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B – Údaje o zajišt�ní dlouhodobé koncepci rozvoje VO 
 
B1 – Personální zabezpe�ení  

 
a – Klí�oví pracovníci1 

Jméno 
Podíl pracovní kapacity 

             na �ešení (%) 

Ing. Irena Bížová 45 

Ing. Martina Cimlová 80 

Dr. Ing. Pavel Hor�i�ka 25 

Ing. Martin Hromádko 15 

Ing. Zuzana Kocourková PhD. 70 

Ing. Pavel Ma�ík 80 

Ing. Ivo Našinec 50 

Ing. Tibor Sedlá�ek 40 

Ing. Ond�ej Veškrna PhD. 35 

 
 

b – Ostatní �lenové �ešitelského týmu 

Kvalifika�ní skupina 
Po�et p�epo�tených  
pracovních úvazk� 

výzkumný a vývojový pracovník 2,69 

technik ve výzkumu a vývoji 3,38 

 
 

c – Pomocný personál 

Charakter �innosti 
Po�et p�epo�tených  
pracovních úvazk� 

pomocný personál  

dohody o pracovní �innosti a dohody o provedení 
práce – x osob 

1,3 

 

                                                
1 Po�et �ádek tabulky upravit dle skute�ného po�tu klí�ových pracovník�. 
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B2 – Pln�ní stanovených cíl� koncepce rozvoje VO 

Cílem koncepce rozvoje Výzkumného centra SELTON, s.r.o., je: 

Aplikovaný výzkum a p�enos jeho poznatk� do praxe šlecht�ní zem�d�lských plodin. 
Studium genetické diverzity a p�esná identifikace výchozích šlechtitelských materiál�, 
výzkum metod asistované selekce pomocí genetických marker�. Produkce genotyp� 
s kombinovanou rezistencí v��i více stresovým faktor�m sou�asn�. Ov��ování kvality 
šlechtitelských materiál� v diferencovaných p�stitelských systémech typu low- a high-input. 
Zajiš�ování potravinové bezpe�nosti aplikovaným výzkumem fuzarióz a vývojem 
rezistentních materiál� s nízkou hladinou mykotoxin�. Vývoj nových materiál� se 
specifickou kvalitou produkce a rozvoj metod hodnocení kvality. 

V souladu s p�ijatou koncepcí rozvoje VO byly rozvíjeny následující sm�ry 
výzkumné �innosti: 

Sm�r �. 1 - Studium genetické diverzity vybraných druh� zem�d�lských plodin 
(traviny, jeteloviny, luskoviny, obiloviny) a její využití  

Sm�r �. 2 - Zvýšení efektivity výb�ru zdroj� a metod tvorby nových genotyp� na 
stabilitu výnosu a jakost produt� 

Sm�r �. 3 – Zlepšení bezpe�nosti a jakosti produkce vybraných zem�d�lských plodin 
omezením výskytu a rozvoje fusarióz 

Sm�r �. 4 – Nové metody hodnocení a tvorba genotyp� se specifickou jakostí 
produkce 

 
 
B3 – Postup �ešení  

  

V rámci uvedených základních etap bylo v roce 2012 vy�len�no celkem 6 
díl�ích etap: 

1.1. Získávání genových zdroj� se zam��ením na odolnost k biotickým a 
abiotickým stres�m 

V roce 2012  byla hodnocena na pracovištích V�trov a Domoradice diverzita v rezistenci 
v��i závažným chorobám u genetických zdroj�  jetele lu�ního a dvanácti druh� trav 
(kost�ava rákosovitá, bojínek lu�ní, srha lalo�natá,jílek vytrvalý,kost�ava lu�ní, trojšt�t 
žlutavý,jílek vytrvalý, kost�ava �ervená, kost�ava ov�í, festulolium) 

Bylo testováno okolo 2 tisíc populací z hlediska jejich rezistence v��i padlí 
jetelovému,  kr�kové ko�enové hnilob� jetele, virové mozaice jetele a komplexu dalších 
viróz. Hodnocení rezistence se provád�lo v polních podmínkách, bez použití um�lé infekce.  

1.2. Testování genových zdroj� k jednotlivým stres�m – infek�ní testy 
na rezistenci k významným biotickým stres�m, testy na toleranci 
k významným abiotickým stres�m (mrazuvzdornost, suchovzdornost). 

Na V�trov� bylo testováno 24534 genotyp� dvanácti travních druh� hodnocena byla 
jejich diverzita v rezistenci v��i rzi travní, rzi korunkaté, plísni sn�žné a listovým 
skvrnitostem. Na základ� výsledk� test� byla provedena pozitivní selekce perspektivních 
genotyp�.  



RO1112 
 

 4 

164 ekotyp� jílku vytrvalého bylo v polních pokusech testováno na rezistenci v��i 
plísni sn�žné, výsledky test� jsou pr�kazné a perspektivní materiály budou využity ve 
šlechtitelském procesu .  

Trávníkové testy populací sedmi travních druh� na jejich rezistenci v��i plísni 
sn�žné a kornatce travní  byly založeny  v rozsahu 1204 parcel, hlavní hodnocení prob�hne 
až po p�ezimování . 

Ov��ování  r�zných metod um�lé infekce p�i  polních testech  odolnosti v��i rzím 
nebylo úsp�šné  a nezda�ilo se ani testování  rezistence jílku vytrvalého v��i rzi travní ve 
skleníkových podmínkách.  Poda�ilo se ale sebrat a uložit dostate�né množství spor pro 
opakování  test� v následujícím roce, které prob�hne ve spolupráci s J�U. 

 

2.1. Studium virulence významných patogen� a využití poznatk� p�i 
tvorb� rezistentních genotyp�. 
V roce 2012 pokra�ovalo studium virulence vybraných patogen� je�mene (��������	 
����

��������	 �����������������������	 �������������������� a byly využity  donory rezistencí pro 
k�ížení a tvorbu v rezistentních genotyp�. 
Vývoj a ov��ení metod pro efektivní hodnocení rezistence ke stresovým faktor�m.  
Výb�r zdroj� rezistence k biotickým a abiotickým stres�m a vytvá�ení zdroj� kombinované 
rezistence a doporu�ení pro další využití. 
Vývoj a využití nových metod  a biotechnologií v tvorb� genotyp� s vysokou rezistencí 
patogen�m  
Zlepšení stability výnosu a kvality nových odr�d a šlechtitelských linií obilovin a vybraných 
druh� trav a jetelovin. 

Testování odolnosti ke rzi pšeni�né, plevové a travní bylo zam��eno na 
úsp�šnost um�lé infekce s využitím hluboce zamrazeného inokula. Sb�r spor na 
rostlinách z p�irozeného výskytu je mnohem efektivn�jší než p�stování ve skleníku. 

 

2.2. Vývoj a ov��ení metod pro efektivní hodnocení rezistence v��i 
stresovým faktor�m. 

Podmínky sezony 2011-12 umožnili porovnání korelace mezi testy 
mrazuvzdornosti a polní mrazuvzdorností u ozimé pšenice. Byly testovány metody 
laboratorní, poln�-laboratorní a nov� kombinovaná metoda. Kombinovaná metoda 
umož�uje postihnout testem aktuální polní mrazuvzdornost, ale nemá nevýhody 
poln�-laboratorní metody – nutnost odb�ru rostlin na poli – závislost na výskytu 
mraz� a sn�hové pokrývky v dob� odb�ru. 

Byla sledována odolnost k BYDV v polních pokusech s um�lou infekcí. 
Odolnost k BYDV lze charakterizovat jako odolnost k stresovým faktor�m 
nedostatku fosforu a vody, protože infikované rostlin� se nedostate�n� vyvíjí 
ko�enový systém. Tato hypotéza byla ov��ována. 

Fuzariózy klasu jsou dalším významným patogenem, který byl testován pod 
um�lou infekcí. V souboru testovaných linií ozimé i jarní pšenice byly využity zdroje 
odolnosti k FHB (nap�.: Sumai3, Shu Chou wheat no3, Ning 3708, W14, RCAT77, 
…), které byly porovnávány s b�žnými k�íženci v úrovni symptomatické odezvy na 
infekci a p�ítomnosti mykotoxinu DON ve sklizeném zrnu (imunoafinitní 
chromatografie). 
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3.1. Výzkum výskytu a škodlivosti fusarióz u vybraných druh� �eledí 
Poaceae a Fabaceae. 

 V roce 2012 bylo vyhodnocena  potomstva 73 kombinací pšenice ozimé a 47 
kombinací pšenice jarní. V rodokmenech perspektivních materiál� se �ast�ji objevovaly 
odr�dy Hana, Estica, Sumai3, Shu Chou wheat no3, Amaretto, Sunbird 

Efektivita využití detekce QTL byla hodnocena u  populací  se SUMAI 3 
Recipientními rodi�i byly sou�asné výkonné, peka�sky jakostní odr�dy pšenice, vykazující 
st�ední náchylnost k fuzarióze klasu.  

Byly testovany genetické zdroje  jetele lu�ního a hrachu setého na odolnost ke 
komplexu ko�enových chorob. 

 

4.1. Vývoj šlechtitelsky využitelných metod stanovení ukazatel� jakosti. 

V roce 2012 se �ešení etapy soust�edilo na: 
Vývoj NIR kalibra�ních model� pro nep�ímé stanovení dusíkatých látek u ovsa 

pluchatého, ovsa pluchatého �erného a ovsa nahého. U 150 vzork� bylo zm��eno absorp�ní 
spektrum v NIR oblasti 850-1050nm a referen�ní metodou dle Kjeldahla stanoven obsah 
dusíkatých látek.  

 
Vývoj rychlé screeningové metody predikce kvality pšenice  - reologie celozrnné 

mouky. Ze vzork� odr�d pšenice r�zných kvalitativních t�íd byla na mlýnku Perten3100 
semleta standardní celozrnná mouka. Základní kvalitativní parametry – obsah dusíkatých 
látek, farinografická vaznost vody a vlhkost byly stanoveny nep�ímou NIR metodou. 
Reologické charakteristiky pr�b�hu hn�tení t�sta byly zm��eny na p�ístroji Reomixer. Byly 
porovnány r�zné p�ístupy výpo�tu p�ídavku vody – na základ� farinografické vaznosti, na 
základ� konstantní hydratace a na základ� relativní hydratace podle obsahu dusíkatých látek. 
 

 
B4 – Dosažené poznatky2  
�����
� �! ��"����������"���	 ���#���"�
�$�����%�
��&���"����'��������$����"�$#��(����$����������
�)�#�����	 ��
���	 ����%�
�����*��"����"�
��������������	 &�����������$������+���&�������	 ����&�������	 ������,	 %�
! ��"�������
�����	 &�����������$�����+����&�������	 ���&�������	 ������,	 ���$��
-��������&���������
���������
��#����%�
�
.%/%�
����(�! 0������&��1�+�'�	 �#��,���
�������+	 ��&���
1�+�'��
������
���(�#�����"����
�������,�&����
$(�-�2���)��(����$��1�2���$#+��"���(������"�
�����)#�����������
���������*�����	 ������������&��1�+�
	 �#��%������*��"�����&��1�+�	 �#����&���������#�2����������������$�������'�����#�1�+�'����&����'%�
3�����'�������&����$(�-�2����������������4����1�+�	 ���#���5�67����'�&���5�.8 ��
���)�����
���'����
�����5�9:����'�&���5�.78 ��
���1�����
���'���������5�9;����'�&���5�7<8 %�
��
Reologie celozrnné mouky - Analýzou získaných výsledk� (podle schopnosti t�íd�ní do 

                                                
2 Poznatek jako p�ír�stek v�d�ní v dané oblasti, užitý k získání znalostí, transformovatelných do uplatnitelných 
druh� výsledk�  
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kvalitativních kategorií) byla jako nejvhodn�jší metoda vyhodnocena konstantní hydratace. 
Následn� probíhaly pokusy stanovení optimální míry hydratace. Jako optimální (podle 
schopnosti t�íd�ní do kvalitativních kategorií) se jeví hydratace 70%. 

 
 
B5 – Konkrétní p�ínos �ešení  a zp�soby využití výsledk�  

Do výsledk� �innosti Výzkumného centra se promítá práce i z d�ív�jší výzkumné �innosti a 
aktivit. 

Výsledky lze shrnout do n�kolika skupin 

Publika�ní aktivita (3 impaktované publikace, 

2 recenzované publikace,  

spoluú�ast  na odborné knize,  

�lanky a postery  na konferencích ) 

Registrace  8 odr�d 

Registrace 2 užitných vzor� 

Výsledky test� p�edané ke šlechtitelskému a pokusnickému využití formou 2 metodik: 
�
�����#���������	 ��$��$#���������$�	 "'��(�1	 ����&����
*����= >?=?�
����������-����"�
2��������"�

���%��

4.1. 

Vývoj NIR kalibra�ních model� specifických pro jednotlivé typy ovsa p�inese 
významné zp�esn�ní stanovení základních kvalitativních ukazatel�, což bude mít 
zna�ný ekonomický p�ínos pro zpracovatelské �et�zce ovsa. O tyto výsledky již byl 
projeven zájem z komer�ní sféry, budou smluvn� p�edány. Hodnocení v RIV  
formou Z - ov��ená technologie. 

Vývoj screeningové metody reologie celozrnné mouky p�inese významné zp�esn�ní 
stanovení kvalitaty pšenice, což bude mít p�ínos pro selekci ve šlechtitelských 
programech a zna�ný ekonomický p�ínos pro zpracovatelské �et�zce (výkupní 
organizace, mlýny). Vzhledem k rozpracovanosti metody zatím nebyli osloveni 
p�ípadní zájemci, ale je vyjád�en p�edb�žný zájem od skupiny GoodMills �esko a.s. 
Výsledek bude po dokon�ení publikován (v RIV Jimp) a smluvn� p�edán (v RIV  
formou Z - ov��ená technologie). 
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B6 – Publika�ní �innost a dosažené výsledky3 
 

Druh 
výsledku4 Název 

I. kategorie - Publikace 

Jimp
5 

�lánek 
v odborném 

periodiku 
(�asopise) 

Horcicka P., Veskrna O.Chrpova J., Kocourkova Z., Sedlacek T., Bizova 
I.,  Molecular markers in fusarium head blight resistance wheat breeding 
programmes in Czech Republic Canadian Journal of Plant Pathology, 
Volume 34, Issue 4, 2012  
 
Hor�i�ka P., Veškrna O., Sedlá�ek T., Hanzalová A.: Spring wheat Dafne Czech 
J. Genet. Plant Breed., 48, 2012 (3): 144 
 
Chrpová, J.; Šíp, V.; Bartoš, P.; Hanzalová, A.; Palicová, J.; Što�ková, L.; 
�ejka, L.; Bížová, I.; Laml, P; Nová�ek, T.; Hor�i�ka, P.:Results of the 
Czech National Ring Testsof Disease Resistance in Wheat, Czech J. Genet. 
Plant Breed., 48, 2012 (4): 189–199 

 
Jneimp

6 

�lánek 
v odborném 

periodiku 
(�asopise 

Matusinsky P, Hanusova, Stemberkova, Marik, Tvaruzek (2012): Variation 
in Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in 
Conditions of the Czech Republic. Cereal Research Communications. 
 

Jrec
7 

�lánek 
v odborném 

periodiku 
(�asopise) 

Mina�íková V., Leišová-Svobodová L., Stemberková L., Hanusová M., 
Matušinsky P. (2012). Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf 
tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in 2009-
2011. Obilná�ské listy, 20  (1): 17-22. 
 

B 
odborná kniha 

Hor�i�ka, P.; �apek, J.; Kocourková, Z.; Bížová, I.; Veškrna, O.; Bláha, 
T.; Skala, R.; Sedlá�ek, T.: Pšenice s jistotou, Selgen, a.s.; Výzkumné 
centrum SELTON, s.r.o., Kurent, s.r.o., �eské Bud�jovice, 2012, 
ISBN:978-80-87111-31-4 

C 
kapitola 

v odborné 
knize 

P. Hor�i�ka Semená�ství obilnin (24-29) In.P. Samsonová (ed) Produkce 
osiv v ekologickém zem�d�lství 2012, Bioinstitut. ISBN 978-80-87371-01-
05 

III. kategorie - Aplikované výsledky 

Zpolop 

poloprovoz  

                                                
3 Po vypln�ní odstranit z tabulky ty kategorie nebo druhy výsledk�, které nebyly za hodnocené období dosaženy. 
4 Definice vycházejí z P�ílohy �. 2 Metodiky hodnocení výsledk� výzkumných organizací a hodnocení výsledk� 
ukon�ených program� (platné pro rok 2012) 
5 
�lánek prestižním impaktovaném �asopise (databáze Web of Science) 

6 �lánek v recenzovaném �asopise /databáze ERIH nebo SCOPUS 
7 �lánek v �eském recenzovaném �asopise (seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v �R 
-   www.vyzkum.cz  
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Zodru 
odr�da Odr�da pšenice ozimé Turandot  

Odr�da pšenice jarní Astrid  

Odr�da hrachu setého Eso 

Odr�da jílku mnohokv�tého italského Projektil 

Odr�da jílku vytrvalého Honzík  

Odr�da jílku vytrvalého Doton 

Odr�da kost�avy �ervené Aranka 

Odr�da kost�avy  rakosovité Zuzana 

 
Fuzit 

užitný vzor Sedlá�ek T. - užitný vzor �. 24372 – Laboratorní vykulova� t�sta 

Sedlá�ek T. - užitný vzor �. 24429 – Pom�cka pro manuální hnízdové setí 
Gfunk 

funk�ní vzorek Sedlá�ek T. - Laboratorní vykulova� t�sta 

 

Nmet 
uplatn�ná 

certifikovaná 
metodika 

Ma�ík P., Prášil I.T., Prášilová P., Hor�i�ka P., Metodika poln�-
laboratorního testu mrazuvzdornosti pro pot�eby odr�dového zkušebnictví 
s použitím mrazících pult� Elcold EL51LT. 2012, 28s., ISBN 978-80-747-
112-0 

Dvo�á�ek V., Papoušková L., Fam�ra O., Sedlá�ek T., Dotla�il L., 
Hermuth J., Hálová I., Rijáková B., Využití rete�ní kapacity mouky pro 
predikci technologické kvality pšenice v �eské republice. 2012, 26 
s.,ISBN 978-80-7427-097-0 

IV. kategorie - Ostatní výsledky – nehodnocené výsledky 

O 
ostatní 

výsledky 
Bláha T., Bížová I. Vliv p�stebních opat�ení na výnos a jakost pšenice 
ozimé. Pšenice 2012 – Od genomu po chleba, ISBN 978-80-747-122-9 

Matyk J., Veškrna O. testování ozimé pšenice ke rzi plevové (Puccinia 
striiformis, Wested). Pšenice 2012 – Od genomu po chleba, ISBN 978-80-
747-122-9 

Veškrna O., Chrpová J., Štolcová J., �ervená Z., Aktuální postup polního 
testování na odolnost k BYDV. Pšenice 2012 – Od genomu po chleba, 
ISBN 978-80-747-122-9 
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C – �erpání finan�ních prost�edk� na koncepci rozvoje VO 
 

C1 - Výkaz uznaných náklad� - p�ehled za rok 2012 
�íslo rozhodnutí RO1112  

Název koncepce rozvoje VO APLIKOVANÝ VÝZKUM ŠLECHTITELSKÝCH 
METOD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ AGRÁRNÍHO SEKTORU  

P�íjemce podpory Výzkumné cetrum SELTON, s.r.o.  

�ešitel Ing. Tibor Sedlá�ek   

Náklady na �ešení (v tis. K�.) 

Plán Skute�nost 
Položka 

celkem 
z toho 

institucionální 
podpora 

celkem 
z toho 

institucionální 
podpora 

Osobní náklady 1544 1544 1661 1544 

Provozní náklady 
(materiál) 500 500 507 506 

Služby 170 170 164 164 

Dopl�kové (režijní) 
náklady 540 540 550 540 

Celkem 2754 2754 2882 2754 

     

Celkem �erpané náklady (v tis.K�) 2882 

institucionální podpora na rozvoj 2754 

ostatní ve�ejné zdroje 0 z toho: 

neve�ejné zdroje 128 

     

Vypracoval  Statutární orgán  

Jana Knytlová  Dr.Ing. Pavel Hor�i�ka, jednatel 

     

     

  
Ing Tibor Sedlá�ek, 

jednatel  

     

ekonom     
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C2 – Zd�vodn�ní nákladových položek 

Osobní náklady – 1 661 tis. K� – p�edstavují mzdy odpovídající podílu 
�ešitelského týmu na koncepci rozvoje, p�íslušné zdravotní a sociální pojišt�ní a �ás 
pohyblivé složky mezd pracovník�. Navýšení opoti rozhodnutí jde k tíži p�íjemce 
podpory – Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. 

 

Provozní náklady (materiál) – 507 tis. K� – položka zahrnuje nákup spot�ebního 
materiálu a drobného majetku do po�izovací ceny 40 tis K�. P�edstavuje 
provozní náklady spojené s laboratorní a pokusnickou �inností: osiva, hnojiva, 
pesticidy, laboratorní chemikálie atpMateriál, drobný majetek, odpisy – xx xxx 
tis. K� – text zd�vodn�ní. 

Služby – 164 tis K�. – Do položky jsou zahrnuty náklady za pronájem 
p�ístroj� používaných v laboratorní �innosti, p�i�emž jejich výše je kalkulována na 
základ� skute�ného procenta využití, pronájem pozemk�, pronájem stroj� 
využívaných k pokusnické �innosti atp. 

 

Dopl�kové (režijní) náklady – 550 tis. K� – p�edstavují minimální nezbytnou 
režii uznaných náklad� pro zajišt�ní chodu spole�nosti 

 

Neve�ejné zdroje – 128 tis. K� – byly tvo�eny výhradn� vlastními zdroji Výzkumného 
centra SELTON, s.r.o.. Jedná se o navýšení finan�ních prost�edk� nezbytné 
k zajišt�ní naplánovaných �inností 

Zd�vodn�ní p�ípadných rozdíl� mezi náklady dle Rozhodnutí a skute�ným �erpáním: 
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D – Seznam p�íloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


