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Inventarizace genofondových ploch a pozic 
 
Úvod do problematiky 
Pro účely tohoto textu je genofondovou plochou výsadba ovocných odrůd, jejíž hlavním 

cílem je uchování příslušných odrůd. Základem pro zařazení odrůdy do genofondových ploch 
musí být její určení nebo pomologický popis a hodnocení odrůdy. V genofondové ploše smí být 
jenom materiál s popsanými vlastnostmi.  

Odrůdy budou do genofondových ploch přednostně umísťovány na základě pozice v 
záchranném sortimentu starých odrůd. Odrůdy zatím neuvedené v záchranných sortimentech 
mohou být do genofondových ploch zařazeny jen s výslovným souhlasem garanta odborného 
programu. 

 

Genofondová plocha - minimální požadavky 
1. Existuje seznam přítomných odrůd přístupný vedení programu.  
2. Stromy v rámci genofondové plochy jsou označené v souladu se seznamem. 
3. Stromy jsou dovedeny do plodnosti. Pravost odrůdy je potbrzena kvalifikovanými 

pomology (v případě sporných výroků je zajištěno opakované přeurčení). 
4. Neznámé odrůdy jsou popsány a popis je k dispozici pro vedení záchranného programu. 
5. Je určena a je známa odpovědná osoba, která pravidelně (= nejméně 1x/rok) aktualizuje 

evidenci genofondové plochy a předává ji vedení odborného programu. 
6. Stabilní majetkoprávní vztah alespoň na 15 let v případě nové výsadby a na 5 let u plně 

plodných stromů. 
 

Genofondová plocha - optimální požadavky 
1. Je zajištěn rostlinolékařský dozor a jsou respektována jeho zjištění. 
2. Každá odrůda je přítomna v alespoň 2 opakováních. 
3. Genofondová plocha má napojení na školku, která pravidelně množí zde přítomné 

odrůdy a zajišťuje jejich reintrodukci do krajiny (může být zajišťováno i svépomocí). 
4. Stabilní majetkoprávní vztah je podepřen právní ochranou (zvláště chráněné území, 

registrovaný VKP, územní plán - ÚSES, věcné břemeno atd.) 
5. Je zajištěno sledování vlastností odrůd na stanovišti. Výsledky tohoto sledování jsou 

každoročně zaznamenány a předávány vedení odoborného programu. 
 
Z hlediska záchrany genofondu je to základní praktické opatření zamezující rychlému 

zániku odrůd.  
Z hlediska financování praktických činností by na genofondové plochy měly jít poslední 

peníze, které budou k dispozici. 
Významu, zvláštním požadavkům a zvláštnímu statusu financování tohoto opatření musí 

také odpovídat uvážené zakládání genofondových ploch. 
1. Zakládání a údržbu genofondových ploch svěřovat pouze subjektům, které alespoň 5 let 

vykazují stabilní a bezproblémovou činnost v oboru. 
2. Dle záchranného sortimentu odrůd pokrýt postupně genofondovými plochami jednotlivé 

oblasti České republiky (včetně spolupráce s jinými subjekty) 
3. Preferovat založení na vlastních pozemcích. 
4. Pro jednotlivé plochy mít alespoň dočasná nouzová řešení pro případ havárie stávajícího 

organizačního zabezpečení (zajištění nouzové péče). 
 
Při zachování výše uvedených požadavků není nutné, aby genofondové plochy vznikaly 

finančně náročnou novou výsadbou na zcela nové ploše. Pokud to vitalita a zdravotní stav 
stromů umožňuje, může se genofondovou plochou stát existující sad nebo stromořadí. Řada 
genofondových ploch existuje mimo ČSOP. Při rozumné koordinaci sortimentu odrůd, územního 
pokrytí, finančních prostředků, odborných a technických kapacit může dojít ke značné redukci 
potřeby genofondových ploch financovaných z vlastních zdrojů.  
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 Při nedostatku prostředků na zakládání nových ploch je účelné zbývající prostředky 
(řádově menší částky) vynaložit na propojení stávajících ploch se sortimentem odrůd, vzájemné 
informování o zapěstovaných odrůdách. Genofondová plocha může také obsahovat jeden nebo 
několik málo stromů. Jejich pěstování a ochrana proti vykácení může být předmětem 
dobrovolné práce jejich majitele. 

Do roku 2012 neexistoval na úrovni celého programu přehled o tom, kolik genofondových 
ploch je k dispozici, v jakém jsou stavu, kolik z nich splňuje alespoň minimální požadavky a 
kolik z nich se přibližuje požadavkům optimálním. 

Zachycení stavu a rozsahu genofondových ploch je důležité pro rozdělování odpovědnosti 
(a odpovídajících finančních příspěvků) v péči o zachování starých odrůd. Je to nezbytný 
podklad pro eventuální rozsáhlejší síťový projekt. 

Registr genofondových ploch je zároveň vhodnou platformou pro setkávání a výměnu 
zkušeností mezi jednotlivými organizacemi nebo jednotlivci pečujícími o tyto výsadby. 

Inventarizací genofondových ploch vzniká také podklad pro veřejný registr míst, kde lze 
získat roubový materiál se zárukou původu a pravosti. 

Dále uvedená metodika inventarizace a vedení evidence stromů v genofondových plochách 
je připravena tak, aby umožňovala rychlou orientaci při hodnocení stávajícího stavu a plánování 
dalšího postupu. 

 

Metodika je rozdělena na dvě části.  
1. Evidence genofondových ploch 
2. Evidence pozic v genofondových plochách 
Samotná plocha je vedena v jedné skupině souborů tabulkového procesoru, zaměření gps 

a souboru geografického informačního souboru. V této evidenci po jejím zpracování bude 
pravděpodobně minimální počet změn. 

Naproti tomu evidence jednotlivých stromů v ploše je zvláště u mladých výsadeb velmi 
proměnlivá. Dochází k výměnám odumřelých jedinců (může dojít ke změně druhu i odrůdy na 
pozici), může dojít k přeroubování stromu nebo daná pozice může být dlouhodobě neobsazená. 
Při rozšíření plochy dochází ke vzniku nových pozic nebo naopak některé mohou zaniknout. 

Za kvalitu a obsah prvotní informace odpovídá správce - pěstitel genofondové plochy. 
Za sloučení informací a jejich zavedení do evidence odpovídá odborný garant programu. 
 

1. Metodika evidence genofondových ploch 
Pro sběr a další vedení dat o genofondové ploše jako ćásti zemského povrchu je určena 

tabulka: gf_plocha.xls. Zde jsou soustředěna data o administrativních, majetkoprávních a 
ekologických poměrech plochy. Příkladem vyplněné tabulky je soubor: 
gf_plocha_Příkladovice_151515.xls 

 

Práce v terénu 
1. Pěstitel zaměří obvod genofondové plochy GPS (lomové body).  
- body budou číslovány v pořadí, jak mají být spojeny do obvodu plochy. 
2. Jeden bod zaměří jako hlavní vchod do plochy.  
 

Zpracování dat z terénu 
Pěstitel uloží soubor zaměřených bodů jako soubor v gpx formátu a nazve jej plocha + 

oficiální název genofondové plochy + číslo projektu (např. gf_plocha_Příkladovice_151515.gpx) 
V souboru gf_plocha.xls vyplní pro každou plochu jeden řádek. Pěstitel vyplňuje jenom 

modré sloupečky, červené doplní později odborný garant. K názvu souboru přidá i oficiální 
název plochy. Soubor pojmenuje: oficiální název genofondové plochy + číslo projektu (např. 
gf_plocha_Příkladovice_151515.xls 

gf_plocha.xls
gf_plocha_Příkladovice_151515.xls
gf_plocha_Příkladovice_151515.gpx
gf_plocha.xls
gf_plocha_Příkladovice_151515.xls
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Pokyny pro vyplnění souboru: CSOP_gfp_plocha.xls 
- sloupce pro správu dat v GIS 
objekt - vyplňuje garant = číslo automaticky přidělené v při zavedení objektu  do GIS 
vrstva – vyplňuje garant = zkrácený název plochy (shodný s vrstvou GIS souboru pozic) 
 
- sloupce pro identifikaci správce plochy 
'01_SPR_ADR--> adresa organizace, která plochu spravuje 
'01_SPRAVCE--> konkrétní odpovědná osoba pověřená organizací 
'01SPR_MAIL--> mail organizace, která plochu spravuje 
'01SPR_TEL--> telefon na konkrétní odpovědnou osobu 
 

- sloupce pro obecnou a zeměpisnou chrakteristiku plochy 
'02_NAZEV--> oficiální název plochy, který má být používán  
'02_POZIC--> celkový počet pozic v genofondové ploše 
'02_VYMERA--> vyplňuje garant = rozloha plochy v m2  
'03_VCHOD--> vyplňuje garant = gps souřadnice vchodu 
*možno použít pro navigaci při vyhledávání plochy 

'04_MAX, '04_MIN--> vyplňuje garant nadmořská výška dle mapy 
 

- sloupce pro popis ekologických podmínek 
'05_GEOL- pěstitel vyplní údaje o půdotvorných horninách na pozemku. 
*odečet je nutné provést z geologické mapy alespoň 1:50000 a podrobnější 
 

'06_1_1, '06_23_1, '06_4_1, '06_5_1, 
'06_1_2, '06_23_2, '06_4_2, '06_5_2, 
- zde se rozepíšou čísla bonitačně půdně ekologických jednotek (dále jen zkratka BPEJ) 
*Toto 5-ti místné číslo je uvedeno na výpisu z katastru nemovitostí u pozemků, které jsou zemědělskou 

půdou. Lze z nich odečíst poměrně přesnou ekologickou charakteristiku stanoviště. 
**Pokud je na genofondové ploše více BPEJ zapíší se maximálně 2 nejvíce plošně zastoupené. V případě že 

pozemek nemá BPEJ (např. je veden jako ostatní půda) použije se BPEJ nejbližšího. 

'06_BPEJ_P 
- do tohoto sloupečku se zapíší poznámky k BPEJ 
*např. pozemek nemá vlastní BPEJuvedená čísla jsou odvozena z pozemku p.p.č.: ............ 
**např. pozemek má ještě další BPEJ čísla: ........ ale jedná se menšinové zastoupení 
Do nepoužitých buněk se vyplňuje malé písmeno x 
 

- sloupce pro orientaci ve správním umístění plochy 
07_KORP --> obec s rozšířenou působností - správní obvod kde se plocha nachází 
07_KRAJ --> název kraje, kde se plocha nachází 
07_KU01 --> název katastrálního území, ve kterém leží dále uvedené parcely 
07_KU01_C --> číslo katastrálního území, ve kterém leží dále uvedené parcely 
07_KU01_ppc --> čísla parcel genofondové plochy v uvedené katastrálním území  
07_KU02, 07_KU02_C, 07_KU02_ppc - tyto sloupce se vyplňují pouze v případě, že by 

genofondová plocha ležela zároveň ve dvou katastrálních územích 
 
- sloupce pro popis majetkoprávní a administrativní 
08_VLAST01--> vyplní se názvy nebo jména vlastníků pozemků ve prvém katastru 
08_VLAST02 --> vyplní se názvy nebo jména vlastníků pozemků ve druhém katastru 
*pokud je vlastníků více než jeden vyplní se u jejich jmen i čísla jejich parcel 
Do nepoužitých buněk se vyplňuje malé písmeno x 
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- sloupce pro fotodokumetaci plochy a jejího vývoje 
09_FD01, 09_FD02, 09_FD03, 09_FD04, 09_FD05 
- pěstitel pořídí u každé plochy alespoň dvě fotografie celkového stavu plochy a do těchto 

sloupců vkopíruje přesný název souboru fotografie (Další buňky jsou pro vývoj plochy v budoucnosti) 
*Vlastní fotografie odešle odbornému garantovi, který je připojí do databáze. 
**Je nutné, aby součástí názvu fotografie byl název plochy a datum jejího pořízení např. Jetřichovice nový sad 

120829 = pořízeno 29. srpna 2012 
 

- sloupce pro popis ochranářských hodnot 
10_PS --> pěstitel vyplní název pozemkového spolku  
*Vyplňuje se pouze u plochy, která je součástí pozemkového spolku. 

11_1CHU --> pěstitel vyplní kategorii chráněného území, jehož je plocha součástí 
*v případě CHKO nebo NP i zónu 

11_2CHU --> vyplní se přesný název chráněného území, jehož je plocha součástí 
Z_CH_R --> názvy dokladovaných zvláště chráněných druhů rostlin  
Z_CH_Z --> názvy dokladovaných zvláště chráněných druhů živočichů 
 

- sloupce pro poznámky 
Z_POZN --> sloupec věnovaný volným poznámkám k ploše 
 
 
 

Zpracování evidence genofondové plochy odborným garantem 
1. Garant použije zaslaný gpx soubor jako základ pro založení (zakreslení) objektu 

genofondové plochy v GIS.  
*Založením objektu vznikne evidenční číslo genofondové plochy. 

- zavede plochu jako objekt - polygon – liché číslo 
- zavede plochu jako objekt - bod – sudé číslo 
**Záznam u obou typů objektů bude identický, objekty slouží jenom k různému způsobu zobrazení v různém 

měřítku (evidenční číslo plochy bude stejné a bude součástí atributů) 

 
2. Odečte nadmořskou výšku z mapových podkladů a vypočte rozlohu genofondové plochy. 

Tyto údaje vyplní do příslušných buněk tabulky 
 
3. Údaje z vyplněného souboru gf plocha xls přenese do atributové tabulky objektu 
 
4. V souboru gf plocha xls doplní URL odkazy na fotodokumentaci 
 
5. Garant kontroluje gpx soubory se zaměřením ploch, tak aby vzniknul jediný gpx soubor 

pro všechny genofondové plochy zařazené do programu. 
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2. Metodika evidence pozic 
Genofondová plocha je území, kde je neopakovatelná a nepřerušená řada čísel pozic. 
Pozice je v podstatě zeměpisný bod o určitých souřadnicích, který je k dispozici pro 

pěstování stromu. Je to základní jednotka evidence odrůd uvnitř genofondové plochy.  
Pozice může být obsazena stromkem nebo může být aktuálně prázdná. Evidence obou 

údajů je důležitá pro analýzu současného stavu i pro hodnocení využitelných kapacit pro 
umisťování dalších odrůd. K evidenci pozic slouží soubor: gf_pozice.xls. 

 

Práce v terénu 
1. Pěstitel (nebo správce plochy) nejprve stanoví organizaci číselného systému pozic. 
2. Jakmile si je jistý organizací tohoto systému, označí stromky v genofondové ploše čísly 

pozic, podle kterých budou vedeny ve všech evidencích. Kolíkem s příslušným číslem vyznačí i 
zatím prázdné pozice v genofondové ploše. Číslování bude vedeno jako souvislá číselná řada 
řazená tak, jak je plocha obvykle procházena. 

Před zaměřením pozic je potřeba zkontrolovat, zda je číslování bezchybné dříve než 
se chyba v číslování přenese do číselné řady pozic. 

3. Pěstitel zaměří všechny pozice, které očísloval v dané ploše. Při měření ukládá body 
s názvem = číslu které vidí před sebou na dané pozici. Pro každou genofondovou plochu to 
budou čísla od 001 do konečné kapacity plochy.  

Při velmi těsné přítomnosti stromů na pozici a nemožnosti jeden z nich aktuálně odstranit 
bude použit následující postup: 

- pěstitel či správce vybere jeden strom jako vedlejší a ten bude bude zaměřen s písmenem 
A a číselným kódem pozice (např. A001) 

- jedná se o strom, který v případě samovolného zániku nebude již obnovován (nebo se 
plánuje jeho pozdější odstranění) --> pozice s tímto označením sice je na ploše přítomna ale 
časem zanikne 

- druhý strom bude zaměřen pouze s číselným kódem pozice (např. 001) 
- tento strom je na pozici jako hlavní a bude případně obnovován 
 
*Za každou plochu to bude jeden soubor oddělený od zaměření obvodu genofondové plochy. 

 

Zpracování dat z terénu 
Pěstitel uloží soubor zaměřených bodů jako soubor v gpx formátu a nazve jej pozice + 

oficiální název genofondové plochy (např. gf_pozice_Příkladovice_151515.gpx)  
U souboru gf_pozice.xls přidá do názvu jméno genofondové plochy viz. 

gf_pozice_Příkladovice_151515.xls. Dále vyplní pro každou pozici jeden řádek. Pěstitel 
vyplňuje jenom modré sloupečky, červené doplní později odborný garant. 

Vyplněný nebo aktualizovaný starší soubor odešle odbornému garantovi. 
 
 

Pokyny pro vyplnění souboru: gf_pozice.xls  
 
- sloupce pro správu dat v GIS 
objekt - vyplňuje garant = číslo automaticky přidělené při zavedení objektu do GIS 
*číslo je neopakovatelné pro celou ČR 

vrstva – vyplňuje garant = zkrácený název plochy (shodný s vrstvou souboru pozic) 
 

gf_plocha_pozice.xls
gf_pozice_Příkladovice_151515.gpx
gf_pozice_Příkladovice_151515.xls
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'01C_POZICE--> v souboru jsou předvyplněna čísla pozic a pěstitel k nim bude dále 
doplňovat další údaje  

Kontroluje přitom soulad s čísly pozic dle zaměření gps a zároveň kontroluje, že stejným 
číslem jsou skutečně označeny přímo stromy nebo prázdné pozice v ploše 

 

- sloupce pro popis druhu/odrůdy a jejich zdroje 
'02_1DRUH --> pokud je pozice obsazena pěstitel vyplní pro hlavní druhy:  jabloň, hrušeň, 

třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskev, ořešák, kaštan, moruše, mandloň 
- pro minoritní druhy se vyplňují: mišpule, kdoule, oskeruše, jeřáb, kdoule, líska,  
- při obsazení pozice neovocnou dřevinou - vyplní se výraz: neovocné 
- pokud je pozice prázdná a je možné ji obsadit - vyplní se výraz: prázdné 
 
'02_2ODR --> pěstitel vyplní název odrůdy tak, jak jej uvádí záchranné sortimenty 

v souboru: OSO-Záchranné-sortimenty-final_161012.xls 
*Pokud odrůda není v souboru obsažena vyplní se název dle odborné literatury. U neznámých odrůd (např 

dosud neurčených mapových nálezů) bude uveden název tak, jej vede správce plochy (např. číselný kód, pracovní 
název). Zároveň se ve sloupečku '05_3POZN uvede poznámka pracovní název. 

- pokud je na pozici vysazena podnož pro pozdější přeroubování - vyplní se podnož  
*eventuálně s uvedením odrůdy použité pro mezišlechtění (např.: podnož - Hardyova) 

- pokud je na pozici vysazena neovocná dřevina - vyplní se druh dřeviny (např. dub, klen)  
- pokud je pozice prázdná - vyplní se výraz: prázdná pozice 
 
'02_2Z_SORT --> pěstitel vyplní pozici v záchranných sortiementech, jak jej uvádí 

záchranné sortimenty 
- u prázdné pozice, neovocné dřeviny a podnože se vyplní: x 
 
02_3_ANO --> garant vyplní počet souhlasných výroků s uvedeným názvem odrůdy 
02_4_NE --> garant vyplní počet nesouhlasných výroků s uvedeným názvem odrůdy 
- pokud je stromek dosud neplodný nebo je na pozici podnož vyplňuje se v obou sloupcích 

nula 
- u prázdné pozice nebo neovocné dřeviny se v obou sloupcích vypňuje x 
 
'03_1ZDROJ--> pokud jej pěstitel zná, uvede zdroj roubového materiálu pro zapěstování 

daného stromku na pozici  
- např. odkazem na zápis v databázi mapování nebo názvem školky 
 
'03_2Z_POZN--> slouží k bližší charakteristice zdroje odrůdy 
*je zde možno uvést např. zda matečný strom ještě existuje 

 
'03_3POLOHA--> uvádí gps souřadnice matečného stromu 
*použije se pouze pokud matečný strom stále existuje 
**Je důležité, aby pěstitelé postupně dohledali a zavedli do mapovací databáze tyto matečné stromy. Projekty 

na revizi těchto zdrojových stromů by měly být v blízké budoucnosti upřednostněny. 
 

- sloupce pro popis výsadby stromu  na pozici 
04_1V_ROK --> rok výsadby stromku 
*u původních stromů kdy výsadbu nelze přesně datovat se napíše před rok výraz asi a doplní se ve tvaru 

RRRR odhadovaný rok výsadby nebo rok kdy už je strom spolehlivě doložen 

 
04_2V_POZ --> upřesnění výsadby nebo údaj o pozdějším přeroubování stromky (rok kdy 

bylo provedeno), jaká kmenotvorná odrůda a podnož je použita 

OSO-Záchranné-sortimenty-final_161012.xls
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- sloupce pro popis stavu stromu aktuálně přítomného na pozici 
05_1STAV- pěstitel vyplní: 
- mladý (pokud stromek ještě neplodí nebo je tam podnož určená k přeroubování) 
- plodný (pokud stromek již plodí a je možné kontrolovat pravost odrůdy) 
- mrtvý (stromek odumřel a ještě nebyl nahrazen novou výsadbou) 
- nic (na pozici je maximálně kolík s číslem pozice) 
'05_2JC 
- pěstitel vyplní číslo nebo jiné označení pozice pouze v případě, že na ploše byl nebo 

dosud je používán i jiný číselný systém pozic, než je zavedený dle této metodiky 
*údaj je důležitý k dohledatelnosti starších údajů o stromu na pozici 

'05_3POZN 
- zde se uvádějí poznámky k názvu odrůdy (např. synonyma, pracovní názvy atd. 
'05_4POZN 
- poznámky k aktuálnímu stavu pozice nebo stromu na pozici 
*např.zdravotní stav aktuálního stromu 

 
- sloupce pro plánování dalšího postupu na pozici 
06_1STATUS 
- do sloupce uvede správce svůj plán se stavem na pozici následujícími výrazy: 
 - cílová (odrůda zůstane na pozici jak nejdéle to bude možné) 
 - přeroubovat (odrůda bude přeroubována na pozici --> nebude změněn druh) 
 - vyměnit (odrůda bude na pozici vyměněna --> může být změněn druh) 
 - ponechat na dožití (odrůda bude prozatím na pozici ponechána) 
 06_2POZN, 06_3POZN 
- sloupce jsou vyhrazeny na poznámky pěstitele/správce na dané pozici 
*plánované zásahy - co přeroubovat/vysadit, opravy konstrukcí 
**poznámky k vlastnostem plodů – zralost, napadení chorobami, vlastní názor na pravost odrůdy 
 

06_4POZN, 06_5POZN 
- sloupce pro poznámky garanta ke stavu a k plánování na pozici 
 

- sloupce pro fotodokumentaci plodů  
07_1FDPL,  
- pěstitel kopíruje přesný název fotografie plodu 
- název fotografie by měl obsahovat číslo pozice a datum kdy byla fotografie pořízena 
* bude dodána garantovi (a vyplněny jejich názvy v těchto sloupcích) v době kdy stromek bude plodit. 
**Plod na fotografii musí být dostatečně velký - cca 1/3 snímku. 

07_2POZN 
- poznámky k fotodokumentaci 
 
- sloupce pro fotodokumentaci stromů  
08_1FDSTR 
- pěstitel vyplní název fotografie stromu 
- název fotografie by měl obsahovat číslo pozice a datum kdy byla fotografie pořízena 
*Fotografie budou dodány garantovi (a vyplněny jejich názvy v těchto sloupcích) nejdříve ve stáří stromku 11 

let nebo později, kdy již začíná nabývat typického habitu. 
**Optimálně by na fotografii mělo být čitelné číslo pozice na kmeni stromu. 

 
- sloupce: pro výroky pomologů (vyplňuje garant) 

09_11-31VYROK, 09_12-32POM, 09_13-33ROK 
* Pokud jsou pro daný strom na pozici k dispozici výsledky přeurčování a kontroly pravosti odrůd vyplní je 

garant v těchto sloupcích. Při opakovaném přeurčování postupně doplňuje výsledky jednotlivých testací 
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Poznámka k souladu dat sebraných v terénu a dále zpracovaných 
Velmi důležité je, aby pěstitel zajistil číslování stromů přímo v terénu a dohlédl na zajištění 

souladu mezi čísly stromů v tabulce gf_plocha_pozice a skutečným stavem a ploše. Číselný 
systém je potřeba na stromech udržovat jednou ročně, nejlépe pomocí červené syntetické 
barvy. Jedině pečlivě vedený evidenční systém zabrání omylům při odběru roubového 
materiálu. 

 
Další pracování evidence pozic genofondové plochy odborným garantem 
1. Garant použije zaslaný gpx soubor jako základ pro založení objektů pozic genofondové 

plochy v GIS. Založením objektu v GIS vznikne číslo objektu - neopakovatelé číslo pozice pro 
celou evidenční databázi.  

2. Do atributové tabulky přenese údaje ze souboru gf_pozice.xls 
3. Do souboru gf_pozice.xls doplní URL odkazy na fotodokumentaci --> zajistí tak 

propojení mezi názvy a skutečnou fotografií 
 

Aktualizace dat 
Jednou ročně – optimálně do 11.11. správci ploch zašlou aktualizovaná data. Do již 

zavedených tabulkových souborů dopíší nové údaje, doplní názvy nově pořízených fotografií a 
popřípadě zaznamenají všechny změny. Tabulky eventuálně spolu s doplněnými fotografiemi 
zašlou garantovi. Soubor pojmenují názvem genofondové plochy a do názvu přidají datum ke 
kterému byla evidence aktualizována. Je to důležité aby nemohlo dojít k přepsání starší verzí 
souboru. Pokud k aktualizaci došlo v rámci projektu, bude v názvu souboru uvedeno i číslo 
projektu. 

Gpx soubory se zasílají pouze v případě, že byly doměřeny nové části ploch nebo naopak 
plocha byla zmenšena. Pokud byly zaměřeny nové pozice zasílají se ve zvláštním souboru gpx. 
Zrušení pozic stačí vyznačit v tabulkovém souboru. 

 

Kvalifikace správců ploch 
Správci ploch podporovaných v rámci projektů programu: Ochrana biodiverzity jsou povinni 

ve stanoveném termínu účastnit se školení v metodice evidence ploch. Součástí tohoto školení 
bude práce s gps přístrojem, značení stromů, úprava dat a pořizování potřebné 
fotodokumetace. 

Bez úspěšného absolvování tohoto školení nebude možné podat přihlášku projektu do 
výběrového řízení programu: Ochrana biodiverzity. 

Pro správce ostatních genofondových ploch bude účast dobrovolná a seminář bude sloužit 
k výměně zkušeností s aplikací metodiky. 
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Metodika - závěr 
Metodika umožňuje zachytit potřebné údaje jak pro nové výsadby, tak plochy vzniklé 

postupným doplňování starších sadů či stromořadí. Evidence vedená dle této metodiky 
zachycuje nejdůležitější data z hlediska evidence dostupných zdrojů odrůd a umožňuje získat 
rámcovou představu o spolehlivosti určení těchto zdrojů, dostupnosti plodů a dalších údajů díky 
kontaktům na odpovědné osoby. 

V uvedeném systému je možné, aby evidence byla vedena přímo u pěstitele dle jednotného 
vzoru v běžně dostupném v tabulkovém procesoru. Díky pevné struktuře dat je možné na 
centrální úrovni data spravovat v prostředí geografického informačního systému. Na sloučených 
datech je možné provádět analýzu, kolik kterých stromů dané odrůdy je k dispozici, v jakých 
plochách a v jakém jsou stavu. 

V dalších letech je nutné se zaměřit na přeurčování odrůd v genofondové ploše a kontrolu 
pravosti deklarované odrůdy. Zde se jedná o dlouhodobý proces závislý zejména na nástupu 
plodnosti stromů a kapacitě odborně zdatných pomologů. 

Proces naplnění evidencí daty bude velmi náročný jak na čas pěstitelů/správců ploch. 
Nicméně bez této časové investice nelze získat potřebný přehled o odrůdách již zachycených 
v genofondových plochách. 

Jako každá databáze informací i tato bude vyžadovat pravidelnou údržbu závislou na 
spolupráci odborného garanta a správců - pěstitelů. Musí zahrnovat pravidelnou každoroční 
aktualizaci údajů o změnách v plochách i pozicích a samozřejmě i údržbu číslování jednotlivých 
stromů na ploše. 

 

Použití – proč to vlastně všechno děláme 
Plná verze dat je k dispozici všem správcům ploch, kteří se zapojili do této sítě 

genofondových ploch. Může pro ně být inspirací při dalším rozvoji vlastních ploch, může sloužit 
jako podklad spolupráce s dalšími subjekty. 

Vybraná data jsou po dohodě se správci ploch prezentována ve veřejné výběrové databázi 
genofondových ploch na www.stareodrudy.cz/ 

Zejména soubory gf_pozice.xls mohou správci používat k vedení vlastní pracovní evidence 
a plánování. Aktualizace dat bude pro ně potom velmi jednoduchá. Poměrně jednoduše lze 
zařídit i tiskové výstupy použitelné k údržbě číselného systému na ploše (tisk na trvanlivé fólie) 
nebo podklady pro publikaci plánků či průvodců genofondovými sady. 

 

Běžné odrůdy 
Dále jsou uvedeny odrůdy, které jsou dostatečně zastoupeny ve stávajících genofondových 
plochách. Jejich použití při zakládání nových genofondových ploch nebude povoleno bez 
ohledu na jejich pozici v záchranných sortimentech. 

Seznam běžných odrůd jabloní 
- Boikovo, Baumanova reneta, Blenheimská reneta,Boskoopské, Croncelské, Harbertova 

reneta, Landsberská reneta, James Grieve, Matčino, Panenské české (s výjimkou některých 
vzácných klonů), Průsvitné letní, Strýmka, Vilémovo, Zlatá parména,  

Seznam běžných odrůd hrušní 
- Avranšská, Boscova, Clapova (včetně všech mutací), Hardyho, Charneuská, Konference, 

Lucasova, Mas, Pařížanka, Solanka, Špinka, Williamsova (včetně všech mutací) 
Seznam běžných odrůd třešní 
- Hedelfingenská, Kaštánka, Karešova, Napoleonka (Lauermanova), 
 

 

http://www.stareodrudy.cz/
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Roubování na stanovišti je jednou z metod založení genofondové plochy. Je velmi vhodné mít vždy 

připraveno několik zapěstovaných podnoží připravených přijmout záchranné přenosy 
 

 
Každá změna musí být okamžitě zaznamenána do evidence genofondové plochy. 
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Při použití vzrostlých pláňat je také velmi důležité neustálé odstraňování podrůstání podnoží. 
 
 

 
Značení a jeho obnova je neustálá základní činnost. Bez toho se plocha brzy změní v pomníky neznámých 

odrůd. 
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U mladých stromů, kde nelze evidenční číslo umístit na kmen, je vhodné číslování zdvojit. Ztráty kolíků jsou 

poměrně časté na plochách ošetřovaných zemědělskou mechanizací. 
 
 

 
U starších stromů je situace jednodušší.  
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Na kolíky opěrné konstrukce je vhodné umístit i výpis z evidence. Velmi to usnadní orientaci při zimním 

odběru roubů. Pokud je popiska dobře připevněna hřebíky se širokou hlavičkou je její životnost delší než 3 roky. 
Obnova je snadná a levná - stačí laserová tiskárna a transparentní fólie určená pro tento typ tiskáren. 


