ČR lze pěstovat pouze geneticky modifikované (GM) plodiny,
které byly uvolněny do oběhu na základě evropských předpisů
postihujících proces schvalování nových GM organismů.
Pro běžné komerční využití lze pěstovat pouze GM odrůdy
polních plodin zapsané ve Státní odrůdové knize (úřední
seznam odrůd rostlin, které jsou v ČR zaregistrovány) nebo ve
Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a
zelenin.
Na národní úrovni nejsou k současnému datu ve Státní
odrůdové knize zapsány žádné odrůdy GM plodin.



GMO – pěstování v ČR

V ČR lze pěstovat pouze geneticky modifikovanou
kukuřici MON 810 (registrována pro pěstování v EU).

V EU schváleno 65 odrůd GM rostlin, bakterie a kvasinka pro 
dovoz a použití: 
38x kukuřice, 10x bavlník, 12x sója, 4x řepka olejka, 
1x řepa, 1x bakterie, 1x kvasinka.



GMO – pěstování v ČR

• specifický přístup EU ke GMO
– specifický přístup před i po schválení GMO
– princip předběžné opatrnosti (s GM plodinou je nutné, i po
schválení a prohlášení za stejně bezpečnou jako její konvenční
forma, nakládat odděleně od ostatní produkce a sledovat dále v
celém výrobním řetězci).
– pro dodržení těchto cílů zavedena specifická pravidla pro
pěstování GM plodin - tzv. pravidla koexistence.

• zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů



GMO – pěstování v ČR

od roku 2005 pěstována Bt kukuřice MON810 
v roce 2010 pěstována odrůda GM bramboru Amflora (150 ha)

plocha pěstování GM kukuřice v ČR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plocha 150 ha 1290 ha 5000 ha 8380 ha 6480 ha 4 680 ha 5090 ha 3050 ha 2560 ha 1754 ha

počet

pěstitelů

51 82 126 167 121 82 64 42 31 18

0,05 % 0,47 % 1,83 % 2,91 % 2,39 % 1,66 % 1,66 % 0,94 % 0,77 % 0,50%



GMO – pěstování v ČR

• maximální rozsah pěstování GMO v ČR – přes 8000 ha v
roce 2008 (2000 ha v Jihomoravském kraji, 1600 ha ve
Středočeském kraji, 900 ha v Plzeňském kraji)

• od roku 2008 plocha pěstovaných GMO rostlin trvale klesá

• brambory, len, tabák, slivoně, řepka, řepa - pěstují pouze v
minimálním rozsahu v rámci polních pokusů určených k
vědeckým účelům nebo v rámci registračních pokusů

• v LPO není uvedena žádná GM plodina, pěstované hybridy
kukuřice jsou registrovány v Evropském katalogu



GMO – označování GM potravin a krmiv

pokud obsahuje, sestává, je vyrobeno z GMO nebo obsahuje
složky vyrobené z GMO a tento obsah je vyšší než 0,9 % v
produktu podléhá produkt označování



GMO – pěstování v ČR a princip koexistence

Koexistence GM a klasických systémů
Pojem koexistence můžeme vnímat ve dvou úrovních:
• v širším slova smyslu jako souběžnou existenci dvou a

více různých pěstitelských technologií - konvenční bez
GM plodin, s GM plodinami či využívající postupů
ekologického zemědělství.

• v užším slova smyslu je koexistence chápána jako možnost
zemědělce rozhodnout se, jakou pěstitelskou technologii
bude využívat.



GMO – pěstování v ČR a princip koexistence

Koexistence GM a klasických systémů
• Informační povinnost před a po zahájení pěstování GM

plodiny
• Dodržení stanovené minimální vzdálenosti pěstování

GM plodiny vůči jinému porostu téže plodiny
• Vyznačení místa pěstování GM plodiny
• Uchovávání údajů o pěstování a dalším nakládání s GM

plodinou.



Plant genomics and GMO/GMP

• principles of coexistence
• co-existence of multiple cultivation/growing systems:

– conventional without GMO
– conventional with GMO
– organic (ecological) agriculture

GMO growing in different agricultural systems



Plant genomics and GMO/GMP

• principles of coexistence
– liability to notify GMO cultivation
– isolation distances
– evidence / GMO cultivation records

GMO growing in different agricultural systems

minimum isolation distance

GMO maize non-GMO maize

minimum isolation distance in organic agriculture

GMO maize non-GMO maize



GMO – pěstování v ČR a princip koexistence

Koexistence GMO x nonGMO x EZ

• Ekologické zemědělství je celosvětově zastřešeno mezinárodní organizací
IFOAM (International Federation for Organic Agriculture Movements), jejíž
standardy nepřipouští žádné použití GMO nebo jejich produktů a ani
produktů, které již neobsahují vnesenou DNA, ale jsou vyrobeny z GMO,
nebo jejich pomocí.

• Pěstování GM plodin v blízkosti ekofarem představuje reálné riziko pro
ekologické zemědělce. Přenos pylu z porostů GM plodin pěstovaných
konvenčně hospodařícími farmáři může přímo ohrozit ekonomickou
existenci ekofarmy. Podobně může být postižen např. konvenčně
hospodařící farmář, který deklaruje, že prodává pouze „GMO free“
potraviny.



GMO – pěstování v ČR a princip koexistence

Koexistence GMO x nonGMO x EZ

• U ekologických včelařů prakticky každé pěstování kvetoucí GM plodiny
v okruhu 3 km od stanoviště včelstva znamená kontaminaci úlu a včelích
produktů GM pylem se všemi důsledky. Dolet včel za snůškou je okolo 3
km (britské zdroje uvádí až 4,5 km) a včely tak mohou kontaminovat pylem
GM plodin poměrně velká území (prakticky to znamená nebezpečí přenosu
pylu včelami mezi porosty vzdálenými 6-9 km a včely nejsou jedinými
opylovači). Kontaminace pozemků ekofarmy pylem GM plodiny je
důvodem ke zrušení registrace pro ekologické zemědělství.



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce na základě:

• fenotypové charakteristiky (herbicidní tolerance)

• enzymatické aktivita (produkty transgenů)
• imunodetekce (ELISA)

• detekce na úrovni DNA
• přímá hybridizace s DNA transgenu (biočipy)
• PCR (amplifikace transgenu a jeho detekce)
• kvalitativní PCR
• kvantitativní PCR



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction)

Saiki, Mullis
1985 - Klenow fragment
1988 - Taq poly

 templát DNA
 dNTPs
 primer(y)
 termostabilní DNA polymeráza
 pufr, Mg2+
 termocykler



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction)
• denaturace DNA - ssDNA
• nasednutí primerů (annealing)
• syntéza nového řetězce DNA
• opakování tohoto sledu kroků cca 30-45x
•  enormní namnožení „amplifikace“ daného úseku DNA



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce transgenu v bramborách pomocí PCR a RT-PCR
transgen = GN lectin, endogen - UDP-glucose pyrophorylasa(UGPasa)



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce transgenů pomocí DNA čipů



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce transgenů pomocí DNA čipů



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce transgenů pomocí DNA čipů



Detekce transgenů v rostlinách, zemědělských produktech
a potravinách

Detekce transgenů pomocí DNA čipů



Rizika spojená s pěstováním geneticky modifikovaných
plodin v České republice a jejich možné dopady na životní
prostředí

• V ČR GM plodiny pěstovány velmi omezeně – nyní jen
Bt hybridy kukuřice.

• Brambory, len, tabák, slivoně, řepka, řepa - pěstovaly či
pěstují se pouze v minimálním rozsahu v rámci polních
pokusů určených k vědeckým účelům nebo v rámci
registračních pokusů.



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Pěstování GM plodin ve světě - více než polovina (55%)
populace žije ve 28 zemích, kde jsou pěstované na 180 mil.
ha biotech plodiny. Celková plocha pěstování biotech plodin
je cca 10% ze světové rozlohy orné půdy.

• Celosvětový nárůst pěstování GM plodin o 3-4%.
• V EU pokles o 3% oproti roku 2013.
• V ČR pokles o 32%.



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Zavedení pěstování GM plodin snížilo používání pesticidů v
průměru o 37%, zvýšilo výnosy v průměru o 22% a zvýšilo
zisk zemědělců o 68%.

• Biotechnologické plodiny přispěly k potravinové
bezpečnosti, k udržitelnosti životního prostředí - zvýšení
produkce plodin, snížení spotřeby pesticidů, snížení emisí
CO2 , snížení potřeby orné půdy.



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Neutuchající diskuse na téma bezpečnosti potravin z
biotech plodin x výrazný nárůst pěstitelských ploch a
akutní potřeba nových technologií (transgeny, cisgeny,
biotechnologie) ve šlechtění.

• Nepotravinářské využití (non-food Biotech crops) - rostliny
jako bioreaktory, využití GM rostlin jako producentů surovin
a substancí pro chemický a farmaceutický průmysl.

• Bioenergetika jako perspektivní oblast pro GMO
technologie.



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Bioenergetika, nepotravinářské využití GMO



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Bioenergetika, nepotravinářské využití GMO

• Využití GM rostlin jako producentů surovin a substancí pro 
chemický a farmaceutický průmysl

• rostliny jako bioreaktory - „výroba“ monomerů pro 
biodegradovatelné plasty 

• výroba substancí pro farmaceutický průmysl - „molecular 
farming“

• jedlé vakcíny



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Bioenergetika, nepotravinářské využití GMO



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Bioenergetika, nepotravinářské využití GMO



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• Rozvoj rostlinných biotechnologií umožnil přípravu
rekombinantních molekul - xenogenních (cizorodých)
proteinů, které lze využít pro přípravu protilátek a jedlých
vakcín v rostlinách ve velkých množstvích a za poměrně
nízkou cenu.

• Existují dva přístupy - genetická transformace rostlinného
genomu nebo užití rostlinných virových vektorů nesoucích
gen kódující cizí protein (virus není součástí genomu
rostliny a nepřechází do dalších generací).



Rizika spojená s pěstováním GM plodin
Produkce „biofarmaceutik“ v transgenních rostlinách

Human proteins
Anticoagulant Tobacco Human protein C 
Thrombin inhibitor Canola Human hirudin
Neutropenia Tobacco Human granulocyte-macrophage 

colony-stimulating factor 
Growth hormone Tobacco Human somatotropin
Growth hormone Tobacco Nuclear expression 
Anemia Tobacco Human erythropoietin 
Antihyperanalgesic by opiate activity Arabidopsis Human enkephalins 
Wound repair and control of cell proliferation Tobacco Human epidermal growth
Hepatitis C and B treatment Rice, turnip Human interferon-alpha 
Hepatitis C and B treatment Tobacco Human interferon- beta 
Liver cirrhosis, burns, surgery Tobacco Human serum albumin 
Blood substitute Tobacco Human hemoglobin alpha, beta 
Collagen Tobacco Human homotrimeric collagen 
Cystic fibrosis, liver disease and hemorrhage Rice Human alpha-1-antitrypsin
Trypsin inhibitor for transplantation surgery  Maize Human aprotinin 
Antimicrobial Potato Human lactoferrin
Non-human proteins
Hypertension Tobacco, tomato Angiotensin-converting enzyme 
HIV therapies Nicotiana bethamiana            alpha-Tricosanthin from TMV-U1 Subgenomic coat protein
Gaucher’s disease Tobacco Glucocerebrosidase



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• porovnání výnosu GM a
konvenčních hybridů kukuřice

• (obvykle se udává, že GM plodiny
mají nižší výnos)

• odhad ekonomických ztrát z důvodu
nepěstování GM plodin

• zdravotní rizika – obsah toxinů u
nerezistentní kukuřice



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

• porovnání výnosu GM a
konvenčních hybridů kukuřice

• (obvykle se udává, že GM plodiny
mají nižší výnos)

• odhad ekonomických ztrát z důvodu
nepěstování GM plodin

• zdravotní rizika – obsah toxinů u
nerezistentní kukuřice



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Velkoplošné pěstování GM plodin a socio-ekonomické aspekty, 
dopady na ŽP

• pěstování soji (a dalších GM plodin) v Argentině:
• - způsobuje nezaměstnanost, chudobu a nedostatek potravin, tato metoda

pěstování je možná pouze s použitím herbicidů, které způsobují
desertifikaci půdy, pěstování GM plodin nutí zemědělce k migraci do
velkoměst, protože rozloha polí se neustále zvětšuje a půda se stává
majetkem několika málo osob, byl odhalen vysoký výskyt onkologických
onemocnění obyvatel, kteří žijí v blízkosti sójových polí (ale v důsledku
intenzivní chemické ochrany proti hmyzím škůdcům)



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Vliv pěstování GMO na ŽP – kontaminace vod a půdy rezidui 
herbicidů

• čtyřleté polní pokusy - porovnání úniku herbicidů z polí s konvenční
(geneticky nemodifikovanou) sójou a kukuřicí s poměry na polích, kde se
pěstovaly geneticky modifikované odrůdy sóji odolné k herbicidu glyfosátu
a GM kukuřice odolná ke glufosinátu (osevní postup soja-kukuřice, střídání
herbicidů)

• v případě sóji unikal glyfosát z GM porostů do povrchových vod sedmkrát
méně než tradiční herbicid metribuzin a dvakrát méně než herbicid alachlor
(20x méně než limit x 22x více)

• v případě kukuřice byly dosaženy obdobné výsledky (20x méně než limit x
10x více)



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Vliv pěstování GMO na ŽP – vliv na necílové organismy - hmyz 
a další bezobratlé

• Nové studie potvrzují, že „užitečnému hmyzu, který se živí hmyzími škůdci, 
nehrozí na poli s geneticky modifikovanými plodinami žádné nebezpečí“.

• Nebyl prokázán negativní vliv na včely, parazitoidy a predátory (přítomnost 
predátorů v přirozeném hmyzím společenství potlačuje škůdce, stejně jako 
snižuje riziko, že se vyvine hmyzí škůdce rezistentní k Bt proteinu).



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Vliv pěstování GMO na ŽP – vliv velkoplošného pěstování
transgenu na necílové organismy - hmyz a další bezobratlé

= rizika velkoplošného pěstování GMO





Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Vliv pěstování GMO na ŽP – rezistence škůdců vůči transgenu

• Můra šedavka kukuřičná (Helicoverpa zea) se stala prvním hmyzím
škůdcem, který prolomil obranou bariéru delta-endotoxinu geneticky
modifikovaných Bt-plodin.

• Hmyz odolný k Bt-toxinům se nejprve objevil na polích a ve sklenících, kde
byly používány delta-endotoxiny ve formě ekologických insekticidních
postřiků. Jde například o motýly zápředníčka polního (Plutella xylostella) a
kovolesklece cizokrajného (Trichoplusia ni). Další motýl rezistentní k Bt-
toxinům je skladištní škůdce zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) nebo
významný škůdce bavlníku černopáska Heliothis virescens.



Rizika spojená s pěstováním GM plodin

Vliv pěstování GMO na ŽP – rezistence škůdců vůči transgenu

• V porostech geneticky modifikovaných plodin se rezistence u škůdců
dlouho neprojevovala.

• Byly nalezeny populace šedavek, které mají citlivost ke Cry1Ac sníženou
více než tisíckrát. „Odolnost se vyvinula jen u některých populací jednoho
druhu škůdce a jen v jedné části Spojených států“.

• Z výsledků studie vyplývá, jak je při pěstování Bt-plodin důležitá správná
agrotechnika – zachování „refugií“ a pěstování non-GM plodin. V oblastech,
kde farmáři tuto preventivní strategii dodržují, nebyl výskyt rezistentního
škůdce zaznamenán, ale tato taktika refugií něco stojí.



Monitoring výskytu GM rostlin

Modelová studie u řepky

• Výskyt GM rostlin řepky na plochách, kde byly prováděny 
polní pokusy s transgenní řepkou.

• Molekulární analýza všech brukvovitých rostlin na dané 
lokalitě s cílem zjistit, zda nedochází k hybridizaci s jinými 
příbuznými druhy a „úniku“ genů.



Monitoring výskytu GM rostlin



Monitoring výskytu GM rostlin

Modelová studie u řepky



Monitoring výskytu GM rostlin

Modelová studie u řepky

• Brukev řepka olejka (Brassica napus var. napus) - použitím matematických
modelů bylo vypočteno, že izolační vzdálenost 200 m umožňuje s
pravděpodobností 95% dosáhnout kontaminace netransgenních porostů
řepky pod úrovní 0,3%.

• Semena z výdrolu, mohou zůstat klíčivá v půdě až 10 let (výjimečně až 20
let), dormance semen je geneticky determinována (odrůdová závislost) 
důležitý je výběr GM odrůd s nízkou úrovní dormance.

• Velmi důležitý je vliv posklizňových opatření a volby správné agrotechniky.
• Obdobně jakou běžné řepky dodržovat u GM řepky minimálně 6leté období

mezi následným pěstováním řepky.



Monitoring výskytu GM rostlin

Modelová studie u řepky

• Perzistence GM rostlin
• Rostliny GM řepky pocházející z půdní zásoby semen se v nízké frekvenci

vyskytují na exp. polích i po pěti letech od ukončení pěstování, frekvence
zaplevelujících rostlin řepky výrazně klesá během prvních let po sklizni.

• Později nízký výskyt přetrvává/kolísá v závislosti na použité agrotechnice,
vhodná agrotechnická opatření, zejména po sklizni, mohou účinně potlačit
jejich frekvenci aby se minimalizovala rizika kontaminace ne-GM produkce
či přenos transgenu do příbuzných druhů.

• Obdobně jakou běžné řepky dodržovat u GM řepky minimálně 6leté období
mezi následným pěstováním řepky a odpovídající agrotechniku.



Monitoring výskytu GM rostlin

Modelová studie u řepky

• Perzistence GM rostlin

• Řepka – dlouhé přežívání semen, vysoké sklizňové ztráty, nutnost 
dodržení osevních postupů, izolačních vzdáleností, agrotechniky

• Brambory – možnost přežívání hlíz i v našich podmínkách, riziko 
kontaminace v případě nedodržení osevních postupů a agrotechniky

• Kukuřice – minimální šance na přežívání, rizika podobná jako u bramboru

• Slivoně - ?, zahrádkáři, ptáci…



Nové trendy v biotechnologiích a šlechtění rostlin

• Klasické šlechtitelské postupy x biotechnologie 
– výskyt nežádoucích genů, metabolitů, toxinů, alergenů

• Rezistentní šlechtění využívá jako donory rezistence krajové a primitivní
odrůdy, plané druhy. Ne vždy je ale dokonalá informace o podstatě
rezistence a rutinní stanovení obsahu toxických či alergenních látek však
nepatří k závazným normám během novošlechtění. Alergenicita
šlechtitelských produktů není sledována vůbec.

• V tomto ohledu je tedy jakýkoliv tržně zajímavý „transgenní produkt“ pod
nesrovnatelně přísnějším dohledem.



Nové trendy v biotechnologiích a šlechtění rostlin

• cisgenoze
• transgenní podnože

• Cisgenní rostliny – ekvivalent produktů tradičního křížení.

• Cisgenní rostliny jsou vytvářeny přenosem genů, jež jsou vlastní danému
rostlinnému druhu nebo pocházejí z blízce příbuzného druhu, který se
může s daným druhem křížit za pomoci technik považovaných při šlechtění
rostlin za „tradiční“.

• Za cisgenní jsou považovány rostliny, do jejichž dědičné informace byly
přeneseny úplné geny – tedy geny obsahující všechny introny a s
připojenými regulačními a terminačními sekvencemi – z druhů, z kterých
by rostliny mohly získat tentýž gen tradičním křížením.



Nové trendy v biotechnologiích a šlechtění rostlin

• Cisgenní rostliny – ekvivalent produktů tradičního křížení.

• tvorbou cisgenních rostlin není genom rostlinného druhu obohacen o zcela
nový gen a rostlina nezískává zcela nové vlastnosti, v rostlině dochází jen
k takovým změnám, které by mohly nastat samovolně v přírodě nebo by
jich bylo možné dosáhnout tradičním šlechtěním

• cisgenní rostliny nepřinášejí rizika, která by se lišila od rizik provázejících
pěstování odrůd získaných tradičními metodami

• x uměle navozené mutace vyvolávají v dědičné informaci rostlin podstatně
rozsáhlejší změny, než k jakým dochází při cisgenezi
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• cisgenoze



Nové trendy v biotechnologiích

• využití GMO ve farmacii
• technologie „molecular pharming“

• výroba substancí pro farmaceutický průmysl pomocí GMO
technologie – produkce rekombinantních léčiv, diagnostických
přípravků

• aktuálně se využívá více než 160 „biotech“ léčiv, 300 dalších je ve fázi
testování



Nové trendy v biotechnologiích

• využití GMO ve farmacii
• technologie „molecular pharming“

• aplikace ve farmacii mají dlouhou historii
• 1979 – první produkce inzulínu a somatotropinu v E. coli
• 1982 – produkce inzulínu - první klinicky použitý rekombinantní

protein
• produkce v bakteriích, kvasinkách, savčích buňkách, rostlinách,

experimentálně i v transgenních zvířatech



Nové trendy v biotechnologiích a šlechtění rostlin

Pozitivní tlak na GMO technologie a pěstování GM plodin

• nárůst počtu obyvatel a nárůst potřeby potravin – potřeba redukce dopadů 
pěstování plodin a chovu zvířat na životní prostředí (zemědělství patří k 
velkým producentům skleníkových plynů, velká potřeba půdy a vody)

• při pěstování GM plodin je výrazně nižší potřeba půdy, vody (-35%) a 
energie (-50%), nižší emise (-30%)

• rostoucí světové ceny potravin vyvíjejí tlak na evropské země, které se 
zatím staví odmítavě ke geneticky modifikovaným plodinám, aby své 
postoje začaly přehodnocovat 

• vývoj nových odrůd, u nichž budou jasněji patrné výhody biotechnologií pro 
světové zemědělství a řešení světové potravinové krize (potřeba třetí 
zelené revoluce)



Genové technologie a GMO potraviny – oproti
farmaceutickým aplikacím velmi kontroverzní téma

Příklad : „zlatá rýže“

• humanismus x zásadní odmítání GMO technologie

• mnohaleté „boje“ mezi vědeckými týmy a odpůrci transgenních 
technologií

• http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-ryze-zlata-trikrat-pozehnana-dru-/p_veda.aspx?c=A140409_211027_p_veda_wag
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• „zlatá rýže“

• humanismus x zásadní odmítání GMO technologie


