
Kapitola 7. 

Hlavní zásady pro založení porostu 

 

 Rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál 
smí být vyráběn pouze v uzavřených pěstebních oblastech 

 Před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt 
Globodera rostochiensis a Globodera pallida s negativním výsledkem 

 Pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými 
opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus a  Ralstonia solanacearum 

 Sadba brambor může být vysázena pouze na pozemku, na kterém 
nebyly v předcházejících 3 letech pěstovány brambory 

 K založení množitelského porostu nesmí být použita krájená sadba 

 Souvratě nesmí být osázeny bramborami 
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Sadba brambor 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb. 
§§ 3, 4, 5, 6, 7 

Vyhláška č. 129/2012 Sb. 
Příloha č. 7 
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V průběhu roku 2015 dojde ke změně legislativy týkající se maximální-

ho počtu kategorií a generací, zdravotního stavu porostů i mechanické-
ho rozboru sadby brambor. Tyto změny budou platné od 1. 1.  2016, ale 

už sadba sklizená v roce 2015 musí vyhovovat těmto novým požadav-
kům. Důvodem změny je nutnost uvést naši legislativu do souladu 

s novými směrnicemi EU (2013/63, 2014/20 a 2014/21). 

   UPOZORNĚNÍ 



Stránka  30 7. Sadba brambor 

Požadavky na vlastnosti sadby brambor 

 Způsob vzorkování sadby je každoročně stanovován v pokynech pro 
vzorkování, které vydává ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby ve spolupráci s 
Odborem ochrany proti škodlivým organismům. 

 Zaslání výsledků mechanického rozboru sadby brambor  (včetně 
žádosti o uznání sadby) na místně příslušné oddělení OOS je 
bezpodmínečně nutné provést do 3 dnů po provedení rozboru. 

 Posklizňové zkoušky sadby brambor jsou součástí uznávacího řízení v 
porostu a provádí se v rozsahu stanoveném každoročně ústavem. 
Procento hlíz napadených viry se zjišťuje metodou ELISA.  
Přepočtem se stanoví: 

každá hlíza napadená viry způsobujícími těžkou virovou chorobu        
se započítává jako 1% - A virus (PVA), Y virus (PVY), virus 
svinutky (PLRV) 

každá hlíza napadená viry způsobujícími lehkou virovou chorobu   
       se násobí koeficientem 0,33 - M virus (PVM), X virus (PVX) 

každá hlíza napadená S virem (PVS) se násobí koeficientem 0,05  

 O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje dodavatel a 
informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného 
semenářského inspektora. 

Ukončení vegetace a vzorkování pro posklizňové 
zkoušky 

Struktura čísla porostu je tvořena následujícím způsobem: 

 ze čtyřmístného registračního kódu dodavatele 

 z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení 
regionu, ve kterém bude podána žádost, druhé číslo u tuzemských 
odrůd označuje rok sázení sadby stupně SE1 (SE2), u sadby z dovozu 
rok první výsadby v ČR, poslední tři čísla tvoří pořadové číslo porostu. 
Pořadové číslo porostu nelze použít v rámci jednoho roku vícekrát. 

Číslo porostu 

Žádost 
- o uznání osiva/sadby 
  (příloha č. 7) 
- výsledek mechanického 

rozboru sadby brambor 
(příloha č. 8) 

 
Seznam osob oprávně-
ných k provádění  
mechanického rozboru 
sadby brambor  
kategorií A a B 
(příloha č. 1) 

Najdete v publikaci  

Uznávání sadby brambor 
Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost může dodavatel požádat   
o uznání sadby: 

 vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“ 
 k žádosti přiloží „Výsledek mechanického rozboru sadby brambor“ 
 mechanický rozbor může provést: 
 u kategorií SE 1, SE 2 a E 1-3 semenářský inspektor ÚKZÚZ, 
 u kategorií A, B semenářský inspektor ÚKZÚZ nebo osoba, s 

níž Ústav uzavřel smlouvu k provádění mechanického rozboru 
sadby brambor kategorií A a B. Seznam takto oprávněných osob 
je uveden v příloze č. 3 této publikace, 

 na základě provedeného mechanického rozboru vydá Ústav 
konečný doklad na sadbu.  



  
Šlechtitel-
ský RM 

RM 
předstupňů 

Základní 
RM 

Certifikovaný 
RM 

Barva návěsky  fialová bílá s fialovým pruhem   bílá  modrá 

ČR   SE1 SE2 E1 E2 E3 A B 

Rakousko   V1-V2 V3  S SE E Z   

Belgie PBTC  PB S SE E 1-2 A 1-2 B 

Dánsko MK S1-S4 S5 E1 E2 E3 CC   

Finsko SS S, SEE SE EC1 EC2 EC3 A B 

Francie B1 B2 B3 
 SE (B4-
B5) 

SE 
(B4-B5) 

E 
(B8) A B 

Německo M1   M2-M3 
S 
(EEC1) 

SE 
(EEC2) 

E 
(EEC2) Z1  Z2 

Irsko MK G1 G2 
EC1 
(F1-F2) 

EC2 
(SE1-
SE3) 

EC2 -
EC3 
(E a H)     

Itálie       S SE E A B 

Luxemburg MK F1 F2   S SE, E A B 

Holandsko 
S 
G0 

S 
G1-G3 

S 
G4   SE E A C 

Polsko PB /M PB/III PB/II   B/ I B/ II C/A C/B 

Rumunsko     PB   SE E C I C II 

Severní Irsko PB TC PB1-PB3 PB4   SE1-SE3 E A   

Skotsko PBTC PB1-PB3 PB4   SE1-SE3 E1-E3 A   

Slovensko   SE1     E1 E2, E3 C1 C2 

Anglie TC PB1 PB2   SE E A CC 
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Hlášení dovozu sadby brambor 

Pro účely této kapitoly se pod pojmem „dovoz“ rozumí přesun sadby brambor  
z ostatních členských států Evropské unie do České republiky. 
 
Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu a požadavky na oznámení do-
vozu jsou uvedeny v kapitole 14. 
 

 U kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál generace A vytištěných 
v tabulce tučně je nutno doložit doklad od nezávislé autority o zdravotním 
stavu sadby brambor na virózy zjištěné ELISA testem s maximální hranicí 
5%, 

 Při dovozu sadby z Polska v generaci PB III a PB II je také nutno doložit 
doklad o zdravotním stavu na virózy, které musí odpovídat české legislativě.  

 Porovnání kategorií a generací pro dovoz sadby z EU s ohledem na 
zdravotní stav: 
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Kontrola sadby z dovozu v roce 2015 

Vzorkování pro testování viróz 

Maximální počet odebraných vzorků 150 ks. 

Generace Náchylné odrůdy Ostatní odrůdy 

SE 1-2 a E 1-3 30 % 15 % 

A 25 % 10 % 

B 15 % 5 % 

Náchylné odrůdy: Adora, Agria, Ambassador, Asterix, Borek, Carrera, 
Colomba, Crisper, Ditta, Energie, Fontane, Impala, Markies, Mustang, Pria-
mos, Quadriga, Saturna, Taisiya, Victoria, Westamyl. 
 
Ostatní odrůdy: preferují se odrůdy, které byly do ČR dovezeny poprvé.  

Vzorkování pro testování bakterióz 

Generace Počet vzorků 

A 40 

B 30 

Další informace o vzorkování: 

 Vzorkování provádějí semenářští inspektoři.  

 O vzorkování jakékoliv sadby z dovozu lze požádat, vzorek bude pře-
dán k otestování na VÚB (ÚKZÚZ účtuje vzorkování a VÚB účtuje test 
ELISA). 

 Pro vzorkování je nutné sdělit přidělené tuzemské číslo dovozové partie 
do místa odběru vzorku, tj. do místa skladování. Nebude-li pracovník 
ÚKZÚZ znát toto číslo při odběru vzorku, neprovede vzorkování.  

 
Sdělení výsledků: 

 Výsledky (originál) zasílá neprodleně oddělení OS Havlíčkův Brod na 
OOS Praha, které zajistí rozesílání výsledků dodavatelům v písemné i 
elektronické podobě a kopii na místně příslušné regionální oddělení OS, 
které zajistilo vzorkování. 

 Výsledky, které obdrží dodavatel, mohou být případně podkladem pro 
následnou reklamaci zboží. 

 U partií sadby brambor, u nichž se projeví vyšší výskyt virových cho-
rob, bude Ústav postupovat podle § 22 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb.  
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Revize 

Odběr vzorků se provádí v případě nesouhlasu dodavatele s výsledkem 
posklizňové zkoušky.   

     

Postup při odběru vzorku: 

 Dodavatel podá žádost na předepsaném tiskopisu na pracoviště Ústavu, 
kde byla podána žádost o uznání množitelského porostu. 

 Vedoucí pracoviště žádost posoudí a v rámci Ústavu dá pokyn místně 
příslušnému SI k odběru vzorku. 

 Vzorky jsou odebírány podle následující tabulky a u každého porostu 
se odebírá vzorek na vegetační zkoušku / 110 hlíz: 

Stupeň množení Počet hlíz pro posklizňovou zkoušku 

SE1, SE2 

do 1 ha             - 2 x 110 hlíz 

1,1 – 2 ha          - 4 x 110 hlíz 

2,1 – 3 ha          - 6 x 110 hlíz 

atd. 

E 1-3, A, B 

do 3 ha             - 2 x 110 hlíz 

3,1 – 6 ha          - 4 x 110 hlíz 

6,1 – 9 ha          - 6 x 110 hlíz 

atd. 

 Souběžně s odebranými revizními vzorky jsou testovány i další stejné 
odrůdy vyskytující se u množitele (bramborárny). 

 Dodavatel předá vzorkovateli čitelně vyplněné návěsky, výrazně 
označené jako REVIZE, a potřebný počet obalů na odběr vzorků. 

 V případě, že ve skladu nebudou vytvořeny podmínky k odběru 
reprezentativních (průměrných) vzorků, vzorkovatel ODMÍTNE 
vzorkování. 

 Odebrané vzorky je nutné neprodleně doručit na pracoviště Ústavu 
v Havlíčkově Brodě, které zajistí jejich další zpracování. 

 Náklady spojené se vzorkováním a vydáním dokladů budou účtovány 
dodavateli pracovištěm Ústavu, kde byla podána žádost. 

 Náklady spojené s testováním budou účtovány dodavateli Výzkumným 
ústavem bramborářským. 


