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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 řepky olejky ze dne 6.3.2009 

konaného na ČZU v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů, Kamýcká 129 

 
 
 
Přítomni: 

- členové komise - Ing. Pavel Amler – ČMŠSA, Doc. Petr Baranyk - SPZO Praha, Ing. 
Jan Kazda, - ČZU Praha, , Ing. Petr Zehnálek, Ing. Tomáš Matějka - ÚKZÚZ Hradec 
nad Svitavou, Doc. Jana Dostálová-VŠCHT Praha, Ing. Tomáš Středa, Ph.D. 

Omluveni: 
- členové komise - Ing. Martin Volf – SPZO Praha, Prof. Rudolf Dvořák – VFU Brno, 

Doc. Jiří Brát – UNILEVER, Doc.Josef Soukup – ČZU Praha 
  
Program: 

1. Zahájení 

2. Výměna člena komise pro SDO řepky olejky  

3. Informace o sestavení sortimentu pokusů pro Seznam doporučených odrůd řepky jarní. 

4. Posouzení nové podoby publikace „Seznam doporučených odrůd řepky olejky“. 

5. Posouzení nových způsobů vyjádření reakce odrůd řepky ozimé na vyšší úroveň 
agrotechniky 

6. Různé 
 
 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné. 
 
 
Ad 2. 
Doc. Petr Baranyk informoval přítomné o odstoupení Prof. Ing. Oldřicha Chloupka, DrSc. 
z MZLU v Brně z Komise pro SDO řepky olejky. Prof. Chloupek navrhl jako svého nástupce 
Ing. Tomáše Středu, Ph.D. také z MZLU v Brně, který se zúčastnil jednání. 
Ing.Tomáš Středa seznámil přítomné se svojí dosavadní odbornou činností. Po absolvování 
MZLU v Brně a doktorského studia tamtéž, působí na Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a 
rostlinolékařství jako odborný asistent. Kromě práce na MZLU pracuje též na Českém 
hydrometeorologickém ústavu – pobočka Brno, kde se zabývá agrometeorologií. 
Přítomní členové a náhradníci Komise vyjádřili souhlas s návrhem a doporučují jmenovat 
Ing.Tomáše Středu, Ph.D. členem Komise. 
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Ad 3. 
Ing. Petr Zehnálek seznámil přítomné se sortimentem odrůd řepky jarní zařazených do pokusů 
pro SDO a s rozmístěním pokusů na zkušebních místech. 
 
 

SDO Řepka jarní – ročník 2009 bude založen v rozsahu 8 odrůd ve dvou typech pokusů 
 
S Řepka jarní (společný pokus SDO + registrace) - 6 pokusů  
Hradec nad Svitavou, Chrastava, Jaroměřice n. R., Lípa, Libějovice, Žatec 
 
SDO Řepka jarní – 5 pokusů 
Humpolec, Kujavy, Slapy u Tábora, Krásné Údolí, Opava. 

 
Ad 4. 
V rozpravě byla odsouhlasena podoba nové publikace Seznam doporučených odrůd řepky 
olejky, u řepky jarní bez připomínek. U řepky ozimé byla odrůda Labrador zařazena mezi 
doporučené, přestože nesplnila výchozí kritérium pro doporučení a to minimálně 100 % výnos 
oleje vztažený k průměru výnosu oleje zkoušených liniových odrůd alespoň v jedné pěstitelské 
oblasti (chladné, teplé). Důvodem doporučení odrůdy Labrador byl vysoký výnos semene a ze 
zkoušeného sortimentu nejvyšší zastoupení vícenenasycených mastných kyselin v oleji, což je 
podstatné z hlediska dietetické kvality oleje. 
Výchozí kriteria pro doporučení a seznam odrůd s jejich zařazením do kategorií doporučení 
jsou uvedeny v příloze. 
 
Ad 5. 
V rozpravě byla posouzena současná podoba prezentace reakce odrůd na zvýšenou úroveň 
agrotechniky zkoušenou ve variantě s intenzivní agrotechnikou v pokusech pro SDO jako 
nedostatečně názorná. Z diskuse vyplynuly ohledně podoby prezentace následující návrh: 
 
Zachovat současnou podobu, ale Ing. Zehnálek doplní další grafická vyjádření reakce odrůd na 
intenzifikaci 

a) několik návrhů grafů typu xy 
b) nomogram pro vyhodnocování efektivity použití intenzifikace u jednotlivých odrůd 

 
Vypracované zaslat komisi pro posouzení. 
 
Ad 6. 
 

a) Ing. Zehnálek podal informaci o dosavadním stavu a rozsahu analýz na obsah 
dusíkatých látek v semeni řepky. K analýzám je použita metoda NIR a obsah dusíkatých 
látek je stanovován souběžně s obsahem oleje. V současnosti jsou k dispozici analýzy 
zhruba u poloviny sortimentu ze dvou let a u druhé poloviny z jednoho roku. Bylo 
dohodnuto tuto analýzu publikovat, ale nestanovovat zatím na jejím základě žádná 
kritéria pro doporučení. 

b) Doc.Baranyk v rozpravě upozornil na nedostatečnou včasnost chemických analýz odrůd 
zařazených v pokusech pro SDO. Firmy vydávají katalogy časně na jaře a seznam 
doporučených odrůd je pak k dispozici až v květnu, tím klesá je ho účinnost. 
Bylo dohodnuto, že Komise a SPZO budou iniciovat jednání s ing. Šafaříkovou 
ředitelkou NOÚ a dalšími zainteresovanými stranami o nutném uspíšení analýz na 
konec prosince až první dekádu ledna. 

 
 
Zapsal: Ing. P. Zehnálek    Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.        
V Praze dne 6.3.2009     předseda komise pro SDO v.r. 
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Výchozí kriteria pro doporučení odrůd platná od sklizně roku 2007:

řepka olejka ozimá

a) výnos
liniové odrůdy
dosahující minimálně 100 % průměru výnosu oleje zkoušených liniových odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé)

hybridní odrůdy
dosahující ve výnosu oleje minimálně průměrné úrovně souboru hybridních odrůd (ve srovnání s průměrnou úrovní souboru liniových odrůd = 100%)
minus 1 % bod alespoň v jedné pěstitelské oblasti.

Stav v aktuálním vydání Seznamu doporučených odrůd

Průměrná úroveň výnosu oleje souboru hybridních odrůd z výsledků let 2006, 2007, 2008
109 % - teplá oblast kriterium pro doporučení je 108 % (109-1)
108 % - chladná oblast – kriterium pro doporučení je 107 % (108-1)

b) Fomové černání stonku
napadení není horší o více než dva body ve srovnání s průměrem všech odrůd

c) Obsah glukosinolátů ve sklizni 
obsah není vyšší než 17, 00 µmol.g-1 semene při 9 % vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině

řepka olejka jarní

a) Výnos
dosahující minimálně 98 % průměru výnosu oleje zkoušených odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé)

b) Obsah glukosinolátů ve sklizni 
obsah není vyšší než 17,00 µmol.g-1 semene při 9% vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině



Tabulka č.1. - Stanovení kategorie pro doporučení odrůd řepky olejky - ozimé

Odrůda Typ odrůdy Kategorie 
doporučení

Žadatel Důvod k nedoporučení

Baros ZP O Ing. Marian Špunar, Brno    nedostatečný výnos oleje
Vectra PFH O SAATEN - UNION CZ s.r.o., Brno    nedostatečný výnos oleje
Hornet PFH D OSEVA PRO s.r.o., Praha 7    
Finesse PFH O SAATEN - UNION CZ s.r.o., Brno    nedostatečný výnos oleje
Merano PFH D SAATEN - UNION CZ s.r.o., Brno    
Exagone PFH O MONSANTO ČR s.r.o.,Brno    vysoký obsah GSL
Atlantic PFL D LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Vizovice    
NK Petrol PFH PD Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
Robust ZP PD KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí  
Radost PFH PD OSEVA PRO s.r.o., Praha 7    
Sitro PFH PD OSEVA PRO s.r.o., Praha 7    
Liprima PFL O OSEVA PRO s.r.o., Praha 7    nedostatečný výnos oleje
Baldur PFH O Ing.Marian Špunar, Brno nedostatečný výnos oleje
Californium PFL O MONSANTO ČR s.r.o.,Brno    nedostatečný výnos oleje
Labrador D D SAATBAU LINZ CR spol. s r.o., Žatec    
Manitoba PFL D LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Vizovice    
Siska ZP D SAATEN - UNION CZ s.r.o., Brno    
NK Fair ZP D Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
ES Bourbon PFL O Sumi Agro Czech s.r.o. , Praha 4 nedostatečný výnos oleje
Expander PFH O MONSANTO ČR s.r.o.,Brno    nedostatečný výnos oleje
Mirage ZP D SAATBAU LINZ CR spol. s r.o., Žatec    
NK Passion ZP PD Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
NK Cicero ZP PD Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
NK Speed PFH PD Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
NK Octans PFH PD Syngenta Czech s.r.o., Praha 6    
Remy ZP PD KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí  
Ladoga PFL PD LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Vizovice    
Cadeli PFL PD MONSANTO ČR s.r.o.,Brno    
Asgard ZP PD Ing.Marian Špunar, Brno
Rohan PFH PD Ing.Marian Špunar, Brno

PFH - hybrid
D - doporučená
PD - předběžně doporučená
O - ostatní



Tabulka č.2. - Stanovení kategorie pro doporučení odrůd řepky olejky - jarní

Odrůda Kategorie 
doporučení

Žadatel Důvod k nedoporučení

Canyon O SOUFFLET AGRO a.s. nedostatečný výnos oleje
Heros O SAATEN-UNION CZ  s.r.o. nedostatečný výnos oleje
Haydn D Ing.Marian Špunar
Mozart D Ing.Marian Špunar
Ability D OSEVA PRO s.r.o.
Estrade D OSEVA UNI, a.s. 
Trend D Ing.Marian Špunar
Magma PD Ing.Marian Špunar

D - doporučená
PD - předběžně doporučená
O - ostatní
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