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* V roce 2014 byly GM 
plodiny pěstovány na ploše ~ 
180 Mha,  
 
* pro srovnání celá EU má 
cca 150 Mha orné  půdy  
 
* od roku 1996 výměra 
vzrostla 100x 
  
* 98% této výměry tvoří 
pouhé  4 plodiny a 2 
vlastnosti (rezistence k 
herbicidu a k hmyzu) 
 
 
* většina není určena přímo 
pro lidskou spotřebu, ale jako 
krmivo  nebo surovina 
 
 

Prvních 30. let transgenních rostlin 



 

* brambory Simplot „Innate“ 
-nevytvářejí sloučeniny zodpovědné za hnědnutí  
-méně karcinogenního akrylamidu 
-menší ztráty během sklizně a zpracování 
 
 
 
 

* jablka Arctic 
- zastaven enzym způsobující hnědnutí 
- více antioxidantů  
- menší ztráty 
 
 
povoleny v USA 2014/2015, nejsou ještě v 
maloobchodní síti  

První vlaštovky s výhodami pro spotřebitele 



Rostliny s novými vlastnostmi 



Rostliny jako  farmaceutické továrny 

- levná a bezpečná výroba  enzymů, protilátek, růstových 
faktorů, vakcín  

- Neexistuje dostatečná výrobní kapacita  

- Rostliny jsou schopné dodávat i složitější proteiny v 
kilogramovém i větším množství  

- První licencované léčivo z rostlin – enzym pro léčbu 
Gaucherovy choroby (5500 pacientů na celém světě)  

-Mnoho dalších projektů ve velmi pokročilém stupni 
vývoje. 

- Problematika řešená i naší laboratoří,  

-2014- v létě vzbudila pozornost protilátka Zmapp proti 
Ebole vyráběná v tabáku 
 



Zcela nové agronomické vlastnosti  

Pšenice: C3 fotosyntéza Kukuřice: C4 fotosyntéza 

C4 fotosyntéza je výhodná v podmínkách vysoké teploty, 
rostliny nemusí přes den otevírat průduchy a ztrácet 
vodu  

Existují projekty na vytvoření C4 rýže a pšenice, bude 
zapotřebí identifikovat a přenést desítky genů 

Luštěniny vytvářejí na kořenech hlízky 
kolonizované bakteriemi fixujícími vzdušný 
dusík  

Hnojení dusíkem  představuje energeticky 
nejnáročnější část rostlinné produkce 

Jde opět o komplexní proces signalizace 
mezi rostlinou a bakterií 

Nadace manželů Gatesových financuje 
projekty na vytvoření N-fixujících odrůd 
obilnin 

2014- podzim – tabák, jehož fotosyntetický aparát 
pochází ze sinice,  



Nové metodiky modifikace dědičné informace 



Transgenoze= přenesení jednoho/několika genů z 
jiného organismu do rostliny, tj přenos několika 
tisíc nukleotidových bazí   
 

Nové metody přesné editace genů 

Editace = změna pouhých jednotlivých nukleotidů,  

Výsledek nelze odlišit od náhodné mutace, není 
na něj však nutno čekat statisíce/miliony let  



Roubování 

Transgenní podnož 

Většinou rezistence k 
chorobám, ale i k suchu a 
podobně 

Netransgenní roub  

V konečném produktu obtížná 
detekce,  ale v některých 
případech alespoň teoreticky 
možná  



Syntetická biologie 

* kombinace inženýrských přístupů, IT a biologie 
 
*z genetických elementů se připravují 
standardizované, vzájemně zaměnitelné díly 
 
*postupně se sestavují celé nové metabolické dráhy, 
logické obvody a podobně 
 
* možnost vytvářet zcela nové vlastnosti – účinnější 
fotosyntéza, odolnost k suchu, zcela nové metabolity 
jako suroviny pro průmysl  
 
* technologie předbíhá společnost, je třeba případná 
rizika včas předvídat a ošetřit,  
 
 



Budoucí vývoj technologií:  

• s rostoucími znalostmi o funkci jednotlivých genů bude 
narůstat tlak na cílené ovlivnění konkrétních genů 

• některé z těchto metod byly a budou vyvinuty záměrně  
pro obejití stávající regulace GMO  

• bude přibývat rychlejších a přesnějších metod,   

•Bude zapotřebí co nejrychleji předefinovat co je a co 
není GMO a jakým způsobem  k těmto šlechtitelským 
technikám přistupovat , aby byla zachována bezpečnost 
pro prostředí i pro spotřebitele 

• nově objevená přítomnost aktivního transgenu 
ve všech kulturních odrůdách batátů staví 
současnou legislativu do obtížné situace  

Zákon 78/2004 sb:  

 genetickou modifikací – se rozumí cílená změna dědičného materiálu 

spočívající ve vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu 

organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu způsobem, kterého 

se nedosáhne přirozenou rekombinací 



Závěry 

•  po 30 letech vývoje můžeme uzavřít , že transgeneze není sama o 
sobě nebezpečnější než jiné metody šlechtění  
 

• Současný regulační rámec (zejména ten v EU) brání inovaci, brání neziskovému 
sektoru podílet se na šlechtění GM odrůd, paradoxně to vyhovuje velkým 
korporacím 

• Pokud budou nové metody šlechtění plně a zodpovědně využity,  mají  
potenciál zásadním způsobem přispět k udržitelnosti zemědělství a snížit naší 
závislost na fosilních zdrojích 

• Bude třeba vždy porovnávat celkovou změnu, kterou nová odrůda přinese, 
nezávisle na způsobu, jakým bylo změny dosaženo  
 


