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Ing. Olga Dvořáčková,  

Ing. Vladimíra Horáková,  

Ing. Michaela Kadlíková,  

Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., 

Jana Nováková 

Ing. Vratislav Šantrůček,  

Ing. Jan Záhorka 

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D. 

 

 

 

 

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale 

ozimého a ovsa pluchatého ze dne 5. 12. 2019 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, 

Hroznová 2 

 

 

Přítomni: 

- členové komise: Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Vladimíra Horáková, Ing. Kateřina Pazderů, 

Ph.D., Ing. Jan Záhorka 

- hosté: Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Klára Schrieblová, Jana Nováková, Ing. Milan Nečas 

 

Omluveni: 

- členové komise: Ing. Michaela Kadlíková, Ing. Vratislav Šantrůček 

 

Program: 

1. Oves setý – diskuze k podkladům, zařazení odrůd do kategorií doporučení, listovka, 

publikace, lokality pro zásev 2020 

2. Tritikale ozimé – diskuze k podkladům, zařazení odrůd do kategorií doporučení, listovka, 

publikace 

3. Různé 

 

Ad1) 

Jednání zahájil předseda komise Ing. Nesvadba, přivítal přítomné a poděkoval Ing. Horákové a 

Ing. Dvořáčkové za přípravu a rozeslání podkladů k jednání.  

Ing. Dvořáčková zhodnotila letošní ročník. Plně hodnotitelných bylo sedm z devíti založených 

pokusů. Vyřazeny byly výnosy z lokality Horažďovice kvůli vysoké vnitřní variabilitě pokusu 

způsobené suchem a heterogenitou pozemku a lokality Pusté Jakartice, kde byly pokusy silně poškozeny 

hraboši.  

Podklady pro hodnocení odrůd ovsa rozeslala Ing. Dvořáčková členům komise elektronicky 

s dostatečným předstihem před jednáním.  

Proběhla diskuze k výsledkům a návrhům na zařazení do kategorií doporučení. Komise 

jednohlasně schválila zařazení odrůd Bingo, Kertag, Korok, Ozon, Poseidon, Sagar, Tim a Aspen do 

kategorie doporučené, odrůdu Atego zařadit do kategorie ostatní a nově registrované odrůdy do 
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kategorie předběžně doporučené. Předběžně doporučené odrůdy nebudou uvedeny v listovce, protože 

registrační řízení bude uzavřené až v lednu 2020.  

K formátu listovek nebyly vzneseny připomínky. Konečná verze listovek a podkladů pro 

publikaci bude rozeslána členům komise k připomínkám. 

Komise schválila odrůdy Poseidon a Aspen jako standardy pro sklizňový rok 2020. 

Komise schválila lokality pro zásev 2020: Domanínek, Horažďovice, Hradec,  

Chrastava, Jaroměřice, Lípa, Pusté Jakartice, Staňkov, Vysoká. 

Hlasování o sortimentu ovsa pro výsev 2020 proběhne elektronicky po obdržení žádostí v lednu 

2020. 

 

Ad2) 

Ing. Horáková stručně charakterizovala uplynulý ročník z pohledu tritikale ozimého. Z jedenácti 

založených pokusů bylo plně použitelných deset. Výnosy zrna byly v letošním roce jen mírně vyšší než 

v loňském roce. Infekční tlak chorob byl průměrný. Ze zpracování musely být z důvodu vysoké vnitřní 

variability pokusu vyřazeny výnosy z lokality Žabčice. Detailní výsledky ročníku 2019 členové komise 

obdrželi elektronicky a budou také k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ. 

Komise projednala a jednohlasně schválila zařazení odrůd Tulus, Agostino, Claudius, Cappricia, 

a Cedrico do kategorie doporučené, nově registrovanou odrůdu Porto do kategorie předběžně 

doporučené.  

K formátu listovek nebyly vzneseny připomínky. Konečná verze listovek a podkladů pro 

publikaci bude rozeslána členům komise k připomínkám. Listovka bude umístěna na web až proběhne 

registrační řízení odrůdy Porto. 

Komise schválila odrůdy Agostino, Cedrico a Porto jako standardy pro sklizňový rok 2020. 

Ing. Horáková poděkovala přítomným za aktivní přístup k elektronickému hlasování o sortimentu 

a lokalitách pro výsev tritikale ozimého. Do sortimentu byly jednohlasně zařazeny odrůdy Agostino, 

Claudius, Cappricia, Cedrico a Porto. Pro zásev byly schváleny lokality Domanínek, Kujavy, Žabčice, 

Hradec, Chrastava, Chrlice, Jaroměřice, Lípa, Pusté Jakartice, Staňkov a Vysoká.  

 

Ad3) 

Ing. Záhorka představil svoji nástupkyni v komisi p. Janu Novákovou, dlouholetou ředitelku 

Okresní agrární komory Louny, nyní působící v Agrární komoře České republiky. Dále podal informaci 

o předpokládaných změnách v zásadách pro dotační titul 9.A.b.1. Publikace doporučovaných odrůd a 

souvisejících informací, ze kterého je zkoušení odrůd pro SDO financováno. 

Ing. Nesvadba upozornil na nesrovnalosti v názvu Komise a navrhuje jeho úpravu na Komise pro 

Seznam doporučených odrůd ovsa setého, tritikale ozimého a žita ozimého. 

Ing. Nesvadba přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 

 


