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1.  Úvod

Často	v	úvodníku	označuji	uplynu-
lý	rok	z	meteorologického	hlediska	
jako	 extrémní.	 Rok	 2015	 bych	 tak	
měl	 nazvat	 jako	 super	 extrémní.	
Jediným	 měsícem,	 kdy	 byly	 sráž-
ky	 nad	 normálem,	 byl	 leden.	 Ve	
všech	dalších	měsících	byly	srážky	
podnormální,	 v	 červenci	 dosáhly	
dokonce	 pouhých	 20	%	 normálu.	
Celkově	za	rok	2015	spadlo	528	mm	
srážek,	což	je	pouhých	61	%	normá-
lu.	Za	vegetační	období	spadlo	jen	
290	 mm,	 což	 je	 pouze	 53	%	 nor-
málu.	 Nedostatek	 vody	 byl	 navíc	
umocněn	 velmi	 vysokými	 teplo-
tami.	 S	 průměrnou	 roční	 teplotou	
10,1	°C,	 překonal	 rok	 2015	 normál	
o	2,6	°C.	Ve	vegetačním	období	byla	
průměrná	 teplota	17,2	°C,	 čímž	byl	
normál	 překonán	 o	 2,8	°C.	 Obecně	
lze	 hodnotit	 rok	 2015	 i	 vegetační	
období	 tohoto	 roku	 jako	 teplotně	
mimořádně	nadnormální	a	srážko-
vě	silně	podnormální.	Toto	se	velmi	negativně	projevilo	na	vzcházení	a	počátečním	růstu	nově	
zakládaných	pokusů	s	travami,	ale	i	na	produkci	pícnin	obecně.
Ve	výzkumné	činnosti	nastal	v	roce	2015	významný	zlom.	Ke	konci	roku	2014	bylo	ukončeno	ře-
šení	4	výzkumných	úkolů.	A	až	do	20.	ledna	2015	jsme	byli	v	nejistotě,	kolik	nových	projektů	se	
podaří	našemu	pracovišti	získat.	Naštěstí	jsme	byli	ve	veřejné	soutěži	poměrně	úspěšní	a	získali	
jsme	dva	nové	granty.	Jedním	z	nich	je	projekt	QJ1510121	Inovace	postupů	zakládání,	ošetřování	
a	ochrany	semenářských	porostů	víceletých	pícnin,	jehož	je	naše	pracoviště	koordinátorem.	Dal-
ším	získaným	projektem	je	QJ1510204	Technologie	a	metody	pro	zachování	kvality,	bezpečnosti	
a	nutriční	hodnoty	vybraných	rostlinných	surovin.	Tento	projekt	koordinuje	Agrotest	fyto,	s.r.o.	
Kroměříž.	Nadále	pokračovalo	řešení	problematiky	genetických	zdrojů	trav	v	rámci	Národního	
programu	konzervace	a	využívání	genetických	zdrojů	rostlin	a	agrobiodiverzity	s	dotační	pod-
porou	z	MZe	a	také	projekt	Inovace	postupů	ochrany	travosemenných	porostů,	který	je	financo-
ván	z	privátních	zdrojů	(smluvní	výzkum).	Významnou	aktivitou	je	i	novošlechtění	odrůd	trav	
pohanky	a	lupiny	a	samozřejmě	i	udržovací	šlechtění,	které	v	současnosti	zahrnuje	23	odrůd.

I	v	roce	2015	byla	výzkum-
ná	organizace	OSEVA	vývoj	
a	 výzkum	 s.r.o.	 příjemcem	
podpory	 na	 dlouhodobý	
koncepční	 rozvoj	 výzkum-
né	 organizace.	 Díky	 insti-
tucionální	 podpoře	 je	 mož-
no	 pořizovat	 laboratorní	
a	 pokusnické	 vybavení	 pro	
zkvalitnění	 výzkumné	 čin-
nosti	a	zvýšení	produktivity	
práce.	V	roce	2015	bylo	do-
plněno	především	vybavení	
pro	 polní	 pokusnictví	 –	 ro-
tační	 brány,	 sklápěcí	 návěs.	
Mimoto	 byl	 pořízen	 server	
pro	 zálohování	 dat	 a	 mra-
zící	 box	pro	uchování	genetických	zdrojů.	Modernizace	pracoviště	však	probíhala	 i	 z	 jiných	
prostředků.	Kompletně	byla	zařízena	nová	semenářská	laboratoř,	která	byla	kromě	počítadla	se-
men,	pořízeného	v	roce	2014,	dovybavena	o	analytické	váhy,	laboratorní	předvážky,	analyzátor	
vlhkosti	a	další	vybavení.	Ke	zlepšení	pracovních	podmínek	došlo	na	laboratorní	čističce,	kde	
byla	vyměněna	okna	a	kompletně	opravena	elektroinstalace.	Zásadní	přestavbou	a	modernizací	
prošla	i	meteostanice	a	započala	výměna	PC	sítě.
Ve	spolupráci	se	Sdružením	pěstitelů	travních	a	jetelových	semen	se	v	únoru	uskutečnil	seminář	
s	názvem	„Pícniny	a	jejich	pozice	v	současné	struktuře	české	zemědělské	produkce“,	na	kterém	
byly	prezentovány	aktuální	poznatky	dosažené	při	řešení	výzkumných	projektů	a	záměru	na	
rozvoj	organizace.	OSEVA	vývoj	 a	výzkum	s.r.o.	prezentovala	 společně	 s	dalšími	privátními	
zemědělskými	výzkumnými	pracovišti	výsledky	své	práce	na	výstavě	Země	živitelka	v	Českých	
Budějovicích.	V	polovině	září	jsme	si	na	slavnostním	semináři	připomněli	95.	výročí	založení	
Výzkumné	 stanice	 travinářské.	 Na	 tento	 seminář	 navázal	 další	 ročník	 dne	 otevřených	 dveří	
„Kouzelný	svět	trav	2015“.	Celková	účast	712	návštěvníků,	překonala	všechny	předchozí	roč-
níky.	V	říjnu	se	naše	pracoviště	spolupodílelo	na	organizaci	a	odborné	náplni	cyklu	odborných	
seminářů	k	Integrované	ochraně	rostlin.	Jeden	z	těchto	seminářů	se	uskutečnil	i	v	Zubří.
Ze	zahraničí	navštívili	naše	pracoviště	Mika	Isolati	z	finské	šlechtitelské	firmy	Boreal	Ltd.	Pra-
covníci	VST	Zubří	se	zúčastnili	řady	domácích	i	zahraničních	konferencí,	kde	prezentovali	vý-
sledky	dosažené	při	řešení	výzkumných	úkolů.

	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.
	 vedoucí	o.z.	Výzkumná	stanice	travinářská

 Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Účastníci slavnostního semináře, konaného při příležitosti oslav 
95. výročí od založení VST Rožnov - Zubří
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2.  Pracovníci OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumné stanice  
  travinářské a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště 
  Zubří v roce 2015

Vedoucí	stanice:	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.		 machac@oseva.cz

Genetické	zdroje:	 Ing.	Martin	Lošák		 losak@oseva.cz
	 	 Eva	Chovančíková	 chovancikova@oseva.cz
	 	 Pavla	Petřeková	 petrekova@oseva.cz
	 	 Ing.	Jana	Kašparová	(od	11.	5.)	 kasparova@oseva.cz

Agrotechnika:	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.	 machac@oseva.cz
	 	 Ing.	Jan	Frydrych		 frydrych@oseva.cz
	 	 Ing.	Pavla	Volková		 volkova@oseva.cz
	 	 Martina	Smočková		 smockova@oseva.cz
	 	 Pavla	Petřeková	 petrekova@oseva.cz

Šlechtění:	 Ing.	Zdeněk	Both,	Ph.D.	 both@oseva.cz
	 	 Anežka	Klimešová	 klimesova@oseva.cz
	 	 Radka	Vičanová	 vicanova@oseva.cz
	 	 Milena	Pikulová	 pikulova@oseva.cz

Polní	pokusnictví:	 Josef	Kocián	
	 	 Radek	Zeman

Ekonomika		 Jaroslava	Machková	 machkova@oseva.cz
a	administrativa:	 	 	 	 	

Obchod,	údržba	 Martina	Smočková		 smockova@oseva.cz
a	ostatní:	 Zdeněk	Snoza	 snoza@oseva.cz
	 	 Zdenka	Halamíčková

3.  Přehled projektů řešených ve společnostech  
  OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská 
  Rožnov – Zubří a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.,  
  pracoviště Zubří v roce 2015

Č. Projekt č. Název projektu Zdroj*
Koordinátor 

(nositel)
Doba 
řešení

OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

1 Reg.	č.	
22/2015-MZE

Národní	program	konzervace	a	využívání	
genetických	zdrojů	rostlin	a	agro-biodiversity

MZe	
ČR

VÚRV	 2012–2016

2

3.d. Tvorba	genotypů	vybraných	druhů	trav	
se	zvýšenou	tolerancí	k	některým	typům	
abiotického	stresu,	vyšší	odolností	vůči	
původcům	důležitých	mykóz	a	vyšší	
užitnou	hodnotou

MZe	
ČR

OSEVA	PRO 2015
3.d. Tvorba	genotypů	pohanky	obecné	

(Fagopyrum esculentum	Moench.)	se	zvýšenou	
tolerancí	k	abiotickému	stresu	a	lepší	
technologickou	zpracovatelností	semen

3.d. Tvorba	genotypů	lupiny	bílé	
(Lupinus albus	L.)	se	zvýšenou	tolerancí	
k	abiotickému	a	biotickému	stresu,	
především	suchu	a	mykózám	

3 SPTJS	2013-16 Inovace	postupů	ochrany	travosemenných	
porostů

SPTJS OSEVA	PRO 2013–2016

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Zubří

4 QJ1510121 Inovace	postupů	zakládání,	ošetřování		
a	ochrany	semenářských	porostů	víceletých	
pícnin

NAZV OSEVA	VaV 2015–2018

5 QJ1510204 Technologie	a	metody	pro	zachování	
kvality,	bezpečnosti	a	nutriční	hodnoty	
vybraných	rostlinných	surovin

NAZV AGROTEST 2015–2018

6 RO	1815 Dlouhodobý	koncepční	rozvoj	výzkumné	
organizace

MZe	
ČR	

OSEVA	VaV 2012–2016
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3.1 Národní program konzervace a využívání  
  genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity  
  – kolekce travin

MZe	ČR:	 Dotační	program	6.	Genetické	zdroje,	B.2.6.	Traviny
	 Reg.	č.	22/2015-MZE
Nositel:	 OSEVA	PRO	s.r.o.,	Výzkumná	stanice	travinářská	Rožnov	–	Zubří
Odpovědný	řešitel:	 Ing.	Martin	Lošák

Řešení	kolekce	genetických	zdrojů	travin	ve	VST	Zubří	bylo	v	roce	2015	prováděno	na	zá-
kladě	Rámcové	metodiky	Národního	programu	konzervace	a	využívání	genetických	zdrojů	
rostlin	a	agro-biodiversity	a	zároveň	podle	plodinově	specializované	Metodiky	práce	s	ko-
lekcemi	genetických	zdrojů	travin.	Všechny	vykonávané	aktivity	byly	zaměřeny	na	základní	
činnosti	při	studiu	genetických	zdrojů	(dále	GZ):	shromažďování,	evidenci	a	dokumentaci,	
hodnocení,	regeneraci	a	konzervaci.	Tyto	činnosti	byly	vykonávány	se	zaměřením	na	domá-
cí	genofond,	služby	uživatelům	a	na	podporu	agro-biodiversity.	Významnou	aktivitou	byl	
přechod	na	nový	informační	systém	genetických	zdrojů	GRIN	Czech.	Pracovní	kolektiv	úse-
ku	genetických	zdrojů	VST	Zubří	se	aktivně	zapojil	do	testování	nového	systému	a	návrhů	
na	úpravy	a	změny	v	systému.	Pracovníci	z	úseku	genetických	zdrojů	se	zúčastnili	školení	
pro	práci	se	systémem	GRIN	Czech.	V	měsíci	dubnu	byla	založena	polní	kolekce	určená	pro	
hodnocení	GZ	trav	pro	pícní	využití.	Pokračovalo	ošetřování	a	hodnocení	GZ	trav	v	trso-
vých	kulturách	v	posledním	užitkovém	roce	a	hodnocení	kolekce	GZ	pro	trávníkové	využití	
v	1.	užitkovém	roce.	V	září	2015	se	ČR	zapojila	do	celosvětové	záchrany	genetických	zdrojů	
v	globální	genové	bance	na	Špicberkách.	Z	kolekce	travin	zde	bylo	uloženo	celkem	85	GZ.	
V	rámci	projektu	virtuální	Evropské	genové	banky	 (AEGIS)	 je	v	Evropské	kolekci	pícnin	
zařazeno	262	dostupných	GZ	trav	českého	původu	splňujících	stanovená	kritéria,	u	nichž	
je	příslušnost	k	AEGIS	vyznačena	v	informačním	systému	GRIN	Czech	a	zároveň	v	Evrop-
ském	katalogu	genetických	zdrojů	rostlin	EURISCO.

1. Shromažďování genetických zdrojů
Nově	bylo	shromážděno	98	položek	GZ	travin.	Z	generativně	množených	druhů	bylo	získáno	
7	domácích	a	zahraničních	odrůd	trav	ze	šlechtitelských	firem	z	ČR	a	8	odrůd	bylo	získáno	ze	
zahraničí	(Nizozemsko).	Ze	sběrových	expedic	a	příležitostných	sběrů	bylo	získáno	celkem		
56	 položek.	 V	 roce	 2015	 se	 v	 ČR	 konala	 společná	 sběrová	 expedice	 v	 oblasti	 Hané	 a	 Li-
tovelského	 Pomoraví,	 kterou	 organizoval	 Výzkumný	 ústav	 pícninářský	 Troubsko	 (všech-
ny	vzorky	zařazené	do	 informačního	systému	GRIN	Czech	budou	označeny	akronymem		
CZEHAN-15).	 Dále	 proběhly	 individuální	 sběry	 v	 oblasti	 Moravskoslezských	 Beskyd.	

Č. Projekt č. Název projektu Zdroj
Koordinátor 

(nositel)
Doba 
řešení

7 CZ.1.07/
2.3.00/45.0006

Propagace	a	popularizace	výzkumu		
a	zemědělství	v	oblasti	bioenergetiky

OP	VK
MŠMT	

ČR

ZVT 2014–2015

Zkratky:	 	 	 	 	
MZe	ČR	–	Ministerstvo	zemědělství	České	republiky	 	 	 	 	
NAZV	–	Národní	agentura	pro	zemědělský	výzkum		 	 	 	
SPTJS	–	Sdružení	pěstitelů	travních	a	jetelových	semen	 	 	 	 	
VÚRV	–	Výzkumný	ústav	rostlinné	výroby	Praha-Ruzyně	 	 	 	 	
AGROTEST	–	Agrotest	fyto,	s.r.o.	Kroměříž
ZVT	–	Zemědělský	výzkum,	spol.	s	r.o.,	Troubsko	
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V	 zahraničí	 se	 uskutečnila	
mezinárodní	sběrová	expe-
dice	na	Slovensku	v	oblasti	
západní	 části	 Velké	 Fatry	
(akronym	 SVKVEF-15).	
Z	 vegetativně	 množených	
okrasných	travin	bylo	nově	
získáno	 27	 položek	 náku-
pem	u	zahradnických	firem	
Zahradnictví	 flos	 (Husinec	
Řež)	a	Mrva	–	okrasné	trá-
vy	a	trvalky	(Klenovice	na	
Hané).	 Z	 nově	 získaných	
položek	 bylo	 do	 kolekce	
přímo	zařazeno	a	v	IS	GRIN	
zaevidováno	 17	 položek	
(13	odrůd	 trav	a	 4	 sběrové	
položky).	

2. Evidence genetických zdrojů
Informační	systém	GRIN	Czech	zahrnoval	k	31.	10.	2015	za	kolekci	travin:
	pasportní	data	2	487	dostupných	GZ
	 (3	185	ECN	včetně	nedostupných	položek)
	popisná	data	1	652	dostupných	GZ	(44	462	hodnocení)
	 (2	046	ECN	včetně	nedostupných	položek	–	celkem	52	500	hodnocení)
Celkový	počet	položek	nejvýznamněji	zastoupených	 travních	rodů,	které	 jsou	dostupné	
uživatelům,	je	uveden	v	tabulce	2.	Kolekce	genetických	zdrojů	travin	byla	v	roce	2015	roz-
šířena	o	40	nových	položek	(ECN)	v	pasportní	části.	Struktura	položek,	které	v	roce	2015	
nově	rozšířily	kolekci	je	znázorněna	v	grafu	1,	z	něhož	je	zřejmé,	že	nejvíce	byla	kolekce	
GZ	rozšířena	o	položky	 jílku	vytrvalého	a	 lipnice	 luční.	Do	popisné	 části	 informačního	
systému	GRIN	byla	předána	data	51	ECN	s	doposud	chybějícími	popisnými	daty	a	69	ECN	
byla	data	doplněna	o	hodnoty	dalších	deskriptorů.	Celkem	byla	popisná	data	v	roce	2015	
v	IS	GRIN	nově	vložena	nebo	doplněna	u	celkem	120	GZ.	V	rámci	dokumentace	kolekce	
genetických	zdrojů	pokračovala	herbarizace	získaných	položek	a	rozšíření	herbářové	sbír-
ky	o	nové	položky.
V	roce	2015	proběhl	kompletní	přechod	na	nový	dokumentační	systém	genetických	zdrojů	
GRIN	Czech	(Germplasm	Resources	Information	Network	in	the	Czech	Republic),	který	na-
hradil	dokumentační	systém	EVIGEZ	fungující	v	letech	1995–2014.	Systém	GRIN	je	vyvíjen	
ve	spolupráci	organizací	USDA/ARS	Beltsville,	Bioversity	International	a	Global	Crop	Di-
versity	Trust.	GRIN	Czech	pracuje	on-line	a	pasportní	i	popisné	informace	jsou	pro	uživatele	

a	zájemce	o	genetické	zdroje	rostlin	dostupné	na	webové	stránce	http://grinczech.vurv.cz/,	
kde	uživatelé	mohou	po	registraci	jednotlivé	položky	přímo	objednávat.

Individuální sběry v oblasti Moravskoslezských Beskyd 
v roce 2015

Graf 1: Genetické zdroje travin nově zařazené do kolekce v roce 2015

Tabulka 2: Počet dostupných položek nejvýznamněji zastoupených travních rodů v kolekci genetic-
kých zdrojů (stav k 1. 3. 2016)

Rod latinsky Rod česky Počet ECN dostupných z toho ECN planého původu

Agrostis psineček 87 36

Arrhenatherum ovsík 97 71

Bromus sveřep 69 52

Dactylis srha 184 82

Festuca kostřava 514 104

Lolium jílek 676 73

Phleum bojínek 153 70

Poa lipnice 280 121
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3. Hodnocení genetických zdrojů
V	 polních	 kolekcích	 a	 re-
generačních	 parcelách	 bylo	
hodnoceno	 celkem	 269	 GZ	
travin	 v	 kolekci	 pícních		
(67	 položek),	 trávníkových	
(51),	 sběrových	 položek	
v	 regeneraci	 (16),	 trsových	
kultur	 (84)	 a	 okrasných	 tra-
vin	 (51)	 podle	 Klasifikátoru	
Trávy	 (Poaceae).	 Bylo	 ukon-
čeno	 víceleté	 hodnocení	 101	
GZ	 v	 trsových	 kulturách.	
V	 semenářské	 laboratoři	
byla	 zhodnocena	 klíčivost	
(149	položek)	a	HTS	(79).	Ve	
VÚRV,	 v.v.i.	 Praha	 –	 VSTE	

Jevíčko	bylo	provedeno	vyhodnocení	hospodářských	znaků	kvalitativních	ukazatelů	 (stravitel-
nost	organické	hmoty,	obsah	dusíkatých	 látek	v	sušině)	metodou	predikce	kvality	píce	 (NIRS)	
u	146	genetických	zdrojů.	Po	vyhodnocení	výsledků	byla	část	popisných	dat	předána	do	IS	GRIN	
a	všechny	zbývající	budou	vloženy	v	roce	2016.	V	posledním	čtvrtletí	2015	bylo	do	VSTE	Jevíčko	
předáno	dalších	117	vzorků	píce	GZ	trav	určených	k	rozborům	na	stanovení	kvalitativních	ukaza-
telů	a	výsledky	budou	zpracovány	v	roce	2016.

4. Regenerace kolekce genetických zdrojů
Celkem	 bylo	 v	 roce	 2015	 v	 regeneračním	 procesu	 106	 GZ.	 Generativně	 množené	 druhy		
(66	položek)	byly	podle	typu	opylování	jednotlivých	travních	druhů	množeny	v	technických	
izolátorech	s	netkanou	textilií,	nebo	u	apomiktických	druhů	a	planých	druhů	nevyskytujících	
se	v	okolí	pracoviště	na	parcelách	bez	izolace.	Bylo	sklizeno	osivo	od	32	GZ,	z	toho	23	položek	
bylo	sklizeno	v	technických	izolátorech	a	9	položek	na	parcelách	bez	izolace.	Vzhledem	k	vyš-
ší	 potřebě	 regenerace	 sběrových	 položek	 bylo	 pro	 zvýšení	 kapacity	 regeneračního	 procesu	
generativně	množených	druhů	trav	nově	vyrobeno	8	technických	izolátorů,	ve	kterých	byly	
v	průběhu	roku	vysazeny	předpěstované	GZ	s	předpokladem	sklizně	v	roce	2016.	V	následu-Zakládání kolekce genetických zdrojů pro pícní využití 

(duben 2015)

Hodnocení polní kolekce trávníkových genetických zdrojů (květen 2015)

Graf 2: Regenerace vegetativně množených travin v roce 2015
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jsou	genetické	zdroje	získané	od	jiných	donorů.	Všechny	položky	jsou	předávány	se	stanove-
nými	hodnotami	klíčivosti	a	HTS.	V	genové	bance	je	v	uživatelům	dostupné	části	genofondové	
kolekce	skladováno	2	193	GZ	trav	v	aktivní	a	1	041	v	základní	kolekci.	862	GZ	je	skladováno	
v	bezpečnostní	kolekci	v	Genové	bance	Slovenské	republiky	ve	VÚRV	Piešťany	a	osivo	od	85	GZ	
bylo	uskladněno	v	globální	genové	bance	na	Špicberkách.	Celkem	bylo	v	podmínkách	Genové	
banky	VÚRV	Praha	k	31.	10.	2015	skladováno	2	268	ECN	v	základní	a	aktivní	kolekci.	Konzerva-
ci	dostupných	položek	ve	vztahu	k	pasportním	a	popisným	datům	ukazuje	graf	3.

jících	letech	je	plánováno	další	navýšení	počtu	technických	izolátorů.	V	kolekci	vegetativně	
množených	druhů	bylo	zregenerováno	a	v	areálu	polní	genové	banky	přesazeno	40	položek	
různých	rodů	okrasných	travin	(např.	Deschampsia, Festuca, Miscanthus	aj.).	Z	hlediska	rozsahu	
byla	významná	regenerace	vegetativně	množených	okrasných	trav	rodu	Festuca	(Graf	2).	Re-
generace	vegetativně	množených	druhů	klonováním	mateřských	trsů	probíhá	podle	aktuální	
potřeby	pouze	u	rostlin,	které	vykazují	zhoršený	zdravotní	stav	a	projevují	se	méně	vitálním	
růstem.
Pokračovala	postupná	revize	sběrových	položek	pracovní	kolekce	ve	VST	Zubří.	Bylo	vyřaze-
no	125	sběrových	položek	s	velmi	malým,	nereprezentativním	počtem	obilek	nebo	s	neklíči-
vým	osivem	po	zkoušce	klíčivosti.

5. Konzervace genetických zdrojů
K	uchování	v	Genové	bance	VÚRV	bylo	v	roce	2015	předáno	osivo	celkem	147	skladových	polo-
žek	semenných	vzorků	od	68	GZ	(z	toho	40	nových	GZ).	Z	celkového	počtu	nově	předávaných	
GZ	bylo	27	 regenerovaných	položek,	26	originálních	položek	z	vlastních	sběrů	a	15	položek	

Sklizeň regenerovaných genetických zdrojů trav v technických izolátorech

Graf 3: Konzervace genetických zdrojů travin ve vztahu k pasportním a popisným datům (2006–2015)

Kolekce	vegetativně	množených	GZ,	která	 je	uchovávaná	přímo	na	pracovišti	v	polní	geno-
vé	bance	metodou	ex situ	 je	 tvořena	celkem	320	položkami,	z	nichž	 je	v	kolekci	genetických	
zdrojů	evidováno	179	dostupných	položek	a	8	položek	 je	uživatelům	nedostupných	 (celkem		
v	 IS	 GRIN	 evidováno	 187	 vegetativně	 množených	 GZ).	 V	 pracovní	 kolekci	 figuruje	 dále		
133	položek.	V	areálu	pro	uchování	kolekce	pokračovala	výsadba	nových	položek.	Na	záhonech	
pro	pěstování	rostlin	je	položena	geotextilie,	v	roce	2015	byla	zakoupena	a	navrstvena	mulčovací	
kůra	a	byla	provedena	výsadba	regenerovaných	a	také	nově	získaných	genetických	zdrojů	s	ná-
slednou	zálivkou.	Růst	zejména	nově	vysazených	travin	byl	negativně	ovlivněn	nepříznivými	
klimatickými	podmínkami	(vysoké	teploty	a	nedostatek	srážek	v	letním	a	podzimním	období).	
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Ve	 vodní	 nádrži	 s	 kolekcí	
vodních	a	bažinných	 travin	
probíhala	 pravidelná	 údrž-
ba	 a	 doplňování	 nových	
položek.	Na	začátku	letního	
období	 bylo	 větší	 množství	
vodních	a	bažinných	 travin	
přesazeno	 do	 nového	 sub-
strátu	 a	 bylo	 aplikováno	
speciální	 hnojivo	 pro	 tuto	
skupinu	 travin.	 V	 průběhu	
roku	2015	probíhalo	ošetřo-
vání	 v	 celém	 areálu	 geno-
fondové	 zahrady.	 Travnaté	
plochy	 byly	 průběžně	 ošet-
řovány	 (hnojení,	 aplikace	
herbicidů	 proti	 dvoudělož-
ným	plevelům)	a	koseny.

6. Služby uživatelům
V	roce	2015	bylo	přímo	z	kolekce	VST	Zubří	předáno	uživatelům	celkem	40	položek	GZ	
trav,	z	toho	31	položek	uživatelům	v	ČR	a	9	položek	uživatelům	v	zahraničí	(Německo,	
Slovensko).	Všechny	předávané	vzorky	jsou	poskytovány	na	základě	Standardní	meziná-
rodní	dohody	o	rostlinných	genetických	zdrojích	–	Standard	Material	Transfer	Agreement	
(SMTA).	Většina	semenných	vzorků	je	uživatelům	v	současné	době	distribuována	přímo	

z	 Genové	 banky	 VÚRV	
Praha.	 Pokračovala	 spo-
lupráce	 se	 školními	 insti-
tucemi	 formou	 propagace	
Národního	programu	pro-
střednictvím	 přednášek	
a	 exkurzí.	 Kolekce	 GZ	
travin	 byla	 prezentována		
17.	 9.	 2015	 formou	 před-
nášky	 a	 exkurze	 v	 kolek-
ci	 GZ	 okrasných	 travin	
na	 slavnostním	 Semináři	
k	 výročí	 95	 let	 Výzkumné	
stanice	travinářské	v	Zub-
ří.	 U	 příležitosti	 čtvrtého	
ročníku	 Dne	 otevřených	
dveří	 konaného	 ve	 dnech	
18.–19.	 9.	 2015	 byla	 ná-

vštěvníkům	umožněna	prohlídka	kolekce	vegetativně	množených	okrasných	druhů	travin	
v	genofondové	zahradě	a	zájemci	mohli	shlédnout	posterovou	informaci	prezentující	pro-
blematiku	genetických	zdrojů.	Žáci	a	studenti	byli	formou	odborného	výkladu	a	exkurze	
v	kolekcích	trávníkových	a	okrasných	travin	seznámeni	s	problematikou	práce	s	GZ	v	ČR.

7. Podpora agro-biodiversity
K	podpoře	agro-biodiversity	směřovaly	činnosti:
	 pokračování	 ve	 spolupráci	 se	 Správou	CHKO	Beskydy	při	 tvorbě	 regionální	 kolekce	

beskydského	původu;	regenerace	komponent	vhodných	do	beskydských	regionálních	
směsí,

	 využití	genetických	zdrojů	trav	v	navazujících	výzkumných	projektech;	poskytování	po-
radenství	při	tvorbě	druhově	bohatých	travobylinných	směsí	určených	pro	podporu	agro-
biodiversity,

	 spolupráce	s	CHKO	Bílé	Karpaty	na	botanickém	monitoringu	ploch	zatravněných	re-
gionální	travobylinnou	směsí	po	16	letech	od	výsevu	v	katastrálním	území	Malá	Vrbka.

Vzorky předávané k uložení jako bezpečnostní duplikace 
v GB VÚRV Piešťany

Kolekce ozdobnice čínské (Miscanthus sinensis) v podzimním období

Prezentace kolekce genetických zdrojů travin na Semináři 
k výročí 95 let VST Zubří (17. 9. 2015)
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8. Mezinárodní spolupráce
ECPGR – Forages Working Group, AEGIS
VST	Zubří	 je	zapojena	do	„Programu	evropské	spolupráce	pro	genetické	zdroje	rostlin“	
(ECPGR)	 při	 Bioversity	 International	 se	 sídlem	 v	 Římě	 a	 zastupuje	 Českou	 republiku	
v	pracovní	skupině	pro	pícniny.	Současně	je	přidruženým	členem	projektu	Evropské	ge-
nové	banky	(AEGIS),	který	je	zaměřen	na	integraci	a	racionalizaci	konzervace	a	využívání	
GZ	v	Evropě.	Činnost	v	pracovní	skupině	ECPGR	pro	pícniny	v	roce	2015	představovala	
zpracování	a	předání	zprávy	„Progress	report	on	the	selection	and	flagging	of	forage	ac-
cessions	for	the	European	Collection“	za	kolekci	travin	ČR,	která	shrnovala	současný	stav	
realizace	projektu	AEGIS	v	ČR	a	zařazení	položek	travin	v	Evropské	kolekci	pícnin	(EFC).	
V	projektu	virtuální	evropské	banky	AEGIS	je	v	současnosti	za	ČR	zařazeno	celkem	262	
genetických	 zdrojů	 trav,	 jejichž	 příslušnost	 k	 EFC	 je	 uvedena	 v	 on-line	 dostupném	 Ev-
ropském	katalogu	genetických	zdrojů	rostlin	EURISCO,	který	je	od	roku	2014	spravován	
IPK	Gatersleben	v	Německu	(http://eurisco.ipk-gatersleben.de).	V	dalších	letech	budou	
po	splnění	všech	potřebných	kritérií	do	EFC	zařazovány	další	dříve	i	nově	shromážděné	
GZ	trav.

...................................................................................................................................................................................
National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources 
and Agrobiodiversity – Grasses
The	task	continuously	focuses	on	the	collection,	documentation,	evaluation,	regeneration	
and	conservation	of	genetic	resources	of	grasses.	In	the	year	2015,	some	98	grass	accessi-
ons	were	newly	obtained;	15	of	them	were	supplied	by	breeding	companies	in	the	Czech	
Republic	and	from	abroad,	56	were	collected	during	collecting	expeditions	and	27	vege-
tatively	propagated	accessions	of	ornamental	grass	species	were	bought	from	of	horticul-
tural	companies.	During	2015,	the	transition	of	recorded	materials	and	documentation	of	
genetic	 resources	 from	the	EVIGEZ	information	system	to	 the	new	GRIN	Czech	system	
was	completed.	The	passport	data	of	40	new	accessions	were	entered	in	the	GRIN	Czech	
system	and	the	descriptive	data	of	120	genetic	resources	were	added.	This	increased	the	
number	of	accessions	in	the	grass	collection	to	a	total	of	2,487	available	genetic	resources	
in	 the	passport	part	and	 to	2,046	genetic	 resources	with	descriptive	data.	 In	 field	colle-
ctions	a	total	of	269	genetic	resources	of	forage,	lawn	and	ornamental	grasses	were	eva-
luated.	The	regeneration	process	involved	some	66	genetic	resources	of	grasses	that	were	
propagated	in	isolation	chambers	or	potentially	on	plots	without	any	isolation;	the	seed	
of	33	regenerated	accessions	was	harvested.	Regarding	vegetatively	propagated	species,	
there	has	been	regenerated	and	replanted	40	accessions	within	the	premises	for	field	col-
lection	of	vegetatively	propagated	species	of	ornamental	grasses.	The	seed	of	68	genetic	
resources	was	supplied	to	three	types	of	collection	(active,	base	and	safety	duplication)	of	
the	gene	bank.	A	total	of	85	genetic	resources	of	grasses	were	handed	over	for	storage	to	
the	Svalbard	Global	Seed	Vault.	In	the	workplace,	there	were	maintained	187	vegetatively	

propagated	ornamental	grasses	and	some	endangered	species	of	grasses	in	the	field	colle-
ction	of	ex situ.	The	users	were	provided	with	a	total	of	40	seed	and	plant	samples.	In	the	
context	of	project	AEGIS	(A	European	Genetic	Resources	Integration	System)	is	recorded	
a	total	of	262	Czech	genetic	resources	of	grasses,	whose	jurisdiction	in	AEGIS		is	indicated	
in	the	GRIN	Czech	system,	and	also	in	the	EURISCO	Catalogue	of	genetic	plant	resources.

...................................................................................................................................................................................

	 Martin	Lošák
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kostřava luční kostřava červená kostřava rákosovitá srha laločnatá bojínek luční

kg.ha-1 T05 rel.% kg.ha-1 T05 rel.% kg.ha-1 T05 rel.% kg.ha-1 T05 rel.% kg.ha-1 T05 rel.%

kontrola Z 635 ab 100 847 a 100 903 abc 100 543 bc 100 582 ab 100

D 571 abcd 100 827 abc 100 741 c 100 489 cd 100 574 abc 100

Biathlon	4D Z 657 a 103 826 abc 98 995 a 110 627 a 115 615 a 106

(70	g/ha) D 557 abcd 98 754 bcd 91 801 bc 108 571 abc 117 581 abc 101

Biplay	SX Z
nezkoušeno

832 abc 98
nezkoušeno

261 fg 48 595 ab 102

(45	g/ha) D 697 cd 84 218 g 45 526 cd 92

Tomigan	XL Z 654 a 103 821 abc 97 880 abc 97 583 ab 107 594 ab 102

(1,5	l/ha) D 539 abcd 94 757 bcd 92 770 c 104 501 c 102 564 abc 98

Corello Z
nezkoušeno

817 abc 96
nezkoušeno nezkoušeno

587 ab 101

(125	g/ha) D 289 e 35 589 ab 102

Beflex Z 590 abc 93 816 abc 96 909 abc 101 417 de 77 561 bc 96

(0,5	l/ha) D 475 cd 83 662 d 80 813 bc 110 338 ef 69 488 d 85
ANOVA <0,001 <0,001 <0,001 0,106 0,006

U	všech	travních	druhů	se	projevily	symptomy	fytotoxicity	po	aplikaci	přípravků	Biplay	SX	
a	Corello.	Mírné	příznaky	fytotoxicity	byly	u	některých	druhů	pozorovány	i	po	aplikaci	pří-
pravku	Beflex,	zejména	v	dvojnásobné	dávce.	Fytotoxicita	herbicidů	se	se	projevila	i	na	výnos	
semen	(viz	tabulka	3).	

3.2 Inovace postupů ochrany travosemenných porostů

SPTJS:	 SPTJS	2013–16
Odpovědný	řešitel:	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.
Řešitelské	pracoviště:	 OSEVA	PRO	s.r.o.,	Výzkumná	stanice	travinářská	Rožnov	–	Zubří

Cílem	řešení	projektu	je	inovovat	postupy	ochrany	travosemenných	porostů	vůči	vybraným	škod-
livým	činitelům.	V	 současnosti	 je	 aktuální	 ochrana	vůči	 trávovitým	plevelům,	včetně	výdrolu	
obilnin.	Vzhledem	k	měnícímu	se	portfoliu	herbicidů	a	environmentální	omezení	pro	stávající	
herbicidy	 je	nutno	v	travách	testovat	 i	selektivitu	nových	herbicidů,	účinných	na	dvouděložné	
plevele.	Neopominutelnou	oblastí	je	i	ochrana	trav	vůči	chorobám	(především	rzivost)	a	škůdcům.

Výstupy projektu:
V	01	 Regulace	výdrolu	obilnin	v	jílku	mnohokvětém	italském	a	jílku	vytrvalém.
V	02	 Inovace	ochrany	travosemenných	porostů	proti	plevelům.
V	03	 Rozšíření	registrace	kvalitativně	nových	fungicidů	účinných	vůči	černé	rzivosti	trav.
V	04	 Monitoring	výskytu	plevelů,	chorob	a	škůdců	v	travosemenných	porostech.
V	05		 Optimalizace	termínu	sklizně.

V	roce	2015	byla	pozornost	zaměřena	na	hodnocení	selektivity	vybraných	herbicidů	v	8	dru-
zích	trav	a	na	problematiku	regulace	výdrolu	obilovin	v	semenářských	porostech	jílku	mno-
hokvětého	italského	a	 jílku	vytrvalého.	Dále	byly	uskutečněny	polní	pokusy	s	účinností	 tří	
fungicidů	na	černou	rzivost	trav	a	byl	hodnocen	vliv	termínu	sklizně	na	výši	a	kvalitu	výnosu	
jílku	mnohokvětého	italského.	Tradičně	byl	proveden	monitoring	výskytu	škodlivých	činitelů	
v	množitelských	porostech	a	sklizené	produkci	trav	a	jetelovin	na	semeno.	

1. Hodnocení selektivity herbicidů v travách pěstovaných na semeno
V	rámci	hodnocení	selektivity,	ev.	fytotoxicity	herbicidů	jsou	testované	přípravky	apliková-
ny	v	základní	(doporučené)	dávce	a	ve	dvojnásobné	dávce	(simulace	překrytí	postřikových	
ramen).	V	rámci	hodnocení	byla	sledována	fytotoxicita	po	ošetření,	výnos	semen,	počet	fertil-
ních	stébel,	klíčivost	a	HTS.	
V	dalších	travních	druzích	(jílek	vytrvalý,	jílek	mnohokvětý	italský,	kostřava	luční,	kostřava	
červená,	kostřava	rákosovitá,	srha	laločnatá	a	bojínek	luční)	byly	testovány	tyto	přípravky:
1.	Standard:	Mustang	–	0,6	l.ha-1

2.	Beflex	(beflubutamid	500	g.l-1)	–	0,5	l.ha-1

3.	Biplay SX	(pyroxsulam	75	g.kg-1)	–	45	g.ha-1

4.	Corello	(pyroxsulam	75	g.kg-1)	–	125	g.ha-1

5.	Tomigan XL	(florasulam	2,5	g.l-1	+	fluroxypyr	100	g.l-1)	–	1,5	l.ha-1	
6.	Biathlon 4D	(florasulam	54	g.kg-1	+	tritosulfuron	714	g.kg-1)	+	Dash	–	70	g	+	0,5	l.ha-1

Tabulka 3: Vliv ošetření herbicidy na výnos semen trav

2. Hodnocení možností regulace výdrolu obilnin v jílku mnohokvětém italském 
 a jílku vytrvalém

Výdrol	obilovin	v	porostech	trav	na	semeno	je	častým	problémem	u	jílků	setých	letním	výse-
vem,	tj.	po	ozimých	obilninách.	V	roce	2015	byly	hodnoceny	tyto	varianty	regulace	výdrolu:
1)	 kontrolní	varianta	(bez	ošetření)
2)	 Clinic	0,3	l/ha	–	časná	jarní	aplikace
3)	 sečení	-–	časné	jaro	
4)	 sečení	–	konec	odnožování
5)	 Sencor	0,8	kg/ha	–	podzimní	aplikace
6)	 Sencor	0,5	kg/ha	–	podzimní	aplikace

Všechny	varianty	byly	hodnoceny	ve	dvou	dílčích	blocích.	V	jednom	bloku	(2	opakování)	byla	
sledována	a	hodnocena	fytotoxicita	jednotlivých	ošetření	vůči	jílkům	(blok	bez	výdrolu	obi-
lovin).	V	druhém	bloku	(4	opakování)	byl	hodnocen	vliv	způsobu	ošetření	na	regulaci	zaple-
velení	výdrolem	obilovin.	Jílky	byly	zasety	pozdním	letním	výsevem	dne	28.	8.	2014.	Zároveň	
byla	do	bloku	pro	hodnocení	účinnosti	vůči	výdrolu	vyseta	směs	ozimé	pšenice	a	ozimého	
ječmene	s	výsevkem	120	kg.ha-1.	
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Tabulka 4: Vliv ošetření fungicidy na napadení černou rzivostí trav a výnos semen jílku vytrvaléhoU	jílku	vytrvalého	i	mnohokvětého	se	opětovně	prokázal	pozitivní	vliv	mechanické	regulace	
výdrolu	obilovin	sečením.	Sečení	v	časném	jaru	vykazovalo	velmi	dobrou	účinnost	na	výdrol	
a	poskytlo	výnos	semen	mírně	nižší	než	na	kontrole.	Sečení	na	konci	odnožování	vykázalo	
100%	účinnost	na	výdrol	obilovin,	nicméně	zde	došlo	k	výraznějšímu	snížení	výnosu	semen,	
zejména	u	jílku	vytrvalého.	Chemické	způsoby	regulace	vykazovaly	účinnost	mezi	60–70	%,	
při	významném	poklesu	výnosu	semen.

3. Testování účinnosti vybraných fungicidů vůči černé rzivosti na jílku vytrvalém
V	polních	maloparcelních	pokusech	byla	sledována	účinnost	vybraných	fungicidů	na	napade-
ní	černou	rzivostí	trav.	Do	pokusu	byly	zařazeny	tyto	fungicidy:
1)	Amistar	(azoxystrobin – 250 g.l-1)	–	kontrola
2)	Amistar Xtra	(azoxystrobin – 200 g.l-1 + cyproconazole 80 g.l-1)
3)	Horizon 250 EW	(tebuconazole	– 250 g.l-1)
4)	Tango super	(fenpropimorph – 250 g.l-1 + epoxiconazole 84 g.l-1)

Nově	 testované	 fungicidy	 byly	 testovány	 ve	 dvou	 dávkách	 (základní	 1,0	 l.ha-1;	 snížená	
0,75	l.ha-1),	a	ve	dvou	termínech	aplikace	(BBCH	39	–	konec	sloupkování;	BBCH	55	–	plné	me-
tání).	Celkem	byl	každý	nově	testovaný	fungicid	hodnocen	ve	4	variantách.	Kontrolní	fungicid	
Amistar	byl	aplikován	v	registrační	dávce.	Do	pokusu	byla	zařazena	i	neošetřená	kontrola.	
Ve	dvou	termínech	bylo	hodnoceno	napadení	černou	rzivostí	trav.	Prvé	hodnocení	bylo	pro-
vedeno	dne	19.	6.	2015,	po	zjištění	prvých	symptomů	napadení.	Druhé	hodnocení	bylo	pro-
vedeno	před	sklizní.	Hodnocení	napadení	bylo	provedeno	dle	 stupnice	 (9	–	bez	napadení;	
1	–	zcela	napadeno).	Napadení	černou	rzivostí	bylo	v	roce	2015	ještě	nižší	než	v	roce	2014.	
Výsledky	hodnocení	jsou	uvedeny	v	tabulce	4.
Nejlepší	 ochranu	 vůči	 napadení	 rzivostí	 vykazoval	 fungicid	 Amistar	 Xtra,	 u	 kterého	 byl	
zaznamenán	 i	 nejvyšší	 výnos	 semen.	 Dobré	 výsledky	 ovšem	 vykazovaly	 i	 další	 dva	 tes-
tované	fungicidy.	V	roce	2015	byly	výsledky	fungicidu	Tango	Super	lepší	než	u	fungicidu	
Horizon.	V	roce	2015	se	překvapivě	neprokázal	vliv	ošetření	fungicidy	na	HTS,	resp.	vliv	
byl	spíše	záporný.	Nicméně	fungicidy	mohly	pozitivně	ovlivnit	hmotnost	semen	a	zvýšit	tak	
výtěžnost	osiva.	HTS	se	zjišťuje	až	z	čistého	osiva,	kdy	jsou	eliminovány	malá	semena,	která	
v	průběhu	čisticího	procesu	jdou	do	odpadu.	Tomu	by	odpovídal	pozitivní	vliv	fungicidů	
na	výši	výnosu.	

4. Monitoring výskytu plevelů, chorob a škůdců v semenářských porostech trav
Pracovníci	Výzkumné	stanice	travinářské	v	Zubří	provádějí	na	základě	protokolů	o	přehlídce	
množitelských	ploch	a	rozborů	přírodního	osiva	z	ČSO	každoroční	monitoring	výskytu	škod-
livých	činitelů	v	porostech	trav	na	semeno.	Při	monitoringu	není	hodnocen	plošný,	ale	pouze	
prostý	výskyt	daného	škodlivého	činitele	(tj.	zda	se	v	porostu	nacházel,	či	nenacházel).	V	roce	
2014	 bylo	 monitorováno	 1	 310	 ha	 množitelských	 porostů.	 Výskyt	 plevelů	 v	 množitelských	
porostech	trav	je	znázorněn	v	grafu	4.

varianta fungicid
dávka

termín 
aplikace

Napadení černou rzivostí
výnos semen

19. 6. 9. 7.

l.ha-1 BBCH 9–1 T05 9–1 T05 kg.ha-1 T05 rel. %
1 neošetřeno – – 7,7 a 7,0 c 813 c 100
2 Amistar 1,00 39 8,7 a 8,0 abc 1028 ab 126
3 Amistar	Xtra 1,00 39 8,7 a 8,7 ab 1050 a 129
4 Amistar	Xtra 0,75 39 8,3 a 8,3 abc 1023 ab 126
5 Amistar	Xtra 1,00 55 9,0 a 9,0 a 1037 ab 128
6 Amistar	Xtra 0,75 55 9,0 a 8,7 ab 973 ab 120
7 Horizon 1,00 39 8,7 a 8,3 abc 1015 ab 125
8 Horizon 0,75 39 8,3 a 7,3 bc 902 bc 111
9 Horizon 1,00 55 8,7 a 8,3 abc 998 ab 123
10 Horizon 0,75 55 8,3 a 7,7 abc 981 ab 121
11 Tango	Super 1,00 39 8,3 a 7,7 abc 1025 ab 126
12 Tango	Super 0,75 39 8,0 a 7,0 c 1024 ab 126
13 Tango	Super 1,00 55 8,7 a 8,3 abc 1037 ab 128
14 Tango	Super 0,75 55 8,3 a 7,7 abc 970 ab 119

ANOVA <0,001 <0,001 <0,001

Graf 4: Výskyt plevelů v semenářských porostech trav v roce 2014 
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5. Hodnocení vlivu termínu sklizně na výnos a výnosotvorné prvky jílku mnoho-
 květého italského

V	porostu	jílku	mnohokvětého	italského	(2.	sklizňový	rok)	byl	druhým	pokusným	cyklem	hod-
nocen	vliv	postupných	sklizní	na	výnos	semen	jílku,	vlhkost	osiva	při	výmlatu,	HTS	a	klíčivost.
Jílek	byl	sklízen	přímou	sklizní	maloparcelní	sklízecí	mlátičkou	Wintersteiger	Elite.	U	vymlá-
ceného	osiva	byla	ihned	po	sklizni	stanovena	vlhkost.	Vymlácené	osivo	bylo	následně	šetrně	
dosušeno,	vyčištěno	a	byl	stanoven	výnos	semen.	Z	vyčištěného	osiva	byly	odebrány	vzor-
ky	pro	 stanovení	HTS	a	klíčivosti.	V	 ideálním	případě	by	byly	 termíny	 sklizně	v	odstupu	
2–3	dnů,	s	počátkem	10	dnů	po	odkvětu.	Vzhledem	k	průběhu	počasí	byly	skutečné	termíny	
sklizní	následující:	9,	13,	15,	17,	19,	21	a	23	dnů	po	odkvětu.
Rok	2015	se	vyznačoval	dosti	extrémním	průběhem	počasí.	V	době	dozrávání	jílku	mnoho-
květého	panovaly	vysoké	teploty,	srážky	byly	minimální,	ale	relativní	vzdušná	vlhkost	byla	
poměrně	vysoká.	Nejnižší	vlhkost	osiva	při	sklizni	(23	dnů	po	odkvětu)	činila	24	%	(v	roce	
2014,	25	dnů	po	odkvětu	–	14	%).	V	termínu	25	dnů	po	odkvětu	se	jílek	již	nesklízel,	neboť	

Velmi	 častý	 výskyt	 pýru	
a	 šťovíků	 v	 množitelských	
porostech	 je	 příznakem	
hrubé	technologické	nekáz-
ně	před	založením	porostů	
trav.	 Pýr	 nelze	 v	 travách
(s	 výjimkou	 kostřavy	 čer-
vené)	 regulovat	 a	 regulace	
šťovíků	je	značně	nákladná.	
Je	 nutno	 neustále	 apelovat	
na	pěstitele,	aby	před	zalo-
žením	 travosemenných	po-
rostů	 vyčistili	 pozemky	 od	
vytrvalých	 plevelů	 –	 opa-
kovaná	 aplikace	 totálních	
herbicidů,	 agrotechnické	
opatření	apod.	

Detail fytotoxicity přípravku Corello na bojínku lučním 

Graf 5: Sklizňová vlhkost, výnos semen, HTS a klíčivost jílku mnohokvětého dle termínu sklizně

Sklizeň kostřavy rákosovité
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3.3 Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany  
  semenářských porostů víceletých pícnin

NAZV:	 QJ1510121
Odpovědný	řešitel:	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.
Řešitelské	pracoviště:	 OSEVA	vývoj	a	výzkum	s.r.o.,	Zubří

Cílem	projektu	je	navrhnout	optimální	postup	při	zakládání	víceletých	pícnin	a	dále	navrh-
nout	či	zlepšit	některé	stávající	prvky	 integrované	ochrany	víceletých	pícnin	na	orné	půdě	
a	na	trvalých	travních	porostech.	Řešení	projektu	bude	zaměřeno	především	na	moderní	rost-
linolékařská	opatření	vedoucí	ve	svém	důsledku	ke	zvýšení	kvality	sklizených	produktů	(osi-
vo,	objemné	krmivo)	při	vyšší	ekonomické	efektivitě	pro	konečného	uživatele.

Dílčí cíle projektu:
C001	 Vypracovat	inovované	metody	zakládání	semenářských	porostů	víceletých	trav
	 (1.	4.	2015–31.	12.	2017)
C002	 Vypracovat	inovované	metody	a	postupy	ochrany	trav	na	semeno	vůči	plevelům
	 (1.	4.	2015–31.	12.	2018)
C003		 Inovovat	postupy	zakládání	a	ošetřování	víceletých	jetelovin	na	semeno
	 (1.	4.	2015–31.	12.	2017)
C004	 Inovovat	postupy	regulace	plevelů	v	semenářských	porostech	vybraných	tradičních		
	 a	netradičních	jetelovin	(1.	4.	2015–31.	12.	2018)
C005	 Vypracovat	 inovované	 metody	 ochrany	 trav	 na	 semeno	 vůči	 závažným	 chorobám	
	 a	škůdcům	(1.	4.	2015–31.	12.	2018)
C006	 Vypracovat	inovované	metody	ochrany	vůči	hmyzím	škůdcům	v	porostech	vytrva-	
	 lých	pícnin	(1.	4.	2015–31.	12.	2018)
C007		 Stanovit	produkci	vedlejší	biomasy	při	pěstování	pícnin	na	semeno	pro	další	využití
	 (1.	4.	2015–31.	12.	2018)

V roce 2015 byly na stanovišti v Zubří řešeny následující aktivity:
A	1501	Založení, ošetřování a hodnocení polních pokusů s vybranými druhy trav
Na	stanovišti	v	Zubří	byly	v	roce	2015	založeny	polní	maloparcelkové	pokusy	pro	hodnocení	selek-
tivity	herbicidů	(lipnice	luční,	2	typy	Festulolia	–	festucoidní	a	loloidní,	ovsík	vyvýšený,	trojštět	žlu-
tavý,	psárka	luční,	jílek	vytrvalý,	kostřava	luční	a	kostřava	rákosovitá)	a	dva	pokusy	pro	hodnocení	
účinnosti	fungicidů	(jílek	vytrvalý,	kostřava	červená).	Pokusy	byly	vysety	maloparcelním	přesným	
secím	strojem	Hege	80,	s	výjimkou	trojštětu,	psárky	a	ovsíku,	které	byly	vysety	secím	strojem	s	kartá-
čovým	výsevním	ústrojím.	Trávy	byly	na	pokusných	parcelách	vysety	do	6	řádků	vzdálených	21	cm,	
sklizňová	plocha	parcel	činí	10	m2.	Pokusy	pro	hodnocení	selektivity	herbicidů	mají	po	6	variantách	

většina	semen	již	byla	na	zemi.	V	grafu	5	 jsou	znázorněny	výsledky	dosažené	v	roce	2015.	
Maximální	výnos	semen	byl	dosažen	19	dnů	po	odkvětu,	později	již	výnos	vlivem	vysokého	
opadu	semen	klesal,	navzdory	stoupající	HTS.	Rovněž	klíčivost	dosáhla	stabilní	výše	19.	den	
po	odkvětu.	

...................................................................................................................................................................................
Innovation of plant protection practices in grass seed crops 
Main	aim	of	 this	project	 is	 to	 innovate	 the	grower’s	 technologies	 for	grass	seed	crops.	Use	
of	 innovated	 technologies	 in	practice	would	had	bring	 increasing	average	grass	 seed	yield	
grass	and	its	quality.	However,	 the	 innovated	technologies	have	to	be	profitable	and	bring	
corresponding	profit	 for	farmers	and	so	for	seed	companies.	The	project	 is	funded	by	seed	
companies	associated	in	Association	of	grass	and	legumes	seed	growers.	
Activities	in	2015	were	focused	on	selectivity	evaluation	of	selected	herbicides	in	grass	seed	
crops	(perennial	ryegrass,	Italian	ryegrass,	annual	ryegrass,	meadow	fescue,	red	fescue,	tall	
fescue,	cock's-foot	and	timothy).	As	well	as	were	tested	cereals	volunteers	control	in	perennial	
and	Italian	ryegrass	seed	crops.	The	best	control	of	cereals	was	achieved	by	cutting	in	end	
of	 tillering	 of	 grasses.	 However,	 also	 seed	 yield	 of	 ryegrasses	 was	 decreased.	 In	 perennial	
ryegrass,	 the	 influence	of	 fungicides,	 its	 rate	 and	 time	of	 application	on	 incidence	of	 stem	
rust	was	evaluated.	The	best	result	showed	Amistar	Xtra.	Also	the	possibilities	for	optimal	
seed	harvest	timing	of	Italian	ryegrass	were	tested.	Highest	seed	yield	was	achieved	in	term		
19	days	after	end	of	flowering.
...................................................................................................................................................................................

	 Radek	Macháč
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a	 6	 opakováních	 (4	 opako-
vání	 pro	 základní	 dávku	
herbicidu,	 2	 opakování	 pro	
dvojnásobnou	dávku).	Poku-
sy	 pro	 hodnocení	 fungicidů	
mají	16	variant	po	3	opako-
váních.
Pokusné	porosty	(mimo	lip-
nici	 luční,	 kostřavu	 červe-
nou	a	trojštět	žlutavý)	byly	
přes	 nepříznivé	 podmínky	
pro	 vzcházení	 a	 počáteční	
vývoj	 poměrně	 dobře	 za-
pojené	a	dávají	předpoklad	
úspěšného	přezimování	(Graf	6).	Porost	 lipnice	luční	vzešel	velmi	nerovnoměrně	a	celková	
zapojenost	porostu	je	velmi	nízká.	Pokusné	parcely	s	lipnicí	luční	tak	nelze	využít	pro	další	
pokusnou	činnost.	Porosty	kostřavy	červené	a	trojštětu	žlutavého	vzešly	rovněž	nerovnoměr-

ně.	Zda	bude	možno	porosty	využít	pro	hodnocení	selektivity,	resp.	účinnosti	bude	možno	
posoudit	až	na	jaře	po	přezimování.
V	založených	porostech	bylo	hodnoceno	i	zaplevelení.	Nejvýznamnějším	plevelem	byla	ježat-
ka	kuří	noha	(Echinochloa crus-galli),	hojně	se	vyskytovala	i	kokoška	pastuší	tobolka	(Capsella 
bursa-pastoris),	penízek	rolní	(Thlaspi arvense),	ptačinec	žabinec	(Stellaria media),	pohanka	svlač-
covitá	(Fallopia convolvulus),	merlík	bílý	(Chenopodium album),	hořčice	polní	(Sinapis arvensis)	
a	 heřmánkovec	 nevonný	 (Tripleurospermum inodorum).	 Ohniskový	 výskyt	 byl	 zaznamenán	
u	 druhů	 mléč	 zelinný	 (Sonchus oleraceus),	 šťovík	 tupolistý	 (Rumex obtusifolius),	 merlík	 bílý	
(Chenopodium album)	a	pcháč	oset	(Cirsium arvense).	Sporadický	výskyt	byl	pozorován	u	druhů	
jitrocel	kopinatý	(Plantago lanceolata),	turanka	kanadská	(Conyza canadensis),	pěťour	maloúbor-
ný	(Galinsoga parviflora)	a	pomněnka	rolní	(Myosotis arvensis).	

A1507 Založení polních pokusů s jílkem vytrvalým a jílkem mnohokvětým italským růz-
 nými způsoby přípravy půdy
Na	stanovištích	v	Zubří,	Troubsku	a	Vatíně	byly	založeny	polní	pokusy	s	různými	způsoby	
založení	 semenářských	porostů	 jílku	vytrvalého	 (cv.	 Jaran)	a	 jílku	mnohokvětého	 italského	
(cv.	Lolita).	Porosty	jílků	byly	založeny	třemi	způsoby:	
1.	klasická	příprava	půdy	(střední	orba,	příprava	seťového	lůžka,	výsev),
2.	redukovaná	příprava	půdy	(diskování,	výsev),
3.	bezorebné	setí.
Pokus	v	Zubří	byl	založen	1.	9.	2015,	jílky	vzešly	17.	9.	2015.	Stav	jílku	vytrvalého	byl	nejhor-
ší	na	parcelách	založených	bezorebně	(stav	5–6),	zde	byl	také	nejnižší	zápoj	porostu	(75	%).	
U	klasické	a	redukované	přípravy	byl	stav	porostu	hodnocen	7–8	a	zapojení	bylo	90	%.
Stav	jílku	mnohokvětého	italského	byl	nejhorší	na	parcelách	založených	bezorebně	(stav	5–7),	
zde	byl	také	nejnižší	zápoj	porostu	(77,5	%).	U	klasické	a	redukované	přípravy	byl	stav	poros-
tu	hodnocen	hodnotou	8	a	zapojení	bylo	90–95	%.

Setí pokusů s vytrvalými druhy trav

Graf 6: Průměrná zapojenost a zaplevelení pokusných ploch víceletých druhů trav (říjen 2015) 

způsob založení

jílek vytrvalý jílek mnohokvětý

stav porostu zápoj stav porostu zápoj

(9–1) % (9–1) %

klasická	příprava 7,8 90 8 93

redukovaná	příprava 7,5 92 8 91

bezorebné	setí 5,5 75 6 78

Tabulka 5: Stav a zapojenost porostů jílku vytrvalého a mnohokvětého italského

A1508	Založení, ošetřování a hodnocení polních pokusů s krycími plodinami
Na	stanovištích	v	Zubří	a	ve	Vatíně	byly	založeny	polní	maloparcelní	pokusy	se	3	druhy	trav	
(kostřava	luční	cv.	Rožnovská,	kostřava	červená	cv.	Zulu,	bojínek	luční	cv.	Sobol).	Tyto	druhy	byly	
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vysety	podsevem	do	krycích	
plodin	(jarní	pšenice	–	kont-
rola,	 mák	 setý,	 hořčice	 setá,	
ozimá	pšenice).	V	Zubří	byly	
trávy	vysety	dne	16.	4.	2015.
Před	setím	byly	na	obou	sta-
novištích	aplikovány	hnojiva	
v	dávce	60	kg	N.ha-1	+	PK	dle	
půdní	zásoby.	Po	sklizni	kry-
cí	plodiny	byly	porosty	trav	
přihnojeny	dusíkem	v	dávce	
30	kg.ha-1	a	na	podzim	dusí-
kem	v	dávce	50	kg	N.ha-1	+	
PK	dle	půdní	zásoby.
Vzcházení	krycích	plodin	i	trav	bylo	silně	poznamenáno	průběhem	počasí.	V	případě	máku	
vyrostly	jen	ojedinělé	rostliny,	proto	byl	celý	pokus	zmulčován	(21.	7.	2015).	U	hořčice	bylo	
silné	zaplevelení	ježatkou	a	objevil	se	i	vysoký	podíl	ježatky	ve	sklizených	vzorcích.	
Stav	kostřavy	luční	před	zimou	byl	hodnocen	hodnotami	5–6,	zapojení	porostu	bylo	největší	
po	krycí	plodině	hořčici	(90	%),	nejnižší	po	krycí	plodině	pšenici	ozimé	(75	%).	Porost	kostřa-
vy	luční	byl	ze	všech	travní	druhů	na	podzim	2015	nejlepší	a	nejvíce	zapojený.	Stav	kostřavy	
červené	před	zimou	byl	hodnocen	2–3,	zapojení	porostu	bylo	nejnižší	po	krycí	plodině	pšenici	
jarní	(30	%).	Nízký	zápoj	a	špatný	stav	porostu	je	dán	hlavně	nedostatkem	srážek	a	extrémně	
vysokými	teplotami	v	letních	měsících.	Stav	bojínku	lučního	před	zimou	byl	hodnocen	2–3,	
zapojení	porostu	bylo	nejnižší	po	krycí	plodině	máku	a	pšenici	ozimé	 (30	%).	Nízký	zápoj	
a	špatný	stav	porostu	je	dán	hlavně	nedostatkem	srážek	a	extrémně	vysokými	teplotami	v	let-
ních	měsících,	ale	zapojení	porostu	bojínku	bylo	nízké	už	po	vzejití.

V	roce	2015,	prvém	roku	řešení	projektu,	byly	především	založeny	polní	pokusy	s	 travami	
a	jetelovinami	na	třech	stanovištích.	Na	stanovišti	v	Zubří	byly	vysety	polní	maloparcelní	po-
kusy	s	9	travními	druhy	pro	hodnocení	selektivity	herbicidů	a	se	dvěma	travními	druhy	pro	
výzkum	ochrany	vůči	chorobám	trav.	Na	pokusných	plochách	v	Troubsku	byly	založeny	polní	
pokusy	pro	sledování	možností	zakládání	porostů	trav,	jetelovin	a	jejich	ochrany	vůči	pleve-
lům	a	škůdcům.	Pokusy	pro	hodnocení	způsobů	zakládání	jetelovin	byly	rovněž	založeny	na	
stanovišti	ve	Vatíně.	Na	pokusných	pozemcích	v	Zubří	a	v	Ostrově	nad	Oslavou	byly	dále	
založeny	pokusy	pro	hodnocení	možností	zakládání	porostů	trav	na	semeno	v	netradičních	
krycích	plodinách	a	na	všech	stanovištích	byly	pozdním	 letním	výsevem	založeny	pokusy	
s	výsevem	 jílku	vytrvalého	a	 jílku	mnohokvětého	 italského	metodami	redukovaného	zpra-
cování	půdy.	Přes	velmi	nepříznivé	podmínky	pro	vzcházení	a	růst	byla	většina	pokusných	
ploch	úspěšně	založena	a	je	předpoklad	uspokojivého	přezimování	trav	i	jetelovin.
V	prvém	roce	řešení	byly	získány	dílčí	výsledky	o	výskytu	hmyzích	škůdců	v	jetelích	a	vojtěšce	
a	rovněž	nové	poznatky	o	možnostech	herbicidní	ochrany	jetelovin.	Více	výsledků	bude	získáno	
až	v	dalších	letech	řešení	projektu,	kdy	bude	využito	polních	pokusů	založených	v	roce	2015.

...................................................................................................................................................................................
Innovation of Methods for Establishment, Management and Plant Protection of 
Perennial Grass and Legume Seed Crops 
The	aim	project	is	to	design	or	improve	some	existing	elements	of	integrated	protection	of	peren-
nial	forage	species	on	arable	land	and	on	permanent	grasslands.	The	project	will	focus	primarily	
on	modern	phytosanitary	measures	leading	ultimately	to	improve	the	quality	of	harvested	produ-
cts	(seeds,	forage)	with	higher	economic	efficiency	of	the	end	user.
In	2015,	the	first	year	of	the	project,	mainly	based	field	trials	with	grasses	and	legumes	took	place	
at	three	sites.	At	the	station	in	Zubří,	small-parcel	field	trials	were	seeded	with	9	grass	species	for	
evaluating	the	selectivity	of	herbicides,	and	two	grass	species	for	research	into	protection	against	
grass	diseases.	On	the	experimental	plots	in	Troubsko,	field	trials	were	established	to	monitor	the	
possibility	of	the	establishment	of	grassland	legumes	and	their	protection	against	weeds	and	pests.	
Trials	evaluating	the	methods	of	establishment	of	legumes	were	also	based	at	the	station	in	Vatín.	
In	experimental	plots	in	Zubří	and	in	Ostrov	nad	Oslavou	there	were	also	tests	for	assessing	the	
possibility	of	establishing	growth	grass	seed	in	non-traditional	cover	crops,	and	all	stations	esta-
blished	late	summer	planting	experiments,	sowing	perennial	ryegrass	and	multiflowering	Italian	
ryegrass	with	reduced	tillage	methods.	In	spite	of	very	unfavourable	conditions	for	germination	
and	growth,	most	experimental	plots	were	successfully	established,	and	there	is	an	assumption	of	
satisfactory	wintering	of	grasses	and	legumes.	In	the	first	year,	partial	results	were	obtained	on	the	
incidence	of	insect	pests	in	clover	and	alfalfa,	as	well	as	new	knowledge	about	the	possibilities	of	
herbicide	protection	for	clover.	More	results	will	be	obtained	in	subsequent	years	of	the	project,	
which	will	be	used	for	field	trials	established	in	2015.
...................................................................................................................................................................................
	 Radek	Macháč

travní druh krycí plodina zapojenost (%) stav porostu (9–1)

kostřava	luční

pšenice	jarní 83 6
mák 80 5
hořčice 90 6
pšenice	ozimá 75 5

kostřava	červená

pšenice	jarní 30 2
mák 40 3
hořčice 40 3
pšenice	ozimá 35 2

bojínek	luční

pšenice	jarní 40 3
mák 30 2
hořčice 40 3
pšenice	ozimá 30 2

Tabulka 6: Hodnocení zapojení a stavu porostu před zimou (Zubří)

Porost jílku vytrvalého založený redukovanou přípravou půdy



32 / 2015

Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o.  Informační zpravodaj č. 44, 2015

2015/33

Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o.  Informační zpravodaj č. 44, 2015 Informační zpravodaj č. 44, 2015 Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o. 

3.4 Technologie a metody pro zachování kvality, 
  bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných  
  rostlinných surovin

NAZV:	 QJ1510204
Řešitel	-	koordinátor:	 RNDr.	Ivana	Polišenská,	Ph.D.
Řešitelé:	 Ing.	Jan	Frydrych,	Ing.	Jiří	Bradna,	Ph.D.,	
	 doc.	Dr.	Ing.	Jaroslav	Salava,	Ing.	Martin	Hutař
Příjemce	–	koordinátor:	 Agrotest	fyto,	s.r.o.	Kroměříž
Příjemce:	 OSEVA	vývoj	a	výzkum	s.r.o.,	Zubří
	 Výzkumný	ústav	zemědělské	techniky,	v.	v.	i.	Praha
	 Výzkumný	ústav	rostlinné	výroby,	v.	v.	i.	Praha	
Příjemce	–	uživatel:	 PRO-BIO,	obchodní	společnost	s	r.o.	
	 Staré	Město	pod	Sněžníkem

Sklizeň,	posklizňové	úpravy	a	způsob	uskladnění	jsou	nedílnou	součástí	technologie	pěstová-
ní	polních	plodin.	Nevhodné	postupy	mohou	podstatným	způsobem	zhoršit	jejich	konečnou	
uživatelskou	kvalitu,	a	to	jak	z	hlediska	technologických,	tak	také	nutričních	i	hygienických	
vlastností.	Je	skutečností,	že	právě	plodiny	s	vysokou	nutriční	hodnotou	jsou	náročné	na	skli-

zeň	a	posklizňové	zacháze-
ní.	 Z	 tohoto	 pohledu	 jsou	
zranitelné	zejména	plodiny	
jako	pohanka,	pšenice	špal-
da,	 nahý	 oves	 a	 nahý	 ječ-
men,	 které	 jsou	 v	 poslední	
době	znovu	objevovány	pro	
lidskou	výživu	a	po	právu	
stále	 více	 ceněny	 pro	 ob-
sah	 nutričně	 prospěšných	
látek.	I	když	jsou	nyní	tyto	
plodiny	 často	 předmětem	
výzkumu	 z	 pohledu	 jejich	
zdraví	 prospěšných	 látek,	
specifické	 postupy	 pro	 po-
sklizňové	 zacházení	 nejsou	
často	k	dispozici.	Mezi	teo-	
retickou	 informací	 o	 pro-

Pokusy obilovin v Zubří s jarní pšenicí, nahým ječmenem a na-
hým ovsem

spěšnosti	určité	potraviny	a	mezi	 skutečností	na	našem	 talíři	pak	může	být	značný	 rozdíl.	
I	cenná	potravinářská	surovina	s	mnoha	prospěšnými	vlastnostmi	může	být	nevhodným	po-
sklizňovým	zacházením	a	skladováním	znehodnocena	a	může	svému	konzumentovi	i	uškodit	
např.	vysokým	obsahem	kontaminujících	látek.
Cílem	projektu	je	vytvořit	nástroje	a	vypracovat	systémy	posklizňových	úprav	a	skladování	
vybraných	potravinářských	rostlinných	produktů	pro	zachování	jejich	nutriční,	technologické	
a	hygienické	kvality.	Dále	vypracovat	vhodné	metody	a	postupy	pro	kontrolu	těchto	procesů	
a	získané	výsledky	uplatnit	v	praxi.	Projekt	zaplňuje	mezeru	mezi	úrovní	vědeckého	poznání	
v	dané	oblasti	a	mezi	reálnou	situací.	Vychází	z	konkrétních	potřeb	zemědělské	a	zpracovatel-
ské	praxe	v	ČR	a	zabývá	se	problémy,	které	nebyly	dosud	z	potřebného	praktického	pohledu	
řešeny.	Výsledky	projektu	jsou	cíleně	pro	konkrétní	využití	navrhovány	a	budou	uplatněny	
v	praxi.	Modelové	řešení	uplatněné	u	příjemce-uživatele	bude	možno	využít	u	dalších	obdob-
ných	subjektů.
V	roce	2015	byly	na	pracovišti	v	Zubří	založeny	pokusy	s	 jarní	pšenicí,	nahým	 ječmenem,	
nahým	ovsem	a	ozimou	pšenicí	pro	získání	vzorků	s	vyšší	úrovní	kontaminace	fuzariovými	
mykotoxiny.
V	Zubří	byly	založeny	maloparcelkové	polní	pokusy	 se	dvěma	odrůdami	nahého	 ječmene	
(Cesar,	Lucius)	a	dvěma	odrůdami	nahého	ovsa	(Otakar,	Saul).	Současně	byly	založeny	poku-
sy	pro	sklizeň	dvou	odrůd	jarní	pšenice	(Granny,	Vánek)	pro	zajištění	vzorků	porostlé	jarní	

Pokusy obilovin v Zubří s ozimou pšenicí
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pšenice	pro	následné	kvalitativní	analýzy.	Pokusy	jarních	obilovin	byly	vyhodnoceny	na	vý-
skyt	listových	chorob	(braničnatky	plevové,	braničnatky	ovesné,	rzi	ovesné,	rzi	ječné	a	hnědé	
skvrnitosti	jarního	ječmene).	Jarní	obiloviny	byly	ve	fázi	kvetení	inokulovány	vybraným	toxi-
genním	izolátem	patogenu	Fusarium culmorum	a	byly	sklizeny	na	výnos	zrna	a	zrno	rozboro-
váno	na	kvalitativní	parametry.	Na	podzim	roku	2015	byly	založeny	pokusy	se	šesti	odrůdami	
ozimé	pšenice	s	různou	úrovní	odolnosti	k	napadení	patogeny	rodu	Fusarium	a	pro	pokusy	
s	porostlostí	ozimé	pšenice.	Ozimá	pšenice	bude	inokulována	ve	vegetační	sezóně	roku	2016.	
Stejný	pokus	byl	založen	 i	na	stanovišti	v	Kroměříži	a	obě	 lokality	byly	srovnány.	Úroveň	
kontaminace	ovsa	i	ječmene	mykotoxiny	ve	variantě	bez	inokulace	byla	velmi	nízká	na	obou	
lokalitách.	Vyšší	hodnoty	DONU	(deoxynivalenol)	byly	prokázány	u	ovsa	i	ječmene	v	Kromě-
říži	oproti	stanovišti	v	Zubří.	U	inokulované	varianty	v	Kroměříži	byly	hodnoty	obsahu	DON	
3053	μg.kg-1	(Cesar)	a	1503	μg.kg-1	(Lucius),	v	Zubří	se	obsah	DON	u	inokulované	varianty	
pohyboval	mezi	61	μg.kg-1	(Cesar)	a	66	μg.kg-1	(Lucius).	U	obou	těchto	variant	ovsa	i	ječmene	
byl	zjištěn	v	Zubří	vyšší	obsah	mykotoxinů	enniatinu	a	nivalenolu.
Byly	provedeny	analýzy	kvalitativních	parametrů	vzorků	jarní	pšenice	lišící	se	stupněm	po-
rostlosti	získaných	z	polních	pokusů	v	Kroměříži	a	v	Zubří.	V	lokalitě	Zubří	proběhla	sklizeň	
jarní	pšenice	ve	dvou	termínech	(1.	běžný	agrotechnický,	2.	opožděný	o	3	týdny)	pro	zvýšení	
pravděpodobnosti	zajištění	porostlých	vzorků.	Ze	získaných	výsledků	je	patrné,	že	odrůdy	
Granny	a	Vánek	byly	vhodně	vybrány.	Liší	se	totiž	v	reakci	na	porůstání.	U	obou	odrůd	do-
šlo	ke	snížení	FN	(čísla	poklesu)	a	ke	zvýšení	obsahu	porostlých	zrn	a	to	zejména	u	vzorků	
z	druhé	sklizně	v	lokalitě	Zubří.	U	odrůdy	Vánek	byly	změny	výraznější.	K	většímu	snížení	
čísla	poklesu	a	ke	zvýšení	obsahu	porostlých	zrn	došlo	u	vzorků	sklizených	v	druhém	termínu	
v	Zubří.	Výsledky	stanovení	čísla	poklesu	(FN)	a	obsahu	porostlých	zrn	(PZ).	Zubří:	Granny	
–	1	sklizeň:	FN	330	s,	PZ	0,0	%,	Granny	–	2.	sklizeň:	FN	247	s,	PZ	0,4	%,	Vánek	–	1.	sklizeň:	FN	
329	s,	PZ	0,0	%,	Vánek	–	2.	sklizeň:	FN	109	s,	PZ	5,7	%.
Stanice	v	Zubří	se	rovněž	podílela	na	získávání	vzorků	ozimé	pšenice	pěstované	v	ekologic-
kém	režimu	pro	monitoring	výskytu	mykotoxinu	(DON	–	deoxynivalenol,	ZEA	–	zearalenon)	
a	kvalitativních	parametrů	v	zrně	pšenice.	Bylo	získáno	celkem	5	vzorků	ozimé	pšenice	a	je-
den	vzorek	pšenice	špaldy	pro	následné	kvalitativní	analýzy	z	oblasti	severní	Moravy.
Předmětem	projektu	je	také	pohanka	obecná,	a	to	z	hlediska	technologie	pěstování,	sklizně,	

posklizňových	úprav	a	skladování.	Pohanka,	řazená	
mezi	pseudoobilniny,	vyžaduje	specifické	posklizňo-
vé	 zacházení	 vzhledem	 ke	 svým	 charakteristickým	
vlastnostem	daným	nerovnoměrným	kvetením	a	do-
zráváním.	Je	třeba	ji	sklízet	v	době,	kdy	jsou	zralé	dvě	
třetiny	nažek.	Sklizeň	pohanky	v	našich	podmínkách	
probíhá	v	září	až	začátkem	října	a	je	obvykle	spojena	
s	vysokou	sklizňovou	vlhkostí.	Nedodržení	techno-
logie	 sklizně	 a	 posklizňového	 zpracování,	 zejména	
rychlého	 snížení	 vlhkosti	 pod	 kritickou	 hranici	 cca	

14	%,	s	sebou	nese	zvýšené	riziko	zaplísnění	a	kontaminace	mykotoxiny.	Dobře	usušené	zrno	
pohanky	však	lze	skladovat	ve	vhodných	podmínkách	po	dlouhou	dobu	bez	známek	jakých-
koliv	 chemických	 změn,	 a	 to	 právě	 díky	 svému	 obsahu	 přírodních	 antioxidantů	 jako	 jsou	
tokoferoly,	flavonoidy	a	fenolové	kyseliny,	které	zrno	přírodním	způsobem	stabilizují.	
V	 rámci	projektu	byla	v	 roce	2015	v	 laboratoři	Agrotestu	 fyto,	 s.r.o.	v	Kroměříži	zavedena	
a	ověřena	metoda	analýzy	obsahu	rutinu	metodou	HPLC/UV	a	obsah	rutinu	byl	analyzován	
u	vzorků	odrůd	pohanky	ze	Zubří	(Tabulka	7).	
Pomletý	vzorek	byl	extrahován	směsí	acetonitrilu	a	vody,	po	filtraci	odstředěn	a	znovu	zfiltro-
ván.	Filtrát	byl	analyzován	na	kapalinovém	chromatografu	LC	Shimadzu	LC-20AD	(kolona	
Kinetex	C18,	250		4.6	mm,	5	μm),	gradientovou	elucí	směsí	methanolu	(A)	a	vody	(B),	v	pro-
středí	2%	kyseliny	octové.	Analýzy	prokázaly,	že	odrůdy	pocházející	ze	Zubří	jsou	s	ohledem	
na	obsah	rutinu	velmi	hodnotné.	Odrůda	Zoe	má	obsah	rutinu	dokonce	vyšší,	než	francouz-
ská	odrůda	La	Harpe,	která	měla	ve	studii	porovnávající	31	různých	odrůd	pohanky	obecné	
nejvyšší	obsah	rutinu	(Brunori	et	al.,	2012).	Obsah	rutinu	může	být	ovlivněn	i	podmínkami	
pěstování	a	ročníkem.	V	roce	2015	byly	v	Zubří	také	odzkoušeny	v	pohance	obecné	některé	
nové	herbicidní	účinné	látky	proti	dvouděložným	a	jednoděložným	plevelům.	V	pokuse	byl	

Tabulka 7: Výsledky analýzy obsahu 
rutinu u neloupaných nažek pohanky 
obecné

Odrůda
Obsah rutinu

mg.kg-1

La	Harpe 254

Zoe 296

Zita 237

Zamira 252

Herbicidní pokusy v pohance obecné
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odzkoušen	Betanal	maxx	Pro,	Callisto	480	SC,	Aspekt	T,	Merlin	Flexx,	Merlin	750	WG,	Starane	
250	EC,	Lontrel	300,	Agil	100	EC,	Garland	Forte	a	Fusilade	Forte	150	EC.	
Výzkum	se	zaměřením	na	pěstitelskou	technologii	pohanky	a	její	úpravu	po	sklizni	a	sklado-
vání	sklizeného	produktu	bude	pokračovat	i	v	následujících	letech.

...................................................................................................................................................................................
Technologies and methods for maintaining quality, safety, and nutritional value of 
selected plant raw materials
The	aim	of	the	project	is	to	develop	tools	and	systems	to	develop	post-harvest	treatment	and	
storage	of	selected	food	crops	for	maintaining	their	nutritional,	 technological,	and	hygienic	
quality.	 In	2015,	experiments	took	place	at	Zubří	stations	with	spring	wheat,	naked	barley,	
naked	oats,	and	winter	wheat	for	obtaining	samples	with	higher	levels	of	contamination	by	
fuzariosa	mycotoxins.	The	station	at	Zubří	also	participated	in	obtaining	samples	of	winter	
wheat	grown	in	an	organic	regime	for	monitoring	the	occurrence	of	mycotoxins	(DON	-	de-
oxynivalenol,	ZEA	-	zearalenone),	and	qualitative	parameters	 in	wheat	grain.	 It	resulted	in	
a	 total	 of	 5	 samples	 of	 winter	 wheat,	 and	 one	 sample	 for	 subsequent	 qualitative	 analysis	
from	North	Moravia.	Within	the	framework	of	the	project,	in	2015	in	the	Agrotest	fyto,	s.r.o.	
laboratory	in	Kroměříž,	a	validated	method	of	analysis	rutin	content	by	HPLC/UV,	and	rutin	
content	was	established	and	analysed	in	samples	of	buckwheat	varieties	from	Zubří.	Analyses	
showed	that	varieties	coming	from	Zubří	are	very	high	 in	rutin.	The	Zoe	variety	has	even	
more	rutin	than	the	French	La	Harpe	variety,	which	had	the	highest	rutin	content	in	a	study	
comparing	31	different	varieties	of	buckwheat	 (Brunori	 et	 al.,	 2012).	Rutin	 content	may	be	
affected	by	growing	conditions	and	vintage.	In	2015,	certain	new	herbicidal	active	substances	
against	dicotyledonous	and	monocotyledonous	weeds	in	general	buckwheat	were	also	tested	
at	Zubří.	In	experiments,	Betanal	maxx	Pro,	Callisto	480	SC,	Aspekt	T,	Merlin	Flexx,	Merlin	750	
WG,	Starane	250	EC,	Lontrel	300,	Agil	100	EC,	Garland	Forte,	and	Fusilade	Forte	150	EC	were	
tested.	Research	will	focus	on	the	growing	technology	of	buckwheat,	and	its	post-harvest	and	
storage	of	the	harvested	product	will	continue	in	the	coming	years.
...................................................................................................................................................................................

	 Jan	Frydrych

3.5 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
  Racionální využití olejnin a trav v zemědělství  
  i neprodukční sféře

MZe	ČR:	 RO	1815
Odpovědný	řešitel:	 Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.
Řešitelské	pracoviště:		 OSEVA	vývoj	a	výzkum	s.r.o.,	Zubří

Dlouhodobý	koncepční	rozvoj	pracoviště	vychází	z	dlouholetého	zaměření	obou	provozoven	
OSEVY	 vývoj	 a	 výzkum	 s.r.o.	 (Opava,	 Zubří),	 tj.	 z	 uplatnění	 olejnin	 a	 trav	 v	 zemědělství,	
potravinářství	a	ochraně	životního	prostředí.	Pozornost	 je	zaměřena	především	na	aktuální	
otázky,	 které	 jsou	 nutné	 pro	 další	 rozvoj	 travinářství	 i	 pěstování	 a	 využití	 olejnin.	 Řešení	
koncepce	je	tematicky	rozčleněno	do	7	dílčích	výzkumných	směrů,	z	nichž	3	směry	jsou	plně	
řešeny	na	pracovišti	v	Zubří	(1,	3	a	6),	3	směry	na	pracovišti	v	Opavě	(2,	4	a	7)	a	jeden	směr	
(5)	je	společný	pro	obě	pracoviště.	Institucionální	podpora	umožňuje	rozšířit	záběr	stávajících	
výzkumných	projektů,	popřípadě	pokračovat	ve	výzkumu	problematiky,	která	již	není	pokry-
ta	z	účelové	podpory.	

Směr	č.	1:	Genetické zdroje trav	(Ing. Martin Lošák)
1.1 Identifikace nově získaných ekotypů a odrůd trav
V	roce	2015	bylo	objednáno	celkem	50	odrůd	trav	registrovaných	v	odrůdové	knize	ČR	od		
4	majitelů	odrůd	nebo	zástupců	v	ČR	do	kolekce	genetických	zdrojů	travin.	Genetické	zdroje	
planého	původu	byly	 získávány	 sběrem	plané	 flóry	na	 sběrových	expedicích	v	ČR	 (oblast	
Hané	a	Litovelského	Pomoraví),	na	Slovensku	(oblast	Velké	Fatry)	a	v	rámci	příležitostných	
sběrů	v	oblasti	Moravskoslezských	Beskyd.	Kolekce	vegetativně	množených	okrasných	travin	
byla	doplněna	nákupem	nových	položek	u	zahradnických	firem.	Všechny	vegetativně	množe-
né	genetické	zdroje	byly	zařazeny	do	pracovní	kolekce	VST	Zubří	a	proběhla	u	nich	výsadba	
v	areálu	pro	uchování	vegetativně	množených	druhů	ex situ	(polní	genová	banka).	U	všech	
položek	zařazených	do	řádné	kolekce	genetických	zdrojů	byly	zaznamenány	pasportní	data,	
která	byla	následně	předána	do	informačního	systému	genetických	zdrojů	GRIN	Czech.

1.2 Hodnocení nově získaných genotypů trav z hlediska užitné hodnoty a ostatních využitel- 
 ných vlastností
V	polních	kolekcích	a	regeneračních	parcelách	probíhalo	v	roce	2015	hodnocení	genetických	
zdrojů	pícních,	trávníkových	a	okrasných	travin	podle	klasifikátoru	Trávy	(Poaceae).	V	rám-
ci	všech	kolekcí	byly	podle	klasifikátoru	hodnoceny	morfologické,	biologické,	hospodářské,	
trávníkové	a	okrasné	znaky.	Nově	byla	v	měsíci	dubnu	založena	polní	kolekce	pro	hodnocení	
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genetických	zdrojů	trav	pro	pícní	využití.	Pokračovalo	ošetřování	a	hodnocení	polní	kolekce	
genetických	zdrojů	pro	trávníkové	využití	v	1.	užitkovém	roce.	Ukončeno	bylo	víceleté	hod-
nocení	 genetických	 zdrojů	 v	 trsových	 kulturách.	 V	 semenářské	 laboratoři	 byla	 hodnocena	
klíčivost	a	HTS	genetických	zdrojů	trav	s	generativním	způsobem	rozmnožování.	Ve	VÚRV,	
v.v.i.	Praha–VSTE	Jevíčko	bylo	provedeno	vyhodnocení	hospodářských	znaků	kvalitativních	
ukazatelů	(stravitelnost	organické	hmoty,	obsah	dusíkatých	látek	v	sušině)	metodou	predikce	
kvality	píce	(NIRS).

1.3 Studium biodiverzity trvalých travních porostů
Podpora	agro-biodiverzity	se	v	roce	2015	týkala	využívání	genetických	zdrojů	trav	v	navazu-
jících	výzkumných	projektech	a	poskytování	poradenství	při	tvorbě	druhově	bohatých	travo-
bylinných	směsí	určených	pro	podporu	agro-biodiversity.	Pokračovala	spolupráce	s	CHKO	
Beskydy	při	tvorbě	regionálních	směsí	formou	regenerace	komponent	vhodných	do	beskyd-
ských	regionálních	směsí.	Probíhala	spolupráce	s	CHKO	Bílé	Karpaty	na	botanickém	monito-
ringu	ploch	zatravněných	regionální	travobylinnou	směsí	po	16	letech	od	výsevu	v	katastrál-
ním	území	Malá	Vrbka.

1.4 Výběr perspektivních genotypů Poaceae
V	rámci	polních	kolekcí	pokračovalo	hodnocení	genetických	zdrojů	trav	z	hlediska	cenných	
vlastností	využitelných	ve	šlechtění	se	zaměřením	na	ekotypy	trav.	Pro	získání	dostatečné-
ho	množství	semenného	materiálu	byly	regenerovány	plané	druhy	trav	vhodné	do	sušších	
trávníků	 krajinného	 typu	 –	 kostřava	 žlábkatá	 (Festuca rupicola),	 sveřep	 vzpřímený	 (Bromus 
erectus),	bojínek	tuhý	(Phleum phleoides),	smělek	štíhlý	(Koeleria macrantha),	smělek	jehlancovitý	
(K. pyramidata).	V	kolekci	pícních	druhů	trav	byly	pro	další	šlechtitelskou	práci	prověřovány	
a	vybírány	perspektivní	ekotypy	vyznačující	se	velmi	dobrými	produkčními	vlastnostmi	nebo	
s	odolností	k	některým	chorobám.	Všechny	genetické	zdroje	trav	byly	hodnoceny	z	hlediska	
odolnosti	k	nepříznivým	klimatickým	podmínkám	roku	2015	(nedostatek	srážek,	vysoké	tep-
loty	vzduchu).

Směr	č.	3:	Agrotechnika trav	(Ing. Radek Macháč, Ph.D.)
Intenzivní výroba travních semen konvenční cestou
Na	pozemcích	Výzkumné	stanice	 travinářská	byly	ošetřovány	a	hodnoceny	polní	malopar-
celní	pokusy	(10	m2)	se	7	druhy	trav:	jílek	vytrvalý,	jílek	mnohokvětý	italský,	kostřava	luční,	
kostřava	červená,	kostřava	rákosovitá,	bojínek	luční	a	srha	laločnatá.	U	předmětných	druhů	
byla	sledována	fytotoxicita	5	vybraných	herbicidů	s	účinkem	na	dvouděložné	plevele	a	byl	
hodnocen	vliv	na	výnos	semen,	kvalitu	osiva	a	výnosotvorné	prvky.	V	pokusech	s	jílkem	vy-
trvalým	a	jílkem	mnohokvětým	byly	dále	testovány	možnosti	regulace	výdrolu	obilnin	(5	va-
riant).	U	pokusů	se	selektivitou	byly	vybrané	herbicidy	aplikovány	v	základní	dávce	(obvykle	
dle	doporučení	pro	obilniny)	a	ve	dvojnásobné	dávce	(simulace	překrytí	postřiku	na	úvratích	
apod.).	Byla	hodnocena	fytotoxicita	herbicidů	ve	třech	termínech	po	aplikaci	a	vliv	na	výnos	

semen	a	výnosotvorné	prvky	(počet	plodných	stébel,	HTS,	počet	obilek	v	klasu)	a	kvalitativní	
parametry	(energie	klíčení,	klíčivost,	čistota).	U	pokusu	s	regulací	výdrolu	byl	sledován	vliv	
provedených	opatření	na	výdrol	obilovin	a	zároveň	i	vliv	na	výnos	semen	trav.	U	jílku	mno-
hokvětého	byl	uskutečněn	druhý	cyklus	hodnocení	optimálního	termínu	sklizně.	

Směr	č.	5:	Bioenergetika a odpady	(Ing. Jan Frydrych)
Na	základě	výsledků	výzkumu	energetických	trav	a	jejich	vlastností	byla	vytvořena	receptura	
4	nových	jetelotravních	směsí	pro	energetické	účely	a	stanoveno	jejich	výsevní	množství.	Dvě	
směsi	pro	spalování	a	dvě	pro	bioplyn	do	sušších	a	vlhkých	podmínek.	Tyto	jetelotravní	směsi	
a	vybrané	energetické	trávy	(Elymus elongatus	–	Szarvasi-1)	byly	vysety	do	krycích	plodin	na	
parcelky	o	velikosti	10	m2,	vše	čtyřikrát	opakováno.	Pro	výsev	všech	čtyř	směsí	do	krycích	
plodin	 byl	 stanoven	 výsevek	 50	 kg	 na	 hektar.	 Výsevek	 energetické	 trávy	Elymus elogantus 
Szarvasi-1	 byl	 20	 kg	 na	 hektar.	 Jako	 krycí	 plodiny	 byly	 zasety	 ječmen	 jarní	 Bojos	 výsevek		
3	 MKS	 (144	 kg),	 oves	 setý	 Atego	 s	 výsevkem	 3	 MKS	 (108	 kg),	 čirok	 hybridní	 Bovital		
s	výsevkem	8	kg.ha-1	a	jílek	jednoletý	Rožnovský	s	výsevkem	12	kg.ha-1.	Všechny	energetické	
jetelotravní	směsi	spolu	s	krycími	plodinami	byly	nahnojeny	dávkou	50	kg	dusíku	před	setím.	
Krycí	plodiny	obiloviny	byly	sklizeny	v	plné	zralosti	v	měsíci	srpnu,	jílek	jednoletý	v	červnu	

Polní pokusy ve VST Zubří
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a	čirok	hybridní	v	červenci,	obě	plodiny	na	zelenou	hmotu.	Před	zimou	byly	veškeré	nové	
energetické	jetelotravní	směsi	osečeny	a	přihnojeny	dávkou	40	kg	dusíku	na	hektar.
Pro	zkoušky	peletizace	a	spalování	trav	byly	vyrobeny	tři	300	kg	balíky	z	lučního	sena,	vy-
mlácené	slámy	psinečku	velikého	a	ovsíku	vyvýšeného.	Tyto	balíky	byly	vyrobeny	v	Zubří	
a	u	pěstitelů	trav	na	semeno	v	oblasti	Frýdku	Místku.	Cílem	výzkumu	této	studie	je	komplexní	
srovnání	možnosti	 zpracování	potenciálních	druhů	energetických	 travin	od	vstupních	pro-
duktů	přes	jejich	peletizaci	až	po	konečné	výsledky	spalovacích	zkoušek.	Balíky	byly	dodány	
na	Vysokou	školu	báňskou	do	Ostravy	pro	následné	analýzy.

Směr	č.	6:	Rostlinolékařství trav	(Ing. Zdeněk Both, Ph.D.)
Původci biotického stresu u trav a ochrana proti nim
Na	pracovišti	v	Zubří	byly	z	množitelských	porostů	a	z	pícních	porostů	odebírány	vzorky	
stébel	 různých	 druhů	 trav	 napadených	 běloklasostí,	 které	 byly	 dále	 použity	 jako	 materiál	
pro	testování	původce	choroby	prostřednictvím	real-time	PCR	(ve	spolupráci	s	pracovištěm	
v	Troubsku).	Získané	výsledky	jsou	v	současnosti	zpracovávány.	
Analýza	obsahu	endofytů	rodu	Neotyphodium	spp.	v	pochvách	listů.	U	travních	trsů,	získa-
ných	vypěstováním	z	mikroskopicky	potvrzeného	E+	(s	výskytem	endofytních	hub	rodu	
Neotyphodium)	osiva,	byly	analyzovány	vzorky	listových	pochev,	za	účelem	ověření	pří-
tomnosti	endofytní	houby	v	rostlinných	pletivech	rostliny,	za	účelem	testování	možného	
cíleného	využití	této	houby	v	semenářské	praxi.	Bylo	analyzováno	celkem	248	preparátů	
listových	pochev,	kdy	byla	u	59	%	vzorků	(146	preparátů)	potvrzena	přítomnost	života-
schopných	hyf	v	pletivech	rostliny.	U	ostatních	rostlin,	i	když	byly	vypěstovány	z	E+	osiva	
nebyly	endofyty	v	listových	pochvách	potvrzeny,	což	by	mohlo	být	způsobeno	nevhod-
ným,	nebo	příliš	dlouhým	skladováním	původního	osiva.	Optimální	podmínky	sklado-
vání	E+	osiva	trav	tak,	aby	v	osivu	přežilo	maximální	množství	endofyta	a	mohlo	tak	být	
využito	jeho	pozitivních	vlastností	zejména	v	trávníkových	porostech,	budou	předmětem	
následného	výzkumu.
Zároveň	byl	proveden	pravidelný	screening	a	analýza	osiva	širokého	spektra	odrůd	rodu	Fes-
tuca	a	Lolium	na	výskyt	endofytních	hub	rodu	Neotyphodium	spp.	v	semeni.	Bylo	analyzováno	
celkem	4800	vzorků,	kdy	E+	materiály	představovaly	16	%	(771	preparátů)	z	analyzovaného	
množství.	E+	rostliny	budou	použity	pro	další	vědeckou	i	šlechtitelskou	práci.	Pro	screening	
rezistence/tolerance	k	travním	rzím	byla	založena	polní	školka	s	32	materiály	jílku	vytrvalé-
ho.	Z	důvodu	nepříznivých	klimatických	podmínek	(sucho/teplo)	nebylo	možno	v	prvním	
roce	rozdíly	mezi	jednotlivými	materiály	hodnotit.	Vybrané	rezistentní	materiály	budou	v	bu-
doucnu	použity	jako	komponenty	pro	následné	šlechtění.
Proběhl	druhý	cyklus	hodnocení	fungicidní	ochrany	vůči	černé	rzivosti	trav	u	jílku	vytrvalého	
(3	fungicidy		2	termíny	aplikace		2	dávky).

V	rámci	řešení	záměru	byly	na	pracovišti	v	Zubří	v	roce	2015	získány	tyto	výsledky:	1	Jimp	
(publikace	ve	vědeckých	časopisech	s	IF),	5	Jrec	(publikace	ve	vědeckých	a	odborných	časopi-

sech),	1	C	(kapitola	v	odborné	knize),	1	D	(publikace	ve	sborníku	evidovaném	Thompson	
reuters),	2	Pr	(patent),	2	W	(workshop),	1	E	(výstava)	a	4	O	(ostatní	výsledky).	

...................................................................................................................................................................................
Long-time conceptual development of research organization
Rational utilization of oil plants and grasses in agriculture and non-production 
sphere

Long-time	conceptual	development	of	station	is	coming-out	from	old	scope	of	the	both	branch	
station	of	OSEVA	Development	and	Research	Ltd.	(Opava,	Zubri),	i.e.	use	oil	plants	and	gras-
ses	in	agriculture,	food	production	and	environment.	Main	aim	is	focused	above	all	on	actual	
questions	that	are	necessary	for	future	development	of	agriculture	branch	which	are	dealing	
with	grasses	and	oil	crops.	Solving	is	thematic	divided	into	7	research	ways:	
1.	Genetic	Resources	of	Grasses	(Zubri)
2.	Genetic	Resources	of	Oil	Crops	(Opava)
3.	Grass	Seed	Crops	Management	(Zubri)
4.	Crops	Management	Practice	in	Oil	Crops	(Opava)
5.	Bioenergy	and	Waste	utilization	(both	workplaces)
6.	Plant	Protection	in	Grasses	(Zubri)
7.	Plant	Protection	in	Oil	Crops	(Opava).	
...................................................................................................................................................................................

	 Radek	Macháč
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3.6 Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání  
  v oblasti bioenergetiky

MŠMT	ČR:	 CZ.1.07/2.3.00/45.0006
Koordinátor:	 Zemědělský	výzkum,	spol.	s	r.	o.,	Troubsko
Partner	projektu:	 OSEVA	vývoj	a	výzkum	s.r.o.,	Zubří

Cílem	projektu	financovaného	z	prostředků	Operačního	programu	Vzdělání	pro	konkurence-
schopnost,	bylo	propagovat	a	popularizovat	výsledky	výzkumu	a	vývoje	(VaV)	a	badatelsky	
orientovanou	 výuku	 v	 perspektivním	 oboru	 bioenergetiky.	 Propagace	 a	 popularizace	 VaV	
byla	zajištěna	 jak	 systematickou	přípravou	pracovníků	VaV,	pedagogických	pracovníků	na	
základních	a	středních	školách,	 tak	vytvořením	propagačních	nástrojů	pro	cílovou	skupinu	
(zejména	tematické	interaktivní	pomůcky	a	soutěže).	Aktivity	projektu	naplnilo	konsorcium	

tvořené	třemi	významnými	univerzitami	v	Ostravě,	Brně	a	Ústí	nad	Labem,	prestižními	čes-
kými	 i	moravskými	výzkumnými	ústavy,	městem	Velké	Pavlovice	 a	 středními	 a	 základní-
mi	školami	z	Moravskoslezského,	Jihomoravského	a	Ústeckého	kraje.	Realizace	projektu	tak	
propojila	organizace	špičkového	výzkumu	s	pracovišti	aplikačního	sektoru	a	veřejné	správy	
a	vytváří	tak	odborné	zázemí	pro	popularizaci	VaV.	Díky	projektu	byla	zajištěna	metodická	
podpora	popularizace	VaV	v	oblasti	bioenergetiky	po	celé	ČR.	Webová	prezentace	projektu	je	
na	adrese	www.bioenergetikazvt.cz,	na	této	stránce	jsou	i	interaktivní	portály	věnované	ener-
getickým	rostlinám	a	způsobům	jejich	energetického	využití	nebo	kompostování.
Výzkumní	pracovníci	OSEVY	vývoj	a	výzkum	s.r.o.	propagovali	nejnovější	poznatky	výzku-
mu	na	akcích	a	happeninzích	pořádaných	partnerskými	organizacemi	a	spolupodíleli	se	na	
vypracování	souboru	učebních	textů	a	prezentací	s	tématy:	Pěstování	energetických	rostlin,	
Spalování	biomasy,	Produkce	bioplynu	a	Kompostování.	Tyto	materiály	(skripta,	CD	s	pre-
zentacemi)	byly	předány	zemědělským	středním	školám	v	našem	regionu.

...................................................................................................................................................................................
Promotion and popularization of research and agriculture in the bioenergetics area
Main	aim	of	project,	which	is	funded	by	Operational	programme	“Education	for	competiti-
veness”,	is	to	promote	the	results	and	new	findings	from	bioenergy	research.	Objects	of	the	
project	are	systematic	coherent	popularization	cycles	for	high	school	students,	their	teachers,	
research	 staff	 and	public.	Educational	 activities	of	 the	project	 are	 aimed	 to	 improve	of	 the	
quality	of	training	of	human	resources	in	connected	organizations.	
Within	popularization	activities	of	project	the	OSEVA	Development	and	Research	Ltd.	arran-
ged	day	with	open	door	with	title	„Magic	world	of	grasses	2015“	and	in	collaboration	with	
Masaryk	High	Agricultural	School	in	Opava	organized	workshop	“Meeting	with	Scientist”.	
OSEVA	Development	and	Research	Ltd.	staff	also	promote	latest	finding	research	and	on	part-
nership	Happenings	and	workshops.	Integral	part	of	propagation	activities	was	also	elabora-
tion	of	learning	scripts	and	presentations	with	topics:	Energy	plant	production,	Combustion	
of	biomass,	Biogas	production	and	Composting.	Within	the	project	were	to	be	organized	also	
workshops	for	propagators	and	popularisers	of	sciences	and	research,	where	researchers	en-
larged	its	educational	and	presentation	qualifications.
...................................................................................................................................................................................

	 Radek	Macháč

Skripta vytvořená pro střední školy
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4.  Šlechtění

Druh

Z/SE 1 Z/SE 2 E C/C1

Výměra 
(ha)

Výnos 
(kg)

Výměra 
(ha) Výnos (kg) Výměra 

(ha) Výnos (kg) Výměra 
(ha)

Výnos 
(kg)

1 Psárka	luční	Zuberská – – – – – – – –

2 Trojštět	žlutavý	Rožnovský 0,1 8 1,3	Zub ses.	do	C
160 – – – –

3 Kostřava	luční	Rožnovská – – 6	Pí necertif. – – – –

4 Ovsík	vyvýšený	Rožnovský – – 8,5	Ji necertif. – – – –

5 Medyněk	vlnatý	Hola – – – – – – – –

6 Kostřava	červená	Zulu – – – – 12	Pí sestupněno
do	C:	16366 – –

7 Lipnice	luční	Lipoa	 0,04 10 – – – – – –

8 Lipnice	luční	–	úzkolistá	Zuzka – – – – – – – –

9 Lipnice	smáčknutá	Razula – – – – – – – –

10 Lipnice	bahenní	Rožnovská – – 0,1 (40) – – – –

11 Lipnice	hajní	Dekora 0,02 9 – – – – – –

12 Psineček	veliký	Rožnovský – – – – – – – –

13 Poháňka	hřebenitá	Rožnovská 0,05 12 – – – – – –

14 Jílek	jednoletý	Rožnovský – – – – – – – –

15 Jílek	vytrvalý	Linar 0,05 9 – – – – – –

16 Jílek	vytrvalý	Zekol – – – – – – – –

17 Jílek	vytrvalý	Zelot 0,1 20 – – – – – –

18 Chrastice	rákosovitá	Chrastava – – – – – – – –

19 Bojínek	hlíznatý	Zubr – – – – – – – –

( )…	odhad	čisté	váhy,	přírodní	osivo	dosud	nevyčištěno
tučně …	osivo	vyčištěno
Ing.	Pícha, Ji	Jindřichov,	Zub	Zubří	

Tabulka 8: Produkce základního šlechtitelského materiálu u vlastních odrůd trav

Pracoviště	zajišťovalo	v	roce	
2015	 výrobu	 základního	
rozmnožovacího	 materiálu	
u	10	vlastních	odrůd	trav,	tří	
odrůd	 pohanky	 seté	 a	 jed-
né	 odrůdy	 lupiny	 bílé.	 Ve	
spolupráci	 s	 firmou	 NAS	
pokračovalo	 testování	 no-
vošlechtění	 jílku	 vytrvalé-
ho,	 jílku	 jednoletého	a	 jílku	
mnohokvětého.a	také	šlech-
tění	perspektivních	materiá-
lů	kostřavy	červené,	srhy	la-
ločnaté,	 trojštětu	 žlutavého,	
pohanky	seté	a	lupiny	bílé.

.....................................................................................................................................................................
Plant breeding
The	workplace	ensured	 the	production	of	basic	propagation	material	 (SE1,	SE2,	E)	of	own		
10	 grass	 varieties	 and	 buckwheat	 Zamira.	 Work	 on	 breeding	 of	 perennial	 ryegrass,	 Italian	
ryegrass,	red	fescue,	cock‘s-foot,	golden	oat	grass	and	buckwheat	is	still	in	progress.	
.....................................................................................................................................................................

	 Zdeněk	Both
	 Anežka	Klimešová

Druh

Z/SE 1 Z/SE 2 Z/SE 3 E

Výměra 
(ha)

Výnos 
(kg)

Výměra 
(ha) Výnos (kg) Výměra 

(ha)
Výnos 
(kg)

Výměra 
(ha)

Výnos 
(kg)

1 Pohanka	obecná	Zita 3 1280
Agroos

15 7150 – – – –

2 Pohanka	obecná	Zoe 1,5 600
Mořkov

8
sest.	do	C

8300 – – – –

3 Pohanka	obecná	Zamira 0,5 600 – – – – – –

4 Lupina	bílá	Zulika 3 6420 – – – – – –

( ) …	odhad	čisté	váhy,	přírodní	osivo	dosud	nevyčištěno, tučně …	osivo	vyčištěno
Agroos Agroos	Jaroměřice	n.	Rokytnou,	Mořkov Horal	Mořkov

Tabulka 9: Produkce osiva u ostatních šlechtěných druhů

Radka Vičanová při sklizni novošlechtění pohanky Fages 4
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5.  Poradenství

Transfer	a	uplatnění	výsledků	výzkumu	v	zemědělské	i	nezemědělské	praxi	je	již	tradičně	pro-
váděno	formou	praktického	terénního	poradenství	a	prezentací	nových	poznatků	na	odborných	
seminářích	a	školeních	pro	širokou	veřejnost.	V	březnu	pořádalo	Sdružení	pěstitelů	 travních	
a	jetelových	semen	ve	spolupráci	s	OSEVOU	vývoj	a	výzkum	s.r.o.	Zubří	odborný	seminář	pro	
pěstitele	trav	na	semeno	s	názvem	„Pícniny	a	jejich	pozice	v	současné	struktuře	české	zeměděl-
ské	produkce“.	Tohoto	semináře	se	zúčastnilo	více	než	60	odborníků	ze	zemědělské	prvovýroby	
a	semenářských	organizací.	Účastníci	semináře	byli	seznámeni	s	aktuální	situací	v	oblasti	seme-
nářství	trav	a	jetelovin	a	hlavními	zásadami	úspěšného	pěstování	trav	na	semeno.	Dále	byl	pre-

zentován	 příspěvek	 týkající	
se	 problematiky	 šťovíků	
v	 travních	porostech	a	byly	
prezentovány	 nové	 dotační	
pravidla	 se	 zaměřením	 na	
TTP.	
Ve	spolupráci	se	Sdružením	
pěstitelů	 travních	 a	 jetelo-
vých	 semen	 bylo	 provede-
no	 polní	 poradenství	 pro	
jeho	členy.	V	roce	2015	bylo	
v	 rámci	 terénních	 přehlí-
dek	posouzeno	787	ha	trav	
a	 jetelovin	 pěstovaných	 na	
semeno.	Na	základě	posou-
zení	semenářských	porostů	
při	 polních	 prohlídkách	

byla	navrhována	opatření	na	jejich	ochranu	vůči	plevelům,	chorobám	a	škůdcům	a	bylo	do-
poručeno	přihnojení	a	opatření	ke	snížení	polehnutí	semenářských	porostů	a	snížení	sklizňo-
vých	ztrát.	Případně	byly	navrženy	mechanické	zásahy	pro	zlepšení	celkového	stavu	porostů.	
V	rámci	přehlídek	porostů	je	vidět	stále	se	zvyšující	úroveň	ošetřování	semenných	porostů.	
Mimo	polní	poradenství	byly	poskytovány	i	odborné	konzultace	a	doporučení	v	oblasti	ze-
mědělského	i	nezemědělského	využití	trav	(ošetřování	a	ochrana	trav	na	semeno,	ošetřování	
trvalých	travních	porostů,	zakládání	a	údržba	trávníků,	zatravňování	orné	půdy,	okrasné	
trávy,	 biodiverzita).	 Toto	 poradenství	 bylo	 dotováno	 MZe	 v	 rámci	 dotačního	 titulu	 9.F.i.	
„Odborné	konzultace“	a	probíhalo	formou	osobních	konzultací,	telefonicky	popř.	e-mailem.

	 Radek	Macháč

Ing. Kolařík při přednášce na téma: Systémy integrované ochra-
ny hlavních pícních jetelovin a trav (Cyklus odborných před-
nášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou 
praxi, Zubří 22. 10. 2015)

6.  Testování pesticidů a jiných látek

V	roce	2015	bylo	testováno	133	variant	
pesticidních	pokusů	s	cílem	registrace	
nových	přípravků	do	polních	plodin		
a	trvalých	travních	porostů.
V	roce	2015	byly	dále	testovány	pří-
pravky	 firmy	 Novum	 Czech	 s.r.o.:	
rostlinné	 stimulátory	 Tecamin	 Max	
a	 Tecnokel	 Amino	 B	 v	 řepce	 ozimé	
(5	variant),	Fertigrain	Start	v	pšenici	
ozimé	(8	variant)	a	Tecamin	Max	v	tr-
valém	 travním	 porostu	 (5	 variant).	
Byly	testovány	přípravky	firmy	For-
sol	SK	Galleko	speciál	v	pšenici	ozi-
mé	 (4	varianty)	a	přípravky	Galleko	
kořen,	Galleko	růst	a	Galleko	speciál	v	řepce	ozimé	(4	varianty).

U	přípravků	v	řepce	ozimé	
firmy	 Novum	 Czech	 s.r.o.	
a	Forsol	SK	byly	sledovány	
v	 průběhu	 vegetace	 znaky	
jako	 výška	 rostlin,	 hmot-
nost	 10	 rostlin,	délka	koře-
nů,	 vitalita,	 přezimování,	
počet	 rostlin	 na	 jednotku	
plochy,	 tloušťka	 kořenové-
ho	 krčku,	 kvetení,	 výnos	
semen	a	vliv	stimulátorů	na	
HTS	a	klíčivost.
U	 přípravků	 v	 pšenici	 ozi-
mé	 firmy	 Novum	 Czech	
s.r.o.	 a	 Forsol	 SK	 byly	 sle-
dovány	v	průběhu	vegetace	
tyto	 znaky	 (energie	 klíči-

vosti	a	klíčivost,	počet	rostlin	na	jednotku	plochy,	výška	rostlin,	vitalita,	délka	kořenů,	přezi-
mování,	počet	odnoží,	počet	fertilních	stébel	a	dále	vliv	stimulátorů	na	výnos	a	výnosotvorné	
prvky,	HTS,	hektolitrová	hmotnost	a	klíčivost).
U	pokusu	firmy	Novum	Czech	s.r.o.	s	trvalým	travním	porostem	byla	sledována	po	aplikaci	
stimulátorů	intenzita	růstu,	hustota,	výška	porostu,	výnos	zelené,	suché	hmoty	a	sušiny.	Byl	

Tabulka 10: Testování přípravků jako podklad pro regis-
traci v roce 2015

Firma Počet 
variant Pesticid Podklady pro 

registraci

DowAgroSciences 44 Herbicidy (44) ++

Bayer	s.r.o.

14 Fungicidy 	(14) ++

36 Herbicidy 	(36) ++

24 Herbicidy (24) ++

Staphyt 9 Herbicidy	 (9) ++

BASF 6 Moluskocidy (6) ++

Celkem 133

Sklizeň registračního pokusu v ozimém ječmeni
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rovněž	stanoven	vliv	stimu-
látorů	na	 krmnou	hodnotu	
u	jednotlivých	variant.
V	 roce	 2015	 proběhl	 moni-
toring	 botanického	 složení	
a	 kvetení	 3	 biodiverzitních	
směsí	 (ozimé	 a	 dvou	 jar-
ních)	 firmy	 Syngenta	 pro	
opylovače	 a	 jejich	 vliv	 na	
výskyt	 létavého	 hmyzu	
v	 době	 vegetace.	 Současně	
byl	sledován	výskyt	létavé-
ho	 hmyzu	 v	 pokuse	 s	 řep-
kou	ozimou	a	řepkou	jarní.

Pokusy se stimulátory v pšenici ozimé

Ozimá biodiverzitní směs pro opylovače

.....................................................................................................................................................................
Testing pesticides and other materials
In	2015,	a	total	of	133	variants	of	pesticides	were	tested	with	the	aim	of	registering	new	pro-
ducts	in	field	crops	and	permanent	grasslands.	In	2015,	preparations	by	the	company	Novum	
Czech	s.r.o.	were	further	tested:	crop	stimulants	Tecamin	Max	and	Tecnokel	Amino	B	in	winter	
rape	(5	variants),	Fertigrain	Start	in	winter	wheat	(8	variants),	and	Max	Tecamin	in	permanent	
grassland	(5	variants).	
Forsol	SK’s	preparations,	Galleko	special	in	winter	wheat	(4	variants),	and	the	preparations	
Galleko	root,	Galleko	grow,	and	Galleko	special	in	winter	rape	(4	variants).	In	2015,	monito-
ring	was	carried	out	on	the	botanical	composition	and	flowering	of	3	bio-diversity	mixtures	
(winter	and	two	spring)	by	Syngenta	for	pollinators	and	their	impact	on	the	incidence	of	flying	
insects	in	the	growing	season.	At	the	same	time,	the	occurrence	of	flying	insects	in	the	experi-
ment	with	winter	rape	and	summer	rape	was	also	monitored.
.....................................................................................................................................................................

	 Jan	Frydrych
	 Pavla	Volková
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7. Činnost v odborných grémiích, zahraniční cesty, 
  konference

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

 Členství:
	 •	 Komise	ČMŠSA	pro	ekologická	osiva,	člen.
	 •	 Komise	pro	Seznam	doporučených	odrůd	-	pícniny,	člen.
	 •	 International	Herbage	Seed	Group,	člen.
	 •	 Redakční	rada	časopisu	Úroda,	člen.
	 •	 Společná	vědecká	rada	OSEVA	PRO	s.r.o.	a	VÚP	Troubsko	spol.	s.r.o.,	člen.
	 •	 Správní	rada	Sdružení	pěstitelů	travních	a	jetelových	semen,	člen.

Ing. Jan Frydrych
 Členství:
	 •	 Společná	vědecká	rada	OSEVA	PRO	s.r.o.	a	VÚP	Troubsko	spol.	s.r.o.,	člen.
	
Ing. Martin Lošák
	 Členství:
	 •	 Rada	genetických	zdrojů	kulturních	rostlin.
	 •	 Zástupce	 ČR	 v	 pracovní	 skupině	 pro	 pícniny	 (ECPGR	 Working	 Group	 on	
	 	 Forages)	 Programu	 evropské	 spolupráce	 pro	 genetické	 zdroje	 rostlin		
	 	 (ECPGR	–	European	Cooperative	Programme	for	Plant	Genetic	Resources).

 Zahraniční cesty
	 •	 Mezinárodní	sběrová	expedice,	Velká	Fatra,	Slovensko,	31.	8.–4.	9.	2015.

7.1 Výzkumná stanice travinářská v Rožnově  
  pod Radhoštěm (1920–2015)

Usnesením	Moravského	zemského	výboru	v	Brně	(ze	dne	19.	6.	1920)	byla	zřízena	Krajská	
pobočná	stanice	pro	pícniny	v	Rožnově	pod	Radhoštěm,	která	byla	začleněna	do	Moravských	
zemských	 výzkumných	 ústavů.	 O	 založení	 stanice	 se	 zasloužil	 především	 Emanuel	 Vencl	
(1874-1939),	ředitel	Hospodářsko-lukařské	školy	(HLŠ)	v	Rožnově	pod	Radhoštěm	(zal.	1897).	
Velký	význam	pro	založení	stanice	však	měl	rostoucí	zájem	valašských	pokrokových	zeměděl-
ců,	především	absolventů	HLŠ,	o	pícninářství	i	semenářství	trav.	Emanuel	Vencl	se	stal	rovněž	
prvým	ředitelem	nově	vzniklé	výzkumné	stanice.	Z	Brna	byl	do	Rožnova	přeložen	Ing.	Josef	
Chromeček,	ovšem	ten	zde	pobyl	jen	krátce	a	v	dubnu	1921	odešel	na	jiné	pracoviště.	Po	jeho	
odchodu	hledal	ředitel	stanice	Vencl	nového	pracovníka,	který	by	se	nebál	počátečních	obtíží	
a	 tíhl	 by	 k	 problematice	 pícnin	 a	 k	 životu	 na	 Valašsku.	 Pracovníkem	 pražského	 Výzkum-

ného	 biologického	 ústavu		
Ing.	Sebaldem	Krkoškou	byl	
doporučen	 Ladislav	 Brada,	
který	 právě	 končil	 studium	
na	 vysoké	 škole.	 Ten	 po	
ukončení	 studia	 a	 krátké	
praxi	 v	 šlechtitelské	 a	 se-
menářské	 sekci	 Zemských	
výzkumných	 ústavů	 země-
dělských	 v	 Brně	 nastoupil	
dne	15.	3.	1923	do	rožnovské	
stanice.
Dr.	 Ing.	 Ladislav	 Brada	
(1896–1990)	 využil	 nabyté	
poznatky	k	rozvoji	rožnov-
ské	výzkumné	stanice.	Roz-
šířil	plochy	polních	pokusů,	
nejprve	na	pozemcích	HLŠ,	
později	domluvil	pronájem	
dalších	 pozemků.	 V	 roce	
1923	 byly	 u	 vybraných	
sedláků	 zakládány	 porosty	
trav	na	 semeno.	Pro	 zaklá-
dání	 a	 ošetřování	 pokusů	
byl	 přijat	 další	 pracovník		

Zakladatelé a tvůrci rožnovské tradice, zleva: dr. Demela, 
L. Ondráčková (účetní), dr. Brada, M. Španihel
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p.	M.	Španihel.	V	roce	1924	byl	sjednán	dlouhodobý	nájem	2	ha	pozemků,	s	kůlnou	na	stroje	
a	nářadí	a	při	Výzkumné	stanici	byla	zřízena	i	meteorologická	stanice	(zpočátku	obsluhována	
pracovníky	HLŠ).	Na	administrativní	práce	a	zpracování	výsledků	byla	přijata	další	pracovní	
síla.	Celkový	rozsah	polních	pokusů	činil	6,75	ha,	včetně	ploch	u	zemědělců	v	okolí	(Střítež	
nad	Bečvou).	Hlavní	činností	bylo	zkoušení	různých	pícních	směsí	pro	louky	a	pastviny.	Sou-
časně	bylo	v	tomto	roce	zahájeno	zajišťování	výchozího	šlechtitelského	materiálu.	Jednalo	se	
především	o	přírodní	sběry	v	oblasti	moravskoslezského	Pobeskydí,	kde	pochůzkou	v	terénu	
byly	vybírány	materiály,	z	nichž	byly	později	vyšlechtěny	rožnovské	odrůdy.	Získaný	šlechti-
telský	materiál	byl	vysázen	do	školky	o	výměře	18	arů.	
V	roce	1925	došlo	k	dalšímu	rozšíření	činnosti	stanice	a	kromě	výzkumu	a	šlechtění	je	věnová-
na	soustavná	pozornost	poradenské	činnosti,	hlavně	při	pěstování	trav	na	semeno,	zakládání	
lučních	porostů	a	ošetřování	pastvin.	V	tomto	roce	začala	za	podpory	zemědělců	a	státu	i	vý-
stavba	vlastních	budov	stanice.	Do	Rožnova	začali	jezdit	na	porady	zemědělci	z	okolí,	kteří	
mimo	jiné	požadovali	 i	vyřešení	otázky	čištění	travních	a	 jetelových	semen.	Dobré	počátky	
šlechtitelské	činnosti,	jakož	i	snaha	o	vyšlechtění	výkonných	travních	odrůd	byly	důvodem,	
že	Moravský	zemský	výbor	v	Brně	rozhodl	přidělit	do	Rožnova	dalšího	odborníka	Zemských	
výzkumných	ústavů	a	tak	dne	1.	10.	1925	nastupuje	dr.	Ing.	Josef	Demela.	V	té	době	byl	ve-

Instruktáž k Pracnerovu rozmetadlu, zcela vpravo dr. Demela, 3. 8. 1928

doucí	stanice	dr.	Emanuel	Vencl	značně	zaneprázdněn,	a	po	zvolení	za	poslance	Národního	
shromáždění	požádal	o	uvolnění	z	funkce	zatímního	vedoucího	stanice,	kterou	dosud	obětavě	
vykonával	a	zasloužil	se	nejen	o	rozvoj	školství	a	výzkumu,	ale	také	celého	pícninářství	na	
Valašsku.	Vedoucím	stanice	byl	jmenován	dr.	Ing.	Ladislav	Brada.	
V	 roce	 1926	 se	 činnost	 stanice	 opět	 rozšířila.	Do	 správy	 stanice	přešla	meteorologická	 stani-
ce,	 jejíž	vedením	byl	pověřen	M.	Španihel.	Ve	výzkumu	se	počalo	zkoušet	 semenářství	 trav	
v	řádcích	již	u	10	druhů	(plocha	0,64	ha)	a	současně	se	podařilo	rozšířit	plochy	trav	na	semeno	
u	zemědělců	v	okolí	na	7,2	ha,	což	byl	velký	úspěch	vzhledem	k	riziku	a	velké	potřebě	ruční	
práce,	kterou	takové	pěstování	vyžadovalo.	Pokračovalo	se	i	ve	sledování	produktivnosti	dříve	
založených	lučních	a	pastevních	směsí	a	byly	zakládány	hnojařské	pokusy	na	různých	stano-
vištích.	Příchodem	dr.	Ing.	J.	Demely	začal	rozvoj	šlechtitelské	práce.	Výměra	školek	se	zvýšila	
na	50	arů.	V	roce	1927	pokračovaly	práce	ve	výzkumu	i	šlechtění,	dále	v	poradenské	službě	
a	čištění	osiv.	V	té	době	již	stanice	sloužila	zemědělcům	téměř	celé	Moravy	a	Slezska.	Ve	výzku-
mu	pokračovalo	řešení	agrotechniky	trav	na	semeno	–	řádkové	kultury,	vyhodnocovány	byly	
hnojařské	pokusy	na	stanici	i	spolupracujících	zemědělských	závodech.	Začala	také	propagační	
činnost	–	zasílání	osiv	pro	pícninářské	zahrádky	různým	zájemcům	z	celé	republiky	(zejména	
školy).	U	praktických	zemědělců	dosáhly	plochy	trav	na	semeno	již	38	ha.	Rozšířily	se	i	šlechti-
telské	školky.	Podařilo	se	zvládnout	i	čištění	osiva,	každý	druh	byl	čištěn	samostatně	a	vyčištěný	
materiál	byl	tříděn	do	2–3	jakostních	skupin.	V	roce	1928	byla	dokončena	výstavba	nové	budovy	
stanice	a	současně	čisticí	stanice,	která	byla	vybavena	dvěma	soupravami	čističek	firmy	Lübke.	
Počet	pěstitelů	trav	na	semeno	vzrostl	na	990,	s	celkovou	plochou	57	ha.	Výzkum	byl	zaměřen	na	
výzkum	agrotechniky	trav	–	zakládání,	ošetřování	a	sklizeň	řádkových	kultur	a	současně	pokra-
čoval	výzkum	v	oblasti	zvyšování	výnosnosti	luk	a	pastvin.	K	získání	zkušeností	s	uplatněním	
kejdy	v	podhorských	a	horských	oblastech	podnikli	dr.	Brada	a	dr.	Demela	studijní	cestu	do	
Krkonoš.	Lukařská	a	pastvinářská	jednota	zakoupila	od	velkostatku	v	Rožnově	Dvůr	v	Zubří,	
který	sloužil	nejen	pro	potřeby	jednoty,	ale	rovněž	umožnil	rozšíření	pokusů	Výzkumné	stanice.
V	letech	1929-1938	docházelo	k	rozšiřování	činnosti	travinářské	stanice	ve	všech	směrech	–	vý-
zkumu,	šlechtění	i	poradenské	činnosti.	Zemědělci	buď	sami	jezdili	do	stanice,	nebo	pracov-
níci	stanice	byli	zváni	na	různé	zemědělské	akce.	V	roce	1929	vykonali	dr.	Brada	a	dr.	Demela	
studijní	cestu	na	Slovensko	a	Podkarpatskou	Rus.	V	roce	1930	vypracovala	stanice,	ve	smyslu	
a	přání	pěstitelů	travních	semen,	návrh	k	ustavení	„Sdružení	množitelů	travních	semen	v	Rož-
nově	pod	Radhoštěm“.	Návrh	byl	realizován	v	roce	1931	a	do	vedení	sdružení	byli	zvoleni	
zkušení	pěstitelé.	V	roce	1932	pracovalo	ve	stanici	již	5	odborných	pracovníků	a	9	dělníků.	Na	
návrh	ředitelství	Výzkumných	ústavů	v	Brně	kupují	dr.	Brada	a	dr.	Demela	pozemek	„Kru-
povo“	v	Zubří	k	zajištění	polních	pokusů.	Stanice	publikuje	výsledky	v	tisku,	vydává	letáky,	
organizuje	přednášky	a	školení	pěstitelů	travních	semen.	Ve	výzkumu	byly	prověřovány	způ-
soby	zakládání	travních	porostů	na	semeno.	V	roce	1934	nastupuje	další	odborný	pracovník	
Alois	Jurečka.	V	roce	1935	bylo	postaveno	skladiště	semen.	
Současně	stanice	věnovala	velkou	pozornost	problematice	 luk	a	pastvin	a	vypracovala	pro	
Zemský	 úřad	 v	 Brně	 rozbor	 o	 současném	 stavu	 luk	 a	 pastvin	 na	 Moravě,	 podle	 něhož	 se	
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v	letech	1939–48	přihlásilo	k	rekultivaci	celkem	5	371	ha	luk	a	3	453	ha	pastvin	na	Moravě	
a	ve	Slezsku.	V	 roce	1938	dosahuje	československé	 travní	 semenářství	vynikajících	výsled-
ků.	Dovoz	osiv	klesl	na	minimum	(cca	500	tis.	Kčs),	zatímco	vývoz	československého	osiva	
značně	 stoupl.	Dodávky	osiv	byly	 směřovány	do	Švýcarska,	Rakouska,	Německa	a	Anglie		
(cca	2	000	tis.	Kčs).	V	tomto,	pro	naší	republiku	pohnutém	roce,	poskytlo	Sdružení	množitelů	
travních	semen	na	fond	obrany	republiky	10	000	Kčs.	
V	roce	1939	 je	výměrem	Moravského	zemského	výboru	ze	dne	2.	února	1939	zpřesněn	ná-

zev	 stanice	 na	 „Zemská	
výzkumná	 pícninářská	
stanice	 v	 Rožnově	 pod	
Radhoštěm“.	 Stanice	 po-
kračovala	 ve	 sledování	 za-
ložených	 pokusů,	 rozšířily	
se	pokusy	se	semenářstvím	
jetelovin	 a	 zkoušelo	 se	
pěstování	 trav	 na	 semeno	
v	 kombinaci	 s	 jetelem	 luč-
ním.	 Poradenská	 činnost	
zahrnovala	všeobecné	rady	
týkající	 se	 semenářství,	
ošetřování	luk	a	pastvin	až	
po	 ekonomiku	 a	 organiza-
ci	 zemědělství.	 Dosažené	
poznatky	 byly	 zpracovány	
a	 byl	 vydán	 leták	 „Návod	
na	 pěstování	 travních	 se-
men“.	 Ve	 válečných	 letech	
1940–45	byla	činnost	stanice	
charakterizována	 přede-
vším	 spoluprací	 s	 množi-
teli	 travních	 semen,	 jejichž	
Sdružení	naproti	tomu	pod-
porovalo	činnost	stanice.	Ve	
smyslu	potřeb	Sdružení	byl	
také	zaměřen	výzkum,	kde	
se	přešlo	ke	sledování	mož-
ností	 podzimního	 zakládá-
ní	 kultur	 trav	 na	 semeno	
–	 hlavně	 jílku	 vytrvalého	
(anglického)	a	jílku	mnoho-

květého	(italského).	Pozornost	byla	věnována	i	agrotechnice	kostřav,	se	zaměřením	na	zvýšení	
výnosu	semen.	Na	pastvinách	a	vybraných	lučních	porostech	byly	zakládány	dlouhodobé	po-
kusy	s	hnojením	a	stanice	se	zapojila	i	do	sítě	pokusných	stanovišť	se	sledováním	výkonnosti	
vybraných	odrůd	obilnin	a	brambor.	Významným	mezníkem	v	šlechtitelské	činnosti	rožnov-
ské	stanice	byl	rok	1940,	kdy	bylo	do	listiny	povolených	odrůd	zapsáno	15	rožnovských	odrůd	
těchto	travních	druhů:
kostřava	 červená	 výběžkatá,	 kostřava	 luční,	 ovsík	 vyvýšený,	 ovsík	 žlutý	 (trojštět	 žlutavý),	
lipnice	 luční,	 lipnice	 úrodná	 (bahenní),	 lipnice	 hajní,	 srha	 říznačka,	 psárka	 luční,	 poháňka	
hřebenitá,	jílek	vytrvalý,	jílek	mnohokvětý,	jílek	jednoletý,	psineček	bílý	a	bojínek	luční.
Po	osvobození	naší	 republiky	v	 roce	1945	byla	 rožnovská	 stanice	připravena	nadále	konat	
dobré	služby	pěstitelům	travních	semen	a	československému	pícninářství.	Podařilo	se	totiž	
vybudovat	dobře	fungující	organizaci	pěstitelů,	kteří	měli	k	dispozici	6	kompletních	souprav	
na	 čištění	 travních	 semen	 a	 2	 linky	 na	 jeteloviny	 (jedna	 s	 elektromagnetickým	 zařízením).	
S	osídlováním	pohraničí	vzniklo	Výzkumné	stanici	v	Rožnově	nové	pracovní	zázemí,	neboť	
tam	odešlo	mnoho	zkušených	pěstitelů	z	Valašska,	kteří	hodlali	i	v	nových	podmínkách	začít	
s	pěstováním	 trav	na	 semeno.	V	 letech	1945-48	vyvíjela	 stanice	úsilí	v	produkci	kvalitních	
travních	semen	rožnovského	šlechtění,	zajišťovala	levné	služby	travinářům,	zejména	v	čištění	
a	včasném	dodání	potřebných	osiv	a	směsí	pro	zakládání	semenářských	i	pícních	porostů.	Po-
kračovaly	rovněž	práce	ve	šlechtění	a	ve	výzkumu	se	stalo	prioritou	hubení	plevelů	a	hnojení	
lučních	porostů.	Byl	také	sledován	vliv	kritického	sucha	v	r.	1947	na	jednotlivé	travní	druhy,	
z	nichž	z	hlediska	semenářského	nejlépe	obstála	kostřava	červená.	V	roce	1948	bylo	na	stanici	
zaměstnáno	7	techniků	a	18	dělníků.
V	 roce	 1948	 došlo	 k	 reorganizaci	 a	 restrikci	 mnoha	 výzkumných	 zařízení.	 Ohrožena	 byla	
i	 existence	Výzkumného	ústavu	pícninářského	v	Rožnově	a	proto	závodní	 rada	Zemských	
výzkumných	ústavů	zemědělských	v	Brně	předložila	Ministerstvu	zemědělství	v	Praze	dne	
21.	7.	1948	podrobný	rozklad	o	významu	a	perspektivách	rožnovského	pracoviště,	se	žádostí	
a	odůvodněním	o	zachování	Výzkumného	ústavu	pícninářského	v	Rožnově	i	pro	další	léta.	
Přesto	byl	 však	 zpracován	 i	 návrh	delimitace	 rožnovského	pracoviště.	 Sdružení	množitelů	
travních	semen	mělo	v	té	době	již	4	149	členů	(z	toho	258	v	Čechách	a	10	na	Slovensku)	a	plo-
chy	trav	na	semeno	přesáhly	výměru	5	000	ha,	při	roční	produkci	1	200	t	osiv	(90	%	produkce).	
Ke	konci	 roku	1948	došlo	k	delimitaci	pracoviště.	Vyčleněna	byla	výzkumná	složka,	 jejímž	
vedením	byl	pověřen	Ing.	Miloslav	Schmied	a	která	byla	nejdříve	začleněna	do	Ředitelství	
šlechtitelských	a	chovatelských	stanic	v	Uherském	Hradišti	a	krátce	nato	pak	do	Krajského	
výzkumného	ústavu	zemědělského	v	Ostrohu.	Podobné	reorganizace	postihly	i	řadu	dalších	
výzkumných	 pracovišť	 v	 republice	 a	 všem	 bylo	 společné	 to,	 že	 se	 při	 nich	 značně	 omezi-
la	vědeckovýzkumná	činnost	a	práce	postrádala	perspektivu.	Tyto	skutečnosti	se	významně	
podílely	na	omezení	polní	pokusnické	činnosti.	Výzkum	byl	zaměřen	na	agrotechniku	trav	
a	ověřování	některých	prvků	travopolní	soustavy.
Veškerý	šlechtitelský	materiál	byl	předán	Československým	státním	statkům,	později	Osevě.	
Vedením	 šlechtění	 trav	 byl	 pověřen	 dr.	 Demela,	 který	 začal	 budovat	 šlechtitelskou	 stanici	

Travinářské sympozium, 1970
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v	Bartošovicích	(okr.	Nový	Jičín)	a	později	v	Novém	Jičíně	na	Bochetě.	Zde	byly	přeneseny	
školky	a	některé	množení.	Další	množení	zajišťovaly	okolní	Zemské	pokusné	 statky,	např.	
v	Hladkých	Životicích,	kde	sídlila	Výzkumná	stanice	zemědělská.
Po	únoru	1948	došlo	i	k	likvidaci	Sdružení	množitelů	travních	semen.	Problematiku	množe-
ní,	čištění	a	distribuce	travních	semen	přebraly	Československé	státní	statky	a	lesy	v	Praze,	
později	Oseva.	V	Rožnově	tuto	činnost	organizoval	Ing.	Josef	Dohnal.	I	zde	však	pokračovala	
reorganizace	a	od	roku	1950	zajišťoval	osivo	vyšších	stupňů	Krajský	podnik	pro	osiva	a	sadbu,	
a	od	roku	1956	Šlechtitelské	a	semenářské	podniky	v	Rožnově,	které	převzaly	i	čisticí	stanici	
osiv.	Množení	nižších	stupňů	zajišťoval	Krajský	výkupní	podnik	(Zemědělského	nákupního	
a	zásobovacího	podniku)	a	později	Oblastní	čisticí	stanice	osiv.
Z	výzkumného	ústavu	pícninářského	byla	vyčleněna	 ještě	skupina	pracovníků	pro	potřeby	
Ústředního	kontrolního	a	zkušebního	ústavu	v	Praze.	V	Rožnově	byla	zřízena	Hlavní	odrůdo-
vá	zkušebna	pro	trávy	s	vedoucím	pracovníkem	Ing.	Miroslavem	Mrkvicou.	Tyto	reorganizace	
probíhaly	většinou	administrativní	cestou	a	nepřihlíželo	se	k	dobrým	výsledkům	v	minulosti	
a	 také	 tyto	 změny	 nepřinesly	 očekávaný	 prospěch	 v	 rozvoji	 československého	 travinářství	
i	celého	zemědělství.	Výzkumná	činnost	byla	značně	opomíjena.
Další	 významnou	 etapou	 v	 historii	 československého	 travinářství	 a	 rožnovského	 výzkum-
ného	 pracoviště	 byl	 1.	 leden	 1956,	 kdy	 z	 Krajského	 zemědělského	 ústavu	 Ostroh	 přebrala	
Československá	 akademie	 zemědělských	 věd	 –	 Výzkumný	 ústav	 krmivářský	 v	 Brně	 tato	
pracoviště:	 Šlechtitelskou	 stanici	 Rožnov	 p.	 Radh.	 s	 hospodářstvím	 v	 Zubří,	 Chovatelskou	
stanici	a	hospodářství	Branky,	Kontrolní	stanici	výkrmnosti	a	výtěžnosti	prasat	v	Brankách	
a	hospodářství	Lapač.	Ze	všech	těchto	pracovišť	byla	vytvořena	jednotka	–	Výzkumná	stanice	
zemědělská	v	Rožnově	p.	Radhoštěm.	Vedoucím	Výzkumné	stanice	byl	od	1.	1.	1956	jmenován		
Ing.	 Jaroslav	 Janásek,	 CSc.	 Byly	 řešeny	 úkoly	 související	 především	 s	 problematikou	 pod-
horského	 hospodaření.	 V	 rostlinné	 výrobě	 šlo	 zejména	 o	 agrotechniku	 pícnin,	 včetně	 trav	
na	semeno,	prováděny	byly	 i	 lukařské	a	pastvinářské	pokusy.	V	živočišné	výrobě	se	vedle	
plemenářské	práce	u	skotu	a	prasat	řešily	i	typové	krmné	dávky	apod.	Velké	starosti	přinášela	
organizace	a	ekonomika	účelových	objektů,	zejména	pro	nedostatek	strojů.	
V	 údobí	 pěti	 let	 se	 podařilo	 především	 zajistit	 řešení	 pícninářské	 problematiky,	 zejména	
semenářství	 trav	 na	 potřebné	 úrovni,	 byly	 vypracovány	 metodické	 postupy	 jednotlivých	
dílčích	výzkumných	úkolů.	Úspěšně	byl	dokončen	výzkum	úrodnosti	luk	v	Pomoraví,	chut-
nosti	některých	travních	druhů,	agrotechniky	krmné	kapusty	a	kukuřice	na	siláž.	Zpracován	
byl	dlouholetý	pokus	s	výzkumem	dočasných	luk	a	jetelotravních	směsí	pro	různé	výrobní	
podmínky.
V	 průběhu	 roku	 1961	 rozhodla	 ČSAZV	 v	 Praze	 začlenit	 Výzkumnou	 stanici	 zemědělskou	
v	Rožnově	p.	Radh.	do	nově	založeného	Ústavu	pro	soustavy	hospodaření	v	Praze.	Předpo-
kládalo	se,	že	stávající	pracovní	náplň	stanice	bude	zachována	a	zavádění	výsledků	do	praxe	
zajistí	oddělení	z	nových	pracovníků,	kteří	by	byli	v	neustálém	kontaktu	s	řešiteli	jednotlivých	
výzkumných	úkolů.	V	tomto	období	došlo	ke	konsolidaci	výrobního	zaměření	účelového	ob-
jektu.	Byly	zaváděny	a	ověřovány	nové	výsledky	v	praxi.	

V	letech	1962-70	byly	řešeny	výzkumné	úkoly	zabývající	se	agrotechnikou	trav,	zakládáním	
a	ošetřováním	pastevních	porostů,	byly	vypracovány	osevní	sledy	vhodné	do	beskydské	ob-
lasti.	Pokračovalo	šlechtění	travních	i	jetelových	druhů.	Ve	spolupráci	s	UVTI	Praha	bylo	při	
stanici	zřízeno	informační	a	dokumentační	středisko	„Traviny“,	které	poskytovalo	podklady	
nutné	k	výzkumné	práci,	ale	 i	dalším	zájemcům.	Zájem	praxe	přispěl	k	 rozhodnutí	minis-
terstva	zemědělství	a	ÚVSH	Praha	zřídit	při	stanici	školu	pokrokových	zkušeností	v	pícni-
nářství.	Tuto	školu	navštěvovali	v	zimním	období	 specialisté	z	 celé	 republiky.	V	 roce	1968	
bylo	obnoveno	Sdružení	množitelů	travních	a	jetelových	semen,	nicméně	záhy	bylo	státními	
orgány	zrušeno.	Významným	počinem	bylo	v	roce	1970	zorganizování	mezinárodního	Travi-
nářského	sympozia	za	účasti	38	odborníků	ze	zahraničí	(především	z	obou	částí	rozděleného	
Německa,	Polska,	SSSR	a	Švýcarska).	To	se	stalo	základem	pro	vytvoření	pozdějších	plodných	
odborných	i	společenských	vztahů	s	významnými	východoněmeckými	pracovišti	(především	
Institut	für	Pflanzenzüchtung	Gülzow-Güstrow,	Martin-Luther-Universität	Halle/S	aj.).
V	letech	1971–80	byla	výzkumná	činnost	stanice	zaměřena	na	studium	světových	sortimentů	
trav	a	plané	flóry	s	cílem	získat	výchozí	materiály	pro	šlechtění	nových	odrůd	i	druhů,	ur-
čených	jak	pro	pícní,	tak	i	nezemědělské	využití.	Pokračovalo	rovněž	šlechtění,	v	roce	1974	
byla	registrována	odrůda	kostřavy	červené	Valaška	a	v	roce	1979	odrůda	lipnice	hajní	Dekora.	
Nadále	probíhal	výzkum	semenářské	i	pícninářské	agrotechniky	důležitých	travních	druhů.	

Sklizeň pokusů, 80. léta
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Výzkum	byl	zaměřen	 i	na	nezemědělské	využití	 trav	–	zakládání	a	ošetřování	 technických	
trávníků,	hřišť	apod.	Nové	poznatky	byly	předávány	do	praxe	formou	poradenství	a	konzul-
tací.	V	roce	1977	došlo	k	reorganizaci,	kdy	byl	rozhodnutím	Ministerstva	zemědělství	a	vý-
živy	ČSR	zřízen	Výzkumný	a	šlechtitelský	ústav	pícninářský	(VŠÚP)	Troubsko	u	Brna	jako	
specializovaný	ústav	pro	pěstování,	šlechtění	a	semenářství	pícnin	na	orné	půdě.	S	účinností	
od	1.	ledna	1977	došlo	ke	sloučení	Výzkumné	stanice	travinářské	v	Rožnově	pod	Radhoštěm	
s	Výzkumnou	stanicí	pícninářskou	v	Troubsku.	Tento	nově	vzniklý	ústav	byl	podřízen	VHJ	
Oseva	v	Praze.	Ředitelem	VŠÚP	Troubsko	byl	Ing.	Josef	Kopřiva,	CSc.
V	 roce	 1981	byl	 jmenován	vedoucím	 stanice	 Ing.	Zbyněk	Ševčík,	CSc.	V	období	 1981-1990	
byl	kladen	důraz	na	 studium	a	využití	genových	zdrojů	 trav,	 tvorbu	nových,	 šlechtitelsky	
perspektivních,	materiálů	a	metod,	semenářskou	a	pícninářskou	agrotechniku,	fytopatologii	
a	tkáňové	kultury.	Výsledkem	bylo	získání	nových	poznatků	o	zakládání	travosemenných	kul-
tur	a	jejich	zavedení	do	praxe,	registrace	řady	herbicidů,	insekticidů	a	fungicidů,	eliminace	pa-
razitární	běloklasosti,	propracování	technologií	sklizně	a	posklizňového	zpracování	travních	
semen,	využití	kapalných	hnojiv,	vyhodnocení	ekonomiky	travního	semenářství	a	vypracová-
ní	cenových	nástrojů	ke	zvýšení	zainteresovanosti	pěstitelů.	Rovněž	byly	jiným	šlechtitelským	
pracovištím	předány	donory	cenných	vlastností	a	výsledky	studia	světového	sortimentu,	byly	
vytvořeny	 výchozí	 materiály	 mezirodových	 kříženců	 a	 registrováno	 novošlechtění	 lipnice	
smáčknuté	cv.	Razula	(1989).	Pracovníci	stanice	se	zapojili	i	do	řešení	problematiky	získávání	
pylu	trav	pro	farmaceutické	účely.	Podstatnou	změnou	bylo	v	roce	1982	přemístění	stanice	
do	nově	vybudovaných	prostor	v	sousední	obci	Zubří.	V	roce	1987	byl	jmenován	vedoucím	
stanice	Ing.	Bohumír	Cagaš,	CSc.	V	roce	1989	byla	vydána	publikace	„Semenářství	trav“,	ve	
které	byly	shromážděny	nejnovější	poznatky	z	pěstování,	sklizně	i	posklizňové	úpravy	„tra-
viček“,	včetně	chemické	a	nechemické	ochrany	proti	parazitární	běloklasosti,	která	byla	do	té	
doby	takřka	neřešitelným	problémem.	V	roce	1990	došlo	k	rozdělení	VŠÚP	na	dva	samostatné	
ústavy,	Šlechtitelský	ústav	Troubsko	a	Výzkumný	ústav	pícninářský	Troubsko,	jehož	součástí	
byla	 i	Výzkumná	stanice	 travinářská	Rožnov.	Ředitelem	VÚP	Troubsko	se	stal	 Ing.	 Jaromír	
Procházka,	CSc.	V	prosinci	roku	1990	bylo	obnoveno	Sdružení	pěstitelů	travních	a	jetelových	
semen,	jeho	předsedou	se	stal	Ing.	Jan	Macháč.
Období	1991-1994	lze	v	historii	stanice	shrnout	pod	výrazy	privatizace	a	diverzifikace	činnos-
tí.	Rozpad	státního	podniku	Oseva	přinesl	vznik	nových	subjektů,	které	si	většinou	zachovaly	
původní	odbornou	náplň.	V	roce	1991	pracovalo	ve	Výzkumné	stanici	travinářské	ještě	91	za-
městnanců	(včetně	30	pracovníků	účelového	objektu).	Tento	počet	poklesl	po	vydání	restituč-
ních	nároků	a	privatizaci	účelového	objektu	v	Brankách	na	Moravě	v	roce	1994	na	23	pracov-
níků.	V	témže	roce	se	stává	zuberské	pracoviště	odštěpným	závodem	nově	založené	obchodní	
společnosti	OSEVA	PRO	s.r.o.	Po	velmi	rychlé	stabilizaci	českého	grantového	systému	(GAČR,	
NAZV)	se	pracoviště	začalo	brzy	úspěšně	podílet	na	řešení	výzkumných	projektů.	Výzkumná	
činnost	se	nadále	koncentrovala	nejen	na	využití	trav	v	semenářství	a	částečně	i	v	pícninářství,	
ale	také	v	souladu	s	měnící	se	úlohou	trav,	na	jejich	možnosti	při	zlepšení	životního	prostředí	
(regenerace	krajiny	poškozené	antropogenní	činností,	metody	získání	semen	planých	druhů,	

úloha	trav	v	krajině	aj.).	Zcela	nové	aktivity	představovaly	projekty	zaměřené	na	problema-
tiku	 komunálních	 trávníků,	 využití	 trav	 v	 bioenergetice	 a	 možnosti	 semenářského	 využití	
trav	v	ekologickém	režimu.	VST	se	ve	spolupráci	se	Svazem	podílí	od	roku	1994	na	vydávání	
Pícninářských	listů.
Razantní	snížení	počtu	pracovníků	v	již	privatizované	Výzkumné	stanici	travinářské	(VST)	
se	sídlem	v	Zubří,	v	souvislosti	s	rozpadem	státního	podniku	OSEVA	a	následnou	privati-
zací,	se	negativně	neprojevilo	na	aktivitách	v	oblasti	travinářského	výzkumu,	studia	geno-
vých	zdrojů	trav	zařazených	do	celostátního	Národního	programu	i	šlechtění	trav	a	dalších	
plodin,	 které	 se	 zde	 opět	 začalo	 rozvíjet	 po	 r.	 1994.	 Nepočetný,	 ale	 aktivní	 tým	 VST	 se	
podílel	v	letech	2001–2012	na	řešení	tří	mezinárodních	programů	(ICONFORS	–	Improving	
germ-plasm	conservation	methods	for	perennial	European	forage	species,	SURE	-	Succesful	
Restoration	and	Rehabilitation	Accompanying	 Infrastructural	 Interventions	a	SALVERE	–	
Semi-natural	grassland	as	a	source	of	biodiverzity	improvement).	Pracoviště	bylo	zapojeno	
do	mezinárodního	programu	„Multi-site	rust	evaluation“	sledujícího	spektrum	graminikol-
ních	rzí	na	travách	v	Evropě.
Výzkumníci	VST	a	nově	založené	dceřiné	společnosti	OSEVA	vývoj	a	výzkum	s.r.	o.	(2002)	
si	počínali	velmi	aktivně	i	na	poli	domácího	zemědělského	výzkumu	a	zapojili	se	do	řešení	

Vedoucí stanice Ing. Radek Macháč, Ph.D. (vlevo) se svým předchůdcem 
doc. Ing. Bohumírem Cagašem, CSc.
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výzkumných	 projektů	 v	 rámci	 GAČR,	 NAZV	 a	 NPV	 II.	 Počet	 projektů,	 které	 postihovaly	
problematiku	travních	porostů	z	nejrůznějších	úhlů	(mimo	Národního	programu	a	meziná-
rodních	projektů),	se	v	těchto	letech	pohyboval	od	7	do	12.	Pozitivní	skutečností	bylo,	že	do	
řešení	se	zapojilo	prostřednictvím	finanční	podpory	i	komoditní	sdružení	travinářů	–	Sdruže-
ní	pěstitelů	travních	a	jetelových	semen.	Výstupem	všech	těchto	projektů	byla	mimo	publikací	
a	prezentací	na	domácích	a	zahraničních	workshopech	řada	metodik,	pěstitelských	postupů,	
návrhů	 složení	 směsí	 a	 konzultací	 s	praxí.	Nelze	opomenout	 ani	 registrace	pesticidů	nově	
používaných	v	travách	pěstovaných	na	semeno.
Neobyčejný	rozvoj	zaznamenalo	studium	genových	zdrojů	trav	(Národní	program	konzerva-
ce	a	využívání	genetických	zdrojů	rostlin	a	agrobiodiverzity	–	kolekce	travin),	které	stavělo	na	
základech	původního	studia	sortimentů	travních	druhů.	Důraz	byl	kladen	na	shromažďování,	
dokumentaci,	hodnocení,	regeneraci	a	konzervaci.	Počet	položek	uchovávaných	vzorků	trav	
v	Genové	bance	přesáhl	3	000,	byla	organizována	řada	botanických	expedicí	s	domácí	i	za-
hraniční	účastí	a	navázána	spolupráce	s	mnoha	uživateli	z	praktické	sféry	i	akademické	obce.
V	tomto	období	bylo	na	pracovišti	vyšlechtěno	a	postupně	zařazeno	do	množení	sedm	odrůd	
trav	(Hola,	Zuberská,	Zubr,	Zekol,	Zelot,	Zefir,	Chrastava),	dvě	odrůdy	pohanky	obecné	(Zita,	
Zoe)	a	jedna	odrůda	lupiny	bílé	(Zulika).	Mimo	těchto	odrůd	pracoviště	zajišťovalo	udržovací	
šlechtění	původních	Rožnovských	odrůd	trav	(včetně	Valašky,	Dekory	a	Razuly	vzniklých	po	
r.	1960))	a	pokračovalo	na	tvorbě	nových	materiálů.	
Výzkumná	stanice	travinářská	Rožnov	–	Zubří	ve	spolupráci	s	Výzkumným	ústavem	pícninář-
ským	byla	pořadateli	dvou	velkých	mezinárodních	sympozií	konaných	v	Brně:	EUCARPIA	
(European	Association	for	Research	on	Plant	Breeding)	v	r.	2003	a	EGF	(European	Grassland	
Federation)	v	r.	2009.	U	příležitosti	90.	výročí	stanice	byla	vydána	kniha	Trávy	pěstované	na	
semeno,	která	byla	oceněna	zlatým	klasem	na	výstavě	Země	živitelka	2010.
Od	1.	4.	2012	je	vedoucím	stanice	Ing.	Radek	Macháč,	Ph.D.,	dosavadní	vedoucí	doc.	Ing.	Bo-
humír	Cagaš,	CSc.	se	stává	ředitelem	Sdružení	pěstitelů	travních	a	jetelových	semen.	

7.2 Sběrové expedice v roce 2015

Haná a Litovelské Pomoraví (24.–28. 8. 2015)
V	roce	2015	se	národní	sběrová	expedice	uskutečnila	na	konci	měsíce	srpna	na	nedaleké	Hané	
a	v	oblasti	Litovelského	Pomoraví.	Základní	 tábor	účastníků	 sběrové	expedice	 se	nacházel	
v	obci	Dolany,	která	leží	na	samém	okraji	hanácké	nížiny.	Sběrové	expedice	se	účastnilo	cel-
kem	11	sběratelů,	9	domácích	a	2	kolegové	ze	Slovenska.
Úrodná	oblast	Hané	rozprostírající	se	z	větší	části	v	Hornomoravském	úvalu	vděčí	za	svůj	
název	stejnojmenné	řece,	která	pramení	v	Drahanské	vrchovině,	protéká	jižním	okrajem	toho-
to	regionu	a	tvoří	druhý	nejdelší	přítok	řeky	Moravy.	Rozsáhlá	rovinatá	krajina	je	ze	severu	
ohraničena	Oderskými	vrchy,	z	východu	Hostýnskými	vrchy,	z	jihu	Litenčickou	pahorkatinou	
a	Chřiby,	ze	západu	oblast	uzavírá	Drahanská	vrchovina.	Části	regionu,	jenž	přísluší	k	Hor-
nomoravskému	úvalu,	se	nachází	v	teplé	klimatické	oblasti	(fytogeografická	oblast	termofyti-
kum).	Při	sběrové	činnosti	jsme	se	mimo	jiné	pohybovali	v	blízkosti	Velkého	Kosíře,	který	je	
považován	za	nejvyšší	vrchol	Hané	a	místními	s	trochou	nadsázky	nazýván	„Hanácké	Mont	
Blanc“.	Není	divu,	tento	zalesněný	kopec	tyčící	se	do	nadmořské	výšky	442	m	je	v	oblasti	ro-
vinaté	Hané	značně	nápadný	a	pro	zvýšení	zájmu	turistů	byla	na	vrcholu	v	roce	2013	otevřena	
25	m	architektonicky	originálně	pojatá	rozhledna,	ke	které	vede	naučná	stezka	a	z	níž	se	za	
pěkného	počasí	návštěvníkům	nabízejí	krásné	a	přímo	kontrastující	výhledy	na	rovinatou	Ha-
nou,	Hrubý	Jeseník,	Beskydy,	Hostýnské	vrchy,	Vizovické	vrchy	a	Bílé	Karpaty.	Na	západním	
úpatí	Velkého	Kosíře	se	nachází	turisticky	atraktivní	obec	Čechy	pod	Kosířem,	kde	část	života	
působil	 známý	 český	 malíř	 Josef	 Mánes	 v	 místním	 klasicistním	 zámku	 obklopeném	 volně	
přístupným	přírodně	krajinářským	parkem,	který	byl	po	několik	staletí	spojen	se	šlechtickým	
rodem	Silva-Tarouca.

Část	 sběrových	 aktivit	 se	
odehrávala	 v	 oblasti	 Lito-
velského	 Pomoraví.	 Stej-
nojmenná	 chráněná	 oblast	
vyhlášená	 v	 roce	 1990	 se	
rozkládá	 na	 ploše	 96	 km2	
mezi	městy	Olomouc	a	Mo-
helnice	a	je	tvořena	lužními	
lesy	 a	 loukami	 kolem	 řeky	
Moravy.	 Jádrem	 chráněné	
oblasti	 je	 vnitrozemská	 říč-
ní	 delta,	 kde	 řeka	 Morava	
přirozeně	 meandruje	 a	 vy-
tváří	 řadu	 bočních	 říčních	
ramen.	 Chráněná	 oblast	

 Sběry na březích řeky Moravy
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nabízí	unikátní	ukázku	přirozené	aluviální	krajiny	v	 jinak	převážně	zemědělsky	využívané	
oblasti.	Z	hlediska	vegetace	je	významná	přítomnost	lužních	lesů	a	olšin,	jejichž	charakter	je	
podmíněn	vysokou	hladinou	podzemní	vody	a	jarními	záplavami.	Významnou	součástí	lužní	
krajiny	jsou	také	mokřadní	biotopy	podílející	se	na	ochraně	proti	povodním.	Nivní	louky	jsou	
stanovištěm	s	výskytem	vzácných	druhů	rostlin,	např.	pryšce	kosmatého,	hrachoru	bahenní-
ho,	violky	slatinné	či	kosatce	sibiřského.	Ze	savců	je	důležitý	výskyt	mnoha	druhů	netopýrů	
v	oblasti	Mladečských	jeskyní,	dále	bobra	evropského	a	vydry	říční,	kteří	zde	byli	v	minulosti	
repatriováni	a	úspěšně	se	šíří.	Oblast	je	zvláštně	hodnotná	z	ornitologického	pohledu,	a	proto	
zde	byla	vyhlášena	Ptačí	oblast	Litovelské	Pomoraví,	ve	které	bylo	doposud	zjištěno	239	dru-
hů	hnízdících	nebo	migrujících	ptáků.	Významnou	součástí	ptačí	oblasti	 jsou	tři	rozsáhlejší	
štěrkopísková	jezera	u	Chomoutova,	Horky	nad	Moravou	a	Mohelnice,	která	jsou	atraktivním	
hnízdním	biotopem	pro	vodní	druhy	ptactva.	Na	celém	území	chráněné	oblasti	Litovelské	
Pomoraví	se	v	současnosti	vyskytuje	25	maloplošných	zvláště	chráněných	území.
Během	sběrové	expedice	bylo	navštíveno	16	sběrových	lokalit.	Nadmořská	výška	sběrových	
lokalit	se	pohybovala	v	rozmezí	205–483	m	n.	m.	Lokality	byly	velice	různorodé	–	sběry	probí-
haly	na	stepních	a	xerotermních	loukách,	ale	také	na	aluviálních	a	vlhkých	loukách,	na	okra-
jích	lužních	lesů	apod.	Celkem	bylo	získáno	71	sběrových	položek	různých	druhů	rostlin,	kro-
mě	trav	byly	shromažďovány	také	léčivé	rostliny	a	jeteloviny.	Pro	kolekci	genetických	zdrojů	
trav	v	rámci	Národního	programu	bylo	získáno	celkem	20	sběrových	položek,	z	toho	2	vege-
tativně	a	18	semenných	vzorků.	Množství	a	kvalita	sběrových	položek	byly	negativně	ovliv-
něny	průběhem	počasí	–	nedostatkem	srážek	a	zvláště	vysokými	teplotami	v	letním	období.	
Z	kulturních	travních	druhů	byly	sbírány	jílek	vytrvalý,	psárka	luční,	srha	laločnatá	a	sveřep	
bezbranný.	Z	planých	druhů	trav	se	podařilo	získat	srhu	hajní,	sveřep	Benekenův,	s.	vzpříme-
ný,	 třeslici	 prostřední,	 vá-
lečku	prapořitou	aj.	Všech-
ny	 semenné	 vzorky	 byly	
po	 vysušení	 vymláceny	
a	 vyčištěny.	 Větší	 semenné	
vzorky	v	odpovídající	kva-
litě	 budou	 přímo	 uloženy	
v	Genové	bance	VÚRV	Pra-
ha,	 menší	 semenné	 vzorky	
budou	 regenerovány	 ve	
VST	 Zubří	 pro	 získání	 po-
třebného	 množství	 osiva	
s	 odpovídajícími	 kvalita-
tivními	 parametry.	 Získa-
né	 vegetativní	 vzorky	 byly	
vysazeny.	Všechny	uložené	
vzorky	 budou	 v	 informač-

Sběry trav v okolí Velkého Kosíře

ním	 systému	 genetických	
zdrojů	 GRIN	 Czech	 ozna-
čeny	akronymem	CZEHAN	
2015	 a	 příslušným	 sběro-
vým	číslem.
Účastníkům	 se	 během	 sbě-
rové	 expedice	 naskytla	
možnost	 exkurze	 ve	 šlech-
titelské	a	semenářské	firmě	
SEMO	 Smržice.	 Šlechtitel-
ský	program	této	ryze	české	
firmy	je	zaměřen	především	
na	 kořenovou	 a	 plodovou	
zeleninu,	saláty,	cibuli	a	za-
hradní	 hrášky.	 Vzhledem	
k	 sortimentu	 šlechtěných	
druhů	 rostlin	 je	 nezbytnou	
součástí	 chov	 včel,	 které	
jsou	nepostradatelné	pro	opylování	a	vyprodukovaný	med	je	následně	prodáván	v	podniko-
vé	prodejně.	Během	poutavé	exkurze	si	účastníci	prohlédli	ukázkové	parcely	s	pěstovanými	
odrůdami	zelenin,	okrasných	a	léčivých	rostlin,	technologii	pěstování	ve	sklenících	a	fóliov-
nících,	čistící	linku,	technologii	vytápění	(kotelna	na	biomasu),	mechanizaci	používanou	pro	
ošetřování	polních	ploch,	balící	linku,	expedici	se	skladem	osiv	a	podnikovou	prodejnu.	Další	
prohlídka	se	uskutečnila	ve	Vlastivědném	muzeu	v	Olomouci,	a	to	v	expozici	nazvané	„Příro-
da	Olomouckého	kraje“.	Jedná	se	o	stálou	expozici,	která	návštěvníkům	za	pomoci	moderních	
interaktivních	prvků	přibližuje	pestré	přírodní	poměry	celého	regionu.	Expozici	byla	udělena	
cena	 Gloria	 musaealis	 v	 kategorii	 Muzejní	 výstava	 roku	 2012,	 vyhlašovaná	 Ministerstvem	
kultury	ČR.	Součástí	exkurze	byla	prohlídka	herbářových	sbírek	a	výsadeb	ohrožených	druhů	
rostlin.

Slovensko – Velká Fatra (31. 8.–4. 9. 2015)
V	roce	2015	pokračovala	spolupráce	s	Výskumným	ústavom	rastlinnej	výroby	Piešťany	v	rám-
ci	účasti	na	sběrové	expedici	ve	Velké	Fatře.	Tentokrát	jsme	se	vypravili	shromažďovat	rost-
linnou	 genetickou	 diverzitu	 do	 východní	 části	 tohoto	 pohoří,	 téměř	 na	 pomezí	 národních	
parků	Velká	Fatra	a	Nízké	Tatry.	Sběrové	expedice	se	zúčastnilo	celkem	14	sběratelů	ze	3	států	
(Česká	republika,	Maďarsko,	Slovensko)	a	6	výzkumných	pracovišť.	Kromě	našeho	pracoviště	
a	organizátorů	z	VÚRV	Piešťany	se	na	sběrových	aktivitách	podíleli	kolegové	z	VÚP	Troubsko,	
VÚRV	Olomouc,	MENDELU	–	ZF	Lednice	a	Research	Centre	for	Agrobiodiversity	Tápiószele.	
Každé	pracoviště	se	při	sběrech	zaměřovalo	na	jiné	zájmové	skupiny	rostlin	–	kromě	trav	byly	
shromažďovány	jeteloviny,	léčivé,	kořeninové	a	aromatické	rostliny	aj.	Zázemí	účastníků	se	

Exkurze ve firmě SEMO Smržice
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nacházelo	 přibližně	 20	 km	
jižně	 od	 města	 Ružombe-
rok	v	obci	Liptovské	Revú-
ce,	 odkud	 jsme	 každý	 den	
podnikali	 výjezdy	 na	 sbě-
rové	 lokality.	 Většina	 míst	
určených	 ke	 sběrům	 byla	
poměrně	snadno	dostupná,	
jen	 v	 jednom	 případě	 bylo	
nutné	 pro	 dosažení	 cílo-
vých	 lokalit,	 kterými	 byly	
horské	 nesečené	 louky,	 ab-
solvovat	 celodenní	 túru	
s	celkovým	převýšením	cca	
850	 m.	 Jednalo	 se	 o	 sběry	
pod	 desátým	 nejvyšším	
a	zřejmě	i	 jedním	z	nejzná-
mějších	vrcholů	Velké	Fatry,	

horou	Čierny	kameň	(1479	m	n.	m.).	Vrchol	hory,	na	němž	se	nacházejí	nejrozsáhlejší	reliktní	
porosty	kosodřeviny	ve	Velké	Fatře,	je	v	současnosti	nepřístupný,	kolem	vrcholu	masívu	pro-
chází	naučný	chodník	a	na	přilehlém	území	o	rozloze	34	hektarů	byla	v	roce	1964	vyhlášena	
přírodní	rezervace,	neboť	na	skalních	římsách	a	úbočích	masívu	roste	velké	množství	chráně-
ných,	reliktních	a	ohrožených	rostlin.	Východní	a	jižní	svahy	této	fotogenické	hory	jsou	už	od	
pradávna	 ovlivněny	 paste-
vectvím	 ovcí	 a	 odvážnější	
účastníci	 sběrové	 expedice	
měli	 při	 výstupu	 možnost	
ochutnat	 vychlazenou	 žin-
čicu	 přímo	 ze	 salaše,	 při-
čemž	bača	nás	nezapomněl	
varovat,	že	v	okolí	vrcholu	
se	 pohybuje	 medvědice	
s	 medvíďaty.	 Pro	 udržení	
rázu	 krajiny	 důležité	 pře-
pásání	 horských	 pastvin	
zabezpečuje	 nedaleké	 Poľ-
nohospodárske	 družstvo	
Liptovské	 Revúce,	 jenž	
obhospodařuje	 přibližně	
1300	 hektarů	 zemědělské	

půdy	a	patří	k	největším	chovatelům	ovcí	plemene	zušlechtěná	valaška	na	Slovensku	(zhruba		
2	500	ks),	které	 je	dobře	přizpůsobené	salašnickému	způsobu	chovu	v	horských	a	podhor-
ských	oblastech	a	vyznačuje	se	trojstrannou	užitkovostí	na	maso,	mléko	i	vlnu.
Během	sběrové	expedice	jsme	navštívili	celkem	16	sběrových	lokalit	s	nadmořskou	výškou	581-
1395	m	n.	m.	a	pro	kolekci	genetických	zdrojů	bylo	získáno	celkem	15	semenných	sběrových	
položek	trav.	Sbírány	byly	jak	kulturní	druhy	trav	(bojínek	luční,	kostřava	luční,	srha	laločna-
tá),	tak	plané	travní	druhy	(smilka	tuhá,	sveřep	vzpřímený,	třeslice	prostřední	apod.).	Převa-
žovaly	sběry	na	nesečených	horských	a	podhorských	loukách	a	v	údolích	–	velkofatranských	
dolinách	(např.	Suchá,	Teplá	a	Zelená	dolina).	Všechny	získané	vzorky	byly	vysušeny,	vymlá-
ceny	a	vyčištěny.	Větší	semenné	vzorky	v	odpovídající	kvalitě	budou	přímo	uloženy	v	Genové	
bance	VÚRV	Praha,	menší	semenné	vzorky	budou	regenerovány	ve	VST	Zubří	pro	získání	
potřebného	 množství	 osi-
va.	V	informačním	systému	
genetických	 zdrojů	 GRIN	
Czech	budou	vzorky	ozna-
čeny	 akronymem	 SVKVEF	
2015	 s	 příslušným	 sběro-
vým	 číslem	 podle	 sběrové	
databáze.
Účastníci	 sběrové	 expedi-
ce	 měli	 možnost	 zavítat	
na	 druhově	 bohaté	 louky	
v	okolí	obce	Vlkolínec,	jenž	
se	 nachází	 na	 jižním	 úpatí	
vrchu	 Sidorovo,	 Vlkolínča-
ny	od	pradávna	nazývaném	
Žiar	(1099	m	n.	m.).	Jedná	se	
o	horskou	osadu	zapsanou	
od	 roku	 1993	 na	 Seznamu	
světového	kulturního	a	přírodního	dědictví	UNESCO.	Celá	osada	 je	památkovou	rezervací	
lidové	architektury,	která	je	typická	pro	horské	usedlosti	dřevěnými	srubovými	domy	s	omít-
kou	 v	 pastelových	 barvách	 a	 střechami	 s	 dřevěným	 šindelem.	 Na	 seznamu	 památkového	
fondu	je	zapsáno	73	objektů,	z	nichž	k	historicky	nejvzácnějším	patří	srubová	dvoupodlažní	
zvonice	z	roku	1770,	srubová	studna	z	roku	1860	a	barokně	klasicistní	římskokatolický	kostel	
z	roku	1875,	který	je	jedinou	zděnou	stavbou	v	obci.	Středem	horní	části	osady	protéká	potok	
v	dřevěných	žlabech	a	uliční	zástavba	je	dvouřadého	typu	s	dlouhými	otevřenými	dvory	pře-
cházejícími	do	políček.	Zemědělství	ovlivněné	studeným	horským	klimatem	se	v	minulosti	
orientovalo	hlavně	na	odolné	druhy	obilnin	(ječmen,	oves,	žito),	luskovin	(bob,	fazole,	hrách),	
okopanin	(brambory,	řepa,	tuřín)	a	dalších	odolných	plodin.	Po	druhé	světové	válce	bylo	plá-
nováno	přesídlení	místních	obyvatel	do	nedalekého	Ružomberku	pro	zajištění	odpovídajících	

Účastníci sběrové expedice při sběrech v okolí obce Liptovské 
Revúce

Sběry pod vrcholem hory Čierny kameň

Horská obec Vlkolínec, v pozadí vrch Sidorovo
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7.3 Kouzelný svět trav 2015

Stejně	 jako	 v	 předchozích	
letech	 i	 v	 září	 2015	 otevře-
la	OSEVA	PRO	s.	 r.	o.,	Vý-
zkumná	 stanice	 travinářská	
své	 dveře	 studentům	 a	 ve-
řejnosti	na	Kouzelném	světě	
trav	2015.	Akce	proběhla	jako	
součást	oslav	95.	výročí	zalo-
žení	 Výzkumné	 stanice	 tra-
vinářské	 Rožnov-Zubří.	 Ve	
čtvrtek	17.	9.	2015	byly	expo-
zice	představeny	účastníkům	
slavnostního	 semináře	 k	 vý-
ročí	 založení	 stanice.	 V	 pá-
tek	a	sobotu	(18.–19.	9.	2015)		
byly	expozice	v	genofondové	zahradě	a	laboratorní	prostory	zpřístupněny	žákům	a	studen-
tům	základních	a	středních	škol,	dětem	z	mateřských	škol	a	také	návštěvníkům	z	blízkého	
okolí	i	ze	vzdálených	míst	naší	republiky	a	dokonce	i	ze	zahraničí.	Studenty	a	zájemce	z	řad	
veřejnosti	provedli	pracovníci	stanice	po	připravených	stanovištích	a	poskytli	jim	odborný	vý-
klad.	Návštěvníci	tak	poznali	historii	pěstování	trav	na	semeno	na	Valašsku,	která	je	úzce	spja-
ta	s	Výzkumnou	stanicí	travinářskou.	V	genofondové	zahradě	shlédli	kolekci	okrasných	dru-

hů	 trav	 a	 ukázky	 pro	 tuto	
příležitost	založených	 trav-
ních	 směsí,	 pohanky	 a	 lu-
piny	 a	 kytice	 z	 odrůd	 trav	
vyšlechtěných	 na	 zdejším	
pracovišti.	 Seznámili	 se	
s	 problematikou	 travního	
semenářství	 a	 energetické-
ho	využití	 trav.	Připravena	
byla	také	ukázka	stanovení	
kvalitativních	 rozborů	 osi-
va,	 jako	 je	 HTS	 a	 klíčivost	
semen.	Zájemci	si	mohli	vy-
zkoušet	 počítání	 semen	 na	
laboratorním	 čítači	 semen	
Contador.	 K	 dispozici	 byla	

Expozice fytopatologie

Ochutnávka pohankových specialit

podmínek	pro	život,	které	se	však	neuskutečnilo,	a	proto	je	osada	dodnes	obydlena	stálými	
obyvateli.	Díky	tomu	dnes	bývá	Vlkolínec	označován	za	živý	skanzen.
Slovenským	kolegům	patří	opět	velké	uznání	za	výbornou	organizaci	této	sběrové	expedice,	
zejména	za	výběr	lokalit	vhodných	ke	sběrům	včetně	podrobné	znalosti	vegetace	rostoucí	na	
jednotlivých	lokalitách,	zajištění	veškerého	potřebného	zázemí	pro	účastníky	a	zabezpečení	
potřebných	povolení	ze	strany	orgánů	ochrany	přírody	pro	vstup	do	národního	parku	a	sběr	
semenného	materiálu.

	 Martin	Lošák
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i	 expozice	 fytopatologie,	
která	 představila	 nejčas-
tější	 choroby	 trav	 a	 trávní-
ků.	 Součástí	 expozice	 byla	
i	 možnost	 prohlédnout	 si	
v	 mikroskopu	 prepará-
ty	 s	 endofytními	 houba-
mi	 v	 listech	 trav.	 Zvláště	
nejmenší	 návštěvníky	 za-
ujala	 výstavka	 zemědělské	
a	pokusnické	techniky.	Zde	
si	děti	vyzkoušely	posezení	
v	 kabině	 traktoru	 nebo	 na	
kombajnu.
Návštěvníci	 akce	 moh-
li	 ochutnat	 řadu	 pokrmů	
z	 pohanky,	 která	 byla	 rov-
něž	 nabízena	 k	 prodeji.	 Tradičně	 byly	 nabízeny	 k	 prodeji	 i	 sazenice	 okrasných	 trav,	 bylin	
a	dekorací	ze	sušených	trav	pro	zkrášlení	zahrádky	i	domova,	osivo	travních	směsí	a	výrobky	
z	pohanky.	Pracovníci	stanice	odpovídali	na	všetečné	dotazy	zvídavých	hostů,	kteří	se	ptali	
zejména	na	zakládání,	ošetřování	a	choroby	trávníků,	pěstování	okrasných	trav	a	použití	po-
hanky	a	lupiny	v	kuchyni.	

Účast	 na	 dni	 otevřených	
dveří	 Kouzelný	 svět	 trav	
2015	 byla	 rekordní,	 akci	
navštívilo	 více	 než	 700	 ná-
vštěvníků,	především	z	blíz-
kého	 okolí,	 ale	 i	 ze	 vzdá-
lenějších	 míst	 ČR	 (Praha,	
Brno,	Liberec	a	další)	 a	do-
konce	i	ze	zahraničí	(Sloven-
sko,	 Polsko).	 Věříme,	 že	 si	
tato	 akce	 za	 uplynulé	 čtyři	
ročníky	 vybudovala	 reno-
mé	a	že	 i	další	ročník	akce,	
plánovaný	na	polovinu	září	
2016,	bude	úspěšný.
	 Radek	Macháč

Prezentace okrasných trav studentům středních škol

7.4 Uložení semen v globální genové bance  
  na Špicberkách

„Hluboko	 uvnitř	 hory,	 na	 vzdáleném	 os-
trově	 v	 souostroví	 Svalbard,	 napůl	 cesty	
mezi	 norskou	 pevninou	 a	 severním	 pó-
lem	 leží	Global	 Seed	Vault.“	Těmito	 slovy	
představuje	nezávislá	mezinárodní	organi-
zace	 Global	 Crop	 Diversity	 Trust	 (GCDT)	
projekt	 celosvětové	 záchrany	 genetických	
zdrojů	rostlin,	k	němuž	se	v	roce	2015	připojila	také	Česká	republika.	V	Globální	genové	bance	
na	Špicberkách	(Svalbard	Global	Seed	Vault	–	SGSV)	byly	v	září	za	účasti	norské	ministryně	
zemědělství,	norského	ministra	zdravotnictví	a	evropského	komisaře	pro	zdraví	a	bezpečnost	

potravin	uloženy	prv-
ní	 vzorky	 genetic-
kých	 zdrojů	 rostlin	
z	 českých	 genofon-
dových	kolekcí.	Jak	je	
znázorněno	v	grafu	7,	
z	 ukládaných	 plodin	
jednoznačně	 převa-
žovaly	obilniny	a	pla-
né	 příbuzné	 druhy	
(665	 položek),	 byly	
však	 uloženy	 také	
další	 plodiny	 jako	
trávy	 (85),	 zeleniny	
a	 léčivé	 rostliny	 (29)	
a	jeteloviny	(24).	Cel-
kem	 bylo	 k	 uložení	
ve	 třech	 boxech	 ode-
sláno	 806	 vzorků	 se-
men	 reprezentujících		
40	 rodů,	 82	 druhů	
a	 377	 900	 semen.	
Převážná	 většina	 ulo-
žených	 vzorků	 byly	
odrůdy	a	 šlechtitelské	

Oficiální logo SGSV

Prodejní stánek

Graf 7: Plodinová struktura vzorků českých genetických zdrojů ulože-
ných v Global Seed Vault na Špicberkách v roce 2015
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materiály	 (630),	 nechyběly	
ale	také	položky	planého	pů-
vodu	 ze	 sběrových	 expedic	
(111)	a	krajové	odrůdy	(65).
Posláním	 „Noemovy	 archy	
semen“,	 jak	je	tento	projekt	
někdy	 nazýván,	 je	 zajištění	
bezpečného	 uchování	 glo-
bální	 genetické	 diverzity	
zemědělských	 plodin	 pro	
budoucí	 generace	 v	 přípa-
dě	 přírodních	 nebo	 člově-
kem	způsobených	katastrof.	
SGSV	 tedy	 nefunguje	 na	
principu	 klasických	 geno-
vých	 bank,	 které	 poskytují	

vzorky	genetických	zdrojů	uživatelům	–	šlechtitelům,	vědcům	a	dalším	zájemcům.	Jedná	se	
o	ukládání	nejvzácnějších	duplikátů	(záložních	vzorků)	z	již	existujících	přibližně	1700	geno-
vých	bank	z	celého	světa.	Genetické	zdroje	v	genových	bankách	nejsou	ohroženy	pouze	pří-
rodními	katastrofami	a	válkami,	ale	k	jejich	zničení	může	docházet	také	nedostatkem	financí	
na	provoz	genových	bank,	technologickými	problémy	v	rámci	skladování	vzorků	při	teplo-
tách	hluboko	pod	bodem	mrazu,	haváriemi	a	poruchami	zařízení	apod.	Stavbu	špicberského	
uložiště	semen	financovala	norská	vláda	jako	službu	světovému	společenství	a	zařízení	je	pro-
vozováno	na	základě	třístranné	dohody	mezi	Norskem,	GCDT	a	Severskou	genovou	bankou	
NordGen.	Špicberské	uložiště	semen	je	v	provozu	od	roku	2008	a	nyní	je	v	něm	uchováváno	
více	než	864	tisíc	vzorků	semen	rostlin,	což	v	současnosti	představuje	nejrozmanitější	sbírku	
semen	zemědělsky	významných	druhů	na	světě.	Nejrozsáhlejší	sbírku	genofondu	zde	v	sou-
časnosti	skladuje	Mezinárodní	centrum	pro	šlechtění	kukuřice	a	pšenice	z	Mexika	v	rozsahu	

Nadzemní vstupní část SGSV (Foto: Mari Tefre/SGSV)

130	tisíc	vzorků.	Všechny	vzorky	jsou	uloženy	bezplatně	na	základě	smlouvy	a	ukladatel	platí	
pouze	náklady	na	balení	a	dopravu	vzorků.	Uložení	je	realizováno	metodou	„black	box“	–	vý-
hradní	přístup	ke	vzorkům	má	ukladatel,	který	je	jejich	vlastníkem	a	jako	jediný	může	oteví-
rat	vlastní	boxy	s	uloženými	vzorky.	Před	uložením	je	nezbytná	dokumentace	všech	vzorků,	
zajištění	 fytocertifikátů,	šetrné	vysušení	semen	a	důkladné	balení	vzorků	do	trilaminované	
parotěsné	hliníkové	folie	s	vnitřní	a	vnější	etiketou.	Minimální	požadovaná	životnost	semen	je	
10	let,	vzorky	semen	musí	být	prosté	patogenů	a	ukladatel	je	odpovědný	za	životnost,	moni-
toring	kvality	a	případné	regenerace	genetického	materiálu.
Místo	vybudování	globálního	uložiště	semen	nebylo	vybráno	náhodou.	Špicberky	 jsou	nej-
severněji	 trvale	 obydlené	
místo	 naší	 planety.	 Nachá-
zejí	se	v	Severním	ledovém	
oceánu	daleko	za	polárním	
kruhem,	přibližně	1	300	km	
od	severního	pólu.	Celá	ob-
last	 je	 geologicky	 stabilní	
a	úroveň	vlhkosti	vzduchu	
je	 nízká,	 neboť	 arktický	
vzduch	 je	 velmi	 studený	
a	 zároveň	 poměrně	 suchý.	
Z	 hlediska	 dostupnosti	 je	
významná	 přítomnost	 mo-
derního	 letiště	 u	 přibližně	
1,5	 km	 vzdáleného	 města	
Longyearbyen	 s	 pravidel-
nou	 leteckou	 linkou	 do	
měst	TromsØ	a	Oslo.	Samot-
né	uložiště	bylo	zbudováno	
v	opuštěném	uhelném	dole,	
na	ploše	1	000	metrů	čtverečních,	avšak	pouze	vstup	do	komplexu	je	viditelný	zvenčí.	Uložiště	
se	nachází	v	permafrostu,	130	m	hluboko	v	pískovcové	skále,	kde	přirozená	teplota	podloží	
dosahuje	stabilních	3–4	°C	pod	bodem	mrazu.	Tím	permafrost	umožňuje	ekonomicky	efektiv-
ní,	bezpečný	a	dlouhodobý	způsob	udržování	nízké	teploty.	Prostory	s	uskladněnými	vzorky	
jsou	dochlazovány	na	konečnou	teplotu	–18	°C.	Tato	teplota	zajišťuje	snížení	metabolické	akti-
vity	v	semenech	a	jejich	udržování	v	životaschopném	stavu	po	dlouhou	dobu.	V	závislosti	na	
uložených	druzích	je	životnost	semen	odhadována	na	desítky	až	stovky,	v	případě	některých	
druhů	až	tisíce	let.	SGSV	se	nachází	v	nadmořské	výšce	130	m,	což	by	i	v	případě	roztátí	polár-
ních	ledovců	následkem	klimatických	změn	zabránilo	zatopení	skladovacích	komor	a	klima-
tické	změny	by	neměly	ani	jiným	způsobem	příliš	ovlivnit	podmínky	uskladnění.	Ze	vstupní	
části	vede	100	m	dlouhý	 tunel,	který	se	na	 jeho	konci	dělí	na	3	 skladovací	komory,	každá	

Schématické znázornění SGSV

Pohled na boxy a police ve skladovací komoře
(Foto: Mari Tefre/SGSV)



72 / 2015

Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o.  Informační zpravodaj č. 44, 2015

2015/73

Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o.  Informační zpravodaj č. 44, 2015 Informační zpravodaj č. 44, 2015 Oseva PRO s.r.o. a Oseva vývoj a výzkum s.r.o. 

s	kapacitou	1,5	mil.	vzorků	
semen,	celková	kapacita	za-
řízení	 je	tedy	4,5	mil.	vzor-
ků.	 Při	 průměrném	 počtu	
500	 semen	 jednoho	 vzorku	
to	 odpovídá	 uskladnění	
maximálně	 2,5	 miliardy	
semen.	 Vzorky	 jsou	 ulože-
ny	 v	 zapečetěných	 boxech	
a	 umístěny	 na	 vysokých	
regálech.	 Náklady	 na	 pro-
voz	 špicberského	 uložiště	
hradí	 GCDT,	 norská	 vláda	
financuje	 údržbu	 samotné	
stavby.

Význam	celého	projektu	dokládá	 skutečnost,	 že	v	 roce	2015,	osm	 let	od	zahájení	provozu,	
uložená	 semena	poprvé	v	historii	 SGSV	přispěla	k	záchraně	genetické	diverzity.	O	zpětný	
výdej	části	svých	uložených	vzorků	požádalo	Mezinárodní	centrum	pro	zemědělský	výzkum	
v	suchých	oblastech	(ICARDA),	které	původně	sídlilo	v	syrském	městě	Aleppu,	jenž	je	v	sou-
časnosti	sužováno	občanskou	válkou	a	od	roku	2012	tato	organizace	přesídlila	do	libanonské-
ho	hlavního	města	Bejrútu.	ICARDA	se	ještě	před	započetím	syrského	konfliktu	podařilo	ve	
špicberském	uložišti	semen	duplikovat	80	%	svých	položek,	které	reprezentují	genetickou	di-
verzitu	 plodin	 celé	 severní	
Afriky,	 Středního	 východu	
a	Střední	Asie.	Předpokládá	
se,	 že	 tyto	 kolekce	 země-
dělsky	 důležitých	 plodin	
(např.	pšenice,	ječmen,	čoč-
ka,	cizrna,	trávy),	které	jsou	
v	mnoha	případech	tvořeny	
dnes	 již	 jinak	 nedostupný-
mi	 položkami,	 budou	 hrát	
významnou	úlohu	při	tvor-
bě	 nových	 odrůd	 schop-
ných	 překonávat	 problémy	
spojené	 s	 klimatickými	
změnami,	 populačním	 růs-
tem,	 škůdci	 a	 chorobami.	
ICARDA	požádala	o	vydá-
ní	16,5	tisíce	svých	vzorků,	

Způsob uložení vzorků v boxu (Foto: IITA Nigeria)

Ukládání vzorků z ČR v září 2015 (na fotce zleva: vedoucí SGSV 
Åsmund Asdal, evropský komisař Vytenis Andriukaitis, ministr 
zdravotnictví Norska Bent HØie, ministryně zemědělství a výži-
vy Norska Sylvi Listhaug)

což	odpovídá	130	uloženým	boxům	z	celkových	325.	Genová	banka	v	Aleppu	i	přes	obsazení	
bojujícími	skupinami	nadále	částečně	funguje,	ale	není	schopna	zabezpečovat	distribuci	vzor-
ků	šlechtitelům,	vědcům	ani	zemědělcům.	Po	namnožení	odebraných	položek	budou	jejich	
vzorky	opět	navráceny	k	uložení	do	SGSV.

	 Martin	Lošák
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8.  Meteorologická charakteristika roku 2015

Ve	Výzkumné	stanici	travinářské	v	Zubří	je	od	roku	2009	využívaná	meteorologická	sta-
nice	Meteo-UNI	pro	měření	základních	meteorologických	prvků:	teplota	vzduchu	(maxi-
mální,	minimální,	přízemní	minimální),	 teplota	půdy,	srážky,	relativní	vlhkost	vzduchu	
a	objemová	vlhkost	půdy.	Meteostanice	je	nezbytnou	součástí	výzkumnické	práce.	V	roce	
2015	 byla	 meteostanice	 významně	 modernizována	 –	 byly	 vyměněny	 snímače	 vlhkosti	
a	 teploty	 půdy,	 byl	 instalován	 nový	 miskový	 anemometr	 pro	 měření	 směru	 i	 rychlosti	
větru	a	byl	 instalován	snímač	pro	hodnocení	ovlhčení	 listů.	Umístění	 snímače	 rychlosti	
a	směru	větru	na	stožáru	vysokém	10	m	umožňuje	reprezentativní	měření	těchto	veličin.	
Současně	byl	instalován	nový	solární	panel	určený	pro	dobíjení	bezúdržbového	akumu-
látoru	a	byla	inovována	vnitřní	elektronická	sestava	meteostanice.	Dále	byl	vyměněn	da-
talogger	umožňující	připojení	dalších	snímačů	v	budoucnu.	Data	naměřená	meteostanicí	
jsou	v	současnosti	z	dataloggeru	Meteo-UNI	stahována	bezdrátově	prostřednictvím	WI-FI	
adaptéru	v	15	minutových	 intervalech,	poté	 jsou	ukládána	na	datový	server,	z	něhož	 je	
možné	získávat	grafické	nebo	tabulkové	výstupy	naměřených	dat	podle	zadání.

Graf 8: Průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíční úhrny srážek v porovnání se standardními 
klimatologickými normály (1961-1990) ve VST Zubří v roce 2015

Rok	2015	můžeme	na	zákla-
dě	měření	 teploty	vzduchu	
podle	 metodiky	 Světové	
meteorologické	 organizace	
označit	 na	 lokalitě	 Zubří	
jako	 teplotně	 mimořádně	
nadnormální	 s	 průměrnou	
teplotou	 vzduchu	 10,1	°C	
(odchylka	 proti	 normálu	
2,6	°C)	a	srážkově	silně	pod-
normální	 s	 ročním	úhrnem	
srážek	527,6	mm	(odchylka	
od	 normálu	 –336,9	 mm).	
Porovnání	průměrných	mě-	
síčních	teplot	vzduchu	a	mě-	
síčních	 úhrnů	 srážek	 roku	
2015	 se	 standardními	 kli-
matologickými	 normály	
(1961–1990)	jsou	znázorněny	v	grafu	8.
Maximální	výška	sněhové	pokrývky	v	prvních	dvou	zimních	měsících	roku	byla	v	 led-
nu	 12	 cm	 (28.	 a	 31.	 1.)	 a	 v	 únoru	 20	 cm	 (10.	 2.).	 V	 každém	 z	 těchto	 měsíců	 byla	 sně-
hová	 pokrývka	 celkem	 18	 dnů	 s	 průměrnou	 výškou	 sněhu	 8	 cm.	 Celkové	 srážky	 byly	
v	 lednu	58,7	mm	a	v	únoru	42,6	mm.	Srážkově	byl	 leden	vyhodnocen	 jako	nadnormál-
ní	 (normál	46,3	mm)	a	únor	 jako	srážkově	normální	 (normál	48,7	mm).	Teplotně	byl	 le-
den	 silně	 nadnormální	 s	 průměrnou	 měsíční	 teplotou	 vzduchu	 1,2	 °C	 (normál	 –2,6	 °C).
V	 únoru	 byla	 odchylka	 od	 normálu	 1,7	 °C	 a	 průměrná	 měsíční	 teplota	 0,7	 °C	 (normál	
–1,0	 °C).	 V	 únoru	 byla	 zjištěna	 nejnižší	 teplota	 půdy	 v	 roce	 2015,	 a	 to	 0,4	°C	 dne	 18.	 2.	
Nejchladnějším	 dnem	 celého	 roku	 byl	 7.	 leden,	 kdy	 průměrná	 teplota	 vzduchu	 byla	
–6,1	°C,	 minimální	 teplota	 –15,1	°C	 a	 přízemní	 minimální	 teplota	 vzduchu	 –17,4	 °C.
Nejnižší	hodnota	maximální	teploty	vzduchu	v	průběhu	celého	roku	byla	změřena	1.	led-
na	ve	výši	0,1		°C,	proto	na	lokalitě	Zubří	během	celého	roku	nebyl	žádný	ledový	den,	kdy	
se	teplota	vzduchu	drží	po	celý	den	pod	bodem	mrazu.	Nejvyšší	vlhkost	půdy	v	průběhu	
roku	2015	byla	zjištěna	10.	února	(37,5	%).
V	měsíci	březnu	se	sněhové	srážky	nevyskytovaly	a	v	jarním	období	napadl	sníh	pouze	
3.	dubna	ve	vrstvě	1	cm.	Porovnáním	se	srážkovými	normály	byly	jarní	měsíce	roku	2015	
z	pohledu	měsíčních	úhrnů	srážek	normální	 (březen	38,4	mm,	normál	47,9	mm;	květen	
67,9	mm,	normál	92,4	mm)	až	podnormální	(duben	33,8	mm,	normál	61,2	mm).	Vzhledem	
k	průměrným	měsíčním	teplotám	vzduchu	byl	březen	 teplotně	nadnormálním	měsícem	
(4,7	°C,	normál	2,5	°C),	duben	byl	teplotně	normální	(8,6	°C,	normál	7,5	°C)	a	květen	teplot-
ně	normální	(13,4	°C,	normál	12,5	°C).	V	měsíci	březnu	bylo	25	dnů	s	přízemním	mrazem	

Instalace snímače pro měření vlhkosti půdy (1. 12. 2015)
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(nejnižší	přízemní	minimální	teplota	byla	23.	března	–8,5	°C)	a	v	dubnu	19	dnů	s	přízem-
ním	mrazem	s	nejnižší	přízemní	teplotou	5.	dubna	–5,2	°C.	Posledním	dnem	s	výskytem	
přízemního	 mrazu	 před	 letním	 obdobím	 byl	 30.	 duben	 s	 přízemní	 minimální	 teplotou	
vzduchu	–1,1	°C.	V	květnu	byly	2	letní	dny,	kdy	maximální	teplota	vzduchu	dosáhne	nebo	
překročí	25	°C.
Letní	měsíce	roku	2015	se	vyznačovaly	nízkými	úhrny	srážek	a	vysokými	teplotami	vzdu-
chu.	Měsíční	úhrn	srážek	byl	v	červnu	49,9	mm	–	silně	podnormální	(normál	114,7	mm),	
v	červenci	22,8	mm	–	silně	podnormální	(normál	113,9	mm)	a	v	srpnu	58,2	mm	–	podnor-

mální	 (normál	 102,1	 mm).	
Nejvyšší	 hodinový	 sráž-
kový	 úhrn	 v	 roce	 2015	
byl	15.	srpna	(8,5	mm.h-1).	
Teplotně	 byl	 červen	 nad-
normální	 s	 průměrnou	
měsíční	 teplotou	 vzduchu	
17,3	°C	 (normál	 15,3	°C),	
červenec	 mimořádně	 nad-
normální	s	teplotou	21,2	°C	
(normál	 16,7	°C)	 a	 srpen	
mimořádně	 nadnormální	
s	 teplotou	 21,8	°C	 (nor-
mál	 16,2	°C).	 Nejteplejším	
dnem	 celého	 roku	 byl		
8.	srpen,	kdy	byla	změřena	
nejvyšší	 průměrná	 denní	
teplota	 vzduchu	 (27,9	°C),	

nejvyšší	 přízemní	 teplota	 (18,9	 °C)	 a	 nejvyšší	 minimální	 teplota	 (20,1	°C).	 V	 tento	 den	
jako	jediný	v	roce	2015	byla	tropická	noc,	kdy	minimální	teplota	neklesla	pod	20	°C.	Nej-
vyšší	maximální	 teplota	vzduchu	v	 roce	 2015	 (39,1	°C)	byla	naměřena	o	den	později,	 tj.		
9.	srpna.	Dále	byla	8.	a	13.	srpna	nejvyšší	teplota	půdy	(22	°C)	a	8.,	9,	a	14.	srpna	nejnižší	
vlhkost	půdy	(14,4	%).	V	letních	měsících	bylo	v	Zubří	dohromady	66	letních	dnů,	z	toho	
v	červnu	13,	v	červenci	26	a	v	srpnu	27	letních	dnů.	Tropických	dnů,	kdy	maximální	tep-
lota	vzduchu	přesáhla	30	°C,	bylo	v	letním	období	celkem	37,	z	toho	v	červnu	6,	v	červenci	
14	a	v	srpnu	17	tropických	dnů.
V	závěrečných	čtyřech	měsících	roku	2015	byl	z	pohledu	srážek	měsíc	září	normální	s	mě-
síčním	úhrnem	srážek	57,4	mm	(normál	62,5	mm),	říjen	s	úhrnem	srážek	23	mm	měl	sráž-
kový	deficit	oproti	normálu	27,3	mm	(normál	50,3	mm),	listopad	byl	srážkově	normální	
s	úhrnem	srážek	49,8	mm	(normál	66,2	mm)	a	prosinec	srážkově	podnormální	s	úhrnem	
25,1	mm	(normál	58,3	mm).	Nejvyšší	denní	úhrn	srážek	v	rámci	celého	roku	byl	4.	září	
(28,8	mm).	První	sníh	v	závěru	roku	napadl	29.	listopadu	(2	cm	výšky	sněhu),	ale	do	kon-

Instalace nového anemometru (10. 12. 2015)

ce	roku	už	další	sníh	nenapadl	a	srážky	byly	pouze	dešťové.	Z	hlediska	teploty	vzduchu	
byl	měsíc	 září	 s	průměrnou	 teplotou	vzduchu	14,8	°C	nadnormální	 (normál	 13	°C),	 říjen	
byl	teplotně	normální	s	průměrnou	měsíční	teplotou	8,5	°C	(normál	8,4	°C),	listopad	silně	
nadnormální	s	teplotou	5,5	°C	(normál	3,3	°C)	a	prosinec	silně	nadnormální	s	teplotou	3,3	°C	
(normál	–0,9	°C).	V	měsíci	září	bylo	v	Zubří	ještě	7	letních	dnů	a	2	tropické	dny.	Prvním	
podzimním	dnem	s	výskytem	přízemního	mrazu	bylo	30.	září	s	přízemní	minimální	tep-
lotou	vzduchu	–0,5	°C.

	 Martin	Lošák
	 Jan	Frydrych
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