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Úvod  

Šlechtění je v rámci zemědělské výroby strate-
gickým odvětvím. Tak je také chápáno nejvyspělejšími 
státy světa, což se následně odráží i v jeho časté vládní 
podpoře. 

Určitě není náhoda, že hospodářsky nejvyspě-
lejší státy světa jsou kolébkou největších šlechtitel-
ských firem současnosti. Za touto skutečností není 
vždy jen případná státní podpora, ale často hlavně 
promyšlené investice společností i jedinců podnikají-
cích v zemědělství. To, k čemu se naši západní sousedé 
propracovali od druhé světové války, muselo české 
šlechtění zvládnout v krátkém horizontu posledních 
dvaceti let. Od privatizace přes hledání nových majite-
lů a obchodních vazeb, až po stabilizaci na domácím 
trhu a vybudování mezinárodní prestiže. I z tohoto 
pohledu můžeme říci, že domácí šlechtění – především 
v podobě posledního významného šlechtitelského sub-
jektu SELGEN, a.s. – uspělo.  

Jarní ječmen jako jedna z nejvýznamnějších 
polních plodin vykazuje jistá specifika, přičemž asi 
nejchoulostivější otázkou je vhodnost odrůd pro jejich 
průmyslové zpracování ve sladovnách a pivovarech. 
Selgen měl v minulosti díky svému majoritnímu vlast-
níku sladovnickému gigantu Tchecomalt pozici snad-
nější. Obrat přišel po roce 2000 s pádem Tchecomaltu 
a s příchodem nadnárodních firem do sladovnické i 
pivovarské branže. Dřívější úspěchy jsou zapomenuty a 
Selgen teď musí tvrdě bojovat o každé procento na 
trhu.  

Na domácím trhu se momentálně prosazují 2 
hlavní směry využití sladovnických odrůd: 

Odrůdy vhodné na výrobu běžných piv.  

Tento typ odrůd obvykle disponuje vyšší extrak-
tivností, vyšším proteolytickým rozluštěním a celkově 
vyšším dosažitelným stupněm prokvašení. Tyto odrůdy 
mohou nacházet výraznější uplatnění i na zahraničních 
trzích, což je dáno jejich vhodností pro moderní efek-
tivní technologie výroby piva. V tomto segmentu nabí-
zí Selgen 4 odrůdy: Sebastian, Arthur, Delphi a MUSA 
19. Odrůda Sebastian je v rámci Evropy jednou 
z nejrozšířenějších odrůd, najdete ji ve Francii (kde má 
téměř 50% trhu) ale také v Irsku, Nizozemí, Belgii, 

Rusku, Bělorusku nebo na Slovensku a Ukrajině. Její 
tržní podíly překvapí i v jižní Americe (v Chile zaujímá 
více jak 80 % pěstebních ploch). Sebastian je výsled-
kem intenzivní mezinárodní spolupráce Selgenu a také 
důkazem, že se nespoléháme jen na vlastní šlechtění a 
jsme otevřeni nadějným materiálům ze zahraničí. 
V České republice Sebastian zaujímá vedoucí příčky 
díky špičkové sladovnické jakosti, stabilnímu výnosu a 
vysoké oblibě mezi pěstiteli. Odrůdy Delphi a Arthur 
nedošly mezi sladaři většího rozšíření a jsou pěstovány 
především k využití pro krmný fond. Další odrůda 
vyšlechtěná v Selgenu - MUSA 19 byla registrována 
v roce 2012 v Uruguayji, kde si ji chopil největší svě-
tový pivovarský koncern AB InBev. V současné době je 
v této zemi pěstována na téměř 7 tisících hektarech a 
prochází posledním stupněm pivovarských zkoušek, 
které ji v případě dobrého výsledku, mohou přinést 
místo mezi nejpěstovanějšími odrůdami v tomto regio-
nu.  

Odrůdy vhodné pro výrobu „Českého piva“ 

Chráněné zeměpisné označení České pivo, bylo 
Evropskou komisí schváleno v roce 2008 a vymezuje 
podmínky, za kterých může výrobce piva používat toto 
označení pro svoje produkty. Podmínky nezbytné pro 
získání takového označení jsou jednak teritoriálního, 
jednak technologického a také surovinového rázu.  A 
právě specifické jakostní parametry odrůd jsou zásadní 
pro výběr správných materiálů pro tento druh piv. Vý-
zkumný ústav pivovarský a sladařský byl pověřen 
přesnou deklarací parametrů odrůd doporučených pro 
české pivo a pravidelně - s ohledem na nově registro-
vané odrůdy – upřesňuje listinu odrůd, které tato krité-
ria splňují. Charakter těchto piv je dán jejich chuťovou 
plností (chlebnatostí), obvykle intenzivnější barvou a 
snadnou pitelností. Selgen má v této skupině 2 odrůdy 
z vlastního šlechtění, jsou jimi Aksamit a Advent. Obě 
jsou dosud průmyslově využívány a nacházejí místo 
především u regionálních výrobců sladu.  

Novým adeptem je pak odrůda Francin, končící 
v roce 2013 registrační řízení.  O jejím povolení roz-
hodnou nejbližší týdny, nicméně po stránce sladovnic-
ké jakosti a výnosové jistoty na sebe výrazně upozorni-
la již v průběhu státních odrůdových zkoušek. 
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