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1. ÚVOD 

Příprava dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) vyplývá  

z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 

8. února 2017 č. 107 a je nezbytným podkladem pro poskytnutí institucionální podpory  

a hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“).  

Tato DKRVO je předkládána Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. jako podklad pro 

poskytovatele při rozhodování o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena 

v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 

2022 schválenou usnesením vlády ČR č. 82 ze dne 3. 2. 2016 (dále jen „Koncepce VaVaI 

MZe“) a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 

2030 (dále jen „Strategie 2030“). 

DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018 - 2022. 

Konkrétní činnost VO na příslušný kalendářní rok bude blíže specifikována v příloze 

rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO. 

2. HISTORIE A SOUČASNOST  VO  

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. byl založen Ministerstvem zemědělství v roce 1951  

s názvem Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze (ÚVÚRV) a byl pokračovatelem 

činnosti dvou dříve založených zemských výzkumných ústavů. První dva roky sídlil 

výzkumný ústav v Praze - Dejvicích, v roce 1953 byl přestěhován do objektů Zemského 

pomologického ústavu v Ruzyni, kde sídlí VÚRV dodnes. V témže roce byl Ústřední 

výzkumný ústav rostlinné výroby začleněn do Československé akademie zemědělských věd 

(ČSAZV). ČSAZV zabezpečovala v letech 1953-1962 jednotné financování a řízení 

výzkumu a jako celek podléhala Ministerstvu zemědělství. 

Od vzniku ČSAZV se jako oficiální název ruzyňského ústavu uvádí Výzkumný ústav 

rostlinné výroby Praha - Ruzyně. Již tři roky od založení měl více než 300 zaměstnanců na 

velmi vysoké odborné úrovni. Hned od založení se ústav členil na oddělení genetiky  

a šlechtění, fyziologie rostlin, chemie, mikrobiologie, půdoznalství, výživy rostlin, ochrany 

rostlin a agrotechniky. S růstem počtu zaměstnanců, rozšiřováním odborné náplně  

a problematiky se oddělení měnila na sektory, posléze ústavy a nyní odbory.  

V roce 1955 byl založen první dlouhodobý polní pokus v Ruzyni pro výzkum minerálního  

a organického hnojení rostlin a půdní úrodnosti. V následujícím roce byly na detašovaných 

pracovištích založeny další dlouhodobé pokusy. Tyto pokusy jsou udržovány i v novém 

tisícíletí a představují jedno z cenných dědictví po zakladatelské generaci pracovníků 

VÚRV. V roce 1962 byl VÚRV převeden z Československé akademie zemědělských věd 

(ČSAZV) do Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství. V roce 1968 byl 

název změněn na Výzkumné ústavy rostlinné výroby v Praze - Ruzyni a v roce 1978 na 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzyni. Z VÚRV byl v roce 1981 vyčleněn odbor 

půdoznalectví, který se stal součástí Výzkumného ústavu pro zúrodnění půd Praha (od roku 

1991 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy). V roce 1984 byl k VÚRV připojen 

Výzkumný ústav základní agrotechniky v Hrušovanech a v roce 1989 byl připojen Ústav 

vědeckých soustav hospodaření s poměrně rozsáhlou sítí poradenských stanic. V té době 
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dosahoval VÚRV maximálního počtu zaměstnanců (přibližně 1130). 

V roce 1992 proběhlo ve VÚRV první mezinárodní hodnocení za účasti 25 zahraničních  

a 12 domácích odborníků (takto byl hodnocen vůbec první výzkumný ústav v celé ČR 

včetně AV). Tento mezinárodní panel hodnotil kladně výkonnost ústavu, ale přesto doporučil 

razantní organizační změny. K těmto změnám již nedošlo, v roce 1993 byla uskutečněna 

významná redukce počtu zaměstnanců z 646 na 327. Zároveň došlo k zrušení celých 

jednotek (některých odborů) a zaniklo či bylo privatizováno několik pokusných stanic. 

V roce 1994 byla připojena zbývající část Výzkumného a šlechtitelského ústavu zeleniny  

v Olomouci, v roce 1995 došlo k připojení Oddělení ochrany zásob z Výzkumného ústavu 

potravinářského a z Výzkumného ústavu výživy zvířat v Pohořelicích byla pod VÚRV 

převedena pokusná stanice Ivanovice na Hané. V roce 2000 se připojily výzkumné stanice 

travních ekosystémů v Liberci a Jevíčku. V roce 1999 proběhlo druhé mezinárodní 

hodnocení VÚRV. Evaluační komise MZe vyjádřila spokojenost s výsledky výzkumné práce 

VÚRV a podpořila jeho další rozvoj.  

S účinností od 1. 1. 2007 se VÚRV stal veřejnou výzkumnou institucí (v.v.i.) (Rozhodnutí 

MZe č.j. 22968/2006-11000 ze dne 12.6. 2006). VÚRV, v.v.i. tehdy měl pět základních 

odborů: 1) agroekologie, 2) genetika, šlechtění a kvalita produkce, 3) polní pokusy,  

4) rostlinolékařství a 5) výživa rostlin, v rámci kterých pracovalo 20 oddělení a 7 pokusných 

stanic. V této podobě VÚRV, v.v.i. existoval do roku 2014. V roce 2013 byla připravena 

reorganizace ústavu, jejíž základ tvořil vznik týmů jako základních jednotek třech vědeckých 

odborů: 1) systém hospodaření na půdě, 2) genetika a šlechtění rostlin, 3) ochrana plodin  

a zdraví rostlin. Rovněž vznikl odbor pokusných stanic složený ze sedmi pokusných stanic 

VÚRV, v.v.i. Aktuálně ústav funguje v této reorganizované podobě a rozvíjí se ve třech 

navzájem navazujících výzkumných směrech: 1) Systémy udržitelného obhospodařování 

zemědělské půdy 2) Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů  

a 3) Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin. V současné době je 

VÚRV jediným výzkumným ústavem v České republice, který zahrnuje ve své výzkumné 

činnosti celou oblast rostlinné výroby. Tuto rozsáhlou integraci oboru rostlinné výroby 

umožňuje struktura, personální obsazení a přístrojové vybavení VÚRV, které jsou v resortu 

MZe ČR unikátní. 

VÚRV je koordinátorem a řešitelem „Národního programu konzervace a využití genofondu 

rostlin a agrobiodiverzity” a „Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů  

a drobných živočichů hospodářského významu”. Dále garantuje provoz referenčních 

laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting (RLGMO), elektroforézu bílkovin při 

laboratoři kvality rostlinných produktů Genové banky a diagnostiku rezistence plevelů vůči 

herbicidům, invazních plevelů a jejich monitoring. VÚRV je nositelem mezinárodního 

certifikátu GEP (Good Experimental Practice) na základě ISO 9000 (Quality Management)  

a ISO 14000 (Environmental Management) a je nositelem oprávnění práce s GMO MŽP ČR. 

VÚRV zajišťuje činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí  

a Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva. VÚRV se dále podílí na 

tvorbě podkladů pro státní správu k implementaci Společné zemědělské politiky EU (CAP) 

pro podmínky českého zemědělství (Nitrátová směrnice, pravidla DZES, PPH a tzv. 

Greeningu). 

Během 66-ti leté historie trvání VÚRV zásadním způsobem ovlivnil rozvoj zemědělství  

v České republice i na Slovensku (Československo). Během své existence ústav měl i stále 

má velký přínos pro tvorbu základních poznatků a originálních výsledků v oblasti rostlinné 
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výroby. Jako příklad se dá uvést vytvoření kolem 100 odrůd nejrůznějších plodin, které 

vznikly ve VÚRV, v.v.i. nebo ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Ústav dostal řadu ocenění za 

výsledky výzkumu, jako jeden z celé řady lze uvést získání ceny Česká hlava pro Dr. 

Romana Pavelu v roce 2014. VÚRV, v.v.i. má celkem 2460 článků ve WoS s narůstající 

tendencí citací, které vyšplhaly na úroveň 17150 citací a h-index ústavu je 49. V publikační 

činnosti exceluje Doc. Alois Honěk, neboť patří mezi nejcitovanější autory VÚRV (jeden jeho 

článek byl citován 763 krát). Tyto skutečnosti vypovídají o mimořádném přínosu našeho 

ústavu pro vědu, výzkum a inovace v oblasti zemědělských a environmentálních věd a jeho 

dopadu na rozvoj agrárního sektoru ČR. 

3. VIZE 

Vize směřování ústavu vychází z předmětu činnosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby 

v.v.i. (dále jen VÚRV, v.v.i.), která je stanovena v článku VI. Zřizovací listiny ze dne 25. 6. 

2006 a je zpracována v souladu s „Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva 

zemědělství na léta 2016 – 2022“ a to pro tři klíčové oblasti (i) Udržitelné hospodaření  

s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin. 

Tato vize usiluje o naplnění výzkumných potřeb souvisejících se společnou zemědělskou 

politikou EU po roce 2020 a Strategií 2030.  

Základní vizí je vybudování špičkové a konkurenceschopné vědecké instituce s excelentní 

národní a mezinárodní kredibilitou a vysokým přínosem v oblasti zemědělství, která vytváří 

základní poznatky v oblasti rostlinné výroby a dalších oborech zemědělských  

a environmentálních věd a dosahuje významné scientometricky hodnotitelné a v praxi 

aplikovatelné výsledky. 

Hlavním rámcem směřování činnosti ústavu je výzkum v oblasti zemědělských  

a environmentálních věd se zaměřením na rostlinnou výrobu vedoucí k tvorbě originálních 

poznatků, inovativních postupů a nových technologií vedoucích ke zlepšení stavu půd, 

zpomalení odtoku vody z krajiny, rozvoji biologické rozmanitosti, zlepšení produkčního 

potenciálu rostlin a jeho stability a realizaci vyváženého systému produkce plodin a krmiv 

pro zajištění potravinové bezpečnosti, zdravotně nezávadné a kvalitní zemědělské produkce 

v podmínkách měnícího se klimatu současně s podporou bioekonomiky v České republice.  

Opatření: 

a) zajištění rozvoje činnosti ústavu v kvantitativní i kvalitativní rovině, s důrazem na inovace. 

Kromě stávajících výzkumných směrů budou rozvíjeny nové výzkumné programy pro řešení 

naléhavých otázek z oblasti rostlinné výroby a také výzkum pro podporu poradenství  

v zemědělské praxi.  

b) zajištění strategického rozvoje infrastruktury pro zlepšení činnosti a rozvoj lidských 

zdrojů, vedoucí k získání vysoce kvalifikovaných, dobře motivovaných a profesně 

strukturovaných zaměstnanců pro zkvalitnění činnosti ústavu. 

c) vyhledávání nových příležitostí v oblastech další a jiné činnosti. Tyto činnosti umožní 

transfer dosažených výsledků a znalostí do státní a komerční sféry a zlepší kooperaci  

s privátním sektorem. 
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4. CÍLE DKRVO 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“), VÚRV, v.v.i. 

spočívá především v rozvoji hlavní činnosti (výzkum a inovace), dále v rozvoji další činnosti 

(národní programy a jiné stálé činnosti statní správy) a jiné činnosti (s důrazem na smluvní 

výzkum pro státní a privátní sektory) v souladu se zákonem o veřejných výzkumných 

institucích č. 341/2005 Sb.  

Rozvoj hlavní činnosti zahrnuje především konkretizaci a specifikaci hlavních směrů 

výzkumu (1. Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy; 2. Genetika, 

šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů; 3. Environmentálně vyvážené systémy 

ochrany plodin a zdraví rostlin), které jsou v souladu s nově definovanými klíčovými oblastmi 

koncepce MZe ČR na léta 2016 – 2022 (A: Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,  

B: Udržitelné zemědělství a lesnictví a C: Udržitelná produkce potravin) a výzkumnými 

směry, kterými jsou zejména Půda, Voda, Biodiverzita, Rostlinná produkce  

a rostlinolékařství, Produkce potravin a Bioekonomie.  

Základním nástrojem realizace DKRVO a rozvoje hlavní činnosti ve VÚRV, v.v.i. bude 30 

Výzkumných záměrů (viz kapitola 5). Tyto výzkumné záměry svou náplní a řešením 

dosáhnou cílů jednotlivých klíčových oblastí a výzkumných směrů definovaných v „Koncepci 

výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022“. 

V klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“ je zařazeno 19 výzkumných 

záměrů, kterými dojde k naplnění cílů této oblasti. Těmito cíli jsou využívání přírodních 

zdrojů (půda, voda a krajina) prostřednictvím metod a postupů hospodaření, které zajistí 

dlouhodobou ekologickou a biologickou integritu s ohledem na změnu klimatu  

a přizpůsobení se jejím dopadům. Tyto výzkumné záměry se řešením zaměřují na 

problematiku půdy, půdní úrodnosti, protierozní opatření, hospodaření s živinami a vodou v 

půdě a krajině, agrobiodiverzitu rostlinných společenstev, bezobratlých a mikroorganizmů,  

analýzu genomu pro hodnocení agrobiodiverzity, genetické zdroje rostlin, jejich využití ve 

šlechtění, rozvoj biotechnologií pro uchování genetických zdrojů, vztah hostitel-patogen, 

rezistenci rostlin, rozvoj technologií a produktů pro zemědělství, nepotravinářské využití  

a podporu bioekonomiky, pěstování pícnin a obhospodařování trvalých travních porostů.  

V rámci řešení výzkumných záměrů se rovněž počítá s výzkumem pro poradenství. 

V klíčové oblasti „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ je zařazeno 9 výzkumných záměrů 

usilujících o naplnění cílů této oblasti, což spočívá v rozvoji poznatků zemědělských věd pro 

zvýšení jejich efektivnosti, produktivity a tím i konkurenceschopnosti zemědělských podniků. 

Toho bude dosaženo zlepšováním kvality půdy, kvantitativním i kvalitativním zlepšením 

produkčního potenciálu rostlin a zajištěním stability produkce hlavních zemědělských 

komodit v podmínkách ČR. Výzkumné záměry v rámci této klíčové oblasti jsou zaměřeny na 

udržitelný rozvoj rostlinné výroby a rostlinolékařství. Výzkum je zaměřen na řešení 

problematiky rezistence plodin vůči biotickým a abiotickým stresům s využitím nových 

technologií a postupů molekulární biologie, biotechnologie, genomiky a proteomiky. 

Součásti řešení výzkumných záměrů budou rovněž studie interakcí hostitel-patogen-vektor, 

analýza a řízení rizika výskytu škodlivých organizmů, vývoj systémů pro předpovídání rizik 

výskytu chorob a škůdců, rozvoj integrované ochrany plodin včetně využití biologické 

ochrany a vývoj prostředků rostlinného původu k ochraně rostlin vůči patogenům  

a škůdcům. Nedílnou součástí řešení je ochrana skladovaných komodit proti škůdcům  

a škodlivým organizmům či identifikace a eliminace rizik biokontaminanty rostlinných 
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komodit. 

V klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ jsou zařazeny 2 výzkumné záměry usilující 

o naplnění cíle této oblasti, zájmena zajištěním soběstačnosti ČR v základních potravinách 

s dostatečnou objemovou i nutriční soběstačností, a to i při zhoršujících se produkčních 

podmínkách včetně změny klimatu s možným skokovým efektem. Uvedené záměry se 

zabývají problematikou donorů nutriční a technologické kvality pšenice a rozvojem metod 

detekce kontaminantů surovin a potravin pro zajištění jejich bezpečnosti.  

Při řešení výzkumných záměrů budou postupně realizovány nové výzkumné programy 

(Obilniny, Biofortifikace, IPM a Rostlinná výroba v adaptaci na změnu klimatu) za účelem 

nalezení komplexního a inovativního řešení pro nové trendy výzkumných potřeb, což 

povede k efektivnějšímu využití zdrojů a zajištění vysoké přidané hodnoty výzkumu a jeho 

výsledků. Dále budou komplexně, napříč ústavem, řešena některá témata z oblasti 

zemědělského výzkumu (rozvoj výzkumných programů) týkající se: a) precizního 

zemědělství a tzv. smart farming (vývoj technologií na úrovni farem); b) systému 

integrované produkce polních plodin; c) managementu sekvestrace uhlíku, vody a živin  

v půdě; d) technologie pěstování plodin v adaptaci na změnu klimatu; e) technologie „plant 

factory“ pro systém pěstování zeleniny; f) nových technologií pro šlechtění na rezistenci vůči 

biotickým a abiotickým stresům; g) biofortifikace pro zlepšení dietetické hodnoty rostlinných 

produktů; h) genomiky a proteomiky ve šlechtění rostlin k adaptaci na změnu klimatu 

(climate smart breeding); i) analýzy a řízení rizika výskytu škodlivých organizmů, včetně 

vývoje systémů pro předpovídání rizik výskytu chorob a škůdců; j) integrované ochrany 

rostlin; k) biologické ochrany proti chorobám a škůdcům; l) RNAi technologie pro rezistenci 

rostlin vůči patogenům a škůdcům; vlivu změny klimatu na choroby, škůdce a dopad na 

plodiny (climate smart plant protection), apod. Nedílnou součástí výzkumných záměrů  

a rozvoje činnosti bude výzkum pro podporu poradenství, v rámci kterého bude věnována 

pozornost aktuální problematice rostlinné výroby s důrazem na rychlou a spolehlivou reakci 

při řešení vzniklých problémů. Do této činnosti kromě výzkumných týmů budou formou 

regionálních center zapojeny i jednotlivé pokusné stanice VÚRV, v.v.i.  

Opatření: 

1. Zajištění rozvoje hlavních výzkumných směrů VÚRV (1. Systémy udržitelného 

obhospodařování zemědělské půdy; 2. Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných 

produktů; 3. Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin) a profilace 

činnosti týmů v rámci výzkumných záměrů.   

2. Řešení naléhavých otázek v oblasti rostlinné výroby související s adaptací na změnu 

klimatu s využitím a zaváděním nových detekčních a komunikačních technologií do 

zemědělské prvovýroby, pro vývoj systémových opatření vedoucích ke zmírnění dopadu 

změny klimatu na rostlinnou výrobu.  

3. Realizace komplexního výzkumu, týkajícího se problematiky obilnin, jakožto hlavních 

plodin v ČR. Jedná se o velký rozsah výzkumu od genetických zdrojů, ochrany rostlin až po 

precizní faremní systém zapojením více týmů napříč ústavem. 

4. Zajištění výzkumu v oblasti Integrované ochrany rostlin a analýzy rizik výskytu škodlivých 

organizmů, včetně vývoje systémů pro předpovídání rizik výskytu chorob a škůdců. 

Výsledky výzkumu povedou k naplnění Národního akčního plánu a směrnice EU 

2009/128/EC o udržitelném použití pesticidů pro podporu SZP EU. 
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5. Inovační výzkum zaměřený na biofortifikaci v šlechtění za účelem zvýšit nutriční  

a dietetické hodnoty zemědělských produktů v oblasti lidské výživy. Tento výzkum vyžaduje 

přímou vazbu mezi zemědělským výzkumem a sektorem lidského zdraví a výživy na bázi 

multidisciplinárních přístupů a povede k rozvoji inovací ve výzkumu a zvýší atraktivitu  

a konkurenceschopnost ústavu ve výzkumném prostoru ČR. 

6. Realizace výzkumu pro podporu poradenství, který bude sloužit k řešení aktuálních 

otázek a problémů v zemědělské praxi. V rámci poradenské činnosti budou identifikovány 

potřeby praxe prostřednictvím spolupráce se zemědělskými organizacemi a podniky, což 

bude probíhat v rámci regionálních poradenských center VÚRV, v.v.i. Součástí bude tvorba 

podkladů pro státní správu k modifikaci Společné zemědělské politiky EU (CAP) pro 

podmínky českého zemědělství.  

Seznam a podrobnosti jednotlivých výzkumných záměrů jsou uvedeny v kapitole 5. 

4.1 Celkové výstupy DKRVO za období let 2018 – 2022 

a) dle klíčové oblasti změn B: Excelence zemědělského výzkumu Koncepce VaVaI MZe  

 Druh výstupu 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem 

Jimp. (Q1 a Q2) 55 58 63 69 76 321 

P 0 2 2 3 2 9 

CELKEM 55 60 65 72 78 330 

b) dle RIV  

 Druh výstupu 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem 

Publikační 

výstupy – 

ostatní 

95 104 100 107 112 518 

Aplikované 

výsledky – 

ostatní 

60 48 62 56 71 296 

Ostatní 120 119 126 132 136 634 

CELKEM 275 271 288 295 319 1448 

 

Poznámka: 

Počet celkových výstupů DRKVO za období let 2018 – 2022 je 1773, což je o 4,2 % nižší 

číslo než u výstupů dosažených za období let 2012 – 2016. Při plánování výstupů jsme kladli 

důraz na zvýšení počtu kvalitních výstupů (Jimp. - Q1, Q2 a P). 

4.2 Dosavadní výstupy za období let 2012 – 2016 

 Druh výstupu 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Jimp. 83 83 96 97 98 457 

z toho Q1 a Q2 44 58 59 52 66 279 

Jsc 13 7 2 3 5 30 

Jrec. 84 65 56 58 60 323 

B  2 3 4 4 1 14 

C  21 16 22 17 6 82 

D 12 9 9 15 11 56 



 Příloha 1 

12 

 

P 1 0 2 1 1 5 

G 7 1 10 5 6 29 

H 3 3 4 4 3 17 

N 40 16 16 30 38 140 

Z 2 5 11 14 19 51 

F 11 14 16 19 23 83 

R 1 1 1 1 5 9 

A 4 0 0 0 0 4 

M 4 5 9 15 12 45 

W 8 8 5 8 0 36 

O 109 86 88 88 99 470 

CELKEM 405 322 351 379 387 1851 

4.3 Nejvýznamnější výstupy za období let 2012 – 2016 

1. Pavela R., Giovanni B. (2016) Essential Oils as Ecofriendly Biopesticides? 

Challenges and Constraints. Trends in Plant Science, 21 (12):1000-1007. (JimpQ1, 

IF=11,9) 

Popis výsledku: Článek shrnuje nejnovější poznatky z oblasti výzkumu biologické aktivity 

esenciálních olejů a jejich možného využití jakožto účinných látek botanických pesticidů. 

Zároveň kriticky poukazuje na nedostatky v současném mezinárodním výzkumu v daném 

odvětví a předkládá možná východiska a směry dalšího výzkumu v oblasti vývoje 

bezpečných insekticidů. Práce byla přijata vědeckou komunitou, zabývající se vývojem 

bezpečných přípravků na ochranu rostlin jako stěžejní práce, ukazující na další směry 

mezinárodního výzkumu, o čemž svědčí časté citování práce v rámci vědeckých diskusí. 

2. Kosová K., Vítámvás P., Planchon S., Renaut J., Vaňková R., Prášil I. (2013) 

Proteome Analysis of Cold Response in Spring and Winter Wheat (Triticum aestivum) 

Crowns Reveals Similarities in Stress Adaptation and Differences in Regulatory 

Processes between the Growth Habits. Journal of Proteome Research, 12(11): 4830-

4848.( JimpQ1, IF=4,3) 

Popis výsledku: Originální vědecká publikace shrnuje výsledky srovnávací analýzy dvou 

kontrastních odrůd pšenice seté, ozimé odrůdy Samanta a jarní odrůdy Sandra, v odezvě na 

chladovou aklimaci na úrovni fyziologie, fytohormonů a proteomu. Vyhodnocení dat pomocí 

mnohorozměrných statistických metod vedlo ke komplexnímu pohledu na odezvu ozimé  

a jarní pšenice na chlad a umožnilo identifikovat shodné a rozdílné mechanismy odezvy. 

Práce získala čestné uznání ve finále soutěže „Pro ženy ve vědě“ v roce 2014.  

3. Žabka M., Pavela R. (2013) Antifungal efficacy of some natural phenolic compounds 

against significant pathogenic and toxinogenic fungi. Chemosphere, 93(6): 1051-6. 

(JimpQ1, IF=4,2) 

Popis výsledku: Původní vědecká práce zabývající se fungicidními a fungistatickými účinky 

rostlinných sekundárních metabolitů vybraných ze skupiny přírodních fenolů. Celkem 21 

fenolických látek bylo testováno proti významným fytopatogenním a toxinogenním houbám  

z rodů Fusarium, Aspergillus a Penicillium. Na základě porovnání minimální inhibiční 

koncentrace bylo možné vybrat nejúčinnější rostlinné metabolity, které jsou vhodné pro 

vývoj bezpečných fungicidních přípravků. Práce byla přijatá vědeckou komunitou, jako 
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důležitá práce v oboru, o čemž svědčí dosavadní časté citování práce. 

4. Svoboda P., Janská A., Spiwok V., Prášil I., Kosová K., Vítámvás P., Ovesná J. 

(2016) Global Scale Transcriptional Profiling of Two Contrasting Barley Genotypes 

Exposed to Moderate Drought Conditions: Contribution of Leaves and Crowns to 

Water Shortage Coping Strategies. Frontiers in Plant Science, 7. (JimpQ1, IF=4,3) 

Popis výsledku: Vzrůstající dopady sucha zvyšují poptávku po k suchu tolerantních 

odrůdách hospodářsky významných plodin. Jejich konstrukce však vyžaduje poznání 

mechanizmů, jež umožňují rostlinám se na stress adaptovat. S využitím techniky genových 

čipů jsme proto zkoumali transkriptomickou odezvu dvou kontrastních kultivarů ječmene na 

stress suchem na úrovni listů a pilotně i odnožovacích uzlů. Výsledky našich analýz odhalily 

geny, které zvyšují odolnost rostlin a mohou ke konstrukci tolerantních genotypů značně 

přispět. 

5. Gaisler J., Pavlů V., Pavlů L., Hejcman M. (2013) Long-term effects of different 

mulching and cutting regimes on plant species composition of Festuca rubra 

grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 178 (9): 10-17. (JimpQ1, IF=4,1) 

Popis výsledku: Při porovnání různých způsobů obhospodařování polopřirozeného travního 

porostu s dominancí kostřavy červené bylo zjištěno, že mulčování, prováděné alespoň 

dvakrát ročně, může dočasně nahradit sečení bez podstatných změn v druhové diverzitě 

rostlin. Jako nejvhodnější způsob hospodaření pro zachování druhového bohatství se 

projevilo sečení dvakrát ročně s odvozem biomasy. Naproti tomu mulčování prováděné 

pouze jednou ročně na podzim ovlivnilo druhové složení podobným způsobem jako 

ponechání porostu ladem a proto je nelze doporučit.  

6. Raimanová I., Horák J., Trčková M. (2014) Listové hnojivo pro výživu révy vinné (P-

patent) 

Popis výsledku: Na základě potřeb pěstitelů hospodařících v režimu ekologického 

zemědělství byla ve spolupráci s firmou Siga a.s. ověřena a do výroby zavedena sada 

nových listových hnojiv s kolagenním hydrolyzátem vhodných pro výživu révy vinné, obilnin 

a olejnin, a to jak v konvenčním, tak i v ekologickém způsobu hospodaření (výrobce GM 

chemie, s.r.o.). Hnojivo Hycol K + víno, které se používá k odstranění dočasného 

nedostatku živin, zejména v případech jejich omezeného příjmu z půdy, bylo vytvořeno 

speciálně pro potřeby révy vinné a jeho složení odpovídá hodnocení zásob živin v půdě 

vinohradů, výsledkům analýz listů během vegetace a potřebám jednotlivých živin během 

ontogenetického vývoje. 

7. Erban T., Klubal R. (2014) Způsob přípravy exkrementových antigenů domácích 

roztočů (P - patent) 

Popis výsledku: Domácí (skladištní a prachoví) roztoči jsou ekonomicky a medicinálně 

významnými škůdci v zemědělských komoditách a jsou nejvýznamnějšími původci alergií  

v domácnostech. Nový způsob chovu umožňuje získat roztočové antigeny ve vysoké kvalitě, 

které jsou klíčovým prvkem pro diagnostiku alergií (testování imunoreaktivity), 

imunomodulace a detekčním nástrojem založeným na imunochemických metodách. 

Vynález se týká také způsobu zpracování chovu roztočů pro získání velmi čisté 

exkrementové frakce a živých jedinců separovaných od zbytkového růstového média.  

8. Bížová I., Bobková L., Hromádko M., Bláha T., Heřmanská A., Honzíček F., Horčička 

P., Sedláček T., Chrpová J., Hanzalová A. (2014) Odrůda pšenice ozimé „Tosca“ (Z - 
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odrůda) 

Popis výsledku: Odrůda Tosca vznikla ve spolupráci se šlechtitelskou firmou (SELGEN a.s.) 

a výzkumným pracovištěm (VÚRV, v.v.i.). Odrůda Tosca má elitní pekařskou jakost (E). 

Vykazuje nadprůměrnou odolnost k fuzarióze klasu, vysokou odolnost ke rzi travní, střední 

odolnost ke rzi pšeničné, listovým skvrnitostem a braničnatce plevové v klasu. Díky 

kombinované rezistenci k chorobám dosahuje dobrých výnosů v neošetřené variantě 

pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech. Vyniká vysokou odnožovací 

schopností a dobře odolává poléhání.  

9. Klíma M., Vrbovský V., Macháčková I., Šmirous P., Řičica M. (2015) Nová liniová 

odrůda ozimé řepky „Orex“ (Z - odrůda) 

Popis výsledku: Jedná se o první tzv. dihaploidní odrůdu řepky vzešlou z českého šlechtění 

v rámci sdružení „Česká řepka“. Česká republika je tak po Polsku teprve druhou zemí 

bývalého východního bloku, schopnou vytvářet odrůdy tohoto typu. Výhoda dihaploidního 

systému tkví v tom, že lze rychle vytvářet zcela uniformní linie a pružně tak reagovat na 

požadavky pěstitelů řepky. 100% genetická uniformita pak významnou měrou přispívá  

k vysoké vyrovnanosti porostů takovýchto odrůd.  

10. Hermuth J. (2014) Odrůda čiroku „Ruzrok“ (Z - odrůda) 

Popis výsledku: Odrůda byla registrována pro ČR jako vhodná plodina do oblastí trpících 

suchem.Využití: a) energetická plodina na biomasu – pícnina pro polygastry; b) meziplodina 

s fumigačním a  antinematodním efektem – pro ozdravení půdy, především v zelinářských 

osevních postupech, při množení česnekové sadby, v osevních sledech s cukrovou řepou, 

ale také v raně bramborářských produkčních oblastech, kde se vyskytují problémy se 

zamořením půd (háďátka a další půdní patogeny), c) potravinářské využití zrna – po 

oloupání zrna lze mlít mouku – bezlepková, vhodná pro lidi trpící onemocněním „celiakie“. 

Udržovatelem a držitelem ochranných práv k odrůdě je ze 100 % VÚRV, v.v.i. 

 

5. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY 

5.1 Název výzkumného záměru 

VZ 01: Integrovaná výživa rostlin jako součást pěstebních technologií 

šetrných k životnímu prostředí 

5.1.1 Abstrakt 

Integrovaná výživa rostlin je založena na optimálním využití živin z různých zdrojů (půda, 

předplodina + posklizňové zbytky, hnojiva) rostlinami v návaznosti na působení dalších 

agrotechnických opatření (zpracování půdy, zakládání porostů polních plodin apod.). 

Problematika výživy a hnojení rostlin je řešena jako součást pěstebních technologií 

vedoucích k udržitelné a stabilní zemědělské produkci a ochraně přírodních zdrojů. Hlavním 

cílem řešení je zefektivnit využívání živin z přírodních zdrojů a z hnojiv pěstovanými 

rostlinami pro požadované výnosové a kvalitativní parametry produkce při minimalizaci 

nepříznivých vlivů na okolní prostředí.  

Pro studium různých zdrojů živin a jejich efektivní využití rostlinami disponuje řešitelský tým 

unikátními polními pokusy v ekologickém systému hospodaření (od roku 2006), 

mezinárodními dlouhodobými pokusy s organickým a minerálním hojením (IOSDV, od roku 
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1983) a pokusy s různými technologiemi zpracování půdy (od roku 1995). V uvedených 

pokusech budou porovnávány stávající a inovované diagnostické metody chemického  

a biologického stavu půd, s jejichž využitím budou stanoveny podíly živin využitelné 

rostlinami a zároveň určena rizika pro znečišťování vod (nitráty, P), popř. i ovzduší (např. 

emise NH3). Na základě získaných výsledků budou optimalizovány dávky živin a navrženy 

inovované postupy a opatření v aplikaci hnojiv, zpracování půdy apod. pro zlepšení 

výživného stavu rostlin při současném omezení znečišťování vod a ovzduší. Budou 

studovány různé způsoby aplikace hnojiv (plošná, lokální, zonální apod.) v kombinaci se 

zpracováním půdy, a to jak z hlediska využití živin rostlinami (izotopové techniky), tak i vlivu 

způsobu hnojení na sekvestraci uhlíku a živin v půdě, emise CO2 a NH3, stabilitu půdních 

agregátů, infiltraci vody ze srážek do půdy, diverzitu půdních mikroorganismů apod.  

V návaznosti na získané výsledky budou vyvíjeny a ověřovány nové technologické postupy 

při zakládání porostů zemědělských plodin a jejich hnojení, které přispějí k větší stabilitě 

výnosů a kvalitě produkce a budou šetrné k životnímu prostředí. Přitom bude velká 

pozornost věnována také zlepšení hospodaření s vodou v půdě, většímu zadržení srážkové 

vody a jejímu efektivnějšímu využití pro tvorbu a stabilizaci výnosů, a to i v méně příznivých 

ročnících (sucho).  

Řešitelský tým má při řešení této problematiky víceleté zkušenosti a disponuje 14 

autorskými osvědčeními v ČR i v zahraničí, která jsou využívána při konstrukci originálních 

strojů (např. meziřádkový kypřič do cukrovky a kukuřice s aplikací hnojiv, inovovaný sazeč 

brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd a s variabilním hnojenímí) a vývoji nových 

půdoochranných technologií pro zvýšení zadržení srážkové vody a omezení eroze. Nové 

technologické postupy ve zpracování půdy, hnojení, zakládání porostů polních plodin šetrné 

k životnímu prostředí budou integrovány do trvale udržitelných pěstebních technologií, které 

budou uplatněny v pilotních a demonstračních farmách (Lupofyt Chrášťany, ZAS Věž, VESA 

Česká Bělá, Družstvo Vysočina Janovice, Agrocentrum Hrušovany n.J., ZD Čechtice  

a další). 

 

5.2 Název výzkumného záměru  

VZ 02: Technologie a produkty pro zemědělství, bioenergetiku a další 

nepotravinářské využití na základě udržitelného hospodaření s přírodními 

zdroji včetně hodnocení přínosů a rizik  

5.2.1 Abstrakt 

Vývoj a ověření nových technologických postupů pro pěstování, sklizeň a zpracování 

vybraných víceúčelových plodin jako obnovitelných zdrojů surovin a energie. Výběr  

a ověření netradičních nepotravinářských a víceúčelových plodin (např. čiroku, béru, 

pýrovníku, divokého prosa, vlákně oboupohlavní,  mužáku prorostlého a některých dalších), 

včetně získání nových odrůd založených na klasických postupech i metodách molekulární 

biotechnologie s přihlédnutím k potřebě adaptace plodin a pěstitelských postupů na 

klimatické změny. Výzkum, vývoj a inovace technologií pro konverzi zemědělské biomasy  

a různých bioodpadů na obnovitelné, recyklovatelné a odbouratelné produkty pro 

zemědělství, bioenergetiku a další odvětví průmyslu v rámci udržitelného hospodaření  

s přírodními zdroji a podpory bioekonomie. Vypracování vhodných způsobů aplikace nových 

produktů za účelem zúrodnění půd, obnovy krajiny a udržitelného rozvoje zemědělství  

v rámci managmementu sekvestrace uhlíku, vody a živin v půdě, včetně jejich 

ekonomického hodnocení. Analýza bilance škodlivých látek a všestranné hodnocení 
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ekologických, toxikologických a zdravotních rizik nových výrobků a technologických postupů 

jejich výroby a využití. Vývoj postupů zvyšování obsahu uhlíku, respektive půdní organické 

hmoty, pro zachování dobrých vláhových podmínek. Řešení bezpečného využití 

alternativních zdrojů organické hmoty a živin na zemědělských půdách jako jsou kaly ČOV, 

digestáty BPS, sedimenty, biologicky rozložitelné odpady, odpadní látky z potravinářského  

a jiného průmyslu apod. Rekultivační postupy antropogenních a degradovaných půd, 

způsoby hodnocení jejich efektivity a výzkum jejich potenciálního využití v zemědělství. 

Výzkum zátěže půd cizorodými látkami a novými typy kontaminantů s důrazem na jejich 

ovlivňování základních funkcí půdy a vstup do potravního řetězce.  Výzkum transportu živin 

a rizikových látek ze zemědělské půdy do povrchových a podzemních vod. Stanovení vlivu 

jednotlivých netradičních plodin a odpovídajících pěstitelských technologií na složení a 

aktivitu půdních mikroorganizmů, bilanci a kvalitu půdní organické hmoty, půdní vlastnosti a 

úrodnost. Průzkum vlivu víceletých porostů netradičních plodin na protierozní účinky a 

hodnocení jejich uplatnění v rámci greeningu. Hodnocení využitelnosti vybraných 

netradičních plodin samostatně nebo ve směsích jako hodnotných meziplodin. 

5.3 Název výzkumného záměru 

VZ 03: Hospodaření se živinami v agrosystémech pro udržení kvality a zdraví 

půdy v měnících se podmínkách prostředí 

5.3.1 Abstrakt 

Cílem řešení bude základní a aplikovaný výzkum v oblasti hospodaření se živinami  

v agrosystémech /dlouhodobé aplikace minerálních, organických a statkových hnojiv – 

výnosy, kvalita pěstovaných plodin a vedlejších produktů; bilance živin - živiny dodané 

hnojivy do půdy a živiny odebranými plodinami z půdy, živiny vyplavené apod.; optimalizace 

dávek a druhů hnojiv; studium alternativních zdrojů organické hmoty (kaly z ČOV, 

sedimenty, odpadní látky z potravinářského a jiného průmyslu) - vstup rizikových prvků do 

půdy a dále do potravních řetězců; vliv rozdílných způsobů založení porostů na hospodaření 

s půdní vláhou, omezení neproduktivního výparu vody z půdy využitím mulče, výskyt chorob 

u obilnin a možnosti jejích redukce biologickými prostředky;  inovace osevních postupů 

apod./ pro udržení kvality a zdraví půdy /zvyšují úrodnost půdy - obsah humusu, alokace 

uhlíku v půdním profilu, vázání vzdušného dusíku, zachování dobrých vláhových podmínek, 

stav celkových a přístupných živin, vyplavování živin a rizikových látek do spodních vod, 

naplňování standardu DZES 6 apod.; omezení degradace půdy erozí - meziplodiny méně 

známých druhů rostlin stabilizujících produkci a zvyšujících úrodnost a fyzikální vlastnosti 

půdy - textura, struktura apod./ v měnících se podmínkách prostředí (adaptace na dopady 

změny klimatu) v podmínkách ČR.  

Výzkum bude směřován do diferencovaných půdně-klimatických oblastí ČR (Praha - 

Ruzyně, Čáslav, Ivanovice, Lukavec, Pernolec - dlouhodobé výzkumné stacionární pokusy 

VURV, v.v.i.), kde jsou založeny dlouhodobé maloparcelové pokusy, poloprovozní  

a provozní výzkumné plochy od roku 1955. Důraz bude kladen na uplatnění výsledků 

v provozní praxi i v časopisech v databázi Web of Science. Spolupráce bude realizována  

s partnery z prvovýroby i výzkumnými organizacemi (univerzity, veřejné výzkumné instituce, 

apod.). 
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5.4 Název výzkumného záměru  

VZ 04: Půdní úrodnost v agrosystémech 

5.4.1 Abstrakt 

Smyslem tohoto VZ je prohlubovat znalostní základnu o vlivu hospodaření na půdě na půdní 

vlastnosti, stav porostů, životní prostředí a uvádět vědecké poznatky do praxe. Předmětem 

výzkumu jsou kvalitativní vlastnosti zemědělské půdy, které budou hodnoceny škálou 

moderních fyzikálních, chemických a mikrobiologických metod umožňujících návazné 

praktické zemědělské a environmentální interpretace a predikci dopadů zemědělské činnosti 

na půdy při různém hospodaření a různých scénářích vývoje klimatu. Výzkum je založen na 

dlouhodobých parcelních pokusech (DLP) a na spolupráci s komerčními zemědělskými 

podniky. Výzkum bude využívat prostorové a biofyzikální modelování doplněné o obrazovou 

analýzu. Vztahy budou formulovány na základě několik desetiletí precizně vedených DLP  

a budou mít platnost pro širokou škálu půdně‐klimatických podmínek ČR.  

Studium bude zaměřeno na (1) sledování trendů kvality půd s důrazem na půdní organickou 

hmotu a půdní strukturu, (2) hodnocení resistence a resilience půd, (3) extrapolaci bodově 

lokalizovaných dat pomocí prostorového a dynamického modelování a (4) predikci dopadů 

hospodaření na kvalitu půd při různých scénářích klimatického vývoje. Body 3 a 4 probíhají 

ve spolupráci s IIASA (Rakousko). Aplikovanými směry výzkumu jsou (5) vývoj inokulačních 

přípravků na bázi přirozené půdní mikroflóry (zejména N fixujících půdních bakterií) pro 

zlepšení biologické kvality půdy a (6) využití RGB, FTIR, multi‐ a hyperspektralního měření 

ve spojení s moderními metodami statistické analýzy dat pro popis a interpretaci 

heterogenity zemědělských ploch a pro hodnocení kvality půd. Bod 6 probíhá částečně ve 

spolupráci s ČZU a Laval University (Kanada). Výzkumný záměr je v bodech 1,2,4 a 6 

propojen s VZ 3, protože datovou bází pro oba VZ jsou výsledky získané z DLP. Část řešení 

1 a 2 se opírá o půdní vzorky z DLP, část 4 o výnosové výsledky sloužící pro kalibraci 

modelů, část 6 využívá porosty na pokusech ke kalibraci spektrálních snímačů. 

5.5 Název výzkumného záměru  

VZ 05:Efektivní hospodaření s živinami a vodou, od kořenů k listu, v 

podmínkách zvýšeného kolísání povětrnostních podmínek 

5.5.1 Abstrakt 

Zaměření výzkumu navazuje na problematiku řešenou týmem v minulých letech a zahrnuje 

rozvoj nových směrů s využitím know-how týmu. 

Výzkum v oblasti efektivního hospodaření s živinami se zaměří na získání experimentálních 

údajů a nových poznatků o fyziologických základech a podmínkách pro biofortifikaci, 

obohacení produktů o nutričně významné prvky (např. zvýšení obsahu Mg, Zn, Se) formou 

listové výživy nebo při pěstování v živném roztoku, se záměrem získat podklady pro 

uplatnění v perspektivní oblasti „plant factory“. Sledování bude zahrnovat polní pokusy 

(především zrniny) a experimenty v hydroponické kultuře (zeleniny a další druhy).   

Budou získana data pro vývoj  nových hnojiv a využití aplikace živin na list v systémech 

hnojení plodin a ovocných dřevin. Budou studovány faktory, které ovlivňují a omezují příjem 

živin z listové výživy, nedostatek vody a vysoké teploty v interakci s odrůdovými vlastnostmi, 

s cílem zvýšit účinnost aplikace na list. Nově se zaměříme na problematiku výživy a hnojení 

zelenin.  

Budou získány nové údaje v oblasti diagnostiky výživného stavu a inovovány metody 

výpočtu komplexních indexů u plodin, zelenin a ovocných dřevin, kterou budou aplikovány 
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ve spolupráci s podniky a poradenskou firmou. Dlouhodobým záměrem je více provázat 

hodnocení výživného stavu a kvality konečného produktu, s možností ovlivňovat tyto znaky, 

včetně problematiky funkčních potravin. 

V oblasti dopadů a adaptace na klimatickou změnu bude pokračovat výzkum kořenového 

systému plodin  z hlediska efektivnosti příjmu živin a vody a tolerance/adaptace plodin 

k suchu. Ve spolupráci s dalšími týmy budou studovány geny podmiňujicí genotypové 

rozdíly v kořenovém systému a příjmu živin kořeny. Dále budou získány podklady pro 

stanovení optimální závlahové dávky na základě hloubky kořenů plodin a zelenin a s tím 

související predikce a redukce ztrát nitrátů vyplavením.  

Nově budou ověřovány možností využití bezkontaktních metod a dálkového průzkumu země 

v oblasti hodnocení aktuálního stavu porostů, výživy a hnojení, dále při skríningu vlivu 

odlišné dostupnosti vody (sucha) na genotypy plodin a monitoringu porostů na pozemcích 

s výraznou prostorovou variabilitou vodní kapacity vrstev půdního profilu. Bude modelován 

vliv této variability na vodní poměry porostu a případné riziko ztrát N vyplavením.   

 

5.6 Název výzkumného záměru 

VZ 06: Omezení nepříznivých vlivů zemědělství na kvalitu vody 

5.6.1 Abstrakt 

Výzkum využívání dusíku v různých způsobech hospodaření, za účelem omezení 

nepříznivých vlivů zemědělského hospodaření na kvalitu vod  a získání podkladů pro úpravu 

koeficientů a zpracování bilancí rostlinných živin. Průběžné zpracování údajů za ČR, ve 

spolupráci s MZe, MŽP, ČSÚ a ČHMÚ v záležitosti bilancování živin („nutrient budget“) pro 

EUROSTAT. Stanovení požadavků na nakládání se statkovými hnojivy a optimalizace 

hospodaření se živinami v zemědělském podniku, příprava podkladů pro novelizaci 

legislativních předpisů. Průběžná prezentace nových poznatků v oblasti hospodaření se 

živinami a bilancování živin na vzdělávacích akcích pro poradce a zemědělce a při vlastních 

poradenských aktivitách. 

Výsledky bilancí jsou široce využívány v navazujících aktivitách: 

- Hodnocení uplatnění nitrátové směrnice za ČR; 1x za 4 roky 

- Nastavení opatření akčního programu nitrátové směrnice na čtyřletá období 

- Upřesňování koeficientů využitelných pro výpočty bilancí 

- Podklady pro vyjednávání s Evropskou komisí o nastavení akčního programu 
nitrátové směrnice v ČR a stavu prostředí 

- Vytvoření programu pro bilanci živin a organických látek na úrovni podniku 

- Příprava celkové dusíkové bilance ČR 

 

5.7 Název výzkumného záměru  

VZ 07: Pěstování pícnin na orné půdě a obhospodařování TTP pro udržení 

biodiverzity, půdní úrodnosti, kvality a bezpečnosti krmiv 

5.7.1 Abstrakt 

Cílem řešení v období 2018-2022 bude základní a aplikovaný výzkum v oblasti pěstování 

pícnin (jednoletých, víceletých), travních porostů (TP) včetně jetelovin na orné půdě 

a trvalých travních porostech (TTP) /intenzivní zemědělské systémy hospodaření 

s víceletými pícninami - vojtěška, jetel apod.; intenzivní a extenzivní hospodaření na TTP - 
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rozmanitější a druhově pestré luční a pastevní porosty se zvýšenou kvalitou píce, 

efektivnější způsoby sklizně, pastvy, hnojení N, P, K apod.; energie pro bioplynové stanice 

(BPS) s využitím perspektivních odrůd trav, jetelovin a jetelotravních směsek jako náhrada 

za pěstování kukuřice seté (omezení eroze půdy) a s požadavkem na zvyšování obsahu 

stabilní organické hmoty v půdě; zvýšení biologické rozmanitosti v krajině - biodiverzita TP, 

TTP a jejich změny v důsledku intenzivního hospodaření, interakce s přirozenými 

ekosystémy (les) - ekologická stabilita krajiny/ pro udržení kvality a zdraví půdy /zvyšují 

úrodnost půdy - obsah humusu, alokace uhlíku v půdním profilu, vázání vzdušného dusíku, 

zachování dobrých vláhových podmínek, stav celkových a přístupných živin, vyplavání živin 

a rizikových látek do spodních vod, naplňování standardu DZES 6 apod.; omezení 

degradace půdy erozí - půdoochranné systémy pěstování kukuřice, obnovy TP, včetně 

inovace bezorebných systémů obnovy TP, které nenaruší protierozní funkci travního drnu 

a umožní efektivní přísev méně známých druhů rostlin stabilizujících výši i kvalitu produkce, 

zvyšujících úrodnost a fyzikální vlastnosti půdy - textura, struktura apod./ ve vazbě na chov 

hospodářských zvířat (přežvýkavců) /stravitelnost, predikce nutriční hodnoty a bezpečnost 

krmiv - výzkum objemných krmiv s vysokou nutriční hodnotou a bez obsahu rizikových látek 

- kontaminanty, rezidua, mykotoxiny apod./ v měnících se podmínkách prostředí (adaptace 

na dopady změny klimatu) v podmínkách ČR (Výzkumný program VÚRV, v.v.i. - Rostlinná 

výroba v adaptaci na klimatické změny /Climate Smart Crop Production/).  

Výzkum bude směřován do oblasti Boskovické brázdy /Malé Hané/ (VS Jevíčko, VÚRV, 

v.v.i.), kde jsou založeny dlouhodobé maloparcelové pokusy od roku 1986, poloprovozní  

a provozní výzkumné plochy. Důraz bude kladen na uplatnění výsledků v provozní praxi  

i v časopisech indexovaných v databázi Web of Science. Spolupráce bude realizována  

s partnery z prvovýroby (zemědělské společnosti hospodařící v dané oblasti) i výzkumnými 

organizacemi (univerzity, veřejné výzkumné instituce, apod.) v ČR a zahraničí. 

 

5.8 Název výzkumného záměru 

VZ 08: Analýza faktorů ovlivňujících změny vegetace agroekosystémů 

(plevelových společenstev) na zemědělské půdě a hospodaření na trvalých 

travních porostech 

5.8.1 Abstrakt 

Výzkumný záměr se bude zabývat optimalizací hospodaření na zemědělské půdě 

(pěstování polních plodin a trvalých travních porostů) se zaměřením na funkční význam 

biodiverzity rostlin, studium biologie a ekologie plevelů a inovace systémů regulace plevelů 

na zemědělské půdě v návaznosti na Národní akční plán pro používání herbicidů se 

zvláštním zřetelem na inovace „Integrovaných systémů regulace plevelů“.  

Výzkum bude zaměřen na Inovace postupů (technologie) pěstování polních plodin  

a travních porostů ve vztahu k půdním vlastnostem a biodiverzitě, optimalizaci struktury  

a produktivity agroekosystémů v různých půdních a klimatických podmínkách z hlediska 

biologických a technologických aspektů jejich udržitelného využívání, inovaci systémů 

regulace plevelů, diagnostické metody vzniku rezistence k herbicidům, vypracovaní 

antirezistentních strategií a inovaci „Integrovaných systémů regulace plevelů“ v měnícím se 

klimatu. Dále budou studovány možnosti obnovy a využití mokřadů a zapojené vegetace 

v zemědělské krajině ke zmírňování dopadů klimatických změn, se zaměřením na dosažení 

krátkého koloběhu vody a živin (recyklace vody a živin s cílem zlepšení vláhových poměrů  

a využití živin v agroekosystémech) a zvýšení funkční biodiversity. Dále se budeme zabývat 
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studiem vhodného managementu podhorských a horských travních porostů s konvenčním  

i alternativním využitím biomasy, při zachování jejich půdní úrodnosti a biodiverzity. Výzkum 

bude prováděn na 7 dlouhodobých experimentech a dílčí problematika bude testována na 

modelových maloparcelových, nádobových a skleníkových experimentech.  

Problematika bude řešena na základě dlouhodobé výzkumné spolupráce s dalšími 

resortními výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice (ČZU Praha, VÚŽV v.v.i., 

VÚZT v.v.i.) i zahraničí (TU Dresden, Wroclaw University, BAL Gumpenstein, Aberystwyth 

University, University of Bonn). Ttato multioborová spolupráce je nezbytná k úspěšnému 

řešení výzkumných témat. Do řešení studované problematiky budou jako koncoví uživatelé 

zapojeny i soukromé zemědělské subjekty. 

 

5.9 Název výzkumného záměru  

VZ 09: Genetická diversita plodin, její uchování a využití ve šlechtění  

a pěstitelské praxi 

5.9.1 Abstrakt 

V návaznosti na konzervaci genetických zdrojů a služby uživatelům (činnosti Národního 

programu rostlin, vyplývající ze zákona 148/2003 Sb.) je záměrem týmu genové banky 

výzkum genetických zdrojů rostlin pro zajištění požadavků na efektivní zemědělskou 

produkci a její kvalitu a jejich doporučování pro využití ve šlechtění a zemědělské praxi  

v konvenčním i ekologickém zemědělství.  

Výzkumná činnost týmu je zaměřena na výběr donorů genů pro zvýšení kvality potravin, 

odolnosti vůči biotickým a abiotickým stresům a na adaptaci zemědělství a genotypů pro 

podmínky setrvalého rozvoje a změny klimatu. Dalším významným cílem je i selekce 

materiálů pro nepotravinářské a další speciální a alternativní využití a jejich šlechtitelské 

udržování. Obrovský potenciál představují domácí, středoevropské ale i světové krajové 

odrůdy, polokulturní a ancestrální druhy, které skýtají vlastnosti využitelné ve šlechtění na 

nové podmínky prostředí. Dále se tým zabývá výzkumem a monitoringem ohrožených 

populací planých druhů a krajových forem rostlin pro podporu jejich uchování in situ a on 

farm. 

 

5.10 Název výzkumného záměru  

VZ 10: Diverzita genofondů zelenin, speciálních plodin a hub a technologie 

jejich uchování a využití v praxi 

5.10.1 Abstrakt 

Položky vybraných druhů zelenin a speciálních plodin z kolekcí genetických zdrojů rostlin  

a mikroorganismů budou studovány z hlediska morfologických, fenologických a výnosových 

charakteristik, odolnosti vůči škůdcům a chorobám, nutričních a obsahových látek a za 

pomoci molekulárních metod bude hodnocena diverzita kolekcí a budou hledány genetické 

markery hospodářsky významných znaků pro potřeby výzkumu a šlechtění. U vybraných 

druhů budou optimalizovány pěstební technologie s ohledem na produkci zdravých 

a plnohodnotných hospodářských plodin s vyšší ekonomickou efektivností, pro zajištění 

kvalitních a bezpečných produktů z domácích zdrojů. Studium škodlivých organismů bude 

zaměřeno především na škůdce a houbové patogeny zelenin, léčivých, aromatických  

a kořeninových rostlin. Pro analýzu přírodních rostlinných produktů budou zaváděny 
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doporučené a v případě potřeby vyvíjeny nové analytické metody s využitím kapalinové  

a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií, případně kapilární 

elektroforézy. 

5.11 Název výzkumného záměru  

VZ 11: Biotechnologické metody pro uchování genetických zdrojů rostlin 

5.11.1 Abstrakt 

Záměr je orientován na rozvoj biotechnologických metod a postupů pro dlouhodobé 

uchování genotypů vegetativně množených rostlin s hospodářsky významnými vlastnostmi. 

Takto dlouhodobě uchované genotypy mohou být využity ve výběru na hospodářsky 

významné geneticky založené znaky, jako produkční potenciál a užitná hodnota 

zemědělských plodin. Unikátním přístupem je uchování biologické diverzity vegetativně 

množených rostlin pomocí biotechnologických postupů s využitím poznatků z fyziologie 

rostlin a termodynamiky chování biologických objektů při nízkých a ultranízkých teplotách. 

V rámci řešení záměru budou dále rozvíjeny nové metody na základě uplatnění nových 

poznatků z biofyziky chování rostlinných objektů za ultranízkých teplot.  

Biobanking je rychle se rozvíjející vědní disciplína s možností aplikace nových postupů 

kryokonzervace uplatňovaných při skladování hospodářsky významných biologických druhů. 

Dosažením plánovaných cílů se naplní požadavek na dlouhodobé a bezpečné uchování 

biologické rozmanitosti genofondu významných zemědělských plodin. 

 

5.12 Název výzkumného záměru   

VZ 12: Detekce donorů nutriční a technologické kvality pro šlechtění 

pšeničných druhů a vybraných minoritních plodin 

5.12.1 Abstrakt 

Výzkumný záměr zahrnuje hodnocení genetických, technologických, hygienických  

a nutričních parametrů obilovin, především pšenice, jejích příbuzných druhů a dalších 

minoritních plodin a řepky s cílem získat nové teoretické poznatky o variabilitě sledovaných 

vlastností, jejich genetického založení, vzájemných interakcích a vlivu prostředí.  

Jde o vývoj vhodných analytických a screeningových metod a postupů pro hodnocení  

a výběr šlechtitelských materiálů resp. donorů (genetických zdrojů) požadovaných vlastností 

pro specifickou koncovou kvalitu produkce a následné využití metod pro mapování 

genetických zdrojů, šlechtění odrůd a formulaci doporučení pro pěstitele a zpracovatele 

s cílem zajistit kvalitní a bezpečnou primární plodinovou produkci. 

Výzkumná činnost bude zaměřena na vývoj bílkovinných etalonů odrůd minoritních pšenic 

s využitím pro hodnocení odrůdové pravosti a čistoty zrna. Rovněž budou zhodnoceny 

predikční možnosti v současnosti využívaných pšeničných markerů se vztahem k techn. 

kvalitě zrna pro odrůdy hexaploidní pšenice špaldy.  

Dále půjde o vývoj analytických metod pro stanovení sekundárních metabolitů  

a kontaminantů. Za účelem vývoje genotypů rostlin se zvýšenou odolností vůči biotickým 

popřípadě abiotickým stresům a vývoje nových zemědělských produktů s optimálním 

obsahem nutričně významných a bioaktivních látek.  

Třetí oblast aktivit bude zaměřena na studium celiakální reaktivity (pšenice, oves)  

a možností jejího snížení.  
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5.13 Název výzkumného záměru  

VZ 13: Proteomika, metabolomika a biotechnologie pro rozšíření biodiverzity a 

výběr rezistentních genetických zdrojů 

5.13.1 Abstrakt 

Výzkum fyziologicko-genetických základů odolnosti genetických zdrojů rostlin vůči důležitým 

abiotickým stresům (sucho, horko, mráz), příprava kolekce genetických zdrojů s rezistencí 

vůči stresům a transfer vybraných položek kolekce do geneticko-šlechtitelských aplikací pro 

oblasti trpící stresy sucha a chladu; Výzkum genetických a biotechnologických postupů 

(embryogeneze, in vitro selekce, embryo rescue aj.) a jejich aplikace při charakterizaci  

a výběru genetických zdrojů pro navazující, efektivní tvorbu šlechtitelských polotovarů  

s požadovanými agrobiologickými parametry; Transkriptomické, proteomické  

a metabolomické studie zaměřené na širokou škálu biotických (choroby) a abiotických 

faktorů využitelné pro komplexní hodnocení genetických zdrojů rostlin a výběr rezistentních 

materiálů pro další využití; Optimalizace postupů pro tvorbu nekonvenčních výchozích 

materiálů k rozšíření diverzity genetických zdrojů brukvovitých s požadovanou odolností ke 

stresům pomocí tzv. resyntézy z výchozích komponent, charakteristika core kolekce 

resyntetizovaných materiálů a jejích výchozích komponent jako donorů šlechtitelsky 

cenných znaků.  

 

5.14 Název výzkumného záměru  

VZ 14: Genetika rezistence a vztah hostitel - patogen 

5.14.1 Abstrakt 

Základem činnosti je studium genetiky rezistence k houbovým a virovým chorobám u obilnin 

a studium adaptačních schopností pšenice. Nedílnou součástí záměru je průzkum rasového 

a druhového spektra houbových patogenů v evropském kontextu. Pozornost je soustředěna 

na změny rasových a druhových spekter v důsledku změny klimatu i ve vztahu 

k pěstovaným odrůdám. Pro studium genetické variability původců chorob budou využity 

molekulární metody. U obilnin i příbuzných druhů budou detekovány zdroje, které mají 

perspektivu využití, jako donory rezistence. Cílem výzkumného záměru je vývoj genotypů 

rostlin se zvýšenou odolností rostlin vůči biotickým a abiotickým stresům, schopných 

šetrnějšího hospodaření s vodou i racionálnějšího využití živin. Jsou rozvíjeny a verifikovány 

molekulární metody využitelné ve šlechtění na rezistenci k chorobám.  

 

5.15 Název výzkumného záměru  

VZ 15: Analýza genomu pro hodnocení agrobiodiverzity  

5.15.1 Abstrakt 

Návrh výzkumného záměru je zaměřen na studium zemědělských plodin na úrovni 

genotypu pomocí moderních technik molekulární genetiky. Zahrnuje popis míry diverzity 

genetických zdrojů zemědělských plodin a planých příbuzných druhů a možnosti jejich 

využití pro šlechtění a tvorbu nových odrůd. Strukturální polymorfismus genů a jejich 

interakce podmiňují fenotyp a odpověď rostlin na podmínky prostředí. Cílem této části 

řešení výzkumného záměru, s důrazem na charakterizaci genomu, epigenomu, studium 

genové interakce a regulačních mechanismů genové exprese v odlišných genotypech 
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modelových rostlin a za různých vnějších podmínek, bude stanovení jejich významu pro 

fenotypovou plasticitu s ohledem na měnící se klima a požadavky pěstebních technologií. 

Studium genetických základů znaků kvality obilnin, zejména ječmene a ovsa umožní 

cílenou diverzifikaci uplatnění produktů rostlinné výroby. Rozvoj a aplikace moderních 

molekulárně genetických metod pro diagnostiku vybraných původců chorob, včetně 

výzkumu a charakterizace změn druhových spekter, a studium mechanizmů odolnosti 

rostlin vůči vybraným patogenům s využitím molekulárně genetických postupů, zvýší 

účinnost managementu rizik v konvenčním, organickém i biotechnologickém způsobu 

hospodaření i s ohledem na očekávané projevy změn klimatu. Vzhledem k vybavení týmu 

a jeho know-how je cílem VZ15 navazovat na práci dalších VZ a testovat vědecké 

hypotézy, které jinými metodami řešit nelze. Výsledky pro vědeckou veřejnost (Jimp.)  

i výsledky aplikovatelné v zemědělské praxi, státní správou a kontrolními orgány budou 

vždy výsledkem spolupráce a navazujících činností dalších VZ. 

 

5.16 Název výzkumného záměru  

VZ 16: Sekundární metabolity rostlin a základní látky v ochraně plodin 

5.16.1 Abstrakt 

Výzkumný záměr je koncipován jako kontinuální pokračování současného výzkumu 

biologicky aktivních látek (BAL) rostlinného původu a jejich využití v ochraně rostlin proti 

významným škůdcům a houbovým patogenům nebo proti důležitým přenašečům chorob. 

Tento záměr je součástí řešení výzkumného směru VÚRV, v.v.i., č. 3: „Environmentálně 

vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin“ a je plně v souladu s Výzkumným 

programem IPM a Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin.  

Bude pokračováno ve výzkumu nových BAL z rostlin s cílem objevit nové unikátní látky, 

využitelné jako účinné látky botanických pesticidů (BP). Pro vybrané rostlinné druhy budou 

vyvinuty pěstební technologie pro získávání dostatečného množství BAL využitelných nejen 

jako účinných látek nových BP, ale i jako látek vhodných pro vývoj nových funkčních 

potravin anebo jako zdroj farmaceuticky využitelných látek. Na základě výzkumu bude 

vyvinuto několik formulací BP, které budou ve spolupráci se spolupracujícími firmami 

uvedeny na evropský trh.  

Dalším záměrem výzkumu je reagovat na nově vzniklou legislativu EU, resp. na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, kterým se zavádí nový pojem v ochraně 

rostlin a to tzv. základní látky. Několik nových základních látek je registrováno, z nichž 

některé evropské registrace vycházejí nebo budou vycházet z našeho výzkumu. V tomto 

výzkumu chceme pokračovat, neboť se obecně očekává, že budou předkládány další 

návrhy na kandidátské základní látky prostřednictvím příslušných orgánů členských států. 

Tyto návrhy musí vycházet z poznání získaného v rámci evropského výzkumu. Zároveň 

budeme testovat jak kandidátské, tak registrované základní látky, abychom mohli našim 

pěstitelům předložit vhodné metodické pokyny pro využití základních látek v podmínkách 

integrované produkce ČR.      
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5.17 Název výzkumného záměru  

VZ 17: Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin 

5.17.1 Abstrakt 

Zaměření výzkumného týmu je na studium biologicky aktivních látek v ochraně rostlin  

a zemědělské produkci od farmy až po vidličku v podmínkách udržitelného zemědělství. 

Tým využívá širokého portfolia analytických metod zahrnující kompletně omics metody: 

proteomiky (1D, 2D elektroforéza, gel-free LC-MS/MS, proteinové mapování, fingerprinty), 

molekulární metody (NGS - nové metody sekvenování, PCR, RT-PCR, qPCR) a HPLC 

(UV/VIS, fluorescenční, ELSD), imunochemické metody (western blot a ELISA), LC-MS/MS 

analýza xenobiotik a metabolitů.  

Předmětem řešení jsou biologicky aktivní látky, jako jsou pesticidy a další xenobiotika 

(původní látky i metabolity) ovlivňující cílové i necílové organismy, zatěžující životní 

prostředí a mající kritický vliv na biodiverzitu. Je sledována kontaminace z půdního prostředí 

přes rostliny do necílových organismů. Modelovými organismy v této oblasti jsou včely, 

čmeláci a výhledově půdní bezobratlí jako chvostoskoci, žížaly či roupice. Tým dále řeší 

osud rostlinných produktů během skladování, při němž dochází k jejich kontaminaci 

biokontaminty jako jsou alergeny z roztočů a hmyzu a patogenní mikroorganismy 

asociované se škůdci. Detekované alergeny jsou využívány jako markery pro vývoj detekce 

kontaminantů v prostředí proteomickými a imunochemickými metodami. Součástí studia 

jsou i interakce škůdců s mikroorganismy, ať už prospěšnými tak patogenními. Tým se 

zabývá také hodnocením xenobiotik a patogenů na fyziologii a mikrobiom včely medonosné. 

V neposlední řadě oblast zájmu zahrnuje studium mechanismu rezistence škůdců nebo 

využití dravých roztočů pro biologickou kontrolu.  

Klíčové studované organismy jsou: včela medonosná a její parazitický roztoč Varroa 

destructor, viry a bakterie (původce včelího moru a hniloby) patogenní pro včely, skladištní  

a prachoví roztoči, blýskáček řepkový a další škůdci řepky, draví roztoči rodu Cheyletus.  

Plánované výstupy jsou především vědecké publikace v časopisech významných v daném 

oboru tj. Q1 a Q2 dle ISI WoS, dosavadní i plánované výsledky týmu jsou především v Q1  

a Q2. Poznatky aplikovaného výzkumu pak tým transferuje přímo do praxe popularizačními 

výstupy, prostřednictvím seminářů, školením a tvorbou certifikovaných metodik pro farmáře 

a orgány státní správy. 

 

5.18 Název výzkumného záměru  

VZ 18: Nové metody a technologie k řízení rizik invazivních organizmů  

a skladištních škůdců v agro-ekosystémech 

5.18.1 Abstrakt 

Skladištní a invazivní škůdci působí závažné problémy na globální úrovni a jejich řešení má 

inherentně nadnárodní rozměr. Tento výzkumný záměr (VZ) proto navazuje na osvědčený 

formát z předchozích řešení: tj. kombinaci silné národní spolupráce s průmyslem (vedoucí  

k tvorbě nových technologií produktů) a s mezinárodní spoluprací s předními vědeckými 

pracovišti EU a Číny (vedoucí k řadě prestižních Q1/Q2 publikací). Mezi priority EU patří 

eliminace rizik invazivních škůdců (EU Regulation COM/2013/0620 final - 2013/0307). Z této 

priority vychází první cíl VZ, kterým je vývoj a implementace metod molekulární diagnostiky 

škůdců a biotypů a využití feromonových technologií ke sledování dlouhodobých trendů 

druhového spektra v importovaných produktech a zemědělských provozech s cílem 
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prevence bio-invazí a změn biodiversity. ČR má závazek plnění cílů  Montrealského 

protokolu, který zahrnuje hledání alternativ za fumigant metyl-bromid, který rozkládá 

ozonosféru.  

Produktovým výzkumným cílem VZ je ve spolupráci s průmyslovými partnery vytvoření 

nových technologií fumigace (např. EDN), řízených atmosfér (inertní atmosférické plyny), 

aerosolů a biologického boje (Chelyetus) jako náhrad metylbromidu k řízení rizik invazivních 

(např. Trogoderma sp.), karanténních a skladištních škůdců. Další mezinárodní a evropský 

problém přestavují rizika použití rodenticidních antikoagulantních nástrah (ENV B.3/PC 

D(2007) - 21/03/2007 RISK MITIGATION MEASURES FOR ANTICOAGULANTS USED AS 

RODENTICIDES). Relevantním cílem VZ k řešení tohoto problému je výzkum rezistence 

skladištních hlodavců k antikoagulantům a behaviorální aspekty příjmu rodenticidních 

nástrah. Cílem je zefektivnit použití toxických nástrah a redukovat rizika pro necílové 

organizmy. 

 

5.19 Název výzkumného záměru  

VZ 19: Studium interakcí virových patogenů rostlin s hostiteli a přenašeči  

v podmínkách měnícího se klimatu 

5.19.1 Abstrakt 

Studium interakcí rostlinných virů s hostiteli a vektory je zaměřeno na studium a rozvoj 

účinné regulace virových patogenů a na ochranu plodin vůči virózám a jejich vektorům  

v podmínkách měnícího se klimatu. Výzkum zahrnuje genomická studia rostlinných virů, 

studium ekologie a monitoring vektorů a epidemiologie viróz obilnin. Další činnost v rámci 

výzkumného záměru je orientována na inovaci širokospektrálních metod používaných  

k diagnostice virových chorob a rovněž ke kvantifikaci počtu virových patogenů v rostlině  

v reálním čase (např. meta-sekvenování, microarray, qPCR, RT-qPCR). Další významnou 

činností bude studium podstaty mechanismů rezistence rostlin vůči virům na základě 

molekulárních analýz. Budeme se zabývat identifikací nových zdrojů rezistence vůči virům  

a rovněž zlepšení odolnosti rostlin vůči virózám pomocí nejmodernějších genomických 

(např. next generation sequencing – NGS, exprese genů) a transgenomických (RNA-

interference, umlčování genů – gene silencing) postupů a metod. 

 

5.20 Název výzkumného záměru  

VZ 20: Integrovaná a biologická ochrana zemědělských plodin proti škůdcům 

5.20.1 Abstrakt 

Výzkum je zaměřen na získání nových poznatků o vzájemných vztazích mezi rostlinami, 

živočišnými škůdci a jejich antagonisty s cílem inovovat systémy integrované ochrany 

zemědělských plodin při zvýšení účinnosti ochrany proti škůdcům, omezení ztrát na 

výnosech a kvalitě produktů, snížení negativních vlivů prostředků ochrany rostlin na životní 

prostředí a zvýšení bezpečnosti produktů zemědělských plodin pro spotřebitele. Výsledky 

výzkumu umožní inovovat systémy integrované ochrany rostlin proti škodlivým členovcům  

a háďátkům, inovovat biologické a další nechemické metody ochrany a metody hodnocení 

jejich účinnosti, zdokonalit metody diagnostiky škůdců, získat nové poznatky o biologii 

škůdců, zhodnotit jejich škodlivost, detekovat rezistenci škůdců k insekticidům a vyvinout 

antirezistentní strategie, získat poznatky z ekologie přirozených nepřátel škůdců a vyvinout 

metody hodnocení vlivu pesticidů na necílové organismy. 
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5.21 Název výzkumného záměru  

VZ 21: Regulace fytopatogenních prokaryot 

5.21.1 Abstrakt 

V období let 2018-2022 bude výzkumný záměr zahrnovat řešení 3 hlavních v rámci 7 dílčích 

cílů. Hlavními cíli jsou: (i) studium vztahů mezi rostlinami a fytopatogenními prokaryoty 

(bakterie, aktinomycety, fytoplazmy, spiroplazmy), které vyúsťují v náchylnost, rezistenci  

a toleranci rostlin, zejména v podmínkách zhoršující se kvality půdy a adaptace na 

klimatické změny; (ii) optimalizace rostlinolékařských a technologických opatření pěstování 

hospodářských plodin a kulturních rostlin v podmínkách výskytu karanténních  

a fytopatogenních bakterií zhoršujících ekonomiku zemědělských podniků v období nutné 

adaptace na klimatické změny, především na rostoucí rizika fyziologického sucha a výkyvů 

teploty; (iii) udržení a rozvoj vědní disciplíny Rostlinolékařská bakteriologie na jediném 

výzkumném pracovišti v České republice, které se specializuje na rozvoj poznání a redukci 

škodlivosti bakteriálních chorob rostlin.  

Dílčími cíli výzkumného záměru jsou: (i) systematický průzkum druhového, poddruhového  

a patovarového spektra fytopatogenních bakterií na území ČR přispěje k udržení optimální 

funkčnosti agrosystémů v ČR; (ii) objasnění etiologie a epidemiologie dosud nedostatečně 

prostudovaných bakteriálních chorob rostlin jako předpoklad pro vypracování či 

zdokonalování metod detekce a determinace prokaryotických patogenních agens a na jejich 

regulaci ekologicky a ekonomicky přijatelnými metodami v podmínkách klimatických změn  

a zhoršující se kvality půdy; (iii) reakce na změny ve spektru fytopatogenních prokaryot 

včasným zařazením řešení aktuálních fytopatologických problémů zemědělské praxe  

a státní správy do výzkumných programů; (iv) specifikace dopadů klimatických změn na 

výskyt a škodlivost karanténních a fytopatogenních bakterií na území ČR; (v) analýza  

a aktualizace potenciálního nebezpečí vzniku epidemií bakterióz a ekonomických prahů 

jejich škodlivosti; (vi) vypracování antirezistentní preventivní strategie polních plodin  

a ovocných dřevin vůči bakteriálním patogenům s důrazem na využití biologických  

a biotechnologických prostředků ochrany rostlin; (vii) vypracování funkčních modelů 

prognózy vzniku epidemií bakteriálních chorob rostlin. 

 

5.22 Název výzkumného záměru  

VZ 22: Diagnostika a ochrana proti virům a fytoplazmám ovocných dřevin, 

révy vinné a zeleniny 

5.22.1 Abstrakt 

Výzkum v oblasti rostlinolékařské virologie a fytoplazmatologie je zaměřen na praktické 

aspekty ochrany ovocných dřevin, révy vinné a zelenin proti virovým a fytoplazmatickým 

chorobám. Činnosti zahrnují sledování výskytu karantenního viru šarky švestky a jeho 

kmenů a dalších virů peckovin; výzkum RNA interference tří virů ovocných dřevin, výzkum 

výskytu a rozšíření virů a fytoplazem révy vinné ve vinařských oblastech ČR, výzkum 

výskytu nejvýznamnějších virů a fytoplazem plodových zelenin, jejich synergie  

v napadených rostlinách a návrh metod ochrany pro minimalizaci jejich škodlivosti. Výzkum 

v oblasti genomiky zahrnuje sekvenační analýzu nepatogenních kmenů ESFY, významných 

virů révy vinné a využití sekvenování nové generace pro zjištění virových patogenů 

vegetativně množených okrasných rostlin. Činnost v oblasti diagnostiky zahrnuje výzkum 

rychlých a spolehlivých metod diagnostiky pro uplatnění při ozdravování odrůd významných 
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pro pěstování v ČR. V oblasti rezistence činnost zahrnuje výzkum využití nepatogenních 

kmenů PPV a ESFY ke křížové ochraně proti těmto patogenům. 

 

5.23 Název výzkumného záměru  

VZ 23: Význam diverzity bezobratlých a rostlin při pěstování zemědělských 

plodin 

5.23.1 Abstrakt 

Biodiverzita je základem zemědělské činnosti. Její podpora, zachování a produkční 

využívání vyžaduje management založený a vycházející ze široké báze interdisciplinárního 

vědeckého výzkumu úzce propojeného s potřebami zemědělské praxe. Navržený VZ 

akcentuje v aplikovaných výstupech střednědobý a dlouhodobý horizont orientovaný na 

udržitelnost hospodaření s přírodními zdroji v zemědělské krajině spolu s produkcí kvalitních 

a zdravotně nezávadných potravin a podporu ekosystémových funkcí. Přehodnocení 

významu biodiverzity škodlivých organismů a necílové biodiverzity krajiny se stane v 21. 

století klíčovým prostředkem zemědělské praxe.  

Při řešení bude kladen důraz na prohloubení znalostí o úloze významných biotických složek 

agroekosystémů při pěstování a integrované ochraně hlavních zemědělských plodin, 

zejména obilnin tj. parazitoidů a predátorů zemědělských škůdců a semen plevelů, dále 

škůdců plodin z řad hmyzu a dalších bezobratlých, a plevelů. Budou studovány nároky na 

prostředí zajišťující populační hustoty a časoprostorové rozšíření dostatečné pro zajištění 

jimi poskytovaných ekosystémových služeb (v případě přirozených nepřátel), respektive 

faktory prostředí významné pro populační dynamiku a šíření škodlivých činitelů, včetně 

plevelů. Při řešení se bude pokračovat v moderních metodách sběru a analýzy velkých 

datasetů, založených na multidisciplinárním přístupu, metodami life-table analysis, GLM, 

GLMM, pokročilé obrazové analýzy, dálkového snímání porostů plodin, využití unikátní 

dlouhodobé řady dat a databází, GIS zpracování.  

Výzkumné aktivity jsou koncipovány s cílem vytvoření modelů prognóz a nástrojů 

podporujících interaktivní management v ochraně rostlin, případových postupů 

managementu krajiny orientovaných na podporu biodiverzity živočichů a rostlin  

a vypracování nových integrovaných postupů regulace škůdců a plevelů ve vybraných 

plodinách, které ve svém důsledku povedou ke snížené spotřebě prostředků chemické 

ochrany a zdravějšímu životnímu prostředí zemědělské krajiny jako přidanou hodnotu 

vycházející z respektování socio-ekonomicko-biologických vazeb v zemědělské krajině. 

 

5.24 Název výzkumného záměru  

VZ 24: Vliv půdních mikroorganismů a jejich diverzity na zdraví rostlin 

5.24.1 Abstrakt 

Hlavním řešeným tématem bude vyhledání a ověření bioindikátorů zdraví půdy založených 

na struktuře bakteriálních společenstev. Modelovými lokalitami budou tzv. supresivní půdy, 

které jsou charakterizovány nízkým výskytem plodinových onemocnění. Postup řešení bude 

proveden pomocí rozsáhlého monitoringu půd s různým typem narušení a mikro a meso-

kosmových experimentů, které ověří vhodnost použití vybraných bioindikátorů. Kvalita půdy 

bude studována také v souvislosti s výskytem vybraných patogenů, a také se znečištěním  

a degradací půd, které vycházejí z evropské směrnice pro ochranu půdy. Poslední etapa 
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řešení bude ověření vybraných bioindikátorů na nové nezávislé sadě různorodých půdních 

lokalit. Součástí prací bude i izolace a testování bakteriálních kmenů, které se podílejí na 

rozkladu organické hmoty a solubilizaci půdních komplexů.  

Dále se budeme zabývat vývojem metodických postupů pro rutinní hodnocení kvality půdy  

s důrazem na využití moderních molekulárních, analytických a statistických metod. Druhým 

řešeným tématem bude prevence onemocnění plodin patogenními bakteriemi. Výzkum 

bude založen na znalosti šíření patogenů, jejich biologických vlastnostech, interakcích  

s rostlinami a okolním prostředím. Vypracujeme postupy ochrany rostlin založené na 

obecně ekologických principech a zajistíme jejich přenos do praxe. V této souvislosti se také 

budeme zabývat studiem sekundárních metabolitů rostlin a mikroorganismů. Tyto látky jsou 

známé především svými bakteriocidními či bakteriostatickými vlastnostmi a mohou proto být 

vhodnými prostředky ochrany proti patogenům. Méně známé jsou ale aktivity sekundárních 

metabolitů, které se účastní získávání železa a dalších mikroelementů, a zprostředkování 

přijmu těchto prvků rostlinou. Sekundární metabolity se podílejí i na hormonální regulaci 

rostlin a ochraně před reaktivními formami kyslíku, a tím se také podílejí na ochraně před 

patogeny, a proto i tyto vlastnosti půdních bakterií budou zahrnuty do našeho výzkumu. 

Budeme se věnovat zavádění nových metod pro detekci patogenů, ale i bakterií účastnících 

se ochrany rostlin a producenty vybraných enzymů molekulárními metodami založenými na 

digitálním PCR, enzymologii a HPLC. Cílem výzkumu bude zlepšení preventivních opatření 

vztahujících se k plodinovým onemocněním, omezení používání pesticidů a zavádění trvale 

udržitelných postupů do plodinové ochrany. 

 

5.25 Název výzkumného záměru  

VZ 25: Ekologie, diagnostika a regulace houbových patogenů polních  

a zahradních plodin 

5.25.1 Abstrakt 

Zeleniny a ovoce jsou poškozovány během vegetace a v době skladování různými druhy 

hub. Mezi základní informace potřebné pro jejich úspěšnou regulaci patři i informace o jejich 

výskytu a odlišení. U mnoha druhů zeleniny a ovoce nejsou informace o těchto škodlivých 

houbách dostatečné, protože pro rozlišení jednotlivých taxonů a to nejen nižších 

taxonomických jednotek, ale i na úrovni druhu, je potřeba použít molekulárně-genetických 

metod. 

Používání syntetických fungicidů představuje hlavní strategii regulace chorob rostlin, 

protože tyto sloučeniny působí rychle a efektivně. Nevýhodou opakovaného používání 

fungicidů je jejich omezené spektrum a vznik rezistentních izolátů hub. Proto je důležité 

rychle identifikovat a charakterizovat mechanismy stojící za vznikem rezistentních kmenů  

k fungicidům používaným k regulaci chorob. Lepší porozumění mechanismům rezistence 

vůči fungicidům je tudíž nezbytné pro lepší management chemické ochrany, životní 

prostředí a zdraví lidí. Bude uskutečněn sběr polních populací fytopatogenních hub 

s vysokým rizikem vývoje rezistence a bude testována jejich citlivost k používaným 

fungicidům. U izolátů fytopatogenních hub vykazujících nižší citlivost k fungicidům bude 

provedena identifikace a charakterizace mechanismů této rezistence. Budou navržena 

opatření k zamezení rezistence fytopatogenních hub k fungicidům (antirezistentní strategie). 
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5.26 Název výzkumného záměru  

VZ 26: Experimentální činnosti v zemědělské praxi 

5.26.1 Abstrakt 

Cílem výzkumného záměru je zajišťovat pro výzkumné týmy VÚRV ověření nových 

poznatků zemědělského výzkumu realizovaného v kontrolovaných podmínkách (laboratoř, 

skleníky, nádobové pokusy). Ověření je realizováno v polních podmínkách formou 

standardizovaných i alternativně navržených parcelních nebo pěstebních pokusů většího 

plošného rozsahu na 6 stanovištích pokusných stanic, pokrývajících variabilitu půdních  

a klimatických podmínek ČR (Ivanovice na Hané, Čáslav, Hněvčeves, Praha Ruzyně, 

Pernolec, Humpolec) a na Výzkumné stanici vinařské Karlštejn.  

Dále je předmětem činnosti transfer poznatků výzkumu a zásad dobré zemědělské praxe 

směrem k zemědělské veřejnosti, a to na regionální bázi. Program "VÚRV v regionech" 

bude realizován zejména formou cíleného poradenství a aktivní propagací výsledků 

výzkumu a služeb poskytovaných ústavem. V regionech vybraných pokusných stanic (Haná, 

Vysočina) bude budován ucelený systém poskytovaných expertních služeb, počínaje 

posílením osobních kontaktů s okolními zemědělci, přes zvýšení frekvence místně 

organizovaných akcí (minisemináře, klasické polní dny) a zvýšení jejich atraktivity, až po 

komunikaci prostřednictvím nových mediálních kanálů. Provádění a zviditelnění kvalitního 

výzkumu a zároveň kvalitní poradenské služby na jednom místě zvýší kredit VÚRV mezi 

zemědělci a přispějí k rozvoji další spolupráce např. formou smluvního výzkumu a/nebo 

výzkumu řízeného poptávkou zemědělců.   

 

 

5.27 Název výzkumného záměru  

VZ 27: Biotechnologické postupy pro uchování a rozvoj biodiverzity lesních  

a zahradních dřevin 

5.27.1 Abstrakt 

Hlavní partneři řešení výzkumného záměru jsou Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. jejichž spolupráce na projektu 

bude významným prvkem posílení dalšího rozvoje společných aktivit. Výzkumný záměr je 

zaměřen na rozvoj biotechnologických postupů pro dlouhodobé uchování genotypů 

vegetativně množených lesních a zahradních dřevin založených na specifických metodách 

kryoprezervace dormantních pupenů odebíraných z přirozených stanovišť.. Dále na tvorbu 

adaptačních strategií jako je využití introdukovaných dřevin pro zvýšení odolnostního 

potenciálu lesních porostů. Zvýšení či zkvalitnění dřevní či nedřevní (plody) lesní produkce 

výběrem vhodných genotypů dřevin. V souvislosti se zdravotním stavem lesa - testování 

rezistence genotypů dřevin v souvislosti se změnami klimatu, ovlivňujících průběh období 

vegetačního klidu, a tím i jejich odolnost vůči nízkým teplotám. Další výzkumné aktivity 

souvisí s produkcí rostlinných materiálů, jež budou základem výroby potravin s novými 

vlastnostmi, vývojem a produkcí bezpečných a dostatečně diverzifikovaných vysoce 

kvalitních rostlinných materiálů pro výrobu potravin, rostlinami s vyšší nutriční a novou 

senzorickou hodnotou, či jako zdroj farmaceuticky využitelných látek i jako prevence 

chronických chorob. Zkoumané druhy: Castanea, Malus sp., Morus, Rubus, Carya, 

Diospyros, Asimina, Hovenia, Lonicera, Sorbus, Cudrania a další. 
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5.28 Název výzkumného záměru  

VZ 28: Biologie stresu, proteomika a in vitro biotechnologie ve zlepšování 

biologického potenciálu a šlechtění plodin na zvýšenou rezistenci k suchu  

a chladu 

5.28.1 Abstrakt 

Výzkumný záměr se zabývá optimalizací a aplikací in vitro biotechnologií (systém 

dihaploidů, in vitro diploidizace, in vitro selekce), genetických postupů, OMICS technik, 

racionalizací šlechtitelských postupů, vývojem rostlin se zvýšenou odolností vůči abiotickým 

i biotickým stresům, zlepšováním biologického potenciálu plodin a dalším šlechtěním rostlin 

adaptovaných na podmínky, způsobené změnou klimatu. Budou optimalizovány 

proteomické detekce obilných peptidů, implementovány postupy kultivace mikrosporových 

embryí při simulovaném nedostatku vody, budou optimalizovány nádobové pokusy pro 

stanovení adaptability a plasticity vybraných odrůd plodin ke stresu.  

Optimalizované postupy fyziologické charakterizace rostlin pro výběr kontrastních genotypů 

spolu s výstupy z transkriptomických, proteomických a metabolomických 

analýz výzkumného záměru 13A budou použity pro vypracování metodiky hodnocení 

odolnosti plodin a odrůd vůči horku, suchu a chladu, kdy vytipované nejslibnějších geny  

a jejich produkty budou využity pro přesnější určení odolnosti plodin i bez nutnosti 

dlouhodobého pěstování na poli. Tvorba dihaploidních polotovarů pro tvorbu liniových  

a hybridních odrůd s donory výkonu a kvality a zároveň dostatečně odolných šlechtitelských 

polotovarů spolu se zaváděním minimalizačních analýz u CMS sterilit umožní výrazné 

urychlení šlechtitelských procesů. Je plánována i příprava a ověřování experimentálních 

hybridů řepky a jejich komponent na bázi CMS sterilit, kolekce obnovitelů fertility pro tyto 

systémy, zavádění metod tvorby hybridů řepky na bázi autoinkompatibility pomocí 

biotechnologií a vytváření ustálených šlechtitelských polotovarů s požadovanými parametry 

kvality. Ve spolupráci s týmem Dr. Dvořáčka budou zaváděny a optimalizovány metody 

stanovení profilů mastných kyselin u nově vytvořených šlechtitelských materiálů řepky. 

Tým má dlouhodobé zkušenosti a výsledky jak v základním tak v aplikovaném výzkumu, 

kde spolupracuje s národními i zahraničními vědci a šlechtiteli. Poznatky základního 

výzkumu získané také díky této spolupráci s ostatními pracovišti a výstupy ostatních 

výzkumných záměrů týmů VÚRV, v.v.i., budou aplikovány při tvorbě a charakterizaci nových 

šlechtitelských materiálů při řešení výzkumných cílů „Genetická diverzita, šlechtění rostlin“  

a „Adaptace rostlinné produkce na dopady změny klimatu a relevantní opatření ke 

zmírňování změny klimatu“ v rámci výzkumného směru VÚRV, v.v.i. č. 2: Genetika, 

šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů.  

 

5.29 Název výzkumného záměru  

VZ 29: Efektivní využití rezistence rostlin pro ochranu porostů obilnin 

5.29.1 Abstrakt 

Výzkum je orientován na vymezení rizikových faktorů a návrh komplexních opatření 

vedoucích k minimalizaci výskytu chorob obilnin. Bude provedeno hodnocení rezistence 

komerčně využívaných odrůd obilnin s cílem získat objektivní informace o rezistenci odrůd, 

které povedou k efektivnímu používání chemické ochrany. Současná epidemická situace  

i prognóza silného výskytu rzi plevové a rzi pšeničné v následujících letech vyžaduje 

hodnocení rezistence odrůd za využití směsi rasového spektra, které se aktuálně vyskytuje 
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na území ČR. U klasových fuzarióz je výzkum orientován na rozšíření poznatků o rezistenci 

odrůd kromě pšenice i na další plodiny (ječmen, oves). Pozornost bude věnována i odolnosti 

k dalším významným chorobám vyskytujícím se ve zvýšené míře v souvislosti s vysokým 

podílem pěstování obilnin (choroby pat stébel,  listové skvrnitosti). Rezistence k chorobám 

bude hodnocena i u minoritních plodin, především u špaldy (sněti, rzi, fuzariózy klasu).  

 

5.30 Název výzkumného záměru  

VZ 30: Zajištění kvality vstupních surovin a potravin na trhu s využitím 

molekulárních metod a biotechnologických postupů   

5.30.1 Abstrakt 

Kvalitní, dobře charakterizované suroviny s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek 

odrážející potřeby výrobců potravin a spotřebitelů jsou základem kvalitních a bezpečných 

potravin, což je priorita vyplývající ze Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020. 

V rámci IP budou charakterizovány vybrané odrůdy a druhy s ohledem na přítomnost zdraví 

prospěšných látek ve spolupráci se skupinou metabolomiky,  genovými bankami, šlechtiteli 

a farmáři. Budou jednoznačně identifikovány genotypy, geny a transkripty podmiňující 

vysoký obsah žádoucích látek zjm. v zeleninách a LAKR. Výsledky budou využity pro 

produkci biofortifikovaných komodit konvenčním a případně biotechnologickým postupem. 

Současně pro ochranu trhu, spotřebitelů a potřebu kontrolních orgánu budou validovány 

postupy, které umožní provádět autentikaci produktů, odhalovat falšování potravin  

a přítomnost biologických kontaminant. Pozornost bude věnována alergenům, GMO 

povoleným i nepovoleným, potravinám nového typu a produktům nových technik.  

Nově zavedené metody pomohou odhadnout jejich bezpečnost. Budou vyvinuty  

a validovány inovativní postupy na bázi molekulárních metod (HRM, qPCR, ddPCR, NGS, 

sekvenovani Sangerova typu, bar kódovaní a jejich modifikace). Budou připraveny podklady 

(postupy, konstrukty, geny), které umožní případnou editaci genomu. Výsledky budou  

k dispozici vědecké veřejnosti (Jimp.) a budou aplikovatelné v zemědělské praxi, státní 

správou a kontrolními orgány. Přispěji ke kvalitě potravin na domácím trhu a podpoří domácí 

produkci. 

6. SMLUVNÍ VÝZKUM A VÝVOJ 

Smluvní výzkum VÚRV,v.v.i. v současnosti tvoří cca. 7% z celkového rozpočtu ústavu. 

Dosavadní smluvní výzkum převážně zahrnuje firemní polní pokusy pro firmy a řešení 

problematiky v oblasti rostlinné výroby. Řešení je orientováno jak na soukromý, tak i státní 

sektor. K tomuto účelu se využívají dostupné infrastruktury a námi vyvinuté,  

či optimalizované metody a technologie.  

Plánuje se zachovat současná úroveň smluvního výzkumu a jeho postupné navyšování  

a diverzifikace. Příležitosti pro další rozvoj smluvního výzkumu spočívají v rozšíření naší 

nabídky a portfolia firemního výzkumu, či výzkumu pro potřeby samosprávy a státní správy. 

Z dalších oblastí se jeví jako perspektivní spolupráce se spotřebitelskými a zemědělskými 

svazy jakožto smluvního výzkumu pro jejich členy. Jako výzkumná instituce můžeme 

motivovat zemědělce ke spolupráci prostřednictvím konzultací a poradenství při řešení 

konkrétní pěstební problematiky na úrovni farem. Tímto se vytvoří síť spolupracujících 

zemědělských podniků, které budou více zapojeni do výzkumu. Bude nutné zlepšit motivaci 
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výzkumných týmů (pracovníků) pro provádění smluvního výzkumu. 

Mezi nejvýznamnější partnery smluvního výzkumu a odběratele služeb našeho ústavu patří: 

AGRA GROUP, a. s.; Manetech CZ s r o.; Dow AgroSciences, s. r. o.; Firma K+S; 

AGROKOP HB s.r.o., RAGT SEMENCES; ÚKZÚZ; ČZU Praha, VESA Velhartice, a.s.  RBQ 

Sady, s.r.o.; Patria Kobylí, a.s.; Ökoplant International; Pomona Těšetice, a.s.; Technická 

univerzita v Liberci; Světlosoft, s.r.o.; Quadra Synergy, s.r.o.; Ad Terram CZ, s.r.o.; Bylinky, 

s.r.o.; Allivictus, s.r.o.; Prograin ZIA, s.r.o.;  Jihočeská univerzita České Budějovice;  

Univerzita Palackého v Olomouci, PřF; Moravoseed CZ a.s.; Pozep, s.r.o.;  Bioimpro spol. s 

r.o.; Rekultivace a.s., Litvínov; Severočeské doly a.s.; Bioimpro spol. s r.o. a mnoho dalších.    

Opatření: 

1. Rozšíření a diverzifikace nabídky a portfolia smluvních výzkumů pro soukromý i státní 

sektor 

2. Zaměření výzkumu a servis pro šlechtitelské, semenářské a zemědělsko-potravinářské 

podniky 

3. Vyhledávání specifických zakázek od nadnárodních firem působících v oblasti zemědělství  

4. Modifikace současného systému motivace pracovníků k smluvnímu výzkumu a zlepšení 

administrativního zázemí pro podporu této činnosti. 

 

7. PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  

Činnosti VÚRV, v.v.i. týkající se poradenství a vzdělávání probíhají v několika rovinách: 

individuálně, skupinově, dále v rámci dotačního titulu Mze ČR, v rámci diseminace výsledků 

plánované ve výzkumných projektech a v rámci institucionálního projektu. Každý výzkumný 

tým nebo pokusná stanice v rámci svých činností provádí některou z uvedených forem 

poradenství. Individuální konzultace, prohlídky porostů a řešení konkrétních problémů na 

úrovni farem probíhá na bázi dobrovolnosti a ve spolupráci s daným podnikem anebo v rámci 

dotačního titulu MZe 9. F. i. „Podpora poradenství v zemědělství zaměřená na odborné 

konzultace“. V rámci tohoto titulu byla přidělena dotace na konzultační a metodickou pomoc 

zemědělským podnikům formou šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova ČR 

a o aktuálních problémech, jako je realizace společné zemědělské politiky. Tento dotační titul 

podporuje rovněž i transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe.  

VÚRV, v.v.i. pořádá či spoluorganizuje celou řadu seminářů, polních dnů a školení pro 

zemědělskou veřejnost. Tyto činnosti probíhají jak v hlavním sídle ústavu, tak v regionech 

prostřednictví výzkumných a pokusných stanic VÚRV, v.v.i. 

VÚRV, v.v.i. je rovněž zapojen do tří platforem, prostřednictvím kterých se mimo jiné také 

zajišťuje poradenství a vzdělávací činnost:  

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií (ČTPRB): VÚRV, v.v.i je 

zakládajícím členem této platformy, která byla založena v r.2002. Posláním ČTPRB je 

působit především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti rostlinných 

biotechnologií. Za tímto účelem ČTPRB podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum 

nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, 

publikování nebo převodu technologií; podporuje organizace působící ve prospěch rozvoje 

biotechnologií v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických 

a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování 
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pozitivního vnímání rostlinných biotechnologií. 

Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ): VÚRV, v.v.i. byl jedním z 20 

zakládajících členů této platformy, která byla založena 30. června 2016 Zemědělským 

svazem České republiky (koordinátorem). Zakládajícími členy byly výzkumné ústavy, 

univerzity, profesní svazy i zemědělské podniky. Hlavním cílem ČTPZ je transfer poznatků 

výzkumu do zemědělské praxe, zejména formou přednášek, workshopů, seminářů, článků, 

publikací, poradenství apod. VÚRV, v.v.i. koordinuje priority zaměřené na biodiverzitu, 

rostlinnou výrobu a změnu klimatu. Dále je zapojen do aktivit v prioritě Půda. 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ): VÚRV, v.v.i. byl jedním 

z 16 zakládajících členů České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která 

byla založena 16. června 2004. Koordinátorem ČTPEZ je Bioinstitut, o.p.s. ČTPEZ je 

sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské  

a potravinářské produkce a obchodu, kontrolních organizací a poradců a oborových 

nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. 

Hlavním cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti 

ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost 

ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech. Zástupce 

VÚRV, v.v.i. je v současné době členem řídícího výboru, kde byl zvolen místopředsedou. 

Nově bude propagace a transfer výsledků výzkumu posílen na dvou úrovních: na úrovni 

týmů a na celoústavní úrovni.  

Každý výzkumný tým bude mít své tzv. klienty - zemědělské podniky, se kterými bude 

spolupracovat a přispívat tak k řešení problematiky na úrovni farem. Celoústavní úroveň 

bude propojena s propagací a transferem výsledků do zemědělské praxe prostřednictvím 

koordinace činností v této oblasti.  

Pro podporu poradenství bude vytvořen pilotní program „VÚRV v regionech“. Jedná se  

o podporu agronomů v regionech s využitím výzkumné infrastruktury ústavu a know-how 

našich pokusných stanic. Dojde k většímu propojení pokusných stanic s výzkumem pro 

potřeby poradenské činnosti v regionech. Ve vybraných pokusných stanicích budou zřízena 

„regionální poradenská centra VÚRV, v.v.i.“, která se stanou partnery agronomů a místní 

platformou pro poradenství. Program „VÚRV v regionech“ zajistí lepší kontakt s uživateli 

výsledků našeho výzkumu a zlepší postavení ústavu u zemědělské veřejnosti. V rámci 

poradenské činnosti budou identifikovány potřeby praxe prostřednictvím spolupráce se 

zemědělskými organizacemi a podniky v regionech. Hlavními cílovými skupinami této 

činnosti budou agronomové zemědělských podniků, zemědělské svazy, poradci a jiná 

občanská sdružení působící v oblasti zemědělství a v agrárním sektoru. 

V oblasti popularizace a vzdělávání VÚRV, v.v.i. budou posíleny následující aktivity: 

 přednášková a seminární činnost pro zemědělce a odbornou veřejnost, 

 akce pro širší veřejnost - Den fascinace rostlinami, Noc vědců, apod.,  

 akce pro žáky a studenty (základní, střední i VŠ) - tematické exkurze a vzdělávací 

programy, 

 prezentace výsledků ve sdělovacích prostředcích včetně využití nových médií. 

Pro zvýšení atraktivity našich vzdělávacích a popularizačních aktivit plánujeme zístat dotaci 

na vybudování „Edukačního centra moderního zemědělství“ v areálu VÚRV v Praze-Ruzyni. 

Centrum bude poskytovat zázemí pro přednášky, vzdělávací programy a workshopy pro 

žáky, studenty a širší veřejnost. Součástí centra budou venkovní mikroparcelové 



 Příloha 1 

34 

 

demonstrační polní pokusy a ukázky hlavních i minoritních plodin a odrůd vyšlechtěných 

našim ústavem. Provoz centra bude metodicky i personálně podpořen špičkovými vědeckými 

pracovníky a moderním přístrojovým vybavením, využívaným v rámci reálného výzkumu, což 

u cílových skupin přispěje ke zvýšení přitažlivosti a kreditu zemědělského výzkumu  

i zemědělství jako takového. 

Opatření: 

1. Vytvoření pilotního programu „VÚRV v regionech“. Jedná se o podporu agronomů  

v regionech s využitím výzkumné infrastruktury ústavu a know-how našich pokusných stanic.  

2. Zapojení ústavu do aktivit v rámci již existujících i budoucích demonstračních farem.  

3. Organizovaní nové platformy pro transfer výsledků a poznatků do zemědělské praxe. 

4. Interní koordinační projekt výzkumu pro podporu poradenství za účelem motivace týmů 

k těmto činnostem.   

5. Využívání nových médií (Facebook, Youtube, Research Gate, apod.) pro propagaci 

výsledků projektů a výzkumného záměru. 

6. Vydávání pravidelného elektronického (i tištěného) bulletinu pro propagaci aktuálních 

výsledků a informací o ústavu. 

7. Příprava projektového záměru edukačního centra a hledání finančních zdrojů pro jeho 

vybudování a provoz. 

 

Indikátory 
Současný 

stav 

Indikativní 

hodnota 

2018-2019 

Indikativní 

hodnota 

2020-2022 

Stručný popis 

Počet odborných a 

populárně-

naučných aktivit  

60 70 80 

Tato aktivita zahrnuje 

diseminaci poznatků a 

výsledků našeho výzkumu 

do zemědělské praxe a k 

široké veřejnosti. Patří mezi 

ně pořádání seminářů, 

polních dnů, výstav, 

workshopů, Dne fascinace 

rostlinami, Noci vědců, apod. 

Počet médií 

využitých 

k popularizaci 

výzkumné činnosti  

12 20 20 

Tyká se prezentace výsledků 

s odborným obsahem v 

českém rozhlase, tisku, 

televizi, internetu. Počítá se k 

tomuto účelu s využitím 

nových médií. 

Počet platforem a 

jejich činnost  
3 3 3 

Česká technologická 

platforma rostlinných 

biotechnologií; 

Česká technologická 

platforma pro ekologické 

zemědělství; 

Česká technologická 

platforma pro zemědělství. 
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8. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VO VE VAVAI 

VÚRV, v.v.i. udržuje a rozvíjí spolupráci a navazuje nové kontakty s řadou významných 

zahraničních partnerů. Spolupráce je vedena s výzkumnými institucemi, univerzitami, 

mezinárodními společnostmi a profesními organizacemi. Spolupráce se týká projektového 

působení (bilaterálního a multilaterálního), pracovních skupin a mezinárodních organizací, 

působení v redakčních radách vědeckých časopisů, formální spolupráce v rámci dohod se 

zahraničními institucemi (MoU), neformální spoluprací na základě dlouholetých kontaktů, 

apod.   

VÚRV, v.v.i. v současnosti řeší několik bilaterálních projektů financovaných z programů 

Kontakt a Inter-excellence (MŠMT), Alfa (TAČR), Česko-norského výzkumného programu,  

z programů příhraniční spolupráce (EU) a programu Mobility. Ústav dále řeší multilaterální 

projekty programů COST (EU),  ERA-Net (EU) a Horizon 2020 (EU). Jako příklad lze uvést 

projekty Horizon 2020: HealthyMinorCereals a SOILCARE, ERA-NET: EUPHRESCO,  

c-IPM_BioAWARE, projekty příhraniční spolupráce Česko-Bavorské nebo Česko-Saské. 

Zaměstnanci VÚRV, v.v.i. působí v pracovních skupinách řady významných evropských  

a světových organizací zabývajících se zemědělstvím a výživou jako jsou EFSA (Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin), FAO (Organizace pro výživu a zemědělství, SN), ECPGP 

(European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) nebo European 

Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA).     

Zaměstnanci VÚRV, v.v.i. působí jako členové v mnoha mezinárodních profesních 

organizacích jako jsou: Society of Low Temperature Biology (SLTB); Federation of 

European Societies of Plant Biology (FESPB); Entomological Society of America; 

Microbiological Society; International Society for Horticultural Science (ISHS); European 

Weed Research Society; American Arachnological Society; British Ecological Society a jiné. 

Naši vědečtí pracovníci jsou členy v redakčních radách zahraničních vědeckých časopisů 

uvedených ve WOS nebo Scopus: Biopesticides International - Dr. Pavela; Entomologia 

Experimentalis et Applicata - Dr. Honěk; Grass and Forage Science  - Dr. Pavlů; Industrial 

Crop and Produts - Dr. Pavela; Journal of Biopesticides - Dr. Pavela; Journal of Insect 

Biodiversity - Dr. Skuhrovec; Journal of Integrative Agriculture - Dr. Kumar; Plant Physiology 

and Biochemistry - Dr. Kosová; Proc. on applied botany, genetics and plant breeding – Dr. 

Holubec; The Scientific World Journal - Dr. Tarkowski; Virus Disease - Dr. Kumar; Virus 

Genes - Dr. Kumar. 

Koncepce oblasti mezinárodní spolupráce obnáší internacionalizaci výzkumných činností 

ústavu s větším propojením se zahraničními vědeckými institucemi a organizacemi v EU  

a vědeckými institucemi mimo státy EU, kam patří především státy prioritně stanovené 

vládou ČR pro oblast vědy a výzkumu, například Čína, USA nebo Izrael.  

V této oblasti počítáme se zajištěním smluv o strategickém partnerství s vědecko-

výzkumnými organizacemi na základě kompatibility a kompetencí. Základním pilířem této 

spolupráce bude vypracování memoranda o spolupráci (MoU) v oblasti výzkumu, výměny 

materiálu a lidských zdrojů pro zvýšení celkové úrovně vědeckého přínosu ústavu. Jako 

první krok byla v červenci letošního roku s Čínskou akademií zemědělských věd podepsána 

dohoda o spolupráci a o vybudování společného centra výzkumu a inovací v oblasti 

zemědělství („Joint Centre for Agricultural Research and Development – CCJC“). Jedná se 

o širší spolupráci propojením výzkumných týmů obou institucí v oblasti výzkumu, podpory 

podávání a realizace bilaterálních a multilaterálních projektů (Inter-Action, Horizon 2020, 
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apod.), výměny pracovníků (stáže) a výchovy studentů (společná témata pro doktorské 

studium). Budeme usilovat o uzavření obdobných dohod s klíčovými evropskými 

výzkumnými institucemi (JKI - Německo, INRA – Francie apod.), se světovými vědeckými 

institucemi s obdobným zaměřením (například USDA, Agricultural Research Organization, 

Volcani Center-Izrael) a s dalšími institucemi a univerzitami, se kterými VÚRV již 

spolupracuje.  

Projektová spolupráce na bilaterální a multilaterální úrovni bude posílena a více 

podporována, protože tento typ spolupráce zvyšuje konkurenceschopnost ústavu  

a usnadňuje účast na velkých mezinárodních projektech typu Horizon 2020. 

Další strategická spolupráce bude zaměřena na spolupráci s mezinárodními organizacemi 

působícími v oblasti zemědělství a výživy (jako jsou FAO, EFSA, CABI, CYMMIT, apod).  

V rámci této spolupráce nabídneme naše expertizy při řešení rozvojových projektů v rámci 

realizace Agendy 2030 (FAO). Tato spolupráce zajistí VÚRV, v.v.i. vysokou kredibilitu. 

Opatření: 

1. Internacionalizace výzkumných činností ústavu s větším propojením výzkumných týmů  

s týmy zahraničních partnerských organizací.   

2. Zkvalitnění zázemí pro podporu získávání a následnou administraci mezinárodních 

projektů (Horizon 2020) a vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců projektového  

a ekonomického týmu. 

3. Zajištění dohod o strategických partnerstvích s některými vědeckými organizacemi  

v Evropě s obdobným zaměřením, zaměřené na posílení projektové spolupráce na 

bilaterální a multilaterální úrovni. 

4. Posílení systémové podpory vědeckých pobytů a stáží pracovníků ústavu v zahraničních 

partnerských organizacích a hostování zahraničních studentů a pracovníků v našem ústavu.    

5. Usilování o partnerství s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti zemědělství  

a výživy (FAO, Millennium Institute, CABI, CYMMIT apod.) a intenzivnější podíl na realizaci 

Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (FAO), zejména s cílem odstranění světové chudoby. 

 

Indikátory 
Současný 

stav 

Indikativní 

hodnota 

2018-2019 

Indikativní 

hodnota 

2020-2022 

Stručný popis 

Počet grantů 

Horizon 2020 

nebo FP9 

4 9 12 

Projekt: 

6777407-Soilcare (2016–2018) 

613609 - HealthyMinorCereals – 

(2013 – 2018) 

289842- ADAPTAWHEAT - (2012 

– 2016) 

2 projekty Horizon 2020 ve 

druhém kole výzvy SFS-30-2017 

Projekty programů H2020 

Projekty programů H2020, COST 

apod. 

EU FP 7 

EU FP9 



 Příloha 1 

37 

 

participace na řešení 

RUSTWATCH proposal 

Spoluřešitelství 

Problematika pěstování kvalitních 

zelenin 

Předpokládáme zapojení do 

jednoho projektu Horizon 

Počet 

zahraničních 

grantů mimo 

Horizon 2020 

nebo FP9 
23 24 25 

Projekty v rámci programů: 

COST (8x) 

KONTAKT (4x) 

INTER-EXCELLENCE (2x) 

MOBILITY (2x) 

Norské fondy (2x) 

Cíl 3 – přeshraniční spolupráce 

(3x) 

SCOPES (1x) 

TA ČR DELTA (1x) 

Počet zapojení 

do projektů 

ERA NET 

3 4 5 c-IPM 

Počet 

formálních 

dohod o 

spolupráci 

6 7 10 

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences, P.R.China; Guangdong 

Institute for Cereal Science 

Research, P.R.China; Jiangsu 

Academy of Agricultural Sciences, 

P.R.China; National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine; 

Dongying Vocational Institute, 

P.R.China; National Chung Hsing 

University, Taichung, Taiwan, 

Republic of China. 

Tento typ dohody (MoU) bude 

uzavřen s výzkumnými institucemi 

(JKI, INRA, USDA, Volcani 

Center-Izrael), či s mezinárodními 

organizacemi (FAO, CABI,  

Millennium Institute, CYMMIT, 

apod.). 

 

Aktivity VO Specifikace aktivity 

Kolektivní členství VO v 

nevládních mezinárodních 

organizacích VaVaI 

EUCARPIA, sekce GZR 

IT PGRFA 

ECPGR 

CPGR FAO 

Individuální členství zástupců VO 

v nevládních mezinárodních 

organizacích výzkumu a vývoje 

Society of Low Temperature Biology (SLTB); Federation 

of European Societies of Plant Biology (FESPB); 

Entomological Society of America; Microbiological 
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Society; International Society for Horticultural Science 

(ISHS); European Weed Research Society; American 

Arachnological Society; British Ecological Society a jiné. 

Další formy mezinárodní 

spolupráce 

Působení pracovníků v mezinárodních vědeckých 

časopisech; 

Expertní činnosti v mezinárodní organizaci: EFSA, FAO, 

ISPRA, EFPPO; 

Výzkumná spolupráce v řadě vědeckých institucí a na 

univerzitách světa mimo rámec projektů; 

Školení zahraničních studentů v programech 

ERASMUS. 

 

9. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

9.1 Struktura zaměstnanců 

Kvalifikační skupina Počet osob 
Pracovní úvazek 

(FTE) 

Vědecko-výzkumný pracovník 142 117 

Technik ve výzkumu  124 110 

Student 57 14 

Režijní zaměstnanec 46 46 

CELKEM 369 287 

* Detailní struktura a členění zaměstnanců bude předmětem Rozhodnutí pro příslušný rok 

9.2 Lidské zdroje 

Základní politikou je být institucí s vysoce kvalifikovanými, dobře motivovanými, kvalitními  

a profesně strukturovanými zaměstnanci s odpovídajícím mzdovým ohodnocením. Pro 

realizaci této vize bude potřeba zatraktivnit ústav pro mladé kvalitní pracovníky nastavením 

dobrého platového ohodnocení a zájmových vědeckých programů. Je nutné modifikovat 

mzdový předpis s tím, že zejména u stupňů pro nastupující pracovníky dojde k valorizaci 

mzdových tabulek a bude nastavena větší flexibilita v systému osobních příplatků.  

Současná finanční politika ústavu je nastavena tak, že týmy mají určitou autonomii ve 

vlastním rozpočtu. Čím více hodnotných výsledků jednotlivé týmy dosáhnou, tím je větší 

rozpočet daného týmu. To poskytuje možnost hospodařit podle svých potřeb včetně 

zlepšení mzdového ohodnocení svých členů. Tento systém motivuje k tvorbě výsledků či 

získání finančních prostředků z účelové podpory. Avšak pro zapojení výzkumných týmů do 

Evropských programů bude potřeba vytvoření administrativní podpory a zlepšení stavu 

internacionalizace výzkumu (větší výzkumné propojení týmů VÚRV, v.v.i. a partnerských 

organizací v Evropě). Budou vytvořena strategická partnerství s vědecko-výzkumnými 

organizacemi na základě kompatibility a kompetencí. Základním pilířem této spolupráce má 

být memorandum o spolupráci (MoU) v oblasti výzkumu, výměny materiálu a lidských zdrojů 

(zejména stáže pro vedoucí týmů, neboť většina z nich neprošla běžným systémem post-

doc na zahraničních pracovištích) vedoucí ke zvýšení celkové úrovně vědeckého přínosu 

ústavu a posílení konkurenceschopnosti ústavu participací na mezinárodních projektech.  
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Koncepce rozvoje lidských zdrojů spočívá na čtyřech hlavních pilířích: rozvoji personalistiky, 

motivaci, stimulaci a podpoře vzdělávání a školení. V oblasti personalistiky je potřeba zajistit 

standardizaci systému podmínek přijímání a propouštění zaměstnanců (na bázi typologie 

jednotlivých pozic). Každá pozice má mít přesně definované podmínky a profesní 

požadavky. Dojde ke zlepšení péče o zaměstnance: lepší zázemí pro zaměstnance na 

všech úrovních, zajistit dobrou pracovní atmosféru prostřednictvím organizování 

společenských akcí, zprůhlednit tok informací pracovníkům, podpora etického rámce 

výzkumu, podpora volnočasových aktivit (flexi pasy) a navýšení příspěvků penzijního 

(životního) pojištění. Pracovní motivace, osobní rozvoj a rozvoj kariéry bude podpořen 

prostřednictvím systému hodnocení výzkumných týmů i jednotlivých pracovníků. Základem 

systému pro tyto účely bude nadále sloužit Kariérní řád včetně periodického procesu 

hodnocení pracovníků - atestací. Systém atestací slouží ke stanovení tarifních mezd 

výzkumných pracovníků. Na základě hodnocení a po splnění minimálních kvalifikačních 

požadavků a dosažení bodového zisku za výsledky je konkrétnímu zaměstnanci přiřazena 

určitá třída. Pohyblivá složka mzdy je stanovena v souladu s pracovním výkonem 

pracovníka a s finančními možnostmi jeho týmu. 

Specifický motivační program bude zaměřený na začínající výzkumné pracovníky s cílem 

zatraktivnit práci ve VÚRV a získat kvalitní mladé pracovníky. Budou podpořeny dva typy 

programů: 1) interní projekt pro mladé vědce (zachová se v současné podobě) a 2) start-up 

granty pro vědce zaměřené na excelentní výzkum. Další motivační program bude určen pro 

týmy k zapojení do Evropských programů. Pro tyto účely bude nastaven systém mzdového 

(pro členy týmu) a investičního (nastavení priority – přístrojů a vybavení) bonusu při získání 

projektu Evropských programů.  

Jako základní nástroj stimulace budou sloužit finanční odměny a veřejná ocenění na 

základě zásluh – např. mimořádné výsledky nebo úspěchy při realizaci výsledků do praxe, 

účast na mezinárodních projektech atd. Dalším nástrojem stimulace má být přiznání 

sociálních výhod, které budou nastaveny opět na bázi zásluhovosti (výkon, mimořádná 

činnost zvyšující prestiž ústavu atd.). Stimulačním programem bude také program pro 

návrat po rodičovské dovolené. Tento program má obsahovat kromě současné podpory  

z prostředků institucionální podpory pracovní flexibilitu, home-office (za definovaných 

podmínek) a podporu při řešení umístění dětí do školských zařízení (dětská 

skupina/umístění dětí zaměstnanců v okolních školkách - dohoda s městskými zařízeními  

či jinými zřizovateli). 

Vzdělávání a školení jsou nejdůležitější součástí rozvoje lidských zdrojů ústavu a zakládají 

se na uspořádání pravidelných cílově orientovaných stáží (tuzemských i zahraničních) 

hlavně pro výzkumné pracovníky, dále manažerské kurzy (pro vedoucí pracovníky)  

a odborná školení (pro pracovníky administrativy a odborné pracovníky) s cílem zajištění 

profesního růstu zaměstnanců. Jako součást rozvoje lidských zdrojů má být zaveden 

systém Sabatikl (sabbaticus) pro vědecké pracovníky (po 12 letech práce ve VÚRV, v.v.i.) 

na další vědecký růst: Jedná se o uvolnění z pracoviště pro získání nových zkušeností 

pobytem na jiném pracovišti, zájmena v zahraničních vědeckých organizacích. 

Opatření: 

1. Modifikace současného mzdového předpisu včetně zavedení některých benefitů  

zaměřených na zatraktivnění kvalitním mladým pracovníkům a nastavením motivačních 

pobídek k získání projektů Evropských programů. 

2. Aktualizace kariérního řádu v souvislosti se změnami mzdového předpisu.  
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3. Zajištění propagace ústavu se zaměřením na nábor mladých vědeckých pracovníků s 

využitím nových internetových médií (napři. Facebook, Research Gate, Youtube, apod.)     

4. Realizace start-up grantů pro vědce zaměřené na excelentní výzkum. 

5. Zlepšení vnitřní a vnější propagace výsledků výzkumu a dalších úspěchů konkrétních 

pracovníků a týmů. 

 

Indikátory 
Současný 

stav 

Indikativní 

hodnota 

2018-2019 

Indikativní 

hodnota 

2020-2022 

Stručný popis 

Počet studentů 

doktorského 

studijního 

programu, kde 

jsou VO 

konzultačním 

pracovištěm 

27 31 35 

Jedná se především o studenty 

z doktorských programů VŠ: 

ČZU Praha, VŠCHT Praha, UK 

a Mendelu Brno. Část těchto 

studentů má pracovní úvazky i 

ve VÚRV, v.v.i.    

Podíl mladých 

výzkumných 

pracovníků do 35 

let zapojených do 

výzkumné činnosti 

26 (19%) 34 (25%) 40 (30%) 

Lze předpokládat nárůst podílu 

mladých výzkumných 

pracovníků díky zavedení 

motivačních a stimulačních 

opatření v oblasti lidských 

zdrojů VÚRV, v.v.i.  

Počet návrhů 

mladých 

pracovníků do 

soutěží o ocenění 

mimořádných 

výsledků ve 

VaVaI 

3 4 6 

Díky existenci specifických 

motivačních programů „Interní 

projekt pro mladé vědce“ a nové 

zavedení „start-up grantů pro 

vědce zaměřené na excelentní 

výzkum“, lze očekávat tvorbu 

mimořádných výsledků 

výzkumu od této skupiny 

zaměstnanců.  

Počet a (podíl) 

zahraničních 

výzkumných 

pracovníků 

zaměstnaných ve 

VO 

3 6 10 

Vzhledem k tomu, že ústav má 

uzavřeno několik dohod (MoU) 

s mezinárodními institucemi 

světa (a další jsou v jednání), 

v rámci kterých počítá s 

výměnou pracovníků, lze 

přepokládat výrazný nárůst 

podílu v této oblasti. 

Počet a (podíl) 

českých 

výzkumných 

pracovníků 

pracujících 

v zahraničních 

výzkumných 

organizacích 

4 8 10 

Nově budou posílené podmínky 

pro pracovníky, motivující 

k účasti na stážích v 

zahraničních partnerských 

organizacích. Ústav má 

uzavřeno několik dohod (MoU) 

s mezinárodními institucemi 

světa (a další jsou v jednání), 
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v rámci kterých počítá s 

výměnou pracovníků. Lze tudíž 

přepokládat výrazný nárůst 

podílu v této oblasti.  

 

10. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ DKRVO 

10.1 Požadovaná výše institucionálních prostředků na DKRVO a další plánové 

prostředky  

Rok 
IP ze stát. 

rozpočtu 

ÚP ze stát. 

rozpočtu 

Zahraniční 

zdroje 

Smluvní 

výzkum  

Jiné zdroje 

(upřesněte)1 
CELKEM 

2018 96 059  102 000 9 700 15 950 19 000 242 709 

2019* 96 059 103 000 10 000 16 100 19 500 244 659 

2020* 96 059 104 000 10 000 16 700 20 000 246 759 

2021* 96 059 104 000 10 000 17 200 20 500 247 759 

2022* 96 059 104 700 9 500 17 700 21 000 248 959 

Veškeré prostředky uvedeny v tis. Kč 

 

11. ZÁVĚR 

Vize „DKRVO“ ve směřování VÚRV, v.v.i je vybudovat špičkovou a konkurenceschopnou 

instituci s excelentní národní a mezinárodní kredibilitou a vysokým přínosem v oblasti 

zemědělství. Rámcem ústavu je nadále vytváření základních poznatků v oblasti rostlinné 

výroby a dalších oborech zemědělských a environmentálních věd a dosahování vysoce 

scientometricky hodnotných a v praxi aplikovatelných výsledků.  

Za období let 2018-2022 bude dosaženo výrazného rozvoje činnosti a pokroků vědy, 

výzkumu, inovací a transferu výsledků do zemědělské praxe. Dojde k dalšímu rozvoji hlavní 

činnosti a výzkumných směrů VÚRV, v.v.i. (1. Systémy udržitelného obhospodařování 

zemědělské půdy; 2. Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů;  

3. Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin) řešením 30 

výzkumných záměrů (VZ), které jsou v souladu s klíčovými oblastmi a směry definovanými 

„Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022“.  

V rámci výzkumných záměrů budou mimo jiné řešeny naléhavé otázky v oblasti rostlinné 

výroby související s adaptací na změnu klimatu (precizní zemědělství a tzv. smart farming - 

vývoj technologií na úrovni farem; systém integrované produkce polních plodin; management 

sekvestrace uhlíku, vody a živin v půdě; technologie pěstování plodin k adaptaci na změnu 

klimatu; nové technologie pro šlechtění na rezistenci vůči biotickým a abiotickým stresům 

v souladu s adaptací na změnu klimatu; integrovaná ochrana rostlin) s využitím a zaváděním 

                                                
1 prostředky z hospodářské činnosti 
* údaje pro rok 2019 – 2022 jsou pouze indikativní 
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nových detekčních a komunikačních technologií do zemědělské prvovýroby pro vývoj 

systémových opatření vedoucích ke zmírnění dopadu změny klimatu na rostlinnou výrobu. 

Současně se tyto záměry budou zabývat výzkumem v oblasti Integrované ochrany rostlin; 

analýzou rizik výskytu škodlivých organizmů včetně vývoje systémů pro předpovídání rizik 

výskytu chorob a škůdců.  

Výsledky výzkumu této oblasti povedou k naplnění Národního akčního plánu a směrnice EU 

2009/128/EC o udržitelném používání pesticidů pro podporu SZP EU. Nemalá pozornost 

bude věnována posílení poradenské činnosti, v rámci níž bude realizován výzkum pro 

podporu poradenství, který bude sloužit k řešení aktuálních otázek a problémů v zemědělské 

praxi včetně tvorby podkladů pro státní správu k modifikaci Společné zemědělské politiky EU 

(CAP) pro podmínky českého zemědělství.  

 Prostřednictvím spolupráce se zemědělskými organizacemi a podniky bude docíleno 

vytvoření pilotního programu „VÚRV v regionech“. Jedná se o podporu agronomů  

v regionech s využitím výzkumné infrastruktury ústavu a know-how našich pokusných stanic. 

Nezbytnou součástí rozvoje činnosti ústavu bude zajištění strategického rozvoje 

infrastruktury, jejímž základem má být kromě obnovy a reprodukce stávajícího zařízení  

a přístrojů, realizace většího experimentálního zařízení zaměřeného na nové technologie se 

širším zapojením týmů - tzv. core facilities (vegetační hala, centrální laboratoře, apod.). 

V oblasti mezinárodní spolupráce dojde k většímu zapojení zahraničních vědeckých institucí 

a organizací v EU a vědeckých institucí mimo státy EU, kam patří především státy prioritně 

stanovené vládou ČR pro oblast vědy a výzkumu, například Čína, USA nebo Izrael. 

Základním pilířem této spolupráce bude vypracování memoranda o spolupráci (MoU)  

v oblasti výzkumu, výměny materiálu a lidských zdrojů pro zvýšení celkové úrovně 

vědeckého přínosu ústavu. Počítá se především s navýšením účasti našich výzkumných 

týmů s týmy zahraničních partnerských organizací na projektech programů EU. Dojde 

ke zlepšení systémové podpory a motivace pro vědecké pobyty a stáže pracovníků ústavu  

v zahraničních partnerských organizacích a zároveň také k hostování zahraničních studentů 

a pracovníků v našem ústavu.  

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu kvalitních výsledků VÚRV, v.v.i. Vzhledem 

k tomu, že převážná většina pracovníků ústavu je díky internímu systému hodnocení 

výsledků, atestacím a systému rozdělení financí pro jednotlivé týmy z institucionální podpory 

vhodně motivována, dá se i do budoucna očekávat pokračování v tomto trendu. Zároveň se 

očekává nárůst podílu excelentních výstupů (publikace Jimp Q1, patentů) a aplikovaných 

výstupů jako jsou odrůdy, technologie a právně chráněné výstupy.  

V oblasti personalistiky dojde k systémovým změnám s cílem být ústavem s vysoce 

kvalifikovanými, dobře motivovanými, kvalitními a profesně strukturovanými zaměstnanci. 

Postupně bude snižován průměrný věk pracovníků, vzhledem k zavedení systému motivací 

a opatření k zatraktivnění ústavu pro kvalitní mladé pracovníky. Bude modifikován současný 

mzdový předpis včetně zavedení některých benefitů zaměřených na zatraktivnění 

zaměstnání ve VÚRV, v.v.i. mladým pracovníkům a budou nastaveny motivační pobídky  

k získání projektů Evropských programů. 

Dojde k navýšení celkového rozpočtu (nad rámec zdrojů státního rozpočtu - institucionální  

a účelová podpora) získáním projektů z programů EU a jiných bilaterálních či multilaterálních 

projektů; dále účastí na realizaci rozvojových projektů pro podporu Agendy 2030 pro 

udržitelný rozvoj (FAO). Rozpočet ústavu rovněž vzroste vzhledem k výraznému posílení  
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a diverzifikaci komerčních aktivit prostřednictvím realizace smluvního výzkumu. Dalšími 

možnostmi posílení zdrojů finance zůstává navyšování obratu z licenčních poplatků, jejichž 

základem je tvorba odrůd či jiných právně chráněných výsledků. Nabízejí se zároveň 

možnosti realizace infrastrukturálních projektů národních či evropských fondů a dotačních 

titulů. Vzhledem k těmto skutečnostem bude kromě zavedení systému motivace pracovníků 

také nutné zajištění kvalitního administrativního a podpůrného zázemí. 

 


