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A. Informace o složení orgánů Výzkumného ústavu rostlinné  

výroby, v.v.i. ,  a o jejich činnosti v  roce 2020  

 

A. 1. Složení orgánů Výzkumného ústavu rostlinné výroby ,  v. v. i.   

Orgány veřejné výzkumné instituce ustaveny podle § 16 Zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných 

výzkumných institucích (ředitel, rada instituce, dozorčí rada). 

  

a. Ředitel  Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

 Ing. František Brožík od 1. 2. 2020 

 

 

 b. Rada instituce  

 

 předseda:  Ing. Miloš Faltus, Ph.D. 

 místopředseda:  prof. Ing. Jan Křen, CSc. 

členové:  RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

Ing. Jana Chrpová, CSc. 

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.  

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. 

Ing. Roman Pavela, Ph.D. 

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. 

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 

doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. 

RNDr. Martin Vágner, CSc. 

 

 

 c. Dozorčí rada 

 

 předseda:  Ing. Pavel Veselý 

 místopředseda:  Ing. Zdeněk Trnka 

členové:  Ing. Věra Hrudková 

Ing. Jan Prášil 

Ing. Ondřej Sirko 

Ing. Martin Volf 

Ing. Vlastimil Zedek 
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 d. Vědecká rada 

Vědecká rada VÚRV, v.v.i., je poradním orgánem ředitele VÚRV, v.v.i., pro oblast vědecko-výzkumné 

činnosti instituce. Členy Vědecké rady jsou předsedové vědeckých rad odborů, případně další přední 

vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i., a přední vědečtí pracovníci nebo představitelé jiných organizací 

a zástupci uživatelů výsledků výzkumu. 

 

 předseda: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., předseda VR VÚRV, v.v.i. 

    Dr. Ing. Pavel Čermák, předseda VR VÚRV, v.v.i., od 1. 2. 2020 

 

 interní členové:  Ing. Miloš Faltus, Ph.D. 

 Ing. Dagmar Janovská, Ph.D. 

 prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

 Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

 Ing. Eva Kunzová, CSc. 

 Mgr. Jan Lipavský, CSc. 

 Ing. Václav Merunka 

 doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. 

 Ing. Roman Pavela, Ph.D. 

 Ing. Pavel Růžek, CSc. 

 doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava 

 Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 

  

 externí členové:  prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 

 prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. 

  Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D. 

 Dr. Ing. Pavel Horčička 

 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

 Ing. Daniel Jurečka 

 Ing. Marian Jurečka 

 prof. Ing. Jan Křen, CSc. 

 prof. Ing. Iva Langrová, CSc. 

 prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

 prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. 

 Ing. Jan Marek, CSc. 

 Ing. Jaroslav Mikoláš 

 RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

 doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. 

 Ing. Martin Pýcha 

 Mgr. Jan Radoš 

 doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 

 prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc 

 Ing. Martin Sedláček 

 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

 Ing. Josef Stehlík 

 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 

 prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.  

 RNDr. Martin Vágner, CSc.  
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 e. V roce 2020 pracovalo vedení ústavu ve složení: 

ředitel:       Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

pověřen řízením:     Ing. František Brožík od 1. 2. 2020 

náměstek ředitele pro vědu a výzkum:   RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. 

       do 1. 2. 2020 

náměstek ředitele pro vědu a výzkum:   Dr. Ing. Pavel Čermák od 1. 2. 2020 

náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz:   Ing. František Brožík  

vedoucí Odboru systémů hospodaření na půdě:   Ing. Eva Kunzová, CSc.  

vedoucí Odboru genetiky, šlechtění rostlin:  doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.  

vedoucí Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin:  doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava  

vedoucí Odboru pokusných stanic:    Ing. Václav Merunka  

 

 

 

 

A. 2. Informace o činnosti orgánů VÚRV, v. v.  i.   

a. Zpráva ředitele 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., procházel v roce 2020 složitým obdobím, poznamenaným 

a ovlivněným několika zásadními skutečnostmi. 

Předně je nutné zmínit, že došlo k personálním obměnám na několika vedoucích pozicích - k 31. 1. 2020 

byl ministrem zemědělství z pozice ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. odvolán 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D. a s účinností od 1. 2. 2020 byl řízením instituce pověřen Ing. František Brožík, 

stávající náměstek pro ekonomiku a provoz. Ke stejnému dni (tj. k 31. 1. 2020) rezignoval na svoji 

pozici náměstek pro vědu a výzkum RNDr. Mikuláš Madaras Ph.D. a na jeho místo byl jmenován 

Dr. Ing. Pavel Čermák.  

Z pohledu provozní situace, ohledně všech přijímaných opatření proti onemocnění COVID-19, byl rok 

2020 pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. jedním z nejproblematičtějších z celého jeho 14letého 

fungování. Nicméně i přes všechna postupně se vyskytující úskalí a problémy se činnosti a práce ústavu 

nezastavily, ani nebyly nijak výrazně a zásadně omezeny. Naopak, z pracovně provozního pohledu lze 

rok 2020 definovat jako rok dalšího růstu a rozvoje instituce.  

V době šíření onemocnění COVID-19 vytvořilo vedení ústavu pro zaměstnance podmínky, pro výkon 

práce z jiného místa, než jejich řádného pracoviště (tzv. „home-office“), byly vytvořeny podmínky pro 

ošetřování rodinných příslušníků, případně byly zaváděny zvláštní režimy práce, tak aby byl omezen 

kontakt lidí na pracovištích, případně jiná individuální opatření. 

Ústav zajistil (a nadále zajišťuje) dostatek ochranných pomůcek (roušky, respirátory, desinfekce, 

rukavice, brýle, ochranné obleky atd.). 
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Rok 2020 byl třetím rokem řešení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen 

DKRVO) na období let 2018 - 2022. DKRVO je základním koncepčním materiálem ústavu, reagujícím 

na aktuální problematiku v oblasti zemědělství a zajišťující výrazný rozvoj činnosti a pokrok vědy, 

výzkumu, inovací a transferu výsledků do zemědělské praxe. V roce 2020 bylo v rámci ústavu řešeno 

31 schválených výzkumných záměrů - rámci každého výzkumného záměru probíhalo řešení 

plánovaných aktivit, směřovaných do oblasti rostlinné výroby, životního prostředí, potravinářství 

a dalších souvisejících oborů.  

Kromě zmíněných výzkumných záměrů byla činnost ústavu soustředěna na řešení celé řady 

výzkumných projektů různých poskytovatelů: Národní agentury zemědělského výzkumu - NAZV 

(34 projektů), Technologické agentury ČR - TAČR (23), Grantové agentury ČR - GAČR (3), 

Hl. m. Prahy (1), dále projektů v rámci programů Horizon 2020 (7), MŠMT (15) projektů financovaných 

Ministerstvem pro místní rozvoj (3) a Ministerstvem vnitra (1). Do řešení našich projektů se nám daří 

zapojovat jak instituce veřejného sektoru, tak i privátní subjekty. Více než 50 privátních organizací bylo 

zapojeno při řešení národních či mezinárodních projektů. 

V roce 2020 bylo publikováno celkem 143 článků evidovaných na Web of Science. I když je toto číslo 

trochu nižší oproti předchozímu roku, tak 69 % publikací z tohoto počtu bylo publikováno 

v časopisech prvního a druhého kvartilu příslušných oborů (Q1/Q2) – tzn. setrvale roste kvalita 

publikací. Rostoucí trend podílu publikací v kvalitních časopisech, společně s rostoucím podílem 

v časopisech s vyšším IF potvrzuje zvyšující se kvalitu vědecké práce výzkumných pracovníků ústavu.  

 

Obrázek: Vývoj publikační činnosti VÚRV, v.v.i., v databázi Web of Science  

 

Velká pozornost byla věnována transferu poznatků a výsledků VÚRV do praxe, který považujeme za 

nezbytnou součást a potvrzení kvality výzkumu a získaných poznatků. Mnoho aplikovaných výsledků 

se podařilo uplatnit v praxi ve formě patentů, odrůd, technologií, užitných vzorů, softwarů, či 

certifikovaných metodik (podrobněji uvedeno v kapitole „C – Hodnocení hlavní činnosti“). V rámci 

poradenské činnosti probíhalo mimo jiné pravidelné poskytování konzultací. Poradenství probíhalo jak 

formou individuálních konzultací (951 vykázaných konzultací podle zpráv pro Státní zemědělský 

intervenční fond - SZIF), prohlídek porostů a řešení konkrétních problémů na úrovni farem, tak i formou 

individuálních přednášek (cca 90 přednášek pro praxi a cca 10 dalších akcí pořádaných on-line formou 

– webináře, webkonference, atd.), ucelených seminářů, polních dnů a školení pro zemědělskou veřejnost 

(cca 20 akcí). Pro efektivnější přenos výsledků směrem k uživatelům byl VÚRV, v.v.i., v roce 2020 

zapojen do aktivit 4 platforem, prostřednictvím kterých se mimo jiné také zajišťuje poradenství 

a vzdělávací činnost: Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií (ČTPRB), Česká 
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b. Činnost Rady VÚRV, v. v. i.  

Rada VÚRV, v. v. i., pracovala v roce 2020 na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích a jednacího řádu Rady VÚRV, v. v. i. zasedala celkem pětkrát: 1. zasedání se konalo 

24. 2. 2020, 2. zasedání 25. 6. 2020, 3. zasedání 14. 7. 2020, 4. zasedání 21. 9. 2020 a 5. zasedání 

10. 12. 2020. 

Na svých zasedáních projednávala Rada VÚRV, v. v. i., problematiku týkající se: 

1) Hospodaření ústavu – schválení výsledků hospodaření za rok 2019 a rozdělení hospodářského 

výsledku, schválení plánu rozpočtu na rok 2020;  

2) Plánu investic – schválení plánu investic na rok 2021 a aktualizace plánu investic na rok 2020 

vyplývajících z aktuálních potřeb ústavu;  

3) Schválení výroční zprávy za rok 2019 po provedeném účetním auditu;  

4) Výběrové řízení na pozici ředitele VÚRV, v. v. i.;  

5) Schválení návrhů projektů (v roce 2020 bylo schváleno per rollam 91 návrhů projektů do 

nejrůznějších agentur a programů); 

6) Schválení smluv o spolupráci – Rada VÚRV, v. v. i., v roce 2020 schválila 1 smlouvu o spolupráci 

se zahraničními partnery a 2 českými partnery. 

Kromě toho se členové Rady VÚRV, v. v. i., účastnili jednání odborných komisí pro: 

1) Atestaci výzkumných pracovníků – vybraní interní a externí členové Rady se účastnili 

hodnocení výsledků vědeckých pracovníků jako členové atestační komise; 

2) Hodnocení interních grantů – vybraní interní členové Rady VÚRV, v. v. i., se účastnili hodnocení 

návrhů a závěrečných zpráv interních grantů na podporu mladých vědeckých pracovníků v roce 

2020. 

Podrobnosti a usnesení Rady VÚRV, v. v. i., k jednotlivým bodům jednání jsou uvedeny v zápisech 

z jednání Rady. 

 

c. Dozorčí rada VÚRV, v. v. i.  

Dozorčí rada VÚRV, v.v.i., se sešla celkem na 5 zasedáních rady, a to 13. 2. 2020, 17. 6. 2020, 

3. 9. 2020, 18. 11. 2020 a 17. 12. 2020. Zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚRV, v.v.i., za rok 2020 je 

uvedena jako Příloha č. 4 této Výroční zprávy. 

 

B. Informace o změnách zřizovací listiny  

Ke změně zřizovací listiny VÚRV, v. v. i., v roce 2020 nedošlo. 
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C. Hodnocení hlavní činnosti  

VÚRV, v.v.i., se v roce 2020 zabýval řešením komplexní problematiky rostlinné výroby v rámci 

institucionální podpory rozvoje instituce a projektů účelové podpory národních a mezinárodních 

poskytovatelů. 
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Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace  2020 (DKRVO 2018 – 
2022) 

Rok 2020 byl třetím rokem řešení pětileté Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné instituce (DKRVO), 

která tvoří rámec činnosti instituce a definuje témata výzkumu, cíle řešení i plánované výstupy. Tato 

koncepce je schválena Ministerstvem zemědělství a je v souladu se stanovenými cíli klíčových oblastí 

a směrů výzkumu definovanými v „Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na 

léta 2016 – 2022“. 

V roce 2020 bylo v ústavu řešeno 31 schválených výzkumných záměrů; v rámci každého výzkumného 

záměru probíhalo řešení plánovaných aktivit. 

Výzkum zahrnoval širokou škálu problematiky rostlinné výroby, a to od genetických zdrojů rostlin až 

po ochranu skladovaných komodit. V rámci klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“ 

bylo řešeno 20 výzkumných záměrů zaměřených na problematiku půdy; půdní úrodnosti; protierozní 

opatření; hospodaření s živinami a vodou v půdě a krajině; agrobiodiverzitu rostlinných společenstev, 

bezobratlých a mikroorganizmů; genetické zdroje rostlin, jejich využití ve šlechtění ve vztahu hostitel-

patogen z pohledu rezistence rostlin apod. V rámci řešení výzkumných záměrů se rovněž počítalo 

s výzkumem pro poradenství. V klíčové oblasti „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ bylo řešeno 

9 výzkumných záměrů se zaměřením na problematiku rezistence plodin vůči biotickým a abiotickým 

stresům s využitím nových technologií a postupů molekulární biologie, biotechnologie, genomiky 

a proteomiky. Součásti řešení výzkumných záměrů byly 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 vývoje 

prostředků (botanické) k ochraně rostlin vůči patogenům a škůdcům. Součástí řešení byla také ochrana 

skladovaných komodit proti škůdcům a škodlivým organizmům či identifikace a eliminace rizik bio-

kontaminanty rostlinných komodit. V klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ byly řešeny 

2 výzkumné záměry zabývající se problematikou donorů nutriční a technologické kvality pšenice; 

a rozvojem metod detekce kontaminantů surovin a potravin pro zajištění jejich bezpečnosti. 

V rámci každého výzkumného záměru probíhalo řešení všech plánovaných aktivit s odchylkami od 

plánu řešení. Plánovaný počet výstupů v části excelence (Jimp Q1/Q2 a patenty) byl dosažen s navýšením 

o 38 výstupů (navíc 35× Jimp, 3× patent, viz tabulku). Plánovaný počet dalších výstupů byl u všech 

kategorií překročen (kromě uspořádání konference), přičemž jejich celkový počet byl překročen o 72 % 

(zejména ve výstupech typu O).  
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Tabulka: Přehled plánovaných a dosažených výstupů dle Periodické zprávy DKRVO za rok 2020 (druhy 

výsledků dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje 

a inovací) 

 

Druh výstupu Plánovaný počet na 

rok 2020 

Skutečný počet za 

rok 2020 

článek v impaktovaném časopise/Jimp (Q1/Q2) 64 99 

článek v impaktovaném časopise/Jimp (Q3/Q4) 31 38 

článek v databázi Scopus/Jsc 4 8 

ostatní článek recenzovaný/Jost 67 86 

patent 1 4 

odborná kniha 1 14 

kapitola v odborné knize 0 8 

článek ve sborníku 1 1 

funkční vzorek, prototyp 5 16 

výsledek promítnutý do právních předpisů a norem 3 6 

uplatněná metodika 19 25 

odrůda, ověřená technologie 2 11 

užitný nebo půmyslový vzor 15 16 

výzkumná zpráva 0 1 

software 0 1 

audiovizuální tvorba 0 3 

uspořádání konference 2 0 

uspořádání workshopu 11 17 

ostatní výsledek 118 237 

Celkem 344 591 

 

V souladu s cíli DKRVO pokračovala realizace opatření, která jsou v dokumentu zmíněna. V roce 2020 

byly nad rámec výzkumných záměrů podpořeny tyto výzkumné programy:  

1) Řešení k omezení kalamitního výskytu hraboše polního – ve dvou samostatných úkolech: 

a) vývoj a testování nové rodenticidní nástrahy s účinnou látkou alfachloralóza  

b) vývoj a ověření stroje na podpovrchovou aplikaci rodenticidních přípravků 

2) Půdní organická hmota (SOM) – klíčová složka agroekosystémů v adaptaci na změnu klimatu 

3) Digitální zemědělství na základě potřeby koordinace těchto témat napříč ústavem 

 

Finančně byl podpořen rozvoj a provoz Národní referenční laboratoře pro identifikaci GMO a DNA 

fingerprinting. 
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Nedílnou součástí výzkumných záměrů a rozvoje činnosti instituce byl výzkum pro podporu poradenství 

a vlastní poradenská činnost. Pozornost byla věnována aktuálním problémům rostlinné výroby 

s důrazem na rychlou a spolehlivou reakci. Tato činnost je v rámci DKRVO pokrývána v rámci zvláštní 

kapitoly institucionální podpory a dotačních titulů MZe 9.F.i. 

 

Seznam výzkumných záměrů řešených v roce 2020 

VZ01: Integrovaná výživa rostlin jako součást pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí 

VZ02: Technologie a produkty pro zemědělství, bioenergetiku a další nepotravinářské využití na 

základě udržitelného hospodaření s přírodními zdroji včetně hodnocení přínosů a rizik 

VZ03: Hospodaření se živinami v agrosystémech pro udržení kvality a zdraví půdy v měnících se 

podmínkách prostředí 

VZ04: Půdní úrodnost v agrosystémech 

VZ05: Efektivní hospodaření s živinami a vodou, od kořenů k listu, v podmínkách zvýšeného kolísání 

povětrnostních podmínek 

VZ06: Omezení nepříznivých vlivů zemědělství na kvalitu vody 

VZ07: Pěstování pícnin na orné půdě a obhospodařování TTP pro udržení biodiverzity, půdní úrodnosti, 

kvality a bezpečnosti krmiv 

VZ08: Analýza faktorů ovlivňujících změny vegetace agroekosystémů (plevelových společenstev) na 

zemědělské půdě a hospodaření na trvalých travních porostech 

VZ09: Genetická diverzita plodin, její uchování a využití ve šlechtění a pěstitelské praxi 

VZ10: Diverzita genofondů zelenin, speciálních plodin a hub a technologie jejich uchování a využití 

v praxi 

VZ11: Biotechnologické metody pro uchování genetických zdrojů rostlin 

VZ12: Detekce donorů nutriční a technologické kvality pro šlechtění pšeničných druhů a vybraných 

minoritních plodin 

VZ13: Proteomika, metabolomika a biotechnologie pro rozšíření biodiverzity a výběr rezistentních 

genetických zdrojů 

VZ14: Genetika rezistence a vztah hostitel – patogen 

VZ15: Analýza genomu pro hodnocení agrobiodiverzity 

VZ16: Sekundární metabolity rostlin a základní látky v ochraně rostlin 

VZ17: Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin 

VZ18: Nové metody a technologie k řízení rizik invazivních organizmů a skladištních škůdců v agro-

ekosystémech 

VZ19: Studium interakcí virových patogenů rostlin s hostiteli a přenašeči v podmínkách měnícího se 

klimatu 

VZ20: Integrovaná a biologická ochrana zemědělských plodin proti škůdcům 

VZ21: Regulace fytopatogenních prokaryot 

VZ22: Diagnostika a ochrana proti virům a fytoplazmám ovocných dřevin, révy vinné a zeleniny 

VZ23: Význam diverzity bezobratlých a rostlin při pěstování zemědělských plodin 
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VZ24: Vliv půdních mikroorganismů a jejich diverzity na zdraví rostlin 

VZ25: Ekologie, diagnostika a regulace houbových patogenů polních a zahradních plodin 

VZ26: Experimentální činnosti v zemědělské praxi 

VZ27: Biotechnologické postupy pro uchování a rozvoj biodiverzity lesních a zahradních dřevin 

VZ28: Biologie stresu, proteomika a in vitro biotechnologie ve zlepšování biologického potenciálu 

a šlechtění plodin na zvýšenou rezistenci k suchu a chladu 

VZ29: Efektivní využití rezistence rostlin pro ochranu porostů obilnin 

VZ30: Zajištění kvality vstupních surovin a potravin na trhu s využitím molekulárních metod 

a biotechnologických postupů 

VZ31/NPU: Studium diverzity a pěstebních technologií genofondů zelenin, speciálních plodin a hub 

(rozšíření: Národní program udržitelnosti) 

 

C. 1. Hlavní zaměření výzkumu vědeckých odborů ústavu v  roce 2020  

a. Odbor systémů hospodaření na půdě (dále jen OSHP) 

OSHP je členěn do osmi výzkumných týmů. Základní výzkum v OSHP je zaměřen na inovace postupů 

(technologií) pěstování polních plodin a travních porostů a založen na konceptu trvalé udržitelnosti ve 

vztahu k půdním vlastnostem (zejména stav půdní organické hmoty, obsah živin, dostupnost vody pro 

rostliny, půdní struktura, aktivita mikroorganismů apod.), biodiverzitě (změny v důsledku intenzivního 

zemědělského hospodaření v krajině, interakce s přirozenými ekosystémy - ekologická stabilita krajiny), 

optimalizaci struktury a produktivity agroekosystémů v měnících se podmínkách prostředí s rozsáhlou 

aplikací výsledků do provozní praxe - aplikovaný výzkum (zemědělské společnosti hospodařící v ČR, 

vlastní poradenská činnost, vzdělávání poradců a zemědělců apod.). Výzkumné týmy v OSHP jsou 

v současné době zaměřeny na: 

Tým integrované výživy rostlin se zaměřuje na výzkum optimálního 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.) jako součást 

pěstebních technologií vedoucích k trvale udržitelné a stabilní zemědělské produkci za příznivých 

a nepříznivých podmínek a při předpokládaných změnách klimatu; dále jsou 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, NH3, NOx, povrchovou strukturu půdy, infiltraci vody ze srážek do půdy, diverzitu 

půdních mikroorganismů apod.,  

Tým technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny se zabývá pěstitelskými systémy 

zemědělských plodin a technologií pro produkci a následné využití obnovitelných, recyklovatelných 

a odbouratelných biomateriálů uplatnitelných v zemědělství, bioenergetice a dalších odvětvích 

průmyslu, a to v rámci udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a podpory bioekonomie, 

Tým hospodaření se živinami v agrosystémech se zabývá výzkumem v oblasti hospodaření se 

živinami v agrosystémech (dlouhodobé aplikace minerálních, organických a statkových hnojiv; bilance 

živin; optimalizace dávek a druhů hnojiv; studium alternativních zdrojů organické hmoty) pro udržení 
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kvality a zdraví půdy (zvýšení úrodnosti půdy; omezení degradace půdy erozí; zlepšení fyzikálních 

vlastností půdy - textura, struktura apod.), 

Tým zemědělské pedologie a pedobiologie řeší problematiku půdní úrodnosti se zaměřením na procesy 

přeměn půdní organické hmoty a sledování jejího obsahu a kvality, a výzkum půdní biodiverzity 

s ohledem na udržitelnost a produktivitu zemědělských ekosystémů; dále se výzkum opírá o trendy 

chemických, fyzikálních a biologických půdních vlastností u dlouhodobých polních a krátkodobých 

skleníkových pokusů, což umožňuje predikci vlivu zemědělské činnosti na vývoj kvality půdy a také na 

kvantitu, kvalitu a meziroční stabilitu rostlinné produkce, 

Tým produkční fyziologie a výživa rostlin řeší výzkumné aktivity v oblasti fyziologie a výživy rostlin 

a speciálních kultur pro zlepšení příjmu a utilizace živin k dosažení kvalitního a vysokého výnosu 

zemědělských plodin (nové bezkontaktní metody dálkového průzkumu Země /družice, letecké 

snímkování, drony/ pro určení aktuálního stavu porostů a výživného stavu rostlin a výskytu poškození 

stresovými faktory), dále studium vlivu změn klimatu a mitigace těchto dopadů z hlediska výživy rostlin, 

Tým poradenské centrum za zabývá výzkumem v oblasti bilancí živin a organické hmoty; metody 

ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství; využití výsledků výzkumu v rámci expertní 

činnosti pro MZe při novelizaci předpisů (nitrátová směrnice, legislativa hnojiv a dotací) a přípravě 

Společné zemědělské politiky EU od roku 2023 (Green Deal, Farm to Fork, strategické plány, 

Agroenvironmentálně-klimatická opatření, nové standardy dobrého zemědělského a environmentálního 

stavu, Ekoschémata apod.), 

Tým obhospodařování a využívání trvalých travních porostů řeší témata týkající se výzkumu 

v oblasti pěstování pícnin (jednoleté, víceleté) na orné půdě (jeteloviny - vojtěška, jetel; trávy - travní 

porosty /TP/ na orné půdě) a trvalých travních porostech /TTP/, pro udržení kvality a zdraví půdy 

(zvyšují úrodnost půdy - chemické a fyzikální vlastnosti půdy, degradace půdy erozí aj.), ve vazbě na 

chov hospodářských zvířat (přežvýkavců - stravitelnost, predikce nutriční hodnoty a bezpečnost krmiv) 

v měnících se podmínkách prostředí, dále se výzkum zaměřuje na rozvoj interaktivní statistické analýzy 

dat (regresní modelování, multikriteriální hodnocení, vícerozměrné statistické metody, apod.), 

Tým plevelné rostliny a vegetace agrosystémů se zabývá herbologií se zaměřením na problémy 

dlouhodobých změn druhového spektra plevelů - problematika reprodukce plevelných druhů, rezistence 

plevelů vůči herbicidům včetně metod diagnostiky rezistence, monitoringu a aktualizace antirezistentní 

strategie, dále problematika regulace vytrvalých plevelů, problematika expanzí teplomilných plevelů 

a problematika invazních plevelných rostlin (šíření plevelů Kochia scoparia. Abutilon Theophrasti, 

Xanthium albinum, Cyperus ecsulentus /první výskyt plevele v ČR/ a dalších); na travních porostech je 

výzkum zaměřen na vliv různých způsobů obhospodařování (sečení, pastva, mulčování) na různé složky 

travního ekosystému (produkce biomasy, kvality píce, změny biodiverzity, sekvestrace uhlíku) při 

očekávané klimatické změně, 

Další aktivity odboru hospodaření na půdě je výzkum v oblasti precizního zemědělství, zemědělství 4.0. 

Sběr a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního 

zemědělství v ČR na principu Internetu věcí /IoT/; Internet věcí jako základ systémového monitoringu 

a optimalizace procesů v zemědělské výrobě apod., transfer nových poznatků výzkumu do praxe 

(certifikované metodiky, ověřené technologie, funkční vzorky, prototypy, užitné vzory, patenty apod.), 

včetně vzdělávání poradců a zemědělců i vlastní poradenské činnosti, vzdělávání a zapojení studentů 

univerzit a středních odborných škol do vědecko-výzkumné činnosti - výuka studentů (přenášky, 

semináře, vedené BP, DP, DSP) propojená s výzkumem (ČZU v Praze, MENDELU v Brně apod.) 

v oblasti ekologie terestrických ekosystémů (agroekosystémů apod.). 
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Veškerý uvedený základní i aplikovaný výzkum a vývoj v jednotlivých vědních oborech rostlinné 

výroby je realizován v souvislosti s obecně uznávanou teorií měnících se podmínek prostředí (adaptace 

na dopady změny klimatu) v podmínkách České republiky. 

 

b. Odbor genetiky a šlechtění rostlin (dále jen OGŠR) 

Aktivity pracovníků OGŠR v roce 2020 navazovaly na předcházející období a směřovaly k řešení 

výzkumných témat a zakázek vycházejících z rámce výzkumného směru, stanovených cílů DKRVO 

a jednotlivých výzkumných činností a aktivit, které odbor zajišťuje. Činnost OGŠR se odráží od 

programu genové banky (GB), která sbírá, získává, popisuje a konzervuje cenné genetické zdroje rostlin 

i minoritních plodin, zelenin a léčivých druhů rostlin. V kompetenci GB je koordinace a servisní činnosti 

v rámci NP GZR (Národní program konzervace genetických zdrojů rostlin) v celé ČR jako jsou 

informační systém GRIN Czech a centrální sklad semen pro všechna pracoviště NP GZR. Rostlinné 

materiály byly během roku hodnoceny v polních pokusech, sklenících, a to jak z hlediska výnosů, tak 

kvality produkce. GB je široce rozkročena. Spolupracuje s institucemi nejen na národní úrovni, ale 

získala i mezinárodní prestiž.  

U řady genotypů, linií a odrůd byl vyhodnocen genetický základ jejich znaků prostřednictvím 

vysokokapacitních metod (genomika) i tradičních postupů založených na různých formách PCR 

(obiloviny, luštěniny, brukvovité, bobulové ovoce). Byly sledovány odezvy linií a odrůd na aplikaci 

stresorů jak na transkriptomické úrovni, tak proteomu. Příkladem je hodnocení ječmene a pšenice na 

odolnost k suchu a mrazu, odolnost k virózám nebo houbovým patogenům. Podobně byly hodnoceny 

brukvovité či vybrané druhy luštěnin. Výzkum přispěl dalšímu k poznání adaptability druhů k měnícím 

se podmínkám a byly předány funkční vzorky nových adaptabilních linií. Jakost získaných produktů 

byla stanovována cílovou i necílovou chemickou analýzou. Byly získány nové informace o složení ovsa 

a byly popsány nové typy avenanthramidů nebo byly stanoveny obsahové látky ve vybraných liniích 

bazalky pravé. 

Pokračovaly programy selekce potenciálních genetických zdrojů pro šlechtění nových genotypů 

s tradičním i alternativním využitím, pro konvenční produkci i ekologické zemědělství. Příkladem u 

zelenin je selekce u křížatých, výběr genetických zdrojů u ostružiníku a dalšího drobného bobulového 

ovoce. Buněčné a explantátové kultury jsou využívány k navození nové genetické variability a její 

stabilizaci. Jsou vybírány a zušlechťovány linie majoritních a minoritních obilovin. Kromě selekce se 

v OGŠR využívá konvenční šlechtění podpořené genetickými markery, in vitro kultury pro produkci 

diplodních, tj. homozygotních linií a následná stabilizace genotypů. Rozvíjí se techniky explantátových 

kultur, jejich zvládnutí může v budoucnu umožit aplikaci pokrokových technik ve šlechtění rostlin. 

Výsledky jsou využívané kromě šlechtění v oblasti hodnocení technologické a nutriční kvality, 

zdravotní nezávadnosti rostlinné produkce. 

OGŠR se tak věnuje i bezpečnosti potravin, analyzuje jejich složení a podporuje činnost Národní 

referenční laboratoře pro GMO a vědeckého výboru pro GMO ustavené Ministerstvem zemědělství. 

Také provozuje laboratoř kvality obilovin.  

Na řešení směru se podílelo osm týmů, které zajišťovaly nejen výzkumné aktivity, diseminaci výsledků 

do praxe, ale i problematiky šlechtitelské praxe a reagovaly na požadavky státních a dozorových orgánů.  

Tým genové banky se zabývá činností vyplývající z řešení Národního programu konzervace 

a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, 

podle zákona č. 148/2003 Sb. a souvisejícími projekty. V r. 2020 byla navržena metodika konzervace 

on-farm pro využití v projektech zakládání a udržování výsadeb krajových odrůd v místech původního 
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výskytu, u zemědělců, v zemědělských provozech, zahradách, v regionálních skanzenech, 

v demonstračních sadech a zahradách při národních parcích a CHKO. 

Pro potravinářský průmysl je významná nově navržená technologie ve spolupráci s PRO-BIO obchod. 

spol. s r.o., která využívá první českou odrůdu čiroku ‚Ruzrok‘ k výrobě bezlepkových biopotravin. 

Tým genetické zdroje zelenin a speciálních plodin (pracoviště Olomouc) se zabývá uchováváním 

diverzity kolekcí genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) 

tradičně pěstovaných ve středoevropském regionu a sbírky jedlých a léčivých hub (hlavně smržovitých). 

V r. 2020 se práce zaměřily na vývoj metodik a nových materiálů.  

Tým fyziologie a kryobiologie rostlin studuje vliv nízkých a ultra-nízkých teplot na rostliny pro rozvoj 

metod kryoprezervace a využití těchto metod při uchování vybraných genotypů s požadovanými 

vlastnostmi při ultra-nízkých teplotách a pro eliminaci vybraných patogenů rostlin. V roce 2020 byly 

vyvinuty nové metody kryokonzervace genetických zdrojů šalotky a ovocných dřevin, a probíhá 

výzkum uchování pylu v kryogenních teplotách pro potřeby šlechtění. Jsou vyvíjeny nové postupy pro 

hodnocení odolnosti a ochrany generativních orgánů ovocných dřevin vůči působení jarních mrazíků. 

Byly vyvinuty nové metody kryokonzervace genetických zdrojů šalotky a ovocných dřevin, a probíhá 

výzkum uchování pylu v kryogenních teplotách pro potřeby šlechtění. Jsou vyvíjeny nové postupy pro 

hodnocení odolnosti a ochrany generativních orgánů ovocných dřevin vůči působení jarních mrazíků. 

Tým kvalita rostlinných produktů provádí hodnocení genetických, technologických, hygienických 

a nutričních parametrů obilovin a minoritních plodin s cílem získat nové teoretické poznatky 

o variabilitě sledovaných vlastností, jejich genetického založení, vzájemných interakcích a vlivu 

prostředí. Výzkumné zaměření týmu v loňském roce zahrnovalo řadu aktivit korespondujících 

s průběžně řešenými národními i mezinárodními projekty. Z komplexu výzkumných aktivit lze zmínit 

například pokračující výzkum celiakální reaktivity lepku a dalších nutričních parametrů u zrna ovsa 

setého. Byly detekovány perspektivní odrůdy a novošlechtění s nízkým výskytem homologních 

lepkových epitopů i odrůdy s průkazně vyšším obsahem avenanthramidů. Dále byly vyvíjeny citlivé 

postupy pro monitoring významných pesticidů a jejich metabolitů používaných v současné rostlinné 

výrobě pro sledování jejich mobility v půdním horizontu. Výzkumné aktivity zahrnovaly také spolupráci 

na laboratorních analýzách výskytu vybraných bioaktivních látek (např. polyfenoly, rutin) i mykotoxinů 

u širokého spektra odrůd pohanek v rámci českých, i dvou zahraničních lokalit. Pracoviště se rovněž 

zabývalo hodnocením nutriční kvality polysacharidů u vybraného spektra pluchatých odrůd pšenic. 

Tým biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění studuje genetického založení hospodářsky 

důležitých znaků a vlastností rostlin, s důrazem na rezistenci polních plodin vůči stresům spojeným se 

změnou klimatu (teplotní extrémy, sucho, některé choroby) a na další aktuální požadavky agrárního 

sektoru. Ve spolupráci s týmem GZ zelenin a speciálních plodin byla vyšlechtěna liniová odrůda tuřínu 

s názvem RUZZINI (VÚRV, v.v.i.). Jedná se o první odrůdu této brukvovité zeleniny v České republice, 

která byla vytvořena pomocí tzv. metody dihaploidů. V roce 2020 získaly také právní ochranu dvě 

liniové odrůdy ozimé řepky, na jejichž tvorbě má tým podíl: OCELOT (OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.) 

a CORZAR (SELGEN, a.s.).  

Tým genetiky a šlechtitelské metody, jehož cílem je přispět svými poznatky ke zvýšení rezistence 

a adaptability obilovin, zkoumá geneticky podmíněné rezistence obilnin k významným chorobám na 

základě provokačních testů v polních i v regulovaných podmínkách i na základě využití dostupných 

molekulárních markérů. Dále jde o monitoring výskytu původců chorob obilovin včetně analýzy 

patotypů a sledování populačních změn, studium genetického základu adaptačních schopností pšenice, 

detekce zdrojů rezistence a tvorba materiálů se zvýšenou úrovní rezistence využitelných dále ve 

šlechtění obilnin. Kolektiv předložil v minulém roce metodiku pro pěstování odrůdy pšenice ozimé 
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ILLUSION; tato odrůda má velmi dobrý zdravotní stav, mezi její přednosti patří především odolnost 

k pravému stéblolamu, která je podmíněná genem rezistence Pch1. Dále je odolná ke rzi plevové a rzi 

travní, vykazuje nadprůměrnou odolnost k fuzarióze klasu. Metodika seznamuje odbornou veřejnost 

s vlastnostmi odrůdy ILLUSION tak, aby mohl být plně využit potenciál této moderní odrůdy. 

Tým molekulární genetiky je dlouhodobě zaměřen na aplikaci moderních technik molekulární 

genetiky při plnění klíčových oblastí výzkumu: udržitelného hospodaření s přírodními zdroji 

a udržitelné produkce potravin. V roce 2020 byly statistickým zpracováním dat u více než 300 položek 

genetických zdrojů pšenice získány unikátní výsledky využitelné v dalším šlechtění této hlavní obilniny 

v České republice. U sladovnického ječmene byla zavedena metoda NGS pro vývoj nových markerů 

využitelných ve šlechtění. 

Tým fytochemie se soustřeďuje na vývoj a aplikaci metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek 

izolovaných z rostlin, hub a bakterií. Studium genetické diverzity zelenin, léčivých a kořeninových 

rostlin (LAKR), jedlých a léčivých makromycetů, minoritních plodin a jejich planých příbuzných. 

Vývoj kultivačních metod pro vybrané druhy hub. Olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i., provedlo 

důkladné fytochemické hodnocení dvanácti evropských genotypů bazalky společně s hodnocením 

antioxidační kapacity a tyrosinasové inhibiční aktivity rostlinných extraktů. Výsledky ukázaly, že 

biologická aktivita koreluje s výskytem vybraných sekundárních metabolitů. České genotypy Litra 

a Chládek, stejně jako holandský genotyp Buch a italský genotyp Fino Verde Compatto obsahují vysoké 

koncentrace linaloolu, naringeninu a kaempferolu. Tyto obsahové látky je předurčují k použití 

v potravinářském a kosmetickém průmyslu.  

Činnost týmů byla výborně zabezpečena jak po stránce personální, tak úkoly plynoucími z NP GZR, 

podpory CRH (Centrum regionu Haná) i výzkumných projektů. Byly získány významné publikační 

i aplikované výsledky ve všech výzkumných činnostech směru. Cenné jsou poznatky zveřejněné 

v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech (např. J. Exp. Botany, Nat. Communications, Planta, 

Plants Basel, Industrial Crops Prod., Plant Foods Hum. Nutrition). Směr se podílel na tvorbě nových 

odrůd konvenčních plodin a pokračoval výběr perspektivních linií. Cenná je aplikace vyvinutých nových 

biotechnologických postupů (dihaploidů, in vitro selekce, regenerace, diploidizace, embryo rescue) při 

šlechtění řepky a brukvovitých zelenin.  

Pracoviště OGŠR je dlouhodobě pověřeno koordinací Národního programu rostlin, vyplývajícího ze 

zákona č. 148/2003 Sb., na úseku genetických zdrojů rostlin (GZR) v ČR a i v r. 2020 zajišťovalo 

spolupráci se zahraničními pracovišti GZR. Plnilo své poslání a začleňovalo vzorky do Evropského 

Integrovaného Systému Genových bank (AEGIS). Výzkumný odbor podporuje Národní referenční 

laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting, která pracuje v systému kvality a je akreditována 

podle CSN ISO EN 17025: 2018. NRL je členem Evropské sítě GMO laboratoří při JRC EC (Společné 

výzkumné centrum EU) a EU RL (Evropské referenční laboratoře podle nařízení EU 882/2004. Plní 

úkoly zadávané koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KSBP) MZe ČR, státních a dozorových 

orgánů i úkoly plynoucí z evropské legislativy. Pracoviště aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních 

plodin v Olomouci je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 

vybudovaného s podporou fondů EU.  

Pracovníci odboru řešili v r. 2020 11 výzkumných záměrů v rámci DRKVO, koordinovali 7 projektů 

NAZV, u 6 byli v roli dalšího příjemce, koordinovali 2 projekty TAČR a řešili i projekt Národního 

Centra kompetence. Byly řešeny 4 Evropské projekty z programů HORIZON 2020, a projekt GA ČR. 

Činnost OGŠR byla podpořena i z NP GZR a prostředků na rozvoj Centra regionu Haná. Dále byl 

přínosem smluvní výzkum na hodnocení odrůd a linií, selekce linií a služby ve formě laboratorních 

rozborů. 
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Významný prostor zaujímala spolupráce se šlechtiteli (hodnocení rezistence obilnin k mrazu, ke rzím 

a fuzariózám klasu, koordinace výzkumu v rámci sdružení Česká řepka), byly plněny zakázky SZPI, 

ÚKZÚZ, ČIŽP a PČR. OGŠR spolupracuje s univerzitami v ČR (pracovníci odboru vedli doktorandské 

a diplomové práce, stáže studentů) a dalšími pracovišti zaměřenými na zemědělský aplikovaný výzkum 

a poradenství v ČR i v zahraničí. Týmy začleněné v uvedeném směru udržují formální i neformální 

kontakty se zahraničními pracovišti VaV. Pracovníci spolupracují s orgány státní správy, jejich 

komisemi a poskytují jim odborná stanoviska podpořená novými výsledky (MZe ČR, MŽP, SZPI, 

ÚKZÚZ, ČIŽP). Spolupracují se Společným výzkumným centrem Evropského společenství, zaštítěným 

FAO. Směr úzce spolupracuje s privátním sektorem (např. Selgen, a.s., Semo, a.s., Oseva-pro, Bramco, 

Pro Bio aj.). Pracoviště zajišťovalo několik online seminářů a polních přehlídek pod patronací MZe ČR 

a MŽP. Daří se tak i transfer a popularizace výsledků VaV do praxe. O tom svědčí i vyvinuté 

poloprovozy pro zpracování alternativních zrnin. Plánované cíle směru na r. 2020 byly splněny a jsou 

vhodným předpokladem pro další řešení cílů tohoto výzkumného směru. 

 

c. Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (dále jen OOPZR) 

OOPZR zajišťuje v rámci VÚRV, v.v.i., výzkumný směr “Environmentálně vyvážené systémy ochrany 

plodin a zdraví rostlin“. Na národní úrovni profiluje OOPZR svoji odbornou činnost převážně v oboru 

“GF- Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ dle národní klasifikace CEP. Jako v předchozích 

letech, tak i v roce 2020 činnost OOPZR naplňovala především dlouhodobý strategický cíl výzkumu 

VÚRV, v.v.i., a z něj vyplývající jednotlivé dílčí cíle v rámci struktury a poslání VÚRV, v.v.i. Cíle 

zahrnují získávání originálních výzkumných poznatků a vývoj metod a systémů opatření, které zabraňují 

ztrátám způsobovaným škodlivými organismy nebo je snižují, zvyšují účinnost ochranných opatření 

a umožňují zajistit bezpečnost potravin a krmiv a omezit negativní dopady systémů ochrany rostlin na 

životní prostředí. Praktické výstupy OOPZR mají širokou uživatelskou základnu: výsledky výzkumu 

jsou dostupné jak pro pěstitele plodin a skladovatele komodit a rostlinných produktů, tak pro orgány 

státní správy na úseku rostlinolékařské péče. 

Výsledky výzkumu přispívají k naplňování očekávaných změn v legislativě (transpozice nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a směrnice 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro 

činnosti Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů). Řešitelské týmy v rámci 

odboru dosahují významných aplikovaných výsledků (tj. zejména výstupů evidovaných RIV - 

publikačních činností a právně chráněnými výzkumnými výstupy - patenty, užitnými vzory). Na základě 

“Institucionálního projektu (RO0419)“ VÚRV, v.v.i., schváleného zřizovatelem (tj. MZe ČR) jsou 

výzkumné aktivity OOPZR řešeny v 10 věcných etapách (VE 16 - VE 25). Dále jsou cíle výzkumu 

řešeny v jednotlivých projektech a programech, zejména pak v NAZV, GA ČR, TA ČR, INTER-

EXCELLENCE, INTER-ACTION, OP VVV a OP PPR. Specifické aktivity pro činnost OOPZR 

zahrnovaly v roce 2020 naplňování následujících tematických okruhů: a) inovovat a zefektivnit trvale 

udržitelné systémy polní a posklizňové ochrany plodin vůči škodlivým organismům (tj. patogenům, 

škůdcům) s využitím postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí a zajištujících bezpečnost 

potravin a krmiv a podporu rozvoje biodiverzity v agrocenózách; b) minimalizovat spotřebu 

syntetických pesticidů a jejich náhradu za biologické nebo jiné alternativní prostředky ochrany, které 

zajišťují vysokou kvalitu produktů. 

Výše uvedené aktivity plánované na rok 2020 byly splněny. Získané výsledky výzkumu OOPZR se 

průběžně daří uplatňovat při vývoji a komercializaci technologií a softwaru a přípravků podporujících 

obranyschopnost plodin a tím i konkurenceschopnost zemědělské výroby. 
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Nově OOPZR rozšířil své zaměření o vývoj nových nástrahových přípravků k omezení kalamity výskytu 

hraboše polního. 

 

d. Odbor pokusných stanic (dále jen OPS) 

Součástí odboru pokusných stanic (dále jen OPS) jsou pokusné stanice umístěné po celé ČR, jejichž 

podmínky tvoří plynulou klima a pedo-sekvenci charakteristickou pro Českou republiku (nadmořská 

výška pokusných stanic sahá od 225 m do 550 m): 

 Pokusná stanice Praha – Ruzyně, 

 Pokusná stanice Ivanovice na Hané, 

 Pokusná stanice Čáslav, 

 Pokusná stanice Humpolec, 

 Pokusná stanice Hněvčeves, 

 Pokusná stanice Pernolec, 

 Výzkumná stanice vinařská Karlštejn. 

 

Odbor pokusných stanic zabezpečuje provádění polních pokusů na pokusných stanicích VÚRV, podílí 

se na: 

 řešení etap institucionálního projektu a výzkumných projektů i pro další odbory VÚRV a další 

instituce, 

 zabezpečení chodu dlouhodobých pokusů (další činnost), 

 řešení pokusů na zakázku pro firmy (jiná činnost – registrační pokusy, odrůdové pokusy); 

zabezpečuje: 

 metodické vedení pokusných stanic, 

 zakládání a vyhodnocování polních pokusů, 

 zpracovávání metodik probíhajících pokusů (studie), 

 zpracování základních protokolů z polních pokusů, 

 zakládání pokusných dat do databázového systému,  

 údržbu, aktualizaci a inovaci databáze podle vývoje IT. 

 

Pokusné stanice odboru jsou nositelem mezinárodního certifikátu GEP (Good Experimental Practice) 

na základě ISO 9000 (Quality Management) a ISO 14000 (Environmental Management) a jsou 

nositelem oprávnění práce s GMO MŽP ČR. 
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C. 2.  Výběr významných výsledků výzkumu v  roce 2020 

a. Významné výsledky Odboru systémů hospodaření na půdě 

Variabilní kypřič hrůbků pro pěstování brambor a zeleniny 

Ve spolupráci s českým výrobcem zemědělské techniky (firma P&L, spol. s r.o.) jsme vyvinuli 

a uplatnili v zemědělské praxi originální kypřič hrůbků, který umožňuje kypření hrůbků na začátku 

vzcházení brambor spojené s protierozním důlkováním, hrázkováním a lokálním variabilním 

přihnojením do kořenové zóny brambor, které zvyšuje využití živin z hnojiv rostlinami a snižuje riziko 

znečištění vod. Složení hnojiva k přihnojení je určeno na základě aktuálního obsahu přijatelných živin 

včetně mikroelementů a hodnoty pH v hrůbcích, neboť chemický stav půdy se v nakypřených hrůbcích 

často významně liší ve srovnání se stavem před sázením nebo při sázení hlíz. U brambor a zeleniny je 

možné při kypření podpovrchově pokládat zavlažovací hadici, umístěnou do mělké nekolejové brázdy 

mezi hrůbky, což významně snižuje náklady na zavlažování a v kombinaci s důlkováním také spotřebu 

vody. Originální řešení jsou autorsky chráněna 1 mezinárodním a 2 českými patenty. Nový 

technologický postup byl v letech 2018 – 2020 ověřen na stovkách hektarů u pěstitelů brambor (např. 

ZAS Věž, a.s., AGROSPOL Malý Bor, a.s., demonstrační farmy MZe ČR Družstvo Vysočina Janovice, 

VESA Česká Bělá) a v roce 2019 byla zahájena sériová výroba (firma P&L). Kypřič hrůbků Varior byl 

v roce 2018 oceněn na mezinárodním veletrhu Techagro (nominace na hlavní cenu GRAND PRIX, 

mimořádná cena Soil Water Retention Friendly, cena GRAND PRIX Techagro časopisu Farmář) a na 

mezinárodním agrosalónu Země živitelka (hlavní cena „Zlatý klas“). 

 

 Růžek, P., Kusá, H., Horký, T., Kopřiva, J. 2020. Working unit of the cultivator for potato ridges 

and cultivator with this working unit. EPO č. 3504949 

 

Zařízení na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše polního 

Pracovníci VT1 reagovali na kalamitní výskyt hraboše polního a ve spolupráci s českou firmou P&L, 

spol. s r.o., vyvinuli nové originální aplikátory na pokládání návnady na hraboše polního. Vyvinuté 

prototypy dokážou jako jediné v zemích EU přesně dávkovat v polních podmínkách nízkou dávku (od 

2 kg/ha) nejvíce používaného rodenticidu Stutox 2 nebo směs Stutox 2 s jiným rodenticidem nebo 

atraktantem v různých poměrech do vytvořené podpovrchové nory nebo rýhy a tím zabránit ohrožení 

necílových organismů. Další předností aplikačního zařízení je rychlé a snadné zahloubení do půdy 
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s minimálním poškozením porostu nebo povrchu půdy. U jednoho z prototypů s klínovým modelačním 

prvkem a bočními přítlačnými koly je vytvářena v půdě rýha, která se směrem k povrchu zužuje, čímž 

je umožněn spolu s mělkými otvory snadnější a rychlejší přístup hraboše k návnadě (aplikace do ohnisek 

výskytu). Konstrukce tohoto prototypu vzhledem ke snadné manipulaci také umožňuje provádět aplikaci 

podél nerovných úseků v okolí remízků, příkopů apod. Oba typy aplikátorů mohou být použity jako 

samostatné kompletní stroje s rámem nebo mohou být umístěny na rám jiného stroje (kypřič, plečka, 

secí stroj apod.). V roce 2020 byla na základě vyvinutých prototypů zahájena sériová výroba aplikátorů, 

které byly úspěšně ověřeny ve více než 15 farmách v ČR i zahraničí na stovkách až tisících ha 

zemědělské půdy. Originalita navrženého technického řešení je autorsky chráněna přihláškou patentu 

č. 2020-361. 

 

 Růžek, P., Kusá, H., Horký T. 2020. Zařízení na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše 

s razícím trnem a dlátem a zatlačovacím kolem. PROT1-2020 

 Růžek, P., Kusá, H., Horký T. 2020. Zařízení na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše 

s klínovým modelačním prvkem a bočními přítlačnými koly. PROT2-2020 

 

Hybridní šťovík: pěstební potenciál a jeho využití jako nové nepotravinové víceúčelové plodiny 

(recenze) 

Jedná se o souhrnnou rešerši o pěstování a využití nové perspektivní technické a energetické víceúčelové 

plodiny šťovíku krmného (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los.), která je první publikací 

tohoto typu (review) na světě. Publikace je založená na vlastních zkušenostech a obzoru světové 

literatury a poskytuje základní botanickou, agronomickou a agrotechnickou charakteristiku této 

perspektivní netradiční energetické a víceúčelové plodiny. Publikace zejména specifikuje půdně-

ekologické nároky rostliny na stanoviště, popisuje způsoby zakládání porostů, základní agrotechnické 

principy pěstování, hnojení a ochrany rostlin. Publikace rovněž uvádí základní postupy sklizně této 

plodiny pro různé účely a zejména možnosti konzervace šťovíku krmného silážováním jako vhodné 

suroviny pro výrobu bioplynu. Poskytuje zejména údaje o využití plodiny pro výrobu bioplynu 

a tvarovaných tuhých biopaliv, a navíc poskytuje jejich ekonomické hodnocení. 
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 Usťak, S., Šinko, J., Muňoz, J. 2020. Hybrid sorrel: cultivation potential and use as a novel non-

food multipurpose crop (Review article), BIOFUELS BIOPRODUCTS & BIOREFINING 

(BIOFPR), 15 (1) (Early Access: Sep 2020), On-line. ISSN: 1932 - 1031. 

https://doi.org/10.1002/bbb.2157 

 

Vliv digestátu, kejdy a minerálních hnojiv na obsah organického uhlíku a přístupných živin 

v půdě 

Digestát obsahuje mnoho významných živin, jako je dusík, fosfor a draslík. Je také hnojivem s nízkým 

obsahem organické hmoty. V pokusu jsme porovnali vliv digestátu, digestátu se slámou, kejdy skotu 

a minerálních hnojiv na obsah organického uhlíku, celkového dusíku a rostlině přístupných 

P a K v půdě. V porovnání s kontrolou jsme však zaznamenali rostoucí trend u uhlíku i dusíku v půdě. 

Narozdíl od uhlíku a dusíku, aplikace hnojiv významně zvýšila obsahy P, K a minerálního dusíku 

v půdě. Nejvyšší obsah P byl zaznamenán u kejdy skotu, zatímco nejvyšší hodnoty obsahu K byly 

zaznamenány u varianty digestát + sláma. Zapravení slámy s digestátem zvýšilo bioimobilizaci 

N a zároveň snížilo obsah nitrátů v půdě. Aplikace hnojiv obecně zvýšila koncentraci mikroživin (Zn, 

Cu, Fe), především pak aplikace digestátu a kejdy skotu. Koncentrace žádného prvku nepřekročila 

limitní hodnoty. 

 

 Barlóg, P., Hlisnikovský, L., Kunzová, E. 2020. Effect of Digestate on Soil Organic Carbon and 

Plant-Available Nutrient Content Compared to Cattle Slurry and Mineral Fertilization. 

Agronomy-Basel, 10(3). 
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 Barlóg, P., Hlisnikovský, L., Kunzová, E. 2020. Concentration of trace metals in winter wheat 

and spring barley as a result of digestate, cattle slurry, and mineral fertilizer application. 

Environmental Science and Pollution Research, 27(5), 4769-4785. 

 

Prostorová proměnlivost hodnot vegetačních indexů jako spolehlivý indikátor stresu 

Vyhodnocování fyziologického stavu rostlin pomocí hyperspektrálních vegetačních indexů je silně 

ovlivněno externími podmínkami. Indexy se musí vybírat pro každou kampaň zvlášť, což vyžaduje sběr 

dodatečných kalibračních dat. Výsledky bývají nekonzistentní. Rostliny ovlivněné stresem 

charakterizuje prostorová proměnlivost spektrálních příznaků. Zejména, mladé listy se liší od listů 

starších. Analýza proměnlivosti hodnot vegetačních indexů by tedy mohla představovat spolehlivější 

přístup oproti tradiční analýze středních hodnot. Pro otestování této hypotézy byly vyhodnoceny 

hyperspektrální datové kostky juvenilní řepky ozimé snímané ve fotostanu. Vzorky se lišily odrůdou 

a zálivkou. Následoval výpočet 20 vegetačních indexů a odhad efektů experimentálních faktorů na 

hodnoty jejich směrodatných odchylek. V souladu s očekáváním bylo pro velkou část indexů získáno 

zvětšení proměnlivosti hodnot u rostlin vystavených suchu a v žádném případě nezaznamenán opačný 

efekt. Navrhovaný přístup se tedy zdá být lepší než přístup tradiční. 

 

 

 Zelazny, WR, Lukáš, J. 2020. Drought Stress Detection in Juvenile Oilseed Rape Using 

Hyperspectral Imaging with a Focus on Spectra Variability. Remote Sens., 12, 3462. 

Doi:10.3390/rs12203462 

 

Nové postupy pro stanovení stability půdních agregátů  

Odolnost půdních agregátů vůči rozpadu ve vodě je důležitým parametrem fyzikální kvality půdy, 

zejména půdní struktury. Materiál uvolněný rozpadem půdních agregátů se usazuje v půdních 

makropórech, čímž se snižuje jejich průchodnost pro vsakující vodu, zvyšuje se objem vody odtékající 

po povrchu půdy a narůstá tak riziko vodní eroze. Půdní struktura tímto ovlivňuje půdní erozi, tvorbu 

krust, koloběh živin, kořenovou prostupnost a následně výnos plodin. Doposud byla kvalita půdních 

agregátů stanovována zejména laboratorně, pomocí speciálního mechanického zařízení, což je časově 

i finančně náročné. Nové postupy se proto zaměřují na jednoduché technologie a zařízení využitelné 

širokou skupinou uživatelů. Byl sestrojen a testován LED panel pro měření stability půdních agregátů 

s využitím mobilní aplikace SLAKES, která umožňuje snímat proces rozpadu agregátů ponořených do 

vody pomocí digitální kamery se simultánním softwarovým vyhodnocením velikosti plochy, na kterou 

se agregát rozpadne. Dále byl navržen nový způsob stanovení stability půdních agregátů, který je 
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založen na metodě měření prostupnosti světla měřící nádobkou, ve které dochází k rozpadu půdních 

agregátů. Tato měřící nádobka je umístěna na zdroji světla s plošně homogenní distribucí svítivosti. 

U tohoto postupu není nutné použít digitální snímání rastrového obrazu s následným softwarovým 

zpracováním. Výhoda nových metod stanovení spočívá v tom, že stanovení velikosti plochy pokryté 

rozpadajícím se agregátem je oproti vizuálnímu hodnocení zcela objektivní a velmi přesné. Předností je 

také finanční a provozní nenáročnost s téměř nulovými provozními náklady. Díky tomu mohou být 

navržené postupy využity k rychlému stanovení kvality půdní struktury v zemědělské praxi.  

 

Obr. Horní pohled na LED panel osazený třemi mobilními telefony 

 

 

Obr. Pohled na funkční vzorek – měřící nádobka s fotodiodami (otevřeno – příprava na vložení agregátů) 

 

 Madaras, M., Krejčí, M. Způsob stanovení stability půdních agregátů a zařízení pro toto 

stanovení. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Číslo patentu: 308456. Datum udělení 

patentu: 15. 7. 2020.  

 Madaras, M., Stehlík, M., Mayerová, M., Procházka, J. LED panel pro měření stability půdních 

agregátů pomocí aplikace SLAKES. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Datum zapsání 

vzoru: 01. 10. 2020. Číslo vzoru: FV-07-2020. 
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 Madaras, M., Mayerová, M., Krejčí, R. Měřič stability půdních agregátů. Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i. Datum zapsání vzoru: 01. 10. 2020. Číslo vzoru: FV-08-2020. 

 Madaras, M., Mayerová, Czakó, A. Způsob stanovení stability půdních agregátů pomocí optické 

detekce jejich rozpadu ve vodě. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Číslo technologie: 

VÚRV-OT-6/2019. 

 Madaras, M., Mayerová, M., Stehlík, M., Czakó, A. Stanovení kvality půdní struktury pomocí 

mobilních zařízení. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Číslo certifikované metodiky: 

VÚRV-10/2020. 

 

Nové poznatky vlivu různých faktorů na kořenový systém  

Kořenový systém rostlin zajišťuje příjem většiny potřebné vody a živin pro růst a výnos. Agrotechnické 

faktory v různé míře ovlivňují hustotu, hloubku nebo příjmovou aktivitu kořenů. Optimální růst kořenů 

je důležitý pro adaptaci plodin k suchu nebo v podmínkách zhoršené kvality půdního prostředí, například 

utužení půdy. V polních pokusech byl sledován vliv odlišného systému hnojení aplikovaného po šedesát 

let a působení závlahy na celkovou délku, hustotu a maximální hloubku kořenů pšenice a dalších plodin. 

Na třech stanovištích s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami bylo prokázáno, že pravidelné 

hnojení NPK zvýšilo celkovou délku kořenů oproti variantě nehnojené nebo při použití organického 

hnojení. Oproti očekávání nedostatek dusíku nestimuloval rostliny pšenice k adaptaci zvýšením růstu 

kořenů. Z výsledků vyplývá, že vyrovnaná minerální výživa nezhoršuje podmínky pro odčerpání dusíku 

a dalších živin vyplavených do podorničních vrstev, což je důležité zvláště v podmínkách zvýšené 

zranitelnosti půdního prostředí. Poznatky o vlivu různých faktorů na kořenový systém zemědělských 

druhů umožňují výběr agrotechnických postupů tak, aby podpořily optimální rozvoj kořenů a tím také 

příjem vody a živin z půdy. Současně znalosti o rozsahu a efektivní hloubce kořenů plodin jsou 

nezbytným údajem pro stanovení závlahových dávek bez rizika ztrát cenné vody. Potřebné jsou také 

údaje o vlivu opatření, jako je podrývání nebo profilová aplikace hnojiv na rozvoj kořenů v utužených 

půdách. 

  

  
Obr. Měření parametrů kořenového systému 
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 Svoboda, P., Kurešová, G., Raimanová, I., Kunzová, E., Haberle, J. 2020. The Effect of Different 

Fertilization Treatments on Wheat Root Depth and Length Density Distribution in a Long-Term 

Experiment. Agronomy [online] 10(9), 1355. [cit. 2020-11-01]. 

https://doi.org/10.3390/agronomy10091355  

 Svoboda, P., Raimanová, I., Duffková, R., Fučík, P., Kurešová, G., Haberle, J. 2020. The effects 

of irrigation on root density profiles of potato, celery, and wheat. Agronomy Research [online], 

18(2), 567-578 [cit. 2020-11-01]. https://doi.org/10.15159/ar.20.035  

 Středa, T., Haberle, J., Klimešová, J., Klimek-Kopyra, A., Středová, H., Bodner, G., Chloupek, 

O. 2020. Field phenotyping of plant roots by electrical capacitance – a standardized 

methodological protocol for application in plant breeding: a Review. Int. Agrophys. 34(2): 173–

184. DOI: https://doi.org/10.31545/intagr/117622 

 Duffková, R., Fučík, P., Miháliková, M., Haberle, J., Rožnovský, J., Holub, J., Kulhavý, Z., 

Matula, S., Středa, T., Svoboda, P., Khel, T., Hejduk, T., Brzezina, J., Středová, H., Kurešová, 

G., Novotný, I., Vopravil, J., Chuchma, F., Pelíšek, I., Báťková, K., Šimon, T., Almaz, C. 2020. 

Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah. Certifikovaná 

metodika. VÚMOP, v.v.i. ISBN 978-80-88323-12-9 (tištěná verze), ISBN 978-80-88323-13-6 

(online pdf). 

 

Hospodaření s ohledem na ochranu vod před znečištěním 

V roce 2020 byly vydány dvě metodiky pro zemědělskou praxi. V metodice zaměřené na hospodaření 

ve zranitelných oblastech jsou prezentována pravidla 5. akčního programu nitrátové směrnice 

vyhlášeného na období 2020–2024, za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do 

povrchových a podzemních vod. Cílem akčního programu je rovněž snížení rizika eutrofizace 

povrchových vod i omezení přenosu dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České 

republiky. Metodika přináší praktický návod na zavedení a plnění opatření nitrátové směrnice 

v zemědělském závodě hospodařícím ve zranitelných oblastech (ZOD). Pro hospodaření mimo ZOD 

byly zpracovány zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. Zásady stanoví obecná doporučení, jak při zemědělské činnosti omezit úniky 

dusičnanů do povrchových a podzemních vod. Vypracování zásad je rovněž přímým požadavkem 

nitrátové směrnice EU. Na rozdíl od akčního programu je plnění zásad založeno na principu 

dobrovolnosti. Snahou je na celém území České republiky snížit znečištění povrchových a podzemních 

vod dusičnany, pocházejícími z půdy a hnojiv. Znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze 

zemědělství může ohrožovat lidské zdraví, poškozovat zdroje obživy, narušovat vodní ekosystémy 

i ohrožovat oprávněné používání vod. 
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 Wollnerová, J., Kozlovská, L., Klír, J. 2020. Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční 

program nitrátové směrnice. Praha, VÚRV, v.v.i., 68 s. Metodika pro praxi. 

 Kozlovská, L., Wollnerová, J., Klír, J. 2020. Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod 

před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Praha, VÚRV, v.v.i., 24 s. Metodika pro 

praxi. 

 

Produkční, kvalitativní a porostové změny trvalého lučního společenstva ve vztahu k intenzitě 

využívání a úrovni hnojení v oblasti Malé Hané 

Publikovaná monografie představuje případovou studii z oblasti Boskovické brázdy (Malé Hané), která 

je příspěvkem pro zdůvodnění do jaké míry se vlivem různé intenzity obhospodařování trvalého travního 

porostu /TTP/ (při zachování neměnných podmínek managementu, tj. druh a dávka aplikovaného 

hnojiva, resp. počet sečí) mění v dlouhodobém horizontu produkce a kvalita píce, ale i botanické složení 

a stav půdy pod TTP v současných měnících se podmínkách prostředí zemědělské výroby v České 

republice. Intenzivní (vícesečné) využívání hnojených TTP je dobrým předpokladem pro zajištění 

dostatečného množství kvalitní objemné píce, využitelné jak ve výkrmu skotu, tak i pro vysoko-užitkové 

dojnice se zvýšenými nároky na potřebu živin (i v případě méně nepříznivých klimatických podmínek 

u variant hnojených statkovými a organickými hnojivy). Potvrdily se předpoklady o pozitivním vlivu 

hnojení statkovými hnojivy (hnůj + močůvka, kejda) na výnosy a kvalitu píce, ale především na stav 

a kvalitu půdy (udržení, resp. zvýšení půdní úrodnosti) pro současné zemědělské hospodaření 

v zájmových oblastech, ale i ostatních územích s obdobnými přírodními poměry ve smyslu udržitelného 

obhospodařování zemědělské půdy v podmínkách ČR, potažmo střední a východní Evropy. Studie 

potvrdila smysluplnost vícesečného obhospodařování TTP a hnojení organickými hnojivy (digestát), 

z pohledu ekologické stability i ekonomických přínosů, vyjádřených např. potenciální produkcí mléka 

z jednotky plochy, jako předpokladu udržitelnosti a hospodářské jistoty současné zemědělské výroby 

v důsledku měnících se podmínek prostředí. 
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 Menšík, L., Nerušil, P. 2019. Produkční, kvalitativní a porostové změny trvalého lučního 

společenstva ve vztahu k intenzitě využívání a úrovni hnojení v oblasti Malé Hané. Pořadí vydání: 

první. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 100 s. MZe RO0418 - VZ07. ISBN 978-

80-7427-319-3.  

 

 

Rizikové prvky v aluviálních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku 

a v České republice 

Publikovaná monografie vznikla v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce (projekt MMR č. 146 

"Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním 

Bavorsku a v České republice"). Cílem výzkumu bylo zmapování (monitoring) obsahů (koncentrací) 

rizikových prvků v nivních půdách (aluvium řek Mže, Otavy a Wondreb Odravy) na historických 

územích těžby rud ve východním Bavorsku (BY) a v České republice (CZ) a dále vývoj, ověření 

a validace nové metody pro rychlé stanovení rizikových prvků v aluviálních půdách prostřednictvím 

přenosného (mobilního) XRF přístroje. Odběrová místa z okolí řek Mže, Otava a Wondreb Odrava 

(půdní zákopek, půdní sonda) byly použity pro vývoj kalibračních rovnic a predikci rizikových prvků 

v půdě pomocí ručního XRF přístroje (cca 112 půdních zákopků /oděry z hloubky 0–30 cm/, 37 půdních 

sond /odběry z hloubek 0–30; 30–60 a 60+ cm/). Výsledky podrobného monitoringu RP v půdě jsou 

prezentovány na příkladu dvou řek - Mže a Wondreb Odrava. Výsledky řešení projektu navázaly na 

dlouhodobou spolupráci česko-bavorských partnerů v oblasti ochrany životního prostředí. Realizovaný 

přeshraniční výzkum v zájmových územích (řeky Mže, Wondreb Odrava a Otava) umožnil další rozvoj 

česko-bavorské výzkumné spolupráce.  
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 Menšík, L., Kunzová, E., Hlisnikovský, L., Nerušil, P., Čermák, P., Sáňka, M., Geuß, U., 

Schilling, B., Hangen, E. 2020. Rizikové prvky v aluviálních půdách na historických územích těžby 

rud ve východním Bavorsku a v České republice. Pořadí vydání: první. Praha, Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i., 118 s. ISBN 978-80-7427-328-5.(MMR č. 146) 

 

 

Desetiletá analýza druhového složení travních porostů po 64 letech aplikace různých dávek živin 

Cílem výsledku byla desetiletá analýza vlivu dlouhodobého hnojení (Ca, N, P, K a jejich kombinace) 

na experimentu v Rengenu (založeno v roce 1941) na výnosové parametry a druhové složení porostu 

a společenstvo travního porostu. Na nejvíce hnojených variantách se vyvinulo společenstvo ze svazu 

Arrhenatherion, na variantách hnojených vápníkem a vápníkem s kombinací s dusíkem společenstvo ze 

svazu Polygono - Trisetion a na neobhospodařované kontrole společenstvo ze svazu Viloion caninae. 

Během detailního pozorování v průběhu deseti let bylo zjištěno, že odezva druhového složení na různé 

varianty hnojení byla obdobná a hodnocení vlivu hnojení na vegetaci v kterémkoliv roce dávalo obdobné 

výsledky. Na všech hnojených variantách bylo dosaženo „vegetačního ekvilibria“, ale na nehnojené 

variantě byl stále v průběhu posledních let sledován posun druhového spektra. To bylo způsobeno 

odčerpáváním živin a postupnou oligotrofizací dokonce i po 74 letech od založení experimentu. 
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 Titěra, J., Pavlů, V., Pavlů, L., Hejcman, M., Gaisler, J. & Schellberg, J. 2020. Response of 

grassland vegetation composition to different fertilizer treatments recorded over ten years 

following 64 years of fertilizer applications in the Rengen Grassland Experiment. Applied 

Vegetation Science. 23, 417-427. doi.org/10.1111/avsc.12499. 

 

Inovace integrovaných systémů regulace plevelů 

Cílem výsledku je komplexní zpracování ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti 

a metodách regulace významných plevelů na zemědělské i nezemědělské půdě. Jsou zde shrnuty 

nejnovější poznatky o biologii, ekologii, expanzivitě, reprodukční schopnosti jednoletých i vytrvalých 

plevelných druhů včetně nejnovějších poznatků o metodách jejich integrované regulace včetně 

problematiky rezistence plevelných rostlin vůči herbicidům a problematice invazních plevelů. 

Kvantifikuje vlivy střídání plodin, zpracování půdy, technologií pěstování plodin včetně metod aplikace 

herbicidů v jednotlivých plodinách. 
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 Mikulka, J., Vach, M., Mistr, M., Štrobach J. 2020. Využití půdoochranných technologií 

a inovace pěstitelských technologií polních plodin. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i., 60 s., ISBN 978-80-7427-159-5.   

 Mikulka, J., Mikulka, J. jun., Štrobach, J. 2020. Význam a rizika používání herbicidu glyfosát. 

Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 50 s. ISBN: 978-80-7427-336-0. 

 Mikulka, J., Štrobach, J. 2020. Biologie a regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě. Praha, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 80 s., ISBN: 978-80-7427-335-3. 

 Štrobach, J. – Mikulka J. (2020) Biologie a regulace jednoděložných plevelů. Praha, Výzkumný 

ústav rostlinné výroby, v.v.i., 55 s., ISBN 978-80-7427-341-4. 

 

b. Významné výsledky Odboru genetiky a šlechtění rostlin 

Metodické pokyny pro on-farm konzervaci genetických zdrojů rostlin 

Krajové formy a staré tradiční odrůdy představují kulturní bohatství regionu a zahrnují tradice a znalosti 

národa, proto by měly být zachovány pro budoucí generace a šlechtění. Tyto historické materiály jsou 

navrhovány ke konzervaci metodou on-farm. Metodika on-farm konzervace měla za cíl shromáždit 

informační, právní a metodické podklady pro přípravu alternativní konzervace historických krajových 

odrůd zemědělských plodin v oblastech jejich historického původu a pěstování. Metodika definuje 

základní pojmy související s on-farm konzervací na základě mezinárodních dokumentů, zejména 

z globálních (FAO), evropských (Evropského programu konzervace genetických zdrojů rostlin – 

ECPGR) a českých zdrojů. V Metodice jsou přehledně zpracovány možné varianty různých postupů 

konzervace a subjekty – aktéři konzervace. Tato metodika dále odkazuje na pracovní postupy podle 

různých plodin na existující speciální plodinové metodiky. Úlohou metodiky je komplexně představit 

současná řešení on-farm konzervace v Evropě a aktuálně řešených projektů Horizon 2020 (Farmer‘s 

Pride, GenRes Bridge). Metodika představuje řešení vhodná pro Českou republiku. Reviduje nezbytné 

podmínky pro založení on-farm konzervace, ekonomické a dotační podmínky, stanovuje postupy pro 

existující výsadby a jejich udržování a pro nově zakládané plochy, včetně charakteristiky plochy pro 

konzervaci a kontrolu vstupního materiálu. Velká část je věnována dokumentaci plochy a materiálu 

v rámci stávajícího informačního systému genetických zdrojů rostlin GRIN Czech. Stanovuje správce 

plochy (majitele, nájemce, provozovatele) a garanta on-farm, kterým je řešitel kolekce příslušné plodiny 

v rámci NPGZR. Metodika je cílena pro využití v projektech zakládání a udržování výsadeb krajových 

odrůd v místech původního výskytu, u zemědělců, v zemědělských provozech, zahradách, 

v regionálních skanzenech, v demonstračních sadech a zahradách při národních parcích a CHKO. Ve 

výsadbách ve skanzenech, zahradách při národních parcích a CHKO by měly být soustředěny krajové 

a místní odrůdy daného regionu pro vzdělávací účely současných i budoucích návštěvníků.  

 Holubec, V., Janovská, D. & Papoušková, L. 2020. Metodika on-farm konzervace starých 

a krajových odrůd zemědělských plodin. Praha, VÚRV, v.v.i. 50 s. ISBN: 978-80-7427-331-5. 
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Obr. Sad starých a krajových odrůd Neratov 

 

 

 

Technologie využití čiroku pro výrobu bezlepkových biopotravin 

V posledních letech se zvyšuje poptávka po bezlepkových potravinách stejně, jako se zvyšuje i poptávka 

po biopotravinách. Bezlepkovou plodinou, která je vhodná do podmínek České republiky a je vhodná i 

do podmínek ekologického zemědělství pro produkci biopotravin, je i čirok. V rámci projektu MZe 

RO0418 “Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění 

produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu“ byl hodnocen postup 

zpracování a využití první české odrůdy zrnového čiroku ‘Ruzrok’ jako bezlepkové obiloviny pro 

výrobu biopotravin. Na základě výsledků byla ověřena výroba a navržena technologie zpracování při 

zachování požadovaných kvalitativních parametrů. Ve výsledku jsou uvedeny a deklarovány průměrné 

výživové hodnoty jednotlivých výrobků. Ověřená technologie je vyvinutá ve spolupráci VÚRV a PRO-

BIO, obchodní společnost s r.o., která zajišťuje sériovou výrobu požadovaných typů výrobků. 

Originalita této technologie spočívá ve využití čirokové suroviny (zrna) z české odrůdy ‘Ruzrok’.  

 Hermuth, J. & Hutař, M. 2020. Ověřená technologie ve využití první české odrůdy zrnového 

čiroku ‘Ruzrok’ jako bezlepkové obilniny pro výrobu biopotravin. 
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Produkce bezlepkových biovýrobků z české odrůdy zrnového čiroku Ruzrok 

zdroj: informace PRO-BIO obchod. spol. s r.o. 

Výrobky 2017 2018 2019 2020 

Čiroková krupice BIO – kg 2 962 975  -  - 

Čiroková mouka celozrnná BIO – kg 4 012 1 786 1 324  - 

Čirokové sušenky s oříšky BIO – ks 13 238 8 635 4 143 1 957 

Čirokové křupky nesolené BIO – ks  -  - 1 987 1 441 

Čiroková mouka hladká BIO – kg  -  18 736 23 924 22 700 

Čiroková mouka hladká s lepkem BIO – kg  -  -  -  1 288 

Čirok loupaný BIO – kg  - 2 525 1 541 8 490 

Zeleninové čirokoto – ks  - 2 215 1 102 201 

Perník bezlepkový s čirokovou moukou (14%) - ks  -  -  - 187 

 

 

 

Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi 

Certifikovaná metodika NmetC  

Metodika shrnuje faktory, které je nutné zohlednit při výběru vhodných opylovatelů pro potřeby 

šlechtění a semenářství nových, méně známých nebo minoritních plodin v podmínkách technické 

izolace. Uvádí společné i rozdílné znaky obvykle používaných opylovatelů (včela medonosná, čmelák 

zemní, zednice rezavá apod.), hodnotí jejich efektivitu a výkonnost při opylování vybraných druhů 

rostlin a seznamuje i s finanční náročností jejich pořízení nebo chovu. 

 Kaffková, K., Smékalová, K., Votavová, A., Malec, J. 2020. Výběr vhodných opylovatelů 

minoritních plodin pro semenářskou praxi. Olomouc, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 

54 s. Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7427-333-9. 
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Hodnocení odolnosti rostlin vůči mrazu s využitím infračervené termografie 

Toto hodnocení je založeno na měření teploty krystalizace vody, která je charakterizovaná uvolněním 

skupenského tepla mrznutí. Toto uvolněné teplo je zachyceno kamerou snímající obraz v infračerveném 

spektru a umožňuje tak lokalizovat počátek a průběh krystalizace pletiv i aktuální teplotu mrznutí pletiv. 

Teplota krystalizace vody v rostlinných pletivech ovlivňuje odolnost těchto pletiv vůči mrazu, a to 

především v těch systémech, kde je podchlazení kapaliny pod bod mrznutí bez tvorby ledových krystalů 

hlavní strategií rostlin pro překonání mrazu, jako jsou generativní orgány ovocných dřevin. Tato studie 

prokázala, že je možné za pomoci zmíněné techniky vizualizovat průběh krystalizace a detekovat 

mrznutí jednotlivých generativních pupenů ovocných dřevin. Dosažené výsledky ukázaly, že k mrznutí 

pupenů meruňky nedochází u všech pupenů najednou při dosažení kritické teploty, ale k promrzání 

jednotlivých pupenů meruňky dochází postupně s dobou působení nebo poklesem teploty. To svědčí 

o různé odolnosti jednotlivých pupenů vůči mrazu i v rámci jedné rostliny, což zvyšuje šance na přežití 

alespoň části květních pupenů při působení mrazu. Infračervenou termografii je možné využít jako 

novou perspektivní metodu pro vizualizaci, detekci a kvantifikaci ledové krystalizace jak u celých 

rostlin, tak i jejich orgánů pro charakterizaci jejich mrazového poškození. Uvedená metoda je na 

pracovišti VÚRV, v.v.i., v Praze-Ruzyni využívána při stanovení průběhu mrazového poškození 

u generativních orgánů meruněk a dalších zemědělsky významných plodin a dosažené výsledky 

predikují citlivost testovaných rostlin a jejich částí vůči jarním mrazíkům s ohledem na lokalitu 

pěstování, stupeň ontogeneze a testovaný genotyp. 

 

 

Obr. Termografické snímky větvičky meruňky ‘Velkopavlovická’ s klastrem čtyř generativních pupenů v průběhu vložení do -16 °C. Ledová 

krystalizace generativního pupene je znázorněna šipkou. K ledové krystalizaci jednotlivých pupenů dochází v pořadí 1. a až 1. d. Délka 

úsečky je 10 mm. 

 Bilavčík, A., Faltus, M., Zámečník, J. 2020. Studium odolnosti rostlin k nízkým teplotám 

s využitím termických metod. Úroda 68 (vědecká příloha 12): 19–26.  
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Komplexní analýza ovesných avenanthramidů pomocí hybridní hmotnostní spektrometrie 

quadrupole-Orbitrap 

Avenanthramidy (AVN) patří mezi rozpustné polyfenoly s relativně nízkou molekulovou hmotností. 

Jejich výskyt je výlučně spojen s ovsem. Zájem o AVN souvisí s jejich antioxidačními 

a protizánětlivými vlastnostmi. V rostlině zastávají obrannou funkcí jako tzv. fytoalexiny produkované 

v reakci na výskyt patogenů. V semenech i vegetačních částech ovsa bylo detekováno již přes 

25 různých forem AVN. Z chemického hlediska jde o amidy skořicových kyselin nebo kyseliny 

avenalumové s různými hydroxy- a methoxy- deriváty kyseliny anthranilové. Nejvíce jsou zastoupené 

3 hlavní formy avenanthramidů: tzv. AVN-A, AVN-B a AVN-C, jejichž sumární koncentrace se 

pohybuje v rozsahu desítek až přes 200 mg kg-1 v závislosti na podmínkách prostředí, ale i odrůdě.  

Přínosy: Byla vyvinuta efektivní metoda extrakce a detekce umožňující současně identifikovat 

a kvantifikovat až 27 AVN. Metoda je analyticky rychlá, potvrdila vysokou citlivost a dobrou 

reprodukovatelnost, navíc umožnila odhalit 10 nových AVN. Naše studie potvrdila velký význam 

kvantitativního hodnocení celé skupiny AVN. Přibližný podíl hlavních 3 AVN (AVN A, B a C) byl dle 

zjištění této metody jen cca 50 %. Druhou polovinu tak tvoří skupiny „minoritních“ AVN, jež nyní díky 

této metodě mohou být v ovesném zrnu komplexně studovány.  

 Jágr, M., Dvořáček, V., Čepková, P.H., Doležalová, J. 2020. Comprehensive analysis of oat 

avenanthramides using hybrid quadrupole‐Orbitrap mass spectrometry: Possible detection of new 

compounds. J. Rapid Communications in Mass Spectrometry; 34: e8718. 

 

 

Obr. Příklad tandemových hmotnostních spekter nových avenanthramidů. 
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Nástroje pro identifikaci odrůd Českého modrého máku 

Byla zkoumána variabilita sekvencí máku setého – genetických zdrojů, odrůd i tržních máků jak pomocí 

nově vyvinutých krátkých opakujících se DNA sekvencí máku i sekvenací. V návaznosti na tyto aktivity 

bylo z databází vybráno cca 600 mikrosatelitních lokusů, ze kterých byl postupně selektován soubor 

18 SSR markerů. Použití těchto markerů ve fragmentační analýze umožnilo odlišení potravinářských 

máků od okrasných a dalších druhů máků mimo rod Somniferum. Na základě dosažených poznatků byl 

mezi vybranými markery rovněž identifikován soubor 7 lokusů, které, použité v kombinaci, umožňují 

odlišit tzv. „české modré máky“ od ostatních máků. Výsledky analýz genotypů máku na základě 

popsaných markerů byly shrnuty ve dvou impaktovaných publikacích. Dosažené poznatky umožnily 

předložit metodiku pro praxi obsahující detailní postup odlišení českých modrých máků od ostatních na 

základě jejich mikrosatelitních profilů. V rámci řešení byly rovněž navrženy a následně testovány 

kandidátní geny s potenciálem odlišit potravinářské a farmaceutické odrůdy máku. Jejich použití je 

předmětem dvou užitných vzorů.  

Publikované markéry a postupy mohou být využity zkušebními laboratořemi pro ověření autenticity 

odrůd máku a šlechtění nových, rovněž umožňuje detekci příměsí na trhu i ve zpracovaných výrobcích 

– bude tak možné zabránit falšování máku i odvozených produktů se zdravotními i ekonomickými 

dopady, které přináší. 

 Ovesná, J., Svoboda, P., Sovová, T. 2020. Reakční směs pro diagnostiku délkového 

polymorfismu bi-funkčního genu STORR máku setého (Papaver somniferum L.), č. užitného 

(průmyslového) vzoru: 33425. 

 Ovesná, J., Vašek, J., Svodoba, P., Vejl P. 2020. Metodika identifikace odrůd máků (Papaver 

somniferum L.) splňujících parametry cechovní normy „Český modrý mák“ pomocí 

mikrosatelitních markerů. Praha, VÚRV, v.v.i. 15 s. ISBN 978-80-7427-318-6. 

 Svoboda, P., Vašek, J., Vejl, P., Ovesná, J. 2020. Genetic features of Czech blue poppy (Papaver 

somniferum L.) revealed by DNA polymorphism. Czech Journal of Food Sciences, 38 (3), 

198-202.   

 

Obr. Schéma detekce pravosti máku setého 
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 Vašek, J., Svoboda, P., Čílová, D., Melounová, M., Vejl, P., Štikarová, R., Vostrý, L., Kuchtová, 

P., Ovesná, J. 2020. New EST-SSR markers for individual genotyping of opium poppy cultivars 

(Papaver somniferum L.) (IF 2,65). Plants, 9(1), 10. 

 

 

Odrůda tuřínu Ruzzini 

Jedná se o první odrůdu tuřínu v České republice, která byla vytvořena pomocí tzv. metody dihaploidů. 

Šlechtění této liniové odrůdy probíhalo ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., na pracovištích 

v Praze-Ruzyni a v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. 

Právní ochranu odrůda získala v roce 2020.  

Využitím metody dihaploidů je možné výrazně zkrátit celý proces tvorby odrůdy o 3-5 let ve srovnání 

s tradičními metodami. Navíc byla získána, na rozdíl od klasických postupů, 100% homozygótní, po 

genetické stránce uniformní odrůda. Metoda dihaploidů u tuřínu byla na našich pracovištích 

optimalizována do fáze, kdy je možné experimentálně vytvářet, přemnožit a zhodnotit řádově desítky 

dihaploidních linií této zeleniny, a to prakticky během jedné vegetační sezóny. Po dalších optimalizacích 

metody lze očekávat, že ji bude možné zavést do praxe pro rutinní využití a výrazně tak zefektivnit 

šlechtění i u této zeleniny. 

 

Obr. Odrůda tuřínu Ruzzini 

 Klíma, M., Kopecký, P., Prášil, I., Vítámvás, P., Kosová, K., Shmeit, Y. H. & Hýbl, M. 2020. 

Odrůda tuřínu Ruzzini, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., kód odrůdy 5103659 

 

Využití real-time PCR pro testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu  

Původcem stéblolamu jsou dva druhy rodu Oculimacula (O. yallundae, O. acuformis). Ve spolupráci 

VÚRV, v.v.i., a Agrotest fyto, s.r.o., byl vypracován postup pro využití molekulární metody real-time 

PCR pro testování rezistence odrůd a novošlechtění pšenice ozimé k původcům stéblolamu. 
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Pro ověření postupu byly využity výsledky odrůdových pokusů v letech 2018–2019 v rámci testování 

odrůd ve spolupráci s ÚKZÚZ. Výhodou metody real-time PCR je možnost využití pro hodnocení 

velkého množství materiálů, metoda je velice citlivá a detekuje i velmi malé množství patogenu v pletivu 

hostitele. Navíc lze pomocí real-time PCR rozlišit infekci obou původců stéblolamu – Oculimacula 

yallundae a O. acuformis, což není dle symptomů možné. Laboratorní zpracování vzorků může probíhat 

kdykoli po sklizni ozimé pšenice na rozdíl od vizuálního hodnocení. 

Výsledky kvantitativních analýz DNA obou původců stéblolamu pomocí real-time PCR korespondovaly 

s vizuálním hodnocením symptomů. Metodu lze využít při hodnocení úrovně odrůdové rezistence i při 

monitoringu výskytu původců pravého stéblolamu v praxi. 

 Palicova, J., Matusinsky, P., Hanzalova, A., Svačinová I., Dumalasová V., Chrpová J. (2020). 

Reaction of winter wheat cultivars to eyespot assessed visually and by real-time PCR. Czech 

Journal of Genetics and Plant Breeding, 56(1), 9-14. 

 Palicová, J., Matusinsky, P., Dumalasová, V., Hanzalova, A., Svačinová, I., Chrpová, J. (2020). 

Metodika využití real-time PCR pro testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ISBN 978-80-7427-340-7.  

 Palicová, J., Chrpová, J. 2020. Jarní ochrana porostů ozimé pšenice před stéblolamem. Úroda, 

68(4), 22-26. 

 

Obr. Symptomy stéblolamu na ozimé pšenici 

 

Hodnocení odrůdové rezistence k BYDV a stanovení prahů škodlivosti pro výnos zrna v důsledku 

infekce pšenice BYDV-PAV  

Použití genotypů rezistentních k BYDV je obecně považováno za nejúčinnější prostředek ochrany proti 

poškození tímto patogenem. Ve VÚRV, v.v.i., je dlouhodobě hodnocena odolnost odrůd k BYDV. 

Vybrané odrůdy s různou rezistencí byly zařazeny do výnosového pokusu zaměřeného na stanovení 

prahu škodlivosti v důsledku BYDV. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=C22TmppgN8N9HZ4RgR4&page=1&doc=3
javascript:;
javascript:;
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Ve spolupráci VÚRV, v.v.i., a SELTON, s.r.o., byly odrůdy pšenice ozimé pěstovány při různé intenzitě 

ošetření ve variantě infikované BYDV a v kontrolní variantě bez infekce. Aplikace hnojení N významně 

snížila ztráty výnosu u odrůd pšenice infikovaných BYDV, zvláště u odrůd s mírnou rezistencí. Bylo 

vypočteno, že náklady na výsev jarní pšenice při nahrazení odrůd ozimé pšenice poškozených BYDV 

vedou k vyšší ekonomické ztrátě na hektar než ponechání porostů pšenice infikovaných BYDV, zvláště 

při pěstování odrůd s mírnou odolností. 

Mezi odrůdami pšenice ozimé nebyly dosud zjištěny velké rozdíly v úrovni rezistence k BYDV. Odrůdy 

s mírnou rezistencí však vykazují nižší ztráty výnosu, významně k tomu přispívá aplikace hnojení 

a fungicidů u porostů pšenice poškozených BYDV. Je ale třeba věnovat pozornost dalšímu šíření viru 

z napadeného porostu.  

 

 

Obr. Rozdíly v odolnosti odrůd u pšenice ozimé, v pozadí neinfikovaná kontrola 

 

 Chrpová, J., Veškrna, O., Palicová, J., Kundu, J. Kumar. 2020. The Evaluation of Wheat Cultivar 

Resistance and Yield Loss Thresholds in Response to Barley Yellow Dwarf Virus-PAV Infection. 

Agriculture-Basel 10(1), 20.  

 Ripl, J., Chrpová J., Kumar, J. 2020. Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost 

k virózám? Agromanuál 15(6), 80-81. 

 Chrpová, J. 2020: Virové choroby obilnin – výskyt a možnosti ochrany. In: Ovesná a kol. Využití 

adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství. Agrární komora, 15-17. ISBN 

978-80-88351-16-0. 

 

V roce 2020 byly publikovány výsledky týkající se odolnosti ovsa k patogenům z rodu Fusarium. Bylo 

zjištěno, že vzhledem k obtížnému hodnocení symptomů v latě (na rozdíl od pšenice) je u ovsa stanovení 

obsahu mykotoxinů v zrnu nezbytné pro hodnocení rezistence k fuzarióze. Také bylo zjištěno, že odrůdy 

nahého ovsa (A. nuda L.) vykazují vyšší úroveň rezistence i nižší akumulaci mykotoxinů. Nejnižší 

koncentrace mykotoxinu deoxynivalenolu byla stanovena v odrůdě Vjatskii. V roce 2020 se zemědělci, 
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zvláště v některých oblastech, setkali po delší době s různě silným napadením porostů obilnin patogeny 

z rodu Fusarium. U pšenice dlouhodobě vykazuje nejvyšší úroveň rezistence odrůda Dagmar. Vysoká 

náchylnost k napadení fuzariózami klasů byla zjištěna u odrůd Collector, Futurum a LG Orlice. 

Rez pšeničná patří u nás mezi každoročně rozšířené patogeny. Rez plevová se v roce 2020 vyskytovala 

ohniskovitě zejména v oblastech, kde byla zaznamenána ve větší míře v předchozích letech a kde také 

mycelium přezimovalo a došlo k časným infekcím. V roce 2020 při pravidelném screeningu houbových 

chorob pšenice z celého území republiky byla zaznamenána vyšší četnost vzorků napadených rzí travní. 

Stejná situace byla zaznamenána i na Slovensku a v dalších evropských zemích. Potenciální škodlivost 

rzi travní je velmi vysoká a tyto výskyty mohou při vhodných podmínkách signalizovat možné šíření 

této choroby v následujících letech. Jedná se o výskyt nové rasy rzi travní (označované názvem Digalu) 

a jejích variant. Z výsledků polních infekčních pokusů z roku 2020 byly vybrány odrůdy s tzv. „triple 

rust resistance“, tj. kombinovanou rezistencí ke rzem pšeničné, plevové a travní. Jedná se o odrůdy 

pšenice ozimé Cecilius, RGT Sacramento, Askaban, Fakir, Skif, Sheriff a LG Dita, z odrůd pšenice jarní 

to byly Toccata, Pexeso a Eponia  

Na základě výsledků víceletého hodnocení odolnosti odrůd ječmene registrovaných v ČR k BYDV bylo 

zjištěno, že většina odrůd vykazuje různý stupeň náchylnosti. V sortimentu jsou již 4 odrůdy s genem 

rezistence Yd2 (Travira, Novira, LG Zora a SU Lauvira), které disponují vysokým stupněm odolnosti.  

 

Srovnávací de novo transkriptomová analýza odrůd ječmene s různými sladovnickými 

vlastnostmi 

Ječmen je jednou z nejdůležitějších plodin na světě. Ječmen se používá jako potravina i jako krmivo pro 

hospodářská zvířata. Jeho hlavním potravinářským využitím je výroba sladu. Požadavky na 

sladovnickou kvalitu se v různých zemích liší. Kvalita sladu je komplexní charakteristika zahrnující 

genetiku ječmene, podmínky jeho pěstování a technologické parametry procesu sladování. Předmětem 

studie bylo testování hypotézy, že neexistují žádné rozdíly mezi dvěma skupinami odrůd ječmene 

s různými definovanými parametry sladovnické kvality, pomocí transkriptomické analýzy 

sekvenováním RNA vzorků odebraných během procesu sladování. Celkem bylo identifikováno 

a anotováno 919 rozdílně transkribovaných genů mezi dvěma skupinami ječmene. Diferenciálně 

exprimované geny (DEG) byly primárně přiřazeny dle kategorií genové ontologie (GO) procesům 

oxidace a redukce – aktivita oxidoreduktáz, reakci na stres, procesu metabolismu sacharidů, proteolýze 

– aktivita hydroláz a proteinům s vazbou iontů kovů. Geny spojené s plazmatickou membránou a jejími 

integrálními složkami také hrají důležitou roli ve sladovnické kvalitě. Profily DEG vybraných genů ve 

třech fázích sladování naznačují komplexní charakter sladovnické kvality. Bylo identifikováno 132 tisíc 

jednonukleotidových polymorfismů (SNP) a 6 tisíc inzercí a delecí (indelů), z nichž 10 % patří do 

kategorie s velkým vlivem na fenotypový projev. SNP a indely s nejlepší kvalitou byly využity pro 

návrh primerů. Jejich optimalizací a validací bylo vyvinuto pět molekulárních markerů pro použití ve 

šlechtění ječmene. 
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 Leišová-Svobodová, L., Psota, V., Stočes, Š., Vácha, P., Kučera, L. 2020. Comparative de novo 

transcriptome analysis of barley varieties with different malting qualities. Functional and 

Integrative Genomics 20, 801-812. DOI.org/10.1007/s10142-020-00750-z 

 Leišová-Svobodová, L., Sovová, T., Svoboda, P., Koláriková, L., Jungová, M. 2020. Sada 

markerů sladovnické kvality ječmene. Užitný vzor PUV 2020-37890, číslo zápisu 34422. 

 

 

Quo vadis šlechtění pšenice: případová studie Střední Evropy 

Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je šlechtěna už od dob domestikace, tedy z doby před 25 tisíci lety, 

avšak v posledních stech letech došlo k výraznému zefektivnění procesu šlechtění. Přispěl k tomu 

zejména objev Mendelových zákonů a principů evoluce a posléze bouřlivý rozvoj genetiky. Byly takto 

dosud vyšlechtěny tisíce odrůd s požadovanými znaky. Abychom mohli zdokumentovat vývoj šlechtění 

pšenice v České republice, rozčlenili jsme 355 odrůd pšenice do 6 období moderního šlechtění celkem 

od r. 1900 do r. 2015. U vybraných odrůd byly hodnoceny hospodářské znaky ve tříletých parcelových 

pokusech a hodnocena genetická diverzita na základě analýzy mikrosatelitů. Výsledky ukázaly, že 

výrazně klesl počet alel od období 2 k období 5; to znamená, že šlechtění vedlo k razantnímu úbytku 

genetické diverzity. Tomu odpovídají i hodnoty indexů diverzity. 

 

 

 

V souboru dat bylo analýzou populací identifikováno 5 genetických populací K1 – K5, které odpovídají 

více genetickému založení odrůd než období šlechtění a zejména vlivu některých rodičovských odrůd: 

Bankuti 1205, Mironovskaja 808 a Moisson a trendům ve šlechtění – např. introdukci genu rht. 
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Kanonická korelační analýza prokázala vysokou míru korelace mezi hodnotami hospodářských znaků 

a zařazením odrůd do genetických populací (r = 0,91; p <0,01). Některé znaky vysoce korelují 

s některými skupinami (K). Faktor období se projevuje signifikantně pouze mezi dvěma skupinami 

období 1+2+3 a 4+5+6, s výrazným předělem přibližně v roce 1970, kdy dochází k masivnímu nástupu 

moderních odrůd.  

 

 Leišová-Svobodová, L., Chrpová, J., Hermuth, J., Dotlačil, L. 2020. Quo vadis wheat breeding: 

a case study in Central Europe. Euphytica 216, 141. DOI.org/10.1007/s10681-020-02670-2 

 

Fytochemická variabilita vybraných genotypů bazalky 

Původní vědecká práce popisuje důkladné fytochemické hodnocení dvanácti evropských genotypů 

bazalky společně s hodnocením antioxidační kapacity a tyrosinasové inhibiční aktivity rostlinných 

extraktů. Výsledky ukázaly, že biologická aktivita koreluje s výskytem vybraných sekundárních 

metabolitů. České genotypy Litra a Chládek, stejně jako holandský genotyp Buch a italský genotyp Fino 

Verde Compatto obsahují vysoké koncentrace linaloolu, naringeninu a kaempferolu. Tyt obsahové látky 

je předurčují k použití v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Přínos práce spočívá ve 

fytochemickém popisu genotypů bazalky uložených v genové bance. Na základě tohoto popisu je možné 

vybírat materiály pro další šlechtění s ohledem na specifické požadavky potravinářského 

a kosmetického průmyslu. 

 Cavar Zeljkovic, S., Komzáková, K., Šisková, J., Karalija, E., Smékalová, K., Tarkowski, P. 2020. 

Phytochemical variability of selected basil genotypes. Industrial Crops and Products 157, 

112910.  
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c. Významné výsledky Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin 

Bylinný energetický nápoj 

Léčivé a aromatické rostliny mohou v současnosti hrát důležitou roli při posílení imunitního systému 

obyvatelstva. Z těchto důvodů byla, v rámci řešení projektu MZe QK1910103 studována pěstební 

technologie a možnosti potravinářského využití kozince blanitého (Astragalus membranaceus) 

a bazalky posvátné (Ocimum sanctum), které obsahují adaptogenní látky pomáhající zvyšovat odolnost 

organismu proti fyzické a psychické zátěži, posilující imunitu a normální činnost kardiovaskulárního 

systému. 

V rámci vývoje nových inovativních potravin bylo proto vyvinuto několik nových inovativních 

produktů, přídavkem zdraví prospěšných extraktů z adaptogenních rostlin. Byl například vytvořen 

vzorek bylinného nealkoholického nápoje s přídavkem bylinných extraktů, který obsahuje např. látky 

obsažené v kořenech rostliny A. membranaceus jako jsou saponiny astramembrainniny, astragalosidy, 

isoastragalosidy, astragalosidy a polysacharidy astragalany I-III a astraglukany, dále beta-sitosterol, 

calycosin, focmononetin, nenasycené mastné kyseliny, flavonoidy, betain, aminokyseliny, slizy a další 

látky, pro které jsou potvrzeny adaptogení a imunostimulační účinky. 

Konzumací takového nápoje může dojít mimo jiné ke stimulaci imunitního systému konzumentů, čímž 

dojde k preventivní lepší profilaci imunitního systému proti infekcím, hypertenzi a proti oxidačnímu 

poškození buněk. Funkční vzorek tak umožňuje výrobu cílového produktu, který byl uveden na trh 

firmou White, s.r.o., pod názvem Erebos. 

 

 

Obr. Bylinný energetický nápoj Erebos v pěti příchutích 

 Sada proteinových markerů pro určení přítomnosti klíčových proteinů ze včel a detekci 

kontaminace medu cizími amylázami původem z hub druhu Aspergillus niger a bakterií Bacillus 

amyloliquefaciens a Bacillus licheniformis: užitný vzor číslo 34171. Úřad průmyslového 

vlastnictví, Praha. 
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Falšování medu je dlouhodobě aktuální problematika. Prokazování falšovaného medu není jednoduché 

i přes sofistikované a moderní postupy. Výsledek reaguje na potřebu exaktního prokázání falšovaného 

medu s přídavkem cizích amyláz. 

Výsledek umožňuje exaktní prokázání falšovaného medu s obsahem cizích amyláz a také určení kvality 

medu na základě identifikace spektra včelích proteinů. Výsledek zahrnuje databázi cizích amyláz, které 

se vyskytují v medu a jsou indikátorem falšování medu. Navíc byla vytvořena retenční databáze včelích 

proteinů vyskytujících se v medu. Tato databáze usnadňuje a urychluje vyhodnocení dat z hmotnostního 

spektrometru a slouží jako reference pro identifikace falšování cizími amylázami. Příklady technického 

řešení názorně ukazují využití při použití databází cizích amyláz samostatně a také s referenční databází 

včelích proteinů. 

Předpoklad využití je v ČR i v zahraničí (např. EC, EFSA, FAO), laboratořemi zaměřenými na analýzu 

kvality medu. Výsledek má potenciální využití také ve farmacii, neboť je využíván také tzv. med pro 

farmaceutické využití. 

 

 

Obr. Ilustrativní obrázek medů. Při realizaci výsledku byly analyzovány desítky vzorků medu, a to jak z ověřených zdrojů (přímo od včelaře), 

tak z obchodů. Vzorky medu pocházely nejen z Česka, ale i z jiných zemí EU; USA a Jižní Ameriky. Autor fota Mgr. Shcherbachenko 

 

Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců 

Aplikace plynného fumigantu EDN je určena pro kontrolu půdních a dřevokazných škůdců. Fumigační 

technologie založené na EDN však nebyly technologicky ani legislativně dostupné pro fumigační 

použití v ČR pro hubení kůrovce a dalších druhů invazivních a karanténních/regulovaných druhů 

škůdců. Prezentovaný technologický výsledek přispěl k řešení tohoto problému v rámci projektu TAČR. 

Výsledek zahrnuje celkový technologický postup k použití EDN na podkorní dřevokazné škůdce při 

aplikaci EDN pod plachtou: tj. Transport přípravku - příprava dřeva, plachty a přípravku a rozvodů 

k aplikaci - vlastní aplikace EDN za pomoci soustavy tlakových lahví s ventily a bezpečnostními obvody 

- postup automatizovaného elektro-chemického měření koncentrace fumigantu – odvětrávání - 

proplachování fumigačních rozvodů pomocí dusíku – měření bezpečné koncentrace EDN k uvolnění 

suroviny k použití. 



44 
 

Postup použití EDN byl na základě výsledků řešení projektu TAČR zaregistrován (na výjimku ÚKZÚZ) 

pro hubení dřevokazných škůdců v ČR. Vytvořená fumigační technologie tak napomohla řešit 

kůrovcovou kalamitu ČR v rámci strategie MZe ČR. Výsledek má rovněž mimořádný význam pro 

národní a mezinárodní fytokaranténu jako náhrada environmentálně nebezpečného fumigačního 

přípravku metylbromid. Technologie získala „Ocenění ředitele VÚRV, v.v.i.“ v kategorii výjimečných 

výzkumných výsledků VÚRV pro praxi za rok 2020. 

 Aulický, R., Hnátek, J., Vokněr, J., Stejskal, V. 2020. Nová fumigační technologie k eradikaci 

invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU. Ověřená technologie 

- VÚRV, v.v.i., L.Z. Kolín Draslovka, a.s., 35 s. 

 

 

Nové generace sekvenční technologie (RNA-seq) pro detekci všech virový patogenů (viromu) 

u pšenice 

Vysoce výkonná technologie sekvenování RNA-seq a bioinformatická analýza populací malých RNA 

(sRNA) izolovaných z rostlin umožňuje univerzální detekci virů a úplnou rekonstrukci viromu pro daný 

vzorek. 

V současné analýze sekvenování sRNA vzorků pšenice infikovaných virem v České republice byly 

vzorky nejprve testovány na viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV), viru čárkovitosti mozaiky pšence 

(WSMV) a viru zakrslosti pšenice (WDV) pomocí ELISA, RT-PCR a PCR. Následné sekvenování 

sRNA těchto vzorků poskytlo více než 60 milionů jednostranných čtení 50 bp nukleotidových sekvencí 

s vysokou spolehlivostí u devíti polních vzorků pšenice. Celkově bylo 16,5% čtení sekvence specifické 

pro viry a 83,5% bylo mapováno na hostiteli. Bylo nalezeno více než 21-nt sekvence (~ 7,7E + 06 čtení) 

než 24-nt (~ 6,20E + 06 čtení) nebo 22-nt (~ 4,30E + 06 čtení). Sestavení vysoce kvalitních souborů 

nově odhalilo přítomnost tří dříve identifikovaných virů v České republice: BYDV (31,48%), WSMV 

(24,23%) a WDV (26,66%). Rovněž jsme prokázali přítomnost viru žluté zakrslosti obilnin (14,33%; 

dva druhy CYDV-RPS a CYDV-RPV (čeleď Luteoviridae / Polerovirus) a virus žluté zakrslosti pšenice 

(WYDV, 3,30%; Luteoviridae). Fylogenetická analýza ukázala, že CYDV a WYDV jsou seskupeny 

odděleně od BYDV. Dále bylo nalezeno několik hraničních hodnot rekombinace mezi skupinami virů 

žluté zakrslosti (BYDV, CYDV a WYDV). 

Pomocí sekvencování RNA jsme potvrdili přítomnost tří známých virů (BYDV, WSMV a WDV) 

a uskutečnili první záznam dvou druhů CYDV a WYDV u pšenice v České republice. 

 Singh, K., Jarošová, J., Fousek, J., Chen, H., Kundu, J. Kumar. 2020. Virome identification in 

wheat in the Czech Republic using small RNA deep sequencing. Journal of Integrative 

Agriculture, 19(7),1825-1833. 
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Obr. Analýza rekombinace genomu sekvence viry žluté zakrslosti (YDVs) využitím různého algoritmu softwaru RDP 

 

 

Rychlost degradace reziduí pesticidů v zelenině 

Byla hodnocena rychlost odbourávání 17 insekticidních a 15 fungicidních látek v různých druzích 

zeleniny (salát, cibule, pór, mrkev a petržel). 

Pro každou účinnou látku a plodinu byl vytvořen model degradace od postřiku do sklizně, který umožní 

pěstitelům odhadnout termín, kdy mohou nejpozději aplikovat jednotlivé účinné látky, aby dosáhli 

požadovaných nižších limitů reziduí pesticidů, než legislativně stanovených MRL. Systém umožní 

produkovat i tzv. bezreziduální produkci. 

Nejvyšší množství reziduí bylo v nati mrkve a petržele z důvodu nízkého poměru mezi velikostí povrchu 

a objemem, u ostatních plodin nebo kořenů petržele a mrkve bylo množství výrazně nižší. 

 Horská, T., Kocourek, F., Stará, J., Holý, K., Mráz, P., Krátký, F., Kocourek, V., Hajšlová, J. 

2020. Evaluation of Pesticide Residue Dynamics in Lettuce, Onion, Leek, Carrot and Parsley. 

Foods, 9, 680; doi:10.3390/foods9050680 

 

Detekce původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní, především 

bakteriemi komplexu Pseudomonas syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech 

Kombinací identifikačních metod a znalostí epidemiologie syndromu metodika umožňuje stanovit 

spektrum všech potenciálních původců a jejich podíl na předčasném odumírání 3–8letých stromů 

v produkčních výsadbách, množitelských materiálech, pletivech, epifytu. Podle metodiky lze 

identifikovat entity s doposud nepopsaným patogenním chováním. 

Důraz je kladen na spektrum bakteriálních patogenů, které: pronikají do korových pletiv a vyvolávají 

tvorbu nekróz; přispívají k mrazovým poškozením; pronikají do cévních svazků, zamezují transportu 

vody a živin a způsobují celkový kolaps stromů; přes povrchová poškození umožňují vstup dalším 

patogenům a škůdcům; nelze účinně redukovat ochrannými přípravky (malé spektrum, riziko vzniku 
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rezistence); nejsou testovány v množitelských materiálech. Novou a nejdůležitější fází testů patogenity 

je ověřování jejich kompetitivních schopností, tj. přežívání, množení a kolonizace pletiv mladých 

stromů. Tyto schopnosti rozhodují o reálném potenciálu patogenu způsobit kolaps stromů. 

 Uplatněná certifikovaná metodika, osvědčení UKZUZ 183619/2020, byla zveřejněna na 

webových stránkách VÚRV, v. v. i., v tištěné podobě bude distribuována k pěstitelům 

a množitelům genotypů meruňky a broskvoně a k orgánům státní správy. 

 Pánková, I., Krejzar, V., Krejzarová, R., Soukupová, B., 2020. Detekce původců korových nekróz 

a předčasného odumírání meruněk a broskvoní, především bakteriemi komplexu Pseudomonas 

syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech. Uplatněná certifikovaná 

metodika. Osvědčení UKZUZ 183619/2020, 56 s. 

 Pánková, I., Krejzar, V., Krejzarová, R., Soukupová, B., 2020. Aktuální riziko předčasného 

odumírání meruňky v produkčních výsadbách. Rostlinolékař 5(31), 14-17. 

 Krejzar, V., Pánková, I., Krejzarová, R., 2020. Inovace integrované produkce teplomilného ovoce 

se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin. 

On-line workshop, 10. 12. 2020. 

 Krejzar, V., Pánková, I., Krejzarová, R., Soukupová, B., 2020. Korové nekrózy výsadeb meruněk. 

Zemědělec 28(38). 26-27. 

 Krejzar, V., Pánková, I., Krejzarová, R., Soukupová, B., 2020. Akutní riziko předčasného umírání 

meruňky v produkčních sadech. Zpravodaj AGRObase, 9, 14-15. 

 Krejzar, V., Pánková, I., Krejzarová, R., Soukupová, B. 2020. Akutní riziko předčasného umírání 

meruňky v produkčních sadech. Vinař sadař, 6, 56-57.  

 Krejzar, V., Pánková, I., Krejzarová, R., Soukupová, B. 2020. Výsledky mikrobiologické analýzy 

výhonů meruňky s příznaky poškození vodivého pletiva. Výzkumná zpráva pro pěstitele, 

10. 2. 2020. 

 

Obr. Uplatněná certifikovaná metodika - Detekce původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní, především 

bakteriemi komplexu Pseudomonas syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech. 
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Multiplex detekce virů a viroidů révy vinné 

Pro citlivou a specifickou diagnostiku virů a viroidů, infikujících ovocné dřeviny a révu vinnou, se často 

používají molekulární metody založené na polymerázové řetězové reakci (PCR). V případě nutnosti 

detekovat více patogenů současně se používá tzv. multiplex detekce. 

V rámci zlepšování diagnostiky byla provedena validace metody multiplex detekce dvou virů a dvou 

viroidů révy vinné v jedné RT-PCR reakci. Jednalo se o Grapevine fleck virus (GFkV), Grapevine Pinot 

gris virus (GPGV), Grapevine yellow speckle viroid 1 (GYSVd-1) a Hop stunt viroid (HSVd). Byly 

odebrány vzorky 250 rostlin révy vinné z různých oblastí ČR, byla z nich vyizolována RNA a použita 

k multiplex RT-PCR detekci. Ze stejných vzorků byly též provedeny reakce diagnostikující jednotlivé 

patogeny z multiplexu. Po optimalizaci reakčních podmínek RT-PCR multiplex spolehlivě zachycuje 

všechny čtyři testované patogeny. 

Způsob využití výsledku: zmíněný postup lze využít pro zefektivnění diagnostiky patogenů révy vinné. 

Postup byl publikován v impaktovaném vědeckém časopise. 

 

 

Obr. Výsledky detekce virů a viroidů révy vinné pomocí multiplex RT-PCR reakce - produkty PCR rozdělené elektroforézou v agarózovém 

gelu, zviditelněné UV světlem. Proužky odpovídající jednotlivým patogenům jsou označeny šipkami se zkratkou názvu patogena. 

 

 Komínková, M., Komínek, P. 2020. Development and validation of RT-PCR multiplex detection 

of grapevine viruses and viroids in the Czech Republic. Journal of Plant Pathology 102 (2), 

511-515. 

 

Rezistence vybraných odrůd jarních pšenic a dvouzrnek ke mšicím 

Plodiny rezistentní proti škůdcům mohou významně redukovat množství pesticidů, které se pro ochranu 

úrody použijí. Využívání rezistentních odrůd nejenom snižuje celkové náklady, ale i přispívá ke 

zmenšování negativních dopadů rostlinné produkce na životní prostředí. Zjišťování rezistence odrůd 

plodin ke hmyzím škůdcům je proto velmi aktuálním tématem. 
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V této práci byl porovnáván růst populace mšic na vybraných odrůdách pšenice jarní (Triticum aestivum: 

‘Alicia’, ‘Odeta’, ‘Libertina’, ‘Astrid’) a pšenice dvouzrnky (Triticum turgidum ssp. dicoccum: 

‘Rudico’, ‘Tapiruz’), která je využívána jako zdroj genů pro šlechtění. Jednotlivé odrůdy se mírou 

rezistence mezi sebou lišily - největších populačních hustot mšice dosahovaly na odrůdě pšenice 

dvouzrnky Rudico, nejmenších naopak na odrůdě pšenice jarní Libertina. 

Do budoucna je proto důležité dbát na pečlivý výběr genů, které se pro nové odrůdy použijí, neboť se 

ve zmiňované dvouzrnce nacházejí také geny zodpovědné za náchylnost pšenice ke mšicím. 

 Platková, H., Skuhrovec, J., Saska, P. 2020. Antibiosis to Metopolophium dirhodum (Homoptera: 

Aphididae) in Spring Wheat and Emmer Cultivars. Journal of Economic Entomology 113: 2979–

2985. https://doi.org/10.1093/jee/toaa234 

 

Objevení a popis nového aktinobakteriálního kmene, označeného 15TR583T 

Kmen byl izolován z podmáčené kyselé půdy shromážděné poblíž města Třeboň, Česká republika, a byl 

podroben polyfázické taxonomické charakterizaci. Byla provedena fylogenetická analýza založená na 

genu pro 16S rRNA a také byl sekvenován celý genom.  

Ukázalo se, že organismus tvoří individuální linii související s řádem Streptosporangiales, třída 

Actinomycetia. Kmen roste v bílých koloniích, aerobně, je Gram pozitivní. Hlavní mastné kyseliny 

(> 10%) byly iso-C, 16: 0, C16: 0, iso-C, 17: 1ω9 a 10-methyl-C, 17: 0. Vzorec mastných kyselin se 

lišil od všech vzorců aktuálně popsaných pro aktinobakteriální rody. Organismus obsahoval jako hlavní 

menachinony MK9 (H6) a MK9 (H8), které jej odlišovaly od ostatních aktinobakteriálních rodin. 

Polární lipidy jsou složeny z šesti dříve neidentifikovaných glykolipidů, neidentifikovaných 

fosfoglykolipidů, dvou neidentifikovaných fosfolipidů a dvou neidentifikovaných aminolipidů. Cukry 

obsahovaly jako hlavní složky galaktózu, xylózu a arabinózu. Typ peptidoglykanu byl s Alγ meso-

diaminopimelic kyselinou. Obsah G + C v genomové DNA byl 69,7 mol%. Výrazná fylogenetická 

poloha a neobvyklá kombinace chemotaxonomických charakteristik ospravedlňuje návrh Trebonia gen. 

nov., s typem druhu Trebonia kvetii sp. nov. (typ kmene 15TR583T = CCM 8942T = DSM 109105T), 

v rámci čeledi Treboniaceae fam. nov. 

 Rapoport, D., Ságová-Marečková, M., Sedláček, I., Provazník, J., Králová, S., Pavlinic, D., 

Beneš, Vl., Kopecký, J. 2020. Trebonia kvetii gen. nov., sp. nov., an acidophilic actinobacterium, 

and proposal of the new actinobacterial family Treboniaceae fam. nov. Int. J. Syst. Evol. 

Microbiol., 70, 5106-5114. DOI 10.1099/ijsem.0.004388 

 

Mapa rozšíření jednotlivých genetických linií Phytophthora cactorum v ČR – Nmap, specializovaná 

mapa 

Fytopatogenní druh Phytophthora cactorum poškozující jahodník stejně jako dalších 

cca 200 rostlinných druhů vykazuje hostitelskou specificitu, tzn., že genetické linie pocházející 

z jahodníku vykazují vůči tomuto hostiteli výrazně vyšší patogenicitu ve srovnání s genetickými liniemi 

z dřevinných hostitelů. Některé linie nejsou dokonce schopny vyvolat chorobu u jiného rostlinného 

druhu než u svého původního hostitele, do jisté míry existují i rozdíly v citlivosti k fungicidním látkám. 

Informace o přítomnosti konkrétní genetické linie v dané lokalitě tedy může pomoci při hodnocení 

rizika poškození porostu jahodníku tímto důležitým rostlinným patogenem a je důležitým předpokladem 

při plánování integrovaných ochranných opatření. 

https://doi.org/10.1093/jee/toaa234
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Výsledek navazuje na strukturu populace popsanou v populační studii druhu Phytophthora cactorum 

hodnotící genetickou variabilitu populací tohoto rostlinného patogenu a rovněž přítomnost různých 

genetických linií na různých druzích hostitelských rostlin. Mapa přináší nové informace o výskytu 

a genetické variabilitě významného patogena P. cactorum poškozujícího nejen jahodník, ale i další 

rostliny a je jediným známým dokumentem, který byl dosud publikován v takovéto míře a rozsahu. 

Uživatel mapy může využít nové informace pro zajištění trvale udržitelného pěstování jahodníku na 

konkrétní lokalitě (honu), tyto informace mohou vést k efektivnějšímu zavádění integrovaných systémů 

ochrany rostlin a tím i k rentabilní produkci tradičního českého drobného ovoce, tedy jahod. 

Specializovaná mapa s odborným obsahem byla standardním postupem certifikována Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod číslem UKZUZ 231599/2020 a je k dispozici 

odborné veřejnosti na odkaze přiloženém níže: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10bFhdIxm4MBCFGZ7OT_1OHK0m-
2DxfI6&usp=sharing 

 

C. 3.  Výzkumná excelence VÚRV, v. v. i. ,  - významné výzkumné úspěchy 
v roce 2020 

Mimořádné výsledky výzkumu pracovníků VÚRV, v.v.i., v roce 2020 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., je jednou z předních výzkumných institucí v oboru 

zemědělských věd v České republice. V roce 2020 bylo dosaženo mnoha významných publikačních 

výsledků, které byly publikovány v prestižních vědeckých a odborných časopisech. Bylo publikováno 

celkem 143 článků evidovaných na Web of Science (graf G1). Z tohoto počtu bylo až 69 % publikací 

v časopisech prvního a druhého kvartilu příslušných oborů (Q1/Q2). Rostoucí trend podílu publikací 

v kvalitních časopisech, společně s rostoucím podílem v časopisech s vyšším IF potvrzuje zvyšující se 

kvalitu vědecké práce výzkumných pracovníků ústavu.  

Z hlediska zaměření jsou naše vědecké práce publikovány zejména v časopisech oborů agronomie, 

rostlinných a environmentálních věd, potravinářství, entomologie, zoologie, zemědělského inženýrství, 

ekologie, genetiky a pedologie (graf G2). 

Z analýzy autorských podílů na publikacích za rok 2020 je patrné široké spektrum spolupracujících 

institucí a zemí, které se na vzniku společných vědeckých publikací podílely (graf G3). Jsou zde 

zastoupeny významné české výzkumné instituce – univerzity a ústavy Akademie věd, ale i zahraniční 

univerzity ze zemí jako jsou Itálie, USA, Velká Británie, Polsko, Německo, Čína, Francie a další. 

Databáze WoS v současnosti eviduje přibližně 2 978 vědeckých prací s afiliací VÚRV (graf G4). Tyto 

práce jsou citovány celkem 32 tisíc krát, přičemž jenom v roce 2020 byl počet citací přibližně 4500. 

Citační index VÚRV, v.v.i., každoročně vzrůstá, což je důkazem vysokého ohlasu výsledků výzkumu 

VÚRV, v.v.i., v mezinárodním vědeckém prostoru. Prvních 10 nejcitovanějších publikací je uvedeno 

v tabulce (Tab.1). 

 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10bFhdIxm4MBCFGZ7OT_1OHK0m-2DxfI6&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10bFhdIxm4MBCFGZ7OT_1OHK0m-2DxfI6&usp=sharing
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G1. Počet a struktura vědeckých publikací evidovaných v databázi Web of Science 

 

 

 

G2. Publikace evidované v databázi WoS z hlediska podílů oborového zaměření a typu publikace (počet 

publikací 143) 
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G3. Počet publikací evidovaných v databázi WoS z hlediska spoluautorství (instituce a země, počet 

publikací 143)  

 

 

 

G4. Statistické údaje publikací VÚRV, v.v.i., evidovaných v databázi WoS 
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Tab.1 Prvních deset nejcitovanějších publikací VÚRV, v.v.i. 

 

V kontextu národního zemědělského výzkumu si VÚRV udržel jedno z předních míst. Při hodnocení 

vybraných výsledků předložených výzkumnými organizacemi za roky 2017, 2018 a 2019 měl náš ústav 

nejvyšší (15%) podíl na kvalitních výsledcích, hodnocených stupněm 1 a 2 (graf G5).  
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G5. Hodnocení vybraných výsledků výzkumných organizací – obor zemědělských a veterinárních věd 

(podíl výsledků VO hodnocených stupněm 1 a 2 na celkovém počtu).  

 

 

Pracovníci ústavu získávají každoročně různá ocenění za mimořádné výsledky svého výzkumu. Tyto 

výsledky jsou také zdůrazněny Cenou ředitele VÚRV, v.v.i., udělovanou každý rok při konání Vědecké 

rady VÚRV, v.v.i., která oceňuje úsilí vedoucí k tvorbě originálních výsledků a nových poznatků 

v oblasti rostlinné výroby, zemědělských a environmentálních věd a zavádění výsledků těchto poznatků 

do zemědělské praxe. 

Vzhledem k opatření v důsledku nemoci COVID-19 se 14. zasedání vědecké rady VÚRV, v.v.i., konalo 

on-line formou a udělování cen ředitele bylo odsunuto na pozdější termín. Nicméně byl proveden výběr 

dosažených výsledků vědy a výzkumu a předávání cen bude následovat později. 
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Excelentní výsledky výzkumu oceněné cenou ředitele za rok 2020 

A. Výsledky, které byly v národním hodnocení výsledků výzkumu klasifikovány jako výsledky 

špičkové světové úrovně (získaly v hodnocení RV VVI podle Metodiky M17+ v rámci 

Modulu 1 - hodnocení H18+H19 známku „1“ – výsledek špičkové úrovně). 

 Erban, T., Halešová, T., Seifrtová, M, Kamler, M. Titěra, D. Způsob určení vlivu 

xenobiotika/xenobiotik na plod včely, zejména včely medonosné, v průběhu její metamorfózy. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., ALS Czech Republic, s.r.o., Výzkumný ústav 

včelařský, s.r.o. 2018. Patent číslo 307342. 

 Hubert, J., Stejskal, V., Athanassiou, C. G., Throne, J. E. Health Hazards Associated with 

Arthropod Infestation of Stored Products. Annual Review of Entomology, 2018, 63, 553-573. doi: 

10.1146/annurev-ento-020117-043218 

 Singh, K., Wegulo, S. N., Skoracka, A., Kundu, J. Kumar. Wheat streak mosaic virus: a century 

old virus with rising importance worldwide. Molecular Plant Pathology, 2018, 19 (9), 2193-2206. 

doi: 10.1111/mpp.12683 

 

B. Vědecké publikace s vysokým počtem citací (první autor z VÚRV, v.v.i.) 

Cena Dr. Pavelovi za mimořádný citační ohlas vědeckých publikací zaměřených na účinky 

esenciálních olejů a získání ocenění „Highly Cited Researcher 2020“  

 Pavela, R. Essential oils from Foeniculum vulgare Miller as a safe environmental insecticide 

against the aphid Myzus persicae Sulzer. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 

25(11), 10904-10910. doi: 10.1007/s11356-018-1398-3 (44 citací k 18. 1. 2021) 

 Pavela, R., Benelli, G., Pavoni, L., Bonacucina, G., Cespi, M., Cianfaglione, K., Bajalan, I., 

Morshedloo, M. R., Lupidi, G., Romano, D., Canale, A., Maggi, F. Microemulsions for delivery 

of Apiaceae essential oils-Towards highly effective and eco-friendly mosquito larvicides? 

Industrial Crops and Products, 2019, 129, 631-640. doi: 10.1016/j.indcrop.2018.11.073 

(43 citací) 

 Pavela, R., Sedlak, P. Post-application temperature as a factor influencing the insecticidal activity 

of essential oil from Thymus vulgaris. Industrial Crops and Products, 2018, 113, 46-49. 

doi: 10.1016/j.indcrop.2018.01.021 (39 citací) 

 Pavela, R., Pavoni, L., Bonacucina, G., Cespi, M., Kavallieratos, N. G., Cappellacci, L., Petrelli, 

R., Maggi, F., Benelli, G. Rationale for developing novel mosquito larvicides based on 

isofuranodiene microemulsions. Journal of Pest Science, 2019, 92(2), 909–921. 

doi: 10.1007/s10340-018-01076-3 (29 citací) 

 Pavela, R., Stepanycheva, E., Shchenikova, A., Chermenskaya, T., Petrova, M. Essential oils as 

prospective fumigants against Tetranychus urticae Koch. Industrial Crops and Products, 2016, 

94, 755-761. doi: 10.1016/j.indcrop.2016.09.050 (25 citací) 

 

Oceněné vědecké publikace dle nominace vedoucích odborů 

 Jágr M., Dvořáček V., Čepková P. H., Doležalová, J. 2020: Comprehensive analysis of oat 

avenanthramides using hybrid quadrupole‐Orbitrap mass spectrometry: Possible detection of new 

compounds. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 34(10), e8718 
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 Titera, J., Pavlu, V., Pavlu, L., Hejcman, M., Gaisler, J., Schellberg, J. Response of grassland 

vegetation composition to different fertilizer treatments recorded over ten years following 

64 years of fertilizer applications in the Rengen Grassland Experiment. Applied Vegetation 

Science, 2020, 23 (3), 417-427. doi: 10.1111/avsc.12499; IF: 2.574 

 Hubert, J., Nesvorna, M., Klimov, P., Dowd, S. E., Sopko, B., Erban, T. Differential allergen 

expression in three Tyrophagus putrescentiae strains inhabited by distinct microbiome. Allergy, 

2019, 74 (12), 2502–2507. doi: 10.1111/all.13921  

 

Oceněné aplikované výsledky dle nominace vedoucích odborů 

 Aulický R., Stejskal V., Hnátek J., Vokněr J. (2020): Provozní technologie fumigace dřev 

v mobilních fumigačních zařízeních. Ověřená technologie, Výzkumný ústav rostlinné 

výroby, v.v.i., LZD Kolín, a.s., 18. 12. 2020, 38 s. 

 Pavela, R. Bylinný nápoj. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Datum zapsání vzoru: 6/2020. 

Číslo vzoru: RP-FV-20. 

 Růžek, P., Kusá, H., Horký, T., 2020. Zařízení na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše 

s klínovým modelačním prvkem a bočními přítlačnými koly, Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i.; P&L, spol. s r. o. – ID: 190639  

 Růžek, P., Kusá, H., Horký, T., 2020. Zařízení na podpovrchovou aplikaci návnady na hraboše 

s razícím trnem a dlátem a zatlačovacím kolem, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; P&L, 

spol. s r. o.  

 Klíma, M., Kopecký, P., Prášil, I., Vítámvás, P., Kosová, K., Hýbl M. & Shmeit, Y. H. 2020. 

Odrůda tuřínu Ruzzini, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., kód odrůdy 5103659 

 

Cena RNDr. Madarasovi, Dr. Mayerové, Mgr. Stehlíkovi a Ing. Czakó za soubor aplikovaných 

výsledků zaměřených na hodnocení kvality půdní struktury 

 

 Patent: Madaras, M., Krejčí, M. Způsob stanovení stability půdních agregátů a zařízení pro toto 

stanovení. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Číslo patentu: 308456. Datum udělení 

patentu: 15.07.2020  

 Funkční vzorek: Madaras, M., Stehlík, M., Mayerová, M., Procházka, J. LED panel pro měření 

stability půdních agregátů pomocí aplikace SLAKES. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Datum zapsání vzoru: 01.10.2020. Číslo vzoru: FV-07-2020 

 Funkční vzorek: Madaras, M., Mayerová, M., Krejčí, R. Měřič stability půdních agregátů. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Datum zapsání vzoru: 01.10.2020. Číslo vzoru: 

FV-08-2020 

 Ověřená technologie: Madaras, M., Mayerová, M., Czakó, A. Způsob stanovení stability půdních 

agregátů pomocí optické detekce jejich rozpadu ve vodě. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Číslo technologie: VÚRV-OT-6/2019 

 Certifikovaná metodika: Madaras, M., Mayerová, M., Stehlík, M., Czakó, A. Stanovení kvality 

půdní struktury pomocí mobilních zařízení. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Číslo 

certifikované metodiky: VÚRV-10/2020  
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Cena Dr. Svobodovi, doc. Ovesné a Dr. Sovové za soubor nástrojů pro charakterizaci, šlechtění 

a kontrolu máku setého 

 

 Užitný vzor: Ovesná J., Svoboda P., Sovová T. 2020. Reakční směs pro diagnostiku délkového 

polymorfismu bi-funkčního genu STORR máku setého (Papaver somniferrum L.), č. užitného 

vzoru: 33425.  

 Metodika: Ovesná J., Vašek J., Svoboda P., Vejl P. 2019. Metodika identifikace odrůd máků 

(Papaver somniferum L.) splňujících parametry cechovní normy „Český modrý mák“ pomocí 

mikrosatelitních markerů. Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha. 15 s.: 

ISBN: 978-80-7427-318-6 

 Článek: Svoboda P., Vašek J., Vejl P., Ovesná J. 2020. Genetic features of Czech blue poppy 

(Papaver somniferum L.) revealed by DNA polymorphism. Czech Journal of Food Sciences, 

2020, 38 (3), 198-202. https://doi.org/10.17221/23/2020-CJFS 

 Článek: Vašek J., Čílová D., Melounová M., Svoboda P., Vejl P., Štikarová R., Vostrý L., 

Kuchtová P., Ovesná J. 2020. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy 

Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants; 9(1):10. https://doi.org/10.3390/plants9010010 

 

 

D. Hodnocení další a jiné činnosti  

D.1.  Hodnocení další činnosti  

Národní program konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity  

Řešení Národního programu genetických zdrojů rostlin (NPGZR) vyplývá ze zákona č. 148/2003 Sb. 

a z uzavřených mezinárodních dohod. Harmonogram prací jednotlivých kolekcí se řídí Akčním plánem 

na roky 2018–2022. Koordinaci a servisní činnosti (národní informační systém pro genetické zdroje 

rostlin GRIN Czech, dlouhodobé uchovávání semenných vzorků v genové bance) zajišťuje pro všechna 

pracoviště zapojená v ČR do NPGZR Genová banka ve VÚRV Praha – Ruzyně. Kryobanka ve VÚRV 

Praha – Ruzyně zajišťuje kryokonzervaci vegetativně množených druhů (chmel, brambory, réva vinná 

a vybrané druhy ovocných dřevin). V NPGZR bylo k 31. 10. 2020 v řádných kolekcích shromážděno 

56 286 položek, kdy počet generativně množených GZR byl 45 766 (81 %) a 10 520 položek byly 

vegetativně množené GZR (19 %). Z celkového počtu 56 286 položek bylo 44 915 volně dostupných 

pro uživatele a 11 371 položek dostupných pouze se svolením kurátora. Popisné záznamy jsou v IS 

u 38 816 položek, což je 69 % z celkového počtu řádných kolekcí. Podíl popsaných položek se každým 

rokem zvyšuje. Na Slovensko bylo do bezpečnostní duplikace přidáno 132 nových položek. Celkově je 

zde již uloženo 2 917 položek z řádných kolekcí. V rámci slavnostního aktu znovu otevření Globálního 

úložiště semen na Špicberkách po rekonstrukci bylo předáno 95 položek.  
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Obr. Globální úložiště na Špicberkách 

Ve sledovaném období bylo uživatelům z NPGZR poskytnuto 3 807 vzorků. Tým Fyziologie rostlin 

a kryobiologie se podílí na Národním programu aplikací metod kryoprezervace pro bezpečné 

a dlouhodobé uchování vegetativně množených rostlin při teplotě bodu varu kapalného dusíku (-196 °C) 

ve spolupráci s kurátory vegetativně množených rostlin. V kryobance VÚRV, v. v. i., je uloženo 

461 položek vegetativně množených druhů. V kolekcích spravovaných ve VÚRV v Praze přibylo v roce 

2020 do řádných kolekcí NPGZR 479 nových položek. 

V roce 2020 probíhalo na olomouckém pracovišti hodnocení, charakterizace, regenerace a konzervace 

genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin podle schválených metodik a byly při ní respektovány 

všechny mezinárodně platné standardy. Na pracovišti je v současnosti uchováváno 10252 položek 

genetických zdrojů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), z toho 

872 položek je množených vegetativně. V kryobance VÚRV, v.v.i., je uloženo 167 položek rodu 

Allium. V informačním systému Grin Czech jsou v současné době evidována pasportní data 

o 10252 položkách zelenin a LAKR. Do AEGIS je zařazeno 82 položek rodu Allium. Genetické zdroje 

zelenin a LAKR byly veřejnosti představeny na letní etapě mezinárodní výstavy Flóra Olomouc.  

 

 

Národní program mikroorganismů 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů 

hospodářského významu (NPGZM) sdružuje 22 sbírek u 13 organizací včetně VÚRV, v.v.i., který 

činnost NPGZM koordinuje. V rámci VÚRV je součástí NPGZM 8 sbírek mikroorganismů a drobných 

organismů, mimo VÚRV pak dalších 14 sbírek mikroorganismů. 

Koordinace NPGZM provozuje na serveru VÚRV, v.v.i., centrální databázi kmenů mikroorganismů ze 

všech 22 sbírek programu a prezentuje činnost NPGZM formou webových stránek v české a anglické 

verzi. Dále provozuje Centrální laboratoř NPGZM, která slouží jako poskytovatel standardních metod 

konzervace mikroorganismů, což je kryoprezervace a lyofilizace, které jsou mimo technické a finanční 

možnosti zejména menších sbírek. V roce 2020 bylo v Centrální laboratoři NPGZM kryokonzervováno 

252 kmenů a lyofilizováno 170 kmenů mikroorganismů. 

Sbírky v NPGZM mají ve svých fondech fytopatogenní a zoopatogenní viry, bakterie a houby, užitečné 

mikroorganismy jako jsou rhizobia, potravinářsky významné kvasinky, jedlé a léčivé houby. Součástí 

NPGZM jsou také dvě sbírky živočišných škůdců, provozované v rámci VÚRV, v.v.i. 
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Sbírky v rámci NPGZM udržovaly v roce 2020 celkem 9 620 kmenů mikroorganismů, z toho 

3 189 kmenů mikroorganismů v rámci sbírek VÚRV, v.v.i. 

Sbírky kultur mikroorganismů VÚRV, v.v.i. se pod společným názvem Kolekce kultur mikroorganismů 

VÚRV staly v roce 2020 členem světové organizace sdružující sbírky mikroorganismů WDCM (World 

Data Centre for Microorganisms).  

Pracovníci týmu Genetika a šlechtitelské metody se podílejí na uchování a dalším rozvoji sbírek 

mikroorganismů a drobných živočichů významných pro zemědělství (rzi a padlí travní). 

 

Obr. Přehled skupin organismů udržovaných v roce 2020 v rámci Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů 

 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných 

živočichů hospodářského významu 

Sbírka zemědělsky významných hub je zaměřena na uchovávání hub a houbám podobných organismů, 

které lze kultivovat v in vitro podmínkách na agarových živných mediích a které jsou z nějakého 

hlediska významné pro rostlinnou výrobu v České republice. Sbírka ke konci roku 2020 uchovávala ve 

svých fondech 753 kmenů hub a houbám podobných organismů. Ve sbírce jsou fytopatogenní, 

mykotoxinogenní, nematofágní druhy hub, houby využitelné pro biologickou ochranu a jedlé a léčivé 

houby. Z hlediska taxonomie nejvíce kmenů hub patří do skupiny Ascomycota a Basidiomycota, méně 

pak do skupin Oomycota a Zygomycota. Sbírkové kmeny jsou uchovávány kryoprezervované 

v kapalném dusíku, na šikmém agaru pod parafínovým olejem a ve formě lyofilizátů (možné pouze 

u kmenů, které vytváří spory nebo jsou v kvasinkovité formě). V roce 2020 sbírka poskytla 11 kmenů 

žadatelům z jiných institucí než z VÚRV, v.v.i. 

 

Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV 

V roce 2020 byla oficiálně ustanovena Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV, která má mezinárodní 

akronym VURV a která je složena ze šesti sbírek kultur mikroorganismů (Sbírka fytopatogenních virů 

(VURV-V), Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B), Sbírka půdních 

bakterií (VURV-R), Sbírka biotrofních hub (VURV-A), Sbírka jedlých a léčivých makromycetů 

(VURV-M) a Sbírka zemědělsky významných hub (VURV-F), které se účastní NPGZM. Kolekce má 

ve svých fondech kmeny mikroorganismů, které jsou uchovávány za podpory NPGZM i mimo NPGZM. 

Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV byla v roce 2020 registrována ve World Data Centre for 
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Microorganisms (WDCM) pod číslem 1236. V roce 2020 Kolekce zaslala přihlášku do World 

Federation for Culture Collections (WFCC), ale dosud nebylo jednání o členství ve WFCC ukončeno. 

 

Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting podle nařízení EU 

882/2004 

Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting ustavená podle nařízení EU 

882/2004 je členem Evropské sítě GMO laboratoří (ENGL), partner Evropské referenční laboratoře 

a slouží potřebám státních dozorových a kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ, ČIŽP) pro kontrolu 

geneticky modifikovaných potravin a krmiv a také pro kontrolu pravosti vybraných komodit, osiv 

a sadby. Laboratoř v r. 2020 prošla úspěšně pravidelnou dozorovou návštěvou národního akreditačního 

orgánu Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle novelizované normy CSN ISO 17025:2018. 

Dozorová návštěva neidentifikovala žádné neshody, kritéria daná normou ISO 17025:2018 a příslušným 

MPA laboratoř plní. Jako zkušební laboratoř může provádět zkoušky ve flexibilním rozsahu akreditace 

v oblasti detekce GMO, prověření autenticity potravin a odrůdové pravosti. Škála zkoušek prováděných 

v NRL je široká, protože na světovém trhu se vyskytuje více než 280 odlišných geneticky 

modifikovaných plodin. Do EU je povoleno dovážet přes 100 odlišných typů GM modifikovaných 

plodin. V roce 2020 laboratoř sledovala uvolňování GMO do oběhu v EU, nové žádosti o uvolnění 

a vývoj nových GMO mimo EU. Laboratoř vypracovala návrh postupu implementace detekce 

a kvantifikace nově schvalovaných GMO. V roce 2020 se prováděly analýzy vzorků především pro 

SZPI dle smlouvy a plánu práce a ÚKZÚZ. Celkem bylo analyzováno pro státní správu v rámci MZe 

43 vzorků a provedeno 599 analýz. Celkem bylo provedeno 1144 PCR analýz (interní geny, transgeny, 

SSR markéry). Vzorky byly analyzovány akreditovanými metodami podle SOP 1, 3, 8, 9 a 10 (skríning, 

fingerprinting, identifikace a kvantifikace GMO) a s použitím metod zavedených v rámci flexibilního 

rozsahu akreditace. Laboratoř identifikovala vzorky nepovolené transgenní papáji, informaci předala 

zadavateli (SZPI) a připravila hlášení do systému RASFF. Byl proveden monitoring trhu zaměřený na 

konzervované výrobky (paštiky, párky).  

Cílem roku 2020 bylo také posoudit potenciál multiplex PCR jako nové perspektivní metody. Byly 

provedeny základní experimenty. V rámci Evropské sítě GMO laboratoří ENGL se v r. 2020 laboratoř 

účastnila 2 srovnávacích testů výkonnosti, které potvrdily kvalitu laboratoře. Podařilo se optimalizovat 

multiplexové reakce pro zajištění vyšší produktivity práce. Laboratoř dále analyzovala odrůdovou 

pravost vzorků vybraných hospodářsky významných druhů pro privátní sektor. 

 

Referenční laboratoř elektroforézy proteinů  

Činnost laboratoře zahrnovala pravidelnou roční aktualizaci databáze elektroforetických spekter 

zásobních proteinů zrna pšenice a ječmene o odrůdy nově registrované v ČR. Současně byly 

shromážděny a připraveny nové etalony elektroforetického spektra gliadinů u všech v ČR 

registrovaných odrůd pšenice špaldy včetně vybraných významných zahraničních odrůd. 

Dále byly prováděny placené expertízy stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty pomocí 

elektroforetických metod u sporných vzorků pšenice a ječmene pro soukromé zadavatele (výrobce 

a distributory osiv, mlýny, šlechtitelské organizace aj.). Celkem se jednalo o 6 různých organizacích 

a celkem cca 10 samostatných objednávek. Dále služby zahrnovaly vybrané rozbory obilného zrna pro 

dalších 5 soukromých zemědělských subjektů. 
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V rámci činnosti laboratoře byly i v loňském roce prováděny mezilaboratorní zkoušky metod 

elektroforézy hlízových proteinů bramboru ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským, s.r.o. 

Havlíčkův Brod.  

 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí byl ustaven při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, 

v. v. i., v Praze - Ruzyni na základě usnesení vlády č. 1320/2002, které zavádí novou Strategii zajištění 

bezpečnosti (nezávadnosti) potravin jako odpověď na vývoj v EU a v návaznosti na nařízení č. 178/2002 

Evropského parlamentu a Rady. Dodatkem č. j. 23833/03-3020 ke zřizovací listině byla činnost 

Vědeckého výboru zařazena k hlavním činnostem VÚRV, v.v.i., v Praze - Ruzyni. Výbor funguje od 

1. srpna 2002. Ve Výboru pracují přední odborníci z univerzit a výzkumných ústavů z celé České 

republiky. Vědecký výbor má v současné době 14 členů. Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 

52 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem patnáct seminářů pro odbornou veřejnost. V rámci 

Výboru bylo zpracováno 125 vědeckých studií a vypracováno 48 odborných stanovisek pro Koordinační 

skupinu bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Činnost Výboru je prezentována na webových 

stránkách http://www.phytosanitary.org. 

V roce 2020 proběhlo z důvodu pandemie choroby Covid-19 a omezenému pohybu osob pouze jedno 

zasedání Vědeckého výboru ze tří plánovaných a nepodařilo se uskutečnit odborný seminář „Aktuální 

problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: bezpečnost potravin a nové 

potraviny“. Byly vypracovány celkem tři studie zaměřené na šíření nových invazivních a expanzivních 

živočichů, nových houbových patogenů dřevin a okrasných rostlin, na možnosti regulace populace 

hraboše polního v zemědělské krajině a vypracovány celkem 3 odborná stanoviska pro Koordinační 

skupinu bezpečnosti potravin při MZe. Vědecký výbor dále předal důvodovou zprávu k novele vyhlášky 

č. 58/2018 Sb. „o doplňcích stravy a složení potravin“, odborná stanoviska s vypořádáním připomínek 

Státního zdravotního ústavu a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a doplněnou studii s českým seznamem 

BELFRIT. 

 

Referenční laboratoř diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům a monitoringu cizích 

expanzivních druhů plevelů na území ČR 

Činnost laboratoře byla zaměřena na diagnostiku rezistence vůči herbicidům ALS především plevelů 

Apera spica venti, Alopecurus myosuroides a Kochia scoparia. Prováděn byl monitoring v ČR s hlavním 

zaměřením na královohradecký kraj. Získané výsledky byly publikovány a prezentovány na seminářích 

a konferencích a byly zveřejněny v knižní publikaci: 

 Štrobach, J. – Mikulka J. (2020) Biologie a regulace jednoděložných plevelů. Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 55 s., ISBN 978-80-7427-341-4. 

 

Laboratoř analýz půd a rostlin 

V laboratoři analýz půd a rostlin jsou používány vybrané půdní testy pro stanovení živin dostupných 

pro rostliny. Laboratoř dále provádí mineralizační rozklady půd a rostlin na stanovení celkového obsahu 

živin, mikroprvků i rizikových prvků. Pro stanovení obsahu prvků ve výluzích a mineralizátech je 

k dispozici ICP-OES spektrometr. Obsahy celkového dusíku, NO3-N, NH4-N, chloridů a celkového 

fosforu jsou stanovovány kolorimetrickými metodami.  

http://www.phytosanitary.org/
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V roce 2020 byl zprovozněn plně automatizovaný izotopový hmotnostní spektrometr Isoprime 

PrecisION spojený s elementárním analyzátorem VarioPYRO cube CNSOH od firmy Elementar, který 

má širší možnosti uplatnění (je rozšířen o analýzy H a O) než předcházející přístroj. EA-IRMS se 

využívá pro analýzu stabilních izotopů C, N, S, H, O (tj. 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S, 18O/16O, 

2H/1H) v pevných vzorcích především rostlin, půd a statkových, příp. organických hnojiv. Využití 

analýzy diskriminace 13C je součástí řady projektů v široké oblasti šlechtění a adaptace k suchu, 

společně s novou možností analýzy izotopů kyslíku dává možnost fenotypové charakterizace velkého 

objemu genetických zdrojů z hlediska reakce na sucho, hospodaření rostlin s vodou, fyziologie vodního 

stresu, dále slouží k určení zdrojů, dynamiky a koloběhu organické hmoty v půdě, monitoringu 

a účinnost závlah v pokusných i provozních podmínkách, stáří a původu vody, včetně koloběhu 

v rostlinách či dalších organizmech. Stanovení poměru izotopů 15N:14N v rostlinách se využívá 

k odlišení dusíku odebraného z půdní zásoby od dusíku z aplikovaných hnojiv a určení jejich účinnosti.  

 

Nitrátová směrnice 

V roce 2020 pracovníci VÚRV, v.v.i., koordinovali a prováděli činnosti zaměřené na evaluaci 4. akčního 

programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) i získání dalších vědeckých 

a technických údajů o přeměnách a pohybu dusíku v půdě. Další výsledky, získané v rámci šetření 

v zemědělské praxi byly statisticky vyhodnoceny pro účely řešení dalších etap projektu, včetně 

zpracování podkladů pro aktualizaci „Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)“, 

kterou vzala vláda ČR na vědomí dne 8. června 2020 (usnesení č. 623). Získané poznatky byly využity 

i při finalizaci pravidel 5. akčního programu na období 2020–2024, vyhlášeného v nařízení vlády 

č. 277/2020 Sb., kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu.  

 

Dlouhodobé pokusy  

VT01 koordinuje za ČR mezinárodní dlouhodobé polní pokusy IOSDV (Internationaler Organische 

Stickstoffdüngungsdauerversuche, od roku 1983). V pokusech jsou na dvou stanovištích s různými 

půdními a klimatickými podmínkami (Lukavec, Ivanovice na Hané) aplikovány ke statkovým hnojivům 

(hnůj nebo sláma v kombinaci s meziplodinou) stupňované dávky minerálních hnojiv. Je sledován jejich 

dlouhodobý vliv na výnos a kvalitu pěstovaných plodin. Pokračuje také dlouhodobý pokus s různými 

technologiemi zpracování půdy od roku 1995 (orba, redukované zpracování do 10 cm, bez zpracování). 

V rámci pokusu jsou ověřovány nové způsoby hnojení plodin s ohledem na konkrétní technologii 

zpracování půdy. Dále je zjišťován vliv zpracování půdy na emise skleníkových plynů 

a sekvestraci C v půdě. 

VT03 koordinuje dlouhodobé polní pokusy v Praze – Ruzyni, které byly založeny v roce 1955 a patří 

mezi nejstarší stacionární polní pokusy v České republice. V pokusech jsou aplikované různé druhy 

statkových hnojiv a stupňované dávky minerálních hnojiv (N, P, K), je sledován vliv osevních sledů na 

výnos a kvalitu produkce. Dále koordinuje dlouhodobé polní pokusy „VOP“ od roku 1956 na třech 

stanovištích s různými půdními a klimatickými podmínkami (Lukavec, Čáslav a Ivanovice na Hané). Je 

sledován dlouhodobý vliv minerálních hnojiv (N, P, K a Mg) a hnoje na výnos plodin a kvalitu produkce. 

Na stanovišti Pernolec je sledován vliv dlouhodobé aplikace kejdy a minerálních hnojiv na výnos 

pěstovaných plodin. 
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V08 - V Jizerských horách probíhají dlouhodobě výzkumné práce zaměřené na obhospodařování 

travních porostů na následujících pokusných stanovištích:  

 Oldřichov v Hájích - pastevní experiment založen roku 1998 (poháňková pastvina) 

 Mníšek u Liberce - experiment se sečením a mulčováním založen roku 1997 (ovsíková louka) 

 Filipov - experiment se sečením mulčováním založen roku 2000 (ovsíková louka) 

 „Pralouka“ u osady Jizerka - experiment s různou frekvencí seče založen roku 1999 (trojštětová 

horská louka) 

 Horní Maxov - experiment s různým způsoby managementu na regulaci orobince založen roku 

2005 (vlhká pcháčová louka) 

 

Poradenství v oblasti zemědělství 

Pracovníci VÚRV, v.v.i., poskytovali zemědělské veřejnosti poradenské a konzultační služby, a to 

různými formami konzultací – osobní, telefonická, elektronická, příp. písemná. Tyto konzultace byly 

i v roce 2020 poskytovány zdarma, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství 9. F. i. „Podpora 

poradenství v zemědělství zaměřená na odborné konzultace“. V souladu s podmínkami dotace byl 

průběžně evidován počet odborných konzultací, včetně použité formy konzultací a obsahového 

zaměření dotazů, s cílem zmapování kritických oblastí a činností ve výrobní praxi v resortu. V roce 2020 

bylo vykázáno celkem 951 konzultací (z toho 539 telefonických, 352 elektronických, 8 písemných 

a 52 osobních v místě našeho pracoviště). Celkový počet konzultací byl však vyšší, ne všechny se totiž 

podařilo zaznamenat a požadovaným způsobem vykázat.  

V roce 2020 poskytl řešitelský tým č. 21 - Rostlinolékařská bakteriologie poradenské služby: podniku 

BRAMKO Semice ve věci fyziologické poruchy „černé srdce hlíz bramboru“ (blackheart), příčin jejího 

vzniku a preventivních opatření; podniku Farma Bílovice, s.r.o., ve věci mikrobiologické analýzy 

výhonů meruňky s příznaky nekrózy v dřevní části, příčin a možných dopadů na zdravotní stav 

ovocných stromů; podniku Selekta Pacov, a.s., ve věci diagnostiky toxického působení manganu na 

rostliny bramboru; pro podnik Moravoseed, a.s., ve věci mikrobiologické analýzy listů papriky na 

přítomnost bakteriálních patogenů; podniku Prograin Zia, s.r.o., ve věci mikrobiologické analýzy vzorku 

osiva sóji na přítomnost původce bakteriální spály sóji, bakterie Pseudomonas savastanoi pv. glycinae; 

pro podnik RINAGRO, a.s. ve věci mikrobiologické analýzy vzorků rostlin hrachu s příznaky hniloby 

kořenů; podnikům EKOFRUKT Slaný, s.r.o., PATRIA Kobylí, a.s., a Pomona Těšetice, a.s., ve věci 

snížení životnosti a předčasného odumírání meruňky vlivem infekce bakteriálními patogeny; podniku 

Ökoplant International, s.r.o., ve věci analýzy výchozích roubových materiálů meruňky na přítomnost 

původců předčasného odumírání; podniku VESA Velhartice, a.s., ve věci testování výchozího 

množitelského materiálu bramboru na přítomnost karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus. 

 

D.2.  Hodnocení jiné činnosti  

Jiná činnost je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jiná činnost byla prováděna 

pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., a to na základě živnostenských 

oprávnění. Rozsah jiné činnosti je stanoven maximálně do výše 20 % z celkových finančních výnosů 

činnosti ústavu. V roce 2020 tak činil tento podíl 6,54 %, ve výši 19 383 894,- Kč což představuje pokles 

o 12,04 % v absolutním vyjádření méně o 2 653 926,- Kč, tj. 87,96 % oproti roku 2019. 
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Celkem byly v rámci jiné činnosti uskutečněny aktivity sledované v 32 zakázkách a pouze jediná 

zakázka byla skončena se ztrátou 243 598,65 Kč. Souhrnně bylo v jiné činnosti dosaženo celkového 

výsledku hospodaření ve výši 7 945 842,67 Kč před zdaněním. Detailní rozpis je uveden v Příloze 

v účetní závěrce (v kapitole 4.4 Rozbor výnosů a nákladů). 

Pokusné stanice zabezpečují provádění polních pokusů i na zakázku pro ostatní instituce jako jsou 

univerzity, výzkumné ústavy (Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka, Český hydrometeorologický ústav) a také privátní subjekty (Ad 

Terram BV, Agra Group, Amagro, Arysta LifeScience, BASF, Caussade, CEZEA - šlechtitelská stanice, 

DLF Seeds, EGT system, K+S KALI, Limagrain CE, MONSANTO, Oseva Agro Brno, Oseva PRO, 

Pioneer Hi-Bred NES, Primagra, RAGT, Saaten Union, Selgen , Soufflet Agro, SPZO, Syngenta, VP 

Agro) pro které zajišťuje převážně pokusy ověřovací, registrační a demonstrační. Odbor 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. 

Vedle polních pokusů byly poskytovány VÚRV, v.v.i., další služby v oblasti analýzy a hodnocení 

vzorků, poskytování odborných stanovisek pro privátní i veřejný sektor (Univerzita Hradec Králové, 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Moravské zemské muzeum, Teva Czech Industries, La Lorraine, 

Chocoland). 

 

D.3.  Hodnocení smluvního výzkumu  

Do smluvního výzkumu jsou započítány pouze aktivity definované v článku 2.2.1. Rámce společenství 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a aktivity upřesněné v kapitole č. 6 

Metodického pokynu k vyplnění Přílohy 1 Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na 

období let 2018 - 2022. V tabulce uvádíme hodnoty smluvního výzkumu za období 2015 – 2020.  

PODPORA PROJEKTŮ SMLUVNÍHO VÝZKUMU 

ROK Hodnota 

2015 16 625 tis. Kč 

2016 14 125 tis. Kč 

2017 16 775 tis. Kč 

2018 16 550 tis. Kč 

2019 16 350 tis. Kč 

2020 16 814 tis. Kč 
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E. Spolupráce v  oblasti zemědělské praxe  

Spolupráce se zemědělskou praxí v oblasti výzkumu 

Dne 16. 6. 2020 podepsali zástupci VÚRV, v.v.i. a společnosti SEED Service s.r.o. memorandum 

o spolupráci, které je výsledkem mnohaleté spolupráce mezi oběma institucemi. Oba subjekty se 

zavazují v rámci licenční smlouvy využívat odrůdy VÚRV v rámci množení a zavádění do zemědělské 

praxe. VÚRV poskytne síť pokusných stanic ke společným akcím a k množení materiálu Seed Service. 

Obě instituce se dohodly, že budou strategicky spolupracovat na národních a mezinárodních projektech 

a na výzkumných a vzdělávacích akcích, na akcích pro širokou zemědělskou veřejnost, polních dnech, 

domácích a zahraničních výstavách. Aktivně budou spolupracovat při transferu výsledků do zemědělské 

praxe pro uživatele výsledků výzkumu. 

 

 
 

Obr. Firma SEED Service, s.r.o., podpis memoranda 

 

 

Cílem spolupráce s Podravkou Lagris a.s. a EkoFrukt a.s. je vývoj nechemických metod (např. 

ochranných obalů potravin a řízených atmosfér) k omezení infestace produktů skladištními škůdci. Dále 

spolupracuje s Lučebními závody Draslovka Kolín a.s. na validaci metody použití fumigantu EDN® 

k mitigaci kůrovcové kalamity. V roce 2020 pokračovala nová forma spolupráce s firmou PelGar s.r.o. 

jejím cílem je vývoj nové nástrahy na hraboše polního. 

Spolupráce s firmou Selgen a.s. je o rezistenci obilnin vůči virózám, detekci virových patogenů u odrůd 

obilnin např. pro export osivářského materiálu, konkrétně se jednalo o predikci celkových 

avenanthramidů v ovesném zrnu jako efektivního selekčního nástroje pro výběr perspektivních 

genotypů po křížení pro firmu Farmet a.s., pro kterou byl úspěšně vyvinut vhodný model pro jejich 

vlastní systém kompaktního MicroNIR spektrometru umožňující predikci sušiny, obsahu bílkovin 

a olejnatosti u intaktního semene řepky.  

OSEVA a.s. to je dlouhodobá spolupráce v oblasti virových chorob řepky, hodnocení odrůdových 

pokusů na rezistenci a řešení společných projektů. V oblasti šlechtění řepky olejky, brukvovitých 

zelenin a stanovení rezistence obilnin k abiotickým stresům spolupracujeme dále se společnostmi 
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SELGEN a.s., Selton s.r.o., Ditana s.r.o., Agrotest fyto s.r.o., SEMPRA Praha, a.s., AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s.r.o., MORAVOSEED CZ a.s., OSEVA PRO s.r.o a OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.  

S firmou AGROSSyn Klíčany probíhá spolupráce v zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti 

hmyzím škůdcům v precizním zemědělství. Diagnostika a monitoring výskytu obilných virů a u dalších 

důležitých zemědělských plodin probíhá ve spolupráci s celou řadou soukromých zemědělců 

hospodařících v okresech v okolí VÚRV, v.v.i. jako například Jiří Urban v Beřovicích, Aleš Urban 

z Drnova, Václav Chroust ze Mšených Lázní, David Slavík, Šlapanice, Ladislav Krupička z Dobrovíze, 

Miroslav Rajtora z Chýně u Prahy. 

S firmami Semo a.s. Smržice a Moravoseed s.r.o. spolupracujeme v oblasti zelenin, na genotypizaci 

odrůd dřeňového hrachu s firmou Semo a.s. a odrůdové pokusy se sojou s firmou Prograin ZIA, s.r.o.  

Pro firmu Allivictus, s.r.o. je formou smluvního výzkumu prováděn prebreeding česneku. Na vývoji 

nových inokulačních látek pro leguminózy s výrobnou očkovacích látek spolupracujeme s Farmou 

Žiro, s.r.o. 

V oblasti fytochemie jsme spolupracovali v roce 2020 formou poradenství a servisních analýz 

s firmami: NWT a.s. - na kvalitě rajčat, Teva Pharmaceuticals - na kvalitě narcisů, Trumf s.r.o. - 

sledování technologie extrakce.  

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí při různých úrovních vstupů a zpracování půdy řešíme společně 

s firmami LUPOFYT Chrášťany, s r.o. a Okresní agrární komorou v Rakovníku. Ověřování nových 

technologií a strojů pro efektivnější zadržení vody ze srážek a omezení eroze při pěstování brambor 

řešíme s firmou ZAS Věž a.s. a společnost Předměřická a.s. s námi spolupracuje na vývoji 

půdoochranných technologií pro pěstování zeleniny pod závlahou. 

Společnosti Selekta Pacov a.s., ZD Velká Chyška, VOD Jetřichovec, Agrocentrum Hrušovany spol. 

s r.o. se podílejí na implementaci akčního programu Nitrátové směrnice, hospodaření ve zranitelných 

oblastech, změny v agrotechnických postupech a výživě rostlin s cílem omezení reziduálního obsahu 

nitrátů v půdě a rizika znečištění vod zejména v meziporostním období. 

Spolupráce v oblasti nakládání s bioodpady, zejména zemědělského využití kalů ČOV probíhá se 

společností Kobra Údlice s.r.o. a testování aplikace digestátů z BPS na zemědělské půdě včetně 

uplatnění inhibitorů nitrifikace řešíme se ZD Čechtice a Mořina. 

Demofarmy ZOD Brniště, a.s., a Družstvo Vysočina s námi spolupracují v oblasti optimálního 

hospodaření s organickou hmotou, půdoochranných technologií, zlepšení využití vody ze srážek a živin 

z aplikovaných hnojiv, problémů s půdní strukturou i přemnoženým hrabošem polním, spolupodílejí se 

na přípravě metodik polních pokusů, konzultací nebo doporučeních pro výživu rostlin a hnojení. 

 

Dále spolupracujeme především v rámci projektové spolupráce NAZV a TAČR s firmami: 

PRO-BIO obchod. spol. s r.o., Agrokomplex OHŘE, a.s., Sady s.r.o. Bílé Podolí, BIOCONT 

LABORATORY s.r.o., Sady Klášterec nad Ohří s.r.o., HANKA MOCHOV s.r.o., Ing. Jan Procházka, 

Tereos TTD a.s., Nutricia DEVA a.s., AGRO Chomutice a.s., Zelinářská unie Čech a Moravy a.s., 

Ovocnářská unie ČR z.s., BRAMKO s.r.o., Farma Bílovice s.r.o., Ökoplant International s.r.o., PATRIA 

Kobylí a.s., Pomona Těšetice a.s. Biobest, ALS Czech Republic, Obalový institut SYBA s. r. o, 

Výzkumný ústav včelařský s.r.o., RINAGRO a.s., VESA Velhartice a.s., ZD Podlesí Ročov, Agra Group 

a.s., Agro CS a.s. Ing. Pavel Cvrček s.r.o, White s.r.o., Pivovar Kamenice nad Lipou s.r.o., FYTOS - 

ovocná a okrasná školka Plzeň, Agrinova Services s.r.o., AGROEKO s.r.o., LABORATOŘ 

POSTOLOPRTY s.r.o., CleverFarm a.s., Leading Farmers CZ a.s, AGRA GROUP a.s., Workswell 
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s.r.o., TELINK s r.o., Zemědělská společnost Chráštany s.r.o, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Jahodárna 

Vraňany, Řepařský institut s.r.o., Limagrain Central Europe Cereals s.r.o., RAGT Czech s.r.o., Rolnické 

družstvo Bezno Ampelos, Jan Holub s.r.o., Jan Kozák, Ovocné školky a sady Petr Buřil, VITROTREE 

BY BATTISTINI s.r.o., Zahradnictví Podloucký, Jiří Hodan, VH Agroton, WEKUS s.r.o., MONTS 

s.r.o., STAVOS a.s., NutriVet s.r.o., ZOO Chomutov, Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s, 

AGROSPOL Knínice a.s., AGREKO Žamberk, spol. s r.o, Zemědělské družstvo Lipová, AGROKOP 

HB s.r.o.  

 

Odborné semináře pro praxi a přednášky  Místo a forma konání Datum konání 

Bilance živin, nitrátová směrnice, plnění 

standardů DZES, Změny v cross compliance, 

protierozní vyhláška 

Janovice u Polné 27. 5. 2020 

Polní den  Humpolec 24. 6. 2020 

Polní den  Javorník 24. 6. 2020 

Polní den „řepka a pšenice“ Líšany u Rakovníka 25. 6. 2020 

Agroenviromentální opatření v zemědělství on- line 2. 12. 2020 

Současné hospodaření na zemědělské půdě 

v měnících se podmínkách prostředí - SOM 

(půdní hmota) 
Praha 10.-12. 12. 2020 

Správný výběr odrůd řepky olejky  Plzeň-Litice 5. 6. 2020 

Osivo - intenzifikační faktor při pěstování řepky 

olejky  
Koloveč 24. 6. 2020 

Pěstování směsí odrůd řepky olejky  Chrášťany,  25. 6. 2020 

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky   VÚRV, v.v.i. 11. 2. 2020 

Dusík v půdě a aktuální problémy v agrotechnice 

u cukrovky  
Kočí 19. 2. 2020 

Agrotechnika v suchých oblastech  Větrný Jeníkov 3. 2. 2020 

Výstupy monitoringu škodlivých organizmů 

v roce 2019  
Skalský dvůr 27. 1. 2020 

Hnojení obilnin po letošní zimě a vhodné 

agrotechnické postupy při jejich pěstování 

v sušších oblastech  

Rakovník 6. 2. 2020 

Zdravotní stav rostlin ve vztahu ke hnojení 

a zpracování půdy  
Opava 13. 2. 2020 

Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu 

a produkci bioplynu v BPS/Využití C3 a C4 

plodin vyšlechtěných v GB, VÚRV Praha - 

Ruzyně na produkci biomasy a výrobu bioplynu  

Hotel Termal Mušov, 

a.s., Pasohlávky  
30. 1. 2020 

Komentovaná přehlídka polních pokusů 

s genetickými zdroji ozimého ječmene, tritikale 

a tritordea pro pracovníky MZE ČR 
VÚRV, v.v.i. 30. 6. 2020 

Výživa a hnojení ozimé řepky na jaře  Kralovice 21. 2. 2020 

Zdravotní stav rostlin ve vztahu ke hnojení 

a zpracování půdy  
Kokory 4. 2. 2020 
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Komentovaná prohlídka polních pokusů 

a technologií Genové banky Praha, kolekce odrůd 

čiroku zrnového, pro pracovníky výzkumné 

stanice Chomutov  

VÚRV, v.v.i. 9. 9. 2020 

Podpora biodiverzity a přirozených nepřátel 

škůdců na našich polích.  
Horní Branná 20. 2. 2020 

Komentovaná přehlídka polních pokusů 

s genetickými zdroji čiroku a béru pro pracovníky 

firmy Agrospol, Malý Bor a.s. a VOD Kadov  

VÚRV, v.v.i. 4. 9. 2020 

Výživa a hnojení rostlin zaměřené zejména na 

ozimou řepku, pšenici a kukuřici; Půdoochranné 

technologie zpracování půdy pro kukuřici 

v návaznosti na DZES  

Choryně 25. 2. 2020 

Drátovci na našich polích  Střítež 5. 2. 2020 

Dusík v půdě a aktuální problémy v agrotechnice 

u cukrovky  
Dobrovice 20. 2. 2020 

OBČANSKÁ VĚDA jako důležitý prostředek 

sledování šíření invazních organismů  

Gymnázium na Vítězné 

Pláni 
13. 2. 2020 

Význam organické hmoty v půdě při pěstování 

zeleniny  
Skalský Dvůr 27. 1. 2020 

Vliv pesticidů a dalších cizorodých látek na 

necílové organismy  

Dům přírody Moravského 

krasu, Skalní mlýn, 

Blansko 

11. 2. 2020 

Hnojení porostů OŘ a OP po zimě 2019/20 a 

porovnání různých způsobů zakládání porostů JJ  
Všeradice 7. 2. 2020 

Včelí pastva na míru aneb hodnocení současného 

stavu a možností, jak vylepšit potravní nabídku 

včel v blízkém okolí.  

Hrachovec 12. 1. 2020 

Typy odrůd řepky olejky  Slatiny 4. 6. 2020 

Vývoj odrůd řepky olejky v budoucnosti  Humburky 8. 6. 2020 

Hledají se plodiny do suchých podmínek  VÚRV, v.v.i. 14. 5. 2020 

Přednáška - "Inspirace z pokladnice Genové 

banky", přednáška pro osivářskou firmu SEED 

SERVICE a redakci Profi Press  
VÚRV, v.v.i. 17. 4. 2020 

Komentovaná prohlídka demonstračních pokusů 

GB pro pracovníky MZe environmentálních 

strategií  

VÚRV, v.v.i. 30. 6. 2020 

Přednáška - představení excelentního výsledku za 

rok 2019 "kolekce multifunkčních odrůd čiroku 

a bérů vyšlechtěných na pracovišti VÚRV"  

VÚRV, v.v.i. 23. 1. 2020 

Den odborné diskuse  VÚRV, v.v.i. 16. 1. 2020 

Komentovaná prohlídka demonstračních pokusů 

Genové banky, kolekce ozimé a jarní pšenice, 

C4 plodin (čirok, bér)  

VÚRV, v.v.i. 23. 6. 2020 
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Perspektiva ochrany rostlin v konvenčním 

zemědělství  
on-line 22. 10. 2020 

Voda ve výživě rostlin - přednáška Pohoří u Dobrušky 20. 2. 2020 

Pšenice 2020 on-line 3. 12. 2020 

Školení pro agronomy a hospodáře na orné půdě on-line 24. 11.2020 

Letní Flora Olomouc Olomouc  20.-23. 8. 2020 

Naše pole Nabočany 23. 6. 2020 

 

Spolupráce s univerzitami a školami 

Spolupráce se školami a univerzitami je zaměřena na společné řešení výzkumných projektů, výchovu 

tuzemských i zahraničních studentů, odborné přednášky, konzultace diplomantů a doktorandů. Naši 

výzkumní pracovníci jsou také členy vědeckých a oborových rad jednotlivých fakult univerzit. 

Spolupráce probíhá také se středními školami jako je např. Masarykova střední škola chemická v Praze 

(kde probíhají odborné praxe apod.). 

V rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných 

živočichů hospodářského významu“ probíhá spolupráce v oblasti uchovávání genetických zdrojů 

mikroorganismů s Přírodovědeckou fakultou (PřF) Univerzity Palackého, PřF Univerzity Karlovy a PřF 

Masarykovy Univerzity. 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 

V roce 2020 spolupráce s ČZU zahrnuje společné řešení výzkumných projektů NAZV a TAČR. 

 Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora. 

 Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou. 

 Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na 

ochranu rostlin a antirezistentní strategie. 

 Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany 

proti erozi, stabilizace výnosu a kvalita produkce.  

 Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu. 

 Inovace integrované ochrany bramboru proti mandelince bramborové založené na nových 

poznatcích genetických a biologických charakteristik. 

 Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu. 

 Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy 

pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurence schopnosti pěstitelů 

brambor. 

 Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do 

půdy. 
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 Světově nová technologie aplikace přípravku Ethandinitryl (EDN) k ošetření půdy a půdních 

substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu. 

 Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených 

v surovinách v ČR a EU. 

 Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy. 

 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta 

V roce 2020 spolupráce s UK zahrnuje společné řešení výzkumných projektů NAZV a GAČR. 

 Manipulují intracelulární parazitické bakterie Cardinium a Wolbachia koprofágii a tím 

horizontální přenos střevních bakterií. 

 Med a průkaz jeho autenticity detekcí cizí alfa-amylázy: Cílená proteomická analýza medu pro 

exaktní prokázání jeho autenticity. 

 Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění koktejlový 

efekt a další stresory. 

 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni (LFP) 

V roce 2020 spolupráce s LFP zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV. 

 Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy 

původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae). 

 Spolupráce probíhala také v oblasti výzkumu bakterií včel v laboratoři antibiotické resistence 

a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii, http://www.biomedic-plzen.cz. 

 

Mendelova univerzita v Brně 

V roce 2020 spolupráce s MENDELU zahrnuje společné řešení výzkumných projektů NAZV a TAČR. 

 Zlepšení stability půdní struktury a zvýšení infiltrace pomocí agrotechnických postupů. 

 Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na 

ochranu rostlin a antirezistentní strategie. 

 Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene. 

 Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu. 

 Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení 

degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu. 

 Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik. 

 Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy 

pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurence schopnosti pěstitelů 

brambor. 

 Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání 

glyfosátu. 
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 Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před 

plošnými zdroji znečištění. 

 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných 

výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu. 

 Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních 

výsadeb a rozmnožovacího materiálu. 

 Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR. 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

V roce 2020 spolupráce s JČU - Zemědělskou fakultou zahrnuje společné řešení výzkumných projektů 

NAZV a TAČR. 

 Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou. 

 Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany 

proti erozi, stabilizace výnosu a kvalita produkce. 

 Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě 

uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence 

k významným chorobám. 

 Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových 

zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely. 

 Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před 

plošnými zdroji znečištění. 

 

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 

Vědečtí pracovníci spolupracovali s UP v Olomouci v rámci projektu Národní program udržitelnosti I, 

Udržení a další rozvoj výzkumných aktivit Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 

výzkum. V roce 2020 spolupráce s UPOL zahrnuje společné řešení výzkumných projektů NAZV. 

 Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění, koktejlový 

efekt a další stresory. 

 Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci 

k biotickým a abiotickým stresům u pšenice. 

 Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě 

uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence 

k významným chorobám. 

 České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace. 

 Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR. 
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Univerzita Hradec Králové (UHK) - Přírodovědecká fakulta 

V roce 2020 spolupráce s UHK zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV. 

 Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu. 

 

Univerzita Pardubice (UPCE) - Fakulta chemicko-technologická 

V roce 2020 spolupráce s UPCE zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV.  

 SMARTFIELD- Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů 

mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT). 

 

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) - Fakulta elektrotechnická 

V roce 2020 spolupráce s ZČU zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV. 

 SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů 

mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT). 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta potravinářské a biochemické technologie 

V roce 2020 spolupráce s VŠCHT zahrnuje společné řešení výzkumných projektů NAZV, TAČR 

a GAČR. 

 Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium 

a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo. 

 Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při 

produkci ovoce. 

 Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy 

pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurence schopnosti pěstitelů 

brambor. 

 

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební 

V roce 2020 spolupráce s ČVUT zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV. 

 Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání 

glyfosátu. 

 

Univerzita Hradec Králové – Fakulta přírodovědecká 

V roce 2020 spolupráce s UHK zahrnuje společné řešení výzkumného projektu NAZV. 

 Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu. 
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Spolupráce v rámci projektů VaVaI 

Univerzita/škola Počet řešených projektů v roce 2020 

Mendelova univerzita v Brně 12 

ČZU v Praze 12 

VŠCHT 3 

Univerzita Palackého v Olomouci 5 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 5 

UK 5 

Univerzita Pardubice 1 

Západočeská univerzita v Plzni 1 

PřF ve Wroclawi  2 

Univerzita Hradec Králové 1 

Centrum organické chemie, s.r.o. 1 

ČVÚT 1 

 

Spolupráce v rámci výchovy studentů 

 

Odbor VÚRV, 

v. v. i.  

Počet vedených studentů (2020) 

Počet 

diplomantů 

Počet studentů doktorandského 

studijního programu 

Počet pedagogických 

pracovníků 

OOPZR 12 13 6 

OSHP 3 3 0 

OGŠR 9 6 6 

 

 

 

F. Mezinárodní spolupráce  

Invazivní mechanismy hospodářsky významných skladištních hmyzích škůdců ohrožujících 

čínský a evropský mezinárodní obchod a systémy fytosanitární techniky pro jejich omezování. 

Cílem projektu je vytvořit významné průmyslové výsledky k nechemické ochraně komodit před škůdci 

v přepravních kontejnerech; tj. navrhnout nové technické řešení k hermetizaci mezinárodně 

standardizovaných kontejnerů a novou technologie k ošetření komodity v kontejnerech pomocí řízených 

atmosfér dusíku. (Další info k projektu viz web VÚRV, v.v.i.). Česko - čínský projekt INTER-

EXCELENCE. 

novIGRain no. 101000663 - Sustainable storage of grains by implementing a novel protectant and 

a versatile application technology projekt programu H2020. Cílem projektu je vyhodnocení stávající 

rezistence skladištních škůdců k používaným insekticidům v ochraně skladovaných komodit v EU. 
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Na základě získaných poznatků vytvořit nové postupy ochrany pomocí larvicidů a začlenění těchto 

přípravků do anti-rezistentních strategií IPM. 

Analýza rezistence řepky vůči virovým patogenům TM01000044: Česko - čínský projekt TAČR, 

program DELTA 2. Cílem projektu je získat nové poznatky a originální znalosti o virových patogenech 

řepky vedoucí k prohloubení znalostí o patogenezi viróz s ohledem na měnící se klima a o rezistenci 

rostlin vůči virovým patogenům a také identifikace rezistentních genotypů včetně vývoje dihaploidních 

(DH) linií řepky rezistentních vůči nejčastěji se vyskytujícím virovým patogenům. 

AGENT, Activated Genebank Network (Horizon 2020, 2020-2025). Cílem projektu je transformovat 

partnerské evropské genové banky z archívů na bio-digitální centra genetických zdrojů. Pro kolekce 

pšenice a ječmene se vytváří síť propojených genových bank a genomických center s cílem vytvořit (i) 

Evropský atlas genomické diversity, (ii) aktivovat fenotypická data od počátku hodnocení kolekcí (iii) 

vytvořit SSD populace a k nim fenotypovací a genotypovací data pro genomové predikce dalších, dosud 

nehodnocených GZR. Budou shromážděna fenotypovací data z historických regenerací od roku 1951, 

vytvořeny homogenní precizní kolekce 1000 genotypů pšenice a ječmene na základě potomstev jednoho 

semene (SSD), provedena fenotypování a genotypování vybraných precizních kolekcí a bude realizovat 

mezinárodní pokus s 200 kontrolními odrůdami k určení agroklimatických megacenter. Tým Genové 

banky vede balíček WP3: A European atlas of phenotypic information on GenRes. Tým Molekulární 

biologie zajišťuje extrakci DNA. Tým Genetiky a šlechtitelských metod zajišťuje testování kolekcí na 

resistence vůči listovým chorobám. 

Pracoviště Olomouc je spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů BRESOV a SMARTPROTECT. 

ECOBREED, projekt programu H2020, je zaměřen na šlechtění odrůd pro ekologické a low-input 

systémy hospodaření. Cílem je u čtyř vybraných plodin – pšenice, brambor, sóji a pohanky přispět 

k lepší dostupnosti osiva a sadby, zahájit šlechtění ekologických odrůd a tím zvýšit 

konkurenceschopnost ekologického zemědělství. 

BRESOV projekt H2020 je zaměřen na výběr genotypů zelenin pro podmínky ekologického 

zemědělství, stanovení jejich genotypů pomocí vysokokapacitních metod, nalezení korelace 

s hospodářsky významnými znaky a jejich využití při tvorbě odrůd a zajištění kvality semen pro 

ekologické zemědělství. Celkovým cílem konsorcia je zvýšit snášenlivost rostlin vůči biotickým 

a abiotickým stresům a přizpůsobit odrůdy specifickým požadavkům organických a výrobních procesů 

s nízkým vstupem. 

RUSTWATCH V rámci projektu H2020 RustWatch bude zaveden systém včasného varování 

zaměřený na země EU, pro zlepšení připravenosti na napadení pšenice rzivostí, protože, choroba působí 

velké ztráty. Projekt je zaměřen na pšenici jako největší zemědělskou plodinou v Evropě.   

Projekt ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny ke zvyšování 

druhové rozmanitosti regionu (CZ-DE).  

Jedná se o projekt Česko-Saské přeshraniční spolupráce. Hlavními cíli projektu je sumarizace informací 

o regionálních užitkových rostlinách (vyjma dřevin, které jsou řešeny v samostatných projektech), dále 

nalezení genetických zdrojů původních v regionu pěstovaných užitkových rostlin nebo jejich 

nejpodobnějších ekvivalentů, dále založení demonstračních ploch a vytvoření jednotné genetické banky 

původních regionálních užitkových rostlin. Projekt také posílí přeshraniční vazby aktivizující širokou 

veřejnost, které pomůže s pochopením společného kulturního dědictví. 
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Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-

bavorském pohraničí (BY-CZ). 

Jedná se o projekt Bavorsko-České přeshraniční spolupráce. Cílem navrhovaného projektu je posoudit 

dynamiku změn vybraných půdních parametrů, které mají dopad na kvalitu půdy a okolní životní 

prostředí. Budou analyzovány nové látky a sloučeniny, které se v průběhu času ukázaly hrozbou 

nejenom pro kvalitu půdy, ale celé životního prostředí (voda, ovzduší, rostliny, živočichové, lidská 

populace). Jde o reziduální látky z přípravků na ochranu rostlin (pesticidy) a celou škálu dalších 

kontaminantů, které v průběhu uplynulého období řeší jak evropská, tak i národní legislativy jako látky 

škodlivé pro životní prostředí a stanovují limitní hranice pro jejich používání a výskyt. 

 

MEZINÁRODNÍ MIMOŘÁDNÁ SPOLUPRÁCE 

Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje botanických insekticidů a výzkumu biologické aktivity 

látek rostlinného původu: 

University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom - spolupráce s Prof. Marcello Nicolet na vývoji 

botanických pesticidů. 

University of Pisa, Pisa, Itálie - spolupráce s Dr. Giovanni Benelli na vývoji botanických pesticidů. 

University of Camerino, Camerino, The Marches, Itálie - spolupráce s Dr. Filippo Maggi na vývoji 

botanických pesticidů. 

Université Victor Segalen Bordeaux, Bordeaux, Francie - spolupráce s Prof. Jean-Michel Merillon na 

výzkumu biologicky aktivních látek rostlinného původu. 

Expert Substances Naturelles, Pôle Biosolutions et Résidus, ITAB, Francie - spolupráce s Dr. Patrice 

Marchand na registraci základních látek v EU. 

Entomologist IRD/CIRAD, CIRAD-PERSYST, AÏDA Research Unit (Agroécologie et Intensification 

Durable des cultures Annuelles), Francie - spolupráce s Dr. Pierre Silvie na vývoji botanických 

pesticidů. 

 

Spolupráce na přípravě projektů na téma genomy roztočů a skladištní škůdci: 

Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan, 3600 Varsity Drive, Ann 

Arbor, MI 48109, USA, https://lsa.umich.edu/eeb. 

USDA-ARS-PA-Center for Grain & Animal Health Research, 1515 College Ave, Manhattan, KS 

66502, USA, https://www.ars.usda.gov/plains-area/mhk/cgahr/. 

Unversita Thessally (Řecko): spolupráce v oblasti výzkumu rezistence škůdců k fosforovodíku 

v Evropě.  

Julius Kuhn Institute: spolupráce se týká mapování výskytu skladištních škůdců v EU.  

Oklahoma State University (USA): zahrnuje výzkum těkavých insekticidů a molekulární identifikaci 

skladištních škůdců; část molekulárního výzkum je propojena ještě s China Agricultural University 

(CAU) Beijing China. 
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Spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů obilnin, řepky a plevelných druhů: 

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO): spolupráce v oblasti výzkumu virových 

patogenů obilnin; analýza malých RNA související s rezistencí rostlin vůči virové infekci; projektový 

partner při podání návrhu společného projektu; společné publikace. 

Virologický ústav, Slovenská akadémia vied: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů řepky 

(TuYV, TuMV a CaMV), která je zaměřena současně na identifikaci některých virů u plevelných druhů 

v ČR i SR, které jsou významnými rezervoáry uvedených virů. 

USDA-ARS, Appalachian Fruit Research Station: spolupráce oblasti výzkumu malých RNA a jejich 

úlohy v rezistenci víceletých rostlin vůči virovým patogenům. 

Tallinn University of Technology: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů obilnin; společné 

publikace. 

Zhejiang Tianke High Technology Development Co. Ltd.: spolupráce v rozvoji molekulárních metod 

NGS pro analýzu viromu; společná publikace; podání návrhu společeného projektu. 

Institute of Biotechnology, Zhejiang University: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů; 

spolupráce v rozvoji molekulární metody NGS pro analýzu viromu a mRNA transkriptomů; společné 

publikace; podání navrhu společeného projektu. 

IPP-CASA: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů obilnin, interace virus-vektor; společné 

publikace. 

Jiangsu Jinse Agriculture Stock Co., Ltd.: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů řepky; 

řešení společného projektu. 

Jiangsu Academy of Agricultural Sciences: spolupráce v oblasti výzkumu virových patogenů řepky; 

řešení společného projektu 

 

Spolupráce na testování hladiny rezistence genotypového spektra jírovce maďalu vůči 

původcům choroby bleeding canker z komplexu Pseudomonas syringae: 

Wageningen University & Research, Business Unit Field Crops & Fruit Crops: Dr. Marcel Wenneker 

 

Spolupráce na tvorba databáze mšic a jejich hostitelských rostlin a studium nosatcovitých: 

- Centre de Biologie pour la Gestion des Populations 

- CEH (Centrum of Ecology and Hydrology) 

- Wallingford, UK; Anglia Ruskin University, Cambridge, UK 

- Research Institute for Nature and Forest, Brussels, Belgium 

- University of the Azores, Ponta Delgada, Portugal 

- Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Zvolen, Slovakia 

- Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland 

- Center of Alpine Entomology, University of Milan, Milan, Italy 
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- CABI, Delémont, Switzerland 

- Institute for Plant Protection and Environment, Zemun, Serbia 

- University of Chinese Academy of Sciences, Beijing China 

- Department of Parasitology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 

Spolupráce v oblasti rozvoje kryoprezervace: 

KUL Leuven, Belgium, laboratory of tropical crop improvement, Bar Panis, spolupráce v oblasti rozvoje 

kryoprezervačních metod. 

NIBIO Ås, Norsko, Dag-Ragnar Blystad, spolupráce na vývoji kryoprezervačních metod pro ozdravení 

rostlin, spolupráce na problematika kryoprezervace dormantních pupenů jabloní.  

 

Spolupráce v oblasti výzkumu obilných rzí a fuzarióz: 

University of Sydney (Faculty of Science, School of Life & Environmental Sciences), Australia 

Robert F. Park – spolupráce v oblasti rezistence ke rzem 

USDA-ARS Cereal Disease Laboratory St. Paul MN, USA, Jim Kolmer – rezistence ke rzem  

ÚKSÚP Slovensko, K. Bučková - odrůdová rezistence ke rzem  

John Innes Centre, Norwich, UK, Dr. Brande Wulf  

Cereal Research Non-profit Company, Szeged, Maďarsko, Beata Toth - listové choroby, fuzariózy klasu  

European Fusarium Ring test 

 

Spolupráce v oblasti biologie stresu a biotechnologie šlechtění: 

 Proteomic Platform in Centre de Recherche Public, Gabriel Lippmann in Luxembourg 

(Dr. Renaut) spolupráce na analýzách proteinových markerů. 

 College of Agronomy, Northwest A&F University, Yangling，Shaanxi, PR China (Prof. S. Hu), 

spolupráce v oblasti šlechtění řepky olejky. 

 Oil Crops Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Wuhan (Prof. X. Wu), 

spolupráce na charakterizacích genetických zdrojů řepky olejky. 

 Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research – Hungarian Academy of Sciences 

Hungary (prof. G. Galiba), spolupráce v oblasti výzkumu abiotických stresů. 

 Evropská Referenční Laboratoř pro GMO při Společném výzkumném centru EU (EU RL – JRC, 

DGSanté)  

 Univesita Basilacerta, Italie, biologicky aktivní látky z rostlin - Jaroslava Ovesná, doc. 

 EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) - Jaroslava Ovesná, doc. 
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Spolupráce se zahraničními pracovišti v oblasti GZ zelenin a speciálních plodin: 

Tvůrčí pracovníci olomouckého pracoviště VÚRV, v.v.i., jsou členy pracovních skupin v rámci 

European Cooperative Programme on Plant Genetic Resources 

 Allium Working Group, Umbellifer Working Group, Brassica Working Group, Cucurbitaceae 

Working Group, Solanaceae Working Group, Leafy Vegetables Working Group a Working 

Group on Medicinal and Aromatic Plants.  

 The Institute of Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem 

- u modelových rostlin (rajče) je studována hormonální regulace vztahu source-sink s kolegy - 

Robert H. Smith  

 

Spolupráce při hodnocení dlouhodobých polních pokusů, šíření plevelných druhů a obsahu 

organické hmoty: 

 Poznaň University of Life Sciences (PL) – spolupráce při hodnocení výsledků z dlouhodobých 

polních pokusů, společné vědecké publikace. 

 Oklahoma State University, Department of natural resource ecology and management 

(USA) – spolupráce při studiu šíření plevelných rostlin na společenstva symbiotických hub. 

 International Institute for Applied Systems Analysis (Rakousko) – spolupráce s mezinárodní 

vědeckou institucí na tvorbě národní platformy pro hodnocení a predikci obsahu půdní organické 

hmoty. 

 Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Polsko) - Spolupráce při studiu využití 

mulčů z Festuca ovina při pěstování jabloní. 

 Aberystwyth University (UK), University of Bonn (D), Agricultural Research and Education 

Centre Raumberg-Gumpenstein (A), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

(SK) – spolupráce na zpracování dat z dlouhodobých pokusů. 

 

Další spolupráce: 

 NIBIO Tromso, Norsko – spolupráce na genetických analýzách Rubus spp. 

 Agricultural Institute Centre for Agricultural Research Hungarian Academy of Sciences 

 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung AG 

Freising, Germany 

 Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER Agroscope, Institute of 

Plant Production Sciences, Suisse  

 Florimond Desprez, Cappelle en Pévèle, France 

 Getreidezüchtung Peter Kunz, Feldbach ZH, Schweiz, Univ. Natural Resources and Applied Life 

Sciences Vienna, Department IFA-Tulln, Austria Forschungsinstitut für biologischen Landbau 

(FiBL), Frick, Schweiz; Eesti Taimekasvatuse Instituut, Jogeva, Estonia – pokračuje spolupráce 

zahájená v projektu Healthy Minor Cereals (příprava společné publikace) 
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Členství ve významných komisích, výborech a PS: 

EUCARPIA – kolektivní členství VÚRV, v.v.i. 

EWAC (European Cereals Genetics Co-operative) - členství K. Pánková, M. Trávníčková  

COST CA17122: Citizen science data as a crucial tool for monitoring of alien invertebrate 

species - Dr. Skuhrovec, člen orgánu 

Národní koordinátor NPGZR a člen Steering a Executive Committee ECPGR - Ing. Vojtěch 

Holubec, CSc.), člen Drafting team se podílí na přípravě Evropské strategie konzervace GZ 

ECPGR a EURISCO Advisory Committee - Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D., působí v pracovní 

skupině Dokumentace  

WG Wheat - Ing. Jiří Hermuth je členem 

WG Barley - Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., je členem  

WG Beta a WG Maize - Ing. Petra Hlasná Čepková, Ph.D., pracuje v PS  

Farmer’s Pride a GenResBridge - ambassador V. Holubec - problematika on-farm a in situ 

konzervace, která se týká uchování tradičních, vzácných historických položek i mizejících planých 

příbuzných druhů.  

Globální úložiště na Špicberkách - Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., se účastnila slavnostního aktu 

předání 95 vzorků z české GB do globálního úložiště. 

 

Mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus 

Pobyt zahraničního studenta z Universitat Politècnica de València ve VÚRV, v.v.i., v týmu 17 byl 

financován v rámci Erasmus+ z Evropské Unie. Jay Darryl Labrador Ermio: (Dr. Tomáš Erban, 

spoluškolitel). Diplomová práce „Chronic Effects of Sublethal Doses of Sulfoxaflor and Acetamiprid 

on Bumblebees and Springtails“ byla obhájena v září 2020 nejvyšším stupněm “Matrícula de Honor”. 

Position regarding the impact of sulfoxaflor on non-target animals. Collaborative Erasmus Project: Crop 

Research Institute, Universitat Politecnica de Valencia, Spain, BIOBEST. 

V roce 2020 na našem pracovišti týmu Kvality rostlinných produktů v rámci programu ERASMUS+ 

proběhla stáž řecké studentky Mariny Kondylia Papadimitriou z Agricultural University of Athens. 

Původní 3měsíční perioda byla bohužel výrazně zkrácená kvůli pandemii Covid 19 (2. 3. – 13. 3. 2020). 

Studentka se seznámila se současnými analytickými postupy laboratoře a zabývala se analýzou obsahu 

výživových látek v minoritních pšeničných druzích.  

 

Působení v mezinárodních vědeckých časopisech: 

Vědečtí pracovnicí VÚRV, v. v. i., působí v prestižních vědeckých časopisech jako členové redakčních 

rad nebo jsou často vyzvání k oponování článků.   

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů uvedených ve WOS nebo Scopus 

Časopis Vydavatelství 
Jméno člena redakční rady  

z VÚRV, v. v. i. 

Biologia Plantarum ÚEB AV ČR RNDr. K. Kosová, Ph.D. 

Biopesticides International  Koul Research Foundation Ing. Roman Pavela, Ph.D. 
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Časopis Vydavatelství 
Jméno člena redakční rady  

z VÚRV, v. v. i. 

Czech Journal of Genetics 

and Plant Breeding 
ČAZV 

Ing. M. Hýbl, Ph.D. 

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava 

Ing. M. Klíma, Ph.D. 

Entomologia Experimentalis 

et Applicata 
Wiley Doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. 

European Journal of 

Entomology 

Entomologický ústav, 

Biologické centrum AV ČR 
Doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. 

Folia Oecologica 
Ústav ekológie lesa, SAV, 

Zvolen 

Doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. 

Doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc. 

Grass and Forage Science Blackwell Publishing 
Prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů 

RNDr. K. Kosová, Ph.D. 

Horticultural Science  ČAZV 
Ing. K. Smékalová, Ph.D.  

Mgr. L. Svobodová, Ph.D. 

Industrial Crop and Produts Elsevier Ing. Roman Pavela, Ph.D. 

Journal of Biopesticides 
Crop Protection Research 

Centre 
Ing. Roman Pavela, Ph.D. 

Journal of Insect Biodiversity  RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

Journal of Integrative 

Agriculture  
Elsevier Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

Monographiae Botanicae Polish Botanical Society Prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů 

Plant Physiology and 

Biochemistry 
Elsevier B. V. RNDr. K. Kosová, Ph.D. 

Plant Protection Science  ČAZV 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

Ing. Iveta Pánková, Ph.D. 

Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

Doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. 

RNDr. David Novotný, Ph.D. 

Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 

Plant, Soil & Environment ČAZV Ing. Jan Haberle, CSc. 

Proc. on applied botany, 

genetics and plant breeding  
VIR Sankt Petěrburg Ing. V. Holubec, CSc. 

Scientia Agricult. Bohemica ČZU  Ing. J. Zámečník, CSc. 

Virus Disease  Springer Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

Virus Genes  Springer Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

South African Journal of 

Botany 
Elsevier RNDr. I. Doležalová, Ph.D. 

Plants MDPI Doc. RNDr. P. Tarkowski, Ph.D. 

Acta Tropica Elsevier Ing. Roman Pavela, Ph.D. 
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Časopis Vydavatelství 
Jméno člena redakční rady  

z VÚRV, v. v. i. 

Agronomy MDPI 
Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. 

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. 

Živa Academia RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 

Agronomy: Special volume 

„Wild crop relatives and use 

in breeding“ 

MDPI Basel, Švýcarsko 
Ing. Vojtěch Holubec, CSc. – Guest 

Editor 

Vavilovia VIR Sank Petěrburg Ing. Vojtěch Holubec, CSc. 

South African Journal of 

Botany 
Elsevier RNDr. I. Doležalová, Ph.D. 

Frontiers in Plant Science Frontiers Media RNDr. Klára Kosová, Ph.D. 

Plants MDPI RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. 

 

 

G. Informace o opatřeních k  odstranění nedostatků 
v hospodaření  

Opatření k odstranění nedostatků v hospodaření pro rok 2020 nebyla pro VÚRV, v. v. i., uložena. 

 

H. Hospodaření ústavu  

Hospodářské výsledky VÚRV, v.v.i., byly v rámci jiné činnosti v roce 2020 ovlivněny koronavirovou 

pandemií. Pandemie přinesla VÚRV, v.v.i., některá omezení a propad, a to zejména v oblasti výnosů 

z prodeje vlastní produkce Výzkumné stanice vinařské Karlštejn. V této činnosti nebyl nikdy záporný 

hospodářský výsledek očekáván, vyčíslená ztráta roku 2020 byla způsobena dlouhodobým 

lockdownem, v jehož rámci byl uzavřen stánkový prodeje na Výzkumné stanici vinařské Karlštejn 

a zrušeny doprovodné akce každoročně pořádaných polních dnů, seminářů, expozic, výstav a trhů (mezi 

zrušené akce patřilo např. Karlštejnské vinobraní, veletrh Wine Prague, výstavy Vinařské Litoměřice 

a Benátecký hrozen nebo berounské trhy). Někteří další tradiční odběratelé byli v důsledku lockdownu 

ekonomicky neaktivní. 

Tento propad ve výnosech Výzkumné stanice vinařské Karlštejn byl kompenzován lepšími výsledky 

ostatních výzkumných týmů. Celkový hospodářský výsledek v oblasti jiné činnosti byl v roce 2020 ve 

srovnání s rokem 2019 o 526.130,- Kč vyšší, což představuje nárůst o 7,09 %. 

Vytvoření hospodářského výsledku a jeho převod do rezervního fondu zajistí finanční spoluúčasti 

získaných projektů včetně potřebné rezervy pro roky následující pro pokračování ve stabilizaci výkonu 

instituce z předchozích let v nové organizační struktuře, a to jak v hlavní vědeckovýzkumné činnosti, 

tak i v další a jiné činnosti.  

Celkové příjmy (výnosy) ústavu za rok 2020 činí 296 251 782,09 Kč. Absolutně došlo oproti roku 2019 

k mírnému navýšení výnosů o 2,402 mil. Kč, což představuje nárůst o 0,08 %. 
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V hlavní činnosti se jedná o prostředky od zřizovatele tj. stabilizace institucionálního příspěvku 

a příspěvku na rozvoj instituce, úspěšnost v získání projektů NAZV, TAČR, GAČR, MŠMT, MŽP, MV, 

MMR, OP PPR a v neposlední řadě i pokračování a získávání nových mezinárodních projektů „Horizont 

2020“, Interreg apod. 

Naproti tomu výnosy v další a jiné činnosti zaznamenaly oproti roku 2019 mírný pokles a dosáhly výše 

46,714 mil. Kč v další činnosti a 19,384 mil. Kč v jiné činnosti, z důvodů popsaných výše.  

Na druhé straně jsou celkové vykazované náklady včetně vnitropodnikových v absolutní částce 

o 12,704 mil. Kč nižší než plán, a to v úrovni čerpání 96,47 % rozpočtu.  

Výsledek hospodaření ústavu za rok 2020 činí 8 138 185,39 Kč před zdaněním. Zisk oproti roku 

2019 vzrostl o 9,13 % absolutně o 681.193,75 Kč. Celkové výnosy se pohybují pod plánovanými 

hodnotami, na druhé straně kategorie nákladů nedosahují plánovaných hodnot a jsou zde dosažené 

úspory. Zisk po zdanění bude po schválení převeden do rezervního fondu.  

Další ekonomické ukazatele a výsledky včetně komentářů tvoří přílohu k roční účetní závěrce a jsou 

součástí zprávy nezávislého auditora. 

 

 

I. Aktivity v oblasti BOZP, PO a životního prostředí  

V roce 2020 proběhla školení BOZP a PO na pracovištích vč. školení vedoucích pracovníků, školení 

řidičů - referentů, školení Nebezpečné chemické látky a přípravky, Školení pro nakládání s přípravky 

na ochranu rostlin, přičemž proškolení pracovníci ústavu jsou nositeli prvního a druhého stupně. Část 

školení byla kapacitně omezena z důvodu pandemie Covid-19 a byla provedena distančně. 

V roce 2020 nebyla u žádného zaměstnance uznána nemoc z povolání. Došlo ke čtyřem drobným 

pracovním úrazům. Trvalé následky se u žádného z nich neočekávají. Nejčastější příčinou úrazu v roce 

2020 bylo zranění ruky a prstů dolní končetiny. Každoroční prověrky BOZP a PO probíhají s aktivní 

účastí odborové organizace. Odstraňování závad bude kontrolováno v rámci prověrek BOZP a PO 2021.  

Na žádném pracovišti VÚRV nedošlo k požáru. Zajištění požární ochrany na pracovištích se provádí 

podle Směrnice ředitele VÚRV, v.v.i., č. 2009/07 Organizace zabezpečení požární ochrany, nově 

zpracované Požární poplachové směrnice a Prováděcími pokyny k zabezpečení požární ochrany 

v objektech ústavu.  

Přístupnost a akceschopnost ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů podléhá řádné kontrole 

a pravidelné revizi, Zápisy z prohlídek pracovišť a prostorů v Požární knize se provádí zpravidla jednou 

za 3 měsíce. Při skladování hořlavých kapalin a při manipulaci s nimi se dodržují zásady požární ochrany 

a bezpečnosti.  

VÚRV, v.v.i., se snaží nezatěžovat životní prostředí nebezpečnými látkami. Postupně se daří 

minimalizovat užívání prostředků škodlivých k životnímu prostředí na minimum. Malé množství jedů 

je skladováno v uzamčených plechových skříňkách na jednotlivých pracovištích. Je vedena evidence 

jedů – tj. jaké množství, jaké látky a kdo vyzvedával, kdy a kolik látky zůstává. Kontejnery na tříděný 

a směsný odpad jsou propůjčeny Pražskými službami, a.s. a firmou FCC Česká republika, s.r.o. Odvoz 

nebezpečného odpadu zajišťuje firma EKOM CZ, a. s. Odpadní oleje ze zemědělských strojů se 

odevzdávají firmě zabývající se sběrem olejů a jeho likvidací (A. P. & P., s.r.o.). Vyřazená elektrická 

a elektronická zařízení obsahující nebezpečný odpad se odváží do sběrného dvora. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci náleží k základním úkolům ústavu a průběh veřejných prověrek 

bezpečnosti a požární ochrany potvrzuje neustálou potřebu vzdělávání pracovníků v dané oblasti. Tento 

úkol je naplňován mj. prostřednictvím pravidelných školení BOZP a PO. Velká pozornost je na 

pracovištích věnována vybavení pracovníků vhodnými a padnoucími osobními ochrannými pracovními 

prostředky, dále na dodržování zásad bezpečné práce a změnám organizace práce, které směřují 

k minimalizaci rizik. 

V roce 2020 došlo k rozšíření viru Sars Covid-19, který způsobil globální pandemii. Na VÚRV, v.v.i., 

byla zavedena řada opatření proti šíření viru. Na počátku pandemie byl omezen vstup do areálu, později 

byla zavedena přísná hygienická opatření dle nařízení vlády tj. roušky – 2 m rozestupy – mytí rukou, 

zákaz hromadných akcí. V areálu ústavu je k dispozici desinfekce, dále je prováděn důkladný úklid 

pracovišť. Všechny objekty byly označeny cedulemi se zákazem vstupu bez roušky. Zavedené opatření 

byla kontrolována a průběžně upravována v souladu s vládními nařízeními.   

 

J. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů  

1. LIDSKÉ ZDROJE 

 

a. Počet zaměstnanců 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 činil 307,83. Přepočtený průměrný počet 

zaměstnanců v uvedeném období činil 280,75 plných pracovních úvazků. Na zajištění různých 

jednorázových činností a krátkodobých úkolů byly uzavírány dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr – celkem bylo uzavřeno 271 dohod (233 DPP a 38 DPČ).  

Vývoj počtu zaměstnanců v instituci v průběhu roku 2020 je zachycen v následující tabulce (vždy 

k ultimu konkrétního kalendářního měsíce). 

OBDOBÍ 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

celkový evidenční počet 
přepočtený počet na  

full time 

mateřská a rodičovská 

dovolená 

leden 300 274,08 12 

únor 302 275,85 12 

březen 309 281,57 12 

duben 309 281,87 12 

květen 307 279,97 12 

červen 304 276,85 13 

červenec 305 278,55 13 

srpen 308 281,55 14 

září 310 281,85 15 

říjen 313 284,90 15 

listopad 314 286,65 15 

prosinec 313 285,25 15 
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Vývoj průměrného počtu zaměstnanců od roku 2016 vykazuje mírný nárůst, který je znázorněn v níže 

uvedeném grafu.  

 
 

b. Struktura zaměstnanců 

 

Kvalifikační struktura  

 

Kvalifikační struktura nepodléhá významnějším výkyvům a dlouhodobě odpovídá potřebám 

výzkumného ústavu, dvě třetiny zaměstnanců dosáhlo vysokoškolského vzdělání (z nich téměř polovina 

doktorské), necelá čtvrtina zaměstnanců měla úplné střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné 

vzdělání. 
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Následující graf dokumentuje genderový pohled na úroveň vzdělání: v obou skupinách velmi výrazně 

převažují vysokoškolsky vzdělaní pracovníci. Rozdíl mezi muži a ženami je v podílu doktorského 

vzdělání (u žen 19%, u mužů 28% z celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců).  

 
 

 

Věková struktura zaměstnanců 

 

Z následujícího grafu lze vyčíst poměrné zastoupení různých věkových skupin v instituci. Věková 

struktura zaměstnanců odpovídala tomu, že řada činností při řešení výzkumných úkolů vyžaduje mimo 

teoretických znalostí také značné profesní a badatelské zkušenosti. Tomu odpovídá, že největší poměr 

zaměstnanců je ve věku 40–60 let, tj. 58%.  
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Výše uvedené potvrzuje i časový pohled na vývoj věkové struktury, kde se udržuje stabilní poměr 

u zaměstnanců mezi 40–60 lety.  

 

 
 

Vedení instituce se zaměřuje na nacházení účinných možností a prostředků k získávání většího počtu 

kvalitních absolventů vysokých škol a zvýšenou péči věnuje jejich úspěšné adaptaci a zdárnému 

začleňování do jednotlivých výzkumných týmů. V roce 2020 byl kladen zvýšený důraz na motivaci 

mladých kvalifikovaných kolegů – zejména jejich zapojováním do zajímavých výzkumných projektů. 

VÚRV, v.v.i., je rovněž velmi vstřícný při vytváření vhodných pracovních podmínek, zkrácených 

úvazků a úpravám rozvrhů pracovní doby podle studijních potřeb a zvýšení míry možnosti slaďování 

osobního a pracovního života.  

VÚRV, v.v.i., věnuje dlouhodobě zvýšenou pozornost generační obměně personálu. Řada pracovníků 

se již řadu let podílí na odborných praxích a stážích žáků a studentů středních i vysokých škol 

relevantních oborů, spolupracuje při vedení diplomových a dizertačních prací a věnuje se péči o vybrané 

studenty doktorandského studia.  

Z následujícího zobrazení jsou patrné výrazné genderové rozdíly mezi muži a ženami, zejména ve 

věkové skupině 41–50 let. V porovnání s rokem 2019 se vyrovnává podíl mužů a žen ve skupině 

21-30 let a ve skupině nad 60 let. 
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Doba trvání pracovního poměru 

 

Poměrně stabilní je podíl kolegů, kteří věnovali práci ve VÚRV, v.v.i., více než 20 let svého života. 

Oproti loňskému roku se zvýšil podíl zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr do 5 let od nástupu.  

 
 

c. Pracovní podmínky zaměstnanců 

 

Pracovní doba 

 

Výzkumný ústav umožňuje svým zaměstnancům kromě standardního (pevného) rozvržení pracovní 

doby také flexibilnější formy – 2 typy pružné pracovní doby a zkrácené pracovní úvazky. Tyto možnosti 

jsou cílené především na studenty a na rodiče menších dětí. Nezanedbatelný byl i objem prací 

vykonávaných na základě dohod. 

Z následujícího grafického zobrazení vyplývá, že zkrácené pracovní úvazky stále představovaly 

významný podíl z celkového počtu pracovních vztahů a jejich podíl dlouhodobě roste. Nárůst oproti 

loňskému roku činil 2%.  
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Celospolečensky pozorovatelný trend změny životního stylu směrem k lepšímu sladění pracovního  

a osobního života je patrný i z tohoto stále rostoucího podílu zkrácených pracovních úvazků  

i ze stoupajícího zájmu zaměstnanců o zavedení práce z domova a o další variantu pružné pracovní doby 

(se zkrácením její pevné části). VÚRV, v.v.i., je v přizpůsobení pracovní doby individuálním potřebám 

k zaměstnancům velmi vstřícnou institucí, nejen pokud se týká zkrácených pracovních úvazků, ale také 

různého rozvržení pracovní doby. 

Genderový pohled na využití pracovních smluv na zkrácené pracovní úvazky ukazuje, že tyto úvazky si 

volí významně častěji ženy, poměr mezi muži a ženami je zde 3:1. V rámci plného pracovního úvazku 

je poměr vyrovnaný.  
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Stravování 

 

Zaměstnanci instituce, studenti a účastníci smluvních studijních pobytů či praxí ve VÚRV, v.v.i., měli 

zajištěnou možnost stravování ve vlastních zařízeních instituce. Na pracovišti Ruzyně se kromě 

stávajícího nájemce jídelny a bufetu rozšířil sortiment o dalšího dodavatele, který poskytoval jídlo ve 

vakuovém boxu.  

Další novinkou v roce 2020 je, že VÚRV zavedl poskytování dotovaných elektronických stravenek pro 

všechny zaměstnance. Dobíjecí stravenková karta je akceptovaná ve všech stravovacích zařízeních 

vybavených platebním terminálem a ve velkých potravinových řetězcích. Dotované stravování je 

poskytováno i pracovníkům na DPP a DPČ a studentům na praxi. 

 

Zdravotní péče 

 

Závodní preventivní péči pro zaměstnance instituce zajišťovalo na základě smlouvy zejména pracoviště 

kliniky nemocí z povolání při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2. Toto zařízení provádělo lékařské 

preventivní prohlídky, mimořádné lékařské prohlídky v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, 

vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců zařazených na pracovních místech s rizikovými faktory. Pro 

některá vzdálenější odloučená pracoviště (např. Hněvčeves, Jevíčko, Chomutov, Olomouc) jsou na 

základě smlouvy zajišťovány tyto služby místními poskytovateli závodní preventivní péče.  

 

Vzdělávání 

 

Podle potřeb jednotlivých pracovišť umožňuje VÚRV, v.v.i. svým zaměstnancům doktorandské 

studium, návštěvu jazykových kurzů a účast na dalších vzdělávacích a rozvojových aktivitách.  

Samozřejmostí jsou vstupní školení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu a periodická 

školení předepsaná příslušnými právními předpisy. 

 

Benefity 

 

VÚRV, v.v.i. v zájmu vytváření pozitivních zaměstnaneckých vztahů dlouhodobě poskytuje 

zaměstnancům z prostředků zaměstnavatele i ze sociálního fondu řadu výhod pokrývajících široké 

spektrum jejich potřeb. Také v roce 2020 měli zaměstnanci instituce možnost využít prodloužení 

dovolené na 5 týdnů, čerpat dotaci na stravování, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Měli 

možnost čerpat další volno s náhradou platu z důvodu náhlé indispozice v rozsahu až 3 dnů.  

Další využívané zaměstnanecké výhody:  

 půjčka na pořízení domu nebo bytu, provedení změny stavby domu nebo bytu a koupi bytového 

zařízení 

 jednorázová sociální výpomoci či jednorázová bezúročné sociální půjčky 

 příspěvek na dětské rekreace a tábory  

 příspěvek na rekreaci zaměstnanců, zájezdy, sportovní a kulturní akce  

 rekreace v podnikovém objektu v Hraběticích  

 možnost odkoupení vlastních výrobků (naturálií) 
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Vztahy s odbory 

Ve VÚRV, v.v.i., působí odborová organizace. Vzájemná shoda zaměstnavatele a odborové organizace 

v podstatných pracovněprávních záležitostech, zásadách odměňování a péče o zaměstnance vytvářela 

i v roce 2020 předpoklady pro zajištění a udržení sociálního smíru na pracovištích.  

Na základě platné kolektivní smlouvy zaměstnavatel uznával členům VZO a odborových orgánů čas 

strávený činnostmi v souvislosti s výkonem jejich funkce (např. účast na schůzích, konferencích, nebo 

sjezdech, odborných školeních či seminářích) jako výkon práce; odborové organizaci bylo umožněno 

bezplatně využívat vlastní místnosti pro práci odborových orgánů a schůzovou činnost s potřebným 

vybavením, včetně údržby a technického provozu; měla bezplatně k dispozici běžné komunikační 

prostředky, výpočetní a rozmnožovací techniku včetně potřebného materiálu a služeb. Zástupce 

odborové organizace se účastnil porad vedení ústavu.  

 

Spolupráce se školami 

VÚRV, v.v.i., dlouhodobě umožňuje odbornou praxi studentům středních i vysokých škol 

na pracovištích ústavu. V roce 2020 se těchto praxí zúčastnili například studenti ČZÚ v Praze, Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Palackého v Olomouci, Střední školy zemědělské 

a zahradnické v Olomouci, Masarykovy střední školy chemické v Praze 1, Střední školy logistiky 

a chemie Olomouc, Střední zemědělské školy Čáslav, Waldorfského lycea. Na dílčí činnosti při 

konkrétních výzkumných úkolech byly se studenty uzavírány také dohody o pracích mimo pracovní 

poměr, které jim umožnily dlouhodobější zapojení do praktického výzkumu. 
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AULICKÝ, Radek, STEJSKAL, Václav, HNÁTEK, Jonáš et al. Provozní technologie fumigace dřev 

v mobilních fumigačních zařízeních, 2020. 

AULICKÝ, Radek, STEJSKAL, Václav, KOLÁŘ, Vlastimil et al. Příprava inovované obalové folie se 

zvýšenou odolností před napadením balené potraviny skladištními škůdci, 2020. 

DVOŘÁČEK, Václav, JÁGR, Michal, KLÍMA, Miroslav. Nedestruktivní predikce vybraných 

kvalitativních parametrů semene řepky s využitím MicroNiR spektrometru, 2020. 
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DVOŘÁČEK, Václav, JÁGR, Michal. Využití blízké infračervené spektroskopie (NIRS) pro efektivní 

selekci ovesných odrůd s odlišným obsahem avenanthramidů, 2020. 

HERMUTH, Jiří, HUTAŘ, Martin. Využití první české odrůdy zrnového čiroku RUZROK jako 

bezlepkové obilniny pro výrobu biopotravin, 2020. 

KINCL, David, KABELKA, David, ČÁP, Petr et al. Půdoochranné technologie pro pěstování kukuřice 

- účinnost před ztrátou živin vlivem vodní eroze, 2020. 

MENŠÍK, Ladislav, KUNZOVÁ, Eva, NERUŠIL, Pavel et al. Vývoj kalibračních rovnic k predikci 

obsahu uhlíku, dusíku a rizikových prvků v půdě na půdním typu fluvizem v povodí řeky Ohře pomocí 

blízké infračervené spektroskopie (NIRS), 2020. 

PAVELA, Roman, ŽABKA, Martin, HOUŠKA, Milan et al. Technologie výroby sirupu s přídavkem 

růžové silice, 2020. 

PAVELA, Roman, ŽABKA, Martin. Technologie přípravy speciálního hnojiva na bázi vojtěškových 

pelet a eugenolu, 2020. 
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Příloha č. 2  
Seznam projektů VaVaI a řešených programů v roce 20 20 

ID Název projektu Poskytovatel Řešitel za VÚRV 

QK1710200 

Ekologizace systémů ochrany 
ovoce proti škodlivým 
organismům se zvláštním 
zřetelem na invazní druhy 

MZe Ing. Jitka Stará, Ph.D. 

QK1710228 

Nové spolehlivé metody pro 
rutinní rozlišení kmenů a 
predikci rizik vzniku a šíření 
nákazy původce moru včelího 
plodu (Paenibacillus larvae) 

MZe RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

QK1710302 

Zvýšení odolnosti pšenic vůči 
suchu, mrazu, padlí a fuzariózám 
klasu pomocí metod genomiky 
a proteomiky 

MZe Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D. 

QK1710377 
Ochrana jahodníku před 
rostlinnými patogeny rodu 
Phytophthora 

MZe Ing. Matěj Pánek, Ph.D. 

QK1810010 

Automatický systém sběru 
a zpracování teplotních a 
vlhkostních parametrů 
mikroklimatu a půdy pro 
podmínky precizního 
zemědělství v ČR na principu 
Internetu věcí (IoT) 

MZe Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. 

QK1810102 

Vývoj perspektivních genotypů 
ovsa s nízkou celiakální 
reaktivitou a vysokou nutriční 
kvalitou 

MZe 
Ing. Václav Dvořáček, 
Ph.D. 

QK1810186 

Zlepšení stability půdní 
struktury a zvýšení infiltrace 
pomocí agrotechnických 
postupů 

MZe 
RNDr. Mikuláš Madaras, 
Ph.D. 

QK1810370 

Postupy zajišťující rovnováhu 
živin v půdě pro ochranu 
brambor před chorobami a 
vlivem klimatických změn 

MZe 
Doc. RNDr. Markéta 
Marečková, Ph.D. 
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QK1820081 

Metody monitorování rezistence 
hospodářsky významných 
škůdců a plevelů k přípravkům 
na ochranu rostlin a 
antirezistentní strategie 

MZe 
prof. RNDr. Ing. František 
Kocourek, CSc. 

QK1820088 

Med a průkaz jeho autenticity 
detekcí cizí alfa-amylázy: Cílená 
proteomická analýza medu pro 
exaktní prokázání jeho 
autenticity 

MZe RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

QK1910018 

Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik 
pesticidů na včely s ohledem na 
reálné znečištění, koktejlový 
efekt a další stresory 

MZe RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

QK1910041 

Využití zobrazovacích metod pro 
automatické fenotypování ve 
šlechtění na rezistenci k 
biotickým a abiotickým stresům 
u pšenice 

MZe Ing. Jana Chrpová, CSc. 

QK1910046 

Pěstování pšenice seté ve 
směsné kultuře za účelem 
optimalizace výživného stavu 
půdy, ochrany proti erozi, 
stabilizace výnosu a kvality 
produkce 

MZe 
Ing. Dagmar Janovská, 
Ph.D. 

QK1910070 

Využití biotechnologických 
metod a netradičních 
genetických zdrojů k 
charakterizaci a tvorbě 
uniformních linií brukvovité 
zeleniny se specifickými 
parametry kvality, výnosu a 
rezistence k významným 
chorobám 

MZe Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. 

QK1910072 

Nové možnosti environmentálně 
bezpečné ochrany chmele 
pomocí základních látek a 
botanických pesticidů v 
podmínkách ČR 

MZe 
doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. 

QK1910103 
České bylinky pro nové 
potraviny podporující zdraví 
populace 

MZe 
doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. 
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QK1910137 

Využití nových ovocných druhů 
pro dlouhodobé udržení 
produkčního potenciálu 
ovocných výsadeb v podmínkách 
měnícího se klimatu 

MZe 
doc. Dr. Ing. Jaroslav 
Salava 

QK1910165 
Moderní postupy v závlahovém 
režimu ovocných dřevin v 
podmínkách vodního deficitu 

MZe Ing. Pavel Svoboda 

QK1910197 
Strategie minimalizace dopadu 
sucha na udržitelnou produkci a 
sladovnickou kvalitu ječmene 

MZe 
Ing. Zdeněk Nesvadba, 
Ph.D. 

QK1910225 

Zavedení a využití komplexních 
biotechnologických postupů k 
charakterizaci a tvorbě 
genových zdrojů a dalších 
výchozích materiálů hořčic pro 
potravinářské a pícní účely 

MZe Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. 

QK1910269 Adaptační potenciál odolnosti 
pšenice k suchu, horku a mrazu. 

MZe RNDR. Ilja Prášil, CSc. 

QK1910270 

Inovace integrované ochrany 
brambor proti mandelince 
bramborové založené na nových 
poznatcích genetických a 
biologických charakteristik 

MZe Ing. Jitka Stará, Ph.D. 

QK1910277 

Využití metody kryoprezervace 
pro zefektivnění šlechtitelského 
procesu hospodářsky 
významných zemědělských 
plodin a uchování lesních dřevin 

MZe Ing. Miloš Faltus Ph.D. 

QK1910281 
Zavedení cílené ochrany porostů 
obilnin proti hmyzím škůdcům v 
precizním zemědělství 

MZe 
doc. RNDr. Alois Honěk, 
CSc. 

QK1910334 

Inovace šetrných systémů 
pěstování kukuřice s využití 
podsevových plodin k omezení 
degradace půdy a zlepšení 
hospodaření s vodou 

MZe Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. 

QK1910338 
Agrometeorologický systém 
včasné výstrahy biotických a 
abiotických rizik 

MZe RNDr. Ilja Prášil, CSc. 
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QK1910343 

Nové znaky pšenice pro zvýšení 
adaptačních možností v 
prostředí globální změny 
klimatu 

MZe Ing. Martina Trávníčková 

QK1910382 

Inovace v pěstebních 
technologiích u okopanin a 
zeleniny pro lepší využití vody 
ze srážek i závlah, vyšší stabilitu 
výnosů a kvality produkce 

MZe Ing. Helena Kusá, Ph.D. 

QK1910476 

Zvýšení výnosů a kvality 
produkce česneku výběrem 
suchovzdorných a 
chladuvzdorných klonů na 
základě molekulárně genetické 
analýzy 

MZe Ing. Jiří Zámečník, CSc. 

QK1920058 

Inovace integrované produkce 
teplomilného ovoce se 
zaměřením na zdravotní stav 
produkčních výsadeb a 
rozmnožovacího materiálu 
peckovin 

MZe Ing. Václav Krejzar, Ph.D. 

QK1920124 
Identifikace příčin předčasného 
odumírání a jeho omezení při 
pěstování meruněk v ČR 

MZe RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. 

QK1920214 

Inovace systémů pěstování 
brambor v ochranných pásmech 
vodních zdrojů s omezenými 
vstupy pesticidů a hnojiv 
vedoucí ke snížení znečištění 
vody a zachování 
konkurenceschopnosti pěstitelů 
brambor 

MZe 
doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. 

QK1920224 

Možnosti řešení protierozní 
ochrany v zemědělských 
podnicích při vyloučení 
používání glyfosátu 

MZe doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. 

18-13174J 

Odpověď herbivora a rostliny na 
stres suchem -kombinace 
analýzy proteomu pšenice a 
demografie mšic 

GAČR 
doc. RNDr. Pavel Saska, 
Ph.D. 
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19-09998S 

Manipulují intraceluární 
parazitické bakterie Cardinium a 
Wolbachia koprofágii a tím 
horizontální přenos střevních 
bakterií u saprofágních roztočů? 

GAČR 
doc. Mgr. Jan Hubert, 
Ph.D. 

20-14649S 

Pulzní elektrické pole jako 
inovativní nástroj snižující 
výskyt mikromycet rodu 
Fusarium a mykotoxinů v řetězci 
ječmen-slad-pivo 

GAČR 
doc. RNDr. Jaroslava 
Ovesná, CSc. 

SS01020023 Genofondy pro města a krajinu TAČR Ing. Vojtěch Holubec 

SS01020234 

Snižování zátěže potravního 
řetězce a životního prostředí 
rezidui přípravků na ochranu 
rostlin při produkci ovoce 

TAČR Ing. Jitka Stará, Ph.D. 

SS01020263 

Zvýšení zádržnosti vody v 
suchých oblastech ČR s cílem 
podpory výsadby 
krajinotvorných dřevin na 
antropogenních půdách 

TAČR Ing. Tomáš Šimon, CSc. 

TH02010706 

Vývoj a inovace strojů pro 
efektivní technologie 
podpovrchové aplikace kejdy a 
digestátu do půdy 

TAČR Ing. Helena Kusá, Ph.D. 

TH02030133 

Zemědělský systém hospodaření 
integrující efektivní využití živin 
plodinami a ochranu vod před 
plošnými zdroji znečištění 

TAČR Ing. Jan Haberle, CSc. 

TH02030215 

Zdokonalení obalů redukující 
napadení potravin z cereálií, 
sušeného a skořápkatého ovoce 
skladištními členovci 

TAČR Ing. Radek Aulický, Ph.D. 

TH02030317 
Vývoj nástrojů a pomůcek pro 
včasnou detekci hniloby včelího 
plodu 

TAČR 
Doc. Mgr. Jan Hubert, 
Ph.D. 

TH02030328 

Světově nová technologie 
aplikace přípravku Ethandinitryl 
(EDN) k ošetření půdy a půdních 
substrátů jako ekologická 
alternativa k methylbromidu 

TAČR Ing. Ondřej Douda, Ph.D. 
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TH02030329 

Nová fumigační technologie k 
eradikaci invazivních a 
karanténních druhů škůdců 
šířených v surovinách v ČR a EU. 

TA ČR Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 

TH03030009 
Nové, bezpečné přípravky 
zlepšující půdní vlastnosti a 
zdraví pěstovaných rostlin 

TAČR 
doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. 

TH03030118 

Metody dekontaminace a 
detekce perzistentních 
chloracetanilidových pesticidů a 
jejich metabolitů, které jsou 
legislativně sledované 

TAČR RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

TH03030134 

Podpora přirozené opylovací 
kapacity zemědělských 
ekosystémů a hodnocení rizik 
subletálních dávek pesticidů na 
samotářské včely 

TAČR RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

TH03030178 

Nové metody hodnocení rizik 
přípravků na ochranu rostlin 
vůči necílovým půdním 
organismům: Hodnocení rizik 
zatížení půdního prostředí 
xenobiotiky na diverzitu 

TAČR RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. 

TH03030452 

Hydrotermochemická úprava 
bioodpadů na biouhel 
kombinovaná s odstraněním 
organických škodlivin a 
rizikových prvků 

TA ČR Ing. Sergej Usťak, CSc. 

TH04010014 Potraviny bez konzervantů TAČR doc. Ing. Roman Pavela, 
Ph.D. 

TH04030159 

Vývoj nových prvků řízené 
kapkové závlahy při pěstování 
brambor včetně fertigace a 
aplikace přípravků na ochranu 
rostlin 

TAČR Ing. Jiří Zámečník, CSc. 

TH04030221 

Přídavné přípravky pro 
intenzifikaci vývoje metanu 
v bioplynových stanicích a 
způsoby jejich výroby a aplikace 
zajišťující požadovanou kvalitu 
digestátu jako hnojiva 

TAČR Ing. Sergej Usťak, CSc. 
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TH04030242 
Inovace ochrany rostlin při 
produkci a skladování cukrové 
řepy 

TAČR Ing. Ondřej Douda, Ph.D. 

TH04030249 

Vývoj dávkovacího ústrojí pro 
precizní aplikaci melioračních 
hmot –nástroj k rekultivaci a 
revitalizaci půd 

TAČR Ing. Pavel Svoboda 

TJ02000287 
Využití různých druhů 
opylovatelů v semenářství 
vybraných plodin 

TA ČR 
Ing. Katrína Kaffková, 
PhD. 

TK02010056 

Rozvoj metodik pro reporting 
emisí a propadů skleníkových 
plynů a jejich projekcí, včetně 
projekcí emisí tradičních 
polutantů 

TAČR Ing. Jan Klír, CSc. 

TM01000044 Analýza rezistence řepky vůči 
virovým patogenům 

TAČR Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

TN01000062 Biotechnologické centrum pro 
genotypování rostlin 

TAČR doc. RNDr. Jaroslava 
Ovesná, CSc. 

VH20182021038 
Technologie pro dlouhodobé 
strategické skladování hmotných 
rezerv (obilnin, luštěnin) 

MV 
(Ministerstvo 

vnitra) 
Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 

CZ.07.1.02/0.0/0.0/ 
17_049/0000830  

Komercializace nových výsledků 
zemědělského výzkumu VÚRV, 
v.v.i. pro zlepšení životního 
prostředí v hlavním městě Praze 

Hl. m. Praha 
(OP PPR) 

RNDr. Mikuláš Madaras, 
Ph.D. 

100328840 

ENZEDRA Bílá místa rolnické 
historie: Místní užitkové a 
okrasné rostliny jako cesty ke 
zvyšování druhové rozmanitosti 
regionu 

MZe Ing. Roman Honzík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Příloha č. 2 Přehled projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji řešených 
v roce 2020 

ID Název projektu 
Poskytovatel 

 
Řešitel za VÚRV 

LTACH19029 

Invazivní mechanismy 
hospodářsky významných 
skladištních hmyzích škůdců 
ohrožujících čínský a evropský 
mezinárodní obchod a systémy 
fytosanitární techniky pro jejich 
omezování 

MŠMT 
Ing. Václav Stejskal, 
Ph.D. 

LTC19011 
Občanská věda –důležitý 
prostředek sledování šíření 
invazivních druhů bezobratlých 

MŠMT 
RNDr. Jiří Skuhrovec, 
Ph.D. 

LTAUSA19012 

Mechanismy rezistence domácího 
roztoče Tyrophagus 
putrescentiae vůči biocidním 
přípravkům 

MŠMT 
Doc. Mgr.Jan Hubert, 
Ph.D. 

677407 
Soil care for profitable and 
sustainable crop production in 
Europe 

EU 
Dr. Ing. Pavel Čermák, 
Ph.D. 

774224 
Breeding for resilient, efficient 
and sustainable organic vegetable 
produktion (BRESOV) 

EU 
Doc. RNDr.Jaroslava 
Ovesná, CSc. 

101000663 

novlGRain - Sustainable storage 
of grains by implementing a novel 
protectant and application 
technology 

EU 
Ing. Václav Stejskal, 
Ph.D. 

773311 
RUSTWATCH-A European early-
warning systém for wheat rust 
diseases 

EU 
Mgr. Alena Hanzalová, 
Ph.D. 

771367 
ECOBREED-Increasing the 
efficiency and competitivenes of 
organic crop breeding 

EU 
Ing. Dagmar Janovská, 
Ph.D. 

8503 

Rozvoj moderních metod 
výzkumu pro snížení chemizace 
životního prostředí a 
přizpůsobení změně klimatu 

MŠMT 
RNDr. Mikuláš Madaras, 
Ph.D. 
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146 

Výskyt rizikových prvků a látek v 
nivních půdách na historických 
územích těžby rud ve východním 
Bavorsku 

MMR Ing. Eva Kunzová, CSc. 

1092 Biomasa travních porostů jako 
obnovitelný zdroj energie 

MMR 
prof. Ing. Vilém Pavlů, 
Ph.D. 

220 

Dopad zemědělské činnosti na 
kvalitu půdy a znečištění 
životního prostředí kontaminanty 
v česko-bavorském prostředí 

MMR 
Dr. Ing. Pavel Čermák, 
Ph.D. 

 

 

Následné události  
 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku 

VÚRV, v.v.i. k 31. prosinci 2020. 
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Příloha č. 3 
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za kalendářní rok 2020  
Příloha (komentář) k roční závěrce za rok 20 20 
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Zpracov no v souladu s 
vyhl kou . 504/2002 Sb. ve 
zn n  pozd j ch p edpis  

V KAZ ZISKU A ZTR TY 
 
 
 

 k 31.12.2020 

N zev etn  jednotky 

V zkumn  stav rostlinn  v roby, v.v.i. 
Drnovsk   507 

Praha 6 

slo 
dku 

Druh innosti 
N zev ukazatele hlavn  dal  slo 

tu 
1 

za stav 
2 3 4 

jin  
Celkem 

A  N klady 001 
 60.410,00  10.248,00 I  Spot ebovan  n kupy a nakupovan  slu by 002  2 079,00  72 737,00 

 31.769,00  3.107,00 1  Spot eba materi lu, energie a ostatn ch neskladovan ch 
dod vek 

003  1 643,00  36 519,00 

 0,00  0,00 2  Prodan  zbo  004  132,00  132,00 

 7.251,00  664,00 3  Opravy a udr ov n  005  76,00  7 991,00 

 442,00  143,00 4  N klady na cestovn  006  4,00  588,00 

 129,00  11,00 5  N klady na reprezentaci 007  11,00  152,00 

 20.819,00  6.323,00 6  Ostatn  slu by 008  213,00  27 355,00 

 112,00  0,00 II  Zm ny stavu z sob vlastn  innosti a aktivace 009  39,00  151,00 

 112,00  0,00 7  Zm na stavu z sob vlastn  innosti 010  39,00  151,00 

8  Aktivace materi lu, zbo  a vnitroorganiza n ch slu eb 011 
9  Aktivace dlouhodob ho majetku 012 

 151.014,00  24.422,00 III  Osobn  n klady 013  7 202,00  182 638,00 

 109.758,00  18.217,00 10  Mzdov  n klady 014  5 390,00  133 365,00 

 36.683,00  5.861,00 11  Z konn  soci ln  poji t n  015  1 715,00  44 260,00 

12  Ostatn  soci ln  poji t n  016 
 4.573,00  344,00 13  Z konn  soci ln  n klady 017  97,00  5 013,00 

 0,00  0,00 14  Ostatn  soci ln  n klady 018  0,00  0,00 

 475,00  9,00 IV  Dan  a poplatky 019  5,00  489,00 

 475,00  9,00 15  Dan  a poplatky 020  5,00  489,00 

 2.167,00  1,00 V  Ostatn  n klady 021  4,00  2 171,00 

 2,00  0,00 16  Smluvn  pokuty, roky z prodlen , ostatn  pokuty a pen le 022  0,00  2,00 

17  Odpis nedobytn  pohled vky 023 
18  N kladov  roky 024 

 336,00  0,00 19  Kursov  ztr ty 025  0,00  336,00 

 0,00  0,00 20  Dary 026  3,00  3,00 

21  Manka a kody 027 
 1.829,00  1,00 22  Jin  ostatn  n klady 028  1,00  1 830,00 

 26.643,00  2.155,00 VI  Odpisy, prodan  majetek, tvorba a pou it  rezerv a 

opravn ch polo ek 
029  1 013,00  29 812,00 

 26.643,00  2.155,00 23  Odpisy dlouhodob ho majetku 030  1 013,00  29 812,00 

24  Prodan  dlouhodob  majetek 031 
25  Prodan  cenn  pap ry a pod ly 032 
26  Prodan  materi l 033 
27  Tvorba a pou it  rezerv a opravn ch polo ek 034 

 114,00  2,00 VII  Poskytnut  p sp vky 035  0,00  116,00 

 114,00  2,00 28  Poskytnut  lensk  p sp vky a p sp vky z tovan  mezi 

organiza n mi slo kami 
036  0,00  116,00 
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slo 
dku 

Druh innosti 
N zev ukazatele hlavn  dal  slo 

tu 
1 

za stav 
2 3 4 

jin  
Celkem 

 0,00  0,00 VIII  Da  z p jm  037  1 295,00  1 295,00 

 0,00  0,00 29  Da  z p jm  038  1 295,00  1 295,00 

 240.935,00  36.837,00 NAKLA

DY 
N klady celkem 039  11 637,00  289 409,00 

B  V nosy 040 
 206.553,00  31.384,00 I  Provozn  dotace 041  448,00  238 386,00 

 206.553,00  31.384,00 1  Provozn  dotace 042  448,00  238 386,00 

 162,00  0,00 II  P ijat  p sp vky 043  0,00  162,00 

2  P ijat  p sp vky z tovan  mezi organiza n mi slo kami 044 

 162,00  0,00 3  P ijat  p sp vky (dary) 045  0,00  162,00 

4  P ijat  lensk  p sp vky 046 
 4.447,00  14.386,00 III  Tr by za vlastn  v kony a za zbo  047  18 933,00  37 767,00 

 18.957,00  943,00 IV  Ostatn  v nosy 048  0,00  19 900,00 

5  Smluvn  pokuty, roky z prodlen , ostatn  pokuty a pen le 049 

6  Platby za odepsan  pohled vky 050 
 25,00  0,00 7  V nosov  roky 051  0,00  25,00 

 1.656,00  0,00 8  Kursov  zisky 052  0,00  1 656,00 

 12.312,00  943,00 9  Z tov n  fond  053  0,00  13 255,00 

 4.964,00  0,00 10  Jin  ostatn  v nosy 054  0,00  4 964,00 

 34,00  0,00 V  Tr by z prodeje majetku 055  2,00  37,00 

 34,00  0,00 11  Tr by z prodeje dlouhodob ho nehmotn ho a hmotn ho 
majetku 

056  0,00  34,00 

12  Tr by z prodeje cenn ch pap r  a pod l  057 
 0,00  0,00 13  Tr by z prodeje materi lu 058  2,00  3,00 

14  V nosy z kr tkodob ho finan n ho majetku 059 
15  V nosy z dlouhodob ho finan n ho majetku 060 

 230.153,00  46.713,00 VYNO

SY 
V nosy celkem 061  19 383,00  296 252,00 

-10.782,00  9.876,00 C  V sledek hospoda en  p ed zdan n m 062  9 041,00  8 138,00 

-10.782,00  9.876,00 D  V sledek hospoda en  po zdan n  063  7 746,00  6 843,00 

Odesl no dne: 31.5.2021 Raz tko: 

Telefon: 

www.twist.cz P ipraveno programem Twist Inspire 

Podpis vedouc ho etn  jednotky: 

Odpov d  za daje: 
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1.  

  
  

z   dispozici.  

Firma:  

  6 -  

 1. 1. 2007 

 00027006 

  

 -11000 ze dne 23.6.2006 

  023/2006-34/VURV 

 v 

 

techni  

 31. 12. 2020 

 31.  3. 2021 

 
      roku 2014, kdy 

 

odbory:  

-  Olomouci) 

-  

-  

   -  

 z  

      

 

218  

 

     

    

 projektech. 

  

       

 

 

  

  

 

 

 

s   

  



 

  
 

 
    v  

0.494,09  

 

 

    

 
 
     

 
 

 
     

 

k  datu 

 kem na 

  

 

    

 

 

     

v 

 

t  

 

     

 

    
 

 
     roce 2020: 

-     
  

    Intern  
 

 
 

     
-  Ph.D. 

-  

RNDr. Vagner Martin CSc.   

 

 

Dne 16.10.2019  

 

 
 

  



 

  
 

 
 

  299,533 osob na 280,895 

osob, tj. o -  no z 37816,- 

38487,-  

 

     

  

 

2.  Aktiva rozvahy 

      
2.1. Rozsah a struktura aktiv 

stav 31.12.2020

382 057 042,11 379 648 918,84 -2 408 123,27

16 597 432,88 11 167 669,55 -5 429 763,33

      - software 7 149 821,87 7 853 795,88 703 974,01

9 447 611,01 3 313 873,67 -6 133 737,34

0,00 0,00 0,00

1 101 933 605,52 1 026 319 071,40 -75 614 534,12

       - budovy, haly a stavby 423 616 807,14 447 840 754,90 24 223 947,76

423 997 683,77 433 727 663,60 9 729 979,83

       - pozemky 116 060 120,36 116 060 120,36 0,00

35 558,00 35 558,00 0,00

381 060,00 381 060,00 0,00

4 264 629,36 4 760 618,36 495 989,00

0,00 0,00 0,00

119 410 939,40 21 990 169,59 -97 420 769,81

14 166 807,49 1 523 126,59 -12 643 680,90

10 000,00 10 000,00 0,00

- 10 000,00 10 000,00 0,00

81 238 942,19 91 664 911,04 10 425 968,85

2 183 820,98 2 374 329,17 190 508,19

747 281,05 947 580,61 200 299,56

0,00 0,00 0,00

0,00 24 273,10 24 273,10

1 266 046,24 1 101 065,87 -164 980,37

170 493,69 301 409,59 130 915,90

17 119 390,56 17 984 383,65 864 993,09

60 171 770,22 69 026 373,72 8 854 603,50

282 770,93 286 086,55 3 315,62

59 714 279,29 68 512 801,17 8 798 521,88

       - ceniny 174 720,00 196 410,00 21 690,00

0,00 31 076,00 31 076,00

1 763 960,43 2 279 824,50 515 864,07

AKTIVA CELKEM 463 295 984,30 471 313 829,88 8 017 845,58

 



 

       

 

 

 

 

  

  Software Stavby 
  

 

Pozemky 

 

Stav k 1.1.2020 7 149 821,87 423 616 807,14 423 997 683,77 4 264 629,36 381 060,00 116 060 120,36 35 558,00 

 703 974,01 24 223 947,76 14 678 076,54 495 989,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 4 948 096,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stav k 

31.12.2020 7 853 795,88 447 840 754,9 433 727 663,60 4 760 618,36 381 060,00 116 060 120,36 35 558,00 

 

  

investice 

        

 

elnosti.  

 

 

 

        374  

   101 065,

   

8,72 %. V  poklesu 

  

    

   

           

 

  
roku 

Obrat celkem 

MD 

Obrat celkem 

DAL 

Stav ke konci 

  

112001 sklad 383 009,03 686 017,83 559 669,41 509 357,44 32,98 

112005  65 334,89 141 141,69 128 751,59 77 724,99 18,96 

112006 Sklad-sklo-  23 865,24 0,00 0,00 23 865,24 0,00 

112008  57 365,23 480 451,69 462 397,85 75 419,07 31,47 

112009 Sklad-  206 689,22 764 505,05 727 506,12 243 688,14 17,9 

112010 Mazadla,oleje-  11 017,45 10 800,46 4 292,19 17 525,72 59,07 

 747 281, 05 2 082 916,72 1 882 617,16 947 580,60 26,80 

 

                                                                                                                                        

 

   

 

 

   



 

          
 
 
   

 

   
Obrat celkem 

MD 

Obrat celkem 

DAL 

Stav ke konci 

 na % 

123003 
- odbor 

 
820  413,2 1 929 784,9 2 041 701,09 708 497,01 -13,64 

123005  445 633,04 -36 532,45 1 531,73 392 568,86 -11,91 

Sklady CELKEM 1 266 046,24 1 893 252,45 2 058 232,82 1 101 065,87 -13,O3 

 

 

             

  

 

                
               

 

   
Obrat celkem 

MD 

Obrat celkem 

DAL 

Stav ke konci 

  

132001 
VAROALAMPA 

145 096,00 0,00 0,00 145 096,00 0,00 

132005 Skl  25 397,69 264 355,39 133 439,49 156 313,59 515,45 

Sklady CELKEM 170 493,69 264 355,39 133 439,49 301 409,59 76,79 

 

 

                 

 

  
roku 

Obrat celkem 

MD 

Obrat celkem 

DAL 

Stav ke konci 

  

119001  0,00 24 273,10 0 24 273,10  

 0,00 24 273,10 0,00 24 273,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 Rozvahy 17 984 383,65   

 

  
Stav k              

31. 12. 2020 

      

311101  4 903 982,98 

311102 -  472 016,32 

314101  738 679,43 

314201 Posk.prov  138 000,00 

315103 - reklamace,dobropisy 200,00 

315106  111 158,00 

315107 - -  37 961,00 

315108 - pozemky 50 820,00 

335004 -  2 020,00 

335007  183 567,48 

335012 -  12 932,00 

335013 -  1 429,00 

335014 CCS-  47 197,56 

335015 - -  31 755 

345005  2 250,00 

378002 -  604 947,55 

378008 - vouchery "Za pakatel" 5 742,00 

388001  10 775 724,53 

391001 Oprav  -135 999,20 

 17 984 383,65 

 

 

 

 

 

 

     
Stav ke konci 

 

391001  135 999,20 0 0 135 999,20 

 

ky k  

 eny  

V   . 

 

k 23.2.2021 a    budou v y. 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.6 -  

  

         jsou evidov    

 

 

    

 123 444,07 

 340 563,00 

 20 938,97 

 568 856,50 

 4 066,55 

Celkem 1 057 869,09 

 
 

   31. 12. 2020               

 

 

 

2. Pasiva rozvahy 

PASIVA 083D  stav roku 
Stav ke konci 

 
-1)  

84 432 212 160,29 428 116 655,86 -4 095 504,43 

 084A     0 

                           85 387 182 861,69 384 774 738,42 -2 408 123,27 

Fondy                                                                               86 36 975 204,35 36 498 702,05 -476 502,30 

 
87     0 

88 424 158 066,04 421 273 440,47 -2 884 625,57 

 088A     0 

                       89   6 843 215,39 6 843 215,39 

90 6 781 191,65   -6 781 191,65 

 91 1 272 902,61   -1 272 902,61 

 92 8 054 094,26 6 843 215,39 -1 210 878,87 

 93 31 083 824,01 43 197 173,37 12 113 349,36 

Rezervy                                                                            94     0 

 094A     0 

95     0 

                                         96     0 

97     0 

98     0 

99     0 

100     0 

 101     0 

 102 0 0 0 



 

 102A     0 

                                       103 5 469 070,83 4 632 003,58 -837 067,25 

104     0 

                        105 493 200,37 10 000,00 -483 200,37 

106 1 086 224,63 1 064 367,18 -21 857,45 

                                        107 9 402 386,11 9 062 507,88 -339 878,23 

108 655 221,84 617 079,00 -38 142,84 

 
109 5 988 884,00 5 773 548,00 -215 336,00 

 110 0 357 025,00 357 025,00 

                                                     111 1 901 368,00 1 772 570,00 -128 798,00 

112 1 298 005,00 1 038 266,00 -259 739,00 

113 38 887,97 32 709,97 -6 178,00 

114 3 076 166,82 18 291 661,73 15 215 494,91 

 
115     0 

 
116     0 

                                 117     0 

118     0 

119     0 

120     0 

121     0 

                                    122     0 

123     0 

124 1 614 056,30 540 484,62 -1 073 571,68 

125     0 

126 31 023 471,87 43 192 222,96 11 811 726,09 

 126A     0 

127 60 352,14 3 239,41 -57 112,73 

128 0 1 711,00 1 711,00 

129     0 

130 60 352,14 4 950,41 -55 401,73 

131 463 295 984,30 471 313 829,88 8 017 845,58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Zdroje pasiv 

 

 

 

 

 

43 192 222,96   

 

       

  Do spalatnosti  
31-60 

 
61-  

91-

 
121-  

181-

 

Nad 

 
celkem 

321001 -tuzemsko 4 138 213,32 258 280,40 25 450,00 4 840,00 -59 -151,94 -3 314,15 -26 759,14 4 396 499,51 

321002 -  215 587,83 0 -317,39 -488,15 0 -153,33 23 082,48 -2 207,37 235 504,07 

324001  10 000,00               10 000,00 

325003 
y k 

 
1 365,28               1 365,28 

325004  49 388,90               49 388,90 

325005 
- 

 
850 000,00               850 000,00 

325006 - Kooperativa 163 613,00               163 613,00 

331001 
- mzdy-

 
2 201 074,88               2 201 074,88 

331002 
-mzdy-

-od r.2003 
6 861 433,00               6 861 433,00 

333002 

-

/do r  

583 662,00               583 662,00 

333006  230               230 

335002  31 267,00               31 267,00 

335018 

apod.) 

1 920,00               1 920,00 

336001  1 710 619,00               1 710 619,00 

336002  3 955 129,00               3 955 129,00 

336003  107 800,00               107 800,00 

341001 Da  357 025,00        357 025,00 

342001  1 772 570,00               1 772 570,00 

343001  1 038 266,00               1 038 266,00 

345002  3 420,00               3 420,00 

346005   5 631 398,93               5 631 398,93 

346007  328 995,91               328 995,91 

346009  210 509,62               210 509,62 

346015 - 

organizace 

1 603 088,59               1 603 088,59 

346016  6 797 437,90               6 797 437,90 

346018  3 720 230,78               3 720 230,78 

379003 
-

 
29 289,97               29 289,97 

389001  540 484,62               540 484,62 

                    43 192 222,96 

 

 

 

 

 



 

 

540 484,62  

 

      

 

 

 

  

 
  

   174 497,82 

   153 973,55 

  plyn 165 000  

   47 013,25 

   540 484,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.  

 

 

4.1.1. P    

 

Ukazatel 2019 2020 Index20/19 

 7 137 613,07 6 504 808,97 0,91 

 32 083 332,99 31 262 152,01 0,97 

          v  6 392 973,02 6 223 263,23 0,97 

 37 984,52 36 851,51 0,97 

 20 531 029,23 19 900 080,12 0,97 

 0,00 161 954,10   

 

 
234 059 416,74 238 385 935,38 1,02 

 293 849 376,55 296 251 782,09 1,01 

 36 656 650,29 36 651 488,89 1,00 

 40 198 880,78 36 085 595,23 0,90 

      3 941 961,01 588 324,19 0,15 

                z  688 799,50 351 221,00 0,51 

                3 253 161,51 237 103,19 0,07 

aktivace 
-1 312,34 150 561,86 114,73 

 178 238 242,26 182 638 441,80 1,02 

           z  130 744 471,00 133 364 980,00 1,02 

            125 682 850,00 128 598 890,00 1,02 

           OON 5 061 621,00 4 766 090,00 0,94 

          43 304 843,00 44 260 208,00 1,02 

          do SF 

 
4 188 928,26 5 013 218,80 1,20 

 309 907,00 488 792,14 1,58 

 
28 377 167,79 29 811 543,68 1,05 

 
      

Osta  2 612 849,12 2 287 173,09 0,88 

  675 800,00 1 294 970,00 1,92 

 287 068 184,90 289 408 566,69 1,01 



 

- 

 
7 456 991,65 8 138 185,40 1,09 

- 

 
6 781 191,65 6 843 215,40 1,01 

 299,533 280,9 0,94 

  34 829 38 487 1,02 

 

 

 

        8 138  

  

 indexu 1,01 ,01

 

  

 

 

 

 

 

296 251 782,09 . V  

  238 385 935,38 (80,47 %) 

   766  

 20 062 034,22  %) 

  prod  851,51  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 176 768 561,59 K  

11  

SZIF (MZe) 2 102  

 4  

  

Ministerstvo vnitra 1 898  

 4  

Zahra  14 473  

Celkem 238 385  



 

 

 

 

   

 

       roce 2020 byly: 

    

             6 388 370,52  

           z       3 715 116,56  

                             2 673 253,96 

   

   

                                                         31 262 152,01   
            z    3 936 333,00 

                              8 850 849,23 

                               2 286 930,23 

                                  51 429,79                       

       16 136 609,76 

 

                   116 438,45  
          

                             2  

 

                    1 655 507,75  

 

          13 254  

            z                  6 843 095,59 

                       fond reprodukce                                                                   4 133 526,57 

                           2 278 249,28 

                         

                       4 964  

            z toho odpisy majetku z dotace                                               4 961 251,46 

 

                   36  

            

            

 

 

         (dary) 82)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Z 288 113  bylo v  

240 932  836  343  

    

 objemu 182  638     

   K   519 

 085 

29 811 543  

 

  

 

 
 

v roce 2020  

ASPEKT HM s.r.o. 8 

1  

9.680-  

 

22HLAV s.r.o. 
130.000,-  157.300,-  

 

 

 

  

4.4.   

 

 

   V  dy 6 v objemu 230 154 

 715 

 

  

 

 objemu 4 447  957 

%.   

Z  240 932 

 587 

151 014   

  768 706,44 

 477 838,17 

ku 28 640 

 

  

 

 



 

   V  z  46 713   384 

 objemu 14  

 Z 46  u 

 objemu 24 422 

18 217 

 107  140 

 154  

 

    

  MD celkem DAL celkem  

1264 -Provoz kryobanky- Ing. Faltus 839 000,00 839 000,00 0,00 

1265 

- -Praha- -

Holubec 7 305 000,00 7 305 000,00 0,00 

1266 - -Olomouc-  4 973 000,00 4 973 000,00 0,00 

1267 

-  - 

 705 000,00 705 000,00 0,00 

1268 -kolekce-Hermuth 2172000,00 2 172 000,00 0,00 

1365 NP- -  2246000,00 2 246 000,00 0,00 

1366 

NP-mikroorganismy-

makrom -  145 000,00 145 000,00 0,00 

1367 

NP-mikroorganizmy- -

 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 

1368 

NP-mikroorganizmy- -

 820 000,00 820 000,00 0,00 

1369 

NP-mikroorganizmy- -

 990000,00 990 000,00 0,00 

1370 

NP-mikroorganismy-

 730 000,00 730 000,00 0,00 

1371 NP-mikroorganismy-Genobanka rhizobii-  935 000,00 935 000,00 0,00 

1372 

NP-mikroorganismy-

zem.plodin- Skuhrovec 700 000,00 700 000,00 0,00 

1373 

NP-Mikroorganismy-

a hmyzu-  1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 

1455 biodiverzity -  0,00 0,00 0,00 

5090 -Krejzar 496868 496 868 0,00 

5101 

 

91/676/EHS-  10 976 265,28 10 976 265,28 0,00 

5107 compliance" -  1 042 707,1 1 081 366,94 38 659,84 

5134 -  0,00 0,00 0,00 

5141 -  578 959,5 578 959,5 0,00 

5142  1953135,58 1 953 135,58 0,00 

5181 -bavo 5045260,27 5 045 260,27 0,00 

5209 -  0,00 0,00 0,00 

5229 -  0,00 0,00 0,00 

5231 lab.GMO-  413 223,14 413 223,14 0,00 

5256 -  482 788 482 788 0,00 

5261 -  0 26 110 26 110 

5283  -  0,00 0,00 0,00 



 

5318 -Krejzar 25 506,78 2 5506,78 1,00 

5327 rostlin-Krejzar 0,00 0,00 0,00 

5334 - Kocourek 471 074,38 471 074,38 0,00 

5335 

BioAWARE (C-

- Saska 0,00 0,00 0,00 

5337 zeleniny v roce 2018 -  413 223,14 413 223,14 0,00 

5405  0,00 0,00 0,00 

5420 - Mikulka 0,00 0,00 0,00 

5421 

-monitoring-

Mikulka 0,00 0,00 0,00 

5450 -  0,00 0,00 0,00 

  46 649 011,03 46 713 779,19 64768,16 

 

   

 

   V  z 19 389 

 933 

  

Z 11 444 klady 7 202 

  

2 122  

    

  2020   

5014 -  123 808,18 254 376,75 130 568,57 

5106 -  332 536,89 706 272,99 373 736,10 

5126 

-

dig -  25 500,23 51 834,75 26 334,52 

5127 experimenty-  22 408,63 104 500,00 82 091,37 

5129 -  59 751,07 306 310,66 246 559,59 

5183  28 084,00 82 600,00 54 516,00 

5201 -  7 263,34 39 421,49 32 158,15 

5212 -  190 966,00 216 446,28 25 480,28 

5230 GMO- -  284 475,99 462 301,55 177 825,56 

5245 -Hermuth 0,00 30 938,41 30 938,41 

5262 -  36 708,00 54 700,00 17 992,00 

5270 -  338 157,11 338 157,11 0,00 

5281 Varroa lampa -  0,00 884,25 884,25 

5302 -Salava 163 442,19 185 211,36 21 769,17 

5321 -  19 547,00 19 752,07 205,07 

5340 

tform. Perspektiva ochrany rostlin v 

- Salava 44 000,00 44 000,00 0,00 

5341  26 080,00 26 750,00 670,00 

5410 -  5 935 746,52 6 427 888,60 492 142,08 



 

5413 -  55 366,61 81 800,00 26 433,39 

5429 -Liberec-Gaisler 0,00 27 675,29 27 675,29 

5430 - -  104 934,56 226 577,69 121 643,13 

5510 tejn 2 222 682,54 1 979 083,89 -243 598,65 

6900 -Grundza 420 929,66 1 784 415,61 1 363 485,95 

6910 -Grundza 98 544,47 107 138,17 8 593,70 

6950 -  259 789,75 309 978,62 50 188,87 

6980 -Grundza 22 721,00 305 033,00 282 312,00 

6990 -Grundza 545 396,75 4 056 858,38 3 511 461,63 

7110 

- 

 0,00 214 000,00 214 000,00 

7200 -  3 272,50 122 187,00 118 914,50 

7210 Lic - Hermuth 0,00 424 838,00 424 838,00 

7300 - Pavela 72 006,00 285 727,00 213 721,00 

7340 - Kocourek 6,00 112 308,74 112 302,74 

  11 444 124,99 19 389 967,66 7 945 842,67 

 

7 945 842,67 

 oblasti prodeje z  19. 

 

 
 

V souladu s  

v   

  

  

  

 fond reprodukce majetku 

 

 36 975 204,35  31. 12. 

36 498 702,045  

 s  106 572,415  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.  

 fondu zobrazuje tabulka  

-  Stav 1-  

Stav k 1.1.2020 3 191 210,23 

   

 2 589 860,00 

  0 

Zdroje celkem 5 781 070,23  

    

   

 96 188,30 

 785 070,00 

 33 205,00 

Rekreace 65 350,00 

 115 128,01 

 0,00 

 201 000,00 

 1 321 900,00 

 0 

 120 960,00 

 0,00 

    

 2 738 801,31 

Stav k 31. 12. 2020 3 042 268,92 

 

   007 

  objemu 

 

000,- -  

 je v souladu s 

  

  278 

V   

 31

2 677  

 

 

                    1 556 270,03 

                    221 424,44 

                    764 484,16 

                    94 177,12 

                    Ministerstvo vnitra                                                      41 642,00 

 



 

5.4. Fond reprodukce majetku je z 

 

 905   400  

 

 31 591 832,96  

 27 112 517,46  

Detail obratu je uveden v tabulce.  

 

 

Obrat fondu reprodukce 

                                                                                                                                            v  

 58 704 350,42 

 z toho: -  28 399 172,42 

             -  24 905 178,22 

             -  0,00 

             -  Dotace na investice - fond reprodukce majetku 5 400 000,00 

             -   31 591 832,96 

 0,00 

C.  ZDROJE CELKEM 58 704 350,42 

 22 058 306,39 

 5 400 000,00 

 4 133 526,57 

 0,00 

 31 591 832,96 

 27 112 517,68 
           

- 

vozov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 roce 2020 
 

 

 

 

1) 10. 01. 2020 Fin  ad pro hlav  to Prahu j.20106/20/2000-

31473-109060 

P edm t: Rozhodn  o odv  za poru  roz  z  do s ho roz tu ve v   37 

040,- a p slu   ve v   32 114,- - na  o p zkoum roz   pro hlav  m  

Prahu j. 3204085/18/2000-31473-109060 ze dne 12. 04. 2018 

v : zru  rozhod  

 

2) 31. 01. 2020 es  inspekce vot  pros   

j. CIZP/41/2020/1546 

P edm t: Kontrola z   78/2004 Sb., o nak d  s geneticky modifikovan mi organismy a 

genetick mi produkty, ve z  poz j ch p dpi  

v : Zji  skute nosti nepova uje  za poru  z   78/2004 Sb. 
 
 

3) 28. 02. 2020 M sts  veter r r va v Praze S  veter r r vy  

j. SVS/2020/027440-A 

P edm t: Kontrola k vy  vyj  innosti za z  - dle z  255/2012 Sb., o kontrole a 

podle 49 a 52 z   166/1999 Sb., 22 z   246/1992 Sb. 

v : bez zji  
 

4) 06. 03. 2020 Ministerstvo zem t  Praha j. 11734/2020-

MZE-1011 

P edm t: Ov  pln  podm nek proj  

1. QJ1610217 s zvem "Inovace sy mu integrov  ochrany epky pro omeze  negativn ch 

dopa  so  technologie p stov  

2. QK1710200 s zvem "Ekologizace  ochrany ovoce proti liv  organizm  

zv  z telem na invazi  druhy" 

3. QK1720263 s zvem "Diagnosti  metody pro laborato  kontrolu pravosti m ho" 

Ov  podm nek institucio  podpory na koncepci rozvoje s n zvem "Udr ite  sy my a 

technologie tov  zem lsk ch plodin pro zlep  a zkvali rodukce potravin, krmiv a 

surovin v podm nk  m c ho se klimatu" 

Ov  nastav  a innosti vnit ho kontroln ho syst mu, v  hospoda e rganizace po 

souhlasu p dsedy Dozor  rady ze dne 29. 01. 2020. 

v : V sledky audi  zpr vy byly proj  s veden  spole nosti 

Opa : Opat e yly zas ny na MZE 06.04.2020  j. S /20/164 a projedn zodpov mi 

pracovn ky dle zji  
 



 

Ze strana audito  MZe byla poskytnuta metodi  pomoc, aby v budoucnu ke stejn  pochyben   

nedoch zelo. 

Intern  auditorem byl zpracov hled opat e rm nem a zodpov jednotliv ch osob, 

kter  byly protoko  s leny nedostatky i p ija  opat en  Prv  

p ontrola se uskute nila k 30. 09. 2020, kde byly jednotli  nedostatky vyhodnoceny. Z 

vodu celost p ijat ch pandemick ch opat epoda ilo opat e l rozsahu. 

Navrhov ro l zam tnan  nebylo mo xte  spole sti objednat, resp. byla exte  

spole s zru v rola pro la v 01/2021 a v celkov ehledu opat yl 

status prosaze  opat en  

T ba podotknout,  byla i v m rso lu (BOZP, IT) te  ly jsou d ky pandemii 

p sunuty do roku 2021. 
 

5) 23. 03. 2020 KZ  Brno, tvar Sekce rost v roby, odd  registru vinic Oblekovice 

j. 5530/OTK/ORV/2020 

P edm t: Kontrola os z  plochy vinice p  vyklu  v : bez zji  
 
 

6) 01. 04. 2020 TA  Praha j.KM_0001/2020 

P edm t: Ov  souladu erp  prost d  se Smlouvou o poskytov  lo  podpory, 

lnost, efektivnost a hospo rnost vynalo en ch n kla  - Projekt TA04010331 s n zvem 

"Charakterizace a selekce C. sativa po potravin  a nepotravin  vyu i  pom  

biotechnologick ch postu  a vysokokapacitn ch metod" 

v : st  n lady - v   28 636,38, z toho z ve ejn ch prost d  bylo hrazeno 

celkem  18 561,1  povinnost v  dotace 

Opa : V c  dotace   18 561,14 bylo provedeno dne 29. 05. 2020, itel byl veden  

spole  pou en 
 

7) 05. 05. 2020 b  zdravot  poj ovna  republiky  

j. VZP-20-02004060-S858 
j. VZP-20-02718667-S8GD/OT-rozhodn  o odstran  tvrdosti 

P edm t: Kontrola plateb pojistn ho na ve j  zdrav  poji  a dodr ov tn ch 

povin  pl  pojistn ho 

v : Nedodr   z   592/1992 Sb. a v souladu  18 odst. 1 z   592/1992 Sb. vzniklo 

le  4 445,- 

12.05.2020 - dost V RV o odstran  tvrdosti pe le 19.06.2020 - 

Rozhodn stran  tvrdosti se prom  
 

8) 14. 05. 2020 Ministerstvo zem t  Praha j. 

23965/2020-MZE-14152 

P edm t: Podez  na poru  roz o  z  - projekt QK1820088 Med a p kaz jeho 

autenticity  ci  alfa-amy zy: C le  proteomic  anal za medu pro ex  pro z  jeho 

autenticity 

v : Neuz  lady projektu ve v  K  20 000,- - pracov  - postoupeno na  pro hlav  

m to Prahu 
 

9) 18. 05. 2020 TA  Praha j. 

KM_0007/2020 



 

P edm t: Ov  souladu erp  prost ed  se Smlouvou o poskytov  lo  podpory, 

lnost, efektivnost a hospo rnost vynalo en ch n kla  - Projekt TA04020411 s zvem 

"Technologie integrov  produkce chmele" 

v : st lady - nebylo pro no spl dm nek uznatelnosti, a to ve v   604 

947,55 - - chyba vznikla u spo itele s  zem l  univerzity v Praze. 

Opa : V ce  dotace v   604 947,55 bylo usku n  z  stavu dne 22. 06. 2020, 

itel byl  veden  spole nosti, definice opat  - eskalace p choz ch zpr v. V  finan  

 je no p vn stavu. 
 
 

10) 24. 06. 2020 KZ  Brno, tvar Sekce rost v roby, odbor te  inspekce 

j. UKZUZ 112621/2020 

P edm t: Dozor nad dodr ov  podm nek nak d  s karant nn  materi lem v : bez zji  
 

11) 13.07.2020 no j. UKZUZ 

117490/2020 

P edm t: Dozor nad dodr ov  podm nek nak d  s karant nn  materi lem v : bez zji  

 

12) 27. 07. 2020 TA  Praha j. 

TACR/92947-28/2015 

P edm t: Ov  souladu rp  prost e  se Smlouvou o posky  lo  podpory, 

lnost, efektivnost a hospo rnost vynalo en ch n la   projekt TH04020267 

v : V ledku zji  neuznan ch n la  bylo identifikov  podez  z poru e  

roz  z  v celko  v  5 380,31K  N mitka ze strany VURV byla vznesena 06. 08. 2020 a 

akceptov v ce  dotace bylo v  1825,47  

Opa : itel byl veden  spole nosti vyzv  k p  kontrole z il la  ve 

spolupr ci se mzdovou t  s periodicitou 4x ro  s vyu it  vnitropodnikov  

kontroln ho sy mu Den  z zek V RV. 

 

13) 05. 08. 2020 KZ  Brno j. 

UKZUZ/129269/2020 

P edm t: Zaji  prov  odborn in  v souladu s dodr en  z v  pokusni  

praxe, m sto kontroly H v ves 

v : bez zji  
 

14) 02. 09. 2020 M t   Praha 6, odbor dopravy vot ho pros  odd  st  spr vy 

j. MCP6 306247/2020 

P edm t: Evidence a z  nakl  s odpady za rok 2019 

v : Hl  o produkci a nakl  s odpady za rok 2019 v dn  term nu do 15. 02. 2020 

prost ednictv  nebylo pod  Byla vy sle  pokuta 1 000  za  p stupku - 

uhrazeno 30. 12. 2020 

Opa  Vedo  zp vy a r by majetku vy  kontrolu z  Hl  produkci a 

nakl  s odpady za rok 2020 v term nu do 15. 02. 2020 
 
 

15) 06. 10. 2020 TA  Praha j. 

TACR/94207-29/2015 



 

P edm t: Ov e  souladu erp  prost  se Smlouvou o posky  lo  podpory, lnost, 

efektivnost a hosp rnost vynalo en ch kla   Projekt TH01030748  Podpora mel

krajin  

v : bez z va n ch zji  
 

16) 02. 11. 2020  inspekce vot o pros  

 j. 41/2020/10927 - oz me  o kontrole   /2020/12751 

- protokol o kontrole 

P edm t: Kontrola z na  78/2004 Sb., o nakl d  s geneticky modifikovan mi organismy a 

genetick mi produkty, ve z  poz j ch p dpi  

v : Zji  skute nosti nepova uje  za poru  z   78/2004 Sb. 
 

17) 29. 10. 2020 Ministerstvo zem t  Praha  

j. 54491/2020-MZE-18133 

P edm t: Kontrola  odn ho programu a pln  podm nek dota n ho titulu 

 6.2.1.- reg /2020-18130Za 

v : bez zji  
 

18) 18. 11. 2020 S  zem d s  a potrav  inspekce  

j. 044-10831/20 

P edm t: Ov v  hroz  r  vi  sklizen ch na ze  dle OS  007/2006 v : V sledek 

ov n  kla  
 

19) 18. 12. 2020 KZ  Brno j. UKZUZ 

187123/2020 

P edm t: Zaji  prov  odborn ch innos  v souladu s dodr en  z ad pokusni raxe 

v r: Pokusy jsou vedeny v souladu se z sadami GWP a metodikami EPPO, pl nem studie, pravidly 

popsan mi v dokumentaci pracovi  
 

20) 18. 12. 2020 Ministerstvo zem t  Praha 

j. 50483/2020-MZE-14152 

P edm t: Kontrola projektu QK 1810010  zvem SMARTFIELD  Automati y  ru a 

zpracov  teplotn ch a vlhkostn ch paramet  mikroklimatu a ro podm nky precizn  

zem lst  v  na principu Internetu v  (IoT) 

v r: bez z va n ch zji  
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projekt 8J20AT021 57 000,00 

projekt LTACH19029 450 000,00 

projekt LTAUSA18171 364 000,00 

projekt LTC19011 75 000,00 

BILITY I 94 411,99 

    

    

 1 040 411,99 
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 138  

   

 y a 

z   294 970,-  
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V Praze dne 31. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                             

                                                                                                    

  

 
 

RNDr. 

Mikuláš 

Madaras, 

Ph.D.

Digitáln  podepsal 

RNDr. Mikuláš 

Madaras, Ph.D. 
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Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   

V roce 2020 nebyly po instituci požadovány informace podle zákona 106/1999 Sb. 
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Příloha č. 4  
Zpráva o činnosti dozorčí rady VÚRV, v.v.i. za rok 2020  

 

 

 

















 
 

 

 

 


