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ÚVODNÍ SLOVO

Krajina v ÈR pro�la, zvlá�tì ve druhé polovinì minulého století, velkými zmìnami v dùsledku uplatòování nevhodného
zemìdìlského systému a necitlivým budováním prùmyslu a infrastruktury. Nemoudrým  a technologicky naprosto ne��ast-
ným cílem v zemìdìlství se stalo získávání velkých ucelených blokù pozemkù pro vyu�ití velkovýrobní mechanizace a pro
splnìní po�adavkù extenzivního zpùsobu hospodaøení. Bylo pøitom zlikvidováno velké mno�ství rozptýlené zelenì, zanikla
øada ploch s funkcí biokoridorù, bylo zru�eno mnoho dùle�itých mezí a remízkù, které mìly svùj význam hlavnì z pohledu
ekologické stability krajiny. Podobnými zásahy byl také èasto neuvá�enì hrubì naru�en vodní re�im v krajinì.

Podporu trvale udr�itelného rozvoje a uchování ekologické stability v anthropogennì vyu�ívaných ekosystémech (stejnì
tak jako obnova poru�ených systémù) je mo�né realizovat pouze zprostøedkovanì, tedy pomocí racionálních hospodáø-
ských zásahù. Tyto v�ak musí být provádìny uvá�enì a s uplatnìním principù ekologické optimalizace.

 Filosof Erazim Kohák uvádí, �e pøi øe�ení optimalizaèních procesù v krajinì se stále èastìji hovoøí o �multifunkèním
zemìdìlství�. Multifunkèní roli plnilo zemìdìlství v�dy. Venkov dokázal, v souladu s technickou úrovní doby, v�dy efektiv-
nì vyu�ít vìt�inu zdrojù, které mu pøíroda nabízela. V uplynulém více ne� pùlstoletí se v�ak podaøilo tento pøístup úspì�nì
zdegradovat a proto nyní u� nezbývá nic jiného, ne� se znovu pokusit nalézt ony prapùvodní hodnoty, které pøíroda ve
venkovském prostoru nabízí.

Z tohoto pohledu skuteènì multifunkèní zemìdìlství zahrnuje:
- produkci  potravin a potravních surovin(rostlinných i �ivoèi�ných), surovin pro prùmysl, zdrojù energie apod.,
- péèi o krajinu a venkovský prostor,
- tvorbu pracovních pøíle�itostí,
- propojení na dal�í obory venkovského prostøedí.

Aby bylo mo�né tyto priority zemìdìlství dostateènì akceptovat, je nutné:
a/ jasnì  vymezit   pojem  �zemìdìlský produkt�  �  zejména  u  biomasy  (vedle  krmiva  èi pøímého  paliva je  nutné  brát

v úvahu  i  zbytkovou biomasu),
b/ brát v úvahu, �e produktem zemìdìlství je i kulturní krajina � a� dosud zde zcela chybí ekonomické vyjádøení hodnoty

krajiny,  která by mìla být zemìdìlcem udr�ovaná,
c/ brát v úvahu to,  �e pro zemìdìlce se sice naskýtají mnohé nové �ance v podnikání, ale pokud chce fungovat jako

kvalifikovaný ochránce a hospodáø  kulturní krajiny, musí být i jejím kultivovaným tvùrcem,
d/ zabezpeèit   procesy   projektování,  realizace  a  údr�by  prvkù  územního systému   ekologické stability (dále ÚSES)

v zemìdìlské krajinì.
Výsledkem dlouhodobé spolupráce VÚZT Praha a ZF MZLU v Brnì je mimo jiné i spoleèné øe�ení výzkumného projektu

1G57004 nazvaného  �Komplexní metodické zabezpeèení údr�by trvalých travních porostù pro zlep�ení ekologické stability
v zemìdìlské krajinì se zamìøením na oblasti se specifickými podmínkami�, podporovaného Národní agenturou pro zemì-
dìlský výzkum.

Hlavním cílem zájmu øe�itelského týmu je vytvoøení komplexního návrhu péèe o zemìdìlskou krajinu, zejména v oblastech,
oznaèovaných  jako Less Favoured Areas � LFA. O co ménì jsou tyto oblasti vhodné pro jakoukoliv zemìdìlskou produkci,
a to více mají èlovìku slou�it, zejména k nastolení parciálních  funkcí relaxaèního charakteru. Zcela úèelovì pøeva�ujícími  pro
tyto oblasti jsou trvalé travní porosty (dále TTP) a mimoprodukèní a mimolesní døevinné vegetaèní prvky.

V pøímé návaznosti na tuto problematiku je v návrhu projektu uva�ováno s tvorbou  specifických metodických postupù,
zaji��ujících uchovávání a reprodukci pøírodního bohatství, pøíznivé pùsobení na okolní, ménì stabilní èásti krajiny a
vytvoøení základu pro její mnohostranné vyu�ívání,  a  to na základì zavedení a respektování funkcí systému ÚSES. Zajistit
vhodné obhospodaøování TTP je mo�né nìkolika postupy.  Nejpøirozenìj�ím zpùsobem vyu�ití produkce TTP je její zhod-
nocení pøímo pastevním chovem býlo�ravcù, popø. zpracováním na kvalitní konzervovanou píci pro jejich krmení.

Dal�í velice efektivní formou vyu�ití produkce TTP je mo�nost vyu�ití jejich sklízené biomasy k energetickým úèelùm. Tøetí
významnou mo�ností zhodnocování zbytkové biomasy je její aerobní pøemìna kompostováním na organickou nutritivní
surovinu, podporující zvý�ení úrodnosti a zlep�ení struktury pùdy v produkèních oblastech. Dal�í mo�ností údr�by TTP je
mulèování, jako doplòková metoda. Souèasné zahranièní zku�enosti pøiná�ejí i na tuto diskutabilní metodu nové pohledy.

Dal�í, neménì významnou, formou pøevodu orné pùdy k mimoprodukènímu vyu�ití je zakládání døevinných vegetaèních
prvkù s multifunkèním významem. Nejde o zalesnìní v pravém slova smyslu, ale o vytváøení pøírodì blízkých døevinných
struktur, podporujících ochranu biodiverzity a stabilizaci ekosystémù.

Mezinárodní konference, poøádaná na pùdì Zahradnické fakulty MZLU v Lednici, je poøádána s cílem podpoøit snahy
v�ech u�ivatelù a vlastníkù TTP o jejich kvalitní údr�bu, upozornit na dosavadní výsledky øe�itelského týmu a pøi pøedvá-
dìní techniky naznaèit rùzné mo�nosti údr�by tìchto porostù.

                                                       Kolektiv autorù
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M. Kollárová, P. Plíva
Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, v.v.i.

Abstrakt
Pøíspìvek podává informace o øe�ení projektu 1G57004 �Komplexní metodické zabezpeèení údr�by trvalých travních poros-
tù pro zlep�ení ekologické stability v zemìdìlské krajinì se zamìøením na oblasti se specifickými podmínkami�, který je
podporován Národní agenturou pro zemìdìlský výzkum.
Projekt øe�í problematiku údr�by trvalých travních porostù (dále jen TTP) ve vazbì na územní systémy ekologické stability
krajiny.
V pøíspìvku jsou uvedeny základní údaje o dobì øe�ení projektu, øe�itelském kolektivu, cílech, dosavadních výsledcích a
pøínosech projektu.

Klíèová slova

Abstract
Paper reports on the solving of research project 1G57004 �Complex methodology providing the perennial grassland
maintenance to improve ecological stability in agricultural landscape focused to regions with specific conditions�. This
project is supported by National Agency for Agricultural Research (NAZV).
The research project solves permanent grassland maintenance in relation to territorial system of ecological stability.
In the paper there are mentioned the basic information about the solution time, project team, goals, present results and
project contributions.

Keywords
permanent grasslands, territorial system of ecological stability, less favoured areas, technigue for permanent grasslands
maintenance
.

Title

Úvod

ØE�ENÍ ÚDR�BY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÙ V OBLASTECH SE SPECIFICKÝMI
PODMÍNKAMI

trvalé travní porosty (TTP), územní systém ekologické stability, ménì pøíznivé oblasti, (LFA) technika pro údr�bu TTP

Solving of  permanent grasslands maintenance in less favoured areas

Ve vyspìlých evropských státech je kladen dùraz na
mimoprodukèní zamìøení zemìdìlství (HOMOLKA, 2005).
Jedná se zejména o uplatòování �etrných zemìdìlských
postupù, snahu o zastavení úbytku biodiverzity, ochranu
vody, pùdy a celkové sni�ování ekologické zátì�e ze strany
zemìdìlství.
Tento pøístup k chápání �ir�í role zemìdìlství je souèástí
evropského modelu zemìdìlství, který má základ ve spo-
leèné zemìdìlské politice Evropské unie.

Zamìøení zemìdìlství v celé Evropské unii vychází, kro-
mì jiného, i ze zmìn, které nastaly v jeho organizaci a øízení.
V minulosti byly plochy zemìdìlské pùdy v maximální míøe
vyu�ívány jednak pro produkci polních a technických plo-
din a pícnin, jednak pro zabezpeèení chovu hospodáøských
zvíøat.

Pøi neustále se zvy�ujících výnosech plodin je ale mo�né
uvádìt rozsáhlé plochy zemìdìlské pùdy do relativního
klidu. Nejèastìj�ím zpùsobem je vytváøení TTP.

Kromì toho, v zemìdìlské krajinì existují oblasti, které
nejsou z rùzných dùvodu schopny konkurovat pøi bì�ných

zemìdìlských postupech vysoce produkèním oblastem.
Jedná se o ménì pøíznivé oblasti a oblasti s ekologickými
omezeními - obecnì oznaèované jako LFA (less favoured
areas).

Na aktuální situaci v zemìdìlství reaguje i zamìøení vý-
zkumných projektù. Podobnì je tomu i u projektu 1G57004
s názvem �Komplexní metodické zabezpeèení údr�by trva-
lých trávních porostù pro zlep�ení ekologické stability v
zemìdìlské krajinì se zamìøením na oblasti se specifickými
podmínkami�, který je podporován NAZV a jeho� koordi-
nátorem øe�ení je VÚZT v.v.i.

Podle Situaèní a výhledové zprávy MZe ÈR za rok 2006
byla k 31. 12. 2005 výmìra TTP v ÈR 974 tis. ha, co� pøed-
stavuje 12,3% celkové výmìry zemìdìlského pùdního fon-
du. 50% zemìdìlské pùdy ÈR se nachází v ménì pøíznivých
oblastech (tzv. LFA oblasti- less favoured areas). Podíl TTP
v tìchto oblastech je 35,9% a nejvy��í zatravnìní pøipadá
na horské oblasti (56,3%).

Zajistit obhospodaøování TTP a následné vyu�ití pro-
dukce je mo�né nìkolika zpùsoby. Nejpøirozenìj�í zpùsob
je pøímo pastevní chov dobytka èi vyu�ití produkce TTP na
kvalitní píci pro krmení býlo�ravcù. Dal�í mo�ností je vyu�i-
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tí  biomasy k energetickým úèelùm nebo její aerobní pøemì-
na kompostováním na organickou surovinu.

Zemìdìlské podniky, popø. podniky provádìjící údr�bu
TTP v LFA oblastech si volí z vý�e uvedených mo�ností
takový zpùsob zpracování, který umo�òuje dosáhnout co
nejni��ích výrobních nákladù a zároveò minimalizovat ne-
pøíznivé pùsobení zemìdìlské výroby na ekologickou sta-
bilitu krajiny.

Údr�ba TTP v  uva�ovaných oblastech bude pro zemì-
dìlskou praxi úèelná tehdy, bude-li spojena s øe�ením ostat-
ních problémù, souvisejících s hospodaøením v tìchto ob-
lastech. Proto uvedený projekt øe�í obhospodaøování TTP
jako souèást územního systému ekologické stability (ÚSES).

V následujícím textu jsou uvedeny základní údaje o dobì
øe�ení projektu, øe�itelském kolektivu, cílech, výsledcích a
pøínosech projektu.

Základní údaje o projektu
Doba øe�ení projektu

Øe�ení projektu bylo zahájeno 1. února 2005 a bude do-
konèeno do 31. prosince 2008.

Øe�itelský tým
Øe�itelský tým byl zvolen tak, aby zahrnoval odborníky,

kteøí se dlouhodobì zabývají problematikou údr�by TTP a
ekologické stability krajiny.

Mimo Výzkumného ústavu zemìdìlské techniky v.v.i. se
na øe�ení projektu úèastní tyto organizace: Èeská zemìdìl-
ská univerzita v Praze, Mendelova zemìdìlská a lesnická
univerzita v Brnì - Zahradnická fakulta Lednice- Ústav bio-
techniky zelenì a Ústav zahradnické techniky a Agrointeg
s.r.o., Brno.

Cíl projektu
Cílem projektu je komplexnì metodicky zabezpeèit pro-

ces obnovy, realizace a údr�by TTP jako nedílné souèásti
prvkù ÚSES v zemìdìlské krajinì, vèetnì základního expe-
rimentálního ovìøení vzorových projektù a sjednotit pøí-
stupy k této problematice

Výsledky projektu
Výsledky projektu lze shrnout do následujících bodù:
üFormulace základních typù zemìdìlských ekosysté-

mù, metodika jejich biologického vyhodnocení, vèetnì jas-
nì formulovaných biologických omezení, které mají zásad-
ní význam pro management prvkù ÚSES.
üMetodika hodnocení prvkù ÚSES se zamìøením na

TTP jako souèást zemìdìlských ekosystémù a zpùsoby
navrhování vhodných opatøení ke zvý�ení jejich ekologic-
ké stability.
üMetodika projektování prvkù ÚSES zohledòující bio-

logická a technická omezení pøi obhospodaøování TTP.
üPo�adavky na úpravy mechanizaèních prostøedkù a

jejích úloha pøi realizaci a vyu�ívání TTP jako prvkù ÚSES.
üEkonomické srovnání realizací prvkù ÚSES s bì�nì

u�ívanými normativy pro zemìdìlství a investièní výstav-
bu.

üExperimentální ovìøení formulovaných metodických
postupù v lokalitách  odpovídajícím vybraným typùm ze-
mìdìlských ekosystémù.

Pøínosy øe�ení projektu se promítnou na více úrovních:
ü Pro orgány státní  správy  by projekt  mìl  poskyt-

nout jednotnou metodiku návrhu hodnocení a reali-
zace prvkù  ÚSES  (návrh jednotného metodického
vyhodnocení zemìdìlských ekosystémù, hlavnì pak
TTP po biologické stránce),

ü Pro projektanty  prvkù  ÚSES  metodické postupy
projektování prvkù ÚSES,

ü Pro projektanty a vlastníky pozemkù základní tech-
nologické postupy zakládání a údr�by prvkù ÚSES,
obsahujících TTP (vhodné mechanizaèní prostøed-
ky, ekonomika realizací prvkù ÚSES  s pou�itím nor-
mativù údr�by a obnovy TTP v zemìdìlství a inves-
tièní výstavbì),

ü Pro vlastníky pozemkù  návrhy na dotaèní tituly a
jejích hodnocení.

Materiál
Projekt je øe�en v experimentálních lokalitách,  které re-

prezentují ménì pøíznivé oblasti a oblasti s ekologickými
omezeními (tzv. LFA oblasti).

Vybrané lokality spadají do  horské (Krkono�e), podhor-
ské (�umava) a ní�inné oblasti (Lednicko-Valtický areál),
co� do jisté míry vystihuje ekologické odli�nosti a z nich
vyplývající rozdílné technické po�adavky na údr�bu TTP.

Metodika
Metodika øe�ení se mìní pro jednotlivé dílèí cíle projektu.

Prozatím dosa�ené výsledky projektu
Výsledky projektu za r. 2005

V roce 2005 byly pro øe�ení  projektu vybrána reprezen-
tativní území (obr. 1, obr. 2).

Byla provedena jejich podrobná charakteristika z hledis-
ka geologického, geomorfologického, pedologického, kli-
matického a pùvodní vegetace.

Území byla zaèlenìna do pøíslu�ných bioregionù podle
Biogeografického èlenìní ÈR (Martin Culek a kol., Enigma,
Praha 1996).

V jednotlivých územích byl popsán souèasný stav kraji-
ny a stav ÚSES.

Pro ka�dou lokalitu jsou k nahlédnutí mapové podklady
se záznamem hranic lokality, ploch fytocenologických sním-
kù a prvkù ÚSES.

Mimo tìchto výsledkù probìhlo v rámci øe�ení projektu
v roce 2005 zhodnocení stavu dokumentací ÚSES v krajích,
do kterých spadají experimentální lokality a soupis práv-
ních norem, dotaèních titulù a metodických pokynù, souvi-
sejících s øe�enou problematikou.
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Obr.1: Fytocenologické snímkování (lokalita Led-
  nice)

 

Obr. 2: Lokalita Vla�ské boudy (Krkono�e)

Výsledky projektu za r.2006
V roce 2006 byla  zpracována metodika pro hodnocení

ekonomické nároènosti operací, souvisejících s údr�bou
TTP.

Pøi hodnocení ekonomické nároènosti operací provádì-
ných  na  experimentálních lokalitách byly sledovány  ná-
sledující parametry:

I. Pøírodní podmínky
Na výkonnost souprav pøi údr�bì TTP má velký vliv tvar,

velikost, èlenitost (výskyt kamenù, remízkù atd.) a sklon
pozemku.

Rovnì� je nutné tyto parametry zvá�it pøed navr�ením
vhodné techniky a technologie údr�by TTP.
Doporuèené faktory pro sledování:
- pøírodní a klimatické faktory � nadmoøská vý�ka, srá�ky

orientace  pozemku    ke   svìtovým stranám,  teplota  v
prùbìhu roku, poèasí v dobì skliznì;

- místní podmínky - velikost  pozemku,  délka  a smìr  jízd
mechanizaèních  prostøedkù,  sva�itost pozemku,  BPEJ,
druh a stav porostu, okolní kultury.

II. Materiálové vstupy
Mohou ovlivòovat jak pøímo výnos plodiny (hnojení,

vápnìní), tak i cenu provádìných prací a výslednou eko-
nomiku údr�by TTP.
Doporuèené faktory pro sledování:
-  materiálové vstupy � dávky osiva, hnojiva  (prùmyslo-

vá i statková), chemických pøípravkù
- pomocný materiál � konzervaèní látky, sí�ka  nebo  mo-

touz pøi lisování travní hmoty, pytle, vaky, plachta.

III. Parametry strojù a strojních linek
Ovlivòují pøímo výkonnost strojù i provozní náklady.
Doporuèené faktory pro sledování:
- technické � pracovní  zábìr,  rozmìry stroje,  hmotnost,

koeficient oprav, stáøí stroje,
- výkonnostní � rychlost jízdy, spotøeba paliva, èas hlav-

ní, èas pomocný, èas prostojù.

IV. Náklady na stroje a na strojní linky
Doporuèené faktory pro sledování:
- pøímé a nepøímé ukazatele - náklady  na zákonné  èi  jiné

poji�tìní, danì, cena stroje a energetického prostøedku,
roèní  odpisová sazba,  náklady  na  amortizaci, náklady
na splátky  úvìru  nebo  leasingu,  náklady na údr�bu a
opravy, náklady na gará�ování, náklady na palivo a ma-
zivo, mzdové náklady.

Stroje  pro  údr�bu TTP na jednotlivých lokalitách  byly
sestaveny do  strojních linek a u jednotlivých strojù  byla
popsána jejich technická data.
Byla rozpracována databáze strojù pro zakládání a údr�bu
TTP a jiných prvkù ÚSES.

Na jednotlivých lokalitách se provedla seè TTP a od-
zkou�ely se i mulèovaèe VARI Hurricane F- 700 a VARI
Hurricane F-530 (obr. 3, obr.4). Hodnotila se ekonomická
nároènost jednotlivých operací. Pøi údr�bì  regionálního
biocentra (lokalita Zahorèice u Lnáø) i ekonomická nároè-
nost zpracování døevní zbytkové biomasy �tìpkovaèem Pez-
zolato PZ 110.
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Obr.4: Seè TTP (lokalita Zahorèice u Lnáø)Obr.3: Mulèování TTP (lokalita Mikulov)

Pro sledování strojù pøi jednotlivých operacích se vyu�í-
vá metodika mìøení èasových snímkù dle ÈSN 470120
�Struktura èasu nasazení mechanizaèního prostøedku�.

Spotøeba PHM se sleduje vyu�itím metody dolévání PHM
do   nádr�e  a  za  pomoci   dvoukomorového   prùtokomìru
EDM 1404.

Pro strojní linky, které se vyu�ívají pro údr�bu TTP na
experimentálních lokalitách, byly vypoèítány skuteèné ná-
klady na údr�bu (tab. 1).

Pro  jednotlivé experimentální lokality byla formulována
revitalizaèní opatøení, která budou realizována v  prùbìhu
roku  2007.

Na základì poznatkù získaných  pøi  øe�ení projektu  zpra-
coval  øe�itelský kolektiv pøíruèku �Zásady pro obhospoda-
øování trvalých travních porostù�, která udává základní cha-
rakteristiky TTP a vysvìtluje jejich 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, pro zpracování zbytkové biomasy z TTP a
pojednává o hodnocení ekonomické nároènosti zakládání
a údr�by TTP.

Závìr
V r.2007 bude pokraèovat sledování ekonomické nároè-

nosti rùzných systémù údr�by TTP v rozlièných stanovi�t-
ních podmínkách.

Na lokalitì Lednicko-Valtického areálu budou provede-
na revitalizaèní opatøení, navr�ená ji� v roce 2006.

Øe�itelský kolektiv bude pokraèovat v práci na databázi
strojù pro údr�bu TTP a jiných prvkù ÚSES.

V souvislosti s  prvky ÚSES budou shromá�dìny pod-
klady pro jejich projektování a hodnocení v zemìdìlské kra-
jinì. Samotný pøístup k informacím o jednotlivých úrov-
ních ÚSES byl v prùbìhu øe�ení projektu problematický.
Podle zákona è.50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-

ním øádu  (stavební zákon) je ÚSES souèástí územnì-pláno-
vací dokumentace obce. Starostové obcí èasto nebyli
s ÚSES obeznámeni, anebo jejich poznatky byly nedosta-
teèné. Krajské úøady nedisponovaly komplexními informa-
cemi o stavu ÚSES obcí, které jsou pod jejich správou.

Na základì dosavadního øe�ení projektu lze konstatovat,
�e systém údr�by TTP v LFA oblastech je pomìrnì slo�itý.

Kromì problémù, souvisejících se samotnou údr�bou
TTP, musí zemìdìlci, hospodaøící v tìchto oblastech, øe�it
celou øadu dal�ích otázek.

Mnoho z nich je navíc omezeno tím, �e hospodaøí v CHÚ,
kde je re�im hospodaøení zcela specifický, odstupòován
podle jednotlivých zón.

Plochy TTP jsou - zejména v horských oblastech - znaè-
nì èlenité, s øadou míst, kde není mo�né pou�ít bì�nou me-
chanizaci. Jedná se napøíklad o podmáèené plochy, plochy
nepravidelného tvaru, plochy s kamením apod. Obhospo-
daøování tìchto ploch je vykonáváno za pomoci speciální
mechanizace nebo ruènì (kosa, køovinoøez apod.).

Volba mechanizace pro údr�bu TTP proto musí zohled-
òovat i místní klimatické podmínky. Poèasí je vyhovující
èasto jenom krátkou dobu, v prùbìhu které je potøeba po-
sekat co nejvíce ploch. Proto je nevyhnutelné, aby pou�í-
vaná mechanizace byla i dostateènì výkonná.

Dal�ím problémem je zbytková biomasa, vznikající pøi
údr�bì TTP, pro kterou je nutné najít vhodný zpùsob zpra-
cování a vyu�ití.
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Výpoèet nákladových ukazatelù pøi údr�bì  TTP 

Vstupní údaje       Poznámka 

Energetický zdroj JOHN DEERE 6910 
  
  

Cena energetického prostøedku  Ct 2880420 Kè 

Doba odepisování Tot 6 let 

Doba provozu za rok rTt 1700 Mth 

Výkonnost soupravy hW08 1,91 ha.h-1 

Úroèení vstupního kapitálu ut 3 % 

Poji�tì ní pt 0,3 % 

Plocha na uskladnì ní Smt 16 m2 

Poji�tì ní je závislé na mno�ství
poji�tì ných strojù. Pøi 
hromadném poji�tì ní jsou tyto 
sazby: 
traktory- 0,3% 
pracovní stroje- 0,8% 
nákl. automobily - 0,35% 
s. a dod. automobily- 0,4% 

Zpùsob uskladnì ní  ???       

Roèní náklady na uskladnì ní rNmt 60 Kè.m2.rok Gará�              60Kè 

Koeficient oprav kot 0,4   Zpevnì ná plocha 4Kè 

Spotøeba paliva haQ 5,408 l.ha-1    
Cena nafty Ckn 23 Kè.l-1   

Pracovní stroj 
Rotaèní �ací stroj 

PÖTTINGER CAT NOVA 
215 CR 

  

  

  

Cena stroje  Cs 207000 Kè   
Doba odepisování Tos 6 let   
Roèní výkonnost soupravy rW 200 ha.rok-1   
Úroèení vstupního kapitálu us 3 %   
Poji�tì ní ps 0,8 %   
Plocha na uskladnì ní Sms 12 m2   
Zpùsob uskladnì ní         
Roèní náklady na uskladnì ní rNms 34 Kè.m2.rok Gará�              60Kè 

Koeficient oprav kos 0,9   Zpevnì ná plocha 4Kè 

Mzdové náklady 

Hodinová mzda traktoristy hNzpt 100 Kè.h-1   
Pøehled výsledkù výpoètu nákladù 

Jednotkové náklady traktoru     347,60   
Jednotkové náklady stroje     353,60   
Jednotkové náklady -materiál     0,00   
Jedn.náklady na �ivou práci     71,20   

Celkové jednotkové náklady soupravy 772,40 Kè.ha-1 

 

Tab.1: Skuteèné provozní náklady soupravy pro seèení TTP
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EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZAKLÁDÁNÍ DØEVINNÝCH VEGETAÈNÍCH PRVKÙ

P. Zemánek1),  M. Rajnoch2)

 1)Ústav zahradnické techniky Bøeclav
 2)Ústav biotechniky zelenì Lednice

Abstrakt
Obnova pøirozených ekosystémù krajiny pøedstavuje vedle zatravòování nevyu�ívané pùdy také zakládání døevinných
vegetaèních prvkù. Práce se zabývá ekonomickým hodnocením operací spojených s výsadbou prostokoøenných i krytoko-
øenných sazenic døevin. Byly sledovány 4 varianty výsadby a to na plochách pøipravených i nepøipravených u neo�etøe-
ných sazenic a u sazenic o�etøených umìlou mikorrhyzou. U sázecí soupravy byla sledována výkonnost a spotøeba PHM.
Cílem práce bylo s vyu�itím dal�ích údajù provést ekonomické hodnocení u jednotlivých variant a stanovit náklady na
jednotku plochy.

Klíèová slova
zakládání døevin, sázecí stroj, ekonomika

Title
Economical evaluation of founding of woody trees species of vegetative elements

Abstract
The restoration of natural ecosystems in landscapes presents beside grassing of unused soils too founding of woody trees
species of vegetative elements. The work deals with economic classification of operations combined with outplanting of
bare-rooted and indoor-roted seedlings of woody species. There were monitored 4 variants of outplanting on ready
surfaces  and unprepared surfaces near untented seedlings and near seedlings nursed with artificial fungal preparat. By
monitored machines was evaluated efficiency and fuel consumption.
The aim of this work is economical evaluation of  single variants and determination of costs on unit of surface.

Keywords
founding of woody trees, tree planter, economic

Úvod
Pøi sni�ování ploch intenzivnì zemìdìlsky obhospoda-

øované pùdy vyvstává po�adavek podpoøit ve venkovské
krajinì tvorbu pøírodních spoleèenstev, která by dotváøela
prostorovou strukturu krajiny. Vedle trvalých travních po-
rostù jsou zakládány i døevinné vegetaèní prvky. Navráce-
ní tìchto vegetaèních prvkù do krajiny je vedeno snahou o
vytváøení pøírodì blízkých ekosystémù. Cílem v�ak není
vytvoøit jakékoliv  porosty, ale pouze takové, které:
- zvý�í celkový funkèní potenciál krajiny
- zabezpeèí ekologickou stabilitu daného území (nebo k ní

alespoò pøispìjí).

Funkèní potenciál krajiny spoèívá v podstatì ve tøech
kategoriích (Rajnoch, 2007):
a) potenciál produkèní, hospodáøský, èi ekonomický,
b) potenciál sociální, kulturní,  zdravotní,  hygienický,  es-

tetický,
c) potenciál pøírodní.

Døevinné vegetaèní prvky jsou zakládány výsevem nebo
výsadbou. I kdy� se umìlá obnova (zakládání porostù)

v pøevá�né míøe zaji��uje sadbou, u døevin, kde je to povo-
leno (dub, buk), se vyu�ívá výsev, dùsledkem èeho� je ni��í
potøeba sazenic (Kantor, 1975). Výsev, pøes nízké náklady,
patøí ke zpùsobùm zakládání s vy��ím rizikem neúspì�nos-
ti. Pøedev�ím výskyt hlodavcù, ale také vysoké stavy èerné
zvìøe doká�í témìø zcela zmaøit dobøe mínìný zámìr. Výsad-
ba sazenic se proto jeví jako zpùsob jistìj�í.

V souladu se svìtovými trendy se stále více uplatòují
intenzivní postupy zakládání a pìstování døevinných po-
rostù. Stále více se pøihlí�í na zvy�ování kvality produko-
vaného sadebního materiálu, uvádìného do tr�ního obì-
hu. K tomu pøistupuje v posledních letech v lesnictví vý-
zkum, zamìøený na vyu�ití umìlé mykorrhizy pøi výsadbì
sazenic døevin. Podstatou je vytvoøení arteficiální myko-
rrhizní symbiózy mezi koøeny hostitelské rostliny a endo-
mykorrhizními houbami. Mykorrhiza je obecnì známá jako
více èi ménì podpùrný faktor pøi tvorbì koøenového systé-
mu rostlin. Pozitivní vliv umìlé mykorrhizace sadebního
materiálu se projevuje zejména men�ími ztrátami v kulturách
(Szabla in Mauer, 2006).
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Ekonomické hodnocení strojù pracujících v terénu bylo
v minulosti velmi zjednodu�ováno, vìt�inou �lo o pau�ální
sazby za 1 hodinu provozu nebo 1 motohodinu. Praxe ale
èasem ukázala výrazné rozdíly v podmínkách u�ivatelù, v
úrovni a kvalitì provedené operace pøi vyu�ití obdobných
strojù rùzných výrobcù, ale také vliv spotøeby energie na
celkové náklady.

Názornou metodiku kalkulace nákladù na zemìdìlské stro-
je poprvé vypracoval HUNT (1973) a tato metodika byla
vyu�ita pro výpoèet nákladù na zemìdìlských farmách v
USA. Ve Francii CAIROL (1990) vytvoøil metodiky pro vý-
poèet nákladù na zemìdìlské stroje pøi rùzných vlivech pøí-
rodních a provozních podmínek.Výraznì objektivizoval
výpoèet nákladù tím, �e stanovil náklady na energetický
prostøedek a na pøípojný stroj, ka�dý samostatnì pro kon-
krétní podmínky jejich vyu�ití (rùzná vý�e roèního nasaze-
ní a odpisy).

U nás  byly podobné metodiky uplatnìny v systémech
TECHCONSULT (KAVKA, 1993)   a  AROTEKIS (ABR-
HAM, 1995), které  rozli�ují  náklady  na traktor a na pøípoj-
ný stroj, pøi stanovení  jednotlivých  nákladových polo�ek
vycházejí z rozdìlení nákladù na fixní a variabilní.

Je pochopitelné, �e snahou u�ivatelù strojù je stanovit
náklady rychle a co nejpøesnìji.

Úèelem je modelovat skuteèné náklady na 1 hodinu pro-
vozu stroje nebo na jednotku provádìné operace (ha, m2,
bm, t, ks, apod.). Výsledky slou�í pro tvorbu cen, jako pod-
klady pøi rozhodování o poøízení nových strojù nebo pro
posouzení efektivity.

Z prací, které se zabývaly ekonomickým hodnocením stro-
jù jsou nejvýznamnìj�í tyto: ABRHAM (1996), který publi-
koval souhrnné výsledky pro operace v rostlinné výrobì,
RATAJ (1999) se zabýval analýzou rizik pøi nákupu techni-
ky. ZEMÁNEK (1997) a BURG (2003) modelovali náklady
na strojní soupravy vinohradnictví, PETERKA (1998) se
zabýval hodnocením sklizòových prací u zelenin.

Cílem práce bylo provést ekonomické hodnocení u 4 va-
riant výsadby døevinných porostù a porovnat jejich nákla-
dy na jednotku plochy.

Materiál a metody
1. pøíprava sledovaných variant
Byly sledovány 4 varianty výsadby. Na polovinì sledova-
né plochy byla pùda pøipravena (orba + kombinátor), druhá
polovina plochy zùstala nepøipravena po sklizni kukuøice.
Pøi výsadbì byly na ka�dé polovinì plochy pou�ity o�etøe-
né a neo�etøené sazenice.
Varianta 1a � výsadba do pøipravené pùdy � sazenice  neo-

�etøené
Varianta 1b � výsadba do pøipravené pùdy � sazenice o�et-

øené
Varianta 2a � výsadba do nepøipravené pùdy � sazenice

neo�etøené
Varianta 2b � výsadba do nepøipravené pùdy � sazenice

o�etøené

2. výsadbový materiál a zpùsob jeho o�etøení
Na sledovaných plochách varianty 1b a 2b byly vysázeny
prostokoøenné sazenice lípy srdèité (Tilia cordata Mill..) a
habru  obecného (Carpinus betulus L.).
Jejich koøenový systém byl o�etøen máèením v roztoku
mykorrhizního pøípravku. Byla pou�ita kombinace pøíprav-
kù Symbivit: Ectovit  v pomìru 1:1.
Z ektomykorrhizních hub byly pou�ity:
Paxillus involutus
Coenoccocum geophilum
Laccaria proximus
Hebeloma velutipes

Mykorrhizní pøípravek Symbivit
Je pøírodní mykorrhizní pøípravek na bázi endomykorrhi-

zních (arbuskulárních) hub zlep�ující rùst rostlin. Symbivit
je pomocný rostlinný pøípravek urèený k vytvoøení myko-
rrhizní symbiózy mezi koøeny hostitelské rostliny a endo-
mykorrhizními houbami r. Glomus.
Obsahuje pevný nosiè (smìs opuky a expandovaného jílu)
s rozmno�ovacími èásticemi hub (spóry, èásti mycelia a ko-
øenù) �esti druhù hub rodu Glomus, získaných z pùd rùz-
ných ekosystémù.

Mykorrhizní pøípravek Ectovit
Je pøírodní mykorrhizní pøípravek na bázi ektomykorrhiz-

ních hub zlep�ující rùst rostlin. Je to pomocný rostlinný
pøípravek, urèený k vytvoøení ektomykorrhizní symbiózy
mezi koøeny a houbou. Je vhodný pro vìt�inu døevin. Je
slo�en ze dvou èástí. Za prvé je to suchá slo�ka (A) - pevný
nosiè (smìs Perlitu a jemné ra�eliny), obsahující spóry dvou
druhù ektomykorrhizních hub, pestøece - Scleroderma spp.
a mìcháèe Pisolithus spp. a smìs pøírodních látek, podpo-
rujících vznik mykorrhizní symbiózy (výta�ky z moøských
øas, pøírodní zdroje dusíku, hoøèíku a draslíku). Druhou slo�-
kou je tekuté médium (B) v polyetylenových (PE) sáècích,
které obsahuje sterilnì pìstované podhoubí (mycelium)
dal�ích  ektomykorrhizních hub hostitelské rostliny a ekto-
mykorrhizními houbami obsa�enými v pøípravku.

3. sledovaná pracovní souprava
Traktor: Z8441 PROXIMA
Sazeè: nesený 1 øádkový sazeè sazenic RZS-2

4. stanovení výkonnosti sledované sázecí soupravy
Pøi výsadbì byly hodnoceny jednotlivé èasové úseky
v souladu s metodikou mìøení èasových snímkù u v�ech
variant. Z ostatních údajù (délka úsekù, �íøka zábìru) byly
vypoèteny operativní výkonnosti u jednotlivých variant.

5. ekonomické hodnocení jednotlivých variant
S vyu�itím programu AGROTEKIS byly stanoveny pro-

vozní náklady sázecí soupravy i souprav pro pøípravu pùdy
pøed výsadbou. Pro  výpoèet byly zadávány tyto údaje:

-  rozsah roèního nasazení (h.rok-1), je dán rozsahem o�et-
øovaných ploch, èetností operací a výkonností. Roèní
nasazení sledovaných strojù  bylo stanoveno z  údajù
u�ivatelù  a  pro traktor  èiní  1000  h.rok-1 a  pro  sazeè
100 h.rok-1;
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-  poøizovací ceny odpovídající nabídkovým cenám z roku
2006, traktor  915 000 Kè, sazeè  305 000 Kè;

- energetická nároènost je v zadání výpoètù vyjádøena v
%. Tento údaj  byl získán pøepoètem ze skuteèné  spo-
tøeby namìøené pøi sledování. Program AGROTEKIS pøe-
vádí automaticky procentický údaj na finanèní  náklad
za PHM;

- mzdové  sazby  obsluhy jsou brány z reálných  podmí-
nek, vèetnì zdravotního a sociálního poji�tìní a odpo-
vídají tarifùm  kvalifikaèních tøíd pro tyto pracovní ope-
race.   Pro  výpoèty  bylo   uva�ováno  se  sazbou  136
Kè.h-1.

Materiálové náklady pøedstavovaly náklady na sazenice a
na jejich o�etøení (roztok mykorrhizy). Pøi poètu sazenic
4 080  ks.ha-1 a cenì jedné sazenice 6,0  Kè.ks-1, náklady na
o�etøení mykorrhizou byly vyèísleny èástkou 1,50 Kè na 1
rostlinu.

1a 1b 2a 2b Varianta 
[Kè.ha-1] [Kè.ha-1] [Kè.ha-1] [Kè.ha-1] 

Poznámka 

náklady na 
traktor 

2781 3038 3376 3761 
náklady na traktor 

pro 1000 h.r-1 � 395 Kè.h-1 

náklady na 
sazeè 

3584 3915 4350 4847 
náklady na sazeè 

pro 100 h.r-1 � 509 Kè.h-1 

orba 
1580 1580 0 0 

náklady na orbu 
pro 300 h.r-1 

kombinátor 
306 306 0 0 

náklady na pøípravu pùdy 
pro 300 h.r-1 

o�etøení 
mykorrhizou 

0 6120 0 6120 
kalkulace pro cenu 1,50 Kè na 

1 rostlinu 

mzda øidièe 
957 1046 1162 1295 mzda øidièe 136 Kè.h-1 

mzda obsluhy 
sazeèe 

774 846 940 1047 mzda obsluhy 110 Kè.h-1 

provozní 
náklady celkem 

9942 16851 9828 17070  

náklady na 
sazenice 24480 24480 24480 24480 

pøi sponu 1,75 x 0,75 m je poèet 
sazenic 4080 ks.ha-1, cena 

sazenice je 6 Kè.ks-1 
CELKEM 34422 41331 34308 41550  

 

Výsledky a diskuze
Výkonnost sázecí soupravy u jednotlivých variant je uve-
dena v tab. 1 a ekonomické hodnocení variant v tab.2.

Tab. 1: Výkonnost sázecí soupravy u jednotlivých variant

Tab. 2: Ekonomické hodnocení variant

Rozdílné výkonnosti u jednotlivých variant jsou dány
pøedev�ím rozdílem v pracovních rychlostech sázecí sou-
pravy pøi výsadbì do nepøipravené a pøipravené pùdy. Svùj
vliv na rychlost soupravy má i o�etøení sazenic, nebo� ob-
sluha je pøi vkládání sazenic omezena spotøebou èasu na

máèení koøenového systému do roztoku mykorrhizy. Tato
rozdílná výkonnost se v ekonomickém hodnocení, kdy sta-
novíme náklady na jednotku plochy, promítá témìø do v�ech
polo�ek (náklady na sázecí soupravu, na mzdy aj.).

Provozní náklady sázecí soupravy odpovídají souèasné

Varianta 
l 

[m] 
Bp 
[m] 

T1 
[min] 

T4 
[min] 

T04 
[min] 

vp 
[km.h-1] 

W04 
[ha.h-1] 

poznámka 

1a 140 1,75 11,8 9 20,8 0,405 0,142  
1b 140 1,75 13,6 9 22,6 0,371 0,130  
2a 140 1,75 15,0 10 25 0,336 0,117  
2b 140 1,75 17,8 10 27,8 0,302 0,105  
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úrovni nákladù sázecích strojù pro výsadbu sazenic, tak
jak je modelovali napø. ABRHAM (2002) nebo KAVKA
(2000).

Nejlevnìj�í varianta výsadby neo�etøených sazenic do
nepøipravené pùdy znamená náklady ve vý�i 34 308 Kè.ha-

1. U nejperspektivnìj�í varianty výsadby o�etøených saze-
nic do pøipravené pùdy byly náklady 41 331 Kè.ha-1. Pøi
porovnání nákladù u v�ech variant se ukazuje, �e tato hod-
nota není nejvy��í, nebo� výsadba do pøipravené pùdy
vykazuje pøíznivìj�í hodnoty výkonnosti, které se projevi-
ly sní�ením provozních nákladù sázecí soupravy.

Ze zdrojù LZ �idlochovice, který v dané oblasti hospo-
daøí, vyplývají náklady na ruèní zalesòování 1 ha do nepøi-
pravené pùdy 38 600 Kè.ha-1, do pøipravené pùdy cca  28
600   Kè.ha-1. ÚHÚL Brandýs nad Labem (2005) uvádí pro-
vozní náklady na mechanizovanou výsadbu rýhovým sá-
zecím strojem do nepøipravené pùdy 14 000 Kè.ha-1, do pùdy
pøipravené tvoøí èástku cca 11 200 Kè.ha-1. U mechanizova-
né výsadby je nutno pøipoèítat mzdové náklady ve vý�i
cca 4 800 Kè.ha-1 pøi tøíèlenné obsluze. Pøi zapoèítání ceny
sazenic, nákladù na pøípravu pùdy by náklady na pøípravu
do pøipravené pùdy v tomto pøípadì èinily 42 366 Kè.ha-1.

Závìr
Obnova pøirozených ekosystémù krajiny pøedstavuje

vedle zatravòování nevyu�ívané pùdy také zakládání døe-
vinných vegetaèních prvkù. Práce se zabývá ekonomic-
kým hodnocením operací spojených s výsadbou sazenic
døevin. Byly sledovány 4 varianty výsadby a to na plo-
chách pøipravených i nepøipravených u neo�etøených sa-
zenic a u sazenic o�etøených umìlou mykorrhizou. U sázecí
soupravy tvoøené traktorem Z 8441 PROXIMA a neseným
jednoøádkovým sazeèem RZS 2 byla sledována výkonnost
a spotøeba PHM. Ze sledovaných údajù a z údajù u�ivatelù
bylo provedeno ekonomické hodnocení jednotlivých vari-
ant. Nejlevnìj�í varianta výsadby neo�etøených sazenic do
nepøipravené pùdy znamená náklady ve vý�i 34 308 Kè.ha-

1. U nejperspektivnìj�í varianty výsadby o�etøených saze-
nic do pøipravené pùdy byly náklady 41 331 Kè.ha-1. Práce
pøiná�í souhrnný metodický pohled na mo�nosti objektiv-
ního stanovení nákladù pøi zakládání døevinných porostù.
Výsledky mohou být vyu�ity pro kalkulaci nákladù pøi pro-
jektování i realizacích krajinných úprav, prvkù ÚSES apod.
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DLHODOBÝ  VPLYV  PRAVIDELNÉHO  KOSENIA  NA  PRODUKCIU  SU�INY

V. Vargová,  Z. Kováèiková, M. Michalec

SCPV � VÚTPHP Banská Bystrica

Abstrakt
V priebehu 46 výskumných rokov sa skúmala produkcia su�iny vo vz�ahu k zrá�kam poèas vegetaèného obdobia. V roku
1961 sa zalo�il pokus na poloprírodnom trávnom poraste. Ve¾kos� pokusnej plochy  je 32 m2 ( zalo�ený blokovou metódou
v 4 opakovaniach) na stanovi�ti v centre Slovenska ( medzi letiskom Sliaè a mestom Zvolen, v údolí rieky Hron); zemepisná
�írka  48o 37´; zemepisná då�ka 19o 10´; nadmorská vý�ka 350 m; priemerná roèná teplota  8.2o C ( teplota poèas vegetaèného
obdobia 14.7o C); celkové zrá�ky za rok 757 mm (za vegetaèné obdobie 428 mm). Pôda je hlinitá, typ fluvizem; poèiatoèné  pH
v KCl je 6.03;   dostupné �iviny P = 6.16 mg.kg-1 a K = 96.6 mg kg-1. Pôvodné fytocenologické zlo�enie porastu bolo
Festucetum pratense s ïal�ími 35 druhmi (  Alopecurus pratensis v dominancii).
Porasty sa vyu�ívali 3 kosbami. Pri ka�dej kosbe sa robilo botanické zlo�enie.

K¾úèové slová
kosenie, dlhodobý pokus, údolná lúka

Title
Long � term effects of  regular  cutting  on  dry  matter  production

Abstract
Production of dry matter (DM) in relation to rainfall over the growing season has been investigated in each of 46
research years. The field trial has been established on semi-natural grassland in 1961. The research site divided into
plots of 32 m2 each (blocks, 4 replicates)  is located  in central Slovakia ( between the Sliaè airport and the town Zvolen,
in the river Hron valley); latitude 48o 37´; longitude 19o 10´;  altitude 350 m; mean annual temperature 8,2o C ( growing
season 14,7o C); total annual rainfall 757 mm ( growing season 428 mm). The alluvial soil is loamy fluvisol; initial soil
pH in KCl = 6,03; available nutrients P= 6,16 mg.kg-1 a K = 96,6 mg kg-1. The initial sward type was Festucetum pratense
association with 35 species ( Alopecurus pratensis dominant) at the trial start. Swards are utilised by 3 cuts. At each cut,
botanical composition is determined.

Keywords
cutting, long-term experiment, semi-natural grassland

Úvod
Nízke stavy polygastrických zvierat na Slovensku spô-

sobujú, �e znaèné výmery trvalých trávnych porastov sa
nedostatoène vyu�ívajú, respektíve sa nevyu�ívajú vôbec.
V tomto príspevku poukazujeme na mo�nosti vyu�itia údol-
ných lúk pravidelným kosením, bez aplikácie a s aplikáciou
�ivín. Dlhodobé výsledky poukazujú na mo�nosti získania
kvalitného objemového krmiva bez hnojenia, pri nízkych
vstupoch. Vyu�itie takýchto krmovín druhotne poskytuje
kvalitnú mliekovú a mäsovú produkciu polygastrov pri
mo�nostiach zní�enia a� úplného vylúèenia jadrových kr-
mív.

Materiál  a  metódy
Pokus bol zalo�ený v roku 1961 na údolnom poloprírod-

nom trávnom poraste v nadmorskej vý�ke 350 m pri obci
Ve¾ká Lúka. Stanovi�te sa nachádza v západnej èasti Zvo-
lenskej kotliny, v ochrannom pásme kúpe¾ov Sliaè. Sever

katastrálneho územia tvorí èas� hranice zvolenského
a banskobystrického okresu. Edafické pomery stanovi��a:
geologický substrát � aluviálne naplaveniny, pôdny typ �
fluvizem a pôdny druh - hlinitý.

Klimatické pomery v dlhodobom priemere : teplota vzdu-
chu celoroèná 8,2o C, za vegetáciu 14,7o C. Roèné úhrny
zrá�ok = 757 mm, za vegetáciu = 428 mm.

Po¾ný pokus bol zalo�ený blokovou metódou vo �tyroch
opakovaniach, s ve¾kos�ou pokusnej parcely 32 m2 (8x4m).
Pokus pozostáva zo �tyroch variantov:
  1 - nehnojená kontrola     (0 kg N,  0 kg P, 0 kg K)
  2 - 50 kg N :   7,5 kg P :   20 kg K   (1 : 0,15 : 0,4)
  3 -100 kg N : 15,0 kg P :  40 kg K   (1 : 0,15 : 0,4)
  4 -150 kg N : 22,5 kg P :  60 kg K   (1 : 0,15 : 0,4)

Na hnojenie sa pou�íval liadok amónny, superfosfát
a draselná so¾. Celková dávka dusíka bola delená na dve
èasti, a to 65 % z celkového mno�stva na jar a 35 % po prvej
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kosbe. Porasty sa vyu�ívali trojkosným systémom. Floris-
tické analýzy sa robili ku ka�dej kosbe podrobnými snímka-
mi metódou redukovanej projektívnej dominancie ( triede-
nej  pod¾a Malocha). Kvalita porastu sa stanovovala zo
vzoriek odobratých zo v�etkých variantov a z ka�dej kos-
by ( laboratórium VÚTPHP B. Bystrica).

Výsledky a diskusia
Hlavný záujem z h¾adiska dlhodobého pokusu sústre-

ïujeme na produkèné parametre a udr�iavanie produkèné-
ho potenciálu pri jednotlivých úrovniach vý�ivy. Zvy�o-
vanie produkcie su�iny stupòovanými dávkami dusíkatých
hnojív na poloprírodných trávnych porastoch je v�eobec-
ne známe  (4,5,6,7).  Potvrdzuje sa to aj pri tomto dlhodo-
bom sledovaní, kde dávky 50 kg, 100 kg a 150 kg N.ha-1

majú rozhodujúci vplyv na vý�ku produkcie su�iny. Dávka
50 kg N.ha-1 zvý�ila produkciu su�iny o 2,17 t.ha-1 oproti
nehnojenej kontrole. Vy��ia dávka ( 100 kg N.ha-1) zvý�ila
produkciu su�iny o 3,07 t.ha-1 a najvy��ia dávka dusíka
(150 kg N.ha-1) a� o 4,22 t.ha-1 pri porovnaní s nehnojeným
porastom  (3,2).

Podiel su�iny v jednotlivých kosbách je rozdielny pri
v�etkých dávkach. Dochádza k vy��ej produkcii su�iny
v prvej kosbe pri vy��ích dávkach dusíka. Èím je vy��ia
dávka N, tým je podiel 1. kosby vy��í. Najvy��í podiel je pri

dávke 150 kg N.ha-1 a to 48,1 % z roènej produkcie. Druhá
kosba má opaèný charakter, to znamená, �e vy��ie dávky
dusíka zni�ujú mno�stvo produkcie su�iny v 2. kosbe. Rov-
naký podiel je aj v 3. kosbe. Najvy��í je na nehnojenom
variante (27%) a najni��í (18,4%) na variante s najvy��ou
dávkou dusíka.  Nehnojený variant poskytol najvyrovna-
nej�iu produkciu su�iny (35,6 %; 37,1 %; 27,1% ) (Tab.1).

Obsah dusíkatých látok (NL) vo fytomase sa nezvy�oval
priamo úmerne s aplikovanou dávkou dusíkatých hnojív.
Z toho vyplýva, �e dávky 50 kg a 100 kg nestaèili kompen-
zova� stratu rhizobiálneho dusíka. Nehnojený variant mal
vy��í obsah N-látok ako varianty hnojené dávkou 50 kg
a 100 kg N.ha-1. Len variant s dávkou 150 kg N.ha-1 mal
rovnaký obsah dusíkatých látok ako nehnojený variant.
Fosfor vo fytomase vplyvom hnojenia stúpal, ale len naj-
vy��ia dávka poskytla dostatok fosforu pre krm. Vápnik
bol vo v�etkých variantoch v nadbytku a najviac sa vy-
skytoval na nehnojenom variante.  Aj nehnojený variant
poskytuje kvalitný krm pre zvieratá s dostatkom N-látok,
draslíka ,vápnika. Deficitný bol len fosfor.

V dlhodobom priemere hodnota pH pôdy na nehnoje-
nom variante klesla oproti poèiatoènému stavu o 1,08. Dáv-
ky 50, 100 a 150 kg N.ha-1 spôsobili zní�enie o 1,19; 1,16;
1,18. Obdobné výsledky uverejòuje Kopec (4).

N : P : K        1 :  0,15  : 0,4 Parametre 
0 50 100 150 

Produkcia v su�ine  x (t.ha-1) 

 

4,82 6,99 7,89 9,04 

Podiel su�iny v kosbách  1. kosba 

                                                % 

 (t.ha-1)                              2. kosba 

                                                % 

                                          3. kosba 

                                                 % 

1,73 

35,9 

1,79 

37,1 

1,30 

27,0 

2,98 

42,6 

2,52 

36,1 

1,49 

21,3 

3,61 

45,8 

2,76 

35,0 

1,52 

19,2 

4,35 

48,1 

3,03 

33,5 

1,66 

18,4 
Minerálne prvky v trávnej hmote  

       ( g.kg-1)                             NL 

                                                  P 

                                                  K 

                                                  Ca    

 

135,01 

2,27 

17,33 

12,53 

 

127,96 

2,53 

16,78 

11,22 

 

131,66 

2,66 

17,34 

9,81 

 

135,75 

3,06 

16,69 

9,04 
Pôdne parametre               

                                           pH/ KCl 

 

4,95 

 

4,84 

 

4,87 

 

4,85 
 

Tab. 1: Experimentálne výsledky zo stanovi��a Ve¾ká Lúka ( v priemere rokov a kosieb 1961 � 2006)
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V priebehu 46 rokov sa kontrolný variant zmenil. Zastúpe-
nie tráv kleslo zo 63 % na súèasných 50 %. Pokryvnos�
 bôbovitých rastlín bola 22 % a postupne sa zní�ila na 13
%. Z bôbovitých druhov prevládala Trifolium repens. Po-
kryvnos� bylín stúpla z 15 % na 37 % s prevládajúcim podi-
elom Leontodon hispidus, Plantago lanceolata.
Z hodnotných tráv mala najvy��í výskyt Poa pratensis,
ktorej zastúpenie sa od roku 1961 výrazne nezmenilo. Mier-
ny nárast výskytu sme zaznamenali pri Alopecurus praten-
sis. Objavil sa aj nový druh Anthoxanthum odoratum
a Festuca rubra.

Rok  1961 2006 
Variant  0 N 50 N 100 N 150 N 0 N 50 N 100 N 150 N 
Trávy  63 67 72 74 50 49 62 70 
Bôbovité 22 18 15 13 13 3 4 2 
Byliny  15 15 13 13 37 48 34 28 
Poa pratensis 24 26 33 36 10 10 8 12 
Alopecurus pratensis 7 7 6 5 3 2 5 5 
Festuca pratensis 5 7 6 7 3 - 2 - 
Festuca rubra + + � � 2 - 3 2 
Arrhenatherum 
elatius 1 7 7 10 

Anthoxanthum 
odoratum 20 20 26 25 

Dactylis glomerata 3 - 3 4 
Trisetum flavescens - 6 5 8 
Trifolium pratense 3 2 1 1 
Trifiloium repens 

neevidované  

7 1 3 1 
Taraxacum officinale 7 6 5 2 3 4 
Rumex acetosa - 3 2 3 
Ranunculus acris 2 3 4 5 
Leontodon hispidus 

neevidované 
neevidované 

10 10 10 - 
 

Na variante hnojenom 50 kg N.ha-1 nastal mierny pokles
tráv ( tab.2). Zní�il sa aj podiel bôbovitých. Vzrástol podiel
bylín, viac ako na nehnojenej kontrole.  Dominantnou trá-
vou bola Anthoxanthum odoratum  a Poa pratensis.. Z 
bylín dominovali  Leontodon hispidus, Plantago lanceo-
lata. Klesol podiel hodnotných bylín �Taraxacum offici-
nale na 2 %.

Tab. 2: Hranièné hodnotenie botanických zmien v % ( 1. kosba 1961 � 1. kosba 2006)

Dávka 100 kg N.ha-1mala skoro rovnaký podiel tráv ako
na nehnojenom variante, rapídne sa zní�il podiel bôbovi-
tých a stúpol podiel bylín. Z trávnych druhov dominovala
Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis a Arrhenatherum
elatius.  Byliny boli zastúpené Taraxacum officinale
a Rannunculus acer.

Posledný  variant, ktorý bol hnojený dávkou  150 kg
N.ha-1 vykazoval najväè�ie rozdiely najmä v zastúpení ïa-

telinovín, ktoré z pôvodných 13 % v roku 1961 klesli na 2 %
v roku 2006. Vzrástol podiel tráv a hlavne bylín. Potvrdzujú
to aj 12-roèné výsledky Fialu (1) a Odstrèilovej (9). Z bylín
prevládali  Taraxacum officinale, Plantago lanceolata
a Chrysantemum leucanthemum. Hodnotné trávy predsta-
vovali Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius a
Poa pratensis vo vyrovnanom podiele.
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Obr. 3: Pokusná plocha � Ve¾ká Lúka

Obr. 2: Graf produkcie su�iny za obdobie 1961 � 2006 vo vz�ahu k úhrnu zrá�ok

Obr.1: Nehnojený porast � stanovi�te Ve¾ká Lúka
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Záver
Dlhodobé ( 46 roèné ) výsledky poukazujú na to, �e pra-

videlným vyu�ívaním údolného poloprírodného porastu je
mo�né aj bez hnojenia zabezpeèi� vysokú produkciu su�i-
ny. V priemere za sledované obdobie je to a� 4,82 t.ha-1.
Zvy�ujúce dávky dusíka od 50 cez 100 a� do 150 kg N.ha-1

( +P,K) zvy�ujú produkciu su�iny lineárne po hranicu 9,04
t.ha-1. Významné sú výsledky týkajúce sa kvality pokose-
nej fytomasy. Nehnojený porast v priemere za sledované
roky a kosby má vplyvom pravidelného kosenia priaznivé
floristické zlo�enie a tým dosahuje výbornú kvalitu. Obsa-
hom N-látok nehnojený porast prevy�uje porasty hnojené
50 kg N.ha-1 a 100 kg N.ha-1 (+ P, K) a je toto�ný s porastom
hnojeným dávkou 150 kg N.ha-1 ( + PK). K takýmto výsled-
kom sa dá dospie� len dlhodobými experimentami, kde sú
zahrnuté rozdielne klimatické roèníky, èo v krátkodobých
pokusoch absentuje.

Súhrn
V roku 1961 bol zalo�ený pokus na údolnom poloprírod-

nom trávnom poraste v nadmorskej vý�ke 350 m. Údolie sa
nachádza medzi pohorím Po¾any a Kremnických hôr,
v povodí rieky Hron. Experiment zahàòa �tyri varianty: ne-
hnojená kontrola, 50 kg N + P,K, 100 kg N +PK a 150 kg
N.ha-1 + P, K pri pomere N:P:K �ivín = 1 : 0,15 :0,40. V�etky
porasty boli ka�doroène 3x kosené. Zo 46 roèných výsled-
kov vyplýva, �e pravidelným kosením je mo�né dosiahnú�
priaznivé floristické zlo�enie porastu, ktoré zabezpeèí vy-
sokú produkciu su�iny ( 4,82 t.ha-1) a výbornú kvalitu fyto-
masy (obsah N-látok na úrovni porastu hnojeného dávkou
150 kg N.  ha-1 + P, K). Pravidelne kosené údolné lúky takto
zabezpeèia okrem uvedenej kvantity a kvality aj mimopro-
dukèné funkcie (ráz krajiny, produkcia O2, protialergénne
prostredie, protieróznu ochranu, zvý�enú retenènú schop-
nos� a protipovodòovú ochranu).
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SROVNÁNÍ NÁKLADÙ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPÙ PØI ÚDR�BÌ TRVALÝCH
TRAVNÍCH POROSTÙ

P. Zemánek, P. Burg
ZF MZLU v Brnì, Ústav zahradnické techniky Bøeclav

Abstrakt
ÈR disponuje v souèasnosti pøebytkem zemìdìlské pùdy u ní� není reálný pøedpoklad pro její dal�í vyu�ití v produkci
potravin. Jedno z øe�ení této situace pøedstavuje zatravòování  této pùdy s ohledem na obnovu pøirozených ekosystémù
krajiny.
Nárùst takovýchto ploch v podobì trvalých travních porostù se v�ak neobejde bez potøebných agroenviromentálních
opatøení a jednotné koncepce pro jejich údr�bu. Tu lze zabezpeèovat pomocí strojù speciální konstrukce pøíp. jejich vhod-
ným sestavením do strojních linek.
Cílem této práce je sestavení modelových technologických postupù pro pìstování a sklizeò produkce z trvalých travních
porostù a jejich vyhodnocení z hlediska nákladovosti a ekonomiky produkce.

Klíèová slova
mechanizace, provozní náklady, technologický postup, travní porost

Title
Economical evaluation of production process by upkeeping of enduring herbal growths

Abstract
The Czech Republic dispose in this time with surplus of agricultural soils. There isn�t real presumption for her next
utilization in production of foodstuff. One of the solution of those situation presents grassing of soils in relation to
regeneration of natural ecosystems in landscape. Augment of such surfaces resemblance to enduring herbal growths
however unsummoned without needed agroenviromental steps and uniform conception for their maintaining. That it is
possible interlock by the help of machines with special construction, eventually with their suitable building into the
mechanical lines.
The aim of this work is building of modelling production process for raising and harvesting of production from herbal
growths and their evaluation in light of costs and economy of production.

Keywords
mechanization, operating costs, technological procedure, herbal growth

Úvod

ÈR v souèasnosti disponuje pøebytkem zemìdìlské pùdy,
u ní� není reálný pøedpoklad pro její dal�í racionální vyu�ití
v produkci potravin a potravních surovin. Jedno z øe�ení
této situace pøedstavuje zatravòování  takové pùdy
s ohledem na mo�nou obnovu pøirozenì fungujících eko-
systémù krajiny.

Nárùst takovýchto ploch v podobì trvalých travních po-
rostù se v�ak neobejde bez potøebných agroenviromentál-
ních opatøení a jednotné koncepce pro jejich údr�bu. Tu lze
zabezpeèovat pomocí strojù speciální konstrukce pøíp. je-
jich vhodným sestavením do strojních linek.

Cílem této práce je sestavení návrhù modelových tech-
nologických postupù pro dvì varianty údr�by trvalých trav-
ních porostù a jejich vyhodnocení z hlediska nákladovosti.

Materiál a metody
1) Výbìr a charakteristika technologických postupù

Pro modelování nákladovosti byly vybrány tyto postu-
py:
- technologický postup seèení travní hmoty  a její sklizeò

na seno  �  zahrnuje operace spojené  s údr�bou TTP  a
sklizní travní hmoty na seno vèetnì obracení, shrnování
a lisování. V  hodnocení  bude zahrnut i odvoz balíkova-
ného sena, pøi pøedpokladu 2 seèí.

- technologický  postup mulèování  travní hmoty s  jejím
ponecháním na místì � zahrnuje operace vláèení a mul-
èování v poètu 4 zásahù z dùvodù dodr�ení délky  rost-
linných stébel.  Pøedpokládá se, �e mulèování je zabezpe-
èováno takovým typem stroje, který nedrtí travní hmotu
na drobné èástice,  ale láme  stébla  porostu  na  kusy  o
délce 80 � 100 mm, pøi vý�ce strni�tì 100 � 150 mm. Zbyt-
ky takto  poseèené hmoty zùstávají ulo�eny na  strni�ti,
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rychle vysychají, sni�ují svùj objem a pouze èást z nich
postupnì propadne a�  na povrch  pozemku. Tento zá-
sah pøedstavuje moderní variantu údr�by a pøedpoklá-
dá  vyu�ití  rotorových  mulèovaèù (svislá osa rotace)
s no�ovými pracovními orgány, délka kusù travních sté-
bel je výsledkem pracovního re�imu mulèovaèe tj. øezné
rychlosti a øe�ení protiostøí na statoru.

2) Získání technicko-ekonomických podkladù
Pro vybrané soupravy byly zji��ovány jejich poøizovací

ceny, doporuèené jejich pøípadné agregace, rozmìry apod.,
z firemních materiálù a z údajù prodejcù. Energetická ná-
roènost a výkonnost byly zji��ovány z pøímých mìøení pro-
vádìných na ÚZT ZF v Lednici.

3)     Modelové výpoèty nákladovosti
V modelových výpoètech bylo uva�ováno v�dy s roè-

ním nasazením traktoru 1000 hod.rok-1 . Tato hodnota od-
povídá vyu�ití traktoru v bì�ném zemìdìlském podniku.

Výkonnosti strojù byly pro konkrétní typy zadávány na
základì mìøení èasových snímkù tøemi hodnotami. Støední
hodnota pøedstavovala standardní úroveò výkonnosti,
dolní hodnota reprezentovala zhor�ené podmínky skliznì a
horní hodnota odpovídala ideálním podmínkám.

4)     Vyhodnocení nákladovosti pro varianty technologic
         kých postupù

Pro modelování nákladù bylo vyu�ito programu AGRO-
TEKIS. Výsledkem jsou hodnoty provozních nákladù stroj-
ních souprav, vyjádøené v Kè na 1 hodinu nasazení a v Kè
na  1 hektar provedené operace. Nejdùle�itìj�ími vstupními
údaji jsou poøizovací cena traktoru i pøípojných strojù a
rozsah jejich roèního nasazení.

Výsledky modelových výpoètù provozních nákladù jed-
notlivých souprav byly dosazeny k pøíslu�ným pracovním
operacím u hodnocených technologických postupù. Souè-
tem jednotlivých polo�ek pak byly vyèísleny celkové ná-
klady na hodnocené varianty postupù v Kè.ha-1 o�etøené-
ho trvalého travního porostu.

Výsledky a diskuze
Varianty hodnocených postupù jsou zpracovány jako

sled operací s doplnìním strojních souprav. Výbìr stroj-
ních souprav byl proveden na základì doporuèených agre-
gací a zku�eností u�ivatelù (Tab.4 a Tab.5).

S vyu�itím programu AGROTEKIS byly modelovány ná-
klady na jednotlivé pracovní soupravy. Principem je, �e
náklady jsou modelovány zvlá�� pro traktor (zde pro jeho
roèní nasazení 1000 hod.rok-1) a zvlá�� pro pøípojné stroje
(jejich roèní nasazení vychází z podmínek u�ivatelù). V Tab.1
� Tab.3 jsou uvedeny pøíklady výstupù tìchto ekonomic-
kých modelù s vyznaèením nákladových polo�ek (orámo-
vané hodnoty v tabulkách) odpovídajících podmínkám na-
sazení.

Z toho je zøejmé, �e nákladové polo�ky pro jednotlivé

operace, dosazené do Tab.4 a Tab.5 vznikly tak, �e náklady
na traktor a pøípojný stroj byly v�dy seèteny.

Pøímé náklady na variantu seèení na seno èiní 6 211 Kè.
ha-1,  na  variantu  mulèování 3 947 Kè.ha-1. ABRHAM,
KOVÁØOVÁ (2003) uvádìjí  u obdobné varianty (seèení
na seno) náklady 5609 Kè.ha-1.

Pøi porovnání celkových nákladù u obou sledovaných
variant je zøejmé, �e varianta mulèování travního porostu
pøedstavuje cca 60% nákladù varianty seèení na seno.
V praxi by byl rozdíl patrnì je�tì o nìco vìt�í, proto�e vlá-
èení prutovými branami po dvojím mulèování bude zaøazo-
váno v�dy podle aktuálního stavu porostu. Ètyøi mulèova-
cí zásahy zde navíc pøedstavují nadstandardní pøípad, reál-
né je poèítat spí� se tøemi zásahy.

Vy��í náklady u varianty seèení na seno jsou kompenzo-
vány tr�bou za prodej sena. Pøi aktuální cenì sena 1 000
Kè.t-1 a pøi výnosu 3 t.ha-1  je potom náklad na tuto variantu
3 211 Kè.ha-1. Z hlediska po�adavkù na údr�bu TTP pøed-
stavuje ale varianta mulèování takový zpùsob údr�by, kte-
rý rychle a operativnì zajistí obnovu porostu, ponechaná
hmota postupnì pøispívá ke zvy�ování obsahu humusu
v pùdì. Tyto TTP jsou èasto orientovány na sva�itých
polohách, co� náklady na operace u varianty seèení na seno
významnì zvy�ují.

Pøipustíme-li u varianty mulèování mo�nost pouze 3 zá-
sahù mulèovaèem a 2 vláèení, sní�í se zde náklady na 2 916
Kè.ha-1. U této varianty lze rovnì� vidìt i dal�í pozitiva, mj.
také ve sní�ení hustoty  pojezdù techniky po povrchu po-
rostu, co� se kladnì projevuje na obnovì biocenóz.

Závìr
Cílem práce bylo sestavení modelových technologických

postupù pro dvì varianty údr�by trvalých travních poros-
tù a jejich vyhodnocení z hlediska nákladovosti. Jednalo se
o varianty seèení travní hmoty a její sklizeò na seno a mul-
èování travní hmoty s jejím ponecháním na místì. Pro se-
stavené technologické postupy byly vybrány pracovní
soupravy s doporuèenou agregací. A pro provozní pod-
mínky pøi jejich nasazení byly modelovány náklady pomocí
programu AGROTEKIS. Výsledky ukazují, �e náklady na
variantu mulèování dosahují cca. 60% vý�e nákladù na
variantu seèení travního porostu na seno.

Pøímé  náklady  na variantu seèení na seno èiní 6 211
Kè.ha-1, na variantu mulèování    3 947 Kè.ha-1. Pøi údr�bì
TTP je èasto výtì�nost sena druhoøadá a rozhoduje opera-
tivnost, �etrnost a rychlost zásahu.

Pøíspìvek vychází z øe�ení výzkumného projektu NAZV
è. 1G57004 �Komplexní metodické zabezpeèení údr�by tr-
valých travních porostù pro zlep�ení ekologické stability
v zemìdìlské krajinì se zamìøením na oblasti se specifický-
mi podmínkami�
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Tab.1: Pøíklad výstupu programu AGROTEKIS-traktor NH TN155 
 
 Èíslo: 127782                                Datum zpracování: 10.05.2007 
 Typ:   Kolové traktory 4x4 100-119 kW -> NEW HOLLAND TN 155 
 
 Cena bez DPH:   2103000 Kè                    Plátce DPH: ano 
 Cena vè. DPH:   2565660 Kè                    Zpùsob poøízení: Za_hotové  
 ========================================================================== 
 
 F I X N Í   N Á K L A D Y   [Kè . r-1]                      údaje prùmìrné 
     
 ========================================================================== 
 Rok        Odpisy          Zúroèení         Ostatní        C e l k e m     
 -------------------------------------------------------------------------- 
   1          178755           19278              1294          199327      
   2          281802           17525              1294          300621      
   3          316151           15773              1294          333218      
   4          333326           14020              1294          348640      
   5          343630           12267              1294          357191      
   6          350500           10515              1294          362309      
   7          300429            8763              1294          310486      
   8          262875            7010              1294          271179      
   9          233667            5258              1294          240219      
  10          210300            3505              1294          215099      
 ========================================================================== 
 
 V A R I A B I L N Í   N Á K L A D Y   [Kè . h-1]                           
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
   Druh                     500       1000       1600       2000      2500  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 Pohonné hm. a maz.         319        319        319        319       319 
 Opravy                      97        139        168        184       202 
 Provozní materiál            0          0          0          0         0 
 C e l k e m                416        458        487        503       521 
 
 Náklady na obsluhu za hod :         0 Kè                                 
 ========================================================================== 
 
 P R O V O Z N Í   N Á K L A D Y    [Kè . h-1] 
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
      R o k                 500       1000       1600       2000      2500 
 -------------------------------------------------------------------------- 
        1                   815        657        612        603       601 
        2                  1017        759        675        653       641 
        3                  1082        791        695        670       654 
        4                  1113        807        705        677       660 
        5                  1130        815        710        682       664 
        6                  1141        820        713        684       666 
        7                  1037        768        681        658       645 
        8                   958        729        656        639       629 
        9                   896        698        637        623       617 
       10                   846        673        621        611       607 
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Tab.2: Pøíklad výstupu programu AGROTEKIS - �ací stroj KUHN FC 302 RG 
 
 Èíslo: 241245                                Datum zpracování: 10.05.2007 
 Typ:   Rotaèní �ací str. nad 2m-pøíp. -> KÜHN FC 302 RG � 3,0 m    
 
 Cena bez DPH:    308700 Kè                    Plátce DPH: ano 
 Cena vè. DPH:    376614 Kè                    Zpùsob poøízení: Za_hotové  
 ========================================================================== 
 
 F I X N Í   N Á K L A D Y   [Kè . r-1]                      údaje prùmìrné 
     
 ========================================================================== 
 Rok        Odpisy          Zúroèení         Ostatní        C e l k e m     
 -------------------------------------------------------------------------- 
   1           26240            2830                 0           29070      
   2           41366            2572                 0           43938      
   3           46408            2315                 0           48723      
   4           48929            2058                 0           50987      
   5           50442            1801                 0           52243      
   6           51450            1544                 0           52994      
   7           44100            1286                 0           45386      
   8           38588            1029                 0           39617      
   9           34300             772                 0           35072      
  10           30870             515                 0           31385      
 ========================================================================== 
 
 
 
 V A R I A B I L N Í   N Á K L A D Y   [Kè . h-1]                           
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
   Druh                     100        200        300        400       500  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 Pohonné hm. a maz.           0          0          0          0         0 
 Opravy                     109        115        120        123       127 
 Provozní materiál            0          0          0          0         0 
 C e l k e m                109        115        120        123       127 
 
 Náklady na obsluhu za hod :         0 Kè                                 
 ========================================================================== 
 
 P R O V O Z N Í   N Á K L A D Y    [Kè . h-1] 
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
      R o k                 100        200        300        400       500 
 -------------------------------------------------------------------------- 
        1                   400        260        217        196       185 
        2                   548        335        266        233       215 
        3                   596        359        282        245       224 
        4                   619        370        290        250       229 
        5                   631        376        294        254       231 
        6                   639        380        297        255       233 
        7                   563        342        271        236       218 
        8                   505        313        252        222       206 
        9                   460        290        237        211       197 
       10                   423        272        225        201       190 
 ========================================================================== 
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Tab.3: Pøíklad výstupu programu AGROTEKIS-mulèovaè OSTRATICKÝ HM 4-2,4 
 
 
 Èíslo: 242505                                Datum zpracování: 10.05.2007 
 Typ:   Mulèovaèe -> OSTRATICKÝ HM 4-2,4M                                
 
 Cena bez DPH:    130000 Kè                    Plátce DPH: ano 
 Cena vè. DPH:    158600 Kè                    Zpùsob poøízení: Za_hotové  
 ========================================================================== 
 
 F I X N Í   N Á K L A D Y   [Kè . r-1]                      údaje prùmìrné 
     
 ========================================================================== 
 Rok        Odpisy          Zúroèení         Ostatní        C e l k e m     
 -------------------------------------------------------------------------- 
   1           11050            1192                 0           12242      
   2           17420            1083                 0           18503      
   3           19543             975                 0           20518      
   4           20605             867                 0           21472      
   5           21242             758                 0           22000      
   6           21667             650                 0           22317      
   7           18571             542                 0           19113      
   8           16250             433                 0           16683      
   9           14444             325                 0           14769      
  10           13000             217                 0           13217      
 ========================================================================== 
 
 
 
 
 V A R I A B I L N Í   N Á K L A D Y   [Kè . h-1]                           
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
   Druh                     100        200        300        400       500  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 Pohonné hm. a maz.           0          0          0          0         0 
 Opravy                      95        100        104        107       110 
 Provozní materiál            0          0          0          0         0 
 C e l k e m                 95        100        104        107       110 
 
 Náklady na obsluhu za hod :         0 Kè                                 
 ========================================================================== 
 
 P R O V O Z N Í   N Á K L A D Y    [Kè . h-1] 
                                 R o è n í   n a s a z e n í                
      R o k                 100        200        300        400       500 
 -------------------------------------------------------------------------- 
        1                   217        161        145        138       134 
        2                   280        193        166        153       147 
        3                   300        203        172        158       151 
        4                   310        207        176        161       153 
        5                   315        210        177        162       154 
        6                   318        212        178        163       155 
        7                   286        196        168        155       148 
        8                   262        183        160        149       143 
        9                   243        174        153        144       140 
       10                   227        166        148        140       136 
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P.è. Operace 
ATL 

(týden) 
Stroj � souprava 

W07 

[ha.h-1] 
Náklady 
[ha.h-1] 

Náklady 
[Kè.ha-1] 

1 Vláèení porostu 12 
Z8441 Proxima + luèní 

brány NB  - 3,6 m 
3,0 530 177 

2 Pokos porostu 22 
NH 155 + KUHN FC 302 

RG � 3,0 m 
1,5 1191 794 

3 Obracení a shrnování 22 
Z8441 Proxima  +  SP 4 � 

152 
2,3 584 254 

4 Sbì r sena svinováním 23 
NH 155 + CLAAS 46 

ROTOCUT 

2,2 
(22 ks za 
1 hod., á 
300 kg) 

1738 790 

5 Nakládání balíkù  
Z8441 Proxima + 
nakládací vidle 

1,3 
(13 ks za 
1 hod.) 

570 438 

6 Odvoz balíkù 23 Z7745 + pøívì s 9 t 0,7 519 741 

7 Pokos porostu 33 
NH 155 + KUHN FC 302 

RG � 3,0 m 
1,5 1191 794 

8 Obracení a shrnování 33 
Z8441 Proxima  +  SP 4 � 

152 
2,3 584 254 

9 Sbì r sena svinováním 34 
NH 155 + CLAAS 46 

ROTOCUT 
2,2 1738 790 

10 Nakládání balíkù  
Z8441 Proxima + 
nakládací vidle 

1,3 570 438 

11 Odvoz balíkù 34 Z7745 + pøívì s 9 t 0,7 519 741 
Náklady celkem 6 211 

 

P.è. Operace 
ATL 

(týden) 
Stroj � souprava 

W07 

[ha.h-1] 
Náklady 
[ha.h-1] 

Náklady 
[Kè.ha-1] 

1 Vláèení porostu 12 
Z8441 Proxima + luèní 

brány NB  - 3,6 m 
3,0 530 177 

2 Mulèování porostu 22 
NH 155 + 

OSTRATICKÝ HM 4-2,4 
m 

1,2 1025 854 

3 Mulèování porostu 22 
NH 155 + 

OSTRATICKÝ HM 4-2,4 
m 

1,2 1025 854 

4 Vláèení porostu 12 
Z8441 Proxima + luèní 

brány NB  - 3,6 m 
3,0 530 177 

5 Mulèování porostu 22 
NH 155 + 

OSTRATICKÝ HM 4-2,4 
m 

1,2 1025 854 

6 Mulèování porostu 22 
NH 155 + 

OSTRATICKÝ HM 4-2,4 
m 

1,2 1025 854 

7 Vláèení porostu 12 
Z8441 Proxima + luèní 

brány NB  - 3,6 m 
3,0 530 177 

Náklady celkem 3 947 

 

Tab.5: Ekonomický model nákladù pro technologický postup mulèování travní hmoty s jejím
  ponecháním na místì

Tab.4: Ekonomický model nákladù pro technologický postup seèení travní hmoty a její
  sklizeò na seno
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O�ETØENÍ TRAVNÍCH POROSTÙ V EKOLOGICKÉM ZEMÌDÌLSTVÍ

K. Hejátková

ZERA � Zemìdìlská a ekologická regionální agentura

Abstrakt
Základem ekologického zemìdìlství je holistické chápání pøírody, které je v souladu s principem trvale udr�itelného rozvoje.
Ekologické zemìdìlství musí respektovat pøírodní cykly, ochranu a udr�ování pøirozené úrodnosti pùdy, ochranu a vytváøe-
ní pøirozených podmínek pro hospodáøská zvíøata. Musí respektovat stabilitu ekosystému a podporovat biodiverzitu.
Kromì toho musí být ekonomicky sobìstaèné, shodovat se ze zájmy spoleènosti a zejména spotøebitelù potravin a plnit
v�echny sociálnì ekonomické úkoly rozvoje venkova.

Klíèová slova
ekologické zemìdìlství, biodiverzita, bilance �ivin

Title
Grass growth treatment in ecological agriculture

Abstract
The base for the ecological agriculture is the holistic comprehension of nature which is in agreement with the princip of
permanent development keeping. Ecologic agriculture have to respect natural cycles, protection and natural fertility
keeping of the soil, protection and creation of natural conditions for livestock, have to respect ecosystem stability and
support biodiversity as well as have to be econimically practical, have to harmonize with interest of community and
especially food purchuasing public and perform all the socially economical parts od country development.

Keywords
ekological agriculture, biodiversity, nutrients balance

Úvod
Ekologickým zemìdìlstvím se rozumí zvlá�tní druh zemì-

dìlského hospodaøení, který je v souladu s �ivotním pro-
støedím. Jeho jednotlivé slo�ky se øídí omezením èi zákazem
pou�ívání látek a postupù, které zatì�ují, zneèi��ují nebo
zamoøují �ivotní prostøedí nebo zvy�ují rizika kontaminace
potravinového øetìzce a který zvý�enì dbá na vnìj�í �ivot-
ní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodáø-
ských  zvíøat .

V ÈR tvoøí cca 90 %  z celkové výmìry plochy, zaøazené
do ekologického systému trvalé travní porosty ( dále jen
TTP ). Obhospodaøování a management  TTP  se li�í podle
pùdnì klimatických podmínek v kterých se podnik nachází,
 podle  druhu a technologie chovu zvíøat a podléhá zása-
dám systému ekologického zemìdìlství.

Za úèelem optimalizace chovného prostøedí a zásad cho-
vatelské praxe v kontextu  ekologického zemìdìlství a eko-
nomické stability  byl realizován výzkumný projekt NAZV
QD 1236 : Technologie nestájového chovu ovcí pro margi-
nální oblasti a podniky ekologického zemìdìlství, v roce
2001 � 2004 (MÁTLOVÁ, 2004). Cílem projektu bylo navrh-
nout systém a technologii chovu ovcí v marginálních ob-
lastech, které budou splòovat podmínky multifunkèního
zemìdìlství a pøitom ekonomika jejich produkce bude umo�-
òovat stabilní rozvoj pøi rùzných zpùsobech obhospodaøo-
vání TTP.

Materiály a metody
Jedním z výstupù bylo zhodnocení managementu TTP  a

stanovení  vyu�ití �ivin pro chovy ve vybraných podnicích
ekologického zemìdìlství ÈR zamìøených na chov ovcí
eventuelnì se spoleèným chovem ovcí a skotu. Do sledo-
vání bylo vybráno 18 podnikù, z toho 14 v systému ekolo-
gického zemìdìlství a 4 v systému konvenèního zemìdìl-
ství v rámci ÈR. Podniky byly vybírány podle klimatických
a pùdních podmínek, kategorizace zvíøat a technologie cho-
vu. Na ka�dém podniku byly sledovány 3 lokality podle
managementu TTP.
Sledování se zamìøilo na:

- plochy sklízené pouze seèím � louky  produkce kon-
zervovaných objemných krmiv � seno, sená� ),

- plochy pouze pasené � pastviny
- plochy s kombinovanou technologií ( pasené a se-

èené )
- zimovi�tì � pastvina  pro chov zvíøat  bez  ustájení

v zimním období
Na lokalitách byl zaji�tìn:

- odbìr pùdních vzorkù pro stanovení chemických,
fyzikálních a biologických vlastností pùd, paramet-
ry které se ovìøovaly pro komplexnìj�í zpùsob po-
souzení kvality pùdy  v systému ekologického  ze-



2 8

Údr�ba trvalých travních porostù v marginálních podmínkách

mìdìlství
- fytocenologické snímkování travních porostù
- odbìr pùdních vzorkù pro stanovení obsahu sledo-

vaných forem dusíku, který charakterizoval  mana-
gement zimovi��,  na kterých se provádí  celoroèní
chov na pastvinách

Dal�í odbìry:
- vzorky kompostu na podnicích, kde se hnùj a zbyt-

ky krmiv kompostovaly
- vzorky objemných krmiv pro stanovení jejich krmi-

váøských kvalit
Byla sbírána provozní data, potøebná pro vytvoøení data-
báze, vedoucí k výpoètu bilance potøebných �ivin
v podniku. Takto je charakterizována správná struktura
podniku v dané lokalitì.
Výsledky a diskuze

Ekologický podnikatel, hospodaøící v systému ekologic-
kého zemìdìlství, by mìl pøispívat k propojování zemìdìl-
sky vyu�ívané pùdy s extenzivními plochami a chránìnými
územími, jako jsou pøirozené travní porosty a plochy
s ruderální flórou, køoviny, remízky, men�í lesní porosty,
extenzivní sady, ra�elini�tì, rákosoviny, mokøiny apod.

Ve�kerá opatøení musí smìøovat k co nejuzavøenìj�ímu
kolobìhu �ivin na farmì, doplòované vyu�íváním místních
zdrojù. Základem prevence je péèe o ekologicky stabilizují-
cí prvky v krajinì ( meze, remízky, bøehové porosty, mokøa-
dy a ostatní extenzivní plochy ).
Hnojení TTP v systému ekologického zemìdìlství:

- statková hnojiva - maximální dávka dusíku je 150 kg
na 1 ha za rok ( orná pùda )

- na  neobnovovaných  loukách a pastvinách je prù-
mìrná dávka ve statkových hnojivech 85 kg dusíku
na 1 ha a rok, do tohoto limitu se nezapoèítává mno�-
ství �ivin zanechaných v exkrementech a moèi  (zá-
kon è.242/2000 Sb.).

Hodnocení biodiverzity pastevních porostù
Pokud jde o botanické slo�ení porostù, jednalo se o bì�-

ná luèní a pastevní spoleèenstva, z hlediska poètu druhù
na plo�e (6 � 38) spí�e druhovì chud�í.  To odpovídá mar-
ginálním podmínkám a výrobnímu zamìøení � ovce by mìly
vyu�ívat právì tyto typy porostù.  �ádné ohro�ené ani
vzácné druhy rostlin nebyly nalezeny, stejnì tak invazní
druhy èi nebezpeèné expanzivní plevele.

Z výsledkù fytocenologických snímkù vyplývá, �e cel-
kový poèet druhù rostlin byl vy��í na plochách mechanic-
ky po�kozovaných, nejèastìji na pastvinách dobytka. Na
tìchto plochách se vyskytovaly ruderální a plevelné dru-
hy, které by se v zapojených travních porostech nevysky-
tovaly. Naopak, ni��í poèty byly zaznamenány na plochách
umìle zalo�ených a pravidelnì seèených. Nalezené druhy
byly zaøazeny do ètyø fytocenologických skupin podle vý-
skytu indikaèních druhù (tabulka 2).

Jak je vidìt z tabulky, poèet skupin ani poèty snímkù do
 nich zaøazených se na sledovaných plochách

v jednotlivých letech výraznì  nemìní. Z tohoto lze vyvo-
dit závìr, �e obdobnì je tomu na celých vybraných plo-
chách,  �e tedy tyto trvalé plochy jsou co se týká druhové
skladby relativnì stálé.

U ploch pouze nebo pøevá�nì pasených  a to vèetnì tzv.
obìtovaných pastvin � zimovi�� � nebyl zaznamenám po-
kles druhù, naopak mírnì se zvy�oval jejich poèet u vìt�iny
farem. K mírnému poklesu do�lo u pastvin zalo�ených
v nedávné dobì na orné pùdì, kde pokles indikuje postup-
nou stabilizaci porostu. Tyto plochy by mìly mít peèlivìj�í
pratotechniku. Výrazný pokles na dvou farmách odpovídá
buï neúmìrnému zatí�ení DJ nebo nevhodné technologii
skliznì a organizaci pastvy ( pozdní zahájení pasení, neo�e-
tøené spasené plochy, neseèená nespasená hmota, která se
a� v závìru sezóny mulèuje).

Naopak u ploch obhospodaøovaných pouze seèí se po-
èet druhù vìt�inou sní�il � èásteènì pravdìpodobnì vli-
vem klimatických podmínek � i kdy� vykazovaná produkce
sena byla relativnì stabilní (index 0,83 mezi roky 2003/2002
a 1,00 mezi roky 2003/2004)

Z hlediska managementu je vìt�ina ploch vhodnì vyu�í-
vána. Je zde v�ak nìkolik ploch, které obsahují hodnì rude-
rálních a nitrofilních druhù. Na nìkterých plochách nebyl
pevnì ustálený zpùsob vyu�ití (management), zøejmì opìt
i vlivem netypických klimatických podmínek posledních
dvou let realizace projektu. Z hlediska vhodné druhové
skladby je dùle�ité zachovávat alespoò minimální manage-
ment v pøimìøené míøe tak, aby nedocházelo k �íøení a domi-
nanci ruderálních a nitrofilních druhù. Jestli�e se pasená
plocha zaène sekat nebo naopak, pak se druhové slo�ení
porostu pøíli� nezmìní, ale dojde ke zmìnì dominantních
druhù.

Na druhovì chudých plochách (kde bylo ve snímku na-
lezeno cca ménì ne� 15 druhù) lze doporuèit mechanické
naru�ení povrchu pùdy a pøísev v oblasti pùvodních luè-
ních druhù, jen� zlep�í kvalitu píce a sena. Nelze doporuèit
pøísev produkèních druhù trav (Dactylis glomerata, Fes-
tuca arundinacea, Lolium multiflorum), které pak utlaèují
ostatní ménì konkurenceschopné druhy rostlin.

Je nezbytné, aby farmáø byl schopen rozeznávat  a sledo-
vat výskyt základních indikátorových druhù a øídit se jím
v technologii pastvy i pratotechnice. Je to zejména dùsled-
né dodr�ování dvojí skliznì (seèe), které by v polohách do
600 m nadmoøské vý�ky mìlo být povinné. Pro signalizaci
první seèe lze vyu�ít druhù uvedených v tabulce 1.
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Indikaèní druh Nadmoøská 
vý�ka (m) 

Zahájení první seèe Zahájení druhé seèe 

 do 600 
ovsík vyvý�ený, troj�tì t 
�lutavý, srha laloènatá 

 metání  

lipnice luèní  kvetení  
srha laloènatá  dozrávání  
ovsík vyvý�ený, troj�tì t 
�lutavý 

  metání 

 nad 600 
troj�tì t �lutavý, kostøava 
èervená, psineèek tenký, 
psineèek výbì �katý 

 metání pøepasení, topperování, 
mulèování 

 
Pozn.: uvedené druhy se nemusejí nacházet pøímo na vyu�ívaných plochách, ale i na jiných plochách v bezprostøední

blízkosti

Tab.1: Indikaèní druhy rostlin pro zahájení seèe travních porostù

Kromì známých nitrofilních druhù rostlin, jako je kopøiva
dvoudomá (Urtica dioica), a Smetanka lékaøská (Taraxa-
cum oficinale) jsou signálními rostlinami pro zahájení dru-
hé seèe resp. mechanického o�etøení porostu i ��ovík tu-
polistý (Rumex obtusifolius) a Pcháè, (Cirsium sp.). Poèá-
tek kvetení je nejzaz�ím termínem jejich poseèení nebo zmul-
èování, aby se nemohly vysemenit, i kdy� indikaèní druhy
(viz tabulka nahoøe) je�tì sklizeò nesignalizují. V tomto pøí-
padì se jedná o tzv. odplevelovací seè.

Souhrn
Bylo dokonèeno a vyhodnoceno sledování diverzity a

kvality  travních porostù ve sledovaných farmách a zapra-
cován souhrnný výstup optimalizace technologií chovu.
Z výsledkù je zøejmé, �e vìt�ina TTP, které byly zalo�eny
v rámci útlumových programù výsevem na orné pùdì mar-
ginálních oblastí vy�aduje mnohem vy��í pozornost
a dùslednost ze strany farmáøù, ne� klasické luèní nebo
pastevní plochy.

Do systému posuzování by mìlo být zahrnuto i hodno-
cení diverzity TTP a výskytu ne�ádoucích druhù. Proto�e
se nepøedpokládá, �e vìt�ina farmáøù disponuje pøíslu�ný-
mi detailními odbornými znalostmi, bude tato èást opìt za-
hrnuta do expertních a poradenských systémù, které bude
vyu�ívat jak farmáø tak orgány státní správy pro posuzová-
ní úèinnosti podpùrných opatøení resp. kontrolní èinnost
plnìní podmínek podpory.
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                                                      111111111|1222222222233333333334444|44444455|
Èíslo snímku                                 123456789012345678|9012345678901234567890123|45678901|
____________________________________________________________________________________________________
 

Hypericum maculatum                          2+33+1+++22222+.2.|.........+...+...........|........|
Trifolium repens                             12222+1323..1112.1|2433325..3334233133334412|312344.2|
Alchemilla sp.                               ++2++...+2+1111+1+|++..1.+......111++.1.+111|........|
Rumex acetosa                                ++1++++++.1.1.++++|.........+.....+.........|r.......|
Ranunculus acris                             21+1+.++1++1.12..+|+....+...+.....++..+.1++.|+++.....|
Veronica chamaedrys agg.                     2.11+1+.+1++1+.++.|+....1.....+.+2..+.1...++|.+......|
Achillea millefolium agg.                    +1.1+112+.+.222+2.|.+1.1+2.311+.112.2.2..22.|1.1.131.|
Agrostis capillaris                          3133.35..23.2.3343|...............312.3+....|..1.....|
Dactylis glomerata                           .2..+.+3221222131.|43..3223221.1.++11.2+3233|1.+1+.3.|
Taraxacum officinale agg.                    .2+.1..1.11.2++1++|32222.+++23.22321+1122221|32232222|
Poa pratensis agg.                           2.11.3+..221.1..13|.11.2.11.21221...1.1+11+.|11..212.|
Galium album                                 +1.++..22+2..1+.+.|1....+++......2..........|..++....|
Phleum pratense                              ...+.1+111..231.11|.2+.+1.32.1++2.+1++11++22|+3..22+.|
Vicia cracca                                 1.+....++.++++++..|+........+....1..........|........|
Trisetum flavescens                          .3..+.11322.+.2.1.|...+.2..+3+.2.1...+++.1+.|+323....|
Cerastium holosteoides                       ..+++.1++++.+.+...|+++.1+...+.++++.+++.++1++|.++++...|
Plantago major                               ..............+...|.1+.++...++++..21+.+++.+2|..+++1.+|
Lolium perenne                               ..................|..4..222..+2...222424.12.|....21..|
Plantago lanceolata                          .+.1+...+.....1.1.|.+...++.+.+...+++1+.+++..|..+1+++.|
Agrostis stolonifera agg.                    ....5.............|.1..22..1.33.22......+132|1.......|
Festuca pratensis                            ....+.+.2.....2...|..+3.3+...+...3+1..+.+.+.|....+...|
Trifolium pratense                           +..1+.1.......2.++|.+...+.......+.+.....++..|.+322121|
Elytrigia repens                             .........+........|......+......4..1.......3|1+.2+21.|
Festuca rubra agg.                           3133.3..32..+...1.|11+2...2.2.21.+...1......|+.++...1|
Tripleurospermum inodorum                    ..................|.1+......................|+...+1.r|
Cirsium arvense                              ............+.....|......+....r.+.....+++...|+....+1+|
Trifolium hybridum                           ..........2.......|.+.......................|..+.+1.1|
Deschampsia cespitosa                        2....1........+.2.|..........+..............|........|
Carex nigra                                  ..................|.........................|........|

Tab.2:Tabulka fytocenologických snímkù

V tabulce jsou separátory oddìleny skupiny fytocenologických snímkù. Tuènì a podtr�enì jsou oznaèeny druhy vyli�ující jednotlivé skupiny fytocenologických
snímkù.Tyto skupiny jsou výsledkem numerické analýzy programem Twinspan (Hill 1979) v programu Juice (Tichý 2002).  Lokality snímkù a hlavièková data jsou
uvedena pod tabulkou.
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Potentilla erecta                            ..................|.........................|......+.|
Ranunculus repens                            .+...+......+..+..|.+..11+...1+............+|....2..+|
Rumex obtusifolius                           .1.++..+.+..31....|...++.+....++..+.+..1+1..|......+.|
Stellaria graminea                           ..+++.1...++..+.+.|+...+.....+..2...........|21+.....|
Leontodon autumnalis                         .1....1..+.......2|..+.1....223+.1...++.+...|....+...|
Urtica dioica                                .......+.+.+++....|+.+...+......+..41.+....2|........|
Heracleum sphondylium                        .+.....+1.+...2...|+.....+.2....+1......+..2|..+.....|
Crepis biennis                               .......r1....+....|++...1+........+.........|..21.1..|
Anthriscus sylvestris                        .......1..+..+....|+............2..r...1..2+|.+......|
Alopecurus pratensis                         .....1....11+.....|....1++.2.............2..|........|
Angelica sylvestris                          ...+....+..1++....|.r...........+...........|..1.....|
Aegopodium podagraria                        ...........1.211..|..............1+......1..|........|
Cirsium vulgare                              ..............r...|.+..+r.....r+......+.....|........|
Campanula rotundifolia agg.                  +.1..+....+..+..1.|.........................|........|
Leontodon hispidus                           ...2....+.....+...|.........................|2.22....|
Myosotis arvensis                            ...r...+.....+....|+........................|++......|
Viola arvensis                               ......++.+...+....|................r........|+.......|
Veronica serpyllifolia                       ......++..........|...........+.....+.+.....|........|
Holcus mollis                                .............2...+|.........1.....+.........|...+....|
Carum carvi                                  ..............1.+.|....1............1.+...1.|........|
Poa annua                                    ..................|...........1....+....+.++|....+...|
Lotus corniculatus                           ......+.......+...|.........................|..11...+|
Matricaria discoidea                         .........+......+.|.+.....................++|........|
Arrhenatherum elatius                        ..................|1....1..4.....+..........|+.......|
Bellis perennis                              .+................|...........2.......1...+.|........|
Campanula patula                             ...+...++.........|....+....................|........|
Pimpinella saxifraga                         ....+..+........+.|.........................|+.......|
Cynosurus cristatus                          ......1.......2...|...............+......1..|........|
Chaerophyllum aromaticum                     .......++.........|+........................|..1.....|
Lathyrus pratensis                           ........+.....+...|+....+...................|........|
Leucanthemum vulgare agg.                    ........+.........|.............1...........|...+..+.|
Capsella bursa-pastoris                      .........+........|...............+.1.....+.|........|
Prunella vulgaris                            ..............+...|...........1.........+...|..+.....|
Polygonum aviculare agg.                     ..................|.+..............+........|....++..|
Geranium pratense                            ..................|.....2+.1............+...|........|
Daucus carota                                ..................|.....+...................|...212..|
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Arctium tomentosum                           ..................|......+r........1........|.....+..|
Geranium pusillum                            ..................|.............+..++.......|1.......|
Meum athamanticum                            2.2..2............|.........................|........|
Bistorta major                               1..........1......|.........................|........|
Galium saxatile                              +.+..2............|.........................|........|
Galeopsis tetrahit                           .....+...+........|................+........|........|
Galeopsis sp. juv.                           .......r......+...|.........................|........|
Vicia angustifolia                           ........+.........|+........................|+.......|
Vicia sepium                                 ..............+...|.............+..........+|........|
Artemisia vulgaris                           ..................|.r.......................|1.....+.|
Pastinaca sativa                             ..................|.....++..................|......+.|
Convolvulus arvensis                         ..................|.....+...................|.....+.+|
Poa palustris                                ..................|................2.......+|.....1..|
Stellaria media                              ..................|................+....+...|.+......|
Epilobium sp. juv.                           ..................|.........................|r.....r.|
Cirsium heterophyllum                        1.................|.........................|.+......|
Rhinanthus minor                             +.+...............|.........................|........|
Luzula campestris agg.                       ...1..1...........|.........................|........|
Veronica officinalis                         ...+............+.|.........................|........|
Rumex crispus                                ...+..............|.......+.................|........|
Gnaphalium sylvaticum                        ...+..............|.........................|r.......|
Betula pendula juv.                          ...r..............|.........................|r.......|
Carduus acanthoides                          .....r............|.........................|+.......|
Peucedanum cervaria                          ......+...+.......|.........................|........|
Centaurea jacea                              ......+...........|.....+...................|........|
Tanacetum vulgare                            .......++.........|.........................|........|
Veronica arvensis                            .......+..........|.............+...........|........|
Chenopodium album agg.                       .........+........|.......r.................|........|
Potentilla anserina                          ..................|....+...+................|........|
Bromus hordeaceus                            ..................|...........+..........+..|........|
Poa trivialis                                ..................|..............2..........|........|
Geranium sylvaticum                          ..................|..............2..........|........|
Chaerophyllum hirsutum                       ..................|..............1..........|........|
Myrrhis odorata                              ..................|...............+......2..|........|
Odontites vernus                             ..................|.........................|+....r..|
Festuca arundinacea                          ..................|.........................|..+....4|
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Cichorium intybus                            ..................|.........................|....++..|... 
Medicago lupulina                            ..................|.........................|....++..|... 
Mentha arvensis                              ..................|.........................|......++|... 
  
  
Druhy pøítomné v jednom snímku: 
První èíslo za latinským názvem druhu oznaèuje snímek, do kterého patøí daný druh, dru
(èíslo nebo písmeno) je oznaèení pokryvnosti v Braun-Blanquetovì stupnici (viz Úvod a 
  
Phyteuma spicatum  1: +; Poa chaixii  3: +; Hypochaeris radicata  4: 2; Nardus stricta  4: 1; Trifolium
1; Rosa canina agg. juv. 4: r; Hypochaeris maculata  7: 1; Juncus conglomeratus  7: +; Oxalis fontana  
Galeopsis bifida  10: +; Fumaria officinalis  10: +; Cirsium oleraceum  12: 2; Filipendula ulmaria  12
erucagineum  12: 2; Geum rivale  12: +; Cirsium rivulare  12: +; Campanula rapunculoides  13: +; Cirsiu
14: +; Malus sylvestris juv. 14: +; Euphrasia rostkoviana  15: +; Anthoxanthum odoratum  15: +; Centaur
agg.  15: +; Hieracium pilosella  17: 2; Thymus pulegioides  17: 1; Knautia arvensis  17: +; Dianthus d
+; Pimpinella major  18: +; Carduus personata  19: +; Lamium sp. juv. 21: +; Torilis japonica  24: r; S
officinalis  25: +; Armoracia rusticana  27: 1; Veronica persica  31: +; Lamium purpureum  32: +; Galiu
32: +; Hypericum perforatum  34: +; Sisymbrium officinale  35: r; Silene vulgaris  41: +; Avena sativa 
Arctium sp. juv. 43: +; Tussilago farfara  44: +; Cirsium eriophorum  44: +; Lathyrus linifolius  44: +
tetrasperma  46: r; Centaurium erythraea  47: +; Dianthus armeria  47: +; Carex muricata agg.  48: +; P
amphibia  48: +; Mentha longifolia  49: +; Symphytum officinale  50: 1; Glechoma hederacea  50: +; Cala
epigejos  50: +; Geum urbanum  50: +; Salix caprea juv. 50: +; Acer platanoides juv. 50: r; Equisetum f
52: 2; Myosotis palustris agg.  52: +; Carex vesicaria  52: +; Crepis paludosa  52: +; Juncus filiformi
Juncus effusus  53: 2; Carex ovalis  53: +; Peucedanum palustre  53: +; Galium palustre agg.  53: +; Ru
54: 3; Silene dioica  54: 1; Senecio ovatus  54: +; Poa supina  54: +; Myosoton aquaticum  54: +. 
  
  

Lokality fytocenologických snímkù: 
 
1   Rudné (KV), louka asi 1 km JJV od kostela v obci. Plocha 16/1 K, pokoseno.        
2   Paseky nad Jizerou (SE), louka asi 400 m SZ od kostela v obci, asi 100 m nad ploch

Plocha 17/1 K, pokoseno.                              
3   Rudné (KV), pastvina asi 500 m S od kostela v obci. Plocha 16/1 KP, koseno i pasen
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4   Mar�íkov (SU), louka na J okraji obce, asi 300 m JJV od kostela v obci, 20 m nad 
Plocha 3/1 KP, pokoseno.                              

5   Paseky nad Jizerou (SE), louka asi 400 m SZ od kostela v obci, 50 m pod domem. Pl
KP, paseno a mulèováno.                                   

6   Rudné (KV), pastvina asi 1,1 km SZ od kostela v obci. Plocha 16/1 P, paseno.     
7   Mar�íkov (SU), louka asi 1,5 km VSV od kostela v obci, 25 m J od ohrádky uvnitø. 

Z, paseno.                                 
8 Nové Losiny (SU), svah nad chatou v obci, 50 m V od seníku. Plocha 4/1 Z, pokosen

vyseto.                                   
9 Nové Losiny (SU), svah nad chatou v obci, 5 m pod sloupem v ohradì nad zimovi�tìm

KP, pokoseno a paseno.                                    
10 Barto�ovice v Orlických horách (RK), louka asi 3 km S od obce, 20 m nalevo od bun

5/1 KP, paseno.                                
11 Barto�ovice v Orlických horách (RK), louka asi 3 km S od obce, ohrada vpravo nad 

Plocha 5/1 K, koseno.                                 
12 Nová Ves (RK), louka asi 1,5 km JJV od kaplièky v obci, 5 m pøed sloupem. Plocha 

Mulèováno.                             
13 Nová Ves (RK), louka asi 1,5 km JJV od kaplièky v obci, nad chalupou. Plocha 6/2 
14 Nová Ves (RK), louka asi 1,5 km JJV od kaplièky v obci, nad chalupou. Plocha 6/1 
15 Svoj�e (KT), pastvina asi  1 km JJV od obce, asi 30 m V od vrby. Plocha 14/1 P, n
16 Michlova Hu� (PT), louka asi 2 km VJV od farmy, nad silnicí u køi�ovatky. Plocha 

pokoseno.                              
17 Horní Vltavice (PT), pastvina na SZ okraji obce, asi 700 m ZSZ od plochy 12/1 P. 

KP, paseno.                               
18 Trpnouze (CB), louka asi 2,5 km JJZ od kaplièky v obci, u pøíjezdové cesty. Ploch

pokoseno.                              
19 Nové Losiny (SU), svah nad chatou v obci, 10 m nad sloupem, asi 500 m V od chaty.

K, koseno, asi i paseno.                                  
20 Barto�ovice v Orlických horách (RK), zimovi�tì S od farmy, asi 1 km SZ od kostela

Plocha 5/1 Z, paseno.                                 
21 Vìcov (ZR), pastvina asi 1 km SSZ od obce, asi 100 m JZ od vjezdu do ohrady. Ploc

paseno.                                
22 Souvlastní(RK), pastvina asi 200 JV od ovèína na S okraji obce. Plocha 7/2 K>P, 
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23 Souvlastní(RK), louka asi 100 m S od ovèína na S okraji obce. Plocha 7/1 P, pokos
24 Zlín-Bøezinka, louka asi 2 km SZ od kostela v obci Bøeznice, 30 m Z od polní cest

2/1 KP, paseno.                                
25 Vysoké Mýto (UO), pastvina asi 1,5 km JZ od mìsta. Plocha 8/1 KP, paseno.        
26 Vysoké Mýto (UO), zimovi�tì asi 2 km ZJZ od mìsta, asi 200 m SZ od silnice. Ploch

paseno, asi vyseto.                                    
27 Vanice (UO), louka u ZD, asi 5 m JV od sloupu. Plocha 8/1 K, po 1. seèi, eutrofiz
28 Kuklík (ZR), louka asi 2 km JV od obce. Plocha 9/1 K, pokoseno.                  
29 Trpnouze (CB), pastvina asi 2,5 km JJZ od kaplièky v obci, asi 50 m JJZ od napaje

10/1 KP, paseno.                              
30 Vìcov (ZR), pastvina na Z okraji obce, asi 30 m Z od kompostu. Plocha 9/1 P, pase
31 Souvlastní(RK), pastvina asi 100 m za ovèínem na S okraji obce. Plocha 7/1 K<P, p
32 Mezihorská (SO), pastvina asi 700 m V od kostela v obci. Plocha 15/1 Ko, koseno, 

paseno.                                
33 Paseky nad Jizerou (SE), louka asi 400 m SZ od kostela v obci, nalevo od pøíjezdo

Plocha 17/2 KP, koseno.                              
34 Svoj�e (KT), zimovi�tì na SZ okraji obce, nad ovèínem.  Plocha 14/1 Z, paseno.    
35 Milotièky (PE), pastvina na J okraji obce, nad ovèínem. Plocha 11/3 K<P, paseno. 
36 Horní Vltavice (PT), pastvina na SZ okraji obce, za dílnou, 30 m nad prameni�tem 

Plocha 12/1 P, paseno.                                
37 Milotièky (PE), pastvina na J okraji obce, napravo od modøínù. Plocha 11/2 K>P, p
38 Michlova Hu� (PT), pastvina asi 500 m JJV od farmy, nad silnicí. Plocha 13/1 P, p
39 Milotièky (PE), pastvina na J okraji obce, u studny. Plocha 11/1 KP, paseno.      
40 Souvlastní(RK), pastvina asi 200 m SV od kravína, 30 m Z od potoka. Plocha 7/2 P,

a paseno.                                        
41 Svoj�e (KT), louka na SZ okraji obce, 500 m SZ od 14/1 Z. Plocha 14/1 KP, nekosen
42 Michlova Hu� (PT), pastvina asi 500 m SSV nad farmou. Plocha 13/1 KP, paseno.    
43 Horní Vltavice (PT), louka na SZ okraji obce, pod silnicí, JV od farmy. Plocha 12

paseno.                                
44 Mezihorská (SO), pastvina asi 700 m JV od kostela v obci. Plocha 15/1 P, koseno. 
45 Mezihorská (SO), pastvina asi 2,2 km SZ od kostela v obci. Plocha 15/2 P, koseno,

paseno.                                 



3
6

Ú
dr�ba trvalých travních porostù v m

arginálních podm
ínkách

46 Mar�íkov (SU), louka na J okraji obce, asi 350 m JJV od kostela v obci, 20 m nad s
Plocha 3/1 K, koseno.                                

47 Zlín-Bøezinka, louka asi 2 km SZ od kostela v obci Bøeznice, 30 m V od polní cesty
2/1 K, pokoseno.                               

48 Vlachovice-Vrbìtice (ZL), pastvina na JJV okraji obce. Plocha 1/1 Z, paseno.      
49 V�emina (ZL), pastvina asi 1,5 km J od kostela v obci. Plocha 2/1 Z, paseno, zhor�

od loòska.                                      
50 Vlachovice-Vrbìtice (ZL), louka asi 500 m JJZ od obce. Plocha 1/1 K, pokoseno, vys
51 Vlachovice-Vrbìtice (ZL), louka na SV okraji obce. Plocha 1/1 KP, pokoseno, asi vy
52 �pindlerùv Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, louka nad chal

Plocha 18/1 KP, zèásti koseno.                                       
53 Trpnouze (CB), pastvina asi 2,5 km JJZ od kaplièky v obci, asi 100 m JJV od napáje

10/1 Z, nepaseno.                              
54 �pindlerùv Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, pastvina pod c

Plocha 18/1 P, paseno. 
 

Hlavièková data k fytocenologickým snímkùm: 
 

Èíslo Datum Nadmoøská Orientace Sklon Pokryvnost Vý�ka Poèet 
snímku zápisu vý�ka (m) svahu svahu ( ° ) bylinného bylinného druhù 

     patra ( % ) patra (cm) ve snímku 

1 15.7.2004 780 S 15 100 20 21 

2 7.9.2004 705 JZ 5 100 30 18 

3 15.7.2004 797 Z 10 100 30 18 

4 28.7.2004 490 SZ 10 90 30 30 

5 7.9.2004 685 J 15 95 20 19 

6 15.7.2004 802 J 15 100 50 17 

7 28.7.2004 530 J 15 90 50 26 

8 28.7.2004 720 J 5 95 20 26 

9 28.7.2004 725 JZ 5 100 50 26 

10 27.8.2004 710 V 10 100 50 25 

11 27.8.2004 725 JV 5 100 40 21 

12 27.8.2004 64     100 30 18 
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Èíslo Datum Nadmoøská Orientace Sklon Pokryvnost Vý�ka Poèet 
snímku zápisu vý�ka (m) svahu svahu ( ° ) bylinného bylinného druhù 

     patra ( % ) patra (cm) ve snímku 

13 27.8.2004 673 JV 5 80 50 21 

14 27.8.2004 680 JV 5 100 60 24 

15 10.9.2004 835 V 10 100 80 34 

16 10.9.2004 895 SV 5 100 20 11 

17 9.9.2004 830 J 15 90 60 26 

18 9.9.2004 483     100 20 12 

19 28.7.2004 735 JZ 10 90 20 21 

20 27.8.2004 626 JV 5 100 30 22 

21 24.8.2004 670     100 40 14 

22 27.8.2004 654 JZ 5 100 30 6 

23 27.8.2004 630 JZ 10 100 30 19 

24 17.8.2004 360 J 10 100 50 27 

25 24.8.2004 290     100 40 22 

26 24.8.2004 296 SV 5 100 80 10 

27 24.8.2004 337     100 110 13 

28 24.8.2004 696 ZSZ 10 90 30 15 

29 9.9.2004 476     100 40 16 

30 24.8.2004 625 JV 5 100 20 20 

31 27.8.2004 635 JZ 5 100 50 13 

32 15.7.2004 652     100 20 24 

33 7.9.2004 690 JZ 5 90 20 21 

34 10.9.2004 805 V 15 90 30 22 

35 9.9.2004 575 V 5 100 70 24 

36 9.9.2004 835 JJZ 10 100 40 19 

37 9.9.2004 608     100 30 9 

38 10.9.2004 921 JV 5 100 20 21 

39 9.9.2004 603     100 40 14 

40 27.8.2004 645 JV 5 100 30 21 

41 10.9.2004 802 VJV 10 100 60 21 

42 10.9.2004 970 S 10 100 30 22 

43 9.9.2004 827 V 10 100 40 19 
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Èíslo Datum Nadmoøská Orientace Sklon Pokryvnost Vý�ka Poèet 
snímku zápisu vý�ka (m) svahu svahu ( ° ) bylinného bylinného druhù 

     patra ( % ) patra (cm) ve snímku 

44 15.7.2004 690     100 15 31 

45 15.7.2004 690     100 50 15 

46 28.7.2004 530 SZ 5 100 50 24 

47 17.8.2004 370 J 5 90 40 19 

48 17.8.2004 330 JZ 5 90 50 24 

49 17.8.2004 355 Z 5 100 60 23 

50 17.8.2004 355 JV 5 90 30 22 

51 17.8.2004 360 SZ 5 90 30 13 

52 7.9.2004 1206 JZ 15 100 30 14 

53 9.9.2004 474     100 70 13 

54 7.9.2004 1185 JZ 20 65 30 18 
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EKONOMIKA PÉÈE O TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY

V. Altmann, M. Mimra, M. Andrt
ÈZU Praha, Technická fakulta

Abstrakt
Cílem pøíspìvku je pøiblí�it informace o vlivech jednotlivých nákladových polo�ek k celkové ekonomice péèe o trvalé travní
porosty. Hodnocení je provedeno na tøech soupravách, které byly pou�ity  na seèení TTP. Vyhodnocení je zamìøeno na
náklady, které mají nejvìt�í vliv na celkovou ekonomiku provádìných operací.

Klíèová slova
ekonomický vliv, soupravy na seèení TTP travních porostù

Title
Economy of farming on permanent grassland

Abstract
The aim of this paper is to present information about influence of individual cost items connected to farming on perma-
nent grassland (FPG). Three machines line used for FPG are compared. Evaluation of FPG is focused on costs. The cost
is main factor which is mostly effect economy of machinery operation.

Keywords
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Úvod
Zmìny v zemìdìlské politice zpùsobily zásadní zmìnu

v pøístupu k obhospodaøování travních porostù
v maloplo�ných a velkoplo�ných chránìných územích. Na
místech pøírodních rezervací a I. zón chránìných krajinných
oblastí a národních parkù je hlavním cílem ochrana ohro�e-
ných organismù, zejména rostlin a �ivoèichù. Naproti tomu
pomìrnì rozsáhlé plochy polopøirozených porostù ve vel-
koplo�ných chránìných územích (II.-IV. zóny a ochranných
pásem národních parkù a chránìných krajinných oblastí),
nelze pouze obhospodaøovat za úèelem zachování biodi-
versity, ale je zde nutno hledat kompromis mezi po�adavky
na ochranu pøírody a ekonomickým zpùsobem výroby ze-
mìdìlských produktù.

Materiál a metody
V pøíspìvku jsou uvedeny tøi soupravy, které zaji��ova-

ly seèení trvalých travních porostù na sledovaných po-
zemcích. Jedná se o  náklady soupravy NEW HOLLAND
TM 165 + �acího stroje KÜHN S.A. FC 300 GT, dále nákla-
dy soupravy JOHN DEERE 6910 + rotaèního �acího stro-
je PÖTTINGER CAT NOVA 215 CR a náklady soupravy
Zetor 8045 + �acího stroje John Deere 328.

Výpoèet dílèích slo�ek jednotkových nákladù se provádí
podle tabulky 1. Postupnì jsou posuzovány 3 uvedené
soupravy, které se li�í vstupními údaji charakteristickými
pro danou soupravu (energetický stroj, pracovní stroj a
odpovídající výkonnost soupravy). V tabulce 2 jsou uve-
deny jednotlivé nákladové ukazatele pøi technologii seèení
trvalých travních porostù.

Jejich pøehled pro vlastní poznání jednotlivých faktorù je
uveden v tabulce 3.

Výsledky a diskuse
Podíl jednotlivých slo�ek nákladù u jednotlivých sou-

prav vyjadøuje tabulka 4. Výstupy jsou uvedeny na obráz-
ku 1.

Z obrázku 1 je patrné, �e u jednotlivých souprav byly
odchylky v procentickém zastoupení jednotlivých jednot-
kových nákladù k celkovým jednotkovým nákladùm sou-
pravy. Jejich podrobnìj�ím studiem je zji�tìno, �e pomìr
mezi energetickými prostøedky u rùzných souprav je znaè-
nì odli�ný od pomìru mezi jejich jednotkovými náklady.
Podobné hodnocení lze dokumentovat i u pracovních stro-
jù. Jako hodnota 1 je v�dy zvolena varianta s nejni��í poøi-
zovací cenou a nejni��ími jednotkovými náklady (viz. ta-
bulka 5).

Z tabulky 5 je patrné, �e nová poøizovací cena nemusí
nutnì zvýraznit jednotkové náklady na energetický pro-
støedek, pokud tento prostøedek ve spojení s vhodným pra-
covním strojem bude mít dostateènou pracovní výkonnost
definované soupravy. Rovnì� u pracovních strojù je po-
mìr poøizovacích cen odli�ný od pomìru jednotkových ná-
kladù na tyto pracovní stroje.

Hodnoty z tabulky 5 jsou zobrazeny na obrázku 2 � Hod-
nocení souprav.
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Výpoèet dílèích slo�ek jednotkových nákladù 
Energetický zdroj Pracovní stroj 
Jednotkové náklady na...   Jednotkové náklady na...   
...amortizaci traktoru jNat=Ct/(Tot.rTt.hW08) ...amortizaci stroje jNas=Cs/(Tos.rW) 
...zúroèení traktoru jNut=Ct.ut/(2.100.rTt.hW08) ...zúroèení stroje jNus=Cs.us/(2.100.rW) 
...gará�ování traktoru jNgt=Smt.rNmt/(rTt.hW08) ...gará�ování stroje jNgs=Sms.rNms/rW 
...poplatky a poji�tì ní 
traktoru jNspt=Ct.pt/(rTt.hW08.100) 

...poplatky a poji�tì ní 
stroje jNsps=Cs.ps/(rW.100) 

...údr�bu a opravy traktoru jNot=jNat.kot ...údr�bu a opravy stroje jNos=jNas.kos 

...energii traktoru jNe=haQ.Ckn                -                 - 
 

Jednotkové náklady traktoru jE=jNat+jNut+jNspt+jNgt+jNot+jNe 
Jednotkové náklady stroje jS=jNas+jNus+jNsps+jNgs+jNos 

Jednotkové náklady na �ivou práci jNzp=(1+0,36).(hNzpt+n.hNzpo)/hW08 
 

Jednotkové náklady soupravy jNp=jE+jS+jNzp+jNzm+jNpm 
                   -                     - kde: jNzp = 0; jNzm = 0 

 

Tab.1: Výpoèet dílèích slo�ek jednotkových nákladù

Výpoèet nákladových ukazatelù pøi údr�bì  TTP - SEÈENÍ TTP 

Energetický zdroj   Jednotka 
NEW HOLLAND  
TM 165 

JOHN DEERE 
6910 

Zetor 8045 

Cena energetického prostøedku   (Ct) [Kè] 2 935 320 2 880 420 136 187 
Doba odepisování                       (Tot) [roky] 6 6 6 
Doba provozu za rok                  ( rTt) [Mth] 1 500 1 700 600 
Výkonnost soupravy                 (hW08) [ha.h-1] 1,72 1,91 1,69 
Úroèení vstupního kapitálu          (ut)   [%] 3 3 3 
Poji�tì ní                                       (pt) [%] 0,3 0,3 1,5 
Plocha na uskladnì ní                 ( Smt) [m2] 16 16 16 
Roèní náklady na uskladnì ní    (rNmt) [Kè.m-2.rok]            60 60 60 
Koeficient oprav                         (kot) [-] 0,5 0,4 0,5 
Spotøeba paliva                           (haQ) [l.ha-1] 14,48 5,408 8,23 
Cena nafty                                  (Ckn) [Kè.l-1] 23 23 23 

Pracovní stroj  Jednotka 
Rotaèní �ací stroj 
KÜHN S.A. FC 300 
GT 

Rotaèní �ací stroj 
PÖTTINGER CAT 
NOVA 215 CR 

�ací stroj 
John Deere 

328 

Cena stroje                                  (Cs) [Kè] 376 614 207 000 752 500 
Doba odepisování                       (Tos) [roky] 6 6 6 
Roèní výkonnost soupravy         (rW) [ha.rok-1] 200 200 250 
Úroèení vstupního kapitálu         (us) [%] 3 3 3 
Poji�tì ní                                       (ps) [%] 0,8 0,8 0,8 
Plocha na uskladnì ní                  (Sms) [m2] 10 12 12 
Roèní náklady na uskladnì ní    (rNms) [Kè.m-2.rok] 34 34 34 
Koeficient oprav                         (kos) [-] 0,8 0,9 1,2 
Mzdové náklady Jednotka Souprava 1 Souprava 2 Souprava 3 
Hodinová mzda traktoristy      (hNzpt) [Kè.h-1] 100 100 80 

 

Tab.2: Výpoèet nákladových ukazatelù

Pøehled výsledkù výpoètu nákladù 
Jednotkové náklady traktoru   (jE) [Kè.ha-1] 638,23 347,60 227,63 
Jednotkové náklady stroje        (jS) [Kè.ha-1] 609,59 353,60 1 173,98 
Jedn. náklady na �ivou práci  (jNzp) [Kè.ha-1] 79,07 71,20 64,38 
Celkové jednotkové náklady soupravy [Kè.ha-1]   1 326,89 772,40 1 466,0 
 

Tab.3: Pøehled výsledkù výpoètu nákladù
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Pøehled výsledkù výpoètu nákladù 
 Jednotka Souprava 1 Souprava 2 Souprava 3 
Jednotkové náklady traktoru   (jE) [%] 48,10 45,00 15,53 
Jednotkové náklady stroje        (jS) [%] 45,94 45,78 80,08 
Jedn. náklady na �ivou práci  (jN�p) [%] 5,96 9,22 4,39 
Celkové jednotkové náklady soupravy [%] 100,00 100,00 100,00 

 

Tab.4: Výpoèet nákladových ukazatelù
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Obr.1: Struktura nákladù na soupravy

Energetický prostøedek 
 Souprava 1 Souprava 2 Souprava 3 Pomì r 

Ct 2 935 320 2 880 420 136 187 21,6 21,2 1,0 
jE 638,23 347,6 227,63 3,1 2,9 1,0 

Pracovní stroj 
 Souprava 1 Souprava 2 Souprava 3  Pomì r 

Cs 376 614 207 000 752 500 1,8 1,0 3,6 
jS 609,59 353,6 1 173,98 1,0 1,0 1,7 

 

Tab.5: Výpoèet pomìrù mezi soupravami
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Z dal�ího hodnocení souprav vyplývá zastoupení jed-
notkových nákladù v závislosti na poøizovací cenì energe-

tického prostøedku a pracovního stroje. Hodnoty jsou uve-
deny v tabulce 6 a grafické znázornìní je na obrázku 3.

Energetický 
prostøedek 

Souprava 
1 

Souprava 
2 

Souprava 
3 

Pracovní 
stroj 

Souprava 
1 

Souprava 
2 

Souprava 
3  

Ct 2 935 320 2 880 420 136 187 Cs 376 614 207 000 752 500 
jE 638,23 347,6 227,63 jS 609,59 353,6 1 173,98 
% 0,02 0,01 0,17 % 0,16 0,17 0,16 

 

Tab. 6: Výpoèet jednotkových nákladù k poøizovacím cenám
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Obr.3: Hodnocení souprav

Vliv na ekonomiku provozu bude mít i velmi pohyblivá
cena pohonných hmot (poèítáno pro naftu). Spotøeba pali-
va jednotlivých souprav na 1 ha a odchylky cen jsou uve-

deny v tabulce 7. Odchylka je vyjádøena od nejlevnìj�í sou-
pravy. Výsledky jsou zpracovány na obrázku 4.

Náklady na PHM 
 Souprava 1 Souprava 2 Souprava 3 

Prùmì rná spotøeba     (l.ha-1) 14,48  5,408 8,23 
Cena nafty - 23            (Kè)  333,04 208,656 124,384 0 189,29 64,906 
                  - 26            (Kè) 376,48 235,872 140,608 0 213,98 73,372 
                  - 29            (Kè) 419,92 263,088 156,832 0 238,67 81,838 
                  - 32            (Kè) 463,36 290,304 173,056 0 263,36 90,304 

 

Obr.4: Náklady na PHM
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Závìr
Pro zlep�ení ekonomiky nasazení souprav je potøebné

volit, pokud mo�no, ze �ir�ího sortimentu energetických
prostøedkù a pracovních strojù tak, aby byla zaji�tìna mini-
mální hodnota jednotkových nákladù na soupravu. Rov-
nì� je potøeba pøihlí�et k výkonnosti soupravy, kterou je
souprava schopna docílit. Výkonnost soupravy ale bude
závislá na dal�ích faktorech, jakými je tøeba reliéf terénu,
svahovitost, velikost pozemku a  dal�í.

Z pøíspìvku je zøejmé, �e variabilita výsledných nákladù
na pracovní operace je �iroká a je tøeba v�dy peèlivì volit
nasazení souprav podle okam�itých podmínek
s pøihlédnutím na vybavenost technikou.

Dílèí  výsledky øe�ené problematiky by ly uvedeny v
(PLÍVA, 2005 a PLÍVA, 2006).

Poznatky uvedené v tomto èlánku byly získány pøi øe�e-
ní projektu 1G57004 �Komplexní metodické zabezpeèení údr�-
by trvalých travních porostù se zamìøením na oblasti se
specifickými podmínkami� podporovaném NAZV Praha.
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VLIV APLIKACE KOMPOSTU NA VÝNOS TRÁVY

M. Mimra 1), V.Altmann 1), D. Tomanová 2)

1) Èeská zemìdìlská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra vyu�ití strojù
2) Výzkumný ústav zemìdìlské techniky,v.v.i  Praha

Abstrakt
Tento èlánek popisuje výsledky, získané pøi aplikaci kompostu na trvalé travní porosty. Výsledky naznaèují, �e aplikace
kompostu mù�e být u�iteèná pro zvý�ení celkového výnosu trávy. Systematická aplikace kompostu mù�e také podporovat
zachování rovnováhy v bilanci �ivin, i v souvisejícím ekosystému a zlep�ovat druhovou stabilitu trav. Aplikace kompostu
nemìla v prvním roce jeho pou�ití vliv na zmìnu druhového slo�ení trav. Pøi analýzách pùdních vzorkù odebraných u
jednotlivých variant s aplikací kompostu a bez aplikace kompostu nebyl zji�tìn statisticky významný rozdíl u sledovaných
parametrù mezi jednotlivými variantami s aplikací a bez aplikace kompostu.

Klíèová slova
tráva, kompost, výnos

Title
Effect of compost application on grass yield

Abstract
This paper is presenting results obtained by compost application to permanent grassland. The results are shoving, that
application of compost can be useful for increasing of total grass yield. Also application of compost can help keep
balance in grass ecosystem and species stability of grass. Application of compost had no effect on species composition of
grass. No statistically significant results were obtained by analysing soil samples between different variants.

Keywords
grass, compost, yield

Úvod
Udr�ování trvalých travních porostù zahrnuje rùzné zpù-

soby péèe o tyto porosty, tak aby nedocházelo k zmìnám
jejich druhového slo�ení. Mimo mechanizované zásahy je
tøeba vìnovat pozornost té� udr�ení rovnováhy
v ekosystému a druhové stability porostu. Zpùsob skliznì
by mìl té� respektovat stanovi�tní po�adavky a rovnì� nej-
dùle�itìj�í plodiny, která je napø. pøedmìtem ochrany. Na-
pøíklad vojtì�ka vy�aduje, pro zvý�ení vytrvalosti porostu,
zakvetení alespoò jedné seèe a tedy úèelovou sklizeò píce
se sní�enou koncentrací �ivin a stravitelností pro býlo�rav-
ce. Kvalitu píce pøedev�ím ovlivòuje vý�iva porostu. Hno-
jení trvalých travních porostù vy��ími dávkami dusíkatých
hnojiv oddaluje vegetaèní fáze a zvy�uje podíl vlákniny
v píci. Tento zpùsob hnojení lze vyu�ít pøedev�ím u TTP,
kde se vy�aduje vysoká produkce. Naopak aplikace kom-
postù mù�e být vhodnou variantou pro ménì intenzivnì
vyu�ívané porosty.

Jak uvádí (1) souèástí trvalé péèe o trvalé travní porosty
je nejen pravidelné odstraòování biomasy seèením èi jejím
spásáním, ale rovnì� je dùle�ité navracení �ivin zpìt do
kolobìhu. Pøi jednostranném odèerpávání látek

z ekosystému TTP dochází postupnì k naru�ení látkové
a energetické rovnováhy, postupnému ochuzování stano-
vi�tì, poklesu druhové diverzity, produkèní a celkové de-
gradaci louky. Tradièním zpùsobem zachování vyrovnané
bilance �ivin bylo støídavé vyu�ívání travních porostù se-
èením s následnou sklizní sena (1�2 x roènì) a pozdìj�í pas-
tvou, pøípadnì hnojením organickými hnojivy
a zavla�ováním. Tento optimální zpùsob vyu�ívání luk v
horských oblastech postupnì zanikal a byl nahrazen po-
stupy, které vedou k vý�e zmínìným degradaèním proce-
sùm. V dne�ní situaci lze zvolit náhradní øe�ení vyu�ití skli-
zené travní hmoty a udr�ení dostateèného mno�ství �ivin
na stanovi�tích  zalo�ením kompostù a jejich aplikací na
luèní porosty. Vyzrálý kompost je pøirozeným hnojivem a
zdrojem organických látek, potøebných pro tvorbu a udr�ení
dostateèného mno�ství  humusových látek, pøedev�ím hu-
minových kyselin, pøístupných v pùdním prostøedí pro rost-
liny.

Podle (2) travní hmota má optimální chemické slo�ení pro
kompostování. Je to zejména její pomìr uhlíku a dusíku
(C:N), který se pohybuje v rozmezí 18 � 35 : 1. U��í pomìr je
u seèí mladé trávy, vy��í hodnoty pomìru C:N (30-40 : 1)
jsou u trav vysemenìných, u vytrvalých porostù a u staøi-
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ny. Pro kompostování jsou nepøíznivé nìkteré fyzikální
vlastnosti  travní fytomasa, zejména znaènì redukovatelná
objemová hmotnost trávy (pøepoètená na su�inu). Tato
vlastnost zpùsobuje obtí�né míchání trávy s nìkterými dal-
�ími pøídavky a v prùbìhu zrání velkou objemovou redukci
zrajícího kompostu. Travní bioomasa neobsahuje vhodnou
mikroflóru pro vlastní kompostování. Pøi nedostateèné ho-
mogenizaci trávy s dal�ími pøídavky vznikají ve spodních
vrstvách  anaerobní  zóny stlaèené fytomasy, kde
v dùsledku toho pak probíhá napø. hnití trávy, provázené
zápachem.

Materiál a metody
Na podzim roku 2005 byly zalo�eny maloparcelní pokusy

s opakováním variant. v osmi variantách (viz. tab. è. 1).
Pokusné pozemky se nacházejí ve Východoèeském kraji,
v obilnáøské výrobní oblasti s nadmoøskou vý�kou okolo
320 metrù. Prùmìrné roèní srá�ky v této oblasti èiní 469 mm

a prùmìrná teplota je 13,3 °C. Pokusný pozemek lze charak-
terizovat jako rovinný, pùda je zde hlinitá, pH pùdy 7,0,
redukovaná objemová hmotnost pùdy byla 1,36 g.cm-3.
V prùbìhu roku byly pøipraveny jednotlivé druhy kompos-
tu (viz tabulka 1). Na podzim byla provedena aplikace kom-
postu v dávce 10 t.ha-1 na povrch pozemku. Následnì na
jaøe byla provedena druhá aplikace kompostu, a to v dávce
20 t.ha-1 rovnì� i nyní na povrch pozemku se souèasným
uhrabáním povrchu parcel. Mimo aplikace rùzných druhù
kompostu ve stejné dávce nebylo k jednotlivým variantám
aplikováno �ádné jiné hnojivo. Pokusy byly uspoøádány
v blocích o výmìøe 10 m2 s opakováním variant. Pøehled
variant aplikovaných kompostù (jejich surovinového slo-
�ení) pøi tomto pokusu ukazuje následující tabulka 1. Jako
kontrolní byla brána varianta bez aplikace kompostu, ke
které bylo provádìno srovnávání. Po ka�dé seèi byla ve�-
kerá poseèená tráva zvá�ena. Vzorky pùdy byly odebrány
na podzim z povrchové pùdní vrstvy.

Varianta 
pokusu 

Aplikovaná dávka a materiál (slo�ení kompostu) 

A kontrolní varianta � bez aplikace hnojení kompostem 
B kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 75 %, piliny 15 %, zemina 10 %) 
C kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 65 %, chlévský hnùj 20 %, zemina 5 %) 
D kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 60 %, listí 10 %, �tì pka 20 %, zemina 10 %) 
E Kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 40 %, staøina 20 %, listí 10 %, slepièí trus 10 %, 

piliny 10 %; zemina 10 %) 
F kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 50 %, odpad ze zahrádky 30 %, stromová kùra drcená 

10 %, zemina 10 %) 
G kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 50 %, drcená kùra z borovice 10 %, piliny 10 %, 

králièí hnùj 20 %, zemina 10 %) 
H kompost (10 + 20 t.ha-1) � (tráva 60 %, piliny 10 %, koòský hnùj 20 %, zemina 10 %) 

 

Tab. 1: Varianty pokusù � aplikované dávky a surovinové slo�ení aplikovaného kompostu

Výsledky a diskuse
Tabulka 2 uvádí výsledku rozboru vzorkù z povrchové

vrstvy pùdy. Vzhledem ke skuteènosti, �e do�lo k analýze
pùdních vzorkù s èasovým zpo�dìním a tudí� k jejich vy-
sýchání, nemají hodnoty su�iny a vlhkosti relevantní vy-
povídací hodnotu. U obsahu popelovin bylo dosa�eno
u variant, kde byl aplikován kompost minimální hodnoty
76,83 % u varianty A a maximální hodnoty 97,27 % u vari-
anty B, pøièem� prùmìrná hodnota byl 89,98 %. U kontrolní
varianty byla zji�tìna hodnota 95,72 %, av�ak tato hodno-
ta se významnì statisticky neli�ila na hladinì významnosti
a = 0,05 od ostatních variant. U obsahu spalitelných látek
bylo dosa�eno u variant, kde byl aplikován kompost mini-
mální hodnoty 4,3, a maximální hodnoty 27,3, pøièem� prù-
mìrná hodnota èinila 14,93. U kontrolní varianty A èinila
hodnota 4,28, (co� je jen o 0,02 ménì, ne� dosa�ená mini-
mální hodnota u variant, kde bylo pou�ito kompostu) pøi-
èem� tato hodnota nebyla výraznì statisticky ni��í, ne� do-

sa�ené hodnoty u ostatních variant. U obsahu N v su�inì
bylo dosa�eno u variant, kde byl pou�it kompost minimální
hodnoty 0,18, maximální hodnoty 0,89 a prùmìrné hodnoty
0,51. U kontrolní varianty tato hodnota èinila 0,18 % a od-
povídala minimální hodnotì dosa�ené u variant, kde bylo
pou�ito kompostu. U pH bylo u variant s kompostem dosa-
�ené  minimum 6,81,  maximum 7,18 a prùmìrná hodnota
6,98. U kontrolní varianty èinilo pH 6,73, co� bylo o 0,08
ménì, ne� minimální hodnota u variant, kde bylo pou�ito
kompostu. Av�ak tento rozdíl nebyl statisticky významným.
U variant, kde bylo pou�ito kompostu, byla minimální hod-
nota  pomìru  C:N 11,94, maximální hodnota 18,7 a prùmìr-
ná hodnota 13,96. U kontrolní varianty hodnota pH èinila
11,89, co� bylo o 0,06 ménì, ne� minimální hodnota u vari-
ant, kde byl aplikován kompost.  Aplikací  kompostù
v celkové dávce 30 t.ha-1 nedo�lo k statisticky významným
zmìnám u odebraných vzorkù pùd oproti variantì bez apli-
kace kompostu.
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Tab. 2: Výsledky rozboru pùdních vzorkù

varianta su�ina % vlhkost % popel % spal. látky N v su�.% pH C:N 
A 78,7 21,3 95,72 4,28 0,18 6,734 11,89 
B 82,47 17,53 97,27 27,3 0,73 6,81 18,70 
C 65,13 34,87 88,2 11,8 0,45 7,096 13,11 
D 48,43 51,57 76,83 23,17 0,89 7,183 13,02 
E 78,58 21,42 95,7 4,3 0,18 6,855 11,94 
F 85,92 14,08 91,92 8,08 0,31 6,94 13,03 

 

Seè byla provádìna prstovou �ací li�tou a ve�kerá pose-
èená hmota byla po sklizni z jednotlivých parcel shrabána a
zvá�ena. Pøepoètené prùmìrné výnosy u jednotlivých vari-
ant, pøipadající na jeden hektar, uvádí následující tabulka 3.
U první seèe bylo dosa�eno u variant, kde byl aplikován
kompost minimálního výnosu 2,31 t.ha-1, maximálního vý-
nosu 2,52 t.ha-1 a prùmìrného výnosu 2,42 t.ha-1. U kontrolní
varianty byl výnos 1,82 t.ha-1, co� bylo 75,14 % prùmìrné-
ho výnosu, dosa�eného u variant, kde byl aplikován kom-
post. U druhé seèe byl u variant s aplikovaným kompostem
minimální výnos 2,02 t.ha-1, maximální výnos 2,31 t.ha-1

a prùmìrný výnos 2,17 t.ha-1. U varianty A èinil dosa�ený
výnos 1,64 t.ha-1, co� èiní 75,44 % prùmìrného výnosu va-
riant, u nich� byl aplikován kompost. Pøi tøetí seèi byl mini-
mální výnos u pokusných variant 1,6 t.ha-1, maximální vý-
nos 2,02 t.ha-1 a prùmìrná hodnota èinila 1,78 t.ha-1. U kon-
trolní varianty èinil výnos 1,21 t.ha-1, co� bylo 67,37 % prù-

mìrného výnosu variant s aplikovaným kompostem.
Z hlediska celkového výnosu se nejlépe umístila varianta
C s výnosem 6,85 t.ha-1 a druhá byla varianta D s výnosem
6,44 t.ha-1. Varianty, u kterých byl aplikován kompost, do-
sáhly celkového výnosu od 6,12 do 6,85 t.ha-1, pøièem� prù-
mìrný výnos èinil 6,39 t.ha-1 a medián je 6,32 t.ha-1. Dal�í
charakteristiky tohoto souboru jsou následující: rozptyl
0,079; smìrodatná odchylka 0,282; rozdíl mezi maximem
a minimem 0,73; �pièatost 1,96 a �ikmost 1,33. U kontrolní
varianty bylo dosa�eno celkového výnosu 4,67 t.ha-1, co�
je oproti prùmìrné hodnotì, dosa�ené u variant s aplikací
kompostu, rozdíl 1,72 t.ha-1 a èiní 73,06 % prùmìrného vý-
nosu variant s aplikovaným kompostem. Tento rozdíl byl
na hladinì významnosti a = 0,05 statisticky významným.

varianta 1. seè 2. seè 3. seè celkem poøadí 
A 1,82 1,64 1,21 4,67 6 
B 2,31 2,20 1,72 6,23 4 
C 2,52 2,31 2,02 6,85 1 
D 2,43 2,20 1,81 6,44 2 
E 2,38 2,14 1,60 6,12 5 
F 2,47 2,02 1,83 6,32 3 

 

Tab. 3: Výnos travní hmoty (t.ha-1)

Závìr
U provedených pokusù nebyl prokázán statisticky význam-
ný rozdíl u vzorkù pùdy mezi variantami s aplikací kompos-
tu a bez aplikace kompostu na povrch pùdy u trvalých trav-
ních porostù. Pøíèinou mù�e být odèerpání èásti �ivin
v prùbìhu vegetace, jako� i dávka aplikovaného kompos-
tu, která není dostateèná na výrazné zmìny ve slo�ení pùdy.
Rovnì� pøi aplikaci kompostu na povrch pùdy mù�e dochá-

zet k rychlej�í oxidaci aplikovaného materiálu. Aplikace
kompostu v�ak mìla vliv na celkový výnos travní hmoty,
kdy po aplikaci kompostu do�lo k zvý�ení výnosu, co� mù�e
být zpùsobeno právì doplnìním �ivin.
Z fytocenologického hlediska první rok po aplikaci kom-
postu nebyly pozorovány �ádné zmìny v rostlinném spo-
leèenstvu trav. Tyto zmìny bývají ov�em pozvolnìj�í, pro-
to bude nutné v pozorování dále pokraèovat.
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ÚDR�BA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÙ (TTP) NA EXPERIMENTÁLNÍCH
LOKALITÁCH V KRKONO�ÍCH

V. Hájková 1), M. Kollárová 2), P. Plíva 2)

1)Èeská zemìdìlská univerzita v Praze
2)Výzkumný ústav zemìdìlské techniky,v.v.i.

Abstrakt
Trvalé travní  porosty jsou nedílnou souèástí  kostry ekologické stability zemìdìlské krajiny. Neudr�ované nebo nesprávnì
o�etøované porosty výraznì mìní ráz krajiny, sni�ují její atraktivnost i z hlediska rekreaèního vyu�ití.
Experimentální lokality, na kterých byla sledována seè TTP se nacházejí na území Krkono�ského národního parku. Zpùsob
obhospodaøování a údr�by TTP je specifický vzhledem k pøírodním charakteristikám lokalit i z hlediska jejich polohy na
území Krkono�ského národního parku.

Klíèová slova
Trvalé travní porosty, chránìné území, ekonomická nároènost seèe TTP

Title
Pernament  grassland maintenance on experimental localities in krkono�e

Abstract
Permanent grasslands are integral part of agricultural landscapes ecological stability frame. Uncared for, or wrong
maintain grasslands change markedly the landscapes character and decline her recreation potential.
Experimental locations in which was monitored the permanent grassland felling are situated in Krkono�e National
Park.
Maintenance and upkeep technique is specific with regard to locations natural characteristics and with regard to their
position in Krkono�e National Park.

Keywords
permanent grasslands, protected territory, heftiness filling of permanent grassla

Úvod
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 odli�ným
zpùsobem obhospodaøování � kosení, pastva.

Podle údajù Èeského úøadu zemìmìøického a katastrální-
ho èinila celková výmìra TTP v roce 2004   971 748 ha.

Plocha TTP v systému ekologického zemìdìlství v Èeské
republice je 235 379 ha, tj. 89,4% z celkové výmìry pùdy
v systému ekologického zemìdìlství (19,7 tis. ha tvoøí orná
pùda, tj. 7,5% .

V�echny experimentální lokality, popisované v tomto
sdìlení, se nacházejí na území Libereckého kraje.

Plocha TTP na území Libereckého kraje je 63 345 ha, tj.
19,7% celkové výmìry pùdy. Celkovou bilanci pùdy
v Libereckém kraji uvádí tabulka 1 a obrázek 1 (Zpráva o
stavu zemìdìlství).

Vzhledem k tomu, �e èást plochy Libereckého kraje se
nachází na území KRNAP, je dùle�ité, aby ve�kerá i  zemì-
dìlská èinnost byla v souladu s �Plánem péèe KRNAP�.

V zemìdìlství je potøeba uplatòovat vhodný manage-
ment, co� by mìlo ve svém dùsledku vést pøinejmen�ím k
zachování dosavadního stavu v krajinì. Dále je potøeba
dùslednì dodr�ovat lesní hospodáøský plán (LHP), napl-
òovat zásady hospodaøení v zónách 1., 2., 3. a plány na
obnovu krkono�ských lesù.
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2004 
DRUH PÙDY 

ha % 

Zemì dì lská pùda celkem 140 628 44,5 

z toho:      orná pùda 69 374 21,9 

                 TTP 62 345 19,7 

Nezemì dì lská pùda celkem 175 618 55,5 

z toho:      lesní pùda 139 890 44,2 

                 vodní plochy 4 787 1,5 

Celková výmì ra 316 300 

 
100 

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

(Zdroj: Strategie TUR Libereckého kraje. Praha, kvìten 2005)

trvalé travní 

plochy

43%

ovocné sady

1%

zahrady

5%

orná pùda

51%

(Zdroj: Strategie TUR Libereckého kraje. Praha, kvìten 2005)

Obr. 1: Bilance zemìdìlské pùdy Libereckého kraje

Materiál a metodika
Lokalita Vítkovice (Janova Hora)

Experimentální  lokalita Janova Hora se nachází v k.ú.
Vítkovice v Krkono�ích a je ve vlastnictví a správì farmy
HUCUL.  Farma HUCUL hospodaøí v západní èásti Krko-
no� na rozloze cca 232 ha zemìdìlské pùdy, pøevá�nì luk a
pastvin, zaøazených do ekologického systému hospodaøe-
ní. V�echny pozemky le�í v III. a II. ochranném pásmu KR-
NAP. Farma  je zamìøena na chov huculských koní a k tomu
má  pøimìøenou  rostlinnou výrobu.  Doplòujícími èinnost-
mi jsou agroturistika, provoz penzionu, obèerstvení a smluv-

Technické vybavení farmy:
· �ací stroj Reform metrac 3003 S
· Traktor Zetor 7011
· Traktor Same 110
· Bubnový �ací stroj CM 164
· Lis Volagri Pony 110 CS  se speciální úpravou brzd

ní sklizeò pozemku pro dal�í subjekty. Na obrázcích 2 a 3
jsou zobrazeny stroje pou�ívané pro údr�bu TTP.
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Obr. 2:  Traktor Zetor 7011,                                       Obr. 3: Mulèovaè VARI Hurricane F-700
             bubnový �ací stroj CM 164

�ací stroj CM 164 
Pracovní zábì r (m) 1,6 

Hmotnost (kg) 450 
Délka (mm) 1442 
�íøka (mm) 3140 
Vý�ka (mm) 1150 
�ací bubny (ks) 2 
No�e na buben (ks) 3 
Otáèky VH (ot./min.) 540 
Vý�ka strni�tì  (mm) 40- 80 
Výkonnost cca (ha/h) 2,1 
Ta�ný prostøedek (kW) 40 

 

 Zetor 7011 Zetor 7245 
  Náhon na pøední nápravu  
objem motoru (cm3) 3595 3595 
výkon motoru (kW) 44,5 44,5 
poèet válcù (ks.) 4 4 
délka (mm) 3775 3775 
�íøka (mm) 1875 1980 
vý�ka (mm) 2665 2690 
hmotnost (kg) 3590 3165 

 

Tab.2 : �ací stroj CM 164 Agrostroj
            Pelhøimov Tab.3 : Traktory � technická data

Kombinovaný lis s balièkou WOLAGRI PONY 100 
Délka stroje (mm) 5100 
�íøka stroje (mm) 2500 
Vý�ka stroje (mm) 2070 
Hmotnost  
�íøka sbì raèe (mm) 1500 
Rozmì r balíkù (cm) 100x100 
Poèet no�ù (ks) 10 
Prùmì r rotoru (mm) 420 
Folie (mm) 2x750 

 

Tab.4:  Kombinovaný lis s balièkou WOLAGRI PONY 100
   - technická data

Technická data k jednotlivým strojùm jsou uvedeny v tabulkách 2 - 4.

V lokalitì  byla sledována ekonomická nároènost seèe
TTP.  Seè byla provedena na celkové plo�e 2,8 ha.
Pro seèení TTP byl vyu�it:

- bubnový �ací stroj CM 164 (obr. 2)
- traktor Zetor 7011

Na èásti plochy (cca 168 m2) byl odzkou�en mulèovaè
VARI Hurricane F-700 (obr. 3)  a mulèovaè VARI Hurricane
F-530 (plocha 200 m2).

Technická data k mulèovaèùm uvádí tabulka 5.
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Mulèovaèe- technická data 
 Mulèovaè Hurricane F-530 Mulèovaè Hurricane F-700 
Délka (mm) 1600 2037 
�íøka (mm) 620 744 
Vý�ka (mm) 1155 1210 
Hmotnost (kg) 75 135 
Max. �íøka zábìru (cm) 53,3 68 
Vý�ka nastavení �acího no�e (cm) 5, 8 (2 polohy) 6- 14 (6 poloh) 
Otáèky no�e pøi max.otáèkách motoru 
(min-1) 

2481 m-1 2300 

Obvodová rychlost no�e pøi max. 
otáèkách motoru (m.s-1) 

69,2 82 

Pojezdová rychlost (km.h-1) 2,17 1,5- 2,0- 2,3- 3,0- 6,5- R3,0 
Plo�ný výkon stroje (m2.h-1) Max. 1000 1000- 4400 
   
Motor- typ, výkon  Honda GCV 160, 5,5 HP Honda GXV 340, 6,0 HP 
Rozmìr pøedních kol 3,50- 8,00 traktorový desén  220/20, bezdu�ová 
Rozmìr zadních kol   16x 6,5- 8 traktorový desén  

 

Tab.5: Mulèovaè F- 700 a F- 530 technická data

Lokalita Vla�ské  Boudy
 Lokalita se nachází na území horské farmy Sosna.  Farma

le�í v nadmoøské vý�ce 1020 m n.m.
  Lokalita spadá do katastru obce Pec pod Snì�kou, na-

cházející se v severozápadní èásti okresu Trutnov. Farma
zabezpeèuje údr�bu 11 ha pùdy. Kromì 1ha se v�echny
plochy nacházejí v 3. zónì KRNAPu. Na farmì chovají 6
krav, 1 tele a 1 konì, 5 ovcí.

Farma se - kromì obhospodaøování luk - vìnuje také vý-
robì mléèných produktù, provozu obèerstvení  a ubytová-
ní.

Na obrázcích è. 4 a è. 5  je zobrazen pou�itý �ací stroj na
dané lokalitì a výsledný porost po seèení..

Obr. 4: �ací stroj Reform 216 KL                                 Obr. 5: Poseèená lokalita

Technické vybavení farmy:
· Traktor Zetor 7745
· �ací stroj Reform 216 KL � prstová �ací li�ta

Technická data k �acímu stroji uvádí tabulka 6.
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Reform 216 KL-  technická data 
Motor  4- taktní  
Objem motoru (cm3) 145  
Výkon motoru (kW) 4 
Spojka Suchá, tøecí, ku�elová,  
Pøevodovka mechanická 
Rychlost   
Hmotnost (kg) 120 

 

Tab. 6:  Reform 216 KL-  technická data

Na lokalitì byla sledována seè TTP. TTP je zaøazen do
kategorie pastvina, ale z dùvodu vysoké vlhkosti pozemku
byl v roce 2006 spásán jenom z malé èásti a zbytek byl po-
sekán. Seè byla provedena na celkové plo�e 0,2 ha.

 
Operace Název Seè  Sbìr a balení  

travní hmoty 

Typ 
traktor  
ZETOR 7011 

 Energetický prostøedek 
(zdroj) 

Poèet 1 1 

Název �ací stroj  
Kombinovaný lis 
s balièkou 

Poèet 1 1 

So
up

ra
va

 

 
Pracovní 
stroj 

Znaèka CM 164 WOLAGRI PONY 100 
Øidiè 1 1 
Obsluha 1 1 

Poèet 
obsluhujících 

Ostatní 1 1 
Výkonnost W02  (t, ha.h-1) 0,5904  

Exploataèní údaje 
výkon motoru (kW)  44,5  
zábìr (m)  1,5  
prùmìrná vý�ka seèe (m)  40-80  
rozmìry balíkù (cm)   100x100 

Výsledky
Výsledky ekonomického hodnocení seèe TTP na obou

experimentálních  lokalitách  v  Krkono�ích uvádí tabulky
7 a 8.

Tab. 7: Výsledky ekonomického hodnocení údr�by TTP- lokalita Janova Hora

 
Operace Název Seè  Sbìr a balení 

travní hmoty 
Typ - - Energetický prostøedek 

(zdroj) Poèet - - 
Název �ací stroj Obraceè píce 
Poèet 1 1 So

up
ra

va
 

 
Pracovní  
stroj Znaèka REFORM 216KL REFORM M12 

Øidiè 1 1 
Obsluha 1 1 

Poèet 
obsluhujících 

Ostatní 1 1 
Výkonnost W02  (t, ha.h-1) 0,22 0,1818 

Exploataèní údaje 
Výkon motoru (kW)  4  
Hmotnost (kg)  120  
Zábìr (m)   1,2 

Tab. 8: Výsledky ekonomického hodnocení údr�by TTP- lokalita Vla�ské boudy
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Komentáø k provedeným  operacím::
Mìøení spotøeby paliva bylo provádìno metodou �Dopl-

òování nádr�e po provedení dané operace�, pøi které byly
peèlivì dodr�ovány zásady pro doplòování PHM - doplòo-
vat nádr� na stejném místì, pøi stejné poloze energetického
prostøedku po pomyslnou rysku, pou�ívat ocejchovaný
odmìrný válec, vylouèíme ztráty rozlitím PHM. Pro ka�dou
operaci byly vypracovány èasové snímky.

Pøi mulèování TTP mulèovaèem VARI HURRICANE F
700 do�lo v prùbìhu mìøení nìkolikrát k poru�e mulèova-
èe. Namìøené hodnoty je proto nutné opìtovnì ovìøit.

Závìr
U technologií pro údr�bu a zpracování zbytkové bioma-

sy má velký vliv na ekonomické výsledky celé technologie
pøedev�ím cena mechanizovaných prací. Pøi vyu�ívání tech-
niky je nutno brát na zøetel technickou úroveò, výkonnost,
poøizovací cenu, zpùsob poøízení, dobu pou�ívání a nákla-
dy na provoz stroje. Zmìnou tìchto a mnoha dal�ích para-
metrù lze ovlivòovat ekonomické výsledky provozu stroje
nebo strojní linky.

Rozvoji technologií pro údr�bu TTP brání pøedev�ím vy-
soké investièní náklady na poøízení strojù pro tyto techno-
logie. Aby se mohly technologie pro údr�bu TTP a krajiny
uplatnit vìt�í mìrou, je nutná podpora ze strany státu.

Na výkonnost souprav pøi údr�bì TTP má velký vliv tvar,
velikost, èlenitost (výskyt kamenù, remízkù atd.) a sklon
pozemku. Rovnì� tyto parametry je nutné zvá�it pøed navr-
�ením vhodné techniky a technologie údr�by TTP.

V pøí�tím roku øe�ení projektu bude na experimentálních
lokalitách pokraèovat sledování ekonomické nároènosti
údr�by TTP a pro jednotlivé lokality budou navr�eny vhod-
né strojní sestavy. Pøedbì�né výsledky byly publikovány
v  (KOLLÁROVÁ et al.,2007).

Poznatky uvedené v tomto pøíspìvku byly získány
v rámci øe�ení projektu 1G57004 �Komplexní metodické
zabezpeèení údr�by trvalých trávních porostù pro zlep�e-
ní ekologické stability v zemìdìlské krajinì se zamìøe-
ním na oblasti se specifickými podmínkami �.
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EKONOMICKÉ ZABEZPEÈENÍ ÚDR�BY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÙ V MÉNÌ
PØÍZNIVÝCH OBLASTECH

P. Stonawská
TF, katedra vyu�ití strojù, Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

Abstrakt
Obhospodaøování trvalých travních porostù v horských oblastech omezuje pøíli� krátká vegetaèní doba a nadmìrné nákla-
dy dané pøekonáváním pøíli� strmých svahù. Standardní mechanizace má svahovou dostupnost do 12 stupòù.  Svahovitost,
terénní nerovnosti, kvalita práce a �patné pøístupové cesty omezují pou�ití univerzálních mechanizaèních prostøedkù pro
rovinaté oblasti a vy�aduje to jejich úpravu pro práci na svahu a nebo vývoj speciálních strojù pro svahy. U tìchto strojù se
dají øe�it bezpeènostní i provozní problémy, ale za cenu vy��ích výrobních nákladù. Opatøení k podpoøe hospodaøení
v ménì pøíznivých oblastech je jedno z nejstar�ích opatøení k podpoøe rozvoje venkova.

Klíèová slova
obhospodaøování trvalých travních porostù, ménì pøíznivé oblasti, podpora

Abstract
Sustained grasslands mainenance in mountain regions hold under too short growing season and excess expense given to
negotiation too sheer slopes. Standard mechanization has slope availability to the 12 degree. Steep land, cross - country
unevenness, quality work and bad access roads hold under using universal means of mechanization for straight areas
and requires it their adjustment for work on slope and or development special machinery for brae. By these farm machi-
nery give solve security also operational problems, but at the expense of highers production costs. Arrangements for
support economy in less favoured areas is one from oldest arrangements to support development country.

Key words
sustained grasslands mainenance, less favoured areas, regulation

Title
Economic support of sustained grasslands maintenance in less-favoured areas

Úvod
Vymezení ménì pøíznivých oblastí od roku 2007 v ÈR

Specifická je problematika urèení sva�itosti území. Sva�i-
tost je udávána v procentech a vychází ve vìt�inì zemí
z digitálního modelu terénu. V ÈR se pro úèely vymezení
horské oblasti do konce roku 2006 pracovalo s kategorií
sklonitosti, vyjádøené ve stupních a vycházelo se z bonitace
zemìdìlského pùdního fondu. Sklonitost v kombinaci
s expozicí vyjadøuje ètvrtá èíslice kódù BPEJ.

Ukazatel sva�itosti, vycházející z celkové plochy území,
je v zemích EU pøísnìj�í, ne� v ÈR. Èeské republice byla
udìlena v tomto ohledu výjimka s tím, �e nebyla k dispozici
jiná data ne� BPEJ. Porovnání uvedených dvou rùzných
zpùsobù urèení této topografické charakteristiky území
uvádí tabulka 1. Nespornou výhodou urèení ukazatele sva-
�itosti na celé území je jeho stabilita, nebo� se nemìní po
ka�dé zmìnì ve vyu�ívání pùdy (napø. zalesnìní, zatravnì-
ní) a zohledòuje i obtí�nost pøesunu napø. zemìdìlské tech-
niky ve sva�itém území.

Materiál a metody
Oblasti s environmentálními omezeními (znaèení E) �
stanovené dle èlánku 16 naøízení  Rady (ES) è. 1257/1999.
§ Oblasti, dle smìrnice  Rady è. 92/43 EHS,  uvedené

na  seznamu schváleném Evropskou Komisí,  které
se nacházejí v rámci 1. zóny národních parkù a chrá-
nìných krajinných oblastí. V tìchto oblastech je za-
kázáno aplikovat hnojiva.

Podpory na opatøení �Ménì pøíznivé oblasti a oblasti
s ekologickými omezeními� jsou vypláceny na trvalé travní
porosty, sazba je diferencovaná podle typu znevýhodnìní
a je - na rozdíl od pøedchozího období - pevná po celé pro-
gramové období. Vyrovnávací pøíspìvky mají nejen cha-
rakter ekonomicko-sociálních podpor, smìøujících k udr�ení
pøíjmové stability zemìdìlcù, hospodaøících v hor�ích pøí-
rodních podmínkách, ale také povahu restrukturalizaèního
opatøení, které podporuje chov skotu a dal�ích zvíøat, vyu-
�ívajících travní porosty [1]. Na obrázku è. 1 je zobrazena
výzkumná lokalita z této oblasti.
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 ÈR EU 
Termín sklonitost sva�itost 

Základna pro stanovení jen zemì dì lská pùda celé území 
Jednotka stupnì  % 

Úroveò kriteria nad (minimum) 7o 15% 
Vyjádøeno v %, ve stupních 12,30% 8,32o 

 

Tab. 1: Porovnání ukazatelù pro vyjádøení kriteria vysoké sva�itosti území v EU a ÈR

 

 Obr. 1: Výzkumná lokalita

Výsledky a diskuse
1. Vhodné energetické prostøedky

Existují speciální kolové traktory èi nosièe náøadí, které
lze pou�ít a� do svahu o sklonu 16°. V tìchto podmínkách
není limitující pøeklopení traktoru, ale po�kození porostu
pneumatikami, co� vede ke sní�ení výnosù, zneèi�tìní píce,
vy��ímu zaplevelení a erozi. Pro tyto svahy je vhodná dvou-
nápravová �ací a pøepravní (manipulaèní) technika, která je
charakteristická nízkým tì�i�tìm i svìtlostí rámu a adekvát-
ním rozchodem kol. Tato technika musí mít dobrou øiditel-
nost, vynikající brzdy a pneumatiky, které nepo�kodí travní
porost. Vysoký nárùst toèivého momentu, snadné a opti-
mální øazení rychlostí jsou velmi dùle�ité pro bezpeènou
jízdu na svazích. Na obrázku è. 2 je zobrazen speciální kolo-
vý traktor od firmy Aebi.

2. Ekonomika
Vý�e uvedené speciální stroje ji� dosáhly velmi vysoký

technický standard. Nicménì se jedná o velmi drahou tech-
niku ve srovnání s tradièními zemìdìlskými stroji a trakto-

ry. Napø. dvounápravový samojízdný pøepravní vùz
s výkonem motoru 55 kW,  vèetnì plnícího zaøízení, stojí
cca 68 000,- Euro. Cena dvounápravového samojízdného
�acího stroje s výkonem motoru 50 kW pøijde na cca 55
000,- Euro. Navíc zemìdìlské podniky v horských oblas-
tech jsou dosti malé v relaci k tìmto cenám zemìdìlské
mechanizace. Pøi garanci vy��ího vyu�ití uvedených strojù
by je mìlo vyu�ívat více firem. Na druhou stranu i pracovní
síla, zvlá�tì v tìchto regionech a v daných podmínkách, je
velmi drahá. To znamená, �e jedinì bezpeèná mechanizace,
která je �etrná k �ivotnímu prostøedí, je nezbytným pøedpo-
kladem odpovídajícího zemìdìlství a udr�ování  vysoko-
horské krajiny.

3. Podpora pro ménì pøíznivé oblasti
Zemìdìlské vyu�ívání pùdy v ménì pøíznivých podmín-

kách (dále LFA) bylo v Èeské republice dlouhodobì pod-
porováno diferencovanými pøíplatky, daòovými úlevami i
jiným zvýhodnìním.

Od roku 2000 byl zakotven v Naøízení vlády 505/2000 Sb.
systém pomoci zemìdìlcùm, hospodaøícím v ménì pøízni-
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Obr. 2: Aebi Terratrac

vých podmínkách a  byl pøizpùsoben  kriteriím EU
(s výjimkou demografických kriterií). Cílem bylo udr�ení
kulturní venkovské krajiny støedoevropského charakteru a
jejího osídlení v ménì pøíznivých oblastech. Prostøedkem
bylo èásteèné vyrovnání �ztráty z hospodaøení� subjektùm,
hospodaøícím v tìchto oblastech. Vyrovnávací pøíplatek byl
poskytován na hektar obhospodaøovaných travních po-
rostù. Sazby vyrovnávacího pøíspìvku nebyly dlouhodo-
bì pevné, ale mìnily se podle vý�e vyèlenìných finanè-
ních prostøedkù ze státního rozpoètu v daném roce.

V roce 2004, po vstupu ÈR do EU, byl systém pomoci
zemìdìlcùm,  hospodaøícím v ménì  pøíznivých podmín-
kách, plnì podøízen kriteriím NR (EC) 1257/1999. Nadále je
vyrovnávací pøíspìvek poskytován jen na hektar travních
porostù, sazba je diferencovaná podle typu znevýhodnìní
a je pevná po celé programové období a za podmínek, �e
zemìdìlci:
§ obhospodaøují minimální plochu pùdy, která se de-

finuje,
§ se zavá�ou provádìt  zemìdìlskou èinnost v ménì

pøíznivé  oblasti po dobu alespoò pìti let od  první
platby vyrovnávacího pøíspìvku

§ pou�ívají obvyklé správné postupy  zemìdìlského
hospodaøení  v souladu s ochranou �ivotního pro-
støedí a zachováním venkova, zejména prostøednic-
tvím udr�itelného zemìdìlství.

Vyrovnávací pøíspìvky se nále�itì rozli�ují s ohledem na:
§ situaci a vývoj cílù typických pro region,
§ záva�nost jakékoliv stálé pøirozené nevýhody, ovliv-

òující zemìdìlskou èinnost,
§ zvlá�tní problémy prostøedí, které musí být vyøe�e-

ny, pokud je to vhodné,
§ typ produkce, a pokud je to vhodné, hospodáøskou

strukturu zemìdìlského podniku [2].
Sazba je stanovena v rozmezí od 25 EUR na ha do 200 EUR

na ha. Doposud byla maximální hranice kompenzaèních pla-
teb stejná pro v�echny typy LFA. Nyní mezi jednotlivými
zemìmi a regiony existují rozdíly ve vý�i kompenzaèních
plateb, které odrá�í priority a cíle èlenské zemì. Prùmìrná
platba na hektar a na podnik se tak mezi jednotlivými zemì-
mi významnì li�í.

4. Pøedbì�ná analýza plateb vyrovnávacích pøíspìvkù na
podnik podle registru pùdních blokù
V tabulce è. 2 jsou podniky rozdìleny do intervalù podle

pøedpokládané platby na podnik. Celkem je evidováno 10
106 podnikù s nárokem ve vý�i pøesahující 10 000 korun,
z nich� je pìt, které podle pøíslu�nosti k LFA, ha travních
porostù v registru pùdních blokù a na základì sazeb vy-
rovnávacích pøíplatkù mohou dosáhnout celkové platby
pøes 10 mil. Kè na podnik.

Nejvíce podnikù (6920) spadá do intervalu 10 a� 100 tis.
Kè.  S tím samozøejmì souvisí i velikost plochy TTP i ZP
v LFA. V tabulce je znázornìna také celková zemìdìlská
pùda,  zemìdìlská pùda mimo oblasti LFA, prùmìrná veli-
kost a zatravnìní a procentický podíl z celkového nároku
na pøíspìvek pro podniky v daném intervalu.  Pro lep�í ná-
zornost jsou jednotlivé uvedené charakteristiky dále po-
drobnìji rozpracovány v následujících grafech.

Velikost platby na podnik závisí pøedev�ím na plo�e TTP.
Grafy na obr. è. 3 - 5, zaznamenávájí,  jak absolutní hodnoty
velikosti plochy TTP ZP v LFA, tak i procentní vyjádøení
prùmìrného zatravnìní zemìdìlské pùdy podniku v rámci
jednotlivých intervalù pro vý�i pøíspìvku.

Z  obr. 4, který zobrazuje prùmìrné zatravnìní podniku, je
vidìt, �e nejvìt�í zastoupení TTP mají podniky s mo�ností
získání platby pøevy�ující 10 mil. korun. Vý�e zatravnìní se
u tìchto podnikù pohybuje okolo 92 procent. Naopak nej-



5 7

Údr�ba trvalých travních porostù v marginálních podmínkách

Tab. 2: Pøehled podnikù s nárokem na platbu LFA na podnik

Obr. 3:  Poèet podnikù podle celkové platby vyrovnávacích pøíspìvkù pro LFA na podnik

Obr. 4:  Prùmìrné zatravnìní v jednotlivých intervalech



5 8

Údr�ba trvalých travních porostù v marginálních podmínkách

ni��í podíl (32 %) LFA na ZP v LFA mají podniky v intervalu
100-500 tis. Kè [ 3].

Závìr
Venkov v minulosti dokázal efektivnì vyu�ít vìt�inu zdro-

jù, které mu pøíroda nabízela v souladu s technickou úrovní
doby. V uplynulém více ne� pùlstoletí, za bývalého re�imu,
se v�ak podaøilo tento pøístup úspì�nì zdevastovat a pro-
to nezbývá nic jiného, ne�-li znovu nalézt hodnoty, které
pøíroda ve venkovském prostru nabízí. Vysokohorské pro-
støedí je v�eobecnì významnou slo�kou svìtového, ale
zvlá�tì evropského udr�itelného rozvoje daných regionù.

Souhrn
Obhospodaøování trvalých travních porostù v horských

oblastech omezuje pøíli� krátká vegetaèní doba a nadmìrné
náklady, dané pøekonáváním pøíli� strmých svahù. Stan-
dardní mechanizace má svahovou dostupnost do 12 stup-
òù.  Svahovitost, terénní nerovnosti a �patné pøístupové
cesty omezují pou�ití univerzálních mechanizaèních pro-
støedkù pro rovinaté oblasti a vy�aduje to jejich úpravu pro
práci na svahu a nebo vývoj speciálních strojù pro svahy.
U tìchto strojù se dají øe�it bezpeènostní i provozní problé-
my, ale za cenu vy��ích výrobních nákladù. Z dùvodu pod-
poøení pokraèování zemìdìlství v oblastech se strukturál-
ními a pøírodními nevýhodami vznikla podpora zemìdìlství
v ménì pøíznivých oblastech formou finanèních pøíspìvkù.
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Obr. 5: Plocha travních porostù a zemìdìlské pùdy v LFA
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MODELOVÁNÍ NÁKLADÙ NA MECHANIZAÈNÍ PROSTØEDKY PØI ÚDR�BÌ
TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÙ

P. Burg, P. Zemánek
ZF MZLU v Brnì, Ústav zahradnické techniky

Abstrakt
V �ivotním prostøedí èlovìka plní trvalé travní porosty nezastupitelnou roli. Vedle pícnináøského vyu�ití nacházejí uplatnìní
pøedev�ím pøi zachování ekologické stability krajiny, biodiverzity a pøispívají k zaji�tìní trvale udr�itelného rozvoje. Racio-
nální vyu�ívání produkce z trvalých travních porostù (luk a pastvin) se èasto neobejde bez speciální mechanizace, která je
svojí konstrukcí blízká strojùm pro sklizeò èerstvých pícnin, sena èi slámy. Pøi jejich vyu�ití jsou ale èasto uplatòovány
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
Cílem práce je stanovit a porovnat hodnoty provozních nákladù pøi údr�bì trvalých travních porostù pomocí �acích strojù
a mulèovaèù a vyu�ít je pro stanovení efektivního rozsahu roèního nasazení.

Klíèová slova
mechanizace, náklady, �ací stroj, mulèovaè

Title
simulation of costs on mechanization by upkeep of enduring herbal growths

Abstract
In the environment represents the enduring herbal growths uncoverable part. Beside grazing utilization find exercise above
all by maintenance of ecological landscape stability, biodiversition and contribution to provide of permanent tenable
development. Rational exploitation of production from herbal growths (bow and grassland) often unsummoned without
special mechanization, that is of it�s construction near to machines for harvesting of green fodder plants, hays or straws. At
their exploitation are often exercise some fundamentals outgoing from different objects, for which is reap the herbal matter.
Harvesting of herbal masses  isn�t here preferred. The priority forms maintenance of biological potential on stands and
creation of environment.
The aim of the work is determine and confront values of operating costs by upkeeping of enduring herbal growths by the
help of reaping machines and mulching machines and use it for determination of effective range of annual setting.

Keywords
mechanization, costs, mowing machine, mulching machine

Úvod

V �ivotním prostøedí èlovìka plní trvalé travní porosty
nezastupitelnou roli. Vedle pícnináøského vyu�ití nacházejí
uplatnìní pøedev�ím pøi zachovávání ekologické stability
krajiny, biodiverzity pøírodního prostøedí a pøispívají
k zaji�tìní jeho trvale udr�itelného rozvoje.

Seèení trvalých  travních porostù je vìt�inou slo�ité ne-
jen s ohledem na terénní nerovnosti, ale také pro souvisejí-
cí potøebu likvidace poseèené hmoty. Ta v podobì celých
stébel pokrývá povrch a zabraòuje pøístupu vzduchu i svìtla
k prorùstajícím rostlinám. Dùsledkem je fokální vyhnívání,
plstnatìní a celková degradace travního porostu. Vlastní
sklizeò travní hmoty zde ale není prioritní, prioritu tvoøí za-
chování biologického potenciálu stanovi�tì a tvorba natu-
rální formy �ivotního prostøedí.

V poslední dobì jsou ovìøovány technologie (pøi údr�bì
TTP), které vyu�ívají strojù, pracujících na principu mulèo-

vaèù, ale tak, �e travní hmota není drcena na drobné èásti-
ce, které vlhké zapadají mezi stébla strni�tì a pøikrývají po-
vrch, nýbr�  lámou stébla porostu na kusy o délce 80 � 100
mm pøi vý�ce strni�tì 100 � 150 mm. Zbytky takto poseèené
hmoty zùstávají ulo�eny na strni�ti, rychle vysychají, sni-
�ují svùj objem a pouze èást z nich postupnì propadne a�
na povrch pozemku. Èasová prodleva umo�òuje pùvodní-
mu porostu rychlou regeneraci.

Máme-li dosáhnout podobného stavu porostu pøi vyu�í-
vání standardní mechanizace � rotaèních bubnových �a-
cích strojù, je potøeba provádìt zásahy tak, aby délka pose-
èených stébel byla srovnatelná s délkou èástic po zásahu
mulèovaèù. Znamená to provádìt seèení cca. 4 � 5 x za
sezónu.

Cílem této práce je stanovit a porovnat hodnoty provoz-
ních nákladù pøi údr�bì trvalých travních porostù pomocí
bubnových �acích strojù a mulèovaèù a vyu�ít je pro sta-
novení efektivního rozsahu roèního nasazení.



6 0

Údr�ba trvalých travních porostù v marginálních podmínkách

Materiál a metody
Sledované stroje

a) Profesionální pìtirychlostní mulèovaè Hurricane F-700
se zábìrem 680 mm je urèen pro práci na rozsáhlých plo-
chách, je vhodný i do extrémních zátì�ových podmínek. Je
ho mo�né vyu�ít pro údr�bu extenzívních luèních porostù,
pøíkopù, a jiných dlouhodobì neseèených èi zanedbaných
pozemkù. Tento stroj je vybaven motorem BRIGGS &
STRATTON INTEK 9,9 kW (13,5 HP). Smìrovì a vý�kovì
nastavitelná øidítka a mo�nost nastavení vý�ky seèení do
�esti poloh patøí k pøednostem, které zvy�ují maximální adap-
tibilitu stroje na daný terén.  Na øídítkách jsou  umístìny
ovládací páèky nastavení vý�ky vodících kol,  øazení rych-
lostních stupòù, akcelerátoru, pojezdové spojky a spojky
pohonu no�e. Stroj je vybaven pìtistupòovou mechanic-
kou pøevodovkou se zpáteèkou od firmy PEERLESS. Mul-
èovaè je dále vybaven automatickou parkovací brzdou. Pro
seèení je pou�it nový typ no�e GATOR Hi-lift s vy��ím
výkonem seèení a mulèování. Ochranu proti po�kození
motoru nyní zaji��uje klínový øemen pohonu no�e od firmy
OPTIBELT, který se vyznaèuje vysokým pøená�eným vý-
konem, snadným prokluzem pøi zapínání pohonu no�e. Po-
hon no�e je vybaven bezpeènostní brzdou, která zastaví
nù� do 5 vteøin po uvolnìní bezpeènostní páky na rukojeti
(napø. v pøípadì nebezpeèí, havárie atp.).

b) Bubnový �ací stroj ADELA BDR-595 vychází kon-
strukènì ze standardních modelù bubnového seèení od spo-
leènosti VARI. Ochranný kryt �acího disku odpovídá ev-
ropským normám pro bezpeènost práce, stroj je navíc vy-
baven plachtovým krytem �acího disku. Tento bubnový
�ací stroj o zábìru 0,56 m je vybaven motorem HONDA
GCV 160 o výkonu 4,2 kW (5,5 HP). Systém pojezdu zaruèu-
je snadné seèení a ovladatelnost i v nároènìj�ích terénech.
Dal�í pøedností je snadné sklopení kleèí a jednoduchá pøe-
prava napø. v osobním automobilu (Vari, Honda).

Mìøení exploataèních údajù
Pøi hodnocení byla pou�ita metodika mìøení èasových

snímkù (ÈSN 470120 - �Struktura èasu nasazení mechani-
zaèního prostøedku�). Spotøeba pohonných hmot v tomto
pøípadì benzínu NATURAL 95 v l.h-1 byla sledována
s vyu�itím metody pøesného dolévání do nádr�e.

Stanovení technicko-ekonomických charakteristik
Rozsah roèního nasazení (h.rok-1) je dán rozsahem práce
v prùbìhu roku. Zadané hodnoty byly konfrontovány
s výsledky, zji�tìnými u u�ivatelù tìchto strojù v regionu a
se zku�enostmi, získanými pøi sledování strojù v provozu.
Roèní vyu�ití sledovaných strojù bì�nì dosahuje maximál-
nì 200-250 h.rok-1. Vyu�ití je dáno rozsahem o�etøovaných
ploch, èetností zásahù a výkonností strojù. Cenové relace
odpovídají nabídkovým cenám z roku 2006. Energetická
nároènost je v zadání výpoètù vyjádøena v %. Tento údaj
byl získán pøepoètem ze skuteèné spotøeby, namìøené pøi
experimentálním sledování. Databázový program AGROTE-
KIS pøevádí automaticky procentický údaj na finanèní ná-
klady za PHM.Výkonnost strojù je zadávána v m2.h-1 a její
hodnota odpovídá rozsahu výkonnosti, namìøené pøi sle-
dování. Mzdové sazby obsluhy jsou brány z reálných pod-
mínek, vèetnì zdravotního a sociálního poji�tìní a odpoví-
dají tarifùm kvalifikaèních tøíd pro tyto pracovní operace.
Pro výpoèty bylo uva�ováno se sazbou 136 Kè.h-1

Modelování  provozních  nákladù
Ekonomické hodnocení strojù vychází z metodiky, kte-

rou uvádí ABRHAM (1996). Pro modelové výpoèty byl
vyu�it specifický databázový program AGROTEKIS (VÚZT
Praha). Výpoèet je takto relativnì zjednodu�en, proto�e se
poèítají náklady na samostatné stroje. Dynamika zmìn pro-
vozních nákladù byla pak konfrontována s rozsahem ceny
operace na trhu práce. Bylo zde vyu�ito údajù z oficiálních
ceníkù údr�bových prací

È. Porost 
Vý�ka 
strni�tì  
[mm] 

O�etøená 
plocha 
[m2] 

Produktivní 
èas 
T04 

[min] 

Produktivní 
výkonnost 

W04 

[m2.h-1] 

Pojezd 
(zaøazen
ý stupeò) 

Spotøeba 
PHM 
[l.h-1] 

 

Rozprostøení 
hmoty 

(bez clony) 

1 
Tráva 

h = 200 
mm 

50 
2000 

(V.Bílovice) 
100 1204 IV 1,20 rovnomì rné 

2 

Tráva, 
nálety 

h = 600 
mm 

100 
5000 

(Mikulov) 
260 1153 II 1,39 nerovnomì rné 

3 

Tráva, 
nálety 

h = 500 
mm 

100 
2200 

(V.Bílovice) 
123 1073 III 1,30 vyhovující 

4 

Tráva, 
nálety 

h = 800 
mm 

100 
5000 

(Mikulov) 
280 1070 II 1,48 nerovnomì rné 

 

Tab.1: Sledované parametry mulèovaèe VARI F - 700

Výsledky a diskuze
Výsledné hodnoty sledovaných parametrù pro oba stro-

je jsou uvedeny v tab.1 a tab.2
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È. Porost 
Vý�ka 
strni�tì  
[mm] 

O�etøená 
plocha 
[m2] 

Produktivní 
èas 
T04 

[min] 

Produktivní 
výkonnost W04 

[m2.h-1] 

Spotøeba PHM 
[l.h-1] 

 

Rozprostøení 
hmoty 

 

1 
Tráva 

h = 300 
mm 

50 
2000 

(V.Bílovice) 
150 800 0,80 rovnomì rné 

2 

Tráva, 
nálety 

h = 400 
mm 

80 
5000 

(Mikulov) 
320 940 0,95 rovnomì rné 

3 

Tráva, 
nálety 

h = 500 
mm 

100 
2200 

(V.Bílovice) 
230 570 0,90 nerovnomì rné  

4 

Tráva, 
nálety 

h = 400 
mm 

80 
5000 

(Mikulov) 
350 860 0,85 rovnomì rné 

 

Tab.2: Sledované parametry bubnového �acího stroje ADELA BDR-595

V tab. 3 jsou uvedeny hodnoty technicko-ekonomických
parametrù a dal�ích údajù, zadávaných do programu AG-
ROTEKIS.  Rozsah roèního nasazení pro výpoèet náklado-
vosti byl zadán tøemi hodnotami : 100, 150 a 200 h.rok-1.
Tyto hodnoty odpovídají reálným podmínkám u�ivatelù.
Spotøeba pohonných hmot (PHM) byla zadávána jako vy-

poètená prùmìrná hodnota. Také výkonnosti sledovaných
strojù byly do výpoètù zadávány na základì vypoètených
prùmìrných hodnot a smìrodatných odchylek v�dy ve tøech
hodnotách. Výkonnosti byly zadávány v m2.h-1. Výsledné
nákladové polo�ky potom vychází v Kè.m-2 a jsou uvedeny
v tab. 4 a tab.5.

 
Typ 

HURRICANE F-700 ADELA BDR-595 Pozn. 

Cena [Kè] 85 000 30 000 r. 2007 
Roèní 

nasazení 
[h.rok-1] 

50 � 250 50 � 250 
Odpovídá 

rozsahu pøi 
sledování 

Energetická 
nároènost 

[%] 
40 � 50  40 � 50 

Pøepoèteno 
z namì øené 

spotøeby 

Výkonnost 
[m2.h-1] 

1 125 ± 57 793 ± 138 
Prùmì r z  
èasových 
snímkù 

Spotøeba 
PHM 
[l.h1] 

 

1,35 0,90 
Prùmì r z  
èasových 
snímkù 

Mzda 
obsluhy 
[Kè.h-1] 

130 130 

Mzda 
odpovídá 

kvalifikaci 
obsluhy 

 

Tab.3: Technicko-ekonomické parametry sledovaných strojù

V Tab.2 a� Tab.5 jsou uvedeny výsledky modelových
výpoètù provozních nákladù s vyu�itím poèítaèového pro-

gramu AGROTEKIS pro ka�dý ze sledovaných strojù.
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Tab.4: Ekonomické hodnocení mulèovaèe HURRICANE F-700

Výkon motoru 9,9 kW 

Prùmì rná spotøeba � 1,35 l.h-1 

Poøizovací cena stroje 85 000 Kè 
Náklady [Kè.m-2] 

pro výkonnost W04 
[m2.h-1] Vyu�ítí 

výkonu 
motoru 
  [%] 

Roèní 
nasa- 
zení 

[h.rok-1] 

Fixní 
náklady 
[Kè.h-1] 

 

 
PHM 

[Kè.h-1] 
 

Ostatní 
variabilní 
a mzda 
[Kè.h-1] 

Náklady 
celkem 
[Kè.h-1] 

 1000 1100 1200 
100 182 32,40 136,00 350,4 0,35 0,32 0,29 
150 121 32,40 138,00 291,4 0,29 0,26 0,24 

 
40 

 200 91 32,40 140,00 263,4 0,26 0,24 0,22 
100 182 35,20 137,00 254,2 0,25 0,32 0,30 
150 121 35,20 139,00 295,2 0,30 0,27 0,25 

 
50 

 200 91 35,20 141,00 267,2 0,27 0,24 0,22 
 

Výkon motoru 4,4 kW 

Prùmì rná spotøeba � 0,90 l.h-1 

Poøizovací cena stroje 30 000 Kè 
Náklady [Kè.m-2] 

pro výkonnost W04 
[m2.h-1] Vyu�ítí 

výkonu 
motoru 

 [%] 

Roèní 
nasa- 
zení 

[h.rok-1] 

Fixní 
náklady 
[Kè.h-1] 

 

 
PHM 

[Kè.h-1] 
 

Ostatní 
variabilní 
a mzda 
[Kè.h-1] 

Náklady 
celkem 
[Kè.h-1] 

 650 800 950 
100 63,9 21,6 132 217,5 0,33 0,27 0,23 
150 42,8 21,6 134 198,4 0,31 0,25 0,21 

 
40 

 200 31,8 21,6 136 189,4 0,29 0,24 0,20 
100 63,9 23,2 133 220,1 0,34 0,28 0,23 
150 42,8 23,2 135 201,1 0,31 0,25 0,21 

 
50 

 200 31,8 23,2 137 192,0 0,30 0,24 0,20 
 

Tab.5: Ekonomické hodnocení bubnového �acího stroje ADELA BDR-595

Modelové výpoèty umo�òují stanovit dynamiku zmìn
nákladù v závislosti na roèním nasazení (Graf 1).

Uvedené hodnoty vyjadøují pøímé provozní náklady na
sledované stroje pro produktivní výkonnost. Je zøejmé, �e
skuteèné náklady budou ponìkud vy��í z dùvodù sní�ení
skuteèné výkonnosti vlivem pøejezdù na jiný pozemek a
dal�ích vedlej�ích èasù (nakládání a skládání stroje apod.)
Tyto èasy ale jsou natolik individuální, �e je zcela neúèelné
je do výpoètù zahrnovat. Výsledné náklady na poseèení
(mulèování) se pohybují v rozmezí 0,20 � 0,35 Kè.m-2. Pro
stanovení ceny slu�eb je nutné poèítat s pøimìøenými re�ij-
ními náklady a ziskem.

Pro srovnání uvádíme hodnoty nákladù jiného pùvodu
pro obdobné operace. Ceník RTS Brno (2007) uvádí pro
kosení travního porostu náklad 0,90 Kè.m-2. Pro kosení tráv-
níku na svahu do 1:5 uvádí náklad 2,36 Kè.m-2 s dodatkem,
�e 50 % této polo�ky pøipadá na odvoz poseèené hmoty.
Èistý náklad by tedy byl 1,18 Kè.m-2. MLÈÁKOVÁ (2006)
uvádí na základì prùzkumu cenu slu�eb pøi pokosu exten-
zivních travních ploch (pøíkopy, okraje pozemkù, ÚSES) na
nepravidelných plochách cenu 0,50 � 0,70 Kè.m-2. Norma-
tivní údaje pro pokos luk (KAVKA, 2002) vyèíslují kore-
spondující náklad èástkou 0,052 Kè.m-2. Tento údaj ale vy-
chází z nákladù na provoz �acích strojù se zábìrem 2,0 � 3,0
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m, je tedy nesrovnatelný pro stroje v kategorii malé mecha-
nizace

Pro reálnou vý�i cen slu�eb 0,30 � 0,40 Kè.m-2 je mo�né
provést analýzu efektivního nasazení sledovaných strojù.
Graf 1 ukazuje, �e efektivní nasazení bubnového �acího stroje
ADELA BDR 595 je teprve od jeho nasazení od 35 hodin za

rok, u mulèovaèe HURICANE F-700 je tato hodnota od 60
hodin za rok.

Výsledky naznaèují, �e uvedené stroje vykazují svými
provozními náklady velmi dobré pøedpoklady pro jejich efek-
tivní vyu�ití i u men�ích firem, zamìøených na údr�bu exten-
zivních travních ploch.
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Graf 1: Prùbìh provozních nákladù sledovaných strojù v závislosti na rozsahu jejich nasazení

Závìr
Práce se zabývá modelováním provozních nákladù pøi

údr�bì trvalých travních porostù pomocí bubnových �a-
cích strojù a mulèovaèù. Hodnoty parametrù, zadávaných
do výpoètu,  byly konfrontovány s výsledky,  zji�tìnými u
u�ivatelù tìchto strojù v regionu a se zku�enostmi,  získa-
nými pøi sledování strojù v provozu. S ohledem na vysoce
individuální prùbìh ka�dého zásahu, byly náklady modelo-
vány pro produktivní výkonnost a dosahovaly pro oba
stroje rozsahu 0,20 � 0,35 Kè.m-2. Pøi zcela reálné cenì slu-
�eb za tuto operaci v rozsahu 0,30 � 0,40 Kè.m-2 (3000 � 4000
Kè.ha-1) bylo mo�né stanovit hranici efektivního nasazení
pro sledované stroje.

Efektivní nasazení bubnového �acího stroje ADELA BDR
595 je od 35 hodin za rok, u mulèovaèe HURICANE F-700 je
vy��í a èiní 60 hodin za rok.

Výsledky naznaèují, �e uvedené stroje vykazují svými
provozními náklady velmi dobré pøedpoklady pro jejich efek-
tivní vyu�ití i u men�ích firem,  zamìøených na údr�bu ex-
tenzivních travních ploch. Oba stroje z kategorie malé me-
chanizace vyplòují mezeru v sortimentu strojù pro údr�bu
zelenì a komunálních travních ploch. Pro své rozmìry, hmot-
nost a spotøebu PHM, stejnì jako pro mo�nost o�etøení
porostu bez sbìru hmoty, jsou urèeny k údr�bì extenziv-
ních travních porostù, okrajù komunikací a dal�ích ploch.

Pøíspìvek vychází z øe�ení výzkumného projektu NAZV
è. 1G57004 �Komplexní metodické zabezpeèení údr�by
trvalých travních porostù pro zlep�ení ekologické stabi-

lity v zemìdìlské krajinì se zamìøením na oblasti se spe-
cifickými podmínkami�
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e-mail-uzt@zf.mendelu.cz
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 Výrobce:   Schulze & Hermsen, SR Německo 
Dovozce pro ČR:  Ing. Vasil Gjurov, Bio-algeen,  
                                        www.bioalgeen.cz 
    mobil: 603 825 659,  

email: v.gjurov@seznam.cz 
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