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Abstrakt 

V minulosti řešila OSEVA vývoj a výzkum s.r.o se sídlem v Zubří vhodnou náhradu ladem 

ležící půdy v oblasti Beskyd travami využitelnými pro energetické účely. Do výzkumu byl 

zařazen i čirok, který v současnosti nabývá na významu. Na stanovišti v Zubří byl v letech 

2017 a 2018 založen pokus se zrnovým čirokem odrůdy ‘Ruzrok’. Pokusy byly založeny 

a sklizeny na výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny. Byla hodnocena varianta s výsevem 

čiroku 20 kg a 25 kg.ha
-1

 a rovněž porovnán výnos biomasy čiroku při jednosečném 

a dvousečném využití. Nejvyšší výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhla varianta 

s výsevem 25 kg.ha
-1

 při dvousečném využití čiroku v obou sklizňových letech 2017 a 2018. 

Zrnový čirok je možné rovněž pěstovat jako meziplodinu, využitelnost této odrůdy je rovněž 

spojována s možností omezení rozvoje chorob a škůdců na základě přímého alelopatického 

působení. Odrůdu ‘Ruzrok’ je možné pěstovat na zrno, je velmi raná a zrno má vysokou 

nutriční kvalitu a je využitelné pro bezlepkovou dietu. 

Klíčová slova: výzkum, čirok, Ruzrok, úhor, výnos sušiny, meziplodina 

 

Abstract 

In the past, OSEVA solved the Development and Research Ltd. based in Zubri, a suitable 

substitute for fallow land in the Beskydy region by grasses usable for energy purposes. The 

research also included Sorghum, which is currently gaining in importance. An experiment 

with grain Sorghum of the variety ‘Ruzrok’ was established at the site in Zubří in 2017 and 

2018. The experiments were set up and harvested for yield of green matter, dry matter and dry 

matter content. The variant was compared with Sorghum sowing of 20 kg and 25 kg.ha
-1

 and 

also compared the yield of Sorghum biomass in one-sided and two-sided use. The highest 

yield of green matter, dry matter and dry matter was achieved by the sowing rate of 25 kg.ha
-1

 

with two-sided utilization of Sorghum in both the harvest years 2017 and 2018. Grain 

Sorghum can also be cultivated as a crop, pests based on direct allelopathic action. The 

‘Ruzrok’ variety can be grown for grain, it is very early and the grain has a high nutritional 

quality and can be used for a gluten-free diet. 

Key words: research, Sorghum, Ruzrok, fallow land, dry matter yield, intercrop 

 

Úvod 

Čirok (Sorghum) je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité. Je pěstován 

jako obilnina, např. na výrobu mouky a používá se též ke krmným a technickým účelům. 

Hospodářský význam mají zejména různé variety čiroku dvoubarevného (Sorghum bicolor): 

čirok zrnový (Sorghum bicolor var. eusorghum) – varieta čiroku pěstovaná pro zrno (obilky); 

čirok technický (metlový) (Sorghum bicolor var. technicum) – pěstuje se pro latu, ze které se 
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vyrábějí košťata a kartáče, vedlejší produkt lidově nazývané „rýžové“ zrno se používá ke 

krmným účelům; čirok cukrový (Sorghum bicolor var. saccharatum) – stébla této variety 

obsahují šťávu až s osmnácti procenty glukózy; čirok súdánský (tzv. „sudánská tráva“) 

(Sorghum bicolor var. sudanense) – tato varieta se pro bujný růst používá jako pícnina. Zrna 

čiroku neobsahují lepek. Hlavními komponenty jsou přibližně: 10 % vody, 8–10 % bílkovin 

(horší kvality), 70 % sacharidů, 1–3 % vlákniny, 3–6 % tuků. Dále obsahuje taniny 

a alkaloid dhurin.  

 

Tab. 1: Hlavní producenti čiroku ve světě 

Stát Výměra Produkce 

% mil. ha % mil. t 

Afrika 65,0 26,7 43,0 26,0 

S/J Amerika 14,0 5,7 33,0 20,5 

Austrálie, Čína, Indie 17,0 7,0 19,0 11,8 

Evropa 1,5 0,6 2,5 1,5 

Ostatní 2,5 1,0 2,5 1,5 
(Zdroj: USDA 2015/2017) 

 

56 % z celkové produkce určeno pro lidskou výživu; 44 % krmivo pro zvířata 

Hlavní exportér – USA, dále Austrálie a Argentina 

Hlavní importér – Čína, dále Japonsko, Mexiko a Evropa 

 

Na pokusném stanovišti v OSEVĚ Zubří byl zaset čirok zrnový ‘Ruzrok’. Porosty byly 

sledovány na výnos zelené hmoty, suché hmoty a obsah sušiny, s možností využití produkce 

pro energetické účely. 

 

Čirok zrnový ‘Ruzrok’ 

‘Ruzrok’ představuje první multiliniový kultivar čiroku českého původu 

p. Ing. Jiřího Hermutha z Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha. (CRI). Jedná se 

o liniový kultivar, který byl vyprodukován řadou pozitivních a negativních selekcí z populace 

shromážděné v Bílých Karpatech na Moravě. V CRI se také provádí udržovací šlechtění 

kultivaru. ‘Ruzrok’ lze pěstovat jako energetickou plodinu pro produkci biomasy, krmiv 

a píce pro zvířata (přežvýkavce). Hlavními výhodami odrůdy ‘Ruzrok’ jsou vysoká relativní 

rychlost růstu, vysoká konečná výška rostliny a vysoký výtěžek rostlinné biomasy 

produkované během vegetačního období rostlin. ‘Ruzrok’ lze však pěstovat i na zrno, protože 

je schopen produkovat zralá semena v mírném klimatu střední Evropy. Díky svým 

specifickým znakům, především rychlému vegetačnímu růstu a rannosti, ale též schopnosti 

dozrát a vyprodukovat zrno v podmínkách ČR, je odrůda vhodná do osevních postupů jako 

hlavní plodina pěstovaná pro biomasu anebo i pro zrno, ale také jako fytosanitární 

meziplodina. 

 

Potravinářské využití čiroku ‘Ruzrok’ na zrno 
Zrno může být využito pro potravinářské účely. Musí však být splněny normy pro obsah 

taninu, který se vyskytuje v obalových vrstvách zrna. Zrno čiroku odrůdy ‘Ruzrok’ lze 

technologickými postupy zbavit vnějších obalů bohatých na taniny, polyfenolických látek 

svíravé chuti, které způsobují specifické tmavě rubínové zbarvení zrna. Obroušená zrna 

zbavená vnějších obalů lze pak mlít na krupici či mouku. Společnost PRO-BIO Staré Město 

pod Sněžníkem, která se zabývá zpracováním a výrobou biopotravin rostlinného původu, 
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použila technologii obrušování zrna, která vedla k účinnému odstranění vnějších vrstev zrna 

obsahujících tanin, a tím vytvořila produkt prostý taninu. Čiroková mouka sice nemá takové 

technologické vlastnosti, aby se z ní samostatně dalo péct pečivo, ale lze ji přidávat do 

různých směsí. Velkou výhodou čirokové krupice, mouky a dalších produktů z čirokových 

zrn je, že jsou bezlepkové, jsou tedy vhodné pro osoby trpící celiakií. 

 

Tab. 2:Chemická charakterizace složení zrna (%) u odrůdy ‘Ruzrok’ 

Obsah hrubých bílkovin Tuky BNLV Vláknina Popeloviny 

12,62 2,89 69,15 5,61 1,31 

 

Využití čiroku zrnového ‘Ruzrok’ v pivovarnictví 

V letošním roce 2019 byla připravena: Ověřená technologie ve využití první české odrůdy 

zrnového čiroku ‘Ruzrok’ v pivovarnictví, vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených 

piv, testování a chování sladovaného i nesladovaného čiroku (odrůdy ‘Ruzrok’) v procesu 

výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva. Ověřená technologie je vyvinutá ve 

spolupráci VÚRV, v.v.i a Řemeslného pivovaru Clock s.r.o., zajišťující sériovou výrobu 

požadovaného typu piva. Originalita této technologie spočívá ve využití čirokového sladu 

z české odrůdy ‘Ruzrok’, který pomáhá snížit množství lepku v pivu. Rozborem zjištěné 

množství gliadinu je pod 5 mg.l
-1

, toto svrchně kvašené pivo je řazené mezi bezlepkové 

vhodné pro celiaky. Dosud v České republice nebylo využito při výrobě speciálních piv 

čirokového sladu. Pivo se prodává pod názvem GLEE. 

 

Materiál a metody 
Pokus s čirokem ‘Ruzrok’ v roce 2017 byl založen 30. 5. 2017. Pokus byl zaset do jednoho 

bloku o velikosti parcel 10 m
2
. Zvoleny byly dvě varianty dávky osiva 20 a 25 kg.ha

-1
, každá 

ve 4 opakováních, s roztečí řádků 21 cm. Sklizeň porostu byla provedena v jednosečném 

a dvousečném režimu. Po zasetí 30. 5. 2017 byl aplikován preemergentní herbicid Gardoprim 

Gold v dávce 4,0 l.ha
-1

 na 400 l vody. Počáteční růst porostu je velmi pomalý a je nutné 

udržet bezplevelný stav v prvních dvou měsících růstu. U mladých porostů je důležitým 

zásahem rozrušovat půdní škraloup, a to vláčením lehkými branami, později plečkováním. 

V samotném boji proti plevelům je postřik herbicidy v porovnání s plečkováním účinnější 

(Kára a kol. 2005). 

Obě varianty výsevu pěstovaného čiroku byly přihnojeny celkovou dávkou 140 kg N.ha
-1

, 

která byla aplikována následovně: před setím 50 kg N.ha
-1

 ve formě NPK; dvě opakování 

u každé varianty, ponechané na jednu podzimní seč, byla v průběhu vegetace přihnojena 

12. 7. 2017 dávkou 90 kg N.ha
-1

 ve formě LAV s vápencem; dvě opakování u každé varianty, 

u dvousečného režimu, byla přihnojena dávkou 90 kg dusíku LAV po sklizni první seče 

2. 8. 2017. Petříková (2006) uvádí hnojení u čiroku shodné jako u kukuřice. Lze využít 

organická hnojiva, doporučují se dávky 30–50 t.ha
-1

 chlévského hnoje. Průmyslová hnojiva 

jsou doporučována v dávkách 100–150 kg N, 30–70 kg P, 60–150 kg K na hektar. 

Dvě opakování z každé varianty výsevu byly sklizeny 2. 8. 2017 v první seči ve fázi začátku 

metání na zelenou hmotu. Druhá seč se uskutečnila 2. 10. 2017. Současně v tomto podzimním 

termínu proběhla sklizeň čiroku v jednosečném režimu. V tomto období přelomu září a října 

byl již čirok v podmínkách Zubří v plné zralosti semen. Po zasetí pokusu byly v období 30. 5. 

až 15. 6. 2017 zaznamenány srážky v množství 35,6 mm. Porost plně vzešel v období 10. až 

12. 6. 2017. Po vzejití byl porost vyrovnaný, větší pokryvnost a vyšší vitalita byla 

zaznamenána u rostlin z výsevu 25 kg.ha
-1

. 

 



225 

 

Čirok zrnový v roce 2018 

Pokus byl založen 5. 6. 2018 a plně vzešel 19. 6. 2018. Po vzejití byl pokus vyrovnaný, větší 

pokryvnost a vyšší vitalita byla zaznamenána u rostlin z výsevu 25 kg na hektar (hodnoceno 

pouze vizuálně). Pokus byl ošetřen 6. 6. 2018 přípravkem Gardoprim Gold v dávce 4 l.ha
-1

 na 

400 l vody. Porost čiroku byl bez plevelů, které by negativně ovlivnily jeho vzejití a následný 

vývoj. Čirok byl rovněž přihnojen dávkou dusíku 140 kg na hektar. Část pokusu byla sklizena 

dne 9. 8. 2018 v první seči a část ponechána pro sklizeň celých rostlin v podzimním období. 

V průběhu srpna byl zaznamenán výskyt chorob u čiroku u varianty s výsevkem 20 

a 25 kg.ha
-1 

spíše ojedinělý oproti roku 2017. Druhá seč u variant čiroku s výsevem 20 

a 25 kg.ha
-1

 proběhla 9. 10. 2018. Současně proběhla i první seč čiroku u variant ponechaných 

bez sklizně dne 9. 8. 2018. V tomto období v první dekádě října byl již čirok v podmínkách 

Zubří v plné zralosti semen. 

 

Výsledky a diskuze 

Výsledky 2017 

Již při sklizni čiroku 2. 8. 2017 u obou variant výsevu byl pozorován roztroušený výskyt 

zaschlých skvrn na 3–5 listech shora. Výskyt byl vyšší u parcel s výsevem 25 kg.ha
-1

, a to 

u 20 % porostu. U parcel s výsevem 20 kg na hektar byl výskyt zaschlých skvrn pouze 

ojedinělý. V období za 14 dnů (15. 8. až 20. 8. 2017) byl výskyt skvrn u výsevku 25 kg.ha
-1 

asi u 40 % rostlin na parcele, u varianty s výsevkem 20 kg.ha
-1

 15–20 % na parcelu. Současně 

v tomto období byly zaznamenány i červené skvrny na listech (po odeslání vzorků 

a konzultaci s Ing. Hermuthem byl zjištěn komplex chorob vyskytujících se na čiroku 

a skvrny způsobené abiotickými faktory). Obě varianty setí a sečné režimy byly sklizeny jako 

celé rostliny. Z výnosových výsledků zelené, suché hmoty a sušiny (Tab. 3) dosáhl čirok 

nejvyššího výnosu sušiny 17,3 t.ha
-1

 při dvousečné sklizni u varianty s výsevem 25 kg.ha
-1

. 

Varianta s výsevem 25 kg.ha
-1

 se projevila vhodnější do klimatických a stanovištních 

podmínek Zubří. Současně bylo dosaženo i výnosu 61,95 t.ha
-1

 zelené hmoty. Tato varianta 

s výsevem 25 kg.ha
-1

 je výnosnější i u jednosečného využití porostu při sklizni 2. 10. 2017 

(výnos sušiny u výsevu 25 kg.ha
-1

 – 10,75 t.ha
-1

 oproti variantě s výsevem 20 kg.ha
-1

 – výnos 

sušiny 7,99 t.ha
-1

. 

Tab. 3: Výnosy zrnového čiroku ‘Ruzrok’ v roce 2017 (průměr 2 opakování) 

Varianta Počet sečí Datum 

sklizně 

% sušiny 

v zelené 

hmotě 

Výnos 

zelené 

hmoty 

(t.ha
-1

) 

Výnos suché 

hmoty při 85% 

sušině v suché 

hmotě (t.ha
-1

) 

Výnos sušiny 

(t.ha
-1

) 

v seči celkem 

Výsev 

20 kg.ha
-1 

I. seč 2. 8. 24,73 33,60 9,78 8,31 
14,20 

II. seč 2. 10. 25,37 23,20 6,93 5,89 

jedna seč 2. 10. 37,42 21,35 9,40 7,99 7,99 

Výsev 

25 kg.ha
-1

 

I. seč 2. 8. 28,79 36,00 12,19 10,36 
17,30 

II. seč 2. 10. 26,73 25,95 8,16 6,94 

jedna seč 2. 10. 38,59 27,85 12,65 10,75 10,75 

 

Výsledky 2018 

Veškeré varianty a opakování byly sklizeny jako celé rostliny. Z výnosových výsledků zelené, 

suché hmoty a sušiny dosáhl čirok nejvyššího výnosu sušiny 16,97 t.ha
-1

 při dvousečné sklizni 

u varianty s výsevem 25 kg.ha
-1

 (Tab. 4). Tato varianta se jeví vhodnější do podmínek Zubří. 

V roce 2018 došlo k poklesu výnosu zelené hmoty při první seči dvousečné varianty u čiroku 

dne 9. 8. 2018 oproti roku 2017. Zřejmě optimální pro dvousečnou sklizeň bude termín 

zásevu čiroku v podmínkách Zubří do 31. 5. a termín sklizně v poslední dekádě července 
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maximálně na přelomu července a srpna. Tuto skutečnost je třeba ověřit v následujících 

letech. V průběhu pokusu byl zjištěn zcela nový poznatek. Čirok sklizený v první seči 

9. 8. 2018 u varianty výsevu 20 a 25 kg.ha
-1

 byl při sklizni ve druhé seči 9. 10. 2018 ve fázi 

začátku až středu metání. 

 

 

Tab. 4: Výnosy zrnového čiroku ‘Ruzrok’ v roce 2018 (průměr 2 opakování) 

Varianta Počet sečí Datum 

sklizně 

% sušiny 

v zelené 

hmotě 

Výnos 

zelené 

hmoty 

(t.ha
-1

) 

Výnos suché 

hmoty při 85% 

sušině v suché 

hmotě (t.ha
-1

) 

Výnos sušiny 

(t.ha
-1

) 

v seči celkem 

Výsev 

20 kg.ha
-1 

I. seč 9. 8. 28,34 30,1 10,04 8,53 
14,88 

II. seč 9. 10. 25,83 24,6 7,48 6,35 

jedna seč 9. 10. 36,38 22,50 9,64 8,19 8,19 

Výsev 

25 kg.ha
-1

 

I. seč 9. 8. 29,4 32,8 11,34 9,64 
16,97 

II. seč 9. 10. 27,32 26,8 8,62 7,33 

jedna seč 9. 10. 37,18 28,4 12,42 10,56 10,56 

 

Na podzim čirok obsahuje více než 50 % vody a proto je vhodnější ho sklízet samochodnými 

sklízecími řezačkami koncem zimy, kdy mráz rostliny částečně vysuší. Bohužel přes zimní 

období dochází v důsledku nepříznivých podmínek k lámání rostlin a tím i k vysokým ztrátám 

biomasy, které dosahují až 50 % v porovnání s podzimním termínem sklizně (Petříková a kol. 

2006). 

Čirok na zrno se sklízí sklízecí mlátičkou upravenou na vysoký řez, a to v plné zralosti, když 

jsou zrna vybarvená a lesklá (Kára a kol. 2005). Doporučuje se provést dvoufázovou sklizeň, 

neboť v době žluté zralosti zrn má zelená hmota poměrně vysoký obsah vody (Moudrý, 

Strašil 1999). Vymlácené zrno je třeba dočistit a dosušit na vlhkost 15 °C. Semeno je třeba 

pečlivě uskladnit, protože velmi snadno plesniví (Kára a kol. 2005). 

Čirok zrnový ‘Ruzrok’ dosáhl v podmínkách Zubří velice příznivých výnosů. Perspektivní 

bude ověřit a získat víceleté výsledky jeho pěstování v oblasti OSEVY v Zubří. 

 

Komentář k počasí 

Rok 2017 byl na základě měření teploty vzduchu na lokalitě Zubří podle metodiky Světové 

meteorologické organizace hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální s průměrnou 

teplotou vzduchu 9,2 °C (odchylka proti normálu +1,7 °C) a srážkově normální s ročním 

úhrnem srážek 845,3 mm (odchylka od normálu -19,2 mm). Vegetační období roku 2017 bylo 

teplotně silně nadnormální s průměrnou teplotou vzduchu 16,6 °C (odchylka proti normálu 

+2,3 °C) a srážkově normální s úhrnem srážek 548,4 mm (odchylka od normálu +1,6 mm). 

Rok 2018 byl na základě měření teploty vzduchu na lokalitě Zubří podle metodiky Světové 

meteorologické organizace hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální s průměrnou 

teplotou vzduchu 10,3 °C (odchylka proti normálu +2,8 °C) a srážkově silně podnormální 

s ročním úhrnem srážek 586,5 mm (odchylka od normálu -278 mm). Vegetační období roku 

2018 bylo teplotně mimořádně nadnormální s průměrnou teplotou vzduchu 18,7 °C (odchylka 

proti normálu +4,4 °C) a srážkově normální s úhrnem srážek 395 mm (odchylka od normálu  

-151,8 mm). 
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Tab. 5: Měsíční průměrné teploty a úhrny srážek v letech 2017, 2018 

Měsíc Průměrná teplota vzduchu 

(°C) 

Úhrn srážek (mm) 

Normál 2017 2018 Normál 2017 2018 

Leden -2,6 -6,1 2,2 46,3 10,4 23,8 

Únor -1,0 0,9 -2,7 48,7 60,5 17,9 

Březen 2,5 6,5 1,5 47,9 46,7 15,1 

Duben 7,5 7,5 14,1 61,2 132,6 17,6 

Květen 12,5 14,2 16,9 92,4 54,0 61,3 

Červen 15,3 19,1 18,4 114,7 72,1 81,3 

Červenec 16,7 19,5 19,7 113,9 78,0 86,7 

Srpen 16,2 20,3 21,3 102,1 46,7 52,3 

Září 13,0 13,2 15,4 62,5 165,0 95,9 

Říjen 8,4 9,5 10,8 50,3 89,4 55,9 

Listopad 3,3 4,4 5,4 66,2 47,3 4,6 

Prosinec -0,9 1,3 1,2 58,3 42,7 74,3 

Rok 7,5 9,2 10,3 864,5 845,3 586,5 

Veg. Období 14,3 16,6 18,7 546,8 548,4 395,0 

 

Závěr 

Čirok zrnový ‘Ruzrok’ (Sorghum bicolor (L.) Moench.) vytvořil nejvyšší výnos zelené 

hmoty, suché hmoty a sušiny při dvousečné sklizni v roce 2017 i v roce 2018. Vyšší výnosy 

dosáhla varianta s výsevem 25 kg na hektar. V podmínkách Zubří čirok velice dobře obrůstal 

a jednosečná varianta dosáhla plné zralosti zrna v obou zkušebních letech. Čirok ‘Ruzrok’ 

dosáhl v roce 2017 i 2018 v podmínkách Zubří velice příznivých výsledků a pokusy budou 

opakovány při víceletém sledování v následujících letech. Výnosy čiroku v marginální oblasti 

nelze srovnávat s výnosy v oblastech s vyšší sumou teplot, kde má čirok tradici a je součástí 

osevních postupů. Uplatnění čiroků v marginálních oblastech můžeme směřovat zejména 

v oblasti využití pro energetické účely případně i jako meziplodiny. Erozní koeficient se 

v USA u čiroků uvádí o třetinu až polovinu nižší než u kukuřice. Čirok zanechává v půdě 

mnohem více posklizňových zbytků než kukuřice, má neutrální bilanci organické hmoty. Je 

na zvážení, zda v oblastech s pěstováním kukuřice pro energetické účely lze omezit ohrožení 

erozí zařazením čiroku jako součást osevního sledu. 

 

Dedikace 

Publikace je realizována na základě finanční podpory MZe v rámci institucionální podpory na 

rozvoj výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o se sídlem v Zubří a finanční 

podpory Mze v rámci institucionální podpory MZe RO0419 výzkumné organizace VÚRV 

Praha. 

 

Použitá literatura 

Frydrych, J., Volková, P., Pikulová, M., Gerndtová, I., Andert, D. (2018) Čiroky v marginální 

oblasti Beskyd a výzkum energetických plodin pro zvýšení ochrany půdy s využitím trav 

a jetelovin. Agromanuál. 2018, roč. 13, č. 5, s. 113–115. ISSN 1801-7673. 

Hermuth, J., Kosová, K., Podrábský, M., Trávníček, P., Frydrych, J., Hladík, J., Král, L. 

(2018) Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Ověřená technologie. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2018, 30 s. ISBN 978-80-7427-259-2. 



228 

 

Kára, J., Pastorek, Z., Jevič, P. (2004) Biomasa: obnovitelný zdroj energie, Praha, FCC 

Public, 288 s. 

Kára, J., Strašil, Z., Hutla, P., Usťak, S. (2005) Energetické rostliny, technologie pro 

pěstování a využití. Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha, 80 s. 

Moudrý, J., Strašil, Z. (1999) Pěstování alternativních plodin (učební texty). Jihočeská 

univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 162 s. 

Petříková, V., Sladký, V., Strašil, Z., Šafařík, M., Usťak, S., Váňa, J. (2006) Energetické 

plodiny. Profi Press, s.r.o., Praha, 127 s. 

 

 

 

Kontaktní adresa 1. autora: 

Ing. Jan Frydrych 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Hamerská 698 

756 54 Zubří 

e-mail: frydrych@oseva.cz 

mailto:frydrych@oseva.cz

