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ÚVODNÍ SLOVO

Èinnost zemìdìlce je v souèasné dobì úzce spjata s údr�bou a vytváøením kulturní krajiny. Nové technologie umo�òují
zvy�ovat prùmìrné výnosy plodin co� následnì vede k uvádìní èasto rozsáhlých ploch orné pùdy do relativního klidu.
Nejèastìj�ím zpùsobem je vytváøení  TTP, které se tak stávají nedílnou souèástí zemìdìlské krajiny.

Kromì pícnináøského vyu�ití plní TTP celou øadu dal�ích významných mimoprodukèních funkcí. Uplatòují se pøi
ochranì pùdy a vody, mají význam pro zachování biodiverzity, jsou rezervoáry bohatých spoleèenstev rostlin, �ivoèichù
a jiných organismù. TTP jsou nedílnou souèástí zemìdìlské krajiny a mají znaèný pozitivní vliv na její ekologickou
stabilitu.

Mnohostranné funkce TTP mohou v�ak být zachovány jen za podmínky správného obhospodaøování, které je pøizpù-
sobeno stanovi�tním podmínkám.

Pøedkládaná pøíruèka je èlenìna tak, aby poskytla dùle�ité základní informace o trvalých travních porostech, zpùso-
bech jejích údr�by a mechanizaèních prostøedcích pro jejich systematickou údr�bu.

 První tøi kapitoly se vìnují charakterizaci trvalých travních porostù, popisu jejích produkèního i mimoprodukèního
významu a  pøehledu podílu TTP na celkové plo�e zemìdìlské pùdy v jednotlivých krajích ÈR.

Dal�í kapitoly poskytují informace o elementárních zpùsobech zakládání, obnovy a údr�by trvalých travních porostù.
V jednotlivých podkapitolách je kromì pastvy a seèení popsána i kombinována údr�ba TTP a jejich mulèování.

Sedmá kapitola je vìnována popisu mo�ností zpracovávání travní hmoty z údr�by TTP. Pokud produkce trvalých
travních porostù není vyu�ívána pro dal�í zemìdìlskou èinnost je potøeba hledat jiné zpùsoby jejího zhodnocování.
Kapitola proto obsahuje základní popisy a návody aerobních a anaerobních metod zpracování takto získané zbytkové
biomasy.

Kapitola 8 poskytuje souhrnný pøehled základních typù mechanizaèních prostøedkù nezbytných pro údr�bu TTP
a pøípadné zpracování zbytkové biomasy, která pøi údr�bì vzniká.

Dal�í kapitola pojednává o souhrnném hodnocení skuteèné ekonomické nároènosti procesu zakládání a údr�by TTP.
Vìøíme, �e nabízená pøíruèka dostateènì zorientuje zájemce o tuto problematiku a poskytne v�echny základní informa-

ce potøebné pro správnou údr�bu trvalých travních porostù.

                                                                                                                             Kolektiv autorù



7

ZÁKLADNÍ  POJMY

Základní pojmy nebyly a� dosud jednoznaènì definová-
ny.  Jejich dosavadní definice v�dy odpovídaly  aktuálním
trendùm a potøebám pøíslu�ného zákona nebo vyhlá�ky.
Tuto dosavadní nejednotnost má odstranit pøipravovaná
spoleèná vyhlá�ka  Ministerstva �ivotního prostøedí, Mi-
nisterstva zemìdìlství a Ministerstva zdravotnictví.

Anaerobní digesce je øízený a kontrolovatelný mikrobi-
ální  rozklad organických látek bez pøístupu vzduchu za
vzniku  bioplynu a digestátu. (Návrh spoleèné vyhlá�ky
Ministerstva �ivotního prostøedí, Ministerstva zemìdìlství
a Ministerstva zdravotnictví)

Biologicky  rozlo�itelný odpad je jakýkoliv odpad, kte-
rý je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. (Zá-
kon è.383/2001)

Biopalivo je palivo vyrobené z biomasy. (Vyhlá�ka 482/
2005)

Bioplyn je výstup ze zaøízení pro biologické zpracování
odpadù, smìs metanu, oxidu uhlièitého a dal�ích plynù,
vznikající pøi aerobní digesci a splòující kritéria stanovená
zvlá�tním právním pøedpisem. (Návrh spoleèné vyhlá�ky
Ministerstva  �ivotního prostøedí, Ministerstva zemìdìl-
ství a Ministerstva zdravotnictví)

Biotop  je soubor ve�kerých ne�ivých a �ivých èinitelù,
které ve vzájemném pùsobení vytváøejí �ivotní prostøedí
urèitého  jedince, druhu, populace,  spoleèenstva.  Biotop
je takové  místní  prostøedí,  které splòuje nároky charakte-
ristické pro druhy rostlin a �ivoèichù. (Zákon è.114/1992)

Døevina  rostoucí  mimo  les je strom èi keø rostoucí
jednotlivì i ve skupinách  ve  volné krajinì i v sídelních
útvarech na pozemcích mimo lesní pùdní fond. (Zákon è.114/
1992)

Ekosystém  je  funkèní  soustava �ivých a ne�ivých slo-
�ek �ivotního prostøedí, je� jsou  navzájem  spojeny výmì-
nou látek, tokem energie a pøedáváním informací a které se
vzájemnì ovlivòují  a vyvíjejí v urèitém prostoru a èase.
(Zákon è.114/1992)

Kompost je organické hnojivo, vzniklé kompostovacím
procesem, barvy hnìdé, �edohnìdé a� èerné, drobtovité a�
hrudkovité struktury, bez  nerozpojitelných  èástí, mající
deklarované kvalitativní znaky. (Plíva, P. a kol.: Pøíruèka
o právních aspektech problematiky související
s kompostováním zbytkové biomasy. Praha, VÚZT, 2004,
28s., ISBN:80-903271-6-8)

Kompostovací proces je pøirozený biochemický proces,
probíhající v pøírodì, pøi nìm� z pùvodních organických
látek pod vlivem �ivých organizmù, zvlá�tì mikrobù, vzniká
stabilní organické hnojivo � kompost.  (Plíva, P. a kol.: Pøí-
ruèka o právních aspektech problematiky související
s kompostováním zbytkové biomasy. Praha, VÚZT, 2004,
28s., ISBN:80-903271-6-8)

Kompostování je aerobní proces (za pøístupu vzduchu),
pøi nìm� se èinností mikro a makroorganismù vyu�itelný
biologicky rozlo�itelný odpad pøemìòuje na stabilizovaný
výstup � kompost, který obsahuje humusové látky a rost-
linné  �iviny.  (Návrh spoleèné vyhlá�ky Ministerstva �i-
votního prostøedí, Ministerstva zemìdìlství a Ministerstva
zdravotnictví)

Krajina je èást zemského  povrchu s charakteristickým
reliéfem, tvoøená souborem funkènì propojených ekosys-
témù a civilizaèními prvky. (Zákon è.114/1992)

Orná  pùda je zemìdìlsky obhospodaøovaná pùda, na
které se pìstují v pravidelném  sledu,  popøípadì  pod  skle-
níky,  nebo  pod  pevným anebo pøenosným  krytem,  zemì-
dìlské  plodiny  a  která není travním porostem. (Zákon
è.252/1997)

Planì  rostoucí  rostlina je jedinec nebo kolonie  rostlin-
ných  druhù  vèetnì  hub, jejich� populace se udr�ují
v pøírodì  samovolnì. Rostlinou jsou v�echny její podzem-
ní i nadzemní èásti. (Zákon è.114/1992)

Prùmyslový kompost je organické hnojivo uvádìné na
trh  v souladu se zvlá�tními  právními  pøedpisy. (Návrh
spoleèné vyhlá�ky Ministerstva �ivotního prostøedí, Mi-
nisterstva zemìdìlství a Ministerstva zdravotnictví)

Rekultivace je uvedení místa zpravidla dotèeného lid-
skou èinností do souladu s okolím a obnovení funkènosti
povrchu terénu ve vztahu k jeho pùvodnímu u�ívání nebo
novì zamý�lenému  u�ívání; pøednostnì se øídí zvlá�tními
pøedpisy. (Zákon è.383/2001)

Rekultivaèní kompost je stabilizovaný výstup
z aerobního zpracování biologicky rozlo�itelných odpadù
v zaøízení pro biologické zpracování odpadù, urèený pro
udr�ení nebo zlep�ení vlastností pùdy, pou�itelný mimo
zemìdìlskou a lesní pùdu, splòující  stanovená kritéria. (Ná-
vrh spoleèné vyhlá�ky Ministerstva �ivotního prostøedí,
Ministerstva zemìdìlství a Ministerstva zdravotnictví)
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Rekultivaèní substrát je smìs rekultivaèního kompostu
a dal�ích slo�ek jako je ra�elina, zemina, prùmyslová hnoji-
va, borka atd., splòující stanovené po�adavky a kritéria.
(Návrh spoleèné vyhlá�ky Ministerstva  �ivotního  pro-
støedí, Ministerstva zemìdìlství a Ministerstva  zdravot-
nictví)

Rekultivaèní digestát je výstup ze zaøízení pro biologic-
ké zpracování odpadù vznikající pøi øízené  anaerobní di-
gesci a splòující stanovená kritéria. (Návrh spoleèné vy-
hlá�ky Ministerstva �ivotního prostøedí, Ministerstva ze-
mìdìlství  a Ministerstva zdravotnictví)

Stálá pastvina je pùda vyu�ívaná k pìstování trav nebo
jiných  zelených  pícnin  na pøírodních (pøirozený osev)
nebo umìle vytvoøených (umìlý osev) plochách, které ne-
jsou zahrnuty do støídání plodin v hospodáøství po dobu
pìti let nebo déle. (Naøízení Komise (ES) è.796/2004)

Travní  porost je stálá pastvina, popøípadì souvislý po-
rost s  pøevahou  travin  urèený  ke  krmným úèelùm nebo
k  technickému vyu�ití, který mù�e být nejvý�e jednou za
5 let rozorán za úèelem zúrodnìní. (Zákon è.252/1997)

TTP  -  trvalé  travní  porosty  jsou  zemìdìlské  pozemky
se souvislým pokryvem   s  pøevahou  travin  ve  vytrvalých
luèních  èi  pastevních porostech, bez ohledu na oznaèení
druhu pozemku v katastru nemovitostí.

(Naøízení vlády è.24/1999)

Územní  systém  ekologické  stability  krajiny  je  vzá-
jemnì  propojený  soubor  pøirozených i pozmìnìných,
av�ak pøírodì  blízkých ekosystémù, které udr�ují pøírodní
rovnováhu.  Rozli�uje  se  místní,  regionální  a  nadregio-
nální systém ekologické stability. (Zákon è.114/1992)

Volnì  �ijící �ivoèich je jedinec �ivoèi�ných druhù, který
se vyskytuje v pøírodì a není v pøímì péèi èlovìka. Za je-
dince v pøímé péèi  èlovìka se pova�uje jedinec �ivoèi�-
ných nebo ptaèích druhù pocházející z odchovu v zajetí,

který je nezamìnitelnì oznaèen nebo identifikován nesní-
matelným  krou�kem nebo mikroèipem anebo jiným neza-
mìnitelným  zpùsobem a evidován orgánem ochrany pøíro-
dy.  Orgán  ochrany  pøírody  je  na  základì  písemné
�ádosti  dr�itele do 30 dnù povinen  takového  jedince  evi-
dovat,  pokud  nemá dùvodné podezøení na nelegální pù-
vod jedince. (Zákon è.114/1992)

Významný  krajinný  prvek  je  ekologicky,  geomorfolo-
gicky  nebo esteticky  hodnotná  èást  krajiny  utváøející její
typický  vzhled  nebo pøispívá  k  udr�ení její  stability.
(Zákon è.114/1992)

Zakládka je smìs biologicky rozlo�itelných odpadù, za-
lo�ených k úpravì aerobním rozkladem (kompostováním)
ve stejném termínu. (Návrh spoleèné vyhlá�ky Minister-
stva �ivotního prostøedí, Ministerstva zemìdìlství a Mi-
nisterstva zdravotnictví)

Zemìdìlský pùdní fond  tvoøí pozemky zemìdìlsky ob-
hospodaøované,  to je  orná pùda, chmelnice, vinice, zahra-
dy, ovocné sady, louky, pastviny a  pùda,  která  byla  a má
být nadále zemìdìlsky obhospodaøována, ale doèasnì
obdìlávána není. Do Zemìdìlského  pùdního  fondu nále-
�ejí té� rybníky s chovem ryb nebo   vodní   drùbe�e
a  nezemìdìlská  pùda  potøebná  k zaji��ování zemìdìlské
výroby, jako polní cesty, pozemky se zaøízením dùle�itým
pro polní  závlahy,   závlahové  vodní  nádr�e,  odvodòovací
pøíkopy, hráze slou�ící  k ochranì pøed zamokøením nebo
zátopou, ochranné terasy proti erozi apod. (Zákon è.334/
1992)

Zvlá�tì chránìná èást pøírody je velmi významná nebo
jedineèná èást �ivé èi ne�ivé  pøírody; mù�e jí být èást kraji-
ny, geologický útvar, strom, �ivoèich,  rostlina  a  nerost,
vyhlá�ený   ke zvlá�tní ochranì státním orgánem podle
èásti tøetí nebo ètvrté tohoto zákona. (Zákon è.114/1992)

Zelený  kompost je substrát  vzniklý  kompostováním
rostlinných zbytkù. (Zákon è. 185/2001)
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1. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÙ

Trvalý travní porost (dále jen TTP) je stálá pastvina, po-
pøípadì souvislý porost s pøevahou travin urèený ke krm-
ným úèelùm nebo k technickému vyu�ití, který mù�e být
nejvý�e 5 let rozorán za úèelem zúrodnìní (Zákon è. 252/
1997 Sb., o zemìdìlství).

Rozdìlení TTP na louky a pastviny je dáno rozdílným
zpùsobem obhospodaøování (kosení, pastva).

Luèní porosty se nìkolikrát za rok jednorázovì pokosí
a poseèená travní hmota se z pozemku odstraní. Pøevá�nou
èást roku porost  zùstává  bez  výrazných  zásahù, co�
umo�òuje mnoha druhùm rostlin a �ivoèichù neru�enì do-
konèit svùj vývoj (napø. dozrávání semen).

U pastvin je èetnost odbìru  nadzemní biomasy odli�ná
jako u seèených porostù, rostlinná biomasa je bìhem vege-
taèního období selektivnì spásaná. Dochází k naru�ování
vegetace se�lapem, zhutòování pùdy a k návratu nìkte-
rých �ivin ve formì exkrementù od pasoucích se zvíøat.

 

Obr.1: Trvalý travní porost

 

Obr.2: Trvalý travní porost

Z hlediska pùvodnosti druhové skladby dìlíme TTP na:
· Pøírodní  -  druhová  skladba  se  vyvinula  v  souladu

s  podmínkami  stanovi�tì,  jsou  to druhovì chudé po-
rosty,  které  se  v�ak vyznaèují  vysokou ekologickou
stabilitou. Vznikly pøirozenou cestou na stanovi�tích,
která  neumo�òují vznik klimaxového lesního ekosysté
mu. Nacházejí se pouze ve vysokohorských polohách
nad  horní  hranicí  lesa (subalpínské  a  vysokohorské
louky).

· Polopøirozené  -  druhová skladba je pozmìnìna zása-
hem  èlovìka  do  stanovi�tních  faktorù. Porosty jsou
udr�ovány v bezlesém stavu  a jsou pomocí seèe nebo
pastvy   extenzívnì   vyu�ívány.   Mají  velký   význam
z hlediska genofondového, vyskytuje se zde pøevá�ná
èást  ohro�ených a chránìných  luèních  druhù  rostlin
a �ivoèichù. Vyznaèují  se  pøevá�nì vysokým  stupnìm
ekologické stability.

· Polokulturní - jsou obhospodaøované travní porosty
s hnojením do 60 kg N.ha-1, s 1- 2 seèemi a s odstraòo-
váním poseèené zelené hmoty. Významnì se zde uplat-
òují pøirozenì rostoucí druhy, botanická skladba je v�ak
pozmìnìna  hnojením  a formou vyu�ívání. Porosty se
vyznaèují vìt�inou støedním stupnìm ekologické stabi-
lity.

· Kulturní - vznikly èinností èlovìka - obnovou a zasetím
�ádané travní, nebo jetelotravní smìsi. Jsou to intenziv-
nì  hnojené  (120- 250 kg N.ha-1)  a vyu�ívané  porosty,
 o�etøované tøemi a více seèemi roènì nebo  intenzivní
pastvou.

Travní spoleèenstvo je z hlediska fytocenologického
fytocenózou trav, vikovitých rostlin a jiných dvoudìlo�-
ných  druhù  rostlin  odpovídající druhovou skladbou
a strukturou daným stanovi�tním podmínkám.

Travní spoleèenstvo je z hlediska ekosystémového tvo-
øeno producenty,  konzumenty a reducenty (dekompozito-
øi) v návaznosti na abiotické podmínky prostøedí.

1.1. Druhová skladba travních porostù
Druhová skladba travních spoleèenstev je výsledkem

pùsobení  mnoha  faktorù, pøedev�ím v�ak vlivu stanovi�t-
ních podmínek a vlivu èlovìka, který urèuje intenzitu a úro-
veò jejích obhospodaøování.

Travní slo�ka
Travní druhy jsou základní slo�kou travního porostu

pøedev�ím z hlediska produkèního. Kvalita píce jednotli-
vých druhù trav je obecnì dobrá a� velmi dobrá. Trávy
pøispívají k vytváøení  hustého zapojeného  drnu, který spo-
lu s hustou sítí koøenù výraznì zvy�uje odolnost pùdy vùèi
vodní erozi.
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Vikovitá slo�ka
Podíl vikovitých druhù v travních spoleèenstvech je

�ádoucí z ekonomických, ekologických, krmiváøských
a agronomických dùvodù.
Vikovité druhy jsou kvalitativní slo�kou v travních spole-
èenstvech.  Vyznaèují se vysokým obsahem N-látek, pøíz-
nivým obsahem vlákniny, vysokým obsahem minerálních
látek (Ca, Mg, K, P), vitamínù a  i vysokou koncentrací
energie.

Bylinná slo�ka
Bylinné druhy se vyznaèují velmi dobrým obsahem �i-

vin, zvlá�� minerálních látek a dobrou stravitelnosti píce
(pøi optimální dobì skliznì).

Pøi extenzivním vyu�ívání travních porostù (bez hnoje-
ní a s nízkým poètem sklizní) dochází u bylin k rychlé adap-
taci a pøizpùsobení se mìnícímu se trofickému re�imu pùd.
V porovnání s travními druhy se zvy�uje hmotnost, hloub-
ka a délka jejich  koøenové èásti, dochází ke zvý�ení osvo-
jování  �ivin z pùdy a a� o 30 % vy��í produkci ve sklizené
píci.  Výsledkem je vy��í produkèní schopnost travních
porostù, rychlej�í kolobìh  �ivin v travním ekosystému
a celkovì vzrùstající dominance bylinných druhù v travním
porostu.

2. PODÍL TTP NA CELKOVÉ PLO�E ZEMÌDÌLSKÉ PÙDY V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ÈR

Podle údajù Èeského úøadu zemìmìøického a katastrální-
ho podíl TTP v roce 2004 èinil 971 748 ha z celkové plochy
zemìdìlské pùdy (zdroj: Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za
rok 2004, Mze ÈR).

Podíl TTP v systému ekologického zemìdìlství je
235 379 ha, tj. 89,4 % celkové výmìry pùdy v systému eko-
logického zemìdìlství (19,7 tis. ha tvoøí orná pùdy, tj. 7,5 %
z celkové výmìry pùdy v systému ekologického zemìdìl-
ství).

Tab. 1-13 uvádìjí podíl TTP na celkové plo�e zemìdìlské
pùdy v jednotlivých krajích ÈR.

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 667 629 60,6 
z toho:                      orná pùda 555 543 50,4 
                                        TTP 70 549 6,4 
Nezemìdìlská pùda celkem 433 835 39,4 
z toho:                 lesní pùda 305 032 27,2 
                        vodní plochy 20 705 1,9 
Celková výmìra 1 101 464 100 

Tab.1: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Støedoèeském kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 494 968 49,2 
z toho:                      orná pùda 319 788 31,8 
                                        TTP 160 624 16,0 
Nezemìdìlská pùda celkem 510 763 50,8 
z toho:                 lesní pùda 375 768 37,4 
                        vodní plochy 43 550 4,3 
Celková výmìra 1 005 731 100 

Tab.2: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Jihoèeském kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 124 590 37,6 
z toho:                      orná pùda 56 821 17,1 
                                        TTP 64 143 19,4 
Nezemìdìlská pùda celkem 206 863 62,4 
z toho:                 lesní pùda 143 298 43,2 
                        vodní plochy 7 065 2,1 
Celková výmìra 331 453 100 

Tab.3: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Karlovarském kraji  (stav k 31.12.2004)
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2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 383 388 50,7 
z toho:                      orná pùda 264 102 34,9 
                                        TTP 106 008 14,0 
Nezemìdìlská pùda celkem 372 719 49,3 
z toho:                 lesní pùda 298 370 39,5 
                        vodní plochy 11 506 1,5 
Celková výmìra 756 107 100 

Tab.4: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
 v Plzeòském kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 277 616 52,0 
z toho:                      orná pùda 189 099 34,9 
                                        TTP 69 681 13,1 
Nezemìdìlská pùda celkem 255 873 48,0 
z toho:                 lesní pùda 159 030 29,8 
                        vodní plochy 9 925 1,9 
Celková výmìra 533 489 100 

Tab.5: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Ústeckém kraji  (stav k 31.12.2004

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 140 628 44,5 
z toho:                      orná pùda 69 374 21,9 
                                        TTP 62 345 19,7 
Nezemìdìlská pùda celkem 175 618 55,5 
z toho:                 lesní pùda 139 890 44,2 
                        vodní plochy 4 787 1,5 
Celková výmìra 316 300 100 

Tab.6: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Libereckém kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 273 813 60,6 
z toho:                      orná pùda 200 890 44,5 
                                        TTP 59 727 13,2 
Nezemìdìlská pùda celkem 178 047 39,4 
z toho:                 lesní pùda 132 883 29,4 
                        vodní plochy 6 170 1,4 
Celková výmìra 451 860 100 

Tab.7: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
  v Pardubickém kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 425 323 60,2 
z toho:                    orná pùda 355 609 50,3 
                                      TTP 28 307 4,0 
Nezemìdìlská pùda celkem 281 351 39,8 
z toho:                 lesní pùda 196 276 27,8 
                        vodní plochy 14 930 2,1 
Celková výmìra 706 674 100 

Tab.8: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
    v Jihomoravském kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 276 081 53,5 
z toho:                   orná pùda 208 298 40,0 
                                      TTP 51 804 10,0 
Nezemìdìlská pùda celkem 239 811 46,5 
z toho:                 lesní pùda 179 176 34,7 
                        vodní plochy 5 645 1,1 
Celková výmìra 515 892 100 

Tab.9: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
 v Olomouckém kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 279 811 58,8 
z toho:                   orná pùda 193 636 40,7 
                                      TTP 70 256 14,8 
Nezemìdìlská pùda celkem 196 013 41,2 
z toho:                 lesní pùda 147 070 30,9 
                        vodní plochy 7 211 1,5 
Celková výmìra 475 824 100 

Tab.10: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
   v Královehradeckém kraji  (stav
   k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 419 560 60,6 
z toho:                   orná pùda 324 596 46,9 
                                      TTP 83 816 12,1 
Nezemìdìlská pùda celkem 272 995 39,4 
z toho:                 lesní pùda 210 655 30,4 
                        vodní plochy 11 616 1,7 
Celková výmìra 692 555 100 

Tab.11: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
   v kraji Vysoèina (stav k 31.12.2004)
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2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 195 685 49,4 
z toho:                   orná pùda 126 082 31,8 
                                      TTP 55 883 14,1 
Nezemìdìlská pùda celkem 200 691 50,6 
z toho:                 lesní pùda 157 112 39,6 
                        vodní plochy 4 969 1,3 
Celková výmìra 396 376 100 

Tab.12: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
v Zlínském kraji  (stav k 31.12.2004)

2004 DRUH 
ha % 

Zemìdìlská pùda celkem 284 442 51,4 
z toho:                   orná pùda 178 386 32,2 
                                      TTP 87 737 15,9 
Nezemìdìlská pùda celkem 269 063 48,6 
z toho:                 lesní pùda 196 257 25,5 
                        vodní plochy 11 343 2,0 
Celková výmìra 553 505 100 

Tab.13: Bilance pùdy a podíl celkové výmìry TTP
v Moravskoslezkém kraji  (stav k 31.12.2004)

3. VÝZNAM TTP

3.1.  Produkèní význam /funkce TTP
Trvalé travní porosty mohou být zdrojem píce pro býlo-

�ravce. Výnosy travních porostù se pohybují v rozmezí 1-
15 t.ha-1 a mìní se v závislosti na zpùsobu údr�by TTP
a ekologických podmínkách stanovi�tì.

Pøesto�e produkèní funkce trvalých travních porostù je
v souèasné dobì potlaèená, sehrává nadále v zemìdìlství
pozitivní úlohu. Prostøednictvím polygastrických zvíøat je
organická hmota ze zkrmené píce transformována, z èásti
se v procesu trávení rozkládá. Zbývajících 35-50 %  pøijaté
organické  hmoty je vyluèováno jejich výkaly. Organická
hmota ve formì statkových hnojiv se na orné pùdì stává
zdrojem  nìkterých �ivin a je významným faktorem úrod-
nosti pùdy.

3.2.  Mimoprodukèní význam/funkce TTP

Ochrana vod
Udr�ovaný a dobøe zapojený travní porost má schop-

nost vyu�ívat  �iviny rozpu�tìné v pùdním roztoku. Travní
porost  pùsobí jako pøirozený filtr  srá�kových vod a sni�u-
je promývání �ivin a �kodlivých látek (zejména dusiènanù
a dusitanù) do hlub�ích vrstev pùdního profilu a do pod-
povrchových vod.

Svým retenèním pùsobením travní porosty omezují po-
vrchový odtok (smyv) �kodlivých látek do vodních zdrojù
a zamezují tak jejích eutrofizaci.
Neutu�ené, strukturní a humózní pùdy trvalých travních
porostù  mají vysokou  infiltraèní schopnost. Tento efekt
se uplatòuje zejména na sva�itých pozemcích, kde trvalé
travní porosty zvy�ují retenèní schopnost pùdy, zvlá�� pøi
pøívalových a dlouhotrvajících de�tích.

Nadzemní biomasa trvalých travních porostù zachycu-
je na svém povrchu velké mno�ství vody a sni�uje tak rych-
lost povrchového odtoku a pøispívá k jeho zadr�ení.

Retenèní a infiltraèní schopnost trvalých travních po-
rostù lze ovlivòovat i jejich údr�bou. Správná údr�ba trva-
lých  travních  porostù  zvy�uje infiltraci a retenci vody
a tím zaji��uje  lep�í dosa�itelnost a vyu�itelnost vody pro
rostliny.

Ochrana pùd
Trvalé travní porosty sni�ují vodní erozi pùdy. Pøi dob-

rém zapojení travního porostu se omezuje smyv látek (napø.
hnojiv) do vodních zdrojù. Vyplývá to z dobøe vyvinuté
koøenové soustavy travního porostu v povrchových 100-
150 mm pùdy. Tento efekt se uplatòuje i na chudých pù-
dách, které jsou nevhodné i pro lesní porosty.

Významná je také schopnost trvalých travních porostù
udr�ovat dobré fyzikálnì- chemické vlastnosti pùdy, její
strukturu a obsah humusových látek.

Správnì udr�ovaný travní porost zabraòuje roz�iøování
plevelných rostlin. Pøi opìtovném pøevedení trvalého trav-
ního porostu na ornou pùdu je zapotøebí ménì energie
a finanèních nákladù ne� u zaplevelené pùdy (odstraòová-
ní napø. i náletových porostù).

Zachování biodiverzity
Trvalé travní porosty mají také význam pro zachování

biodiverzity, jsou rezervoáry bohatých spoleèenstev rost-
lin, �ivoèichù a jiných organismù, které ke  svému zachová-
ní potøebují specifické podmínky. Pøi obhospodaøování tr-
valých travních porostù je proto potøeba zvolit diferenco-
vaný pøístup a zohlednit jejích vitální po�adavky.
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Zachovávání pøirozeného a pestrého genofondu rost-
lin, �ivoèichù a mikroorganismù, tedy znaèné biologické
diverzity, pøispívá k tlumení rùzných ekologických stresù.

Vliv na ekologickou stabilitu krajiny
Souèasná situace v zemìdìlství mìní nahlí�ení na TTP

pøedev�ím z hlediska potøeby zabezpeèení jejich mimopro-
dukèních funkcí. Tomuto cíly se pøizpùsobuje i zpùsob údr�-
by trvalých travních porostù.

Trvalé travní porosty jsou  nedílnou souèástí kostry eko-
logické stability krajiny.

Travní porosty, u kterých není provádìna pravidelná
údr�ba postupnì, zarùstají ne�ádoucími bylinnými druhy
(pøíp. druhy invazními napø. bol�evník, køídlatka, ��ovík aj.),
které potlaèují výskyt pøirozených druhù. Tím se sni�uje
biodiverzita luèních spoleèenstev, co� má pøímý dopad na
ekologickou stabilitu daných území.

Ne�ádoucí je také zarùstání luk a bývalých pastvin nále-
ty døevinných druhù vegetace, které dávají vznik nestabil-
ním tì�ko a nákladnì obnovitelným porostùm.

Neudr�ované nebo nesprávnì o�etøované porosty mìní
ráz krajiny, sni�ují její atraktivnost i z hlediska rekreaèního
vyu�ití.

4. ZPÙSOBY ZAKLÁDÁNÍ TTP

V první fázi je potøeba  pozemek urèený pro zalo�ení trav-
ního porostu odplevelit a pøipravit pùdu. V pøípadì potøe-
by se pøistupuje k vyhnojení pozemku a dal�ím krokem je
pøedse�ová pøíprava pùdy.

Pøedse�ová pøíprava pùdy je soubor obdìlávacích zása-
hù zpravidla pouze do men�í hloubky ornièní vrstvy, umo�-
òujících kvalitní ulo�ení osiva nebo sadby a urychlujících
vzejití porostu. Základním úkolem pøedse�ové pøípravy
pùdy je vytvoøení vhodného se�ového lù�ka pro osivo.
Dal�ím úkolem je urovnání povrchu pùdy, úprava agregá-
tového slo�ení pùdy, zamezení neproduktivnímu výparu
vody, podpora biologických procesù v pùdì, mineralizace
�ivin a v neposlední øadì odplevelování pùdy.

Setí mù�e probíhat na jaøe (jarní výsev) nebo v létì (letní
výsev).

4.1. Jarní výsev
Jarní výsev je vhodný pro v�echny trvalé travní porosty.

Mezi výhody jarního výsevu patøí mo�nost ovlivòování
rùstu a vývoje porostu, skoro 100% jistota zalo�ení, malé
po�kození porostu pøi pøípadném letním pøísu�ku, velmi
rychlá tvorba hustého drnu a rychlý rùst porostù.

Nevýhodami jsou ni��í hospodáøské výnosy, riziko jarní-
ho sucha, riziko smyvu pøi bouøkových de�tích.

Podmínkou pro úspì�né provedení  jarního výsevu je
zaji�tìní dokonalého odplevelení pùdy a její urovnání
a nakypøení ji� na podzim pøed výsevem. U èistých porostù
jetelovin je obvykle nutné pou�ití pre- a postemergentních
herbicidù. Termín výsevu je koncem bøezna a� zaèátkem
dubna.

4.2. Letní výsev
Letní výsev je vhodný pro v�echny typy porostù zvlá�-

tì ve vy��ích, vlh�ích oblastech a v podmínkách, kde je
mo�né aplikovat doplòkovou závlahu.

Mezi výhody letního výsevu patøí nepatrný vliv pøed-
plodiny na podsev, vìt�í jistota zalo�ení porostu a mo�nost
podpoøit rùst a vývoj porostu (závlaha, pøihnojení).

Nevýhodami jsou vy��í náklady na zalo�ení travního
porostu, èásteèné sní�ení produkce v 1.u�itkovém roce vli-
vem ne zcela rozvinutého koøenového systému a �ádná str-
ni�tní seè nebo jen odplevelovací seè.
Termín výsevu je v ménì pøíznivých podmínkách vy��ích
oblastí u jetelotrav a vojtì�kotrav od poloviny èervna do
poloviny srpna, u trvalých porostù v pøíznivých  podmín-
kách do zaèátku záøí.

Pøi zakládání TTP je mo�né volit jeden ze ètyø následují-
cích zpùsobù:

- podsev do obilniny na zrno na jaøe,
- letní výsev bez krycí plodiny,
- podsev do krycí plodiny na píci na jaøe,
- výsev bez krycí plodiny na jaøe.

4.3. O�etøování zalo�ených porostù
U zalo�ených porostù je nejprve potøeba podpoøit rozvoj

nízkých výbì�katých druhù trav a pozdr�ovat rùst rychle
se rozvíjejících druhù. Lze toho dosáhnout èastìj�ím vyu-
�íváním v roce zalo�ení.

Rozvoj travních druhù podpoøíme pøihnojením dusíka-
tými hnojivy ihned po provedení první, tzv. odplevelovací
skliznì.
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U pastvin a  porostù s pøedpokládaným støídavým vyu-
�íváním  lze v roce zalo�ení  provést za sucha pøepasení
porostù po první seèi.

Krátkodobé porosty (vojtì�kotrávy, jetelotrávy) nesklí-
zíme pøíli� mladé. Rostliny jetele luèního mají mít pøed zimou
jen krátkou  rù�ici z dùvodu sní�ení výskytu rakoviny koøe-
nù. Rakovinu zpùsobuje houba Sclerotinia trifoliorum, kte-
rá bìhem zimy, nebo v  pøedjaøí napadá koøenové krèky.

5. ZPÙSOBY OBNOVY TRAVNÍCH POROSTÙ

Vojtì�ka  se lépe rozvíjí,  kdy�  je pøed prvním pøezimováním
jen  slabì obrostlá  a pozdìji sklízené porosty jsou pak
ménì zaplevelené a vitálnìj�í.

Herbicidy proti plevelným druhùm se doporuèuje pou-
�ít v první seèi. Aplikace na mladý porost brzo po vzejití je
riziková,  kulturní trávy mají vùèi herbicidùm rozdílnou cit-
livost.

5.1. Bezorebné zpùsoby obnovy TTP
Jedná se o �etrný zpùsob obnovy TTP (polopøiroze-

ných, resp. i proøídlých TTP).
Uskuteèòuje se pøesevem a pøísevem travních porostù.

Pøesev travních porostù
Osivo vhodných druhù se vysévá do více èi ménì meze-

rovitého drnu. Pùda se jen z èásti povrchovì zpracovává
(brány, smyk, kombinátory) nebo se nezpracovává vùbec.

Provádí se plo�ným výsevem �na �iroko� v jarním obdo-
bí, na vlhèích a ménì vysychavých stanovi�tích i v letním
období. U pastvin a porostù se støídavým vyu�íváním lze
pøesev provést pøed následným spásáním- zvíøata pøi po-
hybu zatlaèí semena do pùdy.

Pøísev travních porostù
Jedná se o zapravení osiva konkurenènì vhodných dru-

hù do pùvodního, èásteènì naru�eného travního drnu.
Pøísev se provádí ve vèasném jarním termínu, pokud

mo�no ji� do rozmrzající pùdy. Na vlhèích, ménì vysycha-
vých a ménì oslunìných stanovi�tích lze provést i letní
výsev, po první seèi, do poloviny èervna.

5.2.  Radikální obnova porostu
Provádí se u degradovaných porostù s vysokým zastou-

pením plevelných a  málo hodnotných druhù rostlin s nízkou
pícní hodnotou, dále s výskytem jedovatých druhù rostlin
a obvykle i v návaznosti na zhor�ené stanovi�tní podmín-
ky (zamokøená stanovi�tì, nedostatek �ivin v pùdì apod.).

Lze ji uskuteènit orebním nebo bezorebním zpùsobem.

Obnova orbou
Z èasového hlediska rozli�ujeme tzv.  klasickou obnovu

orbou nebo po provedené orbì, nebo rotavátorování a dis-
kování porostu po období tzv. polaøení, které trvá 1-3 roky
(jedná se o doèasné zaøazení polního osevního postupu,
v nìm� je kladen dùraz na zaøazení okopanin) a rychloobno-
vu tj. zaorání starého drnu a zalo�ení nového porostu
v tém�e roce nebo nejpozdìji na jaøe roku následujícího.

Dùvodem pro volbu radikální obnovy se vøaze-
ným obdobím polaøení je obvykle provedení vìt�ích rekul-
tivaèních  zásahù na stanovi�ti (plo�né odvodnìní). Obdo-
bím polaøení se dosáhne vyrovnanosti povrchového trav-
ního drnu. Travní drn je nutný z hlediska dodr�ení vý�ky
kosení,  nepo�kození  drnu  na pøípadných   nerovnostech
a podstatného sní�ení zneèi��ování pùdy pøi sklizni.

Rychloobnova travních porostù orbou se uplatòuje ze-
jména na eroznì ohro�ených  plochách. Podmínkou pro
provedení  rychloobnovy  je optimální vlhkostí re�im sta-
novi�tì a vylouèení rizika �íøení hou�evnatých plevelù.

Bezorebná obnova
Pro tento zpùsob obnovy se èasto pou�ívá pojmenování

�chemická orba� a vyu�ívá se pøi obnovì porostù ve sva�i-
tých polohách a na plochách s nedostateènou hloubkou
pùdy. Principem je totální znièení v�ech rostlinných druhù
s vyu�itím herbicidù, který pùsobí na nadzemní i podzemní
fytomasu (Roundup aj.). Nové spoleèenstvo je zalo�eno
do odumøelého travního drnu. Odumírající starý drn pùsobí
protieroznì, dochází k postupnému uvolòování �ivin pøi
mineralizaci pùvodního drnu a na výsu�ných plochách je
sní�ená evapotranspirace.

Nevýhodu je mo�ná inhibice klíèení a vzcházení novì
vysetých druhù v dùsledku uvolòování specifických che-
mických látek (alelopatik) pøi mineralizaci pùvodního trav-
ního drnu a vy��í riziko výskytu chorob a hlodavcù.
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6. ZPÙSOBY ÚDR�BY TTP

6.1. Pastva
Pastva je dal�ím zpùsobem údr�by trvalých travních po-

rostù.
Pasení zvíøat je významným krajinotvorním èinitelem

a zároveò je to nejpøirozenìj�í zpùsob pøíjímání potravy  pøe-
�výkavci. Z hlediska zdravotního stavu pastva podporuje
rozvoj trávicího traktu pøe�výkavcù, který je pak schopen
zpracovat �iviny z velké dávky objemných krmiv. S pasením
je spojen i pohyb, který optimalizuje funkci  a èinnost tavi-
cího traktu, zlep�uje krevní zásobování nejen svalové sou-
stavy, ale i celého organismu. Látková výmìna je intenziv-
nìj�í a pod vlivem déletrvajícího pobytu na denním svìtle
se stupòuje i aktivita gonádotropních hormonù u dospíva-
jících  a  dospìlých pasených zvíøat. Tento zpùsob vyu�í-
vání travních porostù je výhodný nejen z hlediska ekono-
mického, ale i zdravotního a hygienického, proto�e má po-
zitivní vliv na zdravotní stav zvíøat, jejich odolnost vùèi
stresu a chorobám.

Intenzitu obhospodaøování travních porostù  je potøeba
pøizpùsobit místním pøírodním podmínkám. V zemìdìlsky
znevýhodnìných oblastech geomorfologické, klimatické
podmínky a struktura kultur pùdního fondu pøedurèují uplat-
nìní polointenzivních a� extenzivních systémù obhospo-
daøování.

Kromì toho je potøeba brát v úvahu, �e ka�dá kategorie
pasených zvíøat vy�aduje  individuální pøístup ve výbìru
samotného systému pastvy, ale i druhu a slo�ení travního
porostu. Správná organizace pastvy musí vyrovnávat mì-
nící se sezónní  intenzitu  nárùstu trávy a uvádìt jej do
souladu s potøebami zvíøat.

Pastevní systémy lze rozdìlit do dvou základních sku-
pin:

Rotaèní pastva- je spásání dvou a více pastvin, kde se
støídá doba spásání s dobou obrùstání pou�ité pastviny.
Doba spásání porostu je závislá na obrùstání porostu, pod-
mínkách prostøedí a na poètu zvíøat na pastvinì.

Kontinuální pastva- je nepøetr�ité spásání pastviny bì-
hem roku nebo pastevní sezóny.
Vìt�inou se pou�ívá na rozsáhlých celcích (po-
lo)pøirozených travních porostù pøi nízkém zatí�ení pastvi-
ny nebo na men�ích intenzivnì obhospodaøovaných past-
vinách s vysokým zatí�ením.

Intenzita pastvy je zatí�ení pastviny ve vztahu k produkci
rostlinné biomasy.

Extenzivní pastva se projevuje  nerovnomìrným vypa-
sením ploch. Ménì spásané plochy umo�òují vykvetení
rostlin a jsou útoèi�tìm a zdrojem potravy pro rùzné druhy
hmyzu. Extenzivní pastva má své nevýhody. Èasto vede -
z dlouhodobého hlediska -  k silnému zaplevelení málo chut-

nými plevely, k nízké estetické hodnotì udr�ovaných po-
zemkù nebo k selektivnímu vy�írání v dané dobì nejchut-
nìj�ích druhù.

Intenzivní pastva se uplatòovala zejména v okolí zemì-
dìlských podnikù zamìøených na �ivoèi�nou produkci. Vli-
vem  intenzivní  pastvy dochází èasto k eutrofizaci pozem-
kù co� následnì vede k naru�ení pùvodní druhové skladby
rostlin a k roz�iøování  nitrofilních  druhù rostlin.  Nadmìr-
ná koncentrace zvíøat na jednom místì vede k silnému se-
�lapu a naru�ení travního drnu.

Zatí�ení pastviny u obou typù pastvy mù�e být stálé
nebo variabilní a vyjadøuje se poètem nebo hmotností zví-
øat na jednotku plochy.

Zaèátek a doba trvání pastevní sezóny je v jednotlivých
oblastech odli�ná.
V podhorských oblastech zaèínáme s pastvou zhruba od
poloviny dubna do zaèátku kvìtna a pastevní období trvá
150- 180 dnù. V ní�inných oblastech pastva zaèíná zhruba
o 14 dnù døíve a trvá 180- 200 dnù. V horských oblastech
zaèíná o 14 a� 30 dnù pozdìji a trvá 80- 100 dnù.

Z hlediska vztahu ke zvíøatùm mù�eme zpùsoby pastvy
rozdìlit na nátlakové a volné.

Nátlaková pastva je pastva, u které zvíøata spásají urèitý
typ porostu bez mo�nosti výbìru. Podíl nedopaskù se pøi-
tom pohybuje mezi 5- 20 % v závislosti na kvalitì a stáøí
porostu.

Volná pastva je pastva u které mají zvíøata neomezenì
k dispozici rùzné typy porostù li�ících se kvalitou (napø.
star�í porosty extenzivnì spásané, porosty nechané ladem
apod.).

Zpùsob spásání porostu se u jednotlivých druhù zvíøat
li�í.

Skot a jiní velcí pøe�výkavci jsou na rozdíl od ovcí a koz
chápáni jako pastevní generalisté, porost spásají výraznì
ménì výbìrovì. Skot se vyhýbá místùm s exkrementy, na
pozemcích,  proto èasto vznikají eutrofizované nepasené
plochy tzv. nedopasky. Skot spásá porost v ostrùvcích.

Ovce je selektivní spásaè. Pøi pastvì vzrostlej�í vegetace
se vyhýbá (na rozdíl od koz) kvetoucím travám. Chutnìj�í
druhy rostlin vypásá i z ni��ích vrstev porostu. Ovce se
nevyhýbá ani místùm s exkrementy po skotu, proto se do-
poruèuje smí�ená pastva ovcí a skotu. Ovce a skot dávají
pøi pastvì pøednost rùzným druhùm rostlin a tak se vzájem-
nì doplòují. Ovce redukují výskyt plevelných keøù a bylin
v pastvinì, a tak zlep�ují kvalitu porostu jak z hlediska vý-
�ivového tak z hlediska estetického.

Kozy na rozdíl od ovcí se zamìøují pøi pasení na zelenou
hmotu vý�e nad zemí.
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Spásají taky listy døevin a lýko, co� má význam pøi omezo-
vání rùstù ne�ádoucích druhù keøù a døevin.

Konì spásají porost tìsnì u pùdního povrchu, upøed-
nostòují kvalitní byliny a pícniny.
Pøi pastvì jsou konì selektivní, co� má za následek vznik
ostrùvkovité struktury spaseného porostu. Konì upøed-
nostòují spásání suchých míst, mokøinám se vyhýbají.

Ovce a kozy ve srovnání se skotem a koòmi pùsobí na
pùdu pøibli�nì 3x ni��ím tlakem (100 - 150  kPa).

 

Obr.3: Pastvina

6.2. Kosení (Seè)
Kosení je tradièní metoda, která se prvotnì vyu�ívala

k získávání krmiva pro hospodáøská zvíøata, druhotnì pro
udr�ování druhové skladby a struktury porostu
v optimálním stavu a to jak z hlediska ekonomického, eko-
logického i estetického.

Období a poèet seèí jsou voleny s ohledem na optimální
technologickou zralost píce (tj. kompromis mezi kvalitou
a výnosem píce) a jsou pøizpùsobeny nadmoøské vý�ce,
klimatickým a pùdním podmínkám, typu stanovi�tì a typu
porostu.

Pøi obhospodaøování nìkterých TTP je seè kombinová-
na s pastvou.
Pokud se TTP vyu�ívají pro produkci píce seèe se následu-
jícím zpùsobem:

1. jarní seè  zaèíná v  první polovinì  kvìtna a trvá do
poloviny  èervna,

2. seè se uskuteèòuje 40 dní po 1. seèi (u trojseèných
porostù) nebo 60 dnù po první seèi (u dvojseèných
porostù), tj. od 21. èervna do 1. srpna,

3. pozdnì  letní  seè  se  uskuteèòuje 40- 45 dnù po 2.
seèi, tj. od 1. srpna,

4. podzimní seè  je  ménì  èastá  a  uskuteèòuje se po
10. záøí.

Poèet seèí závisí na podmínkách stanovi�tì. V ní�inných
oblastech  v klimaticky pøíznivých oblastech, na stanovi�-

tích dobøe zásobených vodou a �ivinami se seèe 2 a� 3krát
roènì.

Osobitý systém seèe se volí u ochranáøsky zajímavých
stanovi��, kde je cílem zachování vzácných druhù rostlin.
V tìchto pøípadech se ke ka�dé lokalitì pøistupuje individu-
álnì, s ohledem na mnoho okolností jako je napø. typ bio-
cenózy, charakter poèasí  v dané oblasti apod.

Pøi potøebì eliminovat invazní nebo ruderální druh rostli-
ny musí být seè naèasována pøed nebo ve fenofázi kvìtu
tohoto druhu. Zvlá�� to platí pro druhy rostlin, které se
nerozrùstají vegetativnì (napø. r. Triplex, Cardus, Cirsium,
Chenopodium apod.).

U druhù rostlin, které se �íøí vegetativnì je potøeba kosit
vícekrát za vegetaèní sezónu (napø. Urtica dioica, r. Soli-
dago, Reynontria apod.).

Optimální vý�ka seèe je ovlivnìna vyu�íváním TTP.
Z hlediska produkèního se volí vý�ka 4 cm nad zemí. Pøíli�
nízká  seè naru�uje pøízemní  rù�ice nìkterých druhù rostlin
(napø. Taraxacum sp., Achilea sp. apod.) a tyto mají sklon
k vegetativnímu zmno�ení a pøevaze v èástech porostù ob-
hospodaøovaného  tímto zpùsobem. Nízká seè na druhé
stranì umo�òuje uchycení konkurenènì slab�ích druhù
a napomáhá rùstu semenáèkù.

 

 

Obr.4: Seè trvalého travního porostu

Obr.5: Obracení poseèené travní hmoty
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6.3. Kombinovaná údr�ba
Travní porosty je mo�né vyu�ívat i støídavì seèením

a pastvou. Zaøazením pasení (úplným nebo èásteèným po
2. a dal�í seèi) je mo�né obohatit ni��í porostové patro o
nízko výbì�katé trávy, zlep�it zapojení porostu, zvý�it po-
díl leguminóz, sní�it nadmìrný podíl ménì hodnotných
dvoudìlo�ných druhù a dosáhnout vhodného utu�ení
pùdy. Tento zpùsob údr�by travních porostù lze vyu�ít tam,
kde z organizaèních, klimatických a jiných dùvodu nelze
sklízet 2. (3.) seèe. Tím udr�íme v rovnováze produkèní a
ochranné funkce porostu a zabráníme jeho postupné de-
gradaci.

6.4. Mulèování
Mulèovaèe jsou stroje, které drtí travní hmotu na malé

èásti. Poseèená travní hmota není z porostu odstraòována,
ale postupnì vysychá, zmen�uje svùj objem a  zapadá mezi
stébla strni�tì.

Mulèování lze provádìt u ménì výnosných, extenzivnì
vyu�ívaných travních porostù ale i u zaplevelených trav-
ních porostù (odstraòování náletu apod.),  av�ak v�dy pøed
dozráním generativních orgánù plevelných druhù.

Na druhé stranì vyu�ití mulèování jako údr�bové tech-
nologie je potøeba zvá�it u porostù s výskytem vzácných
druhù rostlin.
Pøednosti mulèování:

- mulèování pøestárlých trav a pøebytkù pa�e (nedo-
paskù) zabraòuje roz�iøování a degradaci TTP,

- mulèování urychluje dorùstání a zmlazování poros-
tu,

- rozdrcený  mulè je rovnomìrnì  rozptýlen po povr-
chu a dodaný do pùdy ve formì organických zbyt-
kù,

- podzimní mulèování chrání porost v zimním období
a  pøispívá k urychlenému rùstu  na jaøe,  porost  je
døív pøipravený na pastvu, mulè se v zimì  pøíznivì
rozkládá,

- mulèování je minimalizována pracovní operace, ne-
vy�aduje odvoz nedopaskù, souèasnì je likvidován
drobný døevní nálet. 

Obr.6: Mulèování travního porostu

6.5. Válení, smykování, vláèení, hnojení
Válení porostù by mìlo být pou�ito za úèelem:
- zpevnìní lehkých pùd z dùvodu omezení �kod vyzi-

mováním a zlep�ení  kapilární  vzlínavosti (napø. ra-
�elinové  pùdy),

- po provedení smykování a pøesevu èi pøísevu,
- omezování výskytu plevelù,
- zatlaèení �tìrku  kamenù z dùvodu omezení po�ko-

zení  �acího stroje pøi seèení,
- u  novì setých porostù  za  úèelem  sní�ení  nebez-

peèí  zneèi�tìní píce pøi první sklizni.
Smykování se vyu�ívá na vyrovnávání krtincù, a pro

rozetøení výkalù brzy z jara. Zneèi�tìní zeminou je ne�ádou-
cí zvlá�� pøi silá�ování, kdy zhor�uje prùbìh kva�ení. Smy-
kování se provádí náøadím rozmanité konstrukce. Dùle�itá
je nízká pojezdová rychlost a nepo�kození obrùstajícího
drnu.

Vláèení, podobnì jako válení, by mìlo byt pou�íváno
úèelnì:

- pro rozetøení  neprorostlých vìt�ích èástí chlévské
mrvy  pøi povrchové aplikaci,

- pro  rozru�ení krusty vznikající pøi aplikaci velkých
dávek nezøedìné kejdy,

- pøi  silné vrstvì staøiny nebo mechu v porostu,  ale
 s návazným provedením pøesevu nebo pøísevu.

Hnojení je  rozhodujícím intenzifikaèním  èinitelem zú-
rodòování. Výraznì ovlivòuje druhové slo�ení porostù
a tím i  kvalitativní  a kvantitativní  stránku produkce. Celko-
vý úspìch hnojení závisí na pùvodním stavu travního po-
rostu, jeho zásobení vodou, na klimatických a pùdních pod-
mínkách.

Hnojení TTP má v srovnání s hnojením orné pùdy nìko-
lik specifik. V pùdì TTP se nachází znaèné mno�ství orga-
nických  zbytkù, které jsou zdrojem �ivin. Koøenový sys-
tém jednotlivých rostlin se li�í ve schopnosti  pøijímat �ivi-
ny ve více èi ménì pøístupné formì. Zastoupení  symbiotic-
kých  rostlin a pøítomnost  makro a mikroedafónu znásobu-
je úèinky hnojení.
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7. ZPRACOVÁNÍ TRAVNÍ HMOTY Z ÚDR�BY TTP

7.1. Zpracování travní hmoty na píci
Poseèená travní hmota je buï odvezena bezprostøednì

po seèi (zelené krmení) nebo je ponechána nìkolik dní
k zavadnutí a poté odvezena (sená�). Dal�ím zpùsobem je
seèení píce pøímo na místì, obracení a su�ení poseèené
hmoty a  její odvoz po usu�ení (seno). Tento zpùsob je
nejvhodnìj�í z hlediska obohacování porostu diasporami
rostlin, které se uvolòují ze suché biomasy.

Seno je zelené krmivo konzervované pøirozeným su�e-
ním  nebo dosu�ováním.

Poseèený travní porost se su�í  na zemi, na su�ácích
nebo se pøedsu�í na poli a dosou�í se v senících studeným
nebo pøedehøátým vzduchem.

Pro vý�ivu zvíøat je dùle�ité vyrobit kvalitní seno
s vysokou vý�ivnou a dietetickou hodnotou, pøi efektiv-
ních vstupech. Z hlediska omezení mo�ných ztrát na mno�-
ství a kvalitì, ke kterým dochází v procesu su�ení, pøi pou-
�ití dostupných a vhodných technologických linek je nej-
vhodnìj�í systém dosou�ení pøedsu�ené biomasy
v senících.
Kvalita sena závisí zejména na:

- meteorologických podmínkách pøi su�ení  (teplota,
vlhkost, proudìní vzduchu, srá�ky),

- druhu pícnin a botanickém slo�ení porostu (výskyt
plevelù),

- termínu skliznì,
- poøadí seèe,
- technologii skliznì,
- zpùsobu skladování.
K omezení ztrát �ivin je potøeba vysu�it rostliny co nej-

rychleji. Pøi optimálním prùbìhu poèasí (mírný vítr, teplota
vzduchu nad 25 °C, jasno) je mo�no dosáhnout su�iny
65 %  bìhem dvou, maximálnì tøí dnù. Rychlost su�ení závi-
sí kromì poèasí taky na druhu pícnin (trávy schnou rychleji
ne�  jeteloviny), úpravì píce (lámání, maèkání), vegetaèním
stádiu (mladá píce obsahuje více vody a koloidù a schne
pomaleji), èetnosti obracení a na výnosu (pøi vysokém vý-
nosu prosychá vy��í vrstva píce pomaleji).

Pøi skladování a dosou�ení sena je potøeba vylouèit sa-
mozáhøev. Pøi tomto  procesu dochází  k ztrátám  �ivin, zhor-
�ování  hygienické  kvality  a k nebezpeèí samovznícení
sena.

 

Obr.7: Balíky sena

Píci je mo�né zakonzervovat silá�ováním. Silá�ování je
zalo�ena na principu okyselení píce kyselinou mléènou, která
vzniká èinnosti bakterií mléèného kva�ení (Streptococus,
Lactobacillus sp.) z cukrù rozpustných ve vodì v prostøedí
bez pøístupu vzduchu.

Bakterie mléèného kva�ení okyselují prostøedí silá�ova-
né píce na pH 4,0- 4,5, èím� znemo�òují rozvoj vìt�iny �kod-
livých mikroorganismù. Mimo bakterií mléèného kva�ení
se v píci vyskytují dal�í mikroorganismy, jako jsou kvasin-

ky, bakterie octového kva�ení, bakterie máselného kva�ení
a plísnì.

Základní podmínky silá�ování jsou:
- píce musí obsahovat dostatek cukrù rozpustných

ve vodì,
- píce musí být naøezána na øezanku 10- 40 mm podle

obsahu su�iny (èím vy��í, tím krat�í øezanka),
- z píce musí být co nejdokonaleji vytìsnìn vzduch,
- silá�ní  prostor  je  potøeba  zaplnit a uzavøít do 3- 5

dnù od zahájení konzervace,
- silá�ní prostor je potøeba zabezpeèit pøed pøístupem

vzduchu a srá�kové  i podzemní vody.
Pøedností silá�ování je, �e krmiva se mohou sklízet

v optimálním stadiu zralosti, kdy obsahují nejvíc vyu�itel-
ných �ivin a energie. Obsah �ivin v konzervovaných krmi-
vech  nepodléhá  bìhem jejich skladování takovým vý-
znamným zmìnám jako v zelených krmivech bìhem vegeta-
ce, co je dùle�ité pro stabilitu a pøímou vyu�itelnost obsa-
�ených �ivin  v krmných dávkách pro hospodáøská zvíøata.

Krmná hodnota silá�í, druh a rozsah ztrát závisí na prùbì-
hu kvasných procesù v konzervovaných krmivech.

Úspì�nost fermentaèního procesu je v podstatné míøe
ovlivnìna obsahem su�iny, cukrù rozpustných ve vodì
a dusíkatých látek. Mezi faktory, které ovlivòují silá�ovatel-
nost travní hmoty, patøí i úroveò hnojení dusíkem bìhem
vegetace, poøadí seèe a fenologická fáze porostu v èase
skliznì.

Zvy�ováním dávek dusíkatého hnojení prùkaznì roste
obsah N- látek a klesá obsah cukrù, vlivem èeho� se travní
hmota hùøe silá�uje.

Omezení,  nebo úplné vylouèení hnojení dusíkem zvy�u-
je obsah sacharidù rozpustných ve vodì, sni�uje pufraèní
kapacitu a zlep�uje silá�ovatelnost. Na druhé stranì je ale
v porostech  nedostatek dusiènanù a tím chybí ochranný
vliv dusitanù vùèi bakteriím máselného kva�ení, a to mù�e
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umo�nit tvorbu kyseliny máselné døív ne� pH klesne na
kritickou úroveò.

S poøadím seèe se zlep�uje chemické slo�ení krmiva a ob-
sah su�iny se zpravidla zvy�uje, co pozitivnì ovlivòuje si-
lá�ovatelnost.
Obsah �ivin v travní hmotì, která je urèena na silá�ování
závisí i na technologické pøípravì hmoty na poli. Ztráty
�ivin a energie vznikají zvlá�� pøi nepøíznivých klimatických
podmínkách, co� sni�uje vý�ivovou hodnotu vyrobených
krmiv.
Jednou z mo�ností eliminace ztrát, zrovnomìrnìní a urych-
len í procesu  zavadnutí je vyu�ití mechanické úpravy po-
seèené hmoty �acími stroji  kombinovanými
s kondicionérem.

Naru�ením struktury stébel a naèechráním hmoty na øád-
ku se dosahuje zkrácení doby zavadnutí a tím sní�ení ztrát
�ivin a energie.
Spojení pracovních operací pøispívá k ochranì porostu
a pùdní struktury sní�ením poètu pøejezdù mechanických
prostøedkù po pozemku.

Pøi konzervování produkce travních porostù je mo�né
realizovat více výrobních systémù:

Pøi silá�ování do �labù rozhoduje o výsledné kvalitì silá-
�e ve velké míøe rychlost naskladòování hmoty. Pomalé pl-
nìní  �labù spojené s nedostateèným upìchováním  má za
následek zvy�ování teploty v biomase, èím� se vytváøejí
podmínky pro rozvoj ne�ádoucích bakterií. Fermentaèní
proces neprobíhá po�adovaným smìrem a výsledkem je
silá�  nízké kvality, nízké vý�ivné hodnoty a nepøíjemného
zápachu.

Dodr�ením technologického postupu se eliminuje i riziko
odtoku  silá�ních  ��áv, a tím kontaminace �ivotního pro-
støedí organickými kyselinami jako i problematika likvidace
neúspì�nì vyrobených silá�í nevhodných pro zkrmování.

Travní hmotu lze konzervovat i ve formì balíkù. Výho-
dou této technologie je snadná manipulace a uskladnìní
balíkù. Pøi výrobì balíkù je dùle�ité dodr�et optimální ob-
sah su�iny lisované a obalované hmoty. Doporuèený roz-
sah obsahu su�iny je 250 - 450 g.kg-1.

Pøi nízkém obsahu su�iny mù�e bìhem fermentace dojít
k deformaci balíkù, po�kození fólie a odtoku silá�ních ��áv.

Naopak pøi lisování hmoty s vysokým obsahem su�iny
dochází k vysokým ztrátám u� na poli pøi sbìru odrolem
listových èástí, které mají vysokou vý�ivnou hodnotu. Pøe-
su�ená hmota se hùøe lisuje a uzavøený vzduch v balíku
napomáhá rozvoji plísní, èím� se sni�uje kvalita a vý�ivná
hodnota vyrobených silá�í a hrozí taky nebezpeèí ohro�ení
zdravotního stavu zvíøat mykotoxiny.

Pro silá�ování lze vyu�ívat bakteriální inokulanty a che-
mické konzervaèní látky. Cílem bakteriálních inokulantù je
podpoøit èetnost a pøirozenou aktivitu bakterií mléèného
kva�ení, které se do silá�ované hmoty dostaly jako souèást
pøirozené mikroflóry �ijící na rostlinách a ze sklízecích zaøí-
zení. Bakteriální inokulanty kromì toho posilují bakterie
mléèného  kva�ení v konkurenèním boji s ne�ádoucími sku-

pinami  bakterií,  které mají podobné nároky na �ivotní pro-
støedí, a jejich pøevaha v prùbìhu silá�ování zhor�uje kva-
litu silá�e.

Chemické konzervaèní látky se vyu�ívají pro silá�ování
píce, která má z hlediska zpracování na silá� nepøíznivé che-
mické slo�ení, pøedev�ím nízký obsah zkvasitelných cukrù.

Úspì�ný prùbìh silá�ování je základní podmínkou chut-
nosti silá�í, jejich pøíjmu zvíøaty, u�itkovosti zvíøat a kondi-
ce zvíøat.

V pøípadech, �e travní hmota není pícnináøský vyu�ívá-
na,  je mo�ná  její anaerobní promìna za úèelem produkce
bioplynu   nebo  aerobní zpracování za úèelem výroby kom-
postu.

7.2. Aerobní zpracování travní hmoty
Kompostování je aerobní proces, pøi kterém dochází

k rozkladu  organických surovin èinnosti  mikroorganismù
na stabilizovaný materiál- kompost.

V  procesu kompostování dochází k uvolòování vody,
tepla a oxidu uhlièitého.

Travní hmota má vìt�inou vhodné chemické slo�ení pro
aerobní  zpracování kompostováním, i kdy� její slo�ení mù�e
být rùznorodé. U èerstvé stébelnaté hmoty se pomìr C:N
pohybuje v rozmezí 18:1 a� 35:1, u smìsi s vy��ím podílem
staøiny  je pomìr  C:N  kolem 45:1. Problémem pøi  kom-
postování mohou být fyzikální vlastnosti travní hmoty.

Kompostování travní hmoty má nìkolik specifik:
· stébelnatý materiál se rychle rozpadá, je znaènì slé-

havý,
· hotový  kompost má  jen asi 10 % objemu pùvodní

hmoty,
· homogenizace pøedem neupraveného materiálu mù�e

být obtí�ná,
· spolehlivé nastartování kompostovacího  procesu

musí být zabezpeèeno dostateènou vlhkostí, tj. kom-
postováním èerstvé nebo mírnì zavadlé travní hmo-
ty,

· pro správný prùbìh kompostovacího procesu je po-
tøeba  doplnit surovinovou skladbu o porézní suro-
viny s vy��ím obsahem uhlíku.

Pøi kompostování travní hmoty je nutné dodat do surovi-
nové skladby nejen dostateèné mno�ství lignocelulózových
surovin, ale také zabezpeèit dùslednou homogenizaci. Pro
správný prùbìh kompostovacího procesu je nezbytné za-
jistit aeraci kompostovaných surovin, èím� se výraznì
urychlí kompostovaní proces.

7.2.1. Kompostovací technologie
Existuje  nìkolik kompostovacích technologií. Správná

technologie kompostování musí zabezpeèovat  vhodné pod-
mínky pro  èinnost  aerobních mikroorganizmù a tím dosa-
�ení optimálního prùbìhu kompostovacího procesu.
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Zakládka kompostu proto musí splòovat pøedpoklady
umo�nìní výmìny plynù mezi kompostovanými surovina-
mi a okolím. Zakládka musí být porézní a kyprá, nesmí být
ani  suchá ani pøíli� vlhká. Velmi dùle�itá je té� homogenita
a dùkladné  promíchání jednotlivých surovin, aby jejich
styèný povrch byl co nejvìt�í a mohly na sebe pùsobit co
nejrychleji.

Z technologického hlediska se rozli�ují následující hlav-
ní  zpùsoby výroby kompostù:
Ø kompostování  na  volné plo�e  (v plo�ných hroma-

dách, v pásových hromadách)
Ø intenzivní kompostovací technologie:

a) kompostování v  biofermentorech  (bioreak-
torech),

b) kompostování v boxech nebo �labech,
c) kompostování  v  PE - vacích  (AgBag kom-

postování),
Ø vermikompostování.
Pro kompostování travní hmoty z údr�by travních po-

rostù lze doporuèit na základì výsledkù provedených ex-
perimentù technologii kontrolovaného mikrobiálního kom-
postování na volné plo�e v pásových hromadách.

7.2.2. Kompostování na volné plo�e v pásových hromadách
Charakteristika

Jde o technologii, pøi které jsou kompostované suroviny
zakládány do pásových hromad trojúhelníkového nebo li-
chobì�níkového  prùøezu na zaji�tìných plochách se spe-
ciálními  po�adavky. Délka hromad je omezena velikostí tìch-
to ploch.

Velikost i profil pásové hromady spolu úzce souvisí a do
znaèné míry na nich závisí i velikost pou�ité mechanizace,
zejména pøekopávaèe kompostu. Profil hromady je urèen
mno�stvím zpracovávaných surovin na jednotkové kom-
postovací plo�e.

Podle kvality zabezpeèení kompostovací plochy, která
musí zamezit ohro�ení povrchových a podzemních vod
a podle mno�ství kompostovaných surovin, lze provozo-
vat kompostování na kompostovi�ti (zpevnìná plocha
s roèní produkcí kompostu 50 � 500 t) anebo na prùmyslo-
vé kompostárnì (vodohospodáøsky zaji�tìná plocha s roèní
produkcí kompostu min 500 t).

Technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostová-
ní

Technologie kompostování v pásových hromadách je
ideální výchozí technologií pro technologii kontrolované-
ho mikrobiálního kompostování (tzv. rychlokompostová-
ní), které umo�òuje vysoký stupeò mechanizace a vyu�ití
vysoce výkonné techniky. Pøední svìtové firmy zaèaly vy-
rábìt men�í, ale vysoce výkonné stroje, uplatnitelné pøi
kompostování zejména pokud jsou uspoøádány
do kompostovacích linek.

Pøi bì�ném kompostování v pásových hromadách (neøí-
zeném)  je bì�ná doba zrání kompostu 3 - 6, nìkdy i 12 mì-

sícù. O délce trvání jednotlivých fází rozhoduje zejména
surovinová skladba, homogenita surovin v hromadì, kvali-
ta a poèet pøekopávek a napø. i roèní období. �ivelný prù-
bìh procesu podmiòuje výraznì del�í dobu trvání celého
procesu od zalo�ení a� po dozrávání.

Omezené prostorové mo�nosti (zpevnìná, vodohospo-
dáøsky o�etøená plocha) a zvy�ující se mno�ství organic-
kých odpadù vhodných ke kompostování vede ke snaze
maximálního zefektivnìní výroby kompostu.

Urychlení celého procesu lze docílit zejména:
A/ optimalizací surovinové skladby,
B/ sledováním procesních podmínek (teplota, vlhkost,

stupeò provzdu�nìní),
C/ mechanizací rozhodujících operací v technologickém

procesu,
D/ zakrývání  kompostovacích hromad kompostovací

fólií.
Po splnìní tìchto pøedpokladù lze hovoøit o technologii

kontrolovaného mikrobiálního kompostování (øízeném
kompostování), kdy ka�dý zásah do kompostovacího pro-
cesu je na základì podrobného monitorování jeho prùbìhu
pøesnì naèasován a má své opodstatnìní. Øízené kom-
postování výraznì urychlí celý proces, proto lze hovoøit
o rychlokompostování. Rozklad probìhne za  6 - 8 týdnù
(1,5 - 2 mìsíce).

A/  Optimalizace surovinové skladby zakládky kompostu
Jedním z hlavních pøedpokladù správného prùbìhu kom-

postovacího procesu je pøíprava vstupních surovin a  opti-
malizace surovinové skladby zakládky kompostu.

Pøi pøípravì vstupních surovin je dùle�ité urèit velikost
jejich èástic tak, aby rozklad probíhal rovnomìrnì, zvlá��
u  døevných materiálù (paøezy, koøeny, vìtve apod.), kte-
rých rozklad je slo�itìj�í z dùvodu vy��ího obsahu celuló-
zy a ligninu. Kromì døevních surovin se z velké èásti jedná
o suroviny s vlhkostí pohybující se v rozmezí 45- 55 %, kam
lze zaøadit také hrubou zelenou hmotu, kùru, réví, listí, ale
i organický podíl vytøídìný z komunálního odpadu.

Optimální surovinovou skladbu zakládky kompostu
ovlivòuje celá øada faktorù, pøièem� nejvìt�í význam má
správný pomìr uhlíku a dusíku (pomìr C:N) a poèáteèní
vlhkost.

Hodnota pomìru C:N u èerstvì zalo�eného kompostu by
se  mìla pohybovat v rozmezí (20 - 40) : 1 v lep�ím pøípadì
(30 - 35) : 1. Spolu s hodnotou pomìru C:N je tøeba zaruèit
poèáteèní vlhkost v rozmezí 50 - 60 %. V praxi je bì�né, �e
kompostáøi mnohdy surovinovou skladbu odhadují, co�
vzhledem k vý�e uvedeným faktùm není úplnì nejvhodnìj-
�í.

Pøesnìji lze surovinovou skladbu zakládaného kompos-
tu urèit pomocí programu na výpoèet surovinové skladby
zakládky kompostù, kterých existuje celá øada. Programy se
od sebe vìt�inou li�í v poètu vstupních parametrù, které je
nutné zadat.
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Vedle programù, které si vytváøejí organizace, zabývající
se kompostováním pro svoji vlastní potøebu, existuje nì-
kolik programù pro optimální slo�ení surovinové zakládky,
které jsou k dispozici na webových stránkách.

Tyto programy lze nalézt napø. na následujících adresách:
http://www.biom.cz

http://www.komposty.cz/pub.html

B/  Sledování procesních podmínek (teplota, vlhkost, stu-
peò provzdu�nìní)

Øízení kompostovacího procesu (pøekopávání, úprava
vlhkosti, pøíp. inokulace mikroorganismù) se uskuteèòuje
na základì sledování základních velièin popisujících kom-
postovaní proces. V praxi se monitoruje teplota kompostu,
vlhkost kompostu a  obsah kyslíku v hromadì kompostu.

Teplota kompostu koresponduje s intenzitou èinnosti mi-
kroorganismù a její prùbìh se mìní podle jednotlivých fází
kompostovacího procesu.

Optimální vý�e teplot pro rozklad organických látek je od
50 °C do 60 °C.

C/  Mechanizace rozhodujících operací v technologickém
procesu

Pro výbìr strojù a zaøízení, potøebných pro technické za-
bezpeèení kompostovacího procesu, je vhodné tyto stroje
vztáhnout k jednotlivým potøebným technologickým kro-
kùm,  zabezpeèujících proces øízeného kompostování:
Ø pøíprava surovin do zakládek kompostu - drtièe,
Ø provzdu�òování a promíchávání kompostu - pøeko-

pávaèe kompostu,
Ø prosévání hotového kompostu  -  prosévací zaøíze-

ní,
Ø dal�í  èinnosti  související  s   provozováním  kom-

postování - ostatní zaøízení.
Uvedené technické prostøedky je výhodné vyu�ívat se-

stavené do strojních (kompostovacích) linek (obr.8). Podle
pou�ívání a agregace jednotlivých strojù lze kompostovací
linky rozdìlit na:
Ø linky  s  jedním  energetickým zdrojem s øadou pøi-

pojitelného náøadí,
Ø linky sestavené z jednoúèelových strojù s vlastním

pohonem,
Ø linky sestavené v kombinaci pøedcházejících dvou

variant

Obr. 8: Schéma modelové kompostovací linky

NAVÁ�ENÍ SUROVIN
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EXPEDICE HRUBÉHO KOMPOSTU

DEZINTEGRACE 

EXPEDICE JEMNÉHO KOMPOSTU SEPARACEBALENÍ

ZRÁNÍ

ØÍZENÍ KOMPOSTOVACÍHO PROCESU
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D/  Zakrývání kompostovacích hromad geotextilií
Standardním vybavením kompostáren, které vyu�ívají

technologii kontrolovaného mikrobiálního kompostování
na volné plo�e v pásových hromadách, by mìly být plach-
ty na pøikrývání hromad kompostu.

Plachty jsou vyrobeny z materiálu, který zachycuje vodu
na povrchu hromady kompostu, ale pøitom umo�òuje do-
stateènou výmìnu plynù. Nepromokavost plachty zabra-
òuje vyplavování a ztrátì �ivin z kompostu a její prody�-
nost zaji��uje udr�ení aerobních podmínek.

7.2.3. Intenzivní kompostovací technologie
Intenzivní kompostovací technologie prodìlávají rychlý

vývoj. Je to patrné zejména tam, kde nastává hlub�í povì-
domí o nutnosti péèe o smysluplné zpracovávání biologic-
ky rozlo�itelných odpadù (BRO), �ivotní prostøedí a úrod-
nost pùdy. Obecnì lze øíci, �e provozovateli kompostáren
se vedle zemìdìlcù, zahradníkù èi profesionálních výrob-
cù organických hnojiv stávají také obecní a mìstské úøady
èi podniky technických slu�eb.

Nejvìt�í  nevýhodou  intenzivních  kompostovacích  tech-
nologií je jejich vysoká investièní nároènost. Náklady na
výrobu kompostu s pou�itím bioreaktorù jsou ve srovnání
s  klasickou metodou  kompostování  na hromadách asi
dvojnásobné.
Zaøízení pro intenzivní kompostování lze rozdìlit do tøi sku-
pin:

A/ polouzavøená kompostovací zaøízení - polozavøené
boxy, �laby,

B/ uzavøená kompostovací zaøízení - bioreaktory
C/ kompostování v PE - vacích.

A/  Polouzavøená kompostovací zaøízení
Pro tento typ zaøízení je charakteristickým znakem inten-

zifikace I. fáze kompostovacího procesu (fáze rozkladná).
Intenzifikace provzdu�nìním vede k dosa�ení vy��ích tep-
lot a tím ke zkrácení celé fáze. Zaøízení jsou investiènì ná-
kladná, a proto je nutno je dimenzovat právì jen na zdr�nou
dobu I. fáze kompostování. Dozrávání pak probìhne vol-
ným lo�ením kompostu na hromadách.

Bìhem I. fáze kompostování se kompost zbaví zápachu,
zmìní se jeho vzhled a struktura, dojde k celkové hygieni-
zaci. Výsledkem je biologicky stabilizovaný kompost.

B/  Uzavøená kompostovací zaøízení - bioreaktory
Technologicky se kompostování v bioreaktorech od pøed-

chozích polouzavøených systémù li�í ve dvou základních
principech:

Ø jde o zcela uzavøená zaøízení kontejnerového typu
ve tvaru boxu nebo válce,  která jsou èasto tepelnì
izolována,

Ø pøívod vzdu�ného kyslíku se realizuje provzdu�òo
váním kompostované vrstvy od spodu.

Tato zaøízení mohou pracovat, buï v re�imu vsádkovém
tzn., �e se naplní a vsádka se po potøebnou dobu provzdu�-
òuje nebo v  re�imu kontinuálním, kdy se kompost reakto-
rem  posunuje  a dennì jeho èást opou�tí reaktor na vý-
stupním konci a tomu odpovídající èást je nutno na vstup-
ním konci navézt.

Za intenzivního provzdu�òování se I. fáze kompostová-
ní zkrátí na (5 - 7) dnù, podle kompostovaných surovin.
Kompost po krátkodobé fermentaci nemá charakter vy-
zrálého kompostu s vytvoøenými humusovými látkami,
musí se proto nechat je�tì 2 - 4 týdny uzrávat.

C/  Kompostování v PE-vacích
Speciální technologií kompostování je technologie kom-

postování v PE-vacích nazývaná �technologie AG Bag Eco-
POD�. Jde o kompostování s vyu�itím PE-vakù, známých
z oblasti konzervace a uskladnìní statkových krmiv, av�ak
upravených  pro kompostování,  spoèívající napø.
v odli�ném barevném provedení povrchové vrstvy, síle stì-
ny fólie, atd.

 PE-vaky jsou  plnìny pøipravenou surovinovou zaklád-
kou pomocí speciálního stroje AG Bag. Proto�e je komposto-
vání aerobní proces rozkladu organické hmoty, je plnící stroj
uzpùsoben k soubì�nému vkládání PE-hadice do vaku pøi
jeho plnìní, která je v pravidelných rozestupech opatøena
otvory zaji��ujícími rovnomìrný pøívod vzduchu do celého
profilu vaku a to pomocí ventilátoru s èasovacím mecha-
nismem.

Bìhem kompostovacího procesu je provádìno pøedepsa-
né monitorování. Po ukonèení kompostování je kompost
z PE-vaku vyjmut a podle potøeby dále upraven.

7.2.4. Vermikompostování  (kompostování s vyu�itím �í-
�al)

Kompost získaný s pomocí �í�al dosahuje vy��ího stup-
nì pøemìny organické hmoty odpadù ne� bì�né komposty.
Nejcennìj�í èástice vyrobeného verrnikompostu jsou �í�alí
výkaly, které je mo�no oddìlit po usu�ení vermikompostu
na sítu cca 3 mm. Tato frakce obsahuje a� 35 % humuso-
vých látek. Významnì jsou v ní zastoupeny nejúèinnìj�í
huminové kyseliny a její agronomická úèinnost je podle
literárních  údajù o 60 - 70 % vy��í ne� u bì�ných kom-
postù.

V na�ich podmínkách se pro toto kompostování vyu�ívá
druh  Eisenia Foetida - kalifornský èervený hybrid  s vy-
sokou produktivitou a plodností (obr.9).

Dospìlý èerv spotøebuje dennì mno�ství krmiva shodné
s hmotností jeho organismu a vyrobí z nìj 60 % biohumusu
a 40 % vyu�ije pro vlastní metabolismus.

Pro vermikompostování je nutno zabezpeèit optimální
teplotu prostøedí (19 - 22 oC). Pøi teplotì pod 7 °C a nad
33 °C  jsou  �í�aly  neteèné a   pøi teplotì pod 0 °C a nad
42 °C hynou.
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Obr.9: Vermikompostování  (kompostování s vyu�itím �í�al)

Optimální vlhkost substrátu je 78 - 82 %. Vlhkost ni��í ne�
60 % a vy��í ne� 90 % pùsobí  úhyn �í�al. �í�aly potøebují
neutrální pH. Hodnota pH vy��í ne� 8 a ni��í ne� 6 �í�aly
zabíjí. �í�aly vyhledávají vrstvy kompostu s dostatkem
vzdu�ného kyslíku. Krmivo nesmí obsahovat nadmìrné
mno�ství èpavku nebo bílkovin. �í�aly zabíjejí ji� nízké kon-
centrace pesticidù, nesná�ejí sluneèní paprsky a vítr. Jejich
pøirození nepøátelé jsou ptáci, �áby, stono�ky, mravenci, krtci
a dal�í hlodavci.

V pøípadì prosperujícího chovu je mno�ství namno�e-
ných �í�al z jedné hromady kompostu mo�no vyu�ít k zalo-
�ení 3 stejnì velkých hromad. V zimním období je nutné
pøenést chov �í�al do chránìných nebo zateplených pro-
stor.

7.3. Anaerobní zpracování travní hmoty
Anaerobní rozkladný proces je proces, pøi kterém probí-

há  rozklad  látek  bez pøístupu vzduchu ve vlhkém  prostøe-
dí pùsobením metanových bakterií pøi teplotì mezi 0 °C a�
70 °C

Na rozdíl od kompostování (tlení) nevzniká teplo, ale vzni-

ká plyn - bioplyn, kterého hlavní výhøevnou slo�kou je
metan. Kromì metanu obsahuje bioplyn je�tì jiné slo�ky
jako je  CO

2
, H

2
O, stopové plyny, humusové látky apod.

Anaerobní rozklad bì�nì probíhá v pøírodì na místech,
kde je zamezen pøístup vzduchu (dna moøí, øek, jezer, moèá-
lù, v ra�elini�tích, v  neprovìtrávaných vrstvách pùdy, ale
i na skládkách, kde vzniká tzv. skládkový plyn).

Travní hmota se anaerobní fermentací zpracovává nej-
èastìji v kombinaci s jinými druhy surovin (napø. zvíøecí
fekálie). Samotná travní hmota není vhodná pro vyhnívání,
proto�e má malou pufraèní kapacitu.

Odvodnìný biozplynovaný substrát na bázi travní fyto-
masy pokud není okam�itì pou�itý jako organické hnojivo,
tak má tendenci ke kysnutí, ztekucování a k rùstu fytotoxi-
city (Váòa, 2001). Pro vyu�ití travní hmoty v bioplynových
stanicích je dùle�itým ukazatelem obsah organické su�iny.
Sklizeò travní hmoty je potøeba provádìt v období nejvy�-
�ího obsahu organické su�iny, proto�e její obsah má vliv
na produkci metanu.

Dal�ím dùle�itým ukazatelem je nárùst fytomasy. U vìt�i-
ny plodin je to v dobì kvetení a pak tìsnì po odkvìtu.

Surovina 

Objem. 
hmotnost 

kg.m³ 
 

Vlhkost 
% 

Spal. 
látky 

% su�iny 
 

N 
% su�iny 

C : N 
Vhodnost pro 

biotechnol. 
zpracování 

Travní hmota 
z údr�by trávníkù 

150 - 400 50 - 70 88 - 92 0,8 - 1,2 35 - 50 PV 

Travní hmota  
z neobhosp.ploch 

100 - 200 10 - 35 90 - 95 0,8 - 1,5 35 - 45 PV 

 

Tab.14: Nìkteré vybrané vlastnosti travní hmoty

Vhodnost pro biotechnologické zpracování: PV - podmínìnì vhodné
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7.3.1. Rozdìlení bioplynových technologií
Podle dávkování surového materiálu rozli�ujeme tech-
nologie:

- diskontinuální (s pøeru�ovaným provozem) - doba
jednoho pracovního  cyklu odpovídá dobì  zdr�ení
materiálu ve fermentoru,  pou�ívá  se  zvlá�tì pøi su-
ché fermentaci tuhých organických materiálù,

- semikontinuální -  doba mezi jednotlivými dávkami
je  krat�í  ne� doba zdr�ení materiálu ve fermentoru,
pou�ívá se pøi zpracování tekutých organických ma-
teriálù,

- kontinuální - pou�ívá se pøi plnìní fermentorù, které
jsou urèeny  pro  zpracování tekutých organických
odpadù s velmi malým obsahem su�iny.

Podle podílu vlhkosti zpracovávaného materiálu rozli-
�ujeme:

- bioplynové   technologie  na  zpracovávání tuhých
materiálù - vysokosu�inové s podílem su�iny 18 a�
30 %, výjimeènì a� 50 %,

- bioplynové technologie na zpracovávání tekutých
materiálù - zpracovávají materiály s nízkým podílem
su�iny od  0,5  do  3 %  a  s negativní energetickou
bilancí,  popø. s vy��ím  obsahem  su�iny 3 a� 14 %
a s pozitivní energetickou bilancí,

- bioplynové technologie kombinované.

Teplotní pásma, pøi kterých probíhá metanogenní proces
se dìlí do tøí oblastí:

- psychrofilní - pøi teplotách 15 a� 20 °C,

- mezofilní - pøi teplotách 35 a� 40 °C,
- termofilní - pøi teplotách asi 55 °C.

Minimální teplota, pøi které zaèíná proces probíhat je 4 °C.
Pro ka�dé teplotní pásmo existují rùzné kmeny metanogen-
ních bakterií aktivizující svoji èinnost podle teploty pro-
støedí.

7.3.2. Základní podmínky anaerobního procesu
Materiál vhodný pro anaerobní fermentaci musí splòovat
následující podmínky:

- malý obsah anorganického podílu (popelovin),
- organický  materiál  s vysokým podílem biologicky

rozlo�itelných látek,
- optimální obsah su�iny pro zpracování pevných od-

padù je 22 a� 25 %, v pøípadì tekutých odpadù 8 a�
14 %, tekuté odpady s obsahem su�iny men�ím ne�
3 % jsou zpracovávány anaerobní fermentaci s ne-
gativní energetickou bilancí (dodávání doplòkové-
ho tepla z externího zdroje pro udr�ení procesu), po-
zitivní energetické bilance se dosahuje pøi obsahu
su�iny tekutých odpadù vy��ím ne� 3 a� 5  %,

- hodnota  pH  materiálù  na vstupu by mìla být 7 a�
7,5, pøi hodnotì pH men�í ne� 5 se mohou objevo-
vat inhibièní úèinky na nìkteré kmeny metanogenù,

- optimální  pomìr  uhlíku  (C) k dusíku (N) ve vstup-
ních materiálech je 30:1,

- materiál by nemìl obsahovat inhibièní látky (antibi-
otika apod.) a nemìl by být v  hnilobném rozkladu,

- materiál pøed vstupem do procesu není vhodné dlou-
hodobì skladovat.

8. MECHANIZACE PRO ÚDR�BU TTP A ZPRACOVÁNÍ TRAVNÍ HMOTY

Stroje vyu�ívané pøi údr�bì trvalých travních porostù
jsou obdobou strojù pro sklizeò èerstvých pícnin nebo pro
sklizeò sena èi slámy. Pøi jejich vyu�ití jsou ale èasto uplat-
òovány nìkteré zásady vycházející z odli�ného úèelu, pro
který se travní hmota sklízí. Sklizeò travní hmoty zde není
prioritní, prioritu tvoøí zachování biologického potenciálu
stanovi�tì a tvorba �ivotního prostøedí. Hlavní druhy na-
sazovaných strojù tvoøí �ací stroje, mulèovaèe, obraceèe,
shrnovaèe, sbìrací vozy, sbìrací lisy a dal�í dopravní pro-
støedky pro pøepravu volné nebo lisované travní hmoty.

Z mechanizace pro zpracovávání travní hmoty byly vy-
brány a jsou popsány pouze stroje a zaøízení pro technolo-
gii kompostování na volné plo�e v pásových hromadách.
Technologie kompostování na volné plo�e v pásových hro-
madách je øe�ení dané problematiky nejvhodnìj�í. Mecha-

nizace pro dal�í technologie kompostování a pro technolo-
gie anaerobního zpùsobu zpracovávání jsou podrobnì po-
psány v jiných pøíruèkách, uvedených v pou�ité literatuøe.

8.1. �ací stroje
�ací stroje jsou mechanizaèní prostøedky, kterými se usku-

teèòuje poseèení porostu. Operace je zpravidla doplnìna
souèasnou úpravou porostu k dal�í manipulaci, nebo je
spojena se sbìrem poseèené hmoty. Úpravou porostu ro-
zumíme rozprostøení poseèené hmoty na plochu (na �iroko)
nebo ulo�ení na podélný øádek (na pokos) tak, aby nebyl
pøejí�dìn a nepøeká�el dal�í plynulé práci.
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Rozdìlení �acích strojù:

a) Podle energetického prostøedku:
- ruèní s pomocným motorem (malá mechanizace)
- traktorové
- samojízdné

b) Podle zpùsobu pøipojení k traktoru:
- pøívìsné
- návìsné
- nesené (dle místa pøipojení je dìlíme na èelnì, mezi-

nápravovì nebo vzadu nesené)

c) Podle charakteru pracovního orgánu:
- li�tové - prstové nebo protibì�né
- rotaèní - diskové, bubnové, no�ové
- cepové
- vøetenové
- strunové

d) Podle pohonu �acího ústrojí rozli�ujeme stroje
s pohonem:
- mechanickým
- hydraulickým
- kombinovaným

Hlavním pracovním ústrojím je �ací ústrojí, které je èasto
doplnìno øadou dal�ích pomocných èástí nebo mechanis-
mù. Úkolem �acího ústrojí je oddìlení nadzemních èástí rost-
lin od koøenového systému a jejich ulo�ení na povrch po-
zemku. Nìkdy je �ací ústrojí souèástí sklizòového stroje
a pøedává poseèenou hmotu dal�ím ústrojím ke zpracování.

�ací ústrojí v zásadì konstrukènì vyu�ívá 2 principy:
a)  øez s oporou (li�tové �ací ústrojí)

Pøi seèení je pøiveden svazek stébel mezi dva øezné bøity
a  po stlaèení je odøíznut. U prstové �ací li�ty tvoøí dva
øezné bøity nù� kosy - (aktivní bøit) a bøitová vlo�ka prstu

(pasivní bøit), u �ací li�ty s protibì�nými kosami tvoøí dva
øezné  bøity  no�e dvou protibì�ných kos (oba bøity aktiv-
ní). Øez s oporou mù�e probíhat pøi relativnì nízké øezné
rychlosti 1,5 - 3,0 m.s-1. Prstové �ací li�ty mají men�í energe-
tickou nároènost. Pøímovratný pohyb no�e v�ak vytváøí
v ústrojí vìt�í setrvaèné síly, které se obtí�nì vyva�ují
a neumo�òují  pou�ití tìchto li�t pøi vy��ích pojezdových
rychlostech.
Li�tové �ací ústrojí má �irokou oblast vyu�ití, zejména tam,
kde je nutné �etrnì sbírat poseèenou hmotu a také tam, kde
je po�adavkem vysoká kvalita øezu (trávník).

b) øez bez opory (rotaèní �ací stroje)

Na volnì stojící porost pùsobí svým ostøím pouze aktiv-
nì se pohybující øezný nástroj (nù�), který se pohybuje
vysokou  obvodovou  rychlostí. U rotaèních �acích  ústrojí
je to krátký ocelový no�ík, otoènì uchycený, no�ové �ací
ústrojí  má pevný vrtulový nù�. Funkci pevného protiostøí
zde plní  setrvaènost  stonku.  Odpor porostu, který ohrani-
èuje  odehnutí stébel  a je pøedpokladem pro odøíznutí,  je
dán tuhostí a souvisí s podepøením sousedních stébel.

Øez bez opory vy�aduje vy��í øeznou rychlost (min.
6 - 10 m.s-1). Pro provozní úèely s ohledem na dopravu po-
seèené hmoty je v�ak øezná rychlost volena v rozsahu 80 -
90 m.s-1. Po�adavky na øeznou rychlost se zvy�ují u mìkèí-
ho  a hou�evnatìj�ího porostu, také �patná kvalita ostøí
vy�aduje vy��í

Rotaèní �ací ústrojí je jednoduché a provoznì spolehli-
vé. Je v�ak energeticky znaènì nároènìj�í ne� �ací ústrojí
li�tové. Se zvìt�ováním øezné rychlosti se zmen�uje øezný
odpor. U rotaèních �acích ústrojí nejsou vratnì se pohybu-
jící èásti, nevznikají zde proto nevyvá�ené setrvaèné síly.
To umo�òuje  znaènì zvý�it pojezdovou rychlost a dosa-
hovat tak vy��ích výkonností.

Rotaèní �ací stroje se vyrábìjí jako traktorové a samo-
jízdné. Traktorové vzadu i  èelnì  nesené, dvou nebo
ètyøbubnové. Pohon strojù je mechanický od vývodového
høídele,  pøípadnì pomocí hydromotorù.

Obr.10: Øez pomocí �acích li�t

a-li�ta prstová, b-li�ta protibì�ná, 1-pevný prst (protiostøí), 2-pohyblivý bøit
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 Obr.11: Typy žacích lišt
A-žací lišta řídká-normální, B-žací lišta střední-
polohustá, C-žací lišta hustá

Obr.12:   Žací išta s protiběžnými kosami
      v rozloženém stavu

a, b- pohyblivé části žací lišty (2 protiběžné kosy),
c- nepohyblivá část žací lišty (vlastní lišta)
1-hřbet kosy, 2-nůž kosy, 3-čep nože, 4-hlavice
kosy se smykadlem, 5-vodítko kosy, 6-nosník při-
držovačů, 7-výkyvný přidržovač spodní kosy, 8-
výkyvný, tlačný přidržovač horní kosy, 9-vnitřní
střevíc, 10-vnější střevíc

 

Obr.13: Žací lišta z kategorie malé mechanizace
A- prstová, B - protiběžná
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Obr.14: Li�tový �ací stroj Obr.15: Rotaèní no�ové �ací ústrojí

Obr.16: Rotaèní �ací ústrojí
   a-kotouèové (bubnové)
    b-cepové

Obr.17: Traktorový rotaèní �ací stroj no�ový
1-tøíbodový závìs, 2-rám stroje, 3-hlavní pohon, 4-�ací ústrojí, 5-nárazová pojistka, 6-nù�, 7-plaz,

8-clona
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Obr.18: Rotaèní bubnový �ací stroj v traktorovém provedení

Obr.19: Rotaèní kotouèový �ací stroj v traktorovém provedení

8.2. Mulèovaèe
Stroje jsou oznaèovány jako drtièe nebo mulèovaèe

a drtí svými pracovními orgány nadzemní èásti rostlin, roz-
mìlòují je a rozprostírají podrcenou hmotu na povrchu po-
zemku.
Extenzivnì o�etøované travní porosty pøedstavují pøi údr�-
bì pomocí mulèovaèù problém, nebo� není dostateènì øe-
�ena likvidace poseèené hmoty. Drobné èástice pokrývají
povrch a zabraòují pøístupu vzduchu i svìtla. Dùsledkem je
vyhnívání travního porostu, plstnatìní a celková degrada-
ce travního porostu.

V poslední dobì jsou ovìøovány technologie uplatòo-
vané zejména pøi údr�bì trvalých travních porostù, které
vyu�ívají strojù pracujících na principu mulèovaèù, ale tak,
�e travní hmota není drcena na drobné èástice, které vlhké
zapadají mezi stébla strni�tì a pøikrývají povrch, nýbr�  lá-
mou stébla porostu na kusy o délce 80 - 100mm pøi vý�ce
strni�tì 100 - 150 mm. Zbytky takto poseèené hmoty zùstá-
vají ulo�eny na strni�ti, rychle vysychají, sni�ují svùj ob-
jem a pouze èást z nich postupnì propadne a� na povrch
pozemku. Èasová prodleva umo�òuje pùvodnímu porostu
rychlou regeneraci.
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Rozdìlení mulèovaèù:

Podle pracovního ústrojí se mulèovaèe dìlí na:
a) stroje s vertikální osou rotace, které jsou tvoøeny 1 - 3
rotory s vertikální osou rotace opatøenými letmo uchyce-
nými no�i nebo kladívky. Tyto stroje jsou urèeny výhradnì
pro mulèování zelené hmoty a jsou bì�nì agregovatelné se
standardními traktory pøíp. s malotraktory. Pro údr�bu trva-
lých travních porostù mají mulèovaèe pevný vrtulový nù�
(obdoba no�ového �acího ústrojí). Konstrukce s vertikální
osou rotace má výhody zejména v celkovì ni��í hmotnosti
stroje a ni��í spotøebì energie (a� o 40- 50 %) ve srovnání
s drtièi s horizontální osou rotace pøi stejném zábìru. Ne-
výhodou je slo�itìj�í konstrukce u mulèovaèù vìt�ích zá-
bìrù (potøeba 2 - 3 rotorù)

b) drtièe � mulèovaèe s horizontální osou rotace, kde pra-
covním orgánem je horizontálnì ulo�ený robustní rotor, na
kterém jsou otoènì uchyceny no�e nebo kladívka rùzného
tvaru. V pevném krytu je nìkolik pevných protiostøí. Rotor
má 1 800 - 2 200 ot.min-1 a dùle�ité je proto jeho dokonalé
vyvá�ení. Pohon rotoru je od vývodového høídele traktoru,
pøes úhlovou pøevodovku klínovými øemeny. Vý�kové na-
stavení rotoru je udr�ováno pomocí opìrných kol nebo
opìrného válce. Rotor mulèovaèe by se pro kvalitní práci
mìl pohybovat tìsnì nad povrchem pozemku, pøi nerov-
nostech v�ak nesmí zabírat do pùdy, proto�e to znamená
okam�ité po�kození klínových øemenù pohonu. Stroje
s horizontální osou rotace jsou universální a s výhodou se
dají vyu�ít jak pro drcení zelené hmoty tak i pro drcení døev-
ní hmoty náletových døevin malých prùmìrù. Energetická
nároènost tìchto strojù odpovídá asi 20 kW na 1 m �íøky
zábìru.

Podle provedení se mulèovaèe dìlí na:
- ruènì vedené s pomocným motorem
- traktorové nesené - èelnì nebo vzadu, pøípadnì na hyd-

raulickém  rameni  (údr�ba  okrajù  komunikací,   pøíkopù
apod.)

8.3. Obraceèe a shrnovaèe
Patøí do skupiny strojù pro o�etøení pokosù vedle èechra-

èù, maèkaèù a kondicionérù. Navazují v pracovních postu-
pech na �ací stroje, pøípadnì se kombinují se �acími stroji,
kde mají za úkol zvý�it intenzitu a stejnomìrnost vysychání
poseèené travní hmoty a pøipravit ji ke sbìru. Sklizená trav-
ní hmota vy�aduje 30- 50 % (resp. do 75 %) su�inu. Mani-
pulace s takovou travní hmotou sni�uje ztráty odrolem a�
o 50 %.
Obraceèe- shrnovaèe jsou nejpou�ívanìj�í skupinou stro-
jù pro o�etøování pokosu a jejich úkolem je:

a) travní hmotu obrátit v øádku èi rozprostøenou na plo-
�e, tak aby spodní vrstvy byly ulo�eny nahoøe a  tím
rychleji vysychaly

b) hmotu shrnout tak aby do�lo ke zvý�ení její hmot-

nosti v øádku na jeden metr délky. �íøka i vý�ka vý-
sledného øádku musí umo�nit kvalitní práci sbìrací-
ho ústrojí následného stroje.

Rozdìlení obraceèù a shrnovaèù:

Podle provedení pracovního ústrojí rozli�ujeme stroje:
- bubnové s øízenými prsty (s bubnem pravoúhlým nebo

kosoúhlým)
- kolové s øízenými prsty
- paprskové s odvalovacími paprskovými koly
- dopravníkové s øízenými prsty
- rotorové s neøízenými prsty (obraceèe) nebo s øízenými

prsty (shrnovaèe)
- universální obraceèe  -  shrnovaèe s prsty rotujícími ve

vodorovné rovinì

Bubnový obraceè � shrnovaè
Pravoúhlý bubnový obraceè má nosníky prstù pøipev-

nìny pod pravým úhlem na nosném bubnu (køí�i). Bubno-
vý obraceè - shrnovaè (kosoúhlý) má nosný buben (køí�),
na kterém jsou pod úhlem pøipevnìny nosníky, na kterých
jsou pøi�roubovány prsty. Zmìna obracení na shrnování
se nejèastìji dìje zmìnou smyslu otáèení bubnu pøevo-
dovky  a zmìnou poètu otáèek. Pro správné shrnutí musí
pøi výstupu ze zábìru jedné øady prstù, vstupovat do po-
kosu øada následující. K pokrytí celé o�etøované plochy
musí být obvodová rychlost prstù, odlehlost nosných høí-
delí a pojezdová rychlost ve správném pomìru.

Rotorový obraceè � shrnovaè
Rotorový obraceè je tvoøen jednou nebo a� tøemi dvoji-

cemi rotorù, které jsou ulo�eny kolmo na smìr jízdy, ponì-
kud zasahují do sebe a mají ètyøi a� �est pevných ramen na
které jsou upevnìny dva pru�né dvojprsty, tvoøící hrabici.
Funkèní podstatou pùsobení prstu na pokos je skladba
rovnomìrného pøímoèarého pohybu soupravy a obvodo-
vé rychlosti prstu. Pøi práci opisují hrabice prodlou�ené
cykloidy ve  vodorovné rovinì, pøitom zachycují pásy hmoty
le�ící na povrchu pozemku a vzhledem k vysoké obvodové
rychlosti hrabic (15 - 18 m.s-1) rozmetají zachycenou hmotu
do stran a dozadu.

Rotorový shrnovaè - funkèní podstata je obdobná jako
u rotorového obraceèe av�ak obvodová rychlost prstù do-
sahuje jen 10 m.s-1. Pøi práci se hrabice pohybují vlivem
pøedklonu rotorù po prostorových køivkách. Na ka�dém
rotoru (jeden a� ètyøi podle druhu provedení) jsou na rame-
nech upevnìny pru�né prsty (dvojprsty) tvoøící hrabice.
Hrabice jsou øízeny pomocí krátkého ramene zakonèeného
kladkou, která zapadá do vodící dráhy (natáèejí se podle
dráhy  kulisového  mechanismu). Prsty hmotu dobøe shr-
nují a z vytvoøeného øádku �etrnì vystupují. Ka�dý rotor je
podepøen vý�kovì stavitelným kolem (dvojicí, trojicí kol na
podvozku rotorù).
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Paprskový obraceè � shrnovaè
Je tvoøen paprskovými koly, jejich� poèet je 4, 6 nebo 8.

Na náboji kola jsou ulo�eny tvarované pru�né prsty (pa-
prsky), které jsou vyztu�eny nosným kruhem a na konci
jsou vyhnuty z radiálního smìru. Náboj paprskového kola
je ulo�en na èepu klikového høídele, který je otoènì ulo�en
na rámu stroje. Otoèným ulo�ením paprskových kol je umo�-
nìno pøestavení paprskových kol do polohy obracení, nebo
do polohy shrnování. Rovnomìrným pohybem soupravy
dochází k odvalování paprskového kola, vzniká toèivý
moment, jen� paprskovým kolem otáèí.

Paprskové obraceèe se pou�ívají pro obracení a shrno-
vání trvalých travních porostù a porostù bez kamenù.

Dopravníkový obraceè � shrnovaè
Je tvoøen øetìzovým nebo øemenovým dopravníkem, kte-

rý je ulo�en kolmo ke smìru jízdy. Øetìzová kola (klínové
øemenice) jsou opásána dvìma øetìzy nebo klínovými øe-
meny. Na nich jsou otoènì ulo�eny nosníky prstù se  dvì-
ma nebo tøemi pru�nými dvojprsty, nosník s prsty tvoøí hra-
bice. K pøestavení stroje na obracení (shrnování) slou�í clo-
na. Pøi obracení je clona zvednuta, pøi shrnování je spu�tì-
na a píce nará�í do clony a vytváøí øádek.

 

 

Obr.20: Rotorový obraceè s neøízenými prsty
1-kloubový høídel, 2-pøevodovka, 3-rám, 4-kloub,
5-rotor, 6-dvojprst, 7-opìrné samostavìcí kolo

Obr.21:  Dopravníkový obraceè - shrnovaè
     s øízenými prsty

1- rám, 2 - hnací høídel, 3 - pøevod øemenem, 4 -
øetìzové kolo (øemenice pro klínový øemen), 5 -
váleèkový øetìz (klínový øemen),6 - dr�ák prstù,
7 - prst, 8 - spojovací raménko, 9 - clona,  o -
obracení, s - shrnování

8.4.  Sbìrací vozy
Strojní linky se sbìracími vozy pøedstavují nejroz�íøenìj-

�í zpùsob øe�ení mobilní èásti strojních linek. Sbìrací vozy
se uplatòují pøi sklizni sena ve v�ech oblastech. Travní
hmota z øádku je sbírána sbìracím ústrojím a zvedána do
ústí dopravního kanálu. Zde ji pøebírá nakládací ústrojí, které
hmotu èásteènì stlaèuje a pøesouvá kanálem do nadstavby
volnì nebo pøes no�e øezacího ústrojí. Plnìní nadstavby je
usnadnìno obèasným posunem podlahového dopravní-
ku. Vyprazdòování nadstavby se provádí po odklopení zad-
ního èela posuvem podlahového dopravníku.

Pro sklizeò pícnin k sená�ování se vyu�ívá sbìracích vozù
s øezacím ústrojím, podobnì jako u ostatních objemových
materiálù. Je to dáno po�adavky na jejich dal�í manipulaci.
Sbìrací vozy mù�eme po urèité úpravì pou�ít pro sbìr slá-
my èi travní hmoty z údr�by trvalých travních porostù.
Zpravidla zde není vyu�íváno øezací ústrojí. U�iteèná hmot-
nost sbìracích vozù je 4 a� 7 tun. Výrobci sbìracích vozù
v Evropì nabízejí návìsné sbìrací vozy o lo�ném objemu
15 - 40 m3 s rùznými typy nakládacích ústrojí.

Významnou souèástí ka�dého sbìracího vozu je sbìrací
ústrojí, které sbírá materiál ulo�ený na øádku a pøedává jej
nakládacímu ústrojí. Nejpou�ívanìj�í konstrukcí je sbìrací
ústrojí bubnové s øízenými prsty, ménì pou�ívané je sbìra-
cí ústrojí válcové a dopravníkové. Nakládací ústrojí je
v podstatì kyvný høeben posouvající travní hmotu do pro-
storu korby.
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Bubnové sbìrací ústrojí je opatøeno  øízenými prsty, kte-
ré jsou upevnìny na nosnících a jsou øízeny vodící drahou.
Kryty pru�ných prstù umo�òují jejich spolehlivý prùchod
v pevných rozteèích. Sbìrací ústrojí se pou�ívá pro sbìr
suchého a pøedsu�eného materiálu. Mù�e být pou�ito i pro
sbìr èerstvì poseèené píce. Konstrukènì je øe�eno jako
tlaèené nebo ta�ené.

Ta�ené ústrojí umo�òuje plynulý tok materiálu a nezne-
èi��ují nakládaný materiál. Je ménì zatì�ováno, proto je
men�í nebezpeèí jeho po�kození a navíc umo�òuje vìt�í
svìtlost mezi ojí sbìracího vozu v dopravní poloze. Jeho
nevýhodou  je, �e pøi vìt�ím odporu sbíraného materiálu je
sbìrací ústrojí nadzvednuto a materiál pod ním prokluzuje
� vznikají tak ztráty nesebráním. Obtí�nìji se  také sbírá
krátký materiál.

Tlaèené sbìrací ústrojí s materiálem zachází �etrnìji,
vzhledem k men�ímu prostoru nad sbìracím bubnem neu-
mo�òuje vysokou prùchodnost materiálu. Sbìrací ústrojí
bubnové s øízenými prsty vodící drahou je provoznì spo-
lehlivé, pru�né prsty dobøe prochází strni�tìm a tím umo�-
òují sbìr s minimálními ztrátami v dùsledku nesebrání skli-
zeného materiálu. Pro zlep�ení dopravního úèinku a pro
sní�ení hrnutí sbíraného materiálu se nad bubnem pou�íva-
jí pøítlaèné pruty.
Podlahový dopravník je jednoduchý nebo dvojitý a je tvo-
øen dvìma øetìzy s pøíèkami. Posuv dopravníku mù�e být
plynulý nebo pøeru�ovaný.

 

Obr.22: Traktorový sbìrací návìs
1 - závìs, 2 - rám s pojezdovou nápravou, 3 -
opìrné koleèko, 4 - sbìrací ústrojí, 5 - nakládací
ústrojí, 6 - øezací ústrojí, 7 - podlahový pøíèkový
dopravník, 8 - klikový mechanismus pohonu pod-
lahového dopravníku, 9 - páka k ovládání pod-
lahového dopravníku, 10 - spodní, pevná nástav-
ba, 11- horní, odnímatelná nástavba, 12 - zadní,
odklopné èelo

8.5. Sbìrací lisy
Slou�í k plynulému sbìru zavadlého nebo suchého sté-

belného materiálu ze shrnutých øádkù, k jeho slisování
a svázání do stejných balíkù a k jejich dopravì na vedle
jedoucí dopravní prostøedky. Balíky mohou být hranolovi-
té o hmotnosti 25 - 35 kg pro ruèní manipulaci nebo velké
(obøí) válcovité (190 - 500 kg) nebo hranolovité
(380 - 600 kg), které vy�adují dal�í manipulaèní techniku.
Sbíraný a lisovaný materiál musí být rovnomìrnì proschlý
(pod 15 %). Sbìrací lisy jsou konstruovány pøevá�nì jako
traktorové, dal�í rozdìlení je podle øady hledisek.

Rozdìlení sbìracích lisù:

Podle velikosti balíkù:
- lisy pro malé balíky
- lisy pro velké válcové balíky
- lisy pro velké hranolovité balíky

Podle provedení lisovacího ústrojí:
- pístové
- svinovací
- briketovací

Podle slisovatelnosti hmoty:
- nízkotlaké  (objemová hmotnost balíku 50 - 100 kg.m-3)
- vysokotlaké   (objemová   hmotnost   balíku

100  -  250 kg.m-3)

Sbìrací lisy pístové
Pracovní ústrojí je tvoøeno lisovací komorou, ve které se

pohybuje  píst pøímoèarým vratným pohybem. Dal�í ústrojí
tvoøí  sbìrací ústrojí, dopravní a vkládací ústrojí, vázací
ústrojí. Nìkteré lisy jsou vybaveny je�tì dopravním ústro-
jím  hotových balíkù,  jiné umo�òují pøes skluz ukládání
balíkù na povrch pozemku.

Sbìrací lisy svinovací
Tyto lisy lisují velké válcovité balíky kruhového prùøezu.

Pracovní  ústrojí  tìchto lisù bývá provedeno jako válcové
nebo dopravníkové. Principem práce je svinování rovno-
mìrné vrstvy materiálu pomocí pohyblivých pásù na ob-
vodu svinovací komory. Po dosa�ení nastavené velikosti
(prùmìr balíku)  dojde  k  jeho zavázání nìkolika motouzy
po  obvodu  a  po vyklopení zadní èásti svinovací komory
je balík ulo�en na povrch pozemku.
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Obr.23: Traktorový návěsný vysokotlaký sběrací lis
1-závěs, 2-podpěra (zdvihák), 3-táhlo závěsu, 4-rám s pojezdovou nápravou, 5-přítlačný rošt, 6-sbě-
rací ústrojí, 7-podpěrné kolo, 8-podélný podávač, 9-příčný podávač, 10-příčný žlab, 11-třecí spojka,
12-setrvačník, 13-klikové ústrojí, 14-píst, 15-nůž pístu, 16-lisovací komora - kanál, 17 - nůž komory,
18 - zpětný přidržovač, 19 - lyžiny komory, 20 - regulační šrouby, 21 - odměřovací hvězdice,
22 - uzlovač

Obr.24: Svinovací lis s pásovým svinovacím ústrojím
1 - rám s podvozkem a závěsem, 2 - sběrací ústrojí, 3 - svinovací komora, 4 - dopravník,    5 - svi-

novací pásy, 6 - napínací ústrojí

Obr.25: Svinovací lis s pásovými dopravníky na obvodu svinovací komory
1- rám s podvozkem, 2 - sběrací ústrojí, 3 - svinovací komora, 4 - pásové dopravníky
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8.6. Mechanizace pro kompostování
Mechanizaèní prostøedky pro kompostování na volné

plo�e v pásových hromadách je výhodné vyu�ívat
v sestavách do strojních (kompostovacích) linek.

Do základního vybavení ka�dé kompostovací linky by
mìly patøit tyto technické prostøedky:

a) energetický prostøedek
b) drtiè (�tìpkovaè)
c) pøekopávaè kompostu
d) prosévací (separaèní) zaøízení
e) ostatní zaøízení

8.6.1. Energetické prostøedky
Energetické prostøedky jsou v kompostovacích linkách

vyu�ívány v pøípadì, �e nìkteré operace jsou zaji��ovány
pøipojitelnými stroji, které nemají svùj vlastní energetický
zdroj a pro svoji èinnost musí být zagregovány
s energetickým prostøedkem.

Nejèastìji bývají jako energetické prostøedky vyu�ívány
kolový  traktor,  nosiè  náøadí  nebo  nakladaè, slou�ící
pro manipulaci s navá�enými surovinami. V pøípadì pou�ití
traktoru nebo nosièe náøadí, je nutné, aby k nìmu bylo
mo�né pøipojit èelní nakladaè a byl vybaven superredukèní
pøevodovkou, umo�òující volbu plazivých pojezdových
rychlostí. V pøípadì pou�ití nakladaèe jako energetického
zdroje je nutné uvá�it, zda je mo�né k nìmu mechanicky
pøipojit dal�í zaøízení a zda nakladaè disponuje dostateè-
ným výkonem. Výhodou nakladaèe je, �e bývá vybaven
hydraulickým pohonem pojezdu a tím øe�í otázku energe-
tického prostøedku s nízkou pojezdovou rychlostí pro po-
hon pøekopávaèe.

8.6.2. Drtièe (�tìpkovaèe)
Vìt�ina surovin, ukládaných do kompostovaných zaklá-

dek, vy�aduje pro snadnìj�í homogenizaci rozmìlnìní èi
rozdrcení. Z velké èásti se jedná o drcení døevních odpadù,
zelené hmoty,  kùry, réví, listí ale i organického podílu vytøí-
dìného z TKO.

Po�adovaná velikost èástic je dána charakterem surovi-
ny. Obecnì z hlediska kompostování platí:
Ø èím men�í jsou èástice surovin, tím je vìt�í oxidaèní

a  styèná plocha a  biodegradabilní proces  probíhá
úèinnìji

Ø èím surovina  lépe degraduje,  tím vìt�í  mohou být
její èástice v zakládce

Ø èím men�í èástice jsou do zakládky po�adovány, tím
vìt�í jsou ekonomické náklady na jejich rozmìlnìní

Základní po�adavky na stroje pro drcení (�tìpkování):
Ø rozdrtit suroviny na èástice o objemu 5 - 50 mm3

Ø zpracovat suroviny suché, polosuché i vlhké
Ø snadná výmìna èinných èástí pracovního ústrojí
Ø konstrukèní øe�ení musí zamezit èastému ucpávání

Ø pracovní  ústrojí  musí být odolné proti otìru drce-
nými surovinami

Ø konstrukce  musí  splòovat  podmínky bezpeènosti
práce (ochranné kryty, hluènost)

Rozdìlení drtièù (�tìpkovaèù) lze provést dle (obr.26):
Ø zpùsobu pohonu

(pøipojitelné k energetickému prostøedku, samojízd-
né s vlastním motorem,  pøívìsné s vlastním  moto-
rem) 

Ø druhu pracovního ústrojí
(talíøové, no�ové, spirálové ostøí, kladívkové, kom-
binované)

Ø mno�ství a velikosti zpracovávaných organických
zbytkù
(nejvýkonnìj�í drtièe dosahují výkonu 120 m3 nadr-
ceného materiálu za hodinu)

Ø zpùsobu pøepravy
(pøenosné  -  mají vìt�inou elektromotor,  jednoosý
podvozek,  dvouosý podvozek)

Ø poètu otáèek
(pomalobì�né  -  pou�ívají se na drcení objemných
surovin ze døeva - koøeny, paøezy, silné kmeny a rych-
lobì�né, které drtí ve�keré biologické suroviny vy-
jma vý�e uvedených)

Ø výkonu motoru
I. kategorie   -  drtièe   s  motorem  1 - 3  kW  -  pro

   domácí pou�ití
II. kategorie -   drtièe s motorem 3 - 50 kW - pro pro-

   fesionální pracovníky údr�by  zele-
   nì

III. kategorie -  drtièe s motorem nad 50 kW a víc -
    pro  specializované  firmy zabývají
    cí  se  zpracováním  zemìdìlských,
    lesnických a ostatních biodpadù.

Spoleèné znaky a zásadní rozdíly drtièù a �tìpkovaèù
Pro stroje v obou kategoriích platí, �e jsou nezbytné pro

úpravu bioodpadu s pøeva�ujícím podílem odpadního døe-
va pro kompostování a v�dy do základního vybavení ka�dé
kompostovací linky patøí jeden z nich.

Pro obì kategorie platí po�adavek na výrazné zmen�ení
objemu surovin (musí rozdrtit organické zbytky na malé
èástice o objemu 0,5- 5 cm3) a tím vytvoøit zhomogenizova-
nou hmotu, která umo�òuje rychlý start kompostovacího
procesu. O tom, který stroj, z které skupiny vybrat, je nutné
se rozhodovat peèlivì, proto�e ka�dá skupina má své klady
a zápory.

Drtièe slou�í k rozmìlòování surovin a to tím zpùsobem,
�e je drtí a trhají na èástice, které jsou ve svých rozmìrech
znaènì odli�né a mají pomìrnì velký povrch, co� je pro
kompostovací proces velká pøednost (nejsou kladeny po-
�adavky na stejnou velikost èástic).
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Obr.26: Rozdìlení drtièù (�tìpkovaèù)

Z rozboru teorie drtièù vyplývá, �e jejich rozmìlòovací
úèinek závisí na typu drtícího ústrojí, tvaru a poètu kladiv,
cepù, no�ù, otáèkách rotoru a nastavení drtícího ko�e (po-
kud je jejich souèástí).

�tìpka vyprodukovaná �tìpkovaèi má relativnì malou
aktivní plochu, která pøichází do styku s bakteriemi zaji�-
�ujícími rozklad. To má za následek del�í dobu komposto-
vání a tím i zvý�ení nákladù. Dal�í nevýhodou je pomìrnì
vysoká pracnost, zdlouhavost procesu �tìpkování a vzhle-
dem k tomu, �e pracovní ústrojí má pevné no�e (�hobluje�),
jsou vhodné pouze pro døevo bez pøímìsí, jinak dochází
k èastému po�kození pracovního ústrojí.

Naopak pøedností �tìpkovaèù je schopnost stroje pro-
dukovat �tìpku témìø rovnomìrné velikosti pøi beztøísko-
vém dìlení døeva. Z tohoto dùvodu jsou �tìpkovaèe upøed-
nostòovány pøi zpracovávání døevních surovin pro energe-
tické vyu�ívání a pøi jejich zpracovávání pro pìstitelské
a dekorativní úèely.

U �tìpkovaèù má na rozmìlnìní vliv: typ pracovního
ústrojí, jeho otáèky, rychlost a zpùsob podávání materiálu.

I pøes v�echny skuteènosti jsou drtièe a �tìpkovaèe vel-
mi podobné stroje, které mají øadu spoleèných charakteris-
tických znakù pro jejich èlenìní. Podle tìchto znakù je mo�-
no postupovat pøi výbìru konkrétního stroje do sesta-
vované kompostovací linky.

8.6.3.  Pøekopávaèe kompostu
Pøekopávání kompostu je nejdùle�itìj�í pracovní operací

v celém technologickém postupu rychlokompostování. Jeho
úèelem je provzdu�nit kompost a tím dosáhnout øízení mik-
robiální èinnosti. Z hlediska dosahované výkonnosti, cel-
kového vyu�ití pracovního èasu, kvality práce, ale i prosto-
rových nárokù na kompostovací stanovi�tì, jsou nejvý-
hodnìj�í pøekopávaèe pracující kontinuálnì. Stroje
s pøeru�ovanými pracovním cyklem (nakladaèe) se pou�í-
vají pouze jako nouzové øe�ení a nelze je pro pøekopávání
malých hromad v �ádném pøípadì doporuèit.

Po�adavky na konstrukèní øe�ení pøekopávaèù vyplýva-
jí zejména z charakteru zpracovávaných surovin a z objemu
produkce kompostu, mezi nejdùle�itìj�í patøí:
Ø kvalitní promísení a  provzdu�nìní surovin  v  celé

vý�ce pøekopávaného profilu,
Ø nízká  pracovní  rychlost  a  mo�nost  její  regulace

v  rozsahu 0,1 - 2,0 km.h-1,
Ø pøípadnì èásteèné rozmìlnìní navezených surovin,
Ø formování pøekopávaných surovin do hromady roz-

mìrovì urèeného profilu,
Ø dobrá manévrovatelnost a pojezdové vlastnosti pro

pohyb po pracovní plo�e.
Pøekopávaèe kompostu se rozdìlují podle rùzných krité-

rií. Mezi nejdùle�itìj�í patøí typ pracovního ústrojí (obr. 27),
který má velký vliv na dosahovanou kvalitu provzdu�nìní
kompostu.
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�nekové dopravníkové 
 

Obr.27: Rozdìlení pøekopávaèù dle pracovního ústrojí

Mezi dal�í významný parametr pro rozdìlování pøekopá-
vaèù kompostu patøí zpùsob pohonu jeho pracovního
a pojezdového ústrojí. Rozdìlovány jsou do dvou skupin:

A/ Pøekopávaèe kompostu pøipojitelné
B/ Pøekopávaèe kompostu samojízdné

A/ Pøekopávaèe kompostu pøipojitelné
Ø nesený vpøedu  -  hlavní èástí je robustní rám, který je
zavì�en na tøíbodovém závìsu energetického prostøedku
umístnìného na jeho pøední èásti. K rámu je pøipevnìn ro-
tor.  K rámu bývá také nìkdy pøipevnìno podpìrné kolo.

Pohon rotoru je uskuteèòován od vývodového høídele
energetického prostøedku kloubovým høídelem
s homokinetickým kloubem, pojistnou spojkou a pøevodov-
kou.

 

Obr.28: Pøekopávací souprava - agregace  trak-
   toru a neseného pøekopávaèe

Ø nesený vzadu - je pøichycen na tøíbodový závìs energe-
tického prostøedku

Nesený pøekopávaè zpracovává hmotu rotorem tak, �e jí
promíchává a sune do strany, kde vytváøí novou hromadu.
Umo�òuje tak zpracovávat kompost z více øad èi z jedné
�iroké øady  do jedné øady bez po�adavku na místo pro
prùjezd soupravy.

Vzhledem k tuhosti celé soupravy a zpùsobu nají�dìní
pøekopávaèe kompostu do zábìru umo�òuje souprava zpra-
covávat i tì�ké suroviny.

 

Obr.29: Pøekopávaè kompostu nesený
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Ø návìsný - pohon rotoru je uskuteèòován od vývodo-
vého høídele traktoru kloubovým høídelem s homokinetickým
kloubem, pojistnou spojkou a pøevodovkou. Vìt�ina ta�e-
ných pøekopávaèù je vybavena nádr�í, umístìnou na pod-
vozku, která slou�í jednak jako zátì� pro zlep�ení pojezdo-
vých vlastností, jako protizáva�í pøi sklápìní mostu a jako
zásobník pro zvlhèovací tekutinu èi startovací roztok.

Návìsný pøekopávaè má dobrou stabilitu pøi pøekopává-
ní. Je vhodný pro støednì tì�ké pøekopávané suroviny a
vy�aduje energetický prostøedek s plazivou rychlostí do
1 km.h-1.

Speciálním pøípadem návìsného pøekopávaèe kompostu
je stroj, který z energetického prostøedku odebírá pouze
energii ve formì kroutícího momentu prostøednictvím vý-
vodového høídele a pracovní i pojezdové ústrojí pøekopá-
vaèe pohání agregáty umístìné na pøekopávaèi kompostu.
Tzn., �e pøekopávaè kompostu namísto aby byl ta�en, tak
v podstatì energetický prostøedek (nejèastìji traktor) tlaèí.

 

Obr.30: Pøekopávaè kompostu návìsný

 

Obr.31: Pøekopávaè kompostu s vlastními agre-
   gáty pro pojezdové i pracovní ústrojí

B/ Pøekopávaè kompostu samojízdný
Jde o prostøedek mobilní, u kterého lze vyu�ívat rùzné

druhy pohonu, a tím i dosahovat rùzných výkonù. Samo-

 

Obr. 32: Samojízdný pøekopávaè kompostu malý

8.6.4.  Prosévací  zaøízení
Prosévací zaøízení slou�í pro úpravu kompostu pøi vy�-

�ím podílu nerozlo�itelných èástic. Kompostárnu je vhod-
né vybavit tìmito prosévacími zaøízeními s odpovídajícím
výkonem, které umo�ní tøídit hotový kompost na dvì (i více)
frakcí urèených k expedici nebo dal�ímu zpracování v kom-
postovacím procesu. Podle po�adavku na finální produkt
se pou�ívají síta s rùznými velikostmi ok (15; 20; 40 mm).
Vìt�ina prosévacích zaøízení je vybavena èistícím kartáèem,
který umo�òuje èi�tìní síta za provozu a zabraòuje tak ucpá-
vání ok síta pøi nepøíznivých podmínkách pro prosívání.

Rozdìlení prosévacích zaøízení
Ø vibraèní tøídièe s rovinným sítem - principem èinnosti
je pøeru�ovaný posun surovin ve smìru spádnice po �ikmo

jízdný pøekopávaè kompostu je slo�en z pojezdového ústrojí
a pøekopávacího ústrojí.  Pro  pohon tìchto ústrojí slou�í
jeden agregát, nebo je pro ka�dé ústrojí agregát samostat-
ný.

Pøekopávaè pro pojezd vyu�ívá kola s pneumatikami
anebo pásy, a to jak gumovými, tak i ocelovými.

Pøekopávací ústrojí bývá nejèastìji bubnové anebo bub-
nové boèní. Vìt�ina zaøízení je vybavena i rùznými pøihrno-
vacími �títy, popø. �neky.

Samojízdné pøekopávaèe spadající do kategorie �malé�
bývají  snadno transportovatelné a mají velmi snadnou
a  pohodlnou  obsluhu (obr.32). Nejmen�í modely o zábìru
2,0 m mohou být pohánìny elektromotorem s kabelovým
bubnem,  s ovládáním  kráèející obsluhou, èastìj�í je ale
pohon spalovacím motorem.  Jejich vyu�ití bývá spí�e pro
lehké  a� støednì tì�ké suroviny a tomu odpovídá i pojez-
dová rychlost, která se pohybuje v rozmezí 0,1 - 2,0 km.h-1.

Vìt�ina samojízdných pøekopávaèù v�ak spadá do kate-
gorie �velký� a jsou nabízeny rùznými zahranièními vý-
robci v  nejrùznìj�ích  provedeních.  Jejich poøizovací cena
je  znaèná  a proto si  cestu na ná� trh prozatím pouze
hledají.
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Obr.33:  Velké rotorové pøekopávaèe samojízdné s pøesunem hmoty dozadu

  

Obr.34: Velké rotorové pøekopávaèe samojízdné s pøesunem hmoty do strany

Ø rotaèní tøídièe s válcovým sítem - principem èinnosti je
plynulý posun materiálu vnitøním povrchem rotujícího vál-
cového síta, které má mírnì �ikmou horizontální osu otáèe-
ní (u rovnì ulo�ených sít je pro pohyb materiálu uvnitø
vlo�ena �roubovice) a je ulo�eno na otoèných rolnách.

Hlavní výhodou válcových sít je jejich vysoká výkon-
nost, která je dána dobrou prùchodností surovin pøes sa-
moèisticí elementy. V pøípadì potøeby lze tato síta jednodu-
chým zpùsobem doplnit kartáèi na jejich èi�tìní. Materiál je
do urèité vý�ky uná�en po obvodu síta a potom vlivem
vlastní gravitace padá a proces se opakuje.

Z konstrukèního hlediska lze rotaèní tøídièe s válcovým

sítem rozdìlit na:
- mobilní - s elektromotorem (5-15 kW),

- se spalovacím motorem (20 - 60  kW),
- stacionární - elektromotor s pøevodovkou.

Ø rotaèní ro�ty  - nìkdy nazývané také aktivní ro�ty,  jsou
tvoøeny soustavou høídelí, na kterých jsou v pravidelných
rozteèích umístìny ocelové nebo pry�ové elementy kotou-
èovitého, hvìzdicového èi jiného tvaru. Pøi otáèení høídelí
v�dy stejným smìrem dochází k pohybu surovin po pra-
covních plochách elementù a jeho tøídìní nastává propa-
dem mezi elementy, øazenými za sebou podle rozteèí ele-
mentù od nejmen�í po nejvìt�í. Hlavní výhodou rotaèních
ro�tù je jejich vysoká výkonnost, která je dána dobrou
prùchodností materiálu pøes samoèisticí elementy,
Ø tøídicí a drticí lopaty  - speciální prosévací zaøízení  jsou
lopaty, které si prozatím v na�ich podmínkách hledají uplat-
nìní. Lze jimi vybavit èelní nakladaè a s jejich pomocí je
mo�no souèasnì promíchávat a drtit zpracovávané  surovi-
ny. Po ukonèení kompostovacího procesu lze tøídit i hoto-
vý kompost.

ulo�eném rovinném sítu. Výhodou je konstrukèní jednodu-
chost, vysoká �ivotnost a  malá energetická nároènost. Za-
øízení  mívají výkonnost 5 - 15  m3.h-1, která závisí na charak-
teru prosévané suroviny a na po�adované velikosti èástic.
Vìt�inou bývají provedena jako stacionární, nebo� potøe-
bují pevné ukotvení rámu stroje (av�ak existují i vibraèní
síta mobilní). Energetické nároky na pohon vibraèních sít
jsou asi 0,8-1,0 kW.m-2 plochy síta,vlo�ena�roubovice
a je ulo�eno na otoèných rolnách.
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Legenda:  1 � pøísun surovin 
                        2 -  pásový dopravník  

             3 � rotaèní ro�t 

                         I, II, III � odvod jednotlivých frakcí 

 

   Tvary pracovních elementù rotaèních ro�tù 

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr.35: Vibraèní tøídiè s rovinným sítem a vyná
    �ecím dopravníkem

Obr.36: Rotaèní tøídiè s válcovým sítem

Obr.37: Tøídiè s rotaèními ro�ty - prosévání na tøi frakce

Obr.38: Tøídicí a drticí lopata
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8.6.5.  Ostatní zaøízení
Pro správný chod kompostárny, resp. kompostovací lin-

ky, je zapotøebí øada dal�ích strojù a zaøízení, která jsou buï
bì�nì pou�ívaná pøi jiné zemìdìlské a komunální èinnosti,
nebo jsou to stroje a zaøízení speciální, urèená pouze pro
kompostování.

Zejména u malých kompostáren je výhodné spojit tech-
nické zázemí, skladovací prostory, prostory pro uschová-
vání strojù, sociální zaøízení pro obsluhu apod. s dal�ím
pracovi�tìm podobného zamìøení, které tìmito zaøízeními
a prostory disponuje a ne zcela je vyu�ívá.

Zaøízení pro vlhèení kompostu
Nejjednodu��í úprava vlhkosti kompostované zakládky

je pomocí ruèního postøiku hromad hadicí, napojené na
rozvod vody nebo na èerpadlo. Je to v�ak zpùsob velmi
pracný a nepøesný z hlediska dávkování po�adovaného
mno�ství zálivkové tekutiny pro optimalizaci prùbìhu
kompostovacího procesu.

Vhodnìj�ím øe�ením je napojení hadice pøímo na pojí�-
dìjící pøekopávaè kompostu, který je vybaven rozvodem
k jednotlivým postøikovacím tryskám, které zabezpeèují po-
støik do hromady kompostu bìhem pøekopávání. Ne-
zbytností tohoto zpùsobuje v�ak je zaøízení pro odvinová-
ní, resp. navinování hadice bìhem pojezdu stroje. Jeho nej-
vìt�í nevýhodou je poté sní�ení manévrovatelnosti pøeko-
pávaèe kompostu.

Z tohoto dùvodu je nejvýhodnìj�ím øe�ením zaøízení
pro vlhèení kompostu v hromadách bìhem pøekopávání,
které je souèástí pøekopávaèe kompostu. Jedná se o sesta-
vu slo�enou z pøídavné nádr�e, která je umístìna pøímo na
pøekopávaèi kompostu a z aplikaèního systému (èerpadlo,
rozvody a trysky), kterým je mo�né dávkovat vodu, nebo
vodu obohacenou rùznými biotechnologickými pøípravky,
vodu ze záchytných jímek apod. pøímo do kompostovacích
hromad pøi jejich pøekopávání.

 

Obr.39: Zaøízení pro vlhèení kompostu

Biotechnologické pøípravky  (pro stimulaci kompostova-
cího procesu a potlaèení zápachu)

V prùbìhu kompostovacího procesu dochází pøi rozkla-
du biomasy k uvolòování øady pachových plynù, které zpù-
sobují zápach v okolí zakládek kompostu a v urèitých lo-
kalitách je nutné øe�it i tento problém.

Pro tyto pøípady je na trhu k dispozici øada biotechnolo-
gických pøípravkù, které po doporuèené aplikaci, doká�í
zápach odstranit èi podstatnì omezit. V nìkterých pøípa-
dech dokonce biotechnologické pøípravky stimulují kom-
postovací proces, èím� dochází ke sní�ení èetnosti pøeko-
pávek.

Zaøízení pro manipulaci s kompostovaní plachtou
Manipulace s kompostovací plachtou mù�e být zaji��o-

vána buï ruènì (bì�né u men�ích kompostáren), co� je
v�ak zpùsob znaènì obtí�ný, anebo pomocí mechanizace.
Proto jsou v souèasné dobì pøekopávaèe kompostu vyba-
vovány automatickými navíjeèi zakrývacích plachet.

Pokládání (stahování) plachet na pásovou hromadu kom-
postu je provádìno pøídavným adaptérem, který je umístìn
pøímo na pøekopávaèi kompostu a operace jsou vykonávány
zcela automaticky. Zaøízení tvoøí vìt�inou buben, ze které-
ho je pøikrývací plachta  odvíjena pøi pokládání a který slou�í
souèasnì i pro zpìtné navíjení.

Nìkteré  pøekopávaèe jsou vybaveny zaøízením, jeho�
funkce umo�ní pouze nadzvednutí plachty pøed rotorem
pøekopávaèe a její následné polo�ení po prùjezdu pøekopá-
vaèe pásovou hromadou.

Ve výjimeèných pøípadech lze pou�ít zaøízení, které je
urèeno pouze pro manipulaci s plachtami (jednoúèelový
stroj).

 

Obr.40: Adaptér pro manipulaci s kompostovací
   plachtou
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Obr.41: Kompostovací plachty na pásových hro-
    madách

Plachty (fólie, textilie) pro pøikrývání kompostu
Základní vlastností tìchto plachet je schopnost zachytit

vodu na povrchu pásové hromady kompostu a pøitom umo�-
òovat dostateènou výmìnu plynù. Vyplavování kompostu
musí být minimalizováno z dùvodu ztráty �ivin a prody�-
nost plachty musí zajistit aerobní prùbìh kompostovacího
procesu.

Dal�ím pøínosem pou�ívání plachet je zrovnomìrnìní tep-
lotního pole v celém prùøezu pásové hromady, co� znamená,
�e pøi pou�ití plachty nedochází k intenzivnímu chladnutí
povrchu pásové hromady.

Plachta musí být také odolná vùèi ultrafialovému záøení.
V neposlední øadì musí také zajistit optimální vlhkost su-
rovin, zalo�ených do kompostu.

K tìmto úèelùm byla vyvinuta øada zakrývacích kom-
postovacích plachet, urèených výhradnì pro zakrývání
kompostù. �ivotnost tìchto plachet je závislá na klimatic-
kých podmínkách.

V souèasné dobì patøí kompostovací plachty ke stan-
dardnímu vybavení vìt�inykompostáren vyu�ívající kom-
postování v pásových hromadách

Pøíkladem plachty, která je vhodná na pøikrývání hromad
kompostu a vyu�itelná pøi technologii kontrolovaného mi-
krobiálního kompostování v pásových hromadách, je plach-
ta Topte.

Plachta je vyrobená z recyklovatelného materiálu, je che-
micky a biologicky stabilní, tolerantní vùèi mrazu a UV záøe-
ní. Plachta zabezpeèuje optimální vlhkostní podmínky hro-
mady kompostu. Odvádí de��ové srá�ky se svého povr-
chu a zabezpeèuje nejen ochranu kompostu pøed vysou�e-
ním vìtrem a sluncem, ale i minimalizaci vyplavování �ivin
z kompostu. Svými vlastnostmi pøispívá k dobré struktuøe
kompostu a omezuje rùst plevelù na povrchu hromady
v prùbìhu kompostování. Výrobce udává �ivotnost plach-
ty v klimatických podmínkách støední Evropy na 3 a� 5 let.
Extrémní sluneèní záøení mù�e �ivotnost plachty sní�it.

Kompostárny s kompostováním na volné plo�e v pásových
hromadách

Pøi volbì kompostovací technologie pøeva�ují v�dy eko-
nomická hlediska. Obecnì lze øíci, �e technicky není pro-
blém vyøe�it jakoukoliv kompostovací technologii, otáz-
kou je vý�e investic, která se pak promítá do ceny vyrobe-
ného kompostu.

Na obr.42 je schématicky znázornìna kompostárna, která
v pøevá�né míøe vyu�ívá technická zaøízení zmiòovaná v této
kapitole. Tato  zaøízení (s roèní produkcí kompostu minimál-
nì 500 t) bývají oznaèována jako prùmyslové kompostár-
ny, zpùsob výroby kompostu je v souladu s platnou ÈSN
465735 �Prùmyslové komposty� nebo vlastní podnikovou
normou a  jsou vìt�inou provozována na komerèní bázi.
Vyu�ívají pro zpracovávání biologicky rozlo�itelných suro-
vin technologii kompostování v pásových hromadách
a patøí mezi zaøízení s nejni��ími investièními náklady.

 

 

 

Legenda: 

1 . . .  evidence surovin � mostová váha 

2 . . . pøíjem surovin 

3 . . . zakládání do pásových hromad 

4 . . . pøekopávání kompostu 

5 . . . zrání kompostu v pøikryté hromadì 

6 . . . monitorování kompostovacího procesu 

7 . . . jímka zapu�tìná do terénu 

8 . . . expedice hotového kompostu 

 

 

 

Obr.42: Kompostování v pásových hromadách na volné plo�e
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9. HODNOCENÍ  EKONOMICKÉ  NÁROÈNOSTI   ZAKLÁDÁNÍ  TTP,  ÚDR�BY  TTP A
ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY Z TTP

U technologií pro zakládání, údr�bu a zpracování zbytko-
vé biomasy má velký vliv na ekonomické výsledky celé
technologie pøedev�ím cena mechanizovaných prací. Pøi
úvahách o správném vyu�ívání této techniky je nutno brát
na zøetel pøedev�ím technickou úroveò, výkonnost, poøizo-
vací cenu, zpùsob poøízení, dobu pou�ívání a náklady na
provoz stroje. Zmìnou tìchto a dal�ích parametrù lze ovliv-
òovat ekonomické výsledky provozu stroje nebo strojní
linky.

Rozvoji technologií pro údr�bu TTP brání zejména vyso-
ké investièní náklady na poøízení strojù pro tyto technolo-
gie, které mnohdy dosahují cenové hladiny bì�né v EU.
Nedostatek vlastního kapitálu nutí mnohé podniky vyu�ít
bankovní úvìr. Aby se mohly technologie pro údr�bu TTP
a krajiny uplatnit vìt�í mìrou, je podpora ze strany státu
nezbytná. Ta by mìla být smìrována do státních podpùr-
ných  programù  s dobrou  dosa�itelností pro jednotlivé
uchazeèe.

9.1. Ekonomická  efektivnost  návratnosti
investice

Potenciální investor musí pøedem zvá�it, zda investovat
do zvoleného projektu a jaký bude mít investice efekt. Pøi
posuzování investice je nutno zvá�it tyto ukazatele:
a) Investièní náklady

Investièní náklady musejí být co nejni��í, proto�e zásad-
ním zpùsobem ovlivòují náklady na údr�bu TTP a z toho
plynoucí zájem (nezájem) investorù.
b) Provozní náklady

Provozní náklady musejí být rovnì� co nejni��í, nebo� se
pøímo promítají do ceny práce strojù a linek.
c) �ivotnost

�ivotnost by mìla být co nejdel�í. Èím je �ivotnost del�í,
tím se mù�e udr�ovat více hektarù pøi efektivnìj�ím zúroèe-
ní investovaných prostøedkù. Ekonomicky se tato skuteè-
nost projeví ni��í cenou pracovních operací.
d) Zpùsob financování

Zpùsob financování má na efektivitu investice zásadní
vliv. Úroky z pøípadného bankovního úvìru obvykle vý-
raznì zvy�ují  cenu mechanizovaných prací a stávají se
zásadní brzdou pro investování v této oblasti. Pøi financo-
vání z vlastních zdrojù je z èistì ekonomického pohledu
nutné  porovnat  finanèní pøínos investice s výnosem, kte-
rý by bylo mo�né získat jiným pou�itím hotovosti, napø.
ulo�ením na termínovaný vklad, èi investováním do obliga-
cí nebo akcií  apod. V pøípadì  podnikatele se  investice   do
projektu srovnává s výnosy získanými investicí do jiného
projektu.

e) Rozloha udr�ované travní plochy
Èím vìt�í rozloha TTP se obhospodaøuje, respektive èím

je vìt�í roèní vyu�ití stroje, tím ni��í mohou být fixní nákla-
dy a o to rychleji se vrací investované prostøedky.
f) Jiné efekty

Rozhodnutí o zpùsobu údr�by TTP mù�e být motivová-
no také jinými efekty, které lze èasto velmi obtí�nì kvantifi-
kovat. Jde napøíklad o pøípady, kdy je pro investora velmi
dùle�itý bezobslu�ný chod celého systému, kdy je obtí�né
provozovat jiný zpùsob údr�by travních ploch apod. Pøi
údr�bì TTP mù�e být vedlej�ím produktem kvalitní hnoji-
vo, jeho� prodej mù�e zlep�it ekonomickou bilanci provozu
zaøízení.

9.2. Ceny prací na trhu a jejich stanovení
Ceny prací pøi údr�bì TTP lze stanovit nìkolika zpùsoby.

Pro stanovení ceny pøíslu�né zakázky je nutné znát kon-
krétní podmínky na stanovi�ti (sva�itost, velikost pozemku
a jeho èlenìní...), které mají pøímý vliv na výkonnost techni-
ky.

Cena práce pro údr�bu TTP bývá sestavena z následujících
prvkù:
Cena práce stroje
Cena mzdových prostøedkù
Cena pou�itých materiálù
Ostatní (slu�by, provozní re�ie)
Procento zisku.

Cenu mechanizovaných prací pro údr�bu TTP lze stano-
vit:

1. dle katalogu smìrných cen prací (napø. ÚRS Praha) +
cena materiálu + procento zisku z materiálù
Ceny prací pro údr�bu TTP pøedev�ím pou�ívané

v komunální oblasti jsou stanovovány ÚRS Praha a.s.
v Katalogu popisù a smìrných cen stavebních prací. Tyto
�smìrné ceny� jsou poèítány na základì kalkulací mno�ství
potøeb stanovených k jednotlivým cenám v èlenìní podle
polo�ek kalkulaèního vzorce. Jednotlivé potøeby jsou oce-
nìny cenami pøípadnì sazbami získanými �etøením odbor-
ných pracovníkù ÚR. Ceny postihují rozhodující materiální
i ostatní vstupy do cen prací k 1.1. a 1.7. pøíslu�ného roku.
V kalkulaci cen bývají aktualizovány vstupy poøizovacích
nákladù, pøímých mezd, ostatních pøímých nákladù a re�ií.
V rámci mo�ných zji�tìní je vyjádøen cenový pohyb materi-
álových vstupù. Do smìrné ceny není zapoètena daò
z pøidané hodnoty a to ani na vstupu ani na výstupu. Podle
ustanovení zákona ÈNR è. 588/92 Sb. se u plátcù danì tato
daò na vstupu do kalkulací nezapoèítává. Schématicky je
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struktura kalkulaèního vzorce (èlenìní smìrné ceny) zná-
zornìna v tabulce 15.

Stanovujeme-li cenu prací podle katalogù (napø. ÚRS Pra-
ha) je nutné znát podle výkladu katalogu co v�e je obsa�e-
no v jednotkové cenì polo�ky. Ztratné je mo�né pou�ívat
jen u materiálù. Ceny z katalogu smìrných prací v�ak ne-

smì rná cena 
pøímé náklady nepøímé náklady zisk 

hmoty 
(pøímý materiál) zpracovací náklady zisk 

hmoty  
(pøímý materiál) pøímé pracovní náklady 

re�ie 
výrobní 

re�ie 
správní 

zisk 

hmoty 
(pøímý materiál) 

mzdy 
(pøímé mzdy) ostatní pøímé náklady 

re�ie 
výrobní 

re�ie 
správní 

zisk 

hmoty 
(pøímý materiál) 

mzdy 
(pøímé mzdy) 

stroje ostatní 
náklady 

poji�tìní 
re�ie zisk 

 

odpovídají úrovni tr�ní ceny pou�ívané v oblasti agroslu-
�eb. Pro oblast údr�by TTP je vhodnìj�í pou�ít cen jednot-
kových prací èi cen obdobných prací uvádìných
ve Standardech pro zemìdìlství Èeské republiky vydáva-
ných Ministerstvem zemìdìlství Èeské republiky viz bod
3.

Tab. 15: Strukturu kalkulaèního vzorce (èlenìní smìrné ceny)

2. Kalkulací ceny - hodinovou sazbou prací + cenou mate-
 riálù + % zisku z práce a materiálu + ostatní

Pro stanovení ceny se pou�ívají postupy vyu�ívané
v úèetnictví pro kalkulaci napø. prodejní ceny vlastních
výrobkù èi slu�eb. Kalkulaèní jednice lze stanovit dle bì�-
ných zvyklostí pou�ívaných danou úèetní jednotkou. Jed-
noduchý pøíklad kalkulace nákladù pro stanovení ceny práce
uvádí tabulka 16.

1. Odpisy 
12,5 % ze strojù  

2. splátky úvì ru 
a) úvìr 10 % na 6 let 
b) vlastní prostøedky 

3 Pojistné 
(1,5 % z investice) 

4. Investièní kapitálové náklady (1+2+3) 
5. Údr�ba + opravy (3 % z investice) 
6. Mzdy 
7. Pojistné (35 % z mezd) 
8. Re�ie (150 % mezd) 
9. Celkové mzdové a re�ijní náklady (6+7+8) 
10. Materiál 
11. % zisku 
Celkem 
 

Tab.16: Pøíklad kalkulace nákladù

3. Jednotkovou cenou (cena za 1 ha, 1 m2,  1 m3,  1 tunu,
1 kus, 1 hodinu)

Tuto jednotkovou cenu práce lze odvodit z normativù
(napø. Kavka et al. Standardy zemìdìlských výrobních tech-
nologií. MZe, Praha, 2000; a Kavka et al. Standardy pro
zemìdìlství Èeské republiky. MZe, Praha, 2000). Dále lze
vyu�ít software urèeného pro plánování a obnovu strojù
(napø. Techkonzult, Agrokonzult...). Takto stanovená cena
mù�e být dále upravena, nebo� normativní cena nerespek-
tuje lokální podmínky.

4. Odborným odhadem
Odborný odhad se provádí na základì znalosti tr�ních

cen, tj. ceny obvyklé v daném èase a lokalitì.

9.3. Ekonomický propoèet
V prvním kroku je dùle�ité vyhodnotit ekonomiku provo-

zu. Výsledek uká�e návratnost vynalo�ených investic. Po-
drobnost a hloubka propoètu zále�í na typu projektu
a nároènosti celé investice. V první fázi staèí udìlat docela
jednoduchou ekonomickou rozvahu. Jejím výsledkem je
prostá cena pracovní operace popø. technologie, prostá
návratnost vlo�ených prostøedkù a zjednodu�ený propo-
èet roèního hospodaøení. Bude-li v�e vypadat v poøádku,
zpøesní se vstupní údaje a udìlá se podrobný propoèet.
Dùle�ité je té� zvá�it zda stroj nebo celá strojní linka bude
financovaná z vlastních zdrojù nebo pomocí úvìru èi lea-
singem.

V druhém kroku je nutné provést podrobný ekonomický
propoèet a stanovit dal�í exploataèní parametry. Pøedev�ím
minimální roèní výkonnost strojové techniky urèuje výkon-
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nost, pøi které jsou provozní náklady na strojní investici
shodné s realizaèní cenou práce na trhu. Toto minimum je
oznaèováno jako bod zvratu, který ukazuje mez výhodnos-
ti  poøízení stroje oproti zaji�tìní práce napø. slu�bami nebo
pronájmem stroje. Tento bod tedy ukazuje minimální po�a-
dovaný rozsah prací, aby provoz strojní investice byl eko-
nomicky výhodný v porovnání s cenou slu�eb na trhu.
Minimální   roèní vyu�ití u strojù pro údr�bu TTP bývá
oproti minimálnímu roènímu vyu�ití  u strojù pou�ívaných
v �bì�né� zemìdìlské výrobì ni��í. Projevuje se pøedev�ím
vliv specifických podmínek,  který je dán pøedev�ím ni��ím
mo�ným rozsahem práce a vìt�ími vzdálenostmi pro pøe-
pravu.  Proto je èasto nutné hledat dal�í vyu�ití tìchto stro-
jù.  Minimální roèní výkonnost lze vypoèítat podle vztahu
(1).

)(

)(
min

tjNCp

trN
rW

v

f

−
= [ha.rok-1] (1)

kde:  rW
min

 minimální roèní výkonnost stroje
rN

f 
(t)  roèní náklady fixní na provoz stroje

[Kè.rok-1]
C

p
cena práce [Kè.ha-1]

jN
v
 (t) jednotkové variabilní náklady na pro-

voz stroje [Kè.ha-1]

Rovnì� je nutné podrobnì propoèítat náklady na provoz
stroje. Problematice nákladù na provoz strojù není z pohledu
provozovatelù, nebo vlastníkù strojové techniky vìnová-
na dostateèná pozornost z dùvodu nepravidelné, nebo
ménì èasté informovanosti o výdajích v této oblasti.

Pøi posuzování vhodnosti jednotlivé strojové techniky
není tøeba v�dy znát do detailù v�echny nákladové polo�-
ky, které do kalkulované jednice vstupují. Dùle�itìj�í je vì-
dìt, staèí-li efekt vyprodukovaný strojovou technikou v
podobì realizované výroby na pokrytí nákladù, které jsou
spojeny s poøízením a vlastnìním strojové techniky, a které
se projevují jako fixní náklady, a zda bude mo�no pøi nut-
ných variabilních nákladech je�tì v cenì produktu realizo-
vat i zisk. Pro potøeby neúplných kalkulací a stanovení mi-
nimální roèní výkonnosti stroje je potøebné provést èlenìní
na náklady variabilní a fixní.

Strukturu nákladù na provoz strojové techniky lze podle
KAVKY (1997) dìlit u fixních nákladù na:

- amortizaci;
- zúroèení vlastního kapitálu;
- odrá�ející úroky bankovního úvìru nebo mar�i fi-

nanèního leasingu;
- na gará�ování;
- poji�tìní a silnièní daò.

Variabilní náklady zahrnují:
- opravy a údr�by;

- palivo a maziva;
- mzdu obsluhy;
- náklady na základní a pomocný materiál;
- náklady na zmìnu produkce.

9.3.1. Roèní fixní náklady

1. Amortizace (odpisy)
Poøizovací cena se promítá do provozních nákladù po-

stupnì formou odpisù. Odpisy strojù tvoøí rozhodující èást
fixních nákladù a ve své podstatì pøedstavují postupný
a  dlouhodobý pøevod poøizovací ceny stroje do nákladù.
Velikost odpisù v�ak závisí nejen na poøizovací cenì stroje,
ale i na zpùsobu odepisování, který je ji� odrazem ekono-
mické a technické taktiky a strategie podnikatelského sub-
jektu. V praxi se nejèastìji uplatòují rovnomìrné odpisy
daòové,  které vychází ze znìní zákona o dani z pøíjmu.
Podle tého� zákona je v�ak mo�no vyu�ít i zrychlené daòo-
vé odpisy,  které lépe odpovídají skuteènému poklesu hod-
noty stroje. Vìt�ina odpisù se tím pøesouvá do poèáteè-
ních rokù vyu�ívání, kdy jsou naopak náklady na opravy
a udr�ování  nejmen�í.  Zrychlené odpisování má pøíznivý
vliv na  tvorbu finanèních zdrojù pro obnovu stroje. Je tedy
výhodné  pøedev�ím v zemìdìlských  podnicích, kde se
uva�uje  intenzivní vyu�ití stroje a jeho rychlej�í obnova,
a rovnì� v podnicích poskytujících slu�by mechanizova-
ných prací (ABRHAM, 2002).
Ke kalkulacím tohoto finanèního zdroje lze pou�ít daòo-
vých odpisù. Odpisová základna v Èeské republice je sta-
novena Zákonem o daních z pøíjmu, tj. vstupní cena majet-
ku. Odpisový systém je zalo�en na principu odpisování do
vý�e 100 %  vstupní ceny. Plnì  odepsaný dlouhodobý
hmotný a  nehmotný majetek se dále ji� neodpisuje. Podle
Zákona o daních z pøíjmu lze provádìt rovnomìrné nebo
zrychlené odepisování. Zpùsob odpisování urèí vlastník
pro ka�dý novì poøízený majetek a nesmí  jej zmìnit po
celou  dobu  jeho  odpisování s výjimkami uvedenými
v   § 30 Zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù.

Dlouhodobý majetek je rozdìlen do �esti odpisových
skupin a  ka�dé skupinì je pøiøazena doba odepisování.
Stroje a vìt�ina strojního zaøízení je zaøazena do prvních
dvou odpisových skupiny s dobou odpisu 3 a 5 let. Do
první odpisové skupiny s dobou odpisu 3 roky jsou zaøa-
zeny  podle  Zákonu o daních z pøíjmu (è. 586/1992 Sb.)
prostøedky definované tímto zákonem jako rozmetadla mrvy
a umìlých  hnojiv,  mechanické pøístroje  ke støíkání, rozstøi-
kování nebo rozpra�ování tekutin a prá�kù pro zemìdìlství
nebo  zahradnictví,  samonakládací nebo samovýklopné
pøívìsy a návìsy pro zemìdìlské úèely, stroje a pøístroje
zemìdìlské, zahradnické, lesnické, drùbe�áøské, nebo vèe-
laøské  jinde neuvedené.  Odpisové sazby pro tyto odpiso-
vé skupinu jsou uvedeny v tab. 17. Zaøazení do odpisové
skupiny  provádí plátce v prvním roce odepisování pro-
støedku. Ka�dé odpisové tøídì jsou pøiøazeny roèní odpiso-
vé sazby, stanovující vý�i odepsané èástky v prvním roce
a v dal�ích letech odepisování.
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Pøi rovnomìrném zpùsobu odepisování jsou odpisovým
skupinám pøiøazena roèní odpisová procenta, (viz. tab. 17).
Z tabulky je patrné, �e v prvním roce je sazba ni��í ne�
v dal�ích letech. Zvý�enou vstupní cenou se pro úèely
daòových odpisù rozumí cena poøizovací navý�ená o tech-
nické zhodnocení. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru. Pøi tomto druhu odepisování jsou odpisy v prvním
roce nejvy��í a postupnì se sni�ují.

Zrychleným odepisováním jsou odpisy v prvním roce
nejvy��í a postupnì se sni�ují. Tento druh odepisování se
pou�ívá u majetku, který pøiná�í ekonomický prospìch ne-
rovnomìrnì. Èástka odpisù se v prùbìhu doby pou�itel-
nosti zmen�uje. Na zaèátku vyu�ívání majetku se neuva�u-
je s jeho opravami, majetek pøiná�í nejvìt�í ekonomický
prospìch. Pro výpoèet zrychlených odpisù se u�ívají koe-

Roèní odpisová sazba pro 
rovnomì rné odepisování 

 
Koeficienty pro zrychlené 

odepisování Odpisová 
skupina 

Doba 
odepisování 

v prvním 
roce v % 

v dal�ích 
letech v % 

pro 
zvý�enou 
vstupní 

cenu v % 

v prvním 
roce 

v dal�ích 
letech 

pro zvý�enou 
zùstatkovou 

cenu 

1 3 20 40 33,3 3 4 3 

2 5 11 22,25 20 5 6 5 

 

ficienty pøiøazené jednotlivým odpisovaným skupinám, (viz
tab. 17), v závislosti na roce odepisování, popøípadì i na
technickém zhodnocení (ADÁMKOVÁ, 2003).

Ka�dá metoda má urèité výhody i nevýhody. V pøípadì
zrychleného odepisování jsou výhodami zejména ni��í zisk
a tím i ni��í daòový základ v prvních letech odepisování.
Ke konci �ivotnosti je to naopak. Negativní stránkou pak
jsou rizika, která firma musí zvá�it pøi rozhodování se
o metodì odepisování. Jedná se zejména o riziko inflaèních
tendencí pøi vysoké míøe investování, tlak na pøedèasné
a ne�ádoucí vyøazování strojù a zaøízení apod. V úvahu je
tøeba vzít i to, zda zvý�ené odpisy neovlivní negativnì cenu
výrobkù (a tím i jejich konkurenceschopnost). Pøesto obec-
nì platí, �e podnik se sna�í co nejrychleji odepsat svùj ma-
jetek v poèáteèních letech  (financování podniku).

Tab. 17: Odpisové sazby pro druhou odpisovou skupinu (Zákon è. 339/92 Sb.)

Doba odepisování je uvedena jako minimální doba odpi-
su a odpisové sazby v jednotlivých létech jako maximální
mo�ná roèní èástka. Pro potøeby daòového pøiznání musí
provozovatel techniky dodr�ovat zákonem stanoveného
zpùsobu odepisování.

Kromì lineárního odepisování se v literatuøe uvádìjí také
metody zrychleného (nerovnomìrného) odepisování, kdy
se stáøím stroje vý�e hodnoty roèního odpisu roste, odpi-
sy se tak akumulují a� koncem �ivotnosti majetku. Tím, �e
v prvních letech jsou odpisy ni��í, se dosahuje vy��ího
zisku, co� umo�òuje výplatu vy��ích dividend. Na stranì
druhé je v�ak podnik daòovì více zatí�en. Z finanèního
hlediska jde tedy o nevýhodný postup. V praxi proto tato
metoda se vyu�ívá výjimeènì. Nebo naopak, kdy se stáøím
stroje dochází ke sni�ování hodnoty roèního odpisu stro-
jové techniky. To pro podnik znamená rychlej�í akumulaci
vnitøních finanèních zdrojù a tím umo�òuje rychlej�í obno-
vu techniky, modernizaci a také sni�uje riziko morálního za-
starávání.

Je tøeba si uvìdomit, �e daòové odpisy nepøedstavují
opotøebení dlouhodobého majetku, ale urèitou politiku stá-
tu, kterou podporuje zejména obnovu strojního parku
a zavádìní nových technik a technologií do výroby. Pro
podnikové potøeby nebrání nic tomu, aby byl zvolen jiný

vhodnìj�í zpùsob rozpou�tìní poøizovací ceny do nákladù
na strojovou techniku.

Rovnomìrná � lineární metoda výpoètu
Rovnomìrný výpoèet odpisu investice v podobì strojo-

vé techniky vychází z odepisování investice rovnomìrnì
stejným odpisovým procentem ze vstupní ceny po celou
dobu. To znamená odepisovat investici rovnomìrnì stej-
ným odpisovým procentem ze vstupní ceny po celou dobu
odpisování. Jde o jednoduchou metodu, administrativnì
nenároènou. Tato metoda v�dy nevyjadøuje reálný prùbìh
opotøebení a mù�e zpùsobovat zastarání techniky se v�emi
dùsledky.

Vztah pro výpoèet tìchto odpisù uvádí napø. KAVKA
(1997) a je shodný se vzorcem pro výpoèet rovnomìrných
daòových odpisù.

100

)(.
)(

taC
trN m

a = [Kè.rok-1] (2)

kde: rN
a
(t) roèní náklady na amortizaci

C
m

poøizovací cena stroje  [Kè]
a(t) roèní odpisová sazba [%.rok-1].
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Odpisovou sazbu a(t) lze spoèítat pomocí vztahu (3) (KAV-
KA, 1997).

[%.rok-1] (3)100.
.

)(
)(

tC

tCC
ta

m

zbm −=

kde: C
zb

 (t) zbytková cena stroje [Kè]
t doba pou�ívání [rok]

Nerovnomìrná - tabulková metoda výpoètu
Pøedpokladem pro vyu�ívání nerovnomìrné - tabulkové

metody výpoètu, je optimální volba hodnot roèní odpisové
sazby a

1
, .... a

n
 pro ka�dý rok odepisování investice. Hod-

noty roèních odpisových sazeb jsou v jednotlivých letech
urèeny strategií pou�ívání strojní investice. Pro výpoèet
lze pou�ít vztah (4). Rozdíl mezi vztahem (4) a (2) je pouze
v mìnící se odpisové sazbì, která je pro ka�dý rok pou�ívá-
ní individuální.

100

.
)( nm

a

aC
nrN = [Kè.rok-1]  (4)

kde: rN
a
(n) roèní náklady na amortizaci ve sledo-

vaném roce
a(n) roèní odpisová sazba ve sledovaném

roce [%.rok-1]

2. Náklady na zúroèení vlastního kapitálu
Roèní náklady na zúroèení vlastního kapitálu zahrnují

u�lý úrok z penìz, které byly investovány pøi poøízení stro-
jové techniky. Vyjadøují tak náklady zpùsobené u�lými pøí-
le�itostmi z nemo�nosti poskytnutí, získaného kapitálu na
poøízení strojové techniky, komerènímu bankovnímu ústa-
vu, kde by ka�doroènì plynul z takto ulo�eného kapitálu
zisk odpovídající jeho zúroèení.

Roèní náklady na zúroèení vlastního kapitálu vznikají jak
v pøípadì, �e kapitál na koupi stroje byl tvoøen pouze vlast-
ními prostøedky, tak i za pøedpokladu, �e stroj je nakupován
na bankovní úvìr nebo na finanèní leasing.

Ka�dým rokem je poèítáno se støední hodnotou (na po-
èátku a konci roku) tohoto kapitálu (vztah 5) násobeného
jeho zúroèením, které by mìlo být na úrovni úrokù termíno-
vaných vkladù nebo roèní míry inflace. Tyto náklady v�ak
nepatøí do nákladù uznávaných pro danì, ale jsou souèástí
zisku (KAVKA, 1997).

100
.

)()1(

)( 1 zu

t

tVKtVK

trN

t

t

xx

zu
x

∑
=

+−
=

[Kè.rok-1] (5)

kde: rNzu(t) náklady na zúroèení vlastní-
ho kapitálu

VK vlastní kapitál [Kè]
zu úroková míra [%]
t èas [rok].

Za pøedpokladu, �e podnikatel koupil stroj z vlastních
prostøedkù (bez bankovního úvìru) platí, �e VK(0) = C

m

a VK(t) = C
zb

(t). Tato situace v�ak v praxi existuje pouze
u  levnìj�ích strojù. Stroje s vy��í cenovou hladinou jsou
témìø v�dy poøizovány na bankovní úvìr nebo na finanèní
leasing. Je-li stroj nakupován na úvìr nebo finanèní lea-
sing, je pak nutné poèítat se skuteèností, �e hodnota vlast-
ního kapitálu v prvních letech stoupá pomocí roèních splá-
tek a� do hodnoty, kdy se vyrovná se zbytkovou cenou
v èase tx. Od roku, kdy dojde k vyrovnání vlastního kapitá-
lu s cenou zbytkovou platí, �e VK(t) = C

zb
(t) a to buï dle

degresivního, nebo lineárního úbytku hodnoty stroje. Pøi
poøizování stroje  na bankovní úvìr mù�e nastat situace, �e
podnikatel si vypùjèí pouze èást penìz a zbytek financuje
z vlastních zdrojù. V tom pøípadì je vlastní kapitál VK(0)
v roce 0 roven vlo�eným prostøedkùm z vlastních zdrojù
a tudí� je nutné zmìnit hodnotu z nuly do hodnoty vlo�e-
ného vlastního  kapitálu.  Akontace u finanèního leasingu
zpùsobí podobný efekt (KAVKA, 1997).

Pokud pøi poøízení stroje nebyl pou�it bankovní úvìr, nebo
finanèní leasing a doba pou�ívání je vìt�í nebo rovna pøe-
depsané dobì odepisování hmotného majetku pøíslu�né
odpisové skupiny, je mo�né místo vztahu 5, který je pro
bì�né výpoèty slo�itý, pou�ít rychlý, ale ménì pøesný vý-
poèet pomocí vztahu 6, nebo 7.
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zutCC
trN zbm
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100
..5,0)(

zu
CtrN mzu =

[Kè.rok-1]  (6)

[Kè.rok-1]  (7)

Náklady odrá�ející úroky bankovního úvìru nebo mar�i
finanèního leasingu vznikají pouze za situace, kdy kapitál
na poøízení stroje byl získán z cizího zdroje, a vyjadøují zisk
vìøitelù. Tyto náklady mohou znaènì ovlivnit vý�i fixních
nákladù.

SYNEK (1994) uvádí, �e pro strojní investice je obvykle
cizí kapitál levnìj�í, ne� kapitál vlastní a to i pøes splácení
úrokù. Úrok je podle platné právní úpravy v ÈR nákladem
na dosa�ení, udr�ení a zaji�tìní pøíjmù, tak�e sni�uje daòo-
vý základ. Penì�ní prostøedky, které má podnik k dispozici
v souèasnosti, nejsou ekvivalentní se stejnými penì�ními
prostøedky, které získá v budoucnosti. Peníze, kterými pod-
nik disponuje v souèasnosti, mají pro podnik vìt�í hodno-
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tu, ne� tyté� peníze, získané v budoucnosti. Proto�e sou-
èasné penì�ní prostøedky mù�e podnik investovat a oka-
m�itì tak získávat úrokové výnosy. Proto je pøi finanèním
rozhodování nutné respektovat faktor èasu.

Podle KAVKY (1997) mù�eme tyto náklady spoèítat po-
mocí vztahù (8) nebo (9) s tím, �e vztah (8) platí za pøedpo-
kladu, �e provìøovaná doba pou�ívání t je men�í ne� doba
splácení bankovního úvìru nebo leasingu a vztah (9) platí
tehdy, je-li doba pou�ívání stroje stejná nebo vìt�í ne� je
doba splácení.

p

p

u
n

VCnrS
rN

−
=

.
pøi     t < n

p

t

VCnrS
rN

p

u

−
=

.
pøi     t > n

p

[Kè.rok-1]     (8)

[Kè.rok-1]      (9)

kde: rN
u

náklady odrá�ející úroky bankovního
úvìru nebo mar�i finanèního leasin-
gu

rS vý�e roèní splátky
n

p
doba splácení v letech

VC vypùjèená  èástka  (zpravidla VC =
C

m
).

Vý�e roèních splátek rS je pak závislá na podmínkách
bankovního úvìru nebo na leasingovém koeficientu.

3. Náklady na gará�ování nebo uskladnìní stroje
Poplatky na uskladnìní, nebo gará�ování strojù je nutné

v�dy vhodným zpùsobem zohlednit v celkových provoz-
ních nákladech. Tyto poplatky se vzájemnì li�í pøedev�ím
podle typu skladovacího prostoru.

Stroje mohou být gará�ovány, nebo uskladnìny v gará-
�ích, pøístøe�cích i na zpevnìných plochách. Uskladnìní
slo�itìj�ích strojù (pøedev�ím samojízdných) ve stavbách
je v na�ich podmínkách nutné nejen z dùvodù ochrany stro-
jù pøed korozí a sluneèním záøením, ale také z dùvodù ochra-
ny strojù pøed po�kozením, manipulací, nebo zcizením ne-
povolanými subjekty. Stroje je mo�né skladovat i v objektech
prioritnì, nebo pùvodnì vyu�ívaných i pro jiné úèely.

Stanovují se podle plochy potøebné pro uskladnìní stro-
je a roèních nákladù na jednotku skladovací plochy rN

m2

2).1).(1(
mg rNSDrN ++= [Kè.rok-1]      (10)

kde : rN
g

roèní náklady na gará�ování nebo
uskladnìní stroje

D délka stroje [m]

S �íøka stroje [m]
rN

m2 roèní náklady na jednotku skladova-

cí plochy [Kè.(rok.m2)-1]

4. Náklady na poji�tìní a daò
Náklady na poji�tìní a daò jsou dány zákony zemì, ve

které jsou stroje pou�ívány. Tyto náklady se skládají
z nákladù na dobrovolné havarijní poji�tìní, na zákonné
poji�tìní (traktory, samojízdné stroje a dopravní prostøed-
ky) a silnièní danì (nákladní automobily).

Vý�i a pøedmìt silnièních poplatkù v Èeské republice øe�í
zákon Èeské národní rady O dani silnièní (Zákon è. 16/1993
Sb.). Pøedmìtem poplatkù jsou silnièní motorová vozidla,
kolové traktory, pøípojná vozidla k silnièním motorovým
vozidlùm a ke kolovým traktorùm s pøidìlenou státní po-
znávací znaèku a pou�ívaných k podnikatelské èinnosti.
Od tìchto poplatkù jsou osvobozeny kolové traktory a pøí-
pojná vozidla k nim, pou�ívané v lesnictví a zemìdìlství.
Vý�e poplatkù je u nákladních automobilù, pøívìsù, návì-
sù a kolových traktorù závislá na poètu náprav a celkové
hmotnosti vozidla.

Dal�ím zákonným poplatkem je zákonné poji�tìní za �ko-
du zpùsobenou provozem motorového vozidla. Zákonné
poji�tìní je v Èeské republice ka�doroènì odvádìno na zá-
kladì vyhlá�ky Ministerstva financí Èeské republiky (Zá-
kon è. 168/1999 Sb.). Tìmto poplatkùm podléhají v�echna
vozidla s vlastním pohonem, vozidla bez vlastního poho-
nu, pro která se vydává technický prùkaz vozidla, technic-
ké osvìdèení vozidla nebo obdobný prùkaz. Zákonné po-
ji�tìní je vyu�íváno ke krytí �kod vzniklých provozem vozi-
dla jako je napø. po�kození zdraví, znièení, ztráta nebo odci-
zení vìci, pøípadnì vznik jiné majetkové újmy.

Kromì vý�e uvedených zákonných poji�tìní nabízejí
komerèní poji��ovny pro stroje a strojní zaøízení také Hava-
rijní poji�tìní. Pojistné se vypoèítává z poøizovací ceny stroje
(11) a lze ho vyjádøit jako procentní podíl z poøizovací ceny
stroje.

[Kè.rok-1]      (11)
100

.pC
rN m

hp =

kde: rN
hp

roèní náklady na havarijní poji�tìní
p sazba havarijního poji�tìní [%]
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9.3.2. Jednotkové náklady variabilní
Variabilní náklady jsou závislé na provozu stroje. Za va-

riabilní náklady se oznaèují náklady, které rostou, kdy� ros-
te rozsah výkonù a klesají, kdy� rozsah výkonù klesá (FREI-
BERG, 2003).

Nejèastìji se variabilní náklady dìlí na:
- náklady na provoz stroje, které obsahují náklady na

palivo a mazivo, mzdu obsluhy a údr�bu stroje;
- náklady na opravy,  tvoøící druhou  èást nákladù na

péèi o stroj.
Pro hodnocení pracovního procesu lze obdobnì jako

mzdové náklady zapoèítat do jednotkových nákladù i ná-
klady na pomocný materiál.

1. Náklady na opravy a udr�ování
Jednotkové náklady na opravy a udr�ování mají velký

vliv na vý�i celkových variabilních nákladù. U nového stroje
jsou v poèáteèních letech minimální, ale èasem se zvy�ující
s rostoucí intenzitou poruch. Zvy�uje se tím frekvence po-
ruch a údr�eb po poru�e.

Tvoøí nejvýznamnìj�í polo�ku variabilních nákladù a je-
jich vý�e mù�e u nìkterých zemìdìlských strojù za dobu
jejich technického �ivota nìkolikanásobnì pøekroèit poøi-
zovací cenu stroje.

Zvlá�tnost nákladù na opravy spoèívá v tom, �e nena-
rùstají spojitì, ale mìní se skokem v náhodných interva-
lech t

i
. Spojitý prùbìh mají jen v období bezporuchového

provozu. Jejich sumu za období t
n
 lze vyjádøit vztahem:

∑
=

=
on

i

rinr NtN
1

)( [Kè.rok-1]      (12)

kde: N
r

kumulativní náklady na opravy za
dobu provozu t

n

N
ri

náklady na i-tou opravu [Kè]
n

o
poèet oprav stroje bìhem doby t

n

t
n

doba provozu do n-té opravy stroje
[km, l, ha].

Z nespojitého prùbìhu funkce lze jen tì�ko odhadnout
trend vývoje nákladù. Proto se rozhodujícími body proklá-
dá spojitá køivka, která ji� umo�òuje extrapolaci vývoje ná-
kladù. Popsaným zpùsobem lze tedy získat spojitou funkci
rùstu nákladù na opravy. Trend narùstání kumulativních
nákladù na opravy bìhem provozu bývá nejèastìji vyjád-
øen regresní funkcí.

Nejjednodu��ím zpùsobem vyjádøení nákladù na opravy
a udr�ování je jejich vyjádøení v podobì pevného procenta
z poøizovací ceny stroje, nebo z èástky vzta�ené k urèité
hladinì poøizovacích cen v daném roce. Takovýto zpùsob
vyjádøení nákladù na péèi ov�em nerespektuje vývoj tìch-
to nákladù v èase.

KAVKA (1997) uvádí vztahy (13 a 14) pro výpoèet jed-
notkových nákladù na opravy a udr�ování, které lze také

pou�ít k normativním kalkulacím. Tyto vztahy vyu�ívají sku-
teènosti, �e jsou známy roèní náklady na opravy a údr�bu
stroje.
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[Kè.(ha; t; hod)-1] (13)

[Kè.(ha; t; hod)-1] (14)

kde: jN
o

jednotkové náklady na opravy a udr-
�ování

tn
normovaná doba pou�ívání stroje

[roky]
o t( ) procento roèních nákladù na opravy

z poøizovací ceny stroje [%.rok-1]

Koeficient oprav urèuje pomìr celkových nákladù na
opravy a udr�ování stroje za dobu �ivotnosti k poøizovací
cenì. Koeficient oprav je tedy bezrozmìrná velièina, která
musí být pro ka�dý typ stroje nebo skupinu strojù experi-
mentálnì  urèena. Hodnota  koeficientù oprav závisí na
technické úrovni stroje a zpùsobu vyu�ívání stroje. Nor-
mované roèní vyu�ití strojù pøedstavuje hodnoty stanove-
né dle prùmìrné výkonnosti strojù, s ohledem na èasový
fond pro jednotlivé pracovní operace daný agrotechnický-
mi lhùtami. Koeficient oprav lze urèit pomocí vztahù (15
a  16).

)(

)(
)(0

na

on

trN

trN
tk = [1] (15)

 [1] (16)100

).(
)(0

ntto
tk =

kde: rN
on

(t)  roèní náklady na opravy a udr�ování
pøi normovaném roèním vyu�ití rW

n

[Kè.rok-1]
rN ta n( ) roèní náklady na amortizaci pøi nor-

    mované dobì pou�ívání  a lineárním
    zpùsobu odepisování stroje
    [Kè.rok-1].
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2.  Náklady na pohonné hmoty a maziva
Náklady na pohonné hmoty a maziva pøedstavují nákla-

dovou polo�ku zahrnující spotøebu pohonných hmot
a maziv, nebo elektrické energie u strojù s elektrickým po-
honem.

Na spotøebu pohonných hmot v provozních podmínkách
má vliv celá øada faktorù souvisejících s podmínkami pøí-
rodními (pùdní podmínky, sva�itost, tvar pozemku), organi-
zaèními (druh práce, velikost pozemkù, organizace práce a
pøejezdù) a s technickým stavem energetického prostøed-
ku (opotøebení, seøízení atp.) (KAVKA, 1997).

Pro stanovení spotøeby paliva je mo�né pou�ít podrob-
nou výpoètovou metodu, nebo normativní metodu.

Pøi podrobné výpoètové metodì se provádí rozfázování
celkového èasu nasazení stroje na etapy rozdílného zatí�e-
ní motoru. Spotøeba paliva se tak urèuje souètem spotøeby
pøi jednotlivých zatí�eních bìhem doby nasazení, viz vztah
(17). Nevýhodou této metody je slo�itost výpoètu a s ní
spojená èasová nároènost. Nepøesné vstupní údaje mo-
hou také zapøíèinit i nepøesné výsledky.

835,0.

...

08

21

T

TMTMTM
Q

volpopxpp

h

++
= [l.h-1]    (17)

kde: Q
h

hodinová spotøeba pohonných hmot
M

pp
spotøeba paliva v èase hlavním [kg.h-1]

T
1

èas hlavní [h]
M

px
spotøeba paliva v èase pomocném [kg.h-1]

T
2

èas pomocný [h]
M

po
spotøeba paliva pøi volnobìhu [kg.h-1]

T
vol

doba provozu stroje pøi volnobì�ných otáè-
kách [h]

T
08

èas prostojù nesouvisejících se sledovaným
strojem [h]

0,835 koeficient pro pøepoèet kg na litry.

pevjpp mPM ..h= [kg.h-1] (18)

pejpx mPM ..5,03,0 ÷= [kg.h-1] (19)

08081 .KTT = [h] (20)

02

021
2

)1.(

K

KT
T

−= [h] (21)

kde: P
j

jmenovitý výkon motoru [kW]
h

v
souèinitel vyu�ití výkonu motoru

m
pe

mìrná spotøeba paliva
[kg.(kW. h)-1]

K
02

koeficient vyu�ití operativního èasu
K

08
 koeficient vyu�ití provozního èasu

Pro zji�tìní spotøeby pohonných hmot je také mo�né
pou�ít normativní metodu. Tato metoda spoèívá v odeètení
prùmìrné spotøeby pohonných hmot pro jednotlivé pra-
covní operace ze stanovených normativù. Výhoda této
metody spoèívá v jednoduchosti a tím spojené èasové ne-
nároènosti. Nevýhodou této metody mù�e být jistá nepøes-
nost výsledné spotøeby.

Spotøeba maziv bývá definována jako objem maziv
v motoru vymìnìných v doporuèených intervalech vìt�i-
nou vzta�ených k poètu motohodin (Mth) stroje. Konkrét-
ní interval výmìny maziv je pro ka�dý typ energetického
prostøedku ojedinìlý.

Podle ABRHAMA (1996) lze zohlednit náklady spojené
se spotøebou maziv do ceny paliva. Tato cena se pak nazý-
vá komplexní cena paliva a lze jí urèit podle vtahu (22) jako
souèin z ceny pohonné hmoty a korekèního souèinitele na
spotøebu maziv, který se pohybuje v rozmezí 0,1 a� 0,2.

)1.( maznkp kCC += [Kè.l-1] (22)

kde: C
kp

komplexní cena maziva
C

n
cena pohonné hmoty [Kè.l-1]

k
maz

korekèní souèinitel na spotøebu ma-
ziv

Jednotkové náklady  na pohonné  hmoty a  maziva pak
lze vypoèítat podle vztahu (23) (KAVKA, 1997).

kpphPHM CQjN .= [Kè.(ha; t; h)-1] (23)

kde: jN
PHM

náklady na pohonné hmoty a maziva
[Kè.(ha; t; h)-1]

Q
PH

spotøeba pohonných hmot na mìrnou
jednotku [l.(ha; t; h)-1]
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3.  Náklady na mzdu obsluhy
Náklady na mzdu obsluhy pøedstavují náklady na mzdu

pracovníkù vykonávající obsluhu stroje. Mzda slou�í pra-
covníkùm  k realizaci jejich cílù a pøi stanovení mezd by
mìly být zohlednìny nejen cíle podniku a pracovníka, ale
také tøetího subjektu (sociálních partnerù, státu, legislativ-
ních podmínek).

Jednotkové náklady na mzdu obsluhy nejsou v nìkterých
metodikách uvádìny jako souèást nákladù na stroj, resp.
soupravu. Vzhledem ke skuteènosti, �e stroj bez obsluhy
nemù�e vykonávat u�iteènou práci a �e typ stroje a jeho
technická úroveò ovlivòuje poèet obsluhujících pracovní-
kù, je  �ádoucí  pøi kalkulacích pro potøeby tvorby rùzných
podnikatelských strategií mzdové náklady uvádìt. Jejich
výpoèet  lze provést podle vztahu (24), ve kterém konstan-
ta 1,35 vyjadøuje podíl zdravotního a sociálního poji�tìní,
který musí platit zamìstnavatel pracovníka (KAVKA, 1997).

s

m
m

hW

hN
jN zk.

= [Kè.(ha; t; h)-1] (24)

kde: jN
m

jednotkové náklady na mzdu obslu-
hy

           hNm
hodinová mzda [Kè.h-1]

           hWs
skuteèná hodinová výkonnost stro

je v soupravì [km.h-1]
k

z
konstanta vyjadøující podíl zamìstna-
vatele  na  zdravotním  a  sociálním
poji�tìní (pro rok 2005 k

z
 = 1,35)

4. Náklady na pomocný materiál
Jednotkové náklady na pomocný materiál, podobnì jako

náklady mzdové, patøí spí�e k hodnocení pracovního pro-
cesu ne� stroje samotného. Tyto náklady pøedstavují ná-
klady na spotøebu motouzu, nebo sí�oviny pøi lisování apod.
Tento materiál musí být bezprostøednì spojen s principem
práce stroje. Kalkulaci jednotkových nákladù na pomocný
materiál lze spoèítat ze vztahu (25).

jN C Qpm pm pm= . [Kè.(ha; t; h)-1] (25)

kde: C
pm

cena jednotky pomocného materiálu
 [Kè.kg-1]

Q
pm

spotøeba pomocného materiálu na
jednotku výkonnosti stroje [kg.ha-1]

Pøíklad  kalkulace nákladù na provoz stroje nebo strojní
linky uvádí následující tabulka 18.
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Tabulka pro výpoèet nákladù sestavených souprav 

Vstupní údaje 

Energetický zdroj JD 8200      

Katalogová cena  Ct 1 781 640 Kè   
Doba odepisování Tot 6 let   
Doba provozu za rok rTt 2200 hod. (Mth) 
Výkonnost soupravy hW08 2,2 ha.h�1; t.h�1 
Úroèení vstupního kapitálu ut 3 %   
Poji�tìní pt 0,3 %   
Plocha na uskladnìní Smt 12 m2   
Zpùsob uskladnìní  Gará�    
Roèní náklady na uskladnìní rNmt 60 Kè.m�2. rok�1 
Koeficient oprav kot 0,5    
Spotøeba paliva haQ 11 l.ha�1;l.t�1   
Komplexní cena nafty Ckn 23 Kè.l�1   

Pracovní stroj Horsh SE 3,25       

Katalogová cena  Cs 337 284 Kè  
Doba odepisování Tos 6 let  
Roèní výkonnost soupravy rW 700 ha.rok�1; t.rok�1 
Úroèení vstupního kapitálu us 6 %  
Poji�tìní ps 0,8 %  
Plocha na uskladnìní Sms 8 m2  
Zpùsob uskladnìní  Kolna   
Roèní náklady na uskladnìní rNms 34 Kè. rok�1. m�2 
Koeficient oprav kos 1,2   
               Mzdové náklady 
Hodinová mzda traktoristy hNzpt 50 Kè.h�1   
Hodinová mzda obsluhy hNzpo 0 Kè.h�1   
Poèet pracovníkù obsluhy n 0    
         Materiálové náklady 
Cena základního materiálu Czm 0 Kè.t�1   
Mno�ství základního materiálu Gzm 0 t   
Cena pomocného materiálu Cpm 0 Kè.t�1   
Mno�ství pomocného materiálu Gpm 0 t   

 

Tab. 18: Pøíklad výpoètu nákladù na provoz stroje
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Výpoèet dílèích slo�ek jednotkových nákladù 
Energetický zdroj       

Jednotkové náklady na...       
...amortizaci traktoru 

jNat=Ct/(Tot.rTt.hW08) 61,35 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...zúroèení traktoru 
jNut=Ct.ut/(2.100.rTt.hW08) 5,52 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...gará�ování traktoru 
jNgt=Smt.rNmt/(rTt.hW08) 0,15 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...poplatky a poji�tìní traktoru 
jNspt=Ct.pt/(rTt.hW08.100) 1,10 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...údr�bu a opravy traktoru 
jNot=jNat.kot 30,68 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...energii traktoru 
jNe=haQ.Ckn 126,50 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Jednotkové náklady energetického 
zdroje 

jE=jNat+jNut+jNspt+jNgt+jNot+j
Ne 

225,30 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Pracovní stroj       
Jednotkové náklady na...      
...amortizaci stroje 

jNas=Cs/(Tos.rW) 81,31 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...zúroèení stroje 
jNus=Cs.us/(2.100.rW) 7,23 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1t 

...gará�ování stroje 
jNgs=Sms.rNms/rW 0,39 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1t 

...poplatky a poji�tìní stroje 
jNsps=Cs.ps/(rW.100) 3,85 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...údr�bu a opravy stroje 
jNos=jNas.kos 96,37 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Jednotkové náklady pracovního 
stroje 

jS=jNas+jNus+jNsps+jNgs+jNos 188,14 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Materiál       
Jednotkové náklady na...       
...základní materiál 

jNzm=Gzm.Czm 0 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

...pomocný materiál 
jNpm=Gpm.Cpm 0 

Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Jednotkové náklady na materiál jNm=jNzm+jNpm 0 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

�ivá práce  - Jednotkové náklady na 
�ivou práci 

jNzp=(1+0,34(0,35)).(hNzpt+n.h
Nzpo)/hW08 

30,91 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

Souprava    

Jednotkové náklady soupravy jNp=jE+jS+jNzp+jNzm+jNpm 444,35 
Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

 

Pokraèování tabulky 18
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Pøehled výsledkù výpoètu nákladù:     
Jednotkové náklady traktoru   225,30   
Jednotkové náklady stroje   188,14   
Jednotkové náklady -materiál   0   
Jednotkové náklady na �ivou práci   30,91   

Celkové jednotkové náklady 
soupravy 

  444,35 Kè.ha�1; 
Kè.t�1 

 

Pokraèování tabulky 18



5 3

10. SOUVISEJÍCÍ LITERATURA

1. ABRHAM, Z.: Náklady na mechanizované práce
v rostlinné výrobì (I. � IV.). Praha: IVV. 1996.

2. ABRHAM, Z.; KOVÁØOVÁ, M.; DUDA, J.; KO-
CÁNOVÁ, V.: Vyu�ití a obnova zemìdìlské techniky. Pra-
ha: Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, 2002. ISBN 80-
238-9954-6 .

3. ADÁMKOVÁ, D.: Úèetnictví podle mezinárodních
úèetních standardù. Praha, ÈZU, 2003. ISBN 80-213-1034-0

4. ANONYM: Katalog popisù a smìrných cen staveb-
ních prací � ÚRS 823-1 Plochy a úprava území. ÚRS Praha,
a.s., Praha, 200.

5. FIALA, J., GAISLER, J.: Metodika pro zemìdìlskou
praxi,  Obhospodaøování  travních  porostù pícnináøský
nevyu�ívaných, Ústav zemìdìlských a potravináøských in-
formací, Praha ve spolupráci s Mze ÈR, 1999, ISBN 80- 7271-
029- X.

6. FREIBERG, F.; ZRALÝ M.: Ekonomika podniku. Pra-
ha, ÈVUT, 2003. ISBN 80-01-02812-7.

7. HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.)
2004: Zásady  péèe o nelesní biotopy v rámci soustavy
Natura  2000.  PLANETA XII, 3/2004 � druhá èást. Minister-
stvo �ivotního prostøedí, Praha.

8. HAMATA, M.: Zakládání a údr�ba zelenì I. Skrip-
tum ÈZU Praha, Praha 2000.

9. HRABÌ, F., BUCHGRABER, K.: Pícnináøství, Trav-
ní porosty, MZLU Brno, 2004, ISBN 80- 7157- 816- 9.

10. JELÍNEK, A. a kol.: Faremní kompost vyrobený kon-
trolovaným  mikrobiálním  procesem, realizaèní pomùcka
pro zpracování podnikové normy, Praha, 2002, ISBN: 80-
238-8539-1.

11. JELÍNEK, A. a kol.: Odpady ze zemìdìlství, Hospo-
daøení a manipulace s odpady ze zemìdìlství a venkov-
ských sídel. Praha, 2001.

12. KAVKA, M.: Vyu�ití zemìdìlské techniky
v podmínkách tr�ního hospodáøství. Ústav zemìdìlských
a potravináøských informací, Praha 1997.

13. PASTOREK, Z.: Vyu�ití biomasy zemìdìlského pù-
vodu, metodika pro zemìdìlskou praxi, Mze ÈR, Praha 12/
1999.

14. PASTOREK, Z., KÁRA, J., JEVIÈ, P.: Biomasa, ob-
novitelný zdroj energie. FCC Public Praha, 2004, 288 str.,
ISBN 80- 86534- 06-5.

15. PLÍVA, P. a kol.: Technika pro kompostování
v pásových hromadách. VÚZT Praha, 2005, 72 str., ISBN
80- 86884- 02- 3.

16. PLÍVA, P. a kol.: Zakládání,  prùbìh a øízení kom-
postovacího procesu. VÚZT Praha, 2006, 65 str., ISBN 80-
86884-011-2.

17. SAILER, J.: Tvorba  systému pro hodnocení strojo-
vé techniky a výrobních  technologií v zemìdìlství. Roz-
bor literatury k rigorózní zkou�ce, Praha, ÈZU, 2006.

18. �ANTRÙÈEK, J. a kol.: Základy pícnináøství, ÈZU
Praha, Fakulta agronomická, 2001, ISBN 80- 213- 0764- 1.

19. �ARAPATKA, B., HEJDUK, S., ÈÍ�KOVÁ, S.: Tr-
valé travní porosty v ekologickém zemìdìlství, PRO- BIO
Svaz ekologických zemìdìlcù, �umperk, prosinec 2005.

20. VALACH, J.: Investièní   rozhodování a dlouhodo-
bé financování. Praha, V�E, 1996, ISBN 80-7079-067-9.

21. VÁÒA, J.: Výroba a vyu�ití kompostù v zemìdìlství.
Institut  výchovy a vzdìlávání ministerstva zemìdìlství
ÈR, Praha, 1994.

22. Váòa, J.: Zpracování  biomasy  travních a  rákosovi-
tých porostù na bioplyn a organické hnojivo. Závìreèná
zprava, VÚRV, Praha  2001.

23. Kvalita píce z travních porostù, Sborník
z mezinárodní vìdecké konference, VÚRV Praha 6- Ruzynì,
Výzkumná stanice travních ekosystémù Jevíèko, 2005, ISBN
80- 86555- 75- 5.

24. Zákon è. 168/1999 Sb. o poji�tìní odpovìdnosti za
�kodu  zpùsobenou  provozem vozidla a o zmìnì nìkte-
rých souvisejících zákonù [online]. [cit. 2006- 6- 10].
    Dostupné z: http://mvcr.iol.cz/sbirka/1999/sb057-99.pdf

25. Zákon è. 339/92 Èeské národní rady o dani silnièní
[online]. [cit. 2006- 6- 10].
    Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1992/sb071-92.pdf

26. Financování podniku [online]. [cit. 2006- 6- 10].
Dostupné z: http://fse1.ujep.cz/materialy/

KFU_holeckova_FIFIrozHV.pdf
27. Zákon è. 16/1993 sb. o dani silnièní [online]. [cit.

2006- 6- 10].
    Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/
zakony/silnicnidan/zakon.asp

28. Zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù [online]. [cit.
2006- 6- 10].
   Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/
zakony/dprij/

29. Elektronické adresy:

http://www.biom.cz
http://www.komposty.cz
http://www.ukzuz.cz



5 4

ZÁSADY  PRO  OBHOSPODAØOVÁNÍ  TRVALÝCH  TRAVNÍCH POROSTÙ

Ing. Mária Kollárová a kol.

Stran 54 - 42 obrázkù- 18 tabulek
2007,  Praha
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky
ISBN  978-80-86884-20-2

Page 54 - 42 figures - 18 tables
2007, Prague
Research  Institute of  Agricultural  Engineering
ISBN  978-80-86884-20-2

Trvalé travní porosty- údr�ba trvalých travních porostù- mechanizace pro údr�bu trvalých travních porostù- kompostování
travní hmoty- ekonomická nároènost údr�by trvalých travních porostù

Pøíruèka �Zásady obhospodaøování trvalých travních porostù� byla zpracována v rámci øe�ení projektu 1G57004 �Komplex-
ní metodické zabezpeèení údr�by trvalých travních porostù se zamìøením na oblasti se specifickými podmínkami�.
Je urèena pro �irokou zemìdìlskou veøejnost.
Pøíruèka podává základní charakteristiku TTP a vysvìtluje jejích význam. Seznamuje se zpùsoby zakládání, obnovy
a následné údr�by TTP a mo�nostmi zpracování vznikající zbytkové biomasy.
Obsahuje pøehled mechanizace pou�ívané pro zakládání a údr�bu TTP a pro zpracování zbytkové biomasy z TTP.
Poslední kapitola pojednává o hodnocení ekonomické nároènosti zakládání a údr�by TTP.

Ing. Mária Kollárová a kol.

PRINCIPLES FOR FARMING ON PERMANENT GRASSLAND

Permanent grassland � permanent grassland maintenance � mechanization for permanent grassland maintenance � grass
matter composting � economy of permanent grassland maintenance.

Handbook �Principles for farming on permanent grassland� was made in framework of the project 1G57004 �Complex
methodological providing of permanent grassland maintenance aimed to the regions with specific conditions� solution.
The handbook is available for agricultural public.
The handbook presents basic TTP characteristics and explains their importance. Gives information on ways of establishing,
innovation and consequent TTP maintenance and possibilities of generating residual biomass processing.
The handbook contains an overview of mechanization applied in TTP establishing and maintenance and of residual TTP
biomass processing.




