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Česká republika 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture 
Národní odrůdový úřad / National Plant Variety Office  
Hroznová 2, 656 06 Brno, Česká republika / Czech Republic 
 

 

     
 
 
 
 
 
 

  Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Pavel Amler, 
Ing. Vladimíra Horáková., Ing. Jan Záhorka, 
Ing. Vratislav Šantrůček, Ing. Lenka 
Nedomová, Ph.D., prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., 
Ing. Bohuslav Fendrych 

 

     
 
Váš dopis zn. / ze dne / Your ref. / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: 
 139-250/NOÚ/BRN/2009 Ing. Bohatcová 07. 04. 2009 
 
Věc / 
Subject: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale 

ozimého a ovsa pluchatého ze dne 31.03.2009 
 
 
Přítomni: 

- členové komise - Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra 
Horáková, Ing. Jan Záhorka, Ing. Vratislav Šantrůček, Ing. Lenka Nedomová, prof. Ing. 
Jan Moudrý, CSc., Ing. Bohuslav Fendrych 

- hosté - Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Irena Bohatcová  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zařazení odrůd tritikale ozimého a žita ozimého do kategorií doporučení 
3. Listovka - tritikale ozimé, žito ozimé  
4. Příprava publikace - návrhy na změny 
5. Informace o změnách v metodikách 
6. Sortiment a lokality - oves pluchatý - výsledky elektronického hlasování 
7. Různé  
 

Ad 1.  
Jednání zahájil a vedl předseda komise Ing. Zdeněk Stehno, CSc. Přivítal všechny 

přítomné a poděkoval členům komise za aktivní práci.  
Novým členem Komise, po odvolání Ing. Beneše, který odešel do důchodu, byla 

ředitelem ÚKZÚZ jmenována Ing. Horáková.  
Ing. Stehno shrnul plnění úkolů, které vyplynuly z jednání Komise konaného dne 

5.3.2008. 
Komise schválila provádění testů mrazuvzdornosti tritikale ozimého a žita ozimého. 

Kromě bedýnkového testu, pravidelně prováděného na lokalitě Hradec nad Svitavou, bude ve 
spolupráci s Ing. Pavlou Prášilovou z VÚRV, v.v.i. prováděn polnělaboratorní test 
mrazuvzdornosti odrůd.  
 
Ad 2. 

Ing. Horáková seznámila členy komise s výsledky hodnocení odrůd tritikale ozimého 
a žita ozimého za období 2005-2008. Po diskusi nad výsledky jednotlivých odrůd následovalo 
hlasování o jejich zařazení do kategorií doporučení, jehož výsledky jsou uvedeny v tab.1 a 2. 

Listovka pro oves setý pluchatý byla vydána již v lednu (náklad 600 ks), aby byla 
k dispozici uživatelům ještě před jarním setím. Hlasování o doporučení a diskuse k obsahu a 
formátu listovky proběhlo elektronicky. Pro publikaci bude sortiment odrůd rozšířen o novou 
odrůdu Scorpion, která v době vydání listovky ještě nebyla registrovaná. Ing. Dvořáčková 



 2

seznámila přítomné s charakteristikou této odrůdy a proběhlo hlasování o jejím zařazení do 
kategorie doporučení viz. tab. 3. 
 
Tab. 1 Tritikale ozimé - zařazení odrůd do kategorií doporučení 

Hlasování pro zařazení 
odrůdy do kategorie Odrůda Kategorie 

doporučení Žadatel 
ANO NE ZDRŽEL SE 

Důvod k zařazení mezi ostatní odrůdy 

Cando D BOR, s.r.o. 8 - -   
Hortenso D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 8 - -   
SW Talentro D OSEVA UNI, a.s. 8 - -   
Inpetto D OSEVA UNI, a.s. 8 - -   

Pawo D 
Zemědělský výzkumný 
ústav Kroměříž, s.r.o. 8 - -   

Mungis D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - -   
Agrano D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - -   
Todan PD OSEVA UNI, a.s. 6 2 -   

Lupus O SAATEN - UNION CZ s.r.o. 8 - - 
středně vysoký výnos v neošetřené a nízký výnos 
v ošetřené  variantě, malá odolnost k poléhání 

Triamant O SOUFFLET AGRO a.s. 8 - - 
nízký výnos v ošetřené i neošetřené 
variantě, malá odolnost k poléhání 

Trigold * PD SOUFFLET AGRO a.s. 8 - -   
Tulus * PD SAATEN - UNION CZ s.r.o. 8 - -   

D – doporučená, PD – předběžně doporučená, O – ostatní 
 
Tab. 2 Žito ozimé - zařazení odrůd do kategorií doporučení 

Hlasování pro zařazení 
odrůdy do kategorie Odrůda Kategorie 

doporučení Žadatel 
ANO NE ZDRŽEL SE 

Důvod k zařazení mezi ostatní odrůdy 

Conduct D SOUFFLET AGRO a.s. 7 - 1   
Recrut D SOUFFLET AGRO a.s. 7 - 1   
Matador D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 7 - 1   
Dankowskie 
Nowe D OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. 7 - 1   
Selgo D SELGEN, a.s. 7 - 1   
Aventino D SELGEN, a.s. 7 - 1   
Askari D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 7 - 1   
Picasso D SOUFFLET AGRO a.s. 7 - 1   

D – doporučená, PD – předběžně doporučená, O – ostatní 
 
Tab. 3 Oves pluchatý - zařazení odrůd do kategorií doporučení 

Hlasování pro zařazení 
odrůdy do kategorie Odrůda Kategorie 

doporučení Žadatel 
ANO NE ZDRŽEL SE 

Důvod k zařazení mezi ostatní odrůdy 

Neklan D SELGEN, a.s. 8 - -   
Atego D SELGEN, a.s. 8 - -   
Dominik D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - -   
Raven D SELGEN, a.s. 8 - -   
Pogon D SAATEN - UNION CZ, s.r.o. 8 - -   
Scorpion PD SAATEN - UNION CZ, s.r.o. 8 - -   

D – doporučená, PD – předběžně doporučená, O – ostatní 
 
 

S ohledem na změny v sortimentech Komise stanovila standardní odrůdy pro jednotlivé 
plodiny pro sklizňový rok 2009. K průměru těchto standardních odrůd budou vztahovány 
výnosy v tzv. předběžných výsledcích publikovaných ihned po sklizni na webových stránkách 
ÚKZÚZ. 
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Standardní odrůdy - tritikale ozimé: 

Cando 
SW Talentro 
Mungis (nahrazuje odrůdu Inpetto) 
Tulus (nahrazuje odrůdu Lupus) 
 

Standardní odrůdy - žito ozimé: 
Recrut 
Matador 
Askari 
Picasso 

 
Standardní odrůdy – oves pluchatý: 

Neklan 
Atego 
Pogon 

 
Ad 3. 

V rámci obsahu a formátu listovek nebudou provedeny zásadní změny. Obdobně jako 
v předchozích ročnících budou v listovce uvedeny pouze doporučené a předběžně doporučené 
odrůdy. Návrh listovky rozešle Ing. Horáková členům komise do 10.4.2009. Tisk listovky 
proběhne do 30.4.2009. Počet výtisků - tritikale ozimé 1000 ks, žito ozimé 1000 ks, oves 
pluchatý 600 ks (již vytisknuto). Distribuce se uskuteční obdobně jako v minulém roce 
prostřednictvím AK ČR, na polních dnech, na Národní výstavě hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky v Brně (25.-28.6.2009) a přes členy komise. Listovka bude co nejdříve 
po schválení členy komise umístěna na webových stránkách ÚKZÚZ. 
 
Ad 4. 

Komise projednala návrhy změn v publikaci Seznam doporučených odrůd 2009. 
Jednohlasně byl schválen návrh rozšířit publikaci o zhodnocení sklizňového ročníku 2008 
z pohledu jednotlivých plodin.  

Byla vznesena připomínka k nejednotnosti v uvádění původu odrůd. Tento problém 
s ohledem na nedostatečné podklady nelze řešit.  

Obecný popis hybridních odrůd bude rozšířen o uvedení možnosti získání hybridů 
metodami chemické kastrace.  

V publikaci bude uvedena obecná agrotechnika hybridního žita. Podklady budou 
vypracovány ve spolupráci s prof. Moudrým. 

Podklady pro publikaci budou rozeslány členům komise k připomínkám ve dvou 
termínech, první část do 10. 4. 2009 a druhá část doplněná o zhodnocení ročníku a příspěvek 
z obecné metodiky o agrotechnice hybridů žita ozimého v pozdějším termínu. K distribuci bude 
publikace připravena do 22. 5. 2009.  
 
Ad 5. 
 Ing. Horáková seznámila přítomné se změnami v metodikách pokusů pro registraci 
odrůd, které byly provedeny na základě spolupráce s Odrůdovou komisí viz zápis z jednání ze 
dne 4.9.2008. Změny v metodikách jsou uvedeny v příloze k zápisu z jednání. 
 
Ad 6. 
 Ing. Dvořáčková informovala přítomné o složení sortimentu a lokalitách pro zásev ovsa 
pluchatého pro sklizňový rok 2009 (tab.4). 
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Tab. 4 Oves pluchatý - sortiment pro zásev 2009 

Název odrůdy Žadatel Zástupce 
Neklan SELGEN, a.s.   
Atego SELGEN, a.s.   
Dominik Berthold Bauer SOUFFLET AGRO a.s. 
Raven SELGEN, a.s.   
Pogon NORDSAAT Langenstein  D SAATEN - UNION CZ, s.r.o. 

Scorpion NORDSAAT Saatzucht  D SAATEN - UNION CZ, s.r.o. 

 
Přehled lokalit s pokusy pro SDO – oves setý pluchatý - sklizeň 2009 
  
Lokality ÚKZÚZ Lokality mimo ÚKZÚZ - placené 
Chrastava Domanínek 
Libějovice  
Staňkov  
Horažďovice  
Hradec n.Sv.  
Lípa  
Vysoká  
 
Ad 7. 

S ohledem na problémy pěstitelů s námelem si komise dala za úkol získat metodiku 
testování odolnosti odrůd proti této chorobě. 

Komise diskutovala o možnosti rozšířit kritéria pro doporučování odrůd ovsa pluchatého 
o parametr pluchatost. Po rozsáhlé diskusi se rozhodla kritéria o tento znak nerozšiřovat. 

Ing. Horáková seznámila přítomné s návrhem dotazníku, který bude prostřednictvím AK 
ČR předložen uživatelům Seznamů doporučených odrůd. Účelem je zajistit zpětnou vazbu od 
příjemců doporučení. Návrh dotazníku bude přiložen k zápisu pro připomínkování. Podnět 
k vytvoření dotazníku podal Ing. Jurečka na jednání Komise pro SDO pšenice dne 20.3.2009. 
 

Závěrem jednání poděkoval předseda komise pracovníkům ÚKZÚZ za organizační 
zajištění pracovního zasedání a všem členům komise za aktivní účast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Brně dne 1.4.2009 


