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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Národní odrůdový úřad 
Hroznová 2, 656 06 Brno 
Tel.: +420 543 548 211 
www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz 
 

 

Z á p i s 
z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd ječmene ze dne 10.1.2008 

konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 
 
 

Přítomni: 
- členové komise - Ing. Katarína Čapková, Ing. Vladimíra Horáková, Prof. Ing. Oldřich 

Chloupek, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ing. Vratislav Psota, Ing. Josef Zimola, Prof. 
Ing. Josef Zimolka, CSc. 

- náhradníci - Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Pavel Amler 
- hosté - Ing. Radomír Kopřiva, Ing. Marián Svorad, Ing. Vladimír Horevaj 
 

Omluveni: 
- členové komise – Ing. Jan Hlaváček, Mgr. Roman Novotný, Doc. MVDr. Vladimír 

Pažout, CSc. 
- náhradníci - Ing. Petr Kofroň, RNDr. Karel Kosař, CSc., Vladimír Kratochvíl, Ing. 

Jaroslav Otisk, Ing. Richard Paulů, Ing. Vratislav Šantrůček, Ing. Petra Vyzinová, 
Prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová 

 
 
Program: 

1. Návrhy na nové členy komise 
2. Kritéria pro doporučování odrůd ječmene jarního a ozimého 
3. Standardní odrůdy 
4. Výsledky pokusů s ječmenem jarním - sklizeň 2007 
5. Zařazení odrůd ječmene jarního do kategorií doporučení 
6. Listovka - ječmen jarní - formát, distribuce, ... 
7. Sortiment odrůd ječmene jarního pro zásev 2008, pokusné lokality 
8. Informace o založených pokusech s ječmenem ozimým 
9. Různé 
 

Ad 1. 
Ing. Psota seznámil přítomné s nově navrhovanou členkou komise ing. Alenou Bezdíčkovou, 
která pracuje ve společnosti Ditana spol. s r.o. a je také ředitelkou Sdružení pro ječmen a slad. 
Jako náhradník byl navržen ing. Radomír Běhal. 
 
Ad 2. 
 
Komise při návrhu kritérií pro doporučování odrůd ječmene vycházela z podkladů, které 
sloužily pro práci předchozí Komise pro seznam doporučených odrůd ječmene při VÚPS, a.s.. 
Členové se shodli na změnách a dodatcích. Výchozí kritéria pro doporučování ječmene byla 
jednohlasně schválena. Kritéria slouží jako podklad pro jednání komise a mají pouze 
orientační a informativní charakter. 
Profesor Chloupek upozornil na nesprávné používání názvosloví. Odrůdy používané pro 
sladování by se měly správně označovat jako sladové odrůdy ne sladovnické odrůdy. Pojem 
sladovnické odrůdy je však vžitý, obecně známý, a proto se komise shodla na jeho používání. 
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Výchozí kritéria pro doporučování odrůd ječmene 
 
Sladovnický ječmen 
Základní kritéria: 

- sladovnická kvalita 
- výnos předního zrna podle zkušebních oblastí (v případě ječmene jarního) 
- výnos předního zrna (v případě ječmene ozimého) 
- zájem sladovnického průmyslu (viz Poznámka)  

Pomocná kritéria: 
- odolnost proti poléhání 
- odolnost proti napadení padlím travním 
- odolnost proti napadení rzí ječnou 
- odolnost proti napadení hnědými skvrnitostmi 
- odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí 
- zimovzdornost (v případě ječmene ozimého)  
- dostupnost osiva 

 
 
Nesladovnický ječmen 
Základní kritéria: 

- výnos zrna podle zkušebních oblastí (v případě ječmene jarního) 
- výnos zrna (v případě ječmene ozimého) 

Pomocná kritéria: 
- výnos předního zrna podle zkušebních oblastí (v případě ječmene jarního) 
- výnos předního zrna (v případě ječmene ozimého) 
- odolnost proti poléhání 
- odolnost proti napadení padlím travním 
- odolnost proti napadení rzí ječnou 
- odolnost proti napadení hnědými skvrnitostmi 
- odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí 
- zimovzdornost (v případě ječmene ozimého) 
- obsah dusíkatých látek a škrobu 
- dostupnost osiva 

 
Poznámka: 
1) Zájem ze strany odběratelů musí být vyjádřen veřejně v Ječmenářské ročence nebo v časopisu Kvasný průmysl. Za dostatečně velký zájem 
ze strany odběratelů je považován:  

a) buď zájem jedné  firmy  s roční potřebou  minimálně  100 000 tun ječmene  
b) nebo zájem  jedné nebo více  firem s celkovou roční potřebou dohromady minimálně 10 000 tun ječmene.      

2) Odrůdy budou hodnoceny na základě výsledků dosažených v ošetřené variantě ve vztahu k průměru kontrolních odrůd.  
 
 
Ad 3.  
 
Byly schváleny standardní odrůdy: 

- ječmen jarní: Sebastian, Bojos, Prestige, Tocada (nahrazuje odrůdu Heris) 
- ječmen ozimý: Lomerit, Merlot, Luran, Reni, Camera, Campanile (nahrazuje odrůdu 

Duet) 
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Ad 4. 
 
Komise byla seznámena s použitelností pokusů s ječmenem jarním ze sklizně 2007. Výsledky 
z jednotlivých lokalit jsou umístěny na webových stránkách ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz). 
Přehled pokusů použitých do zpracování je uveden v tabulce 1. 
 
Tab. 1 Pokusy pro SDO - ječmen jarní - sklizeň 2007 
  Pokus použit pro 

zpracování    Pokus použit pro 
zpracování 

  Výnos Agronomická 
data    Výnos Agronomická 

data 

Lokality UKZUZ      Lokality mimo UKZUZ - placené
Lednice ano ano  Branišovice ano ano 
Oblekovice ne ne  Hrubčice ano ano 
Uherský Ostroh ne ano  Kroměříž ne ne 
Čáslav ano ano  Sedlec ano ano 
Chrlice ano ano  Stupice ne ano 
Pusté Jakartice ne ano  Kujavy ano ano 
Věrovany ano ano  Domanínek ano ano 
Žatec ne ano  Krásné Údolí ano ano 
Chrastava ano ano     
Jaroměřice n. R. ano ano     
Libějovice ano ano     
Staňkov ano ano     
Horažďovice ano ano     
Hradec n.Sv. ano ano     
Lípa ano ano  ano - pokus použit do zpracování 
Vysoká ne ne  ne - pokus nehodnocen 
 
Komise projednávala problémy s odrůdou Bolina. Odrůda Bolina špatně vzcházela, 
hodnocení stavu po vzejití se pohybovalo v rozmezí 4-8 bodů, v závislosti na půdních a 
povětrnostních podmínkách jednotlivých lokalit. Při zpětném hodnocení rezervního vzorku 
byla zjištěna 60% klíčivost osiva. Nedostatečná klíčivost osiva měla za následek i propad 
odrůdy ve výnosovém hodnocení. Zjištěné výnosy byly silně negativně ovlivněny dodaným 
osivem. Odrůda nebude z tohoto důvodu uvedena v Seznamu doporučených odrůd. Je nutné 
zdůraznit, že žadatel je odpovědný za parametry dodaného osiva. 
 
 
Ad 5.  
Proběhla debata k zařazení jednotlivých odrůd do kategorií doporučení. Zařazení odrůd (viz. 
tab. 2) bylo schváleno hlasováním. 
 
Tab. 2 Zařazení odrůd jarního ječmene do kategorií doporučení 

Odrůda Kategorie 
doporučení Žadatel Důvod pro zařazení do kategorie ostatní 

Aksamit PD SELGEN, a.s.   
Beatrix O SAATEN - UNION CZ s.r.o. odrůda nebude množena a prodávána
Blaník PD Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.   
Bojos D PLANT SELECT, spol. s r.o.   
Bolina - SAATEN - UNION CZ s.r.o. špatné osivo pro zásev 2007 
Braemar O Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. odrůda nebude množena a prodávána
Calgary D SELGEN, a.s.   
Diplom D SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
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Jersey O Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
nízký výnos předního zrna, ustupující 
zájem sladařského průmyslu 

Malz D PLANT SELECT, spol. s r.o.   
Orthega D Selekta, a.s.   
Poet O Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. odrůda nebude množena a prodávána
Prestige D RAGT Czech s.r.o.   
Pribina D Oseva, a.s.   
Radegast D PLANT SELECT, spol. s r.o.   
Sebastian D SELGEN, a.s.   
Spilka PD BOR, s.r.o.   
Tocada D Selekta, a.s.   
Tolar O PLANT SELECT, spol. s r.o. nízký výnos předního zrna 
Westminster PD SELGEN, a.s.   
Xanadu D SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
    
D - doporučená   
PD - předběžně doporučená  
O - ostatní    
 
Ad 6.  
 
Podklady pro listovky připraví ing. Horáková. Text bude rozeslán spolu se zápisem. Komise 
má zájem o jejich publikaci v týdeníku Zemědělec v nejbližším možném termínu (odeslání 
podkladů redakci 18.1.2008).  
Bude vytisknuto 1000 ks listovek ječmene jarního. Papíry zajistí VÚPS, tisk ÚKZÚZ. 
V případě potřeby je možný dotisk. 
Distribuce: 

- Sdružení pro ječmen a slad - 400 ks 
- členové komise po 20 ks 
- přes AK ČR 
- polní dny na stanicích ÚKZÚZ 

 
Ad 7.  
 
Komise schválila lokality (tab. 3) a sortiment pro sklizňový rok 2008 (tab.4). 
 
Tab. 3 Seznam lokalit pro zásev 2008 
Lokality UKZUZ  Lokality mimo UKZUZ - placené 
Lednice  Branišovice 
Oblekovice  Hrubčice 
Uherský Ostroh  Kroměříž 
Čáslav  Tursko (nahrazuje Sedlec) 
Chrlice  Stupice 
Pusté Jakartice  Kujavy 
Věrovany  Domanínek 
Žatec  Krásné Údolí 
Chrastava   
Jaroměřice n. R.   
Libějovice   
Staňkov   
Horažďovice   
Hradec n.Sv.   
Lípa   
Vysoká   
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Tab. 4 Žádosti o zařazení odrůd do zkoušek pro SDO - ječmen jarní - sklizeň 2008 
 

Název odrůdy Návrh 
názvu Udržovatel / žadatel Zástupce v ČR 

Aksamit   SELGEN, a.s.   
Blaník   Limagrain Advanta Nederland B.V. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Bojos   PLANT SELECT, spol. s r.o.   
Bolina   NORDSAAT Saatzucht GmbH SAATEN - UNION CZ s.r.o. 
Calgary   SELGEN, a.s.   
Cebeco 0421 Kangoo Limagrain Advanta Nederland B.V. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
CSBC 4061-1 Acrobat Société RAGT 2n RAGT Czech s.r.o. 
Diplom   NORDSAAT Saatzucht GmbH SAATEN - UNION CZ s.r.o. 
HE 9448 Azit PLANT SELECT, spol. s r.o.   
HE 9536 Aktiv PLANT SELECT, spol. s r.o.   
NFC 403-43 Publican Syngenta Seeds Ltd. SOUFFLET AGRO a.s. 
NORD 02/2338 Marthe NORDSAAT Saatzucht GmbH SAATEN - UNION CZ s.r.o. 
Prestige   Société RAGT 2n RAGT Czech s.r.o. 
Pribina   HORDEUM s.r.o. Oseva, a.s. 
Radegast   PLANT SELECT, spol. s r.o.   
Sebastian   Sejet Plantbreeding I/S SELGEN, a.s. 
Spilka   Dr. J. Ackermann  & Co. KG BOR, s.r.o. 
Tocada   Lochow-Petkus GmbH SOUFFLET AGRO a.s. 
Westminster   Nickerson (UK) Ltd. SELGEN, a.s. 
Xanadu   NORDSAAT Saatzucht GmbH SAATEN - UNION CZ s.r.o. 
Tolar  PLANT SELECT, spol. s r.o.  
Jersey  Limagrain Advanta Nederland B.V. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 
Ad 7. 
 
Ing. Horáková stručně informovala o stavu pokusů s ozimým ječmenem. Pokusy byly 
založeny včas bez závažných chyb. Nově se podařilo zajistit pokus v Branišovicích a 
v minulých dnech byl ukončen test na zimovzdornost odrůd ozimého ječmene, který provádí 
ÚKZÚZ ve spolupráci s VÚRV Ruzyně. 
 
Ad 8. 
 
Mechanické rozbory ozimého ječmene budou hotové do konce ledna. 
Proběhla diskuse k metodikám pokusů týkající se především úrovně dusíkatého hnojení a 
použití morforegulátorů. 
Přítomní byli informováni o stanovisku Komise pro hodnocení kvality odrůd sladovnického 
ječmene (KHKOSJ) při VÚPS, a. s., k předčasné registraci odrůdy ozimého ječmene 
Wintmalt, která sladovnickou jakostí výrazně převyšuje dosud zkoušené odrůdy ozimého 
ječmene. KHKOSJ nedoporučuje předčasnou registraci a doporučuje, aby odrůdy i nadále 
procházely tříletým registračním řízením. 
Na žádost VÚPS, a.s byly dodatečně zařazeny do sortimentu pro sklizňový rok 2008 odrůdy 
Jersey a Tolar jako standardy z hlediska různého typu sladovnické kvality. 
 
Příští jednání bude 27.2.2008. 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Brně dne 10.1.2008 


