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Zápis 
z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor pro výrobu škrobu ze dne 

27.11.2008 konaného na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. 
 

Přítomni: 
- členové komise  - Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Václav Čermák, Ing. Viktor Kopačka,  

    Ing. František Novák, CSc., Ing. Vlastimil Rasocha , Bc. Josef Zach, 
    Ing. Jan Žižka 

- hosté  - Ing. Josef Králíček 
 
Omluveni: 
- členové komise  - Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. 
 
Neomluveni: 
- členové komise - Ing. František Kruml 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Výsledky – předčasná sklizeň 
3. Výsledky – konečná sklizeň 
4. Publikace SDO 
5. Různé 

 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil předseda Ing. Jaroslav Čepl, CSc., který přivítal všechny přítomné a nastínil 
program jednání odborné komise. 
 
Ad 2. 
Komise byla seznámena s výsledky raného a poloraného sortimentu odrůd, sklizeného 20.8.2008 
(předčasná sklizeň)- pouze 1 opakování. V tomto termínu sklizně bude v dalších letech zařazen pouze 
raný sortiment odrůd. Raný sortiment odrůd bude též zařazen v konečném termínu sklizně, kde bude 
mít pouze informační charakter. Přihlašovatel musí uvést v žádosti, v jakém termínu sklizně budou 
zařazeny rané odrůdy a dodá potřebné množství sadbového materiálu. Komise odsouhlasila pro 
předčasnou sklizeň raného sortimentu navržená kriteria. 
 

- termín sklizně 20.8.  - sortiment R 
- 3 opakování 
- kritéria 

 
 

Výnos škrobu nad 8,5 t.ha-1 

Obsah škrobu nad 17 % 

Hniloby hlíz do 2 % 

 
 
 
 
 



Ad 3. 
Komise prostudovala obdržené výsledky 24 odrůd ze sklizně –říjen 2008. 
 
Ad 4. 
Na základě stanovených kritérií komise schválila návrh publikace SDO škrob 2008. Z 18 odrůd 
zkoušených v letech 2006 – 2008 nesplnily odrůdy Arabela, Tomensa, Albatros, Apolena a Sonate 
stanovený výnos škrobu. 
Do 31.12.2008 by měly být veškeré podklady pro vydání publikace doručeny na UBS ČR. Vydání 
publikace do 31.1.2009. 
 
Ad 5. 
Komise odsouhlasila stávající zkušební místa –Domanínek, Horažďovice, Lukavec, Lípa a Vysoká. 
Rozbor sklizňových vzorků provedou v roce 2009 jednotlivé stanice (DOM, HOR, LIP, VYS), rozbor ze 
stanice Lukavec bude proveden v Lípě. 
Dále probíhalo jednání nad dalším zveřejňováním výsledků. Zda uvádět škrobnatost jako doposud, 
nebo přidat hmotnost brambor pod vodou. 
Další zasedání členů komise proběhne v březnu 2009. K tomuto zasedání přizvat i zástupce 
Škrobáren Pelhřimov. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Václav Čermák 
 
V Lípě dne 9.12.2008 


