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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. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, Doc. Ing. Marie 
Hrušková, CSc., Ing. Karel Klaška, Ing. Jaroslav Kopista, 
prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Zdeněk Nesvadba, PhD., Petr 
Saro, Ing. Václav Staněk, Ing. Jan Sýč, Ing. Antonín 
Tomšíček, Ing. Libor Zahálka, Ing. Jan Záhorka, Ing. Jana 
Chrpová, CSc., Ing. Rudolf Malaska, Ing. Ladislav 
Rosenberg, Dr.Ing. Pavel Horčička, Ing. Petr Laml, Ing. 
Stanislav Hudec, Ing. Václav, Blažek Ing. Radmila 
Šafaříková, Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Marek Povolný, Ing. Jiří 
Hartmann 

 

     
 
Váš dopis zn. / ze dne / Your ref. / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: 
 139-591/NOÚ/BRN/2009 Ing. Horáková 6.8.2009 
 
Věc / 
Subject: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 

27.07.2009 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 
 
 
Přítomni: 

- členové komise - Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, Doc. Ing. Marie 
Hrušková, CSc., Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Jaroslav Kopista, prof. Ing. Jan Křen, 
CSc., Petr Saro, Ing. Václav Staněk, Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Libor Zahálka, Ing. 
Jan Záhorka 

- hosté - Ing. Ladislav Rosenberg, CSc., Dr.Ing. Pavel Horčička, Ing. Petr Laml, Ing. 
Stanislav Hudec, Ing. Václav, Blažek Ing. Radmila Šafaříková, Ing. Tomáš Mezlík, Ing. 
Marek Povolný, Ing. Jiří Hartmann 

 
Omluveni: 

- členové komise - Ing. Karel Klaška, Ing. Rudolf Malaska, Ing. Zdeněk Nesvadba, PhD., 
Ing. Jan Sýč 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Současné metodiky zakládání pokusů pro SDO – lokality, typy pokusů, hodnocení jakosti 
3. Připomínky ČMŠSA k metodikám SDO 
4. Různé 
 

Ad 1.  
Úvodem vystoupila ředitelka NOÚ Ing. Šafaříková, která přítomné informovala o jednání 

mezi zástupci ČMŠSA (Ing. Grůza, Ing. Rosenberg), AK ČR (Ing. Záhorka) a ÚKZÚZ (RNDr. 
Staňa, Ing. Jurečka, Ing. Šafaříková), které se konalo dne 13.7.2009. Jednání bylo vyvolané 
ČMŠSA zasláním připomínek ke zkoušení odrůd pro SDO ve formě Stanoviska ČMŠSA k 
SDO obilnin viz. příloha. Předmětem debaty byl především způsob financování, zvýšení 
efektivnosti a snížení nákladů na zkoušení. S ohledem na probíhající ekonomickou krizi je ze 
strany ČMŠSA obava, že nebude vypsaná dotace MZe, ze které se hradí zkoušení odrůd pro 
SDO. Žadatelé o zkoušení odrůd v pokusech pro SDO (majitelé a zástupci odrůd) jsou 
v současnosti jedinou stranou z řad uživatelů výsledků (další jsou pěstitelé, zpracovatelé, 
technologické poradenství, aplikovaný výzkum, školy), která by v případě zrušení dotace 
zkoušení platila. Zástupci odrůd mají zájem o rozložení finanční odpovědnosti za zkoušení pro 



 2

SDO i na ostatní uživatele. Bylo dojednáno, že konkrétní připomínky k metodikám pokusů 
pšenice seté budou projednány s Komisí pro SDO pšenice. 

Ing. Rosenberg zdůraznil nezbytnost zlevnit a zefektivnit zkoušení, ale současně zachovat 
přiblížení zkoušení praxi. 

Ing. Záhorka informoval o současném stavu finančního zajištění pokusů. Ze strany MZe 
je dotace pro letošní rok zajištěna a lze očekávat, že bude i v příštím roce. Probíhají jednání se 
Svazem průmyslových mlýnů, Svazem ZZN a zástupci lihovarnického průmyslu, kteří by se 
v budoucnosti mohli na financování podílet. 

Prof. Křen vyjádřil stanovisko, že v případě zajištění financování pro rok 2010, je možné 
zachovat současný rozsah zkoušení. 

Ing. Šafaříková informovala o snížení rozpočtu ÚKZÚZ pro rok 2010. Z tohoto důvodu 
bude omezeno zkoušení odrůd pro registraci na lokalitách mimo ÚKZÚZ. Omezení se žádným 
způsobem netýká pokusů pro SDO. 

 
 
Ad 2. 

Ing. Horáková stručně shrnula současný systém zakládání pokusů a hodnocení jakosti.  
Ošetřená a neošetřená varianta pokusů (3+3 opakování) je zakládána celkem na 24 

lokalitách. Výnosy jsou rozděleny do 5 oblastí (kukuřičná – 4 lokality, řepařská Čechy – 5 
lokalit, řepařská Morava – 4 lokality, obilnářská oblast – 5 lokalit, bramborářská a pícninářská 
– 6 lokalit). Od sklizňového roku 2009 je na 7 lokalitách založen pokus s pozdním výsevem po 
kukuřici.  

Hodnocení jakosti se provádí pouze v pokusech, kde je spojen sortiment odrůd pro SDO 
s odrůdami v druhém a třetím roce zkoušení pro registraci, z průměrného vzorku z ošetřené 
varianty pěstování. Parametry obsah dusíkatých látek v sušině, obsah škrobu v sušině, číslo 
poklesu a objemová hmotnost se hodnotí cca z 15-18 lokalit. Zelenyho test, farinografické 
hodnocení a pekařský pokus (RMT) se hodnotí z 5 lokalit. Alveografické hodnocení a 
stanovení tvrdosti (PSI) se provádí ze vzorků ze 3 lokalit. Pekařský pokus se provádí pouze u 
nově registrovaných odrůd – max. 2 roky po registraci. 

Z pokusů určených výhradně pro SDO se kvalita nehodnotí. 
 
Ad 3. 

Proběhla diskuse k návrhům změn týkajících se pšenice ozimé uvedeným ve Stanovisku 
ČMŠSA k SDO obilnin. 

Návrh zkoušet jen v intenzivním systému – počet opakování 3+1 (3 opakování ošetřené, 
1opakování neošetřené – slouží pouze k hodnocení odolnosti proti chorobám, poléhání, výnos 
se nezjišťuje).  

Ing. Horáková upozornila, že v případě, že by část pokusů byla zakládána pouze 
v ošetřené variantě pěstování nebylo by možné vyhodnotit reakci na ošetření v rámci 
jednotlivých zkušebních oblastí. 

Ing. Laml zdůraznil, že většina pěstitelů provádí minimálně jedno ošetření, zemědělci 
s extenzivním způsobem hospodaření mají nízkou obměnu osiva. 

Ing. Amler objasnil systém zkoušení užívaný ve Velké Británii, kde je část pokusů 
zakládána v obou variantách pěstování (3+3) a část jen v ošetřené variantě (3+1). Při 
zpracování výsledků jsou výnosy z ošetřené varianty pěstování hodnoceny dle oblastí (3 
oblasti) a reakce na ošetření je zpracována v rámci celé VB.  

Závěr - pro zásev na podzim 2009 se systém zakládání nebude měnit. Budou provedeny 
přípravy pro případný přechod na redukovaný systém zkoušení v dalších letech. 

Návrh uplatnit rajonizaci – odrůdy zařazovat cíleně do odpovídajících produkčních 
oblastí, více využívat dat pro formulaci doporučení.  

Ing. Horáková - o zařazování odrůd pouze do některých produkčních oblastí se již 
v minulosti uvažovalo, ale průkazně se vymezil malý počet odrůd především pro kukuřičnou 
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oblast a nenašly se odrůdy k vypárování. Nakonec se pro malou efektivnost od tohoto řešení 
ustoupilo. 

Dr. Ing. Horčička – podle vhodnosti do konkrétních oblastí by se měly zařazovat 
především odrůdy zkoušené delší období.  

Dále se diskutovalo o tom, kdo by rozhodoval o zařazení odrůd do zkušebních oblastí - 
žadatelé nebo Komise. Z diskuse vyplynulo, že by to měla být především Komise na základě 
výsledků zkoušení z předchozího období. 

Závěr – rajonizace by měla umožnit zkoušení většího počtu odrůd. Nedostatek místa na 
polích je limitující. Komise bude tuto možnost opět zvažovat na podzim při sestavování 
sortimentu pro zásev 2009. 

Na žádost vlastníka zařazovat do SDO odrůdy s příslibem podmíněné registrace. 
Důvodem pro tento požadavek je přerušení řady výsledků. Limitující z hlediska zařazení 

těchto odrůd je nedostatek místa na poli na zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Žadatel o zařazení 
těchto odrůd do sortimentu také nese riziko, že v případě neregistrace odrůdy bude veškeré 
náklady na zkoušení odrůdy v pokusech pro SDO hradit. Na neregistrované odrůdy nelze čerpat 
dotaci. Proběhla diskuse o výběru odrůd do sortimentu pro SDO. 

Zohlednit ranost – zakládat samostatný pokus pro raný sortiment.  
Důvody jsou obdobné jako v registračních pokusech, kde bylo již k tomuto řešení 

přistoupeno. Rané odrůdy jsou v sortimentech s pozdními odrůdami znevýhodněné především 
z pohledu termínu ošetřování a sklizně. V některých ročnících může mít nevhodný termín 
sklizně zásadní vliv na jakost zrna. Závěr – ÚKZÚZ zpracuje všechny detaily týkající se 
možnosti zkoušet rané odrůdy odděleně pro příští jednání Komise. 

Kriteria hodnocení – výnos, výška porostu, poléhání v metání a před sklizní, choroby, 
kvalitativní znaky, testy (mrazuvzdornost a další kriteria pro SDO nedělat, postačuje testování 
pro registrační zkoušení). 

Diskutovalo se především o problematice mrazuvzdornosti. Z pohledu ÚKZÚZ jsou 
dvouleté výsledky pro hodnocení mrazuvzdornosti odrůdy s ohledem na vysokou pokusnou 
chybu nedostatečné. Přítomní zástupci ČMŠSA považují hrubé rozdělení odrůd po dvou letech 
za dostačující. Mrazuvzdornost je geneticky fixovaná. Odlišná je problematika sledování 
zimovzdornosti odrůd. Závěr – ÚKZÚZ zpracuje všechny detaily týkající se možnosti 
zpřesnění výsledků při dvouletém zkoušení mrazuvzdornosti pro příští jednání Komise. 

Hodnocené choroby – padlí travní na listu v době maximálního rozšíření, padlí travní 
v klasu, listové skvrnitosti (komplex), braničnatka plevová v klasu, rez pšeničná, rez plevová a 
travní (pokud se vyskytnou). 

Přítomní se shodli na zachování současného hodnocení. 

Kvalitativní parametry zrna – hodnotit pouze výkupní parametry – objemová hmotnost, 
číslo poklesu, obsah bílkovin. Kvalitativní zařazení odrůdy po třech letech registračního řízení 
by se nemělo dále měnit. 

Z pokusů pro SDO se hodnocení kvality odrůd neprovádí. Pro SDO se využívají 
výsledky, které jsou potřebné pro správné vyhodnocení odrůd v registračním řízení. Hodnocení 
kvality proto není pro systém SDO finanční zátěží.  

Proběhla diskuse ke způsobu stanovení kvality odrůd. Dr. Ing. Horčička navrhl změnit 
současný systém zařazující odrůdy do kategorií E, A, B, C na devítibodový.  

Ing. Záhorka a Ing. Staněk upozornili, že v případě spolufinancování SDO ze strany 
zpracovatelů (mlýny, ZZN, lihovary) bude nutné zohlednit i jejich požadavky na šíři 
sledovaných parametrů. 

Možnosti přeřadit odrůdy po pěti letech zkoušení byla zavedena na základě připomínek 
z řad pěstitelů i vlastníků odrůd. Souvisí s vysokým vlivem ročníku na některé parametry 
kvality. V případě, že se některé nepříznivé vlastnosti odrůd projevily až v ročnících po 
registraci odrůd nebyla možnost oficiálně tuto skutečnost zohlednit při hodnocení.  
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Závěr –způsob zařazování odrůd do jakostních kategorií je v kompetenci ÚKZÚZ v rámci 
registračního řízení. Komise se k přeřazování odrůd vyjádří po podrobnější rozpravě. 

Požadavek na přepracování kalkulace ceny za jednu parcelku podle nově navrženého 
rozsahu zkoušení. 

Financování pokusů a stanovení ceny za jednotlivou parcelku jsou v kompetenci garanta 
tj. Agrární komory ČR. Ing. Záhorka přítomné seznámil s detaily financování. Pro sklizňový 
rok 2009 je cena za jednu parcelku u ozimých obilnin je 670 Kč, u jarních obilnin 620 Kč. 

Doplnění komise pro SDO o zástupce šlechtitelských firem – vlastníků odrůd SELGEN 
(Horčička), Limagrain (Kutmon), RAGT (Laml).  

Informovanost o zkoušení a činnosti Komise je z pohledu ČMŠSA pro žadatele o 
zkoušení odrůd nedostatečná. Z řad ČMŠSA byla rovněž vznesena připomínka na nestrannost 
některých členů Komise. Složení Komise je v kompetenci ÚKZÚZ. Z diskuse vyplynulo, že 
přijatelným řešením by byla přítomnost zástupce ČMŠSA na jednáních Komise. Zástupce 
ČMŠSA (Ing. Rosenberg) bude zván na jednání jako host, bez možnosti hlasovat. Rovněž bude 
v případě potřeby každoročně zorganizováno jednání Komise s dalšími zástupci ČMŠSA tak, 
aby byly vytvořeny podmínky pro řešení závažných problémů souvisejících se zkoušením 
odrůd pšenice pro SDO. 
 
Ad 4. 

Proběhla diskuse týkající se rozdílů mezi způsobem zařazováním odrůd do jakostních 
kategorií – E, A, B, C a hodnocení suroviny při výkupu – kategorie A, B, C. Tato problematika 
se netýká přímo Komise a vzhledem k rozsahu vyžaduje speciální jednání. 

V rámci diskuse o rajonizaci odrůd Ing. Amler navrhl ke zvážení při hodnocení a 
interpretaci výsledků sloučení lokalit obilnářské a bramborářské oblasti.  

Stejně jako na minulých jednáních proběhla diskuse k etickým pravidlům informování 
veřejnosti o vlastnostech odrůd ze strany majitelů odrůd a prodejců osiv. Často dochází 
k zneužívání podkladů získaných z výsledků ÚKZÚZ. 

Byl vznesen návrh uvádět v publikaci SDO důvody nezařazení odrůd do pokusů pro SDO. 
Aktuální informace o průběhu sklizně obilnin a řepky v ČR lze najít na portálu AK ČR 

www. apic-ak.cz v odkazu Komodity, Rostlinná výroba.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Brně dne 27.07.2009 


