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ROZHODNUTÍ 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně (dále jen „ÚKZÚZ“), jako 

správní orgán věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 

Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve 

znění pozdějších předpisů, ve věci řízení o registraci odrůdy RU 687 - 12 (Pšenice setá jarní, 

kód odrůdy 5102698), zahájeného dne 10. 12. 2018 podle § 28 odst. 1 zákona č. 219/2003 

Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 

(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na žádost 

žadatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, 

IČO: 00027006 (dále jen „žadatel“), podle § 32 zákona 

 

rozhodl takto: 

odrůda RU 687 - 12 (Pšenice setá jarní) se registruje pod názvem 

Rufia. 

 

Odůvodnění: 

Užitná hodnota je dána purpurovou barvou zrna určeného pro speciální využití, a proto je 

odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté jarní pěstovanými v režimu 

ekologického zemědělství zřejmým přínosem. Rufia je pekařská polopozdní až pozdní odrůda 

s purpurovou barvou zrna určená pro speciální využití. 

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých 

látek v sušině velmi vysoký, hodnota Zelenyho nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla 

poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká. 

Purpurové zabarvení nově vyšlechtěné odrůdy ‘Rufia’ je způsobeno přírodními antokyany, 

které mají preventivní účinky proti civilizačním chorobám. Antokyany se vyskytují hlavně 

v povrchových vrstvách zrna (perikarpu), proto lze doporučit mlynářské zpracovávání celého 

zrna. 

 

 

 



ŠLECHTITELSKÉ OSVĚDČENÍ 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně (dále jen „ÚKZÚZ“), jako 

správní orgán věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 147/2002 

Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve 

znění pozdějších předpisů, ve věci řízení o udělení ochranných práv k odrůdě RU 687 - 12 

(Pšenice setá jarní, kód odrůdy 5102698), podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k 

odrůdám, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeného na žádost žadatele 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 

00027006 (dále jen „žadatel“), podle § 16 zákona  

 

rozhodl takto: 

ochranná práva k odrůdě: Pšenice setá jarní (Triticum aestivum L.), schválený název 

Rufia, se udělují  

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně 

 

jako držiteli šlechtitelských práv nejdéle do konce 25. roku následujícího po roce, ve kterém 

byla ochranná práva pravomocně udělena. 


