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Co je nového v zemědělském 
výzkumu?

Nic!!!!!
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95 let ČAZV - oslava



5

Legislativa
PLATNÉ ZNĚNÍ

zákona č. 130/2002 Sb., ze dne 14. března 2002
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků 
§ 36b
Reprezentace aplikovaného výzkumu

(1) Reprezentace aplikovaného výzkumu je spolek sdružující právnické osoby, které jsou výzkumnými organizacemi 
a jako hlavní předmět své činnosti vykonávají  aplikovaný výzkum. Ministerstvo průmyslu a obchodu je 
oprávněno zúčastnit se založení reprezentace pro aplikovaný výzkum.

(2) Reprezentace aplikovaného výzkumu zejména
a) koordinuje aktivity svých členů v oblasti aplikovaného výzkumu,

Atd…….

Zachování Mze jako poskytovatele podpory na výzkum
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Zásadní připomínka
K § 12 odst. 2 písm. a):

a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo zemědělských druhů a zeleninových 
druhů uvedených v druhovém seznamu, s výjimkou osiva řepy a odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako 
pícnina

b) osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných rostlinných   
druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu,

Navrhované znění: 

a) osiv, která smí obsahovat osivo zemědělských druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, 
a krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu 
s výjimkou osiva řepy,

b) zrušit

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do 
oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
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Zdůvodnění úpravy či doplnění:

Šlechtitelské firmy ve snaze reagovat na společenskou poptávku vyšlechtily a na trh uvádějí nové druhy, které 
významným způsobem přispívají k diversifikaci pěstovaných druhů, jsou vhodnými meziplodinami, komponentami do 
směsí a nejsou uvedeny v druhovém seznamu. Navrhovaná úprava by odstranila současnou nejasnost v pojmech 
zemědělská a nezemědělská směs a umožnila rozšíření portfolia nabízených směsí. 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Stávající platné znění § 12 (není předmětem novely) je v souladu s právní úpravou Evropské unie, proto toto ustanovení 
nemůžeme změnit podle připomínky.
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Svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.)

• Nový zemědělsky využitelný druh – bez chorob a škůdců
• Delší doba kvetení – význam pro včelaře

• Preferuje slunná stanoviště s lehčími písčitými až 
štěrkovitými půdami. Je nenáročná na předplodinu a 
obvykle se pěstuje mezi dvěma obilninami. 

Agrosalon Země Živitelka České Budějovice 
2018 - Ocenění pro špičkové výrobky, 

splňující navíc náročná ekologická kritéria 
ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU



Odrůda řepky ozimé Obelix

- česká odrůda od českých šlechtitelů
odrůda byla vyšlechtěna v rámci sdružení „Česká řepka“

- odrůda plně adaptovaná do tuzemských podmínek
celý proces šlechtění (cca 10 let) probíhal v ČR

- odrůda s mimořádnou kvalitou oleje
vítěz soutěže
„O nutričně nejkvalitnější řepku“ 2017*

a jedna z aktuálně nejvýnosnějších liniovek
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Významné výsledky členů odboru rostlinné výroby ČAZV 
za sektor ovocnářství ve 2019

Byly registrovány a právně chráněny 3 odrůdy jabloní Kreja (ŠO 5/2019),
Slima (ŠO 6/2019) a Tophola (ŠO 7/2019), které obohatily soubor dostupných
odrůd jabloní pro pěstitele ovoce v ČR
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Rezistence škůdců proti insekticidům:
- Rezistence hmyzích škůdců proti určitým skupinám insekticidů narůstá velmi rychlým tempem (obr. 1)
- Lze ušetřit velké množství finančních prostředků, pokud zemědělci v regionech ví, které insekticidy selhávají (obr. 2)
- Lze zastavit zhoršování situace (tedy selekci rezistentních populací), když se sníží používání rezistencí ohrožených 

insekticidů
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Červené plochy a body = vysoce rezistentní populace
Modré plochy a body = rezistentní populace
Světle modré plochy a body = středně rezistentní 
populace
Žluté  plochy a body = citlivé populace
Zelené plochy body = vysoce citlivé populace
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Obr. 1 – Velice nebezpečná je situace např. u 
škůdců řepky, téměř všechny druhy škůdců vykazují 
posuny v citlivosti proti některým insekticidům

Obr. 2 – Bez plošného dobře organizovaného monitoringu vývoje situace se nedá vývoj 
rezistence zastavit ani brzdit. V současné době probíhá plošné monitorování zejména 
tam, kde je situace nejhorší, tedy u škůdců řepky. Aby se ale mohlo problémům 
předcházet, musí být monitoring rozšířen na další škodlivé organismy v dalších 
plodinách.

Chlorrpyrifos

Lambda-cyhalothrin Tau-fluvalinate

Mapy zobrazují výsledky 
testování rezistence 
českých populací 
blýskáčků k několika 
různým insekticidům v 
řepce. Po avizovaném 
zákazu některých 
účinných látek může 
nastat komplikovaná 
situace. Dostupné 
zůstanou jen insekticidy 
rezistencí ohrožené. 
Nemožnost střídat 
účinné látky jen urychlí 
vývoj rezistence  
Mapy: Rostlinolékařský portál 
ÚKZÚZ

Indoxacarb



Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných
látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými
látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika

kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845)

Doba realizace: 1.10.2018 – 30.6.2023

Celkové výdaje: 244 892 514,60 CZK

Dotace EU: 232 647 888,86 CZK



Kategorie „SPOLEČNOST“ Kategorie
„Český nápad“

Cena TA ČR
„Vývoj systémů pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě 

senzorového monitoringu porostních podmínek.“
Řešitelé: 
• AGRIO MZS s.r.o.
• Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta 
• WIRELESSINFO

Členové ČAZV podílející se na řešení projektu:
• Ing. Neudert, Ing. Lukas, doc. Smutný, prof. Křen, 

Ing. Dryšlová
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Významné úspěchy členů OVL ČAZV v minulém období

Inaktivovaná vakcína proti salmonelám u prasat.
Účinná ochrana proti této nejčastější alimentární zoonóze.
Ochrana zdraví konzumenta a personálu na jatkách či
v bourárnách.

Výroba setu ke stanovení citlivosti/rezistence gramnegativních
bakteriálních patogenů drůbeže k antimikrobikům.
Ověřená technologie vyvinuta v rámci projektů v rámci projektů
Ministerstva zemědělství ČR.
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Výzkumný ústav 
veterinárního 
lékařství, v.v.i.
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Prototyp/VÚŽV/01/2018 – Prototyp krmné směsi HUBERTIN

Tato krmná směs se v praxi využívá a vyrábí; získala na 44. ročníku agrosalonu ZEMĚ 
ŽIVITELKA v Českých Budějovicích ocenění Zlatý klas. Receptura krmné směsi pro spárkatou zvěř 
Hubertin firmy Mráz Agro vznikla ve spolupráci s VÚŽV. Receptura krmné směsi pro spárkatou zvěř 
HUBERTIN je charakteristická především tím, že obsahuje vedlejší produkty potravinářského 
průmyslu. 

Přidaná hodnota je ve vybalancovaném poměrném zastoupení těchto komponentů a v tom, že je to 
směs doplňková, tedy s možností přidání komponentů vlastních, levnějších, či lépe dostupných, 
konkrétně například obilovin nebo minerálních látek. Tím se také stává navržená krmná směs 
univerzální. 

Podmínkou jejího použití pro krmení zvířat je současně jejich neomezený přístup k pastvě či senu, 
vodě, případně k minerálním lizům.
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• Prototyp-Prototyp/VÚŽV/03/2018 – Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu
• Prototyp-Prototyp/VÚŽV/06/2018 – Aktivní drbadlo 
• Funkční vzorek FV/VÚŽV/02/2019 – Systém čištění odchozího vzduchu ze stájí prasat-

Vzduchový filtr pro chovy prasat snižující emisní zátěž - nominace exponátu v soutěži o nejlepší vystavený exponát 
zlatá medaile Animal Tech. Tento exponát byl navržen ve spolupráci s výrobcem AGE, s.r.o. Jde o jednoduché 
odlučovací zařízení připojitelné bez úprav ke stávajícím ventilačním automatikám a využitelné u starších i nových 
provozů.

• Patent 308 070 – Podlážka do venkovního individuálního boxu pro telata
• Prototyp – Prototyp/VÚŽV/01/2019 – Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité
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VMP Vario-2, efektivní systém pokládání a vyjímání hadic kapkové závlahy
Technické řešení pro manipulaci se závlahovou hadicí při jejím zapravování do půdy a 
vyjímání z půdy. Jedná se o manipulaci s hadicemi uzpůsobenými pro navinutí na zásobní 
cívku. Primárně bylo vyvinuto a je využíváno k manipulaci kapkovacích hadic při pěstování 
užitkových širokořádkových plodin, převážně brambor. 
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Členové OZTEV ČAZV z katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU v Praze 
v roce 2019 oficiálně založili Centrum polní robotiky (https://cpr.czu.cz/cs/). 



20

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o Troubsko 
Atlas olejnatých rostlin
V knize představeno 96 druhů tuzemských a exotických rostlin, z jejichž semen, 
případně plodů, jsou získávány oleje jednak pro potravinářské využití a dále jako 
mazadla, pohonné hmoty, k výrobě barev, laků, fermeží a plastických hmot. 



Certifikované metodiky
MACHÁČ R., 2018: Ochrana trav na semeno vůči plevelům.

Certifikovaná metodika 2/2018, Zubří.
- Oceněná 1. místem v soutěži „Cena ministra pro nejlepší

realizovaný výsledek výzkumu“
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Vývoj nového výrobku acdoifilního mléka s vysokou viskozitou, s novou mikrobiální kulturou

Vývoj nového způsobu výroby másla s zlepšenou 
roztíratelností a s novým způsobem balení a novým obalem.

Vývoj a zavedení inovací mléčných výrobků 
s prodlouženou trvanlivostí a s upraveným 
obsahem složek. Mlékárna Stříbro s.r.o.
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Vývoj nového výrobku acidofilního mléka s vysokou 
viskozitou, s novou mikrobiální kulturou

Vývoj nového způsobu výroby másla s zlepšenou 
roztíratelností a s novým způsobem balení a novým obalem.

Vývoj a zavedení inovací mléčných 
výrobků s prodlouženou trvanlivostí 

a s upraveným obsahem složek. 
Mlékárna Stříbro s.r.o. 
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