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1. ODDÍL A - DKRVO

1.1

Plnění cílů DKRVO

2019
Probíhaly práce na aplikovaném výzkumu a přenosu jeho poznatků do praxe šlechtění
zemědělských plodin. Konkrétně se řešila problematika genetické diverzity a přesné
identifikace výchozích šlechtitelských materiálů, výzkum metod asistované selekce pomocí
genetických markerů. Dále probíhala produkce genotypů s kombinovanou rezistencí vůči
více stresovým faktorům současně, ověřování kvality šlechtitelských materiálů v
diferencovaných pěstitelských systémech typu low- a high-input, zajišťování potravinové
bezpečnosti aplikovaným výzkumem fuzarióz a vývojem rezistentních materiálů s nízkou
hladinou mykotoxinů. Práce se také zaměřily na vývoj nových materiálů se specifickou
kvalitou produkce a rozvoj metod hodnocení kvality. Probíhalo studium možností redukce
výskytu potravinových alergenů. Práce v roce 2019 proběhly podle plánu.

2020
Plánuje se pokračovat podle schválené DKRVO, konkrétně prací na aktivitách:
Akt. 1. Získávání genových zdrojů se zaměřením na odolnost k biotickým a abiotickým
stresům
Akt. 2. Testování genových zdrojů k jednotlivým stresům – infekční testy na rezistenci
k významným biotickým stresům, testy na toleranci k významným abiotickým stresům
(mrazuvzdornost, suchovzdornost)
Akt. 3. Charakterizace jednotlivých genotypů z hlediska jejich genetické diverzity se
zaměřením na vytvoření donorů s kombinovanou rezistencí. Popsání a následné
vyhodnocení nových zdrojů a doplnění staršího sortimentu s ohledem na vhodnost
k šlechtitelskému využití
Akt. 4. Studium možností redukce výskytu potravinových alergenů. Vyhledávání mutantů
s výskytem nulových alel pro geny gliadinů, studium jejich dopadu na alergenitu pro osoby
s citlivostí na lepek a technologickou jakost. Pyramidování nulových alel gliadinů s cílem
dosáhnout redukce alergenity pšenice
Akt. 6. Vývoj a ověření metod pro efektivní hodnocení rezistence vůči stresovým faktorům
Akt. 7. Výběr zdrojů rezistence vůči biotickým a abiotickým stresům a vytváření zdrojů
kombinované rezistence a jejich další využití
Akt. 8. Vývoj a využití nových biotechnologických metod v tvorbě genotypů s vysokou
rezistencí vůči biotickým a abiotickým stresům
Akt. 9. Výzkum výskytu a škodlivosti fuzarióz u vybraných druhů čeledí Poaceae a Fabaceae
Akt. 11. Tvorba šlechtitelských materiálů s definovanou jakostí
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1.2

Celkové výstupy DKRVO
1.2.1

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

Uvádějte pouze výsledky, které byly v roce 2019 uplatněny a budou zadány do IS VaVaI
s rokem uplatnění 2019. Uvádějte všechny výsledky bez ohledu na jejich dedikaci.
1.2.1.1 veškeré výsledky
Druh výsledku

Jimp. (Q1 a Q2)

Patent (P)

Plánovaný počet na
0
rok 2019
Skutečný počet za
1
rok 2019
Plán na rok 2020

0

Celkem

0

0

0

1

0

0

Komentář: zdůvodněte případné disproporce mezi počtem plánovaných a skutečných
výsledků

1.2.2

dle RIV

1.2.2.1 veškeré výsledky (Definice druhů výsledků podle samostatné přílohy č. 4 Metodiky
17+ )
Druh
výstupu*
Plánovaný
počet na
rok 2019
Skutečný
počet za
rok 2019
Plán
na
rok 2020

Jimp
(Q3/ Jsc Jost B C D G H N Z
Q4)

F

S V**

R A E M

W O

Celkem

2

5

2

1

1

11

2

22

2

1

1

28

2

5

2

1

1

11

* druhy výsledků byly aktualizovány podle Samostatné přílohy č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných
organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne
8. února 2017 č. 107 „Definice druhů výsledků“, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne
29. 11. 2017 č. 837
** jedná se pouze o výsledek typu souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn), který může být jedním
z vyžádaných výsledků projektů aplikovaného výzkumu s účelovým nebo smluvním financováním
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Komentář: zdůvodněte případné disproporce mezi počtem plánovaných a skutečných
výsledků Pokud nebyl výsledek v době předložení Žádosti DKRVO definován příslušnou
kolonku na rok 2019 proškrtněte. Do kolonky Jost., uveďte Jrc.

1.3

Seznam výzkumných záměrů řešených v roce 2019

VZ01 Aplikovaný výzkum šlechtitelských metod pro udržitelný rozvoj agrárního sektoru

1.4

Členění týmu naplňující DKRVO v roce 2019 s výhledem na rok 2020

Klasifikační skupina

Vědecko-výzkumný
pracovník
Technik ve výzkumu
Student
Režijní zaměstnanec
Celkem

Pracovní
úvazek (FTE)
v roce 2019

Počet osob
v roce 2019

Plánovaný
počet osob
v roce
2020

Plánovaný
pracovní
úvazek
(FTE)
v roce
2020

8

5

8

5

8
4
3
23

3,4
0,8
0,7
9,9

8
4
3
23

3,4
0,8
0,7
9,9

Komentář:

1.5

Rozpočet DKRVO (v tis. Kč)

Institucionální
podpora ze
státního
rozpočtu
Plán na rok
5056
2019
Skutečnost
za
rok 5309
2019
Plán na rok
5309
2020
1

Účelová
podpora
ze
Zahraniční Smluvní
státního
zdroje
výzkum
rozpočtu

Jiné zdroje
(prostředky
Celkem
z
hospodářské
činnosti)

710

0

4100

1500

11366

662

0

4100

3109

13180

728

0

4100

1500

11637

např. prostředky z hospodářské činnosti
5
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1.5.1

Celkové náklady (v tis. Kč)
Celkové náklady

Osobní
náklady
nebo výdaje
Náklady
nebo výdaje
na pořízení
hmotného a
nehmotnéh
o majetku
Další
provozní
náklady
nebo výdaje
Náklady
nebo výdaje
na služby
Doplňkové
náklady
nebo výdaje
CELKEM

Plán na
rok 2020

Z toho institucionální
podpora
Plán na
Skutečnost
Plán na
rok
za rok 2019 rok 2020
2019

Plán na
rok 2019

Skutečnost
za rok 2019

7000

7777

7000

2750

2786

2750

0

0

0

0

0

0

2000

2201

2000

1150

1177

1150

300

332

300

170

178

170

2000

2217

2000

1239

1240

1239

11300

12527

11300

5309

5381

5309

Poznámka: členění nákladů bylo upraveno dle aktuálního znění Zákona č. 130/2002 Sb.
Komentář:
Instituciální podpora byla čerpána podle plánovaných ukazatelů. Mírné navýšení
osobních nákladů, dalších nákladů, nákladů na služby a doplňkových nákladů bylo
pokryto z vlastních zdrojů z hospodářské činnosti.
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1.6

Smluvní výzkum a vývoj

Prostředky ze smluvního výzkumu (v tis. Kč):
Plán na rok 2019

Skutečnost za rok 2019

4100

4100

Plán na rok 2020
4100

Smluvní partneři SELGEN, a.s. a Oseva Uni a.s. návaznost na výzkumný záměr č. 001 Aplikovaný výzkum šlechtitelských metod pro udržitelný rozvoj agrárního sektoru. Výzkum se
týkal testování genotypů polních plodin na odolnost proti chorobám a škůdcům a na kvalitu
Pozn.: smluvní výzkum je definován v kapitole 6 Metodického pokynu k vyplnění Přílohy 1
DKRVO na období let 2018 - 2022 na straně 10.

1.7

Poradenství a vzdělávání

Indikátory
Počet
odborných a
populárněnaučných
aktivit
Počet médií
využitých
k popularizaci
výzkumné
činnosti
Počet
platforem a
jejich činnost
CELKEM

Indikativní
hodnota
2018 -2019*

1

Skutečnost
za rok 2019

1

Skutečnost za
rok 2018 2019

3

Plán na
rok
2020**

Stručný
popis

1

Polní den
Příběh
potravin 2018
+2019,
konference
Pšenice 2018

1

0

1

0

0

0

0

0

2

1

4

1

ČT, pořad
Cestou za
chutěmi 2018

* Viz údaj v tabulce kapitoly 7, Přílohy 1 žádosti o DKRVO, ** Plán na rok 2020 lze upravit
Komentář: V případě potřeby uveďte seznam aktivit v samostatné příloze.
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1.8

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Indikátory
Počet grantů
Horizon 2020
nebo FP9
Počet
zahraničních
grantů mimo
Horizon 2020
nebo FP9
Počet zapojení
do projektů
ERA NET

Indikativní
hodnota 2018 2019*

Skutečnost
za rok 2019

Skutečnost
za rok
2018 - 2019

Plán na
rok
2020**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stručný
popis

0

0

Smlouva o
spolupráci
Počet
s firmou
formálních
Juha
2
2
2
2
dohod o
(Finsko) a
spolupráci
Florimond
Desprez
(Francie)
* Viz údaj v tabulce kapitoly 8, Přílohy 1 žádosti o DKRVO, ** Indikativní hodnotu na rok 2020
lze upravit

Aktivity VO
Kolektivní členství VO v
nevládních mezinárodních
organizacích VaVaI
Individuální členství zástupců
VO v nevládních
mezinárodních organizacích
výzkumu a vývoje
Další formy mezinárodní
spolupráce

Specifikace aktivity
nejsou

nejsou

nejsou

Komentář:
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1.9

Lidské zdroje

Indikátory
Počet studentů
doktorského
studijního
programu, kde
jsou VO
konzultačním
pracovištěm
Podíl mladých
výzkumných
pracovníků do 35
let zapojených do
výzkumné činnosti

Indikativní
hodnota*
na rok 2018
- 2019

1

8

Skutečnost
za rok 2019

1

Skutečnost
za rok 2018 2019

1

7

7

Plán na
rok
2020**

Stručný popis

1

PhD student
kombinovanéh
o studia

7

Do výzkumné
práce se
zapojují
absolventi VŠ
a VOŠ formou
zkrácených
úvazků

Počet návrhů
mladých
pracovníků do
0
0
0
0
0
soutěží o ocenění
mimořádných
výsledků ve VaVaI
Počet a (podíl)
zahraničních
výzkumných
0
0
0
0
0
pracovníků
zaměstnaných ve
VO
Počet a (podíl)
českých
výzkumných
pracovníků
0
0
0
0
0
pracujících
v zahraničních
výzkumných
organizacích
* Viz údaj v tabulce kapitoly 9, Přílohy 1 žádosti o DKRVO, ** Plán na rok 2020 lze upravit
Komentář: ve smyslu požadavků uvedených v kapitole 9.2 Metodického pokynu k vyplnění
Přílohy 1 DKRVO na období let 2018 - 2022 na straně 11.
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2. ODDÍL B - VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY

2.1

Popis řešení jednotlivých výzkumných záměrů v roce 2019 s výhledem na
rok 2020

Číslo výzkumného záměru

001

Název výzkumného záměru

Aplikovaný výzkum šlechtitelských metod pro udržitelný
rozvoj agrárního sektoru

Hlavní řešitel

2.1.1

Ing. Tibor Sedláček

Plnění jednotlivých aktivit v roce 2019 a jejich porovnání s plánem:

Aktivita č. 1 – název: Získávání genových zdrojů se zaměřením na odolnost k
biotickým a abiotickým stresům
Postup řešení:
V průběhu řešení pokračovalo získávání genových zdrojů ozimé a jarní
pšenice z institucí s národním a mezinárodním významem. Významné
genové zdroje jsou získávány ve spolupráci s Výzkumným ústavem
rostlinné výroby vvi, oddělením genové banky a ZVÚ Kroměříž. Dále
spolupracujeme s mezinárodní organizací CIMMYT (Mexiko) a využíváme
nabídky kolekcí jarních pšenic se zaměřením na odolnost k listovým
skvrnitostem a fusariu.
Dosažené poznatky:
Byly získány nové genotypy se zvýšenou odolnosti k fusariózám klasu.
Dále byly získány kolekce pšenic původem z CIMMYT s odolností
k listovým skvrnitostem, fusariu a suchu. Byly získány nové genotypy
ozimých pšenic z oblasti Ukrajiny a Ruska, které mají zlepšenou odolnost
Popis plnění
vůči vyzimování.
za rok 2019
Konkrétní přínosy řešení:
Testování genových zdrojů z oblastí s vysokým infekčním tlakem
jednotlivých patogenů (například fusaria v Číně) může výrazně pomoci
v hledání vhodných zdrojů odolnosti.
Způsoby využití výsledků:
Získané materiály budou namnoženy v řádkových školkách. Jejich
vlastnosti budou ověřovány v provokačních pokusech a v přirozených
podmínkách ČR.
Období řešení:
Leden – únor: korespondence, objednávka osiv kolekcí jarní a ozimé
pšenice
10
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Březen – duben: výsev, množení kolekcí
Duben-Květen – polní hodnocení
Červen – Srpen: sklizeň pokusných parcel
Září – Říjen – vyhodnocení pokusů, příprava na setí ozimů, setí ozimů

Plán na
2020

Náplň aktivity:
Pokračování v získávání nových genových zdrojů,
setí a ošetřování výběrových parcel;
rok výběr vhodných zdrojů odolnosti pro podmínky ČR

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Období řešení:
leden – prosinec 2020.
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 2 – název: Testování genových zdrojů k jednotlivým stresům – infekční
testy na rezistenci k významným biotickým stresům, testy na toleranci k významným
abiotickým stresům (mrazuvzdornost, suchovzdornost)
Postup řešení:
- Ječmen ozimý
Polní infekční test odolnosti listovým skvrnitostem (Lužany, CZ)
Polní infekční test odolnosti k BYDV (Ruzyně, CZ)
Polní infekční test odolnosti k BaYMV (Aschersleben, DE)
Nádobový test zimovzdornosti (Lužany, CZ)
Polně-laboratorní test mrazuvzdornosti (Lužany, CZ)

Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky:
V polním infekčním testu odolnosti k list. skvrnitostem bylo zařazeno 144
odrůd a linií (9 záhonů W.-Plotmatik), test z jarního výsevu s podkládáním
slámy byl zcela zničen přísuškem a tudíž nehodnotitelný. Ve školkách
z podzimního výsevu se od konce května začala rychle šířit rez ječná, při
konečném hodnocení 7.6. byla nejsilněji napadena odrůda Azrah (včetně
podklasového internodia - 1b.). Ostatní listové choroby se vyskytly slabě
(HS a NEP bodované, Ryncho jen ojediněle, nebodováno) nebo se
nevyskytly vůbec (Padlí). Výskyt RLS byl velmi slabý (jen na starších, již
přirozeně odumírajících listech).
PIT odolnosti k BYDV ve VÚRV Rraha-Ruzyně slouží jako referenční test
pro MAS pomocí metody V4P (otestováno 10 linií).
PIT odolnosti k BaYMV v Institut für Phytopathologie Aschersleben slouží
jako referenční test pro MAS pomocí metody V4P (otestováno 20 linií).
V nádobovém testu zimovzdornosti bylo otestováno 55 odrůd a linií,
v přirozených podmínkách nebylo dosaženo dostatečné zásahové teploty,
nedošlo k dostatečnému rozlišení odolných a citlivých materiálů.
11
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V polně-laboratorním testu mrazuvzdornosti bylo otestováno 68 odrůd a
linií. V průměru 3 odběrů (po 2 opakováních) bylo dosaženo výsledků velmi
dobře rozlišujících odrůdovou mrazuvzdornost ve zkoušeném sortimentu.
Nejodolnější odrůdou registrovaného sortimentu stále zůstává kontrolní
odrůda Lester.
Konkrétní přínosy řešení:
Odrůda Belissa vykazovala celkově nejlepší zdravotní stav – zařazení do
sortimentu vhodných GZ.
PIT odolnosti k BYDV a BaYMV umožnily porovnat výsledky testů
odolnosti k virózám metodou V4P.
Z testů mrazuvzdornosti vyplývá klesající trend odolnosti ke stresům zimy
u odrůd v registračních zkouškách ČR. 2 materiály z MPZ (ŠS Lužany)
prokázaly mírně lepší mrazuvzdornost, než kontrolní odrůda Lester (SGL12002B/18 a SG-L 8139/18).
Způsoby využití výsledků:
Výsledky testů jsou poskytovány ÚKZÚZ Brno NOÚ a šlechtitelským
pracovištím.

Plán na rok
2020

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Období řešení:
Leden – srpen bonitace a vyhodnocení testů s ozimým ječmenem 2019.
Září – prosinec zpracování publikací, poskytování výsledků, založení a
podzimní hodnocení testů s oz. ječmenem pro sklizňový rok 2020.
Leden – srpen bonitace a vyhodnocení testů s ozimým ječmenem 2020.
Září – prosinec zpracování publikací, poskytování výsledků, založení a
podzimní hodnocení testů s oz. ječmenem pro sklizňový rok 2021.
Období řešení:
leden – prosinec 2020
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 3 – název: Charakterizace jednotlivých genotypů z hlediska jejich genetické
diverzity se zaměřením na vytvoření donorů s kombinovanou rezistencí. Popsání a
následné vyhodnocení nových zdrojů a doplnění staršího sortimentu s ohledem na
vhodnost k šlechtitelskému využití

Popis plnění
za rok 2019

Postup řešení:
Genové zdroje získané v rámci aktivity 1 byly v roce 2019 fenotypově
hodnoceny v polních mikroparcelkových pokusech. Byly sledovány
základní agrotechnické vlastnosti (ranost, výška rostlin, poléhání) a
odolnosti k přirozeně se vyskytujícím patogenům. Vybrané genotypy byly
12
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rovněž testovány ve fytoškolkách s umělou infekcí. Takto byly hodnoceny
odolnosti k nejvýznamnějším patogenům pšenice – Rez pšeničná, Rez
plevová, Padlí travní, Rez travní.
Genové zdroje trav získané v předchozích letech byly v roce 2019
průběžně hodnoceny v polních pokusech bez umělé inokulace. Ve
výběrových parcelách byl hodnocen celkový zdravotní stav jednotlivých
genotypů a jejich odolnost vůči rzím a listovým skvrnitostem.
V trávníkových pokusech byla zjišťována rezistence jednotlivých populací
vůči kornatce travní a plísni sněžné, hodnocena byla i jejich
suchovzdornost.
Dosažené poznatky:
Testované genové zdroje obsahují geny rezistence vůči všem sledovaným
chorobám i abiotickým stresorům, ale kombinovaná rezistence vůči více
stresorům současně je výjimečná. Bude nutné provádět cílené kombinační
křížení.
Konkrétní přínosy řešení:
Testování genových zdrojů přináší zvyšování genetické variability
využitelné pro získávání nových vhodných genotypů, adaptovaných na
variabilní stresové prostředí. Podstata jednotlivých odpovědí na sledované
stresy se může lišit, tudíž je možné jejich kombinací získávat nové lépe
adaptované genotypy.
Podařilo se získat dostatečné množství zdrojů rezistence vůči působení
biotických i abiotických stresorů.
Způsoby využití výsledků:
Vybrané genotypy s vyšší úrovní rezistence vůči jednotlivým stresorům
byly sklizeny/naklonovány a budou využity pro cílené kombinační křížení.
Období řešení:
Leden – únor: hodnocení dosažených výsledků a výběr genotypů pro
kombinační křížení; příprava osiva pro jarní zásev; příprava inokula pro
umělé infekce
Březen – duben: hodnocení polní zimuvzdornosti trav, sesazování PCbloků trav; výsev polních fytoškolek
Duben-Květen: polní hodnocení
Červen – Srpen: sklizeň pokusných parcel
Září – Říjen: vyhodnocení pokusů, příprava na setí ozimů, setí ozimů
Listopad- Prosinec: Vyhodnocení jarních pšenic a příprava na setí

Plán na rok
2020

Náplň aktivity:
Trávy: Pokračování v hodnocení rezistence genových zdrojů,
výsadby a ošetřování výběrových parcel a klonů;
zakládání, ošetřování a hodnocení trávníkových pokusů,
kombinační křížení vybraných genotypů
13
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Pšenice: Získávání nových genotypů, evidence zapojení do testovacích
souborů; verifikace výsledků předchozích ročníků; testy s umělou infekcí;
výběr vhodných zdrojů odolnosti pro podmínky ČR

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Období řešení:
leden – prosinec
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO

oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 4 – název: Studium možností redukce výskytu potravinových alergenů
Postup řešení:
V dřívějším období nalezené donory nulových alel gliadinů Apulia, Darius,
Est Motlin, Florence Aurora, Touzelle byly namnoženy a optimalizovanou
technikou A-PAGE byla ověřena přítomnost nulových alel. Byly navrženy
a provedeny kombinace křížení donorů s kulturními materiály pro
introdukci nulových alel. Byly navrženy a provedeny kombinace křížení
donorů navzájem pro kumulaci nulových alel s cílem ověřit redukci
alergenity.

Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky:
Nalezené donory nulových alel gliadinů Apulia, Darius, Est Motlin, Florence
Aurora, Touzellese se z agrotechnického hlediska jeví jako značně
extenzivní a pro podmínky ČR nevyhovující. Nulové alely gliadinů je
nezbytně nutné přenést do kulturních genotypů adaptovaných na
podmínky ČR. Pro testy pekařské kvality a alergenity se nepodařilo získat
dostatečné množství materiálu, který bude nutno dále namnožit.
Konkrétní přínosy řešení: Byly namnoženy a ověřeny donory nulových
alel gliadinů. Byly provedeny kombinace křížení s kulturními materiály a
donorů navzájem.
Způsoby využití výsledků: Výsledky budou dále využity ve výzkumu a
vývoji nových genotypů pšenice se sníženou imunogenní zátěží. Donory
budou realizovány v RIV formou Gfunk.
Období řešení:
leden-prosinec

Plán na rok
2020

Náplň aktivity: Pěstování F1 generace v mimovegetačním období
2019/2020 v Chile. Výsev F2, individuální výběry rostlin s dobrými
agrotechnickými vlastnostmi. Množení donorů. Provedení testů pekařské
kvality a alergenity donorů.
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Období řešení: leden-prosinec
Zdroj
financování
aktivity
Komentář

V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Akt. 5. Studium virulence významných patogenů a využití poznatků při tvorbě
rezistentních genotypů
Postup řešení:
V roce 2019 pokračovalo studium virulence vybraných patogenů ječmene
(BaYMV-komplex, BYDV, Ramulariová skvrnitost) a byly využity donory
rezistencí pro křížení a tvorbu genotypů s kombinovanou odolností.
Pokračovala selekce a vyhodnocování linií s odolností založenou geny
rym4 (BaYMV-komplex) a Ryd2 (BYDV) kombinovanou s nadprůměrnou
odolností k vyzimování.
Dále pokračovalo vyhledávání genových zdrojů se šlechtitelsky využitelnou
odolností RLS (Ramularia collo-cygni).
Dosažené poznatky:
Linie ozimého ječmene s kombinovanou odolností založenou geny rym4
(BaYMV-komplex) a Ryd2 (BYDV) obecně dosahují střední až nižší
odolnosti ke stresům zimy. Pro dosažení cíle vytvoření materiálu
s kombinovanou rezistencí k virózám a nadprůměrnou odolností ke
stresům zimy byly využity materiály z výstupní kolekce projektu NAZV
QJ1310055 (končil 2017). Byl zahájen výběr linií pro PUV Gfunk2021/2,
proto byl založen pokus PZ VIR 2019/20 (LU, VE, RU).
Výskyt listových skvrnitostí u ozimého ječmene včetně RLS byl v roce 2019
Popis plnění
slabý, nepodařilo se vyhledat v domácím ani světovém sortimentu nový
za rok 2019
materiál s vyšší odolností k RLS.
Konkrétní přínosy řešení:
V rámci DKRVO byly za použití metody molekulární identifikace genů
rezistence k virové zkrslosti ječmene a komplexu žluté mozaiky ječmene
V4P testovány 2 kolekce – 1) ZkV Vir. + nový sortiment a 2) ZkV slad.
V 1. kolekci z 73 otestovaných linií a odrůd mělo požadovanou kombinaci
genů rym4 / RYd2 43, u 5 linií byl identifikován gen rezistence k BYDV
RYd2 bez genu rezistence k BaYMV.
V 2. kolekci bylo otestováno 72 linií, z toho u 68 byl identifikován gen rym4,
žádný materiál z této kolekce neměl gen RYd2.
Bylo nakříženo 5 nových kombinací (rym4 x RYd2, z toho 1 + slad.).
Způsoby využití výsledků:
Pro dosažení cíle vytvoření ječmene ozimého s kombinovanou rezistencí
k BaYMV-komplexu, k BYDV a nadprůměrnou odolností ke stresům zimy
budou nadále využívány materiály z výstupní kolekce projektu NAZV
QJ1310055. Linie otestované v rámci této aktivity budou postupně
15
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předávány ke šlechtitelskému využití. V rámci PUV bude vybráno několik
vzorků (min. 2) k uložení v GB VÚRV - Gfunk2021/2 (dosaž. 2021,
impl.2022)
Nadále bude sledován domácí i světový sortiment ječmene s cílem získat
genový zdroj s vyšší odolností k RLS.
Období řešení:
Leden – srpen bonitace a vyhodnocení testů s ozimým ječmenem 2019.
Září – prosinec zpracování publikací, poskytování výsledků, založení a
podzimní hodnocení testů s oz. ječmenem pro sklizňový rok 2020.
Náplň aktivity:
Výběr kolekce ke šlechtitelskému využití s kombinovanou rezistencí
BaYMV a BYDV.
Leden – srpen bonitace a vyhodnocení testů s ozimým ječmenem 2020.
Plán na rok
Září – prosinec zpracování předávacího protokolu, poskytování výsledků,
2020
založení a podzimní hodnocení testů s oz. ječmenem pro sklizňový rok
2021.
Období řešení:
leden – prosinec 2020
Zdroj
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
financování
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
aktivity
Komentář
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny
Aktivita č. 6 – název: Vývoj a ověření metod pro efektivní hodnocení rezistence vůči
stresovým faktorům
Postup řešení:
Dále byly rozvíjeny a testovány nové postupy hodnocení ozimých pšenic
vůči mrazu. Testování vychází ze známých postupů testů
mrazuvzdornosti, které jsou doplněny snímkováním testovaných rostlin po
zásahu mrazem. Hodnocení odolnosti je prováděno kvalifikovaným
odhadem hodnotitele současně s obrazovou analýzou snímku.

Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky:
Byla zaznamenána variabilní reakce vybraných genotypů na mrazový stres
jak symptomatickým hodnocením, tak obrazovou analýzou. Mezi postupy
byla zaznamenána dobrá korelace (70 %). Byly získány informace o úrovni
mrazuvzdornosti genových zdrojů.
Konkrétní přínosy řešení:
V případě využití hodnocení mrazuvzdornosti pomocí obrazové analýzy je
přínosem větší objektivita a rychlost hodnocení. Uvedená metoda má i
možnosti budoucí automatizace. Znalost úrovně mrazuvzdornosti ozimých
pšenic je důležitá pro výběr vhodných genotypů pro podmínky ČR a tím
účinně snížit riziko vymrznutí.
Způsoby využití výsledků:
16
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Výsledky budou využity pro další rozvoj metody hodnocení
mrazuvzdornosti – přístrojové vybavení, software, úprava postupu testu.
Dále výsledky zpřesňují poznatky o mrazuvzdornosti testovaných
genotypů a odhadu rizika vyzimování.
Období řešení:
Leden – únor: hodnocení přežití rostlin po mrazovém zásahu
Březen – duben: datová analýza
Červen – Srpen: úprava snímkovacího zařízení
Září – Říjen: zakládání nových testů mrazuvzdornosti - mikrosadbovače
Listopad- Prosinec: mrazové testy

Plán na rok
2020

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Náplň aktivity:
Testování nových genotypů s dobrou odolností k mrazu;
technického vybavení a metody testování mrazuvzdornosti

úprava

Období řešení:
leden – prosinec
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 7 – název: Výběr zdrojů rezistence vůči biotickým a abiotickým stresům a
vytváření zdrojů kombinované rezistence a jejich další využití
Postup řešení:
V roce 2019 proběhlo hodnocení potomstev rostlin vybraných na základě
hodnocení odolnosti k chorobám a k abiotickým stresům. Pro další
šlechtitelské využití byly vybrány materiály s dobrou odolností k chorobám
a suchu.

Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky:
Na základě posouzení agronomických znaků (délka, výnos zrna) byly
vybrány materiály s dobrou rezistencí k chorobám (fuzariózy klasu a rzi)
k dalšími hodnocení zaměřenému a výnos a celkovou adaptabilitu. Byly
založeny pokusy vybraných materiálů na dvou lokalitách podzim 2019.
Konkrétní přínosy řešení:
Materiály mají vysokou úroveň rezistence k chorobám. Po otestování jejich
výnosového potenciálu budou vybrané materiály využity k dalšímu křížení
nebo předány do genové banky k hodnocení a následného využití jako
funkční vzorek.
Způsoby využití výsledků:
šlechtitelské využití,
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Období řešení:
leden-červen: polní a laboratorní hodnocení genetického materiálu,
červenec – prosinec: sklizeň a setí maloparcelkového pokusu

Plán na rok
2020
Zdroj
financování
aktivity
Komentář

leden - červenec: Hodnocení pšenice a ječmene s kombinovanou
rezistencí
červenec – prosinec: Selekce linií, posklizňové rozbory, výsev nových
pokusů
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO

oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 8 – název: Vývoj a využití nových biotechnologických metod v tvorbě
genotypů s vysokou rezistencí vůči biotickým a abiotickým stresům
Postup řešení: Byla dále optimalizována technika produkce dihaploidních
linií pomocí kultivace izolovaných mikrospor. U řepky byla odebrána
v polních podmínkách poupata ve fázi cca 3mm, kdy mikrospory byly
v pozdně jednojaderné fázi. Poupata byla povrchově sterilizována a poté
bylo provedeno chladové působení v médiu NLN při 4 °C po dobu 7 dní.
Poté bylo postupováno metodou dle Vyvadilové et. al. ISBN – 978-8087011-80-5. Chladové působení několikanásobně zvyšovalo produktivitu
metody a běžně jsou získávány zcela dostačující počty embryí. Dále však
problematickým bodem metody zůstává regenerace rostlin z embryí, kde
selhal pokus navodit regeneraci pomocí hormonu kyseliny giberelové za
současného chladového působení.
Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky: Pomocí chladového působení na poupata řepky
v optimální fázi lze výrazně zvýšit produktivitu metody produkce
dihaploidních linií pomocí kultivace izolovaných mikrospor. Pokus navodit
regeneraci celistvých rostlin pomocí hormonu kyseliny giberelové za
současného chladového působení se ukázal jako neúčinný.
Konkrétní přínosy řešení: chladové působení na poupata řepky
v optimální fázi výrazně zvyšuje produktivitu metody.
Způsoby využití výsledků: Využití zavedené techniky produkce
dihaploidních linií při efektivnější produkci genotypů s vysokou rezistencí
vůči biotickým a abiotickým stresům.
Období řešení: leden-prosinec

Plán na rok
2020

Náplň aktivity: Další optimalizace techniky produkce dihaploidních linií
řepky. Bude testován vliv dalších fytohormonů a jiného fázování
abiotického stresu jako náhrada pracovně náročné techniky mechanického
18
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stresu zastřiháváním děložních lístků. Dále budou testovány změny
kompozice kultivačního média.
Období řešení: leden-prosinec
Zdroj
financování
aktivity
Komentář

V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 9 – název: Výzkum výskytu a škodlivosti fuzarióz u vybraných druhů čeledí
Poaceae a Fabaceae
Postup řešení:
Pro výzkum výzkum výskytu a škodlivosti fuzarióz u vybraných druhů
čeledi Poaceae a Fabaceae bylo vytvořeno vlastní inokum ze sběru
z různých oblastí ČR, založen pokus a provedena vlastní umělá infekce
suspenzí s konidiemi rodu Fusarium. U vysetých materiálů z čeledi
Poaceae a Fabaceae byl následně hodnocen stupeň napadení částí rostlin
(Poaceae – hodnocení napadení klasu a zrna, Fabaceae – napadení
lusku).
Suspenzní inokulum bylo vytvořeno dle metodiky Agotest Fyto, s.r.o.
Kroměříž, 2012 a aplikováno dle Chrpová at al., 2015. Po aplikaci bylo
dbáno na udržení stálé vlhkosti porostu pomocí závlahy. Hodnocení
symptomů bylo provedeno ve 3 termínech od provedení inokulace v 7denních intervalech, první hodnocení započalo 14. den po inokulaci. Pro
hodnocení byla využita stupnice hodnocení ÚKZÚZ, kdy 9=méně než
5%napadení a 1=více než 95% napadení). Materiály byly v době zralosti
sklizeny pro vyhodnocení redukce výnosových prvků.
Popis plnění
za rok 2019

Dosažené poznatky:
Infekce byla provedena u všech vysetých materiálů, použití závlahy
napomohlo šíření infekce. Průměrná konečná hodnota hodnocení byla
mezi hodnotami 3-4. Infekce tedy proběhla velmi silně. Byla potvrzena
vyšší tolerance u registrovaných odrůd pšenice ozimé (Carmina, Turandot,
Viki), konečné hodnocení napadení (6). Byly nalezeny perspektivní
genotypy pšenice, které budou dále testovány a využity pro křížení nebo
přihlášeny jako možné rezistentní odrůdy do státních zkoušek.
Konkrétní přínosy řešení:
Zjištěné poznatky o náchylnosti/rezistenci vybraných druhů čeledi
Fabaceae a Poaceae mohou být použity pro popis změny šíření patogena
v ČR a jako popis změny jeho populace. Získané rezistentní genotypy
slouží jako rodičovské odrůdy pro vývoj rezistentních odrůd k patogenu.
Náchylné materiály jsou využity pro tvorbu nového inokula pro další
testování.
Způsoby využití výsledků:
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Publikace a přednášky pro odbornou veřejnost, vývoj materiálů vhodných
pro šlechtění rezistentních odrůd vůči patogenu, populační studie výskytu
Fusarioz v ČR, základ pro sbírku patotypů.
Období řešení:
Leden–duben: setí jarních materiálů, příprava a namnožení inokula pro
vytvoření suspenze
Květen–srpen: infekce inokulem, hodnocení napadení, sklizeň materiálu
Náplň aktivity:
Leden–duben: získání izolátů z napadených zrn (leden – únor), množení
inokula, vysetí jarních materiálů (březen – duben).
Plán na rok
2020

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Květen–srpen: infekce inokula, hodnocení napadení, výběr vhodných
rezistentních genotypů
Září–prosinec: setí perspektivních genotypů, zpracování výsledků,
publikační činnost
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny

Aktivita č. 11 – název: Tvorba šlechtitelských materiálů s definovanou jakostí
Postup řešení: Práce se zaměřily na získání genotypu ozimého ječmene
s akceptovatelnou sladovnickou kvalitou.
Na podzim 2018 byly založeny a v roce 2019 vyhodnoceny polní pokusy a
testy víceřadých odrůd a linií s rodiči z evropského katalogu sladovnických
odrůd. Pokus byl hodnocen na 3 lokalitách. U těchto linií byly zkoušeny
pěstitelské vlastnosti, výnosové parametry, odolnost abiotickým stresům
(mrazuvzdornost a zimovzdornost pomocí polních a polně-laboratorních
metod) i biotickým stresorům (virózám detekčním systémem V4P).
Bylo provedeno křížení GZ sladovnické kvality.
Popis plnění
za rok 2019
Dosažené poznatky:
Odrůdy ječmene dosahující sladovnických parametrů i v podmínkách s
přísuškem mohou zabránit nedostatku surovin pro sladovny v podmínkách
měnícího se klimatu. O materiály tohoto typu již projevil zájem
zpracovatelský průmysl. Jednou z cest dosažení tohoto cíle je šlechtění
ozimé formy ječmene, která využitím zimní vláhy snáze překoná stres
jarního sucha a dřívějším dozráváním se může vyhnout pozdnějším
přísuškům snižujícím kvalitu u odrůd jarní formy ječmene.
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Otestováno bylo 18 linií z vlastního křížení. Jako standardy výnosu byly do
pokusu zařazeny 2 šestiřadé kontroly ze státních zkoušek ČR, jako
standarda pro kvalitu byla zařazena 2-řadá KWS Ariane.
Byly nakříženy 2 kombinace mezi 6-řadými ozimými odrůdami a liniemi.
Konkrétní přínosy řešení:
Vyhodnocením pokusu PZ slad byly zjištěny výnosové parametry
zařazených odrůd a linií – nejvýnosnější byla linie SG-L 9001/16 (Alinghi
x SG-L 5003/06) s průměrným výnosem 103,2% na průměr
nesladovnických standard (KWS Meridian a Belissa). Do VÚPS Brno byly
předány vzorky ke sladování (10 + 1 standarda). Nejlepších parametrů
USJ dosáhla linie SG-L 8030/A/18 (Azurel x SG-L 5003/06) – přijatelný
obsah β-glukanů i extrakt, která měla v pokusu výnos 94,4%/øSt. A byla
zařazena do kolekce GZ.
Způsoby využití výsledků:
Potomstva 2 kombinací mezi 6-řadými ozimými odrůdami budou dále
vedena a hodnocena v rámci DKRVO.
Období řešení: Ieden-prosinec

Plán na rok
2020

Zdroj
financování
aktivity
Komentář

Náplň aktivity
Leden – červenec bonitace a vyhodnocení pokusů s ozimým ječmenem
2019, křížení 6-řadých odrůd (GZ slad. jakosti z FR) s vlastními 6-řadými
liniemi.
Srpen – prosinec odeslání vzorků na sladování, založení a podzimní
hodnocení testů s oz. ječmenem pro sklizňový rok 2021.
Období řešení:
leden-prosinec
V roce 2019 byla aktivita financována z DKRVO
V roce 2020 bude aktivita financována z DKRVO
oproti původnímu plánu neproběhly žádné změny
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2.2

Celkové výstupy výzkumného záměru
2.2.1

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

2.2.1.1 veškeré výsledky
Druh výsledku

Jimp. (Q1 a Q2)

Plánovaný počet na
0
rok 2019
Skutečný počet za
1
rok 2019
Plán na rok 2020

0

Patent (P)

Celkem

0

0

0

1

0

0

Komentář: zdůvodněte případné disproporce mezi počtem plánovaných a skutečných
výsledků

2.2.2

dle RIV

2.2.2.1 veškeré výsledky (Definice druhů výsledků podle samostatné přílohy č. 4 Metodiky
17+ )
Druh
Výstupu

Jimp
(Q3/ Jsc Jost B C D G H N Z
Q4)

Plánovaný
počet na 0
rok 2019
Skutečný
počet za 0
rok 2019
Plán
na
0
rok 2020

F S

V R A E M

W O

Celkem

2

5

2 1

1

11

2

22

2 1

1

28

2

5

2 1

1

11
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2.3

Členění týmu naplňující výzkumný záměr

Klasifikační skupina

Vědecko-výzkumný
pracovník
Technik ve výzkumu
Student
Režijní zaměstnanec
Celkem

2.4

Pracovní
úvazek (FTE)
v roce 2019

Počet osob
v roce 2019

Plánovaný
počet
osob
v roce
2020

Plánovaný
pracovní
úvazek
(FTE)
v roce
2020

8

5

8

5

8
4
3
23

3,4
0,8
0,7
9,9

8
4
3
23

3,4
0,8
0,7
9,9

Náklady na výzkumný záměr v roce 2019 s výhledem na rok 2020 (v tis.
Kč)

Plán na rok 2019

Skutečnost za rok 2019

Plán na rok 2020

Institucionální
podpora
Ostatní
zdroje

5309

5309

5309

0

72

0

Celkem

5309

5381

5309

Komentář:
Náklady na výzkumný záměr mírně překročily plán. Navýšení bylo pokryto vlastními zdroji
z hospodářské činnosti.
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3. ODDÍL C - ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY NA DKRVO

3.1

C1 - Výkaz nákladů (přehled za rok 2019)
Skutečné čerpání na DKRVO (v tis. Kč)

Položka

Uznané náklady celkem

z toho institucionální podpora

2786

2750

0

0

1177

1150

145

137

33

33

Náklady na mezinárodní spolupráci

0

0

Náklady na zveřejnění výsledků

0

0

1240

1239

Osobní náklady
Pořízení dlouhodobého majetku
Materiál, drobný majetek, zásoby a odpisy
Služby
Cestovné

Doplňkové (režijní) náklady
5381

Celkem

5309

Celkem čerpané náklady (tis. Kč)

5381

z toho:

– institucionální podpora na rozvoj VO

5309

– ostatní veřejné zdroje FÚUP 2018*

0

převod do FÚUP 2019/2020*

0

– neveřejné zdroje

72

*Týká se pouze v.v.i.
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3.2

C2 – Zdůvodnění nákladových položek

Osobní náklady: 2786 tis. Kč – představují mzdy odpovídající podílu řešitelského týmu na koncepci
rozvoje, příslušné zdravotní a sociální pojištění a část pohyblivé složky mezd pracovníků.
Navýšení proti rozhodnutí jde k tíži příjemce podpory – Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
Pořízení dlouhodobého majetku:
-

-

výše uznaných nákladů uvedená v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory
na rozvoj VO na rok 2019: 0 tis. Kč
-

z toho z neveřejných zdrojů: 0 tis. Kč

-

z toho z neveřejných zdrojů: 0 tis. Kč

skutečné čerpání celkem: 0 tis. Kč

Případné změny zdůvodněte. Dále specifikujte pořízený majetek a jeho využití.
Materiál, drobný majetek, zásoby a odpisy: 1177 tis. Kč – – položka zahrnuje nákup spotřebního
materiálu a drobného majetku do pořizovací ceny 40 tis Kč. Představuje provozní náklady
spojené s laboratorní a pokusnickou činností: osiva, hnojiva, pesticidy, laboratorní chemikálie
atp.
Služby: 145 tis. Kč – představuje náklady na opravy a revize laboratorní techniky
Cestovné: 33 tis. Kč – představuje náklady na účast na vědeckých konferencích
Náklady na mezinárodní spolupráci: 0 tis. Kč
Náklady na zveřejnění výsledků: 0 tis. Kč
Doplňkové (režijní) náklady: 1240 tis. Kč – představují minimální nezbytnou režii uznaných nákladů
pro zajištění chodu společnosti
Ostatní veřejné zdroje: 0 tis. Kč
Neveřejné zdroje: 72 tis. Kč – byly tvořeny výhradně vlastními zdroji Výzkumného centra SELTON,
s.r.o. Jedná se o navýšení finančních prostředků nezbytné k zajištění naplánovaných činností
Celkem:
-

výše uznaných nákladů uvedená v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory
na rozvoj VO na rok 2019: 5309 tis. Kč
skutečné čerpání: 5381 tis. Kč
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4. ODDÍL D - SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 Přehled „národních“ projektů výzkumu a vývoje řešených v roce 2019

Příloha č. 2 Přehled projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji řešených v roce 2019
Příloha č. 3 – Pro větší přehlednost PEZ doporučujeme uvést podrobnější popis plnění
výzkumných záměrů do samostatné přílohy

V případě potřeby uveďte další přílohy.
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Příloha č. 1 Přehled „národních“ projektů výzkumu a vývoje řešených v roce 2019

Evid. ozn.
projektu

Název projektu

Poskytovatel

Objem
prostředků
ze státního
rozpočtu
(tis. Kč)

Vlastní
zdroje v
roce 2019
(tis. Kč)

MZe

230

0

MZe

480

48

710

48

Strategie
minimalizace dopadu
sucha na udržitelnou
QK1910197
produkci a
sladovnickou kvalitu
ječmene
Využití zobrazovacích
metod pro
automatické
fenotypování ve
QK1910041
šlechtění na rezistenci
k biotickým a
abiotickým stresům u
pšenice

CELKEM
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Příloha č. 2 Přehled projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji řešených
v roce 2019

Evid. ozn.
projektu

Název projektu

Zúčastněné
země

Typ
projektu a
doba jeho
trvání*

Vlastní
Dotace
zdroje
v roce 2019
v roce 2019
(tis. Kč)
(tis. Kč)

CELKEM
V roce 2019 nebyly řešeny žádné projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
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Příloha č. 3 – Podrobnější popis plnění výzkumných záměrů do samostatné přílohy
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