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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 
 

 
V Hradci nad Svitavou 28.1.2011     Č.j.: 62-7/OPZ/HRA/UKZUZ/2011 
 

Z á p i s 
z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd řepky olejky ze dne 18.1.2011 

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

 
 

- členové komise - Ing. Pavel Amler – zástupce praxe, Doc. Petr Baranyk - SPZO Praha, 
Ing. Petr Zehnálek, Ing. Tomáš Matějka - ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou, Doc. Jana 
Dostálová-VŠCHT Praha, Prof. Josef Soukup, Ing. Jan Kazda – ČZU Praha, Ing. 
Ladislav Kulas - Agrofert 

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

Doc. Jiří Brát – Unilever, Ing. Tomáš Středa, Ph.D. – Mendelova univerzita Brno 
  
Program: 

1. Zahájení 

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

3. Seznam doporučených odrůd řepky olejky – rozprava k navržené podobě publikace. 

4. Různé 
 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné a informoval je o 
jednání na MZe týkající se výše dotace na zkoušení odrůd pro SDO. Celková částka dotace je 
v souvislosti s rozpočtovými úsporami snížena z 9 mil Kč na 6 mil Kč. Dotace na zkoušení 
jedné odrůdy ozimé řepky je omezena na 35 tis. Kč. Zkoušení bude moci být dokončeno 
v založeném rozsahu. Hlavní část úspor se týká jarních plodin. Přes tyto úspory bude možné 
dále pokračovat se zkoušením odrůd řepky jarní pro SDO v obdobném rozsahu jako v letech 
předcházejících. 
 
Ad 2.  
Ing. Petr Zehnálek seznámil přítomné se sortimentem odrůd řepky jarní zařazených do pokusů 
pro SDO viz příloha a s rozmístěním pokusů na zkušebních místech. 
 
SDO Řepka jarní – ročník 2010 bude založen v rozsahu 8 odrůd ve dvou typech pokusů 

S Řepka jarní (společný pokus SDO + registrace) - 7 pokusů  
Hradec nad Svitavou, Chrastava, Jaroměřice n. R., Lípa, Pusté Jakartice, Žatec, Staňkov 
 
SDO Řepka jarní – 5 pokusů 
Humpolec, Kujavy, Slapy u Tábora, Krásné Údolí, Opava. 

 
Ad 3. 
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V rozpravě byla odsouhlasena podoba nové publikace Seznamu doporučených odrůd řepky 
olejky, u řepky jarní se změnou týkající se výchozích kriterií pro doporučení. Bylo 
odsouhlaseno zvýšit kritérium výnos „na dosahující minimálně 100 % průměru výnosu 
oleje zkoušených odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé)“ z původních 98 
%. 

Nová podoba kritérií: 

řepka olejka jarní 

Výchozí kriteria pro doporučení odrůd platná od sklizně roku 2010: 

a) Výnos 
dosahující minimálně 100 % 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 semene při 9% vlhkosti standardizováno na 46% 
obsah oleje v sušině 

 
Z dříve registrovaných odrůd řepky jarní nebude na základě nesplnění kritérií zkoušena odrůda 
Lužnice. 
 
U řepky ozimé byly navrženy a odsouhlaseny následující změny: 

a) doplnit tabulku s výsledky přezimování po zimě 2009/2010. Výsledky jednotlivých 
odrůd uvést za jednotlivé lokality. 

b) v tabulce s výnosy roku 2010 doplnit průměrné výnosy za oblasti celkovým průměrným 
výnosem jak za rok 2010 tak i tříletým 

c) Souřadnicové grafy vyjadřující vztah výnosu základní intenzity agrotechniky 
a absolutního přírůstku výnosu za podmínek vyšší intenzity agrotechniky u liniových a 
hybridních odrůd sjednotit do jednoho grafu. 
Nová podoba grafu lépe umožňuje vzájemně porovnat odrůdy. 

d) Sjednotit terminologii pro vyjádření různé intenzity pěstování. 
Preferovat termíny: základní intenzita agrotechniky a vyšší intenzita agrotechniky 

e) Doplnit text na straně 11 publikace, kde jsou uvedena výchozí kritéria pro doporučování 
jednoduchými tabulkami s aktuálním zařazením odrůd do jednotlivých kategorií 
doporučení. 

f) Zpřesnit metodiku hnojení N za podmínek základní a vyšší intenzity tak, aby na jedné 
lokalitě byl vždy zachován rozdíl mezi dávkami dusíku. Aby nedošlo k situaci, že by 
v rámci základní intenzity agrotechniky byla například dávka N na základě stavu 
porostu zvýšena a ve vyšší intenzitě agrotechniky snížena. 

g) V tabulce s porovnáním intenzit agrotechniky již neuvádět názvy morforegulátorů a 
fungicidů, ale pouze zda jsou použity. 

 
Seznamy odrůd řepky s jejich zařazením do kategorií doporučení jsou uvedeny v příloze. 
 
Ad 4. 
Ing. Pavel Amler poděkoval přítomným za spolupráci, ocenil činnost Komise pro SDO řepky 
olejky a oznámil svoje rozhodnutí rezignovat na členství v ní z osobních důvodů. 
Doc. Baranyk poděkoval Ing. Amlerovi za dlouholetou plodnou spolupráci. 
 
 
Zapsal: Ing. P. Zehnálek    Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.        
V Praze dne 28.1.2011    předseda komise pro SDO v.r. 
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Výchozí kriteria pro doporučení odrůd

řepka olejka ozimá platná od sklizně 2009:

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%) alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé).
Stav v aktuálním vydání Seznamu doporučených odrůd

Průměrná úroveň výnosu oleje souboru hybridních odrůd z výsledků let 2008, 2009, 2010
109 % - teplá oblast - kriterium pro doporučení je tedy 109 %
110 % - chladná oblast – kriterium pro doporučení je tedy 110¨%

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 semene při 9 % vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině

řepka olejka jarní platná od sklizně 2010:

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

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



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

Odrůda Typ odrůdy Kategorie 
doporučení

Žadatel Důvod k nedoporučení

DK Exquisite PFH PD OSEVA PRO s.r.o.
PR46W26 PFH PD Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka
Artoga PFH PD Limagrain Central Europe S.E., organizační složka
NK Linus PFH PD Syngenta Czech s.r.o.
Appolon PFH PD Limagrain Central Europe S.E., organizační složka
DK Secure PFH PD MONSANTO ČR s.r.o.
NK Diamond ZP PD Syngenta Czech s.r.o.
Da Vinci PFL PD SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o.
Goya PFL PD SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o.
Chagall ZP PD B O R , s.r.o.
DK Cabernet PFL PD MONSANTO ČR s.r.o.
Sitro PFH D OSEVA PRO s.r.o.
Rohan PFH D Ing. Marian Špunar
NK Speed PFH D Syngenta Czech s.r.o.
NK Morse ZP D Syngenta Czech s.r.o.
Mirage ZP D SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o.
Ladoga PFL D Limagrain Central Europe S.E., organizační složka
Remy ZP D KWS OSIVA s.r.o.
Manitoba PFL D Limagrain Central Europe S.E., organizační složka
Labrador D D SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o. nedostečný výnos oleje
NK Octans PFH O Syngenta Czech s.r.o. nedostečný výnos oleje
Hornet PFH O OSEVA PRO s.r.o. nedostečný výnos oleje
Mickey PFL O SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o. nedostečný výnos oleje, 

vysoký obsah GSL
Asgard ZP O Ing. Marian Špunar nedostečný výnos oleje
NK Passion ZP O Syngenta Czech s.r.o. nedostečný výnos oleje
Komando D O KWS OSIVA s.r.o. nedostečný výnos oleje

D - doporučená PFH - hybrid
PD - předběžně doporučená PFL - pylově fertilní linie
O - ostatní D - dihaploid

ZP - zúžená populace



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

Odrůda Typ odrůdy Kategorie 
doporučení

Žadatel Důvod k nedoporučení

Blanice PFL PD SEMPRA PRAHA a.s.
Sensor PFH D Ing. Marian Špunar
Ability PFL D OSEVA PRO s.r.o.
Mozart PFL D Ing. Marian Špunar
Haydn PFL D Ing. Marian Špunar
Estrade ZP D OSEVA UNI, a.s.
Lužnice PFL O SEMPRA PRAHA a.s. nedostatečný výnos oleje

D - doporučená PFH - hybrid
PD - předběžně doporučená PFL - pylově fertilní linie
O - ostatní ZP - zúžená populace
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