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NÁRODNÍ BANKA OSIVA 
A EXPLANTÁTŮ LESNÍCH DŘEVIN
Byla zřízena jako trvalé účelové zařízení VÚLHM, ve kterém 
jsou dlouhodobě uchovávány vzorky osiva a explantátů lesních 
dřevin ve specifických podmínkách ex situ v co největší možné 
genetické variabilitě. Cílem je vytvořit předpoklady pro repro-
dukci a budoucí využití genofondu cenných a ohrožených 
populací lesních dřevin v rámci lesního hospodářství České 
republiky. Uložené oddíly osiva a explantátů je možné využít 
k výzkumu, šlechtění a v rámci mezinárodní spolupráce v této 
oblasti. V neposlední řadě jsou tyto oddíly určeny také k přímé 
reprodukci ohrožených genetických zdrojů lesních dřevin s cílem 
zajištění návratu populací do místa jejich původního výskytu, 
nebo na jiná vhodná stanoviště.

Veškeré informace a užitečné pomůcky k Národnímu programu 
naleznete na: http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2

NABÍDKA – POPTÁVKA 
REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚHÚL spustilo v roce 
2019 portál „Nabídky a poptávky“.

Portál umožní po poměrně jednoduchém vytvoření účtu:

•  nabízet sadební a semenný materiál lesních dřevin

•  poptávat sadební a semenný materiál lesních dřevin

•  nabízet nebo poptávat možnost sběru reprodukčního 
 materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů.

http://eagri.cz/public/app/erma2/naprm/nabidky
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NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY
A REPRODUKCE GENOFONDU
LESNÍCH DŘEVIN 2019–2027

(dále jen Národní program“) vyhlásilo Ministerstvo zeměděl-
ství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jako 
navazující program na předchozí období 2014–2018. Národní 
program byl vyhlášen podle zákona číslo 149/2003 Sb., o obcho-
du s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozděj-
ších předpisů ke dni 1. ledna 2019. Hlavním cílem Národního 
programu je motivovat vlastníky zdrojů reprodukčního ma- 
teriálu k zachování genofondu lesních dřevin jako součást 
národního bohatství ČR pro budoucí generace.

Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany       
a reprodukce genetických zdrojů lesnicky významných druhů 
lesních dřevin původních na území ČR – seznam těchto 
dřevin je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb.,       
o seznamu druhů lesních dřevin. Genetické zdroje lesních 
dřevin jsou v rámci Národního programu chráněny buď         
v podmínkách in situ, tedy v místě jejich původního výskytu 
(genové základny, uznané porosty fenotypoých tříd A a B, 
rodiče rodiny, ortety), nebo v podmínkách ex situ, tedy mimo 
místo jejich původního výskytu (semenné sady, směsi klonů, 
banka osiva a explantátů). ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

NÁRODNÍHO PROGRAMU

Ústředním správním úřadem v oblasti ochrany a reprodukce 
genofondu lesních dřevin je Ministerstvo zemědělství. Koordi-
nátorem Národního programu je pověřená osoba – Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen 
„ÚHÚL“). Provozováním Národní banky osiva a explantátů 
lesních dřevin pověřilo Ministerstvo zemědělství určenou 
osobu – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 
v.v.i. (dále jen „VÚLHM“).

JAK ZAŘADIT ZDROJ DO 
NÁRODNÍHO PROGRAMU

Žádost o zařazení genetického zdroje do Národního progra-
mu může podat vlastník, nájemce nebo pachtýř pozemku, na 
kterém se genetický zdroj nachází. Jednotným podacím 
místem pro příjem žádostí je ÚHÚL, Nábřežní 1326, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kam musí být žádosti 
doručeny nejpozději do 31. prosince daného kalendářního 
roku. Genetický zdroj může být zařazen do národního 
programu vždy od 1. ledna následujícího roku.

JAK ČERPAT DOTACE NA 
ZAŘAZENÉ GENETICKÉ ZDROJE

Pravidla pro poskytování dotací podle jednotlivých předmětů 
podpory stanovuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci   
s Ministerstvem životního prostředí a ÚHÚL formou Zásad, 
pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci geno- 
fondu lesních dřevin na období 2019–2027. 

Žádosti o dotace zasílá účastník Národního programu na 
ÚHÚL vždy do 30. 9. daného kalendářního roku. ÚHÚL posou-
dí žádost z hlediska správnosti údajů a postoupí Ministerstvu 
zemědělství s návrhem na schválení popř. zamítnutí žádosti. 
Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci, jestliže žadatel     
a jeho žádost splňují podmínky a lhůty stanovené v zásadách.

CÍLE NÁRODNÍHO PROGRAMU

•  Uchování a trvalé využívání genetických zdrojů 
 lesních dřevin

•  Zabezpečení všech nezbytných aktivit, zejména 
 shromažďování, evidenci, dokumentaci, popis, 
 hodnocení, obnovu a dlouhodobé uchování genetických 
 zdrojů lesních dřevin

•  Zajištění dostupnosti genetických zdrojů lesních dřevin 

•  Rozvoj mezinárodní spolupráce (FAO, EUFORGEN, 
 EUFGIS aj,)

Semenný sad - jilm horský


