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Poděkování 
 
Autoři metodiky tímto děkují za účinnou spolupráci pracovníkům v zemědělských 

podnicích, kde byly získány poznatky z oblasti ošetřování a skladování potravinářských 
zrnin. Zároveň děkují za pomoc managementům zemědělských podniků Agro Podlesí 
Červené Janovice, ZOD Potěhy, ZOD Kačina - Svatý Mikuláš, ZAS Podchotucí a.s. - Křinec, 
Rostěnice a.s., ZS Bystřice a.s. - Kratonohy, kde na vzorových řešeních posklizňových linek 
byly poznatky získávány. 
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Anotace 
 

Metodická příručka popisuje technologické systémy při ošetřování a skladování potravinářských zrnin ve 
věžových a halových skladech, vlivy technologických linek na kvalitu a mechanické poškození zrnin při 
ošetřování a skladování, řízení klimatu a úpravy produkce při skladování. Uvádí jejich energetickou 
náročnost na základě dosavadních výsledků řešených výzkumných úkolů a nových poznatků pro praxi. 
Je zpracován ucelený přehled technologických systémů ošetřování a skladování zrnin, jsou doporučeny 
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The methodological handbook describes technological systems for food grain treatment and storage in 
tower silos and hall storehouses, effects of technological lines on grain quality and their mechanical 
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period. This handbook features their energy intensity on basis of current results of solved out research 
projects and new knowledge for practice. There is also worked-up a comprehensive overview of 
technological systems for grain treatment and storage, recommendations for devices and lines 
adaptations with aim to eliminate effects of particular systems and devices on food grain quality 
reduction during storage. Basic requirements for grain receiving, treatment and storage are defined in 
this paper. There are described results obtained in practical operation of new treatment and storage 
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1. Cíl metodiky 
 

Cílem je vypracování metodiky pro ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících 
zemědělských podniků, podnikatelů s potravinářskými zrninami i dalších subjektů. Jde o prvotní, 
okamžité ošetření a uskladnění sklizeného zrna. V metodice jsou uvedeny i možnosti a způsoby 
uchování kvality zrna při jeho dlouhodobém skladování. Metodika zahrnuje věžové zásobníky o rozdílné 
jednotkové kapacitě (lišící se průměrem zásobníku a výškou stavby). Řeší variantní způsoby dopravy 
zrna uvnitř skladovací linky, způsoby předčištění aspirací, čištění zrna a způsob vyskladnění zrna.  

 
Tato metodická příručka je určena zejména menším a středním zemědělským subjektům, 

podnikatelům a obchodníkům s potravinářskými zrninami, výrobcům speciálních osiv, zemědělským 
odborným školám, zemědělským poradcům a  zemědělským informačním centrům.  

 
Její využití při ošetřování a skladování zrnin především umožní zajištění dlouhodobého 

uchování kvality zrna pro potravinářské, krmné i technické účely a současně s tím i pro pěstitele 
zlepšené uplatnění na trhu s možností volby doby prodeje produkce v období příznivých výkupních cen, 
dále umožní snížení skladovacích ztrát, snížení přepravních nákladů (u produkce skladované pro vlastní 
potřebu) i optimalizaci investičních nákladů. 

 
V metodice jsou uvedeny výsledky výzkumu získané při řešení projektů GAČR EP 7068 

„Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich 
vyššího zhodnocování“, NAZV MZe QD 1201 „Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při 
ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělské podniku“ a dále výzkumného záměru 
MZE0002703101 „Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a 
aplikace inovací do zemědělství České republiky“. 
 

2. Vlastní popis metodiky - úvod 
 
Zrniny mají významné postavení v celém národním hospodářství. Pěstují se na více než 

polovině celkové výměry orné půdy. Ve výživě obyvatelstva kryjí přibližně 40 % kalorické spotřeby. 
Jako surovina jsou poměrně dobře skladovatelné a umožňují tak vytvářet krátkodobé i dlouhodobé 
rezervy. Tyto jejich vlastnosti jim dávají charakter strategického zboží. Ve výživě zvířat tvoří zrniny 
minimálně 35 % krmných dávek.  

 
Skladování zrnin je nedílnou a nezbytnou součástí hospodaření s obilním fondem. Zrniny jako 

sezónní produkt jsou spotřebovávány průběžně. Musí proto být skladovány od sklizně až po jejich 
použití ke zpracování na finální výrobky, případně k přímé spotřebě.  

 
Sklizené zrniny jsou živou hmotou. Jejich životní pochody nesmí být posklizňovou úpravou, 

nevhodnými skladovacími podmínkami a špatným ošetřováním omezeny, aby byla zajištěna 
požadovaná skladovatelnost zrnin s minimálními skladovacími ztrátami.  

 
Zrniny se skladují převážně po dobu několika měsíců až jednoho roku, stálé zásoby i několik 

let. Podmínky skladování musí odpovídat vlastnostem uložených produktů i jejich následnému 
účelovému použití, aby nedošlo ke snížení užitných hodnot skladovaných zrnin. 

 
Požadavky na skladování zrnin se zvyšují nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Zrniny se 

sklízejí sklízecími mlátičkami a rostou i nároky na jejich ošetřování. Koncentrace skladovacích kapacit 
vyžaduje nutnost kontroly zásob a jejich ochranu i před skladištními škůdci. 

 
V průběhu transformace došlo ke značnému zvýšení počtu subjektů, které se výkupem 

obilovin zabývají. Lze konstatovat, že dřívější monopolní postavení podniků ZZN ztratilo v této oblasti 
charakter státního dohledu, neboť v současné době se touto problematikou (skladování, výroba 
krmných směsí, potravinářský průmysl, zemědělská prvovýroba, obchodní organizace atd.) zabývá 
odhadem 400 subjektů.  
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Přesto i nadále mají bývalé podniky ZZN v hospodaření se zrnovým fondem dominantní 

postavení především z titulu držitele největších skladovacích kapacit, včetně příslušné technologie na 
uskladnění zrnin i ostatních komodit. Ostatní skladovací kapacity jsou u zemědělské prvovýroby, mlýnů 
a ostatních organizací.  

 
Požadavky na skladování zrnin: 
- uskladněné zrno ve skladovacím prostoru nesmí ztrácet kvalitu požadovanou ČSN; 
- skladovací prostory musejí umožnit rychlý příjem zrna tak, aby se nesnižovala vlastní 

výkonnost sklizně; 
- skladovací prostory by měly být vybaveny zařízením pro intenzivní provzdušňování 

uskladněného zrna (minimálně zařízením pro kondiciování uskladněného zrna); 
- při výstavbě nových skladovacích prostorů je třeba respektovat podíl jednotlivých partií, 

podle toho je třeba stanovit jednotkovou skladovací kapacitu zásobníků 
 
 Všechny tyto požadavky musejí být respektovány již v předprojektové studii, v zadání stavby a 
v prováděcím projektu. 

 

3. Příjem zrna 
 
Volba příjmu zrna musí vycházet z celkové denní výkonnosti nasazených sklízecích mlátiček 

v zemědělském podniku. V praxi se ukázalo, že je optimální volit výkonnost příjmu zrna o 1/3 vyšší než 
je souhrnná výkonnost nasazených sklízecích mlátiček. Tím je docíleno návaznosti sklízecích mlátiček 
na dopravní prostředky (sníží se celková potřeba dopravních prostředků) i plynulé návaznosti 
dopravních prostředků na příjmové zásobníky. 

 
Příjem zrna je řešen příjmovými zásobníky, které mohou být podúrovňové nebo nadúrovňové, 

přejezdné, částečně přejezdné nebo nepřejezdné. Konstrukčně musí být řešeny tak, aby umožňovaly 
sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Příjmové zásobníky je třeba vybavit 
kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku zrna. Kapacita příjmových zásobníků musí umožnit 
plynulý příjem zrna od sklízecích mlátiček (např. kapacita jednoho příjmového zásobníku 20 - 80 t). 

 
Ovládání uzávěrů u příjmových zásobníků je třeba řešit shora. Délka příjmových zásobníků se 

volí podle používaných dopravních prostředků (např. pro sólo automobily při sklápění zrna do boku je 
optimální délka příjmového zásobníku 8 m, pro sklápění zrna z automobilových souprav je optimální 
délka příjmového zásobníku 13 m). 
 

3.1 Příjmový zásobník s plynulou regulací toku zrna - trubkový uzávěr 
 
Pro příjem zrna od sklízecích mlátiček navrhl a ověřil VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně příjmový 

podúrovňový zásobník s plynulou regulací toku zrna. Příjmový zásobník je vybaven trubkovým 
uzávěrem, kterým lze plynule regulovat tok zrna. Ovládání trubkového uzávěru je řešeno shora.  

 
Délka příjmového zásobníku může být až 13 m, což umožňuje sklápění zrna z automobilových 

souprav. Kapacita příjmového zásobníku je až 80 t. Pod příjmovým zásobníkem je umístěn pásový 
dopravník - šířka dopravního pásu je 800 mm, obvodová rychlost až 2,64 m.s-1. Tímto pásovým 
dopravníkem je zrno z příjmového zásobníku dopraveno k dalšímu technologickému zařízení.  

 
3.1.1 Funkce příjmového zásobníku s trubkovým uzávěrem 

 
Trubkovým uzávěrem se nastaví požadovaná štěrbina po celé délce příjmového zásobníku 

mezi trubkou uzávěru a bočními stěnami příjmového zásobníku. Vytvořenými podélnými štěrbinami se 
zrno dopravuje na pásový dopravník, který je umístěn 80 mm (horní část dopravního pásu) pod 
vyústěním příjmového zásobníku. Tím je vlivem vnitřního tření zrna zajištěno dávkování zrna na pásový 
dopravník, aniž by se musel při nasypávání příjmový zásobník uzavírat trubkovým uzávěrem. Takto 



 

 

 

umístěný pásový dopravník musí být vybaven bočnicemi, aby se zabránilo přepadávání zrna mimo 
dopravník. 

Výsledky ověřování v několika sezónách jednoznačně potvrdily vhodnost používání těchto 
příjmových zásobníků u posklizňových linek - zjednodušují obsluhu. Obsluha se pouze orientuje na 
zapínání a vypínání pásového dopravníku umístěného pod zásobníkem. Tento příjmový zásobník je 
nenáročný na výrobu. 

 

3.2 Příjmový zásobník s plynulou regulací toku zrna - šoupátkový uzávěr 
 
I tento příjmový zásobník byl navržen a ověřen VÚZT, v.v.i. pro příjem malotonážních a 

speciálních zrnin. Délka příjmového zásobníku může být až 9 m a kapacita 40 t. Plynulá regulace toku 
zrna je řešena šoupátkovým uzávěrem, který je ovládán shora. Princip spočívá ve vytvoření podélné 
štěrbiny ve spodní části příjmového zásobníku mezi jeho pevnou stěnou a pohyblivým šoupátkem. 

 
Konstrukčně je příjmový zásobník řešen opět tak, aby 
umožňoval sklápění zrna z dopravních prostředků do 
boku i nazad. Regulace toku zrna na pásový dopravník, 
který je umístěn pod příjmovým zásobníkem, je při 
použití šoupátkového uzávěru poměrně přesná, proto se 
tento systém regulace používá pro příjem malotonážních 
a speciálních zrnin. Příjmový zásobník je nenáročný na 
obsluhu. 

 
 
1 – PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK  
2 – DEMONTOVATELNÁ STĚNA 
3 – TRUBKOVÝ UZÁVĚR
4 – OVLÁDÁNÍ UZÁVĚRU 
5 – DRŽÁK STĚNY 
6 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 

 
Obr. 1: Příjmový zásobník nepřejezdný - trubkový 
uzávěr
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1 – PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK 
2 – PŘEJEZDNÝ ROŠT  
3 – DEMONTVATELNÁ STĚNA  
4 – ŠOUPÁTKO 
5 – OVLÁDÁNÍ ŠOUPÁTKA 
6 – DRŽÁK STĚNY 
7 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  
 
Obr. 2: Příjmový zásobník přejezdný - 
šoupátkový uzávěr 
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Obr. 3: Příjmový zásobník podúrovňový, umožňující sklápění zrna z automobilových 
souprav 

 
Obr. 4: Uzávěr příjmového zásobníku 



 

 7

3.3 Příjmový zásobník nadúrovňový 
 
Jde o příjmové zásobníky zahraniční provenience, mohou být stacionární i mobilní. Jde 

v podstatě o velkokapacitní žlaby, které jsou vybaveny regulovatelným uzávěrem, pásovým 
dopravníkem, nebo redlerem (podle výkonnosti příjmu). Kapacita se pohybuje od 10 do 80 t, jsou 
flexibilní a tím se mohou napojit na každý skladovací prostor. V praxi bohužel nedoznaly širšího 
uplatnění. 

 

3.4 Aspirační předčištění zrnin 
 
Pro hrubé předčištění zrna přímo na příjmu bylo navrženo a ověřeno aspirační zařízení pro 

odsávání prachu, slamnatých lehkých příměsí a nečistot. Aspirační zařízení se umisťuje nad přepadem 
pásového dopravníku, který je umístěn pod příjmovým zásobníkem, nebo před vstupem zrna do 
korečkového elevátoru. Aspirační zařízení se skládá z aspirační komory, potrubí, transportního 
ventilátoru a odlučovače. Účinnost aspirace je 75 - 80 %, záleží na nastavení klapky v přisávací 
komoře. 

 
Doporučený transportní ventilátor je řady RSH - 500 o těchto parametrech: 
 
Vv = 6 000 – 8 000 m3.h-1 
Δpc = 1 500 Pa 
P = 5,5 kW 
 
kde: Vv  - množství vzduchu 
 Δpc  - přetlak 
 P  - příkon 

 
 
 
 
1 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK  
2 – ASPIRAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
3 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 
4 – REGULAČNÍ KLAPKA 
5 – POTRUBÍ 
6 – VENTILÁTOR 
7 – ODLUČOVAČ 
8 – PRACHOVÁ KOMORA 
 
Obr. 5: Hrubé předčištění 
zrna - aspirační zařízení 
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Obr. 6: Předčištění zrna - ZAS Křinec:  vlevo -  odlučovač, vpravo - prachová komora  
 

Provozní zkoušky jednoznačně prokázaly, že tímto zařízením lze u posklizňových linek nahradit 
klasické předčističky, které jsou finančně náročné.  
 

4. Ošetřování zrna aktivním provzdušňováním 
 
Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit 

soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich 
znehodnocení. 

 

4.1 Vlastnosti skladovaných zrnin 
 

4.1.1 Intenzivní dýchání 
 
Příčinou hlavních ztrát uskladněných zrnin je intenzivní dýchání. Zrniny dýchají, pokud v nich 

není život zničen nevhodným způsobem sklizně či posklizňového ošetření. Intenzita dýchání závisí na 
obsahu vody a teplotě. Dýcháním spotřebovávají zrniny část svých bezdusíkatých organických látek. 
Intenzitu dýchání ovlivňuje i obsah kyslíku ve vzduchu v mezizrnovém prostoru. Zvyšuje-li se obsah 
kyslíku, zvyšuje se intenzita dýchání. Většina mikroflóry je aerobní (98 % všech mikroorganismů) a je 
tudíž odkázána na vzdušný kyslík. Při aktivním provzdušňování se soustavně sleduje vlhkost a teplota 
vzduchu i obsah vody a teplota uskladněných zrnin. Uskladněné zrniny se proto provzdušňují jen 
tehdy, jsou-li podmínky příznivé. Snižuje-li se teplota i obsah vody v uskladněných zrninách, klesá 
intenzita dýchání bez ohledu na přívod čerstvého vzduchu (kyslíku). 

 
Činnost většiny mikroorganismů na povrchu zrna je omezena teplotou + 8 oC. Některé druhy 

jsou však aktivní i při teplotách - 4 oC (Penicillium chrysogenum) nebo dokonce při - 8 oC (některé 
druhy rodu Fusarium aj.). Při dlouhodobém skladování prospívá vedle aktivního provzdušňování i 
přepuštění s účinným přečištěním (minimálně aspirací). 
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Také nižší obsah kyslíku ve vzduchu a vyšší obsah oxidu uhličitého snižuje intenzitu dýchání 
zrnin (koncentrace oxidu uhličitého však musí být vyšší než 13 %, což je možné pouze v hermeticky 
uzavřených skladech). 

 
Při vyšším obsahu vody a při vyšší teplotě se dýchání zrnin stává anaerobní, podmíněné 

činností anaerobních mikroorganismů (kvasinky a některé druhy anaerobních bakterií). Tím dochází 
k vylučování oxidu uhličitého a vody. Nahromadění alkoholu a jiných zplodin anaerobního dýchání ničí 
klíček. Tím se snižuje klíčivost zrnin a může dojít k jejich úplnému zničení. Proto zejména semena osiv 
se nesmějí skladovat při nedostatku kyslíku.  

 
4.1.2 Samozahřívání 

 
Samozahřívání je výsledkem organické činnosti zrnin a jejich mikroflóry a může dosáhnout až 

stadia zuhelnatění určité lokality v naskladněné vrstvě. Prvním příznakem samozahřívání je zvýšení 
koncentrace oxidu uhličitého, ke kterému dochází ještě před zvyšováním teploty. Intenzivním dýcháním 
zrnin vznikají ztráty na sušině. Přitom 1 kg vydýchaného oxidu uhličitého se rovná 0,86 kg sušiny zrnin. 

 
4.1.3 Obsah vody ve skladovaných zrninách 

 
Skladují-li se zrniny předem kondiciované (zbavené přebytečné vody, příměsí a škůdců), 

nejsou nároky na skladovací zařízení příliš velké. Postačuje, že zrniny jsou chráněny před dodatečným 
zvlhnutím, napadením škůdci a nežádoucí mikroflórou. 

 
Tab. 1: Požadovaný obsah vody v obilovinách při různých způsobech skladování 

Způsob skladování Obsah vody  
(%) 

Obsah nežádoucích 
komponentů  

(%) 

Dlouhodobé skladování kondiciovaného osiva 11 - 12 0,5 

Dlouhodobé skladování kondiciovaných obilovin - více než 1 rok 13 - 14 1 

Běžné skladování kondiciovaných obilovin do jednoho roku 15 - 15,5 3 

Krátkodobé skladování částečně kondiciovaných obilovin s možností 
provzdušňování 15,5 - 18 9 

Krátkodobé skladování nekondiciovaných, ale zchlazených obilovin 15,5 - 20 15 

Dlouhodobé skladování nekondiciovaných obilovin v hermetických 
věžích, popřípadě obilovin konzervovaných kyselinou propionovou 20 - 30 15 

 
Při uskladnění neupravených zrnin (s vysokým obsahem vody a nežádoucích komponentů) je 

třeba vytvořit ve skladovacím prostoru prostředí, které retarduje chemické, biologické a fyzikální 
procesy v zrninách, nebo v krátké době upraví zrniny na skladovatelnou hodnotu. Relativní vlhkost 
vzduchu ve skladovacím prostoru má být v rovnováze s obsahem vody v zrninách. Požadovaný obsah 
vody při různých způsobech skladování je uveden v tabulce 1. 

 
4.1.4 Teplota skladovaných zrnin 

 
Při vyšší teplotě stoupá množství vodních par v jednotce objemu vzduchu. Vzduch 

v mezizrnovém prostoru je vlivem difuse nebo proudění (konvekce) v neustálém pohybu. Při pohybu 
vzduchu z vrstvy zrnin s vyšší teplotou vrstvy do vrstvy zrnin s nižší teplotou se rovnováha zachovává, 
a proto vzduch z části předává vlhkost zrninám.  
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Voda bývá obvykle ve stavu páry. Setká-li se teplý vzduch s chladnější vrstvou zrnin, ochlazuje 
se na teplotu nižší, což je teplota rosného bodu, a pára kondenzuje na chladném povrchu zrnin nebo 
na stěnách skladu. Při relativní vlhkosti vzduchu v mezizrnovém prostoru nižší než 65 % se zastavuje 
činnost plísňových bakterií. Při obsahu vody v zrninách pod 9 % se zastavuje činnost většiny 
skladištních škůdců. 

 
Všeobecně platí, že zrniny se lépe skladují zchlazené, zejména obsahují-li větší množství vody. 

Teplotu skladované vrstvy zrnin ovlivňuje přístup kyslíku. Při skladování zrnin v uzavřeném skladu roste 
množství oxidu uhličitého a klesá množství kyslíku. Snižuje se intenzita dýchání. Volný přístup kyslíku 
naopak dýchání podporuje. Množství tepla, které vzniká při intenzivním dýchání, je větší než množství 
tepla odváděného, takže dochází k samozáhřevu zrnin.  

 
Při větrání zrnin, které se zahřívají, může nastat místo předpokládaného efektu naopak 

stimulace dýchání a ještě silnější zahřívání. Provzdušňování je úspěšné jen tehdy, použije-li se vzduch 
s nízkou relativní vlhkostí a alespoň o 5 oC chladnější než větrané zrniny. Ve skladech hermeticky 
uzavřených je dýchání do značné míry potlačeno a odpadá proto nebezpečí samozáhřevu. I zde 
nastává snížení kvality zrnin, a to tehdy, mají-li zrniny příliš vysoký obsah vody (25 % a výše) a dojde 
k fermentační činnosti anaerobních bakterií. 

 
4.1.5 Mikroflóra skladovaných zrnin 

 
Mikroflóra obsahuje bakterie, plísně a kvasinky. Mikroflóra využívá zrnin jako své živné půdy a 

mění svým působením jejich vlastnosti. Látky, které zrniny obsahují, jsou mikroflórou napadány a 
přeměňovány. Aktivita mikroflóry je tím vyšší, čím vyšší je teplota a obsah vody v zrninách. Do zrnin se 
dostávají nežádoucí látky vznikající při látkové výměně mikroflóry. Působením plísní vznikají jedovaté 
látky Mykotoxin, Alfatoxin aj. Život mikroflóry se rozvíjí nejlépe při vysokých teplotách vzduchu 
v mezizrnovém prostoru v širokém rozsahu, až do 80 oC.  

 
Aktivita mikroflóry stoupá s obsahem vody a s teplotou. Některé druhy mikroflóry však tvoří 

výjimku. Aktivita mikroflóry může vést až k samovznícení. Tomu předchází např. u obilovin poškození 
endospermu do té míry, že napadené obilí není vhodné pro pekařské účely. K tomu dochází nejčastěji 
při teplotě obilí kolem 25 oC a obsahu vody 20 % i více. U obilí s vlhkostí nižší než 16 % nebylo 
pozorováno samovolné zahřívání. 

 
Mikrobiologické aktivitě lze zabránit při dlouhodobém uskladnění tím, že obsah vody 

v zrninách je snížen např. u obilí pod 14 % a teplota vzduchu v mezizrnovém prostoru je nižší než     
18 oC. 

 
4.1.6 Nezbytný obsah vody v zrninách 

 
Zrniny musí mít k uchování života nezbytně nutný obsah vody. Tento minimální obsah vody se 

u obilí pohybuje mezi 8 až 10 %. Další snížení obsahu vody má za následek biologické znehodnocení. 
Minimální obsah vody uchovává latentní formu života a chrání životně důležité koloidy před destrukcí. 
Je to tzv. konstituční či základní voda. Mají-li fyziologicky zralé zrniny vyklíčit, musí dostat ještě další 
(tj. vegetační) vodu. 

  
4.1.7 Skladování poškozených zrnin 

 
Zrna poškozená či dokonce mrtvá jsou snadněji napadnutelná mikroflórou než zrna zdravá - 

živá. Proto usilujeme o takový postup posklizňového ošetřování, při kterém nedochází k poškozování 
zrn. 

Reakce vázané a volné vody v zrnu zdravém a poškozeném je různá. Elektrická vodivost 
poškozených zrn je větší než u zdravých zrn. U poškozených zrn se část vody pevně vázané 
v bílkovinách může postupně uvolňovat a zvyšovat tak obsah volné vody. Pevně vázaná voda elektrický 
proud nevede.  
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Zrna poškozená samozáhřevem ztrácejí přírodní lesk, jsou matná. Poškozená zrna 
(mechanicky nebo samozáhřevem) vydávají kyselý pach nebo zápach po plísni. Kyselý zápach také 
indikuje kvašení zrn. K největšímu poškození zrn při skladování dochází vlivem plísní a samozáhřevem. 
Tato zrna lze rozeznat podle změněného zabarvení.  

 
4.1.8 Objemová hmotnost a mezerovitost skladovaných zrnin 

 
Při násypu zrnin vzniká mezerovitost, tj. mezizrnový prostor vyplněný vzduchem. Podíl tohoto 

prostoru na celkovém prostoru, který zrniny po násypu zaujaly - mezerovitost - vyjadřujeme 
v procentech. Tato mezerovitost závisí na tvaru a rozměrech skladu, ale zejména závisí na druhu 
skladovaných zrnin, rozměru zrn, obsahu vody, obsahu nežádoucích komponentů, výšce naskladněné 
vrstvy. Rozmezí objemové hmotnosti a mezerovitosti některých zrnin je v tabulce 2. 

 
Tab. 2: Objemová hmotnost a mezerovitost skladovaných zrnin 

Druh zrnin Objemová hmotnost 
(kg.m-3) 

Mezerovitost 
(%) 

Pšenice 730 - 850 35 - 45 

Ječmen 580 - 700 45 - 55 

Žito 680 - 750 35 - 45 

Oves 400 - 550 50 - 70 

Proso 680 - 730 30 - 50 

Pohanka 560 - 650 50 - 60 

Kukuřice 680 - 820 35 - 55 

Hrách 780 - 850 30 - 40 

Slunečnice 325 - 440 60 - 80 

 
4.1.9 Rovnovážný obsah vody ve skladovaných zrninách 

 
Velký vliv na kvalitu zrnin a jejich skladovatelnost má hygroskopicita, tj. schopnost vstřebávat 

a vylučovat vodní páry. Se změnou vlhkosti a teploty vzduchu se mění i obsah vody v zrnu. Ustálený 
obsah vody v zrnu při dané relativní vlhkosti a teplotě vzduchu nazýváme rovnovážným obsahem vody. 
Při rovnovážném obsahu vody nedochází k přestupu vody mezi vzduchem a zrnem. Hodnoty 
rovnovážného obsahu vody některých zrnin při teplotě 12 - 25 oC (pšenice při teplotě 20 oC) jsou 
uvedeny v tabulce 3. 

 
Tab. 3: Rovnovážný obsah vody ve skladovaných zrninách 

Relativní vlhkosti vzduchu (%) 

40 50 60 70 80 85 Druh zrnin 

Rovnovážný obsah vody v zrnu (%)  

Pšenice 10,9 12,2 13,4 14,8 16,7 18,6 

Ječmen, žito 10,9 12,2 13,5 15,1 17,5 19,3 

Oves 10,2 11,4 12,5 14,0 17,0 19,5 

Kukuřice 10,7 11,9 13,1 14,6 16,5 18,1 

Hrách 10,3 11,9 13,5 15,0 17,1 19,0 

Slunečnice 5,0 5,5 6,5 7,2 8,4 11,0 

Hořčice 5,0 5,1 6,8 7,6 9,4 12,0 
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4.1.10 Posuzování obsahu vody ve skladovaných zrninách 
 

Tab. 4: Posuzování  obsahu vody ve skladovaných zrninách 
Obsah vody v zrnu (%) 

Druh zrnin 
zrno suché zrno středně 

suché zrno vlhké zrno syrové 

Pšenice, ječmen, žito, oves, pohanka, 
kukuřice <14,0 14,0 - 15,5 15,5 - 17,0 >17,0 

Proso, čirok <13,5 13,5 - 15,0 15,0 - 17,0 >17,0 

Hrách, bob <14,0 14,0 - 16,0 16,0 - 18,0 >18,0 

Slunečnice <7,0 7,0 - 8,0 8,0 - 9,0 >9,0 

Sója <12,0 12,0 - 14,0 14,0 - 16,0 >16,0 

 
4.1.11 Posuzování nežádoucích komponentů ve skladovaných zrninách 

 
Jedná se o posuzování z hlediska skladovatelnosti zrnin, nikoliv z hlediska prodeje zrnin, kde 

obsah nežádoucích komponentů je stanoven příslušnými normami. Posuzování nežádoucích 
komponentů ve skladovaných zrninách je uvedeno v tabulce 5. 

 
Tab. 5: Posuzování  nežádoucích komponentů ve skladovaných zrninách 

Plevelné nečistoty (%) Semenné příměsi (%) 

Druh zrnin 
zrno čisté zrno středně 

čisté zrno syrové zrno čisté zrno středně 
čisté zrno syrové 

Pšenice <1 1 - 3 >3 <1 1 - 5 >5 

Ječmen <2 2 - 4 >4 <2 2 - 5 >5 

Žito <1 1 - 2 >2 <2 2 - 4 >4 

Oves <1 1 - 3 >3 <2 2 - 4 >4 

Proso <1 1 - 3 >3 <1 1 - 6 >6 

Pohanka <1 1 - 3 >3 <1 1 - 4 >4 

Čirok <2 2 - 3 >3 <2 2 - 7 >7 

Kukuřice <1 1 - 3 >3 <2 2 - 5 >5 

Slunečnice <1 1 - 5 >5 <3 3 - 7 >7 

Sója <2 2 - 3 >3 <6 6 - 10 >10 

 
4.1.12 Přirozený úbytek skladovaných zrnin 

 
Vlivem dýchání i působením mikroorganismů a škůdců dochází k úbytku skladovaných zrnin. 

Tento přirozený úbytek se zvyšuje s časem skladování, v souladu s tabulkou. Vyšší úbytek 
skladovaných zrnin než je uveden v tabulce 6, je zpravidla způsoben zvýšenou činností mikroorganismů 
a škůdců. 
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Tab. 6: Přirozený úbytek hmotnosti skladovaných zrnin 
Přirozený úbytek hmotnosti skladovaných zrnin (%) při délce 

skladování Druh zrnin 
3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 

Pšenice, žito, ječmen 0,005 0,07 0,10 

Oves, pohanka 0,06 0,08 0,12 

Proso, čumíza, čirok 0,07 0,09 0,14 

Kukuřice 0,08 0,12 0,16 

Luskoviny 0,05 0,07 0,10 

Slunečnice 0,14 0,18 0,23 

Řepka 0,08 0,11 0,14 

 

4.2 Kontrola skladovaných zrnin 
 
Rozlišujeme: 
1. Vstupní kontrolu   = při přejímce zrnin do skladu 
2. Mezioperační kontrolu  = v průběhu výskytu zrnin ve skladu 
3. Výstupní kontrolu   = při expedici zrnin ze skladu 
 

4.2.1 Vstupní kontrola 
 
Provádí se při převzetí a uskladnění partie do skladu. Odběr vzorků probíhá v souladu s     

ČSN 46 1011 „Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin“. Předpokladem úspěšnosti jsou zaškolení pracovníci 
a soubor kontrolních měřicích pomůcek popsaných v téže normě. Odběr vzorků má rozhodující vliv na 
výsledky analýzy. Cílem odběru je získání takových vzorků pro analýzu, které svými vlastnostmi 
představují průměrné složení prověřované partie. U volně ložených zrnin se odebírají dílčí vzorky vždy 
z vrchní, střední a spodní vrstvy. K odebírání vzorků zrnin se využívají různé typy vzorkovačů. Příprava 
vzorků i vlastní rozbor jsou podrobně popsány ve výše uvedené normě a tento postup je nutno 
zachovat. 

 
Stanovení kvality zrnin určených ke skladování je rovněž vymezeno výše uvedenou normou. 

Odebrané vzorky jsou podrobeny jednak smyslovým zkouškám, jednak mechanicko-fyzikálním 
zkouškám. Ke smyslovým zkouškám mimo jiné patří stanovení barvy zrnin, stanovení pachu, případně 
stanovení chuti. K mechanicko-fyzikálním zkouškám patří stanovení obsahu vody, stanovení příměsí a 
nečistot, stanovení porostlosti, stanovení připálených a zelených zrn, stanovení škodlivých nečistot, 
stanovení snětivosti pšenice, stanovení klíčivosti sladovnického ječmene aj. Kvalita naskladněných zrnin 
se zaznamenává do příjmového deníku. Vzhledem k hodnotě zrnin je přísná evidence jejich kvality i 
kvality od příjmu, přes vlastní skladování až k výdeji nezbytností. 

 
4.2.2 Mezioperační kontrola 

 
V soustavnosti provádění této kontroly je těžiště práce skladníka. V průběhu skladování 

zajišťuje skladník pravidelný odběr vzorků pro rozbor v laboratoři. Navíc však provádí smyslovou 
kontrolu jakosti uskladněných zrnin, a to tak, že zjišťuje údaje, podle nichž lze určit stav skladovaných 
zrnin. Zaměřuje se především na sledování teploty, barvy, pachu a napadení zrnin skladištními škůdci. 

 
Teplota se kontroluje u obilí v průběhu posklizňového dozrávání při obsahu vody do 15 % 

jednou za dva dny. Při vyšším obsahu vody denně. Na jaře po prvním oteplení se teplota ve skladech 
sleduje častěji. Zvlášť se věnuje pozornost rozsahu a charakteru zvýšení teploty zejména v horní vrstvě 
skladované partie. Jakmile se zjistí, že teplota uskladněných zrnin stoupá (to platí pro každé roční 
období) provádí se kontrola několikrát denně. Pokud se teplota nesníží provzdušňováním 
atmosférickým nebo upraveným vzduchem, přistupuje se k přepouštění skladové buňky. 
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Barva a pach uskladněných zrnin se kontroluje nejméně jednou za měsíc. Vzorky se odebírají 
zpravidla z míst, kde se měří teplota. Napadení zásob škůdci se kontroluje v závislosti na zjištěné 
teplotě zrnin. Při teplotě nad 10 oC se kontroluje jednou týdně. Při nižších teplotách jednou za dva 
týdny. 

Systematickým odběrem vzorků a smyslovými prověrkami získává skladník přesné údaje o 
jakosti zrnin, včetně jejich vnitřních hodnot. Výsledky periodických i neperiodických kontrol se zapisují 
do skladištního deníku a shrnují se do pravidelných měsíčních hlášení o jakosti skladovaných zrnin. 

 
V rámci mezioperační kontroly se každoročně uskutečňují zkoušky jakosti skladovaných zrnin. 

Zpravidla vždy po sklizni. Při zkouškách se získá přehled o jakosti a rozložení zásob skladovaných zrnin 
v jednotlivých výrobních střediscích. Zkoušky jsou zaměřeny především na zjišťování vnitřních 
jakostních znaků skladovaných zrnin. V nákupních organizacích tvoří výsledky prověrky hlavní podklady 
pro řízení nákupu, odbytu, vývozu a přesunů a dále pro sestavení podrobných plánů péče o skladované 
zrniny. 

 
4.2.3 Výstupní kontrola 

 
Každá vyskladňovaná partie prochází výstupní kontrolou. Vzorky odebrané podle výše 

uvedené normy jsou rozebírány v laboratoři a výsledky zaneseny do rozborového lístku. Ten je 
podkladem pro deklaraci jakosti. Skladník musí zajistit včasný odběr vzorků odpovídajících jakosti celé 
vyskladňované partie. Pokud se dodává ucelená partie na základě „složeného vzorku“, skládaného u 
odběratele (pro kontrolu i u dodavatele), je jakost dodaných zrnin zúčtována až na základě rozboru 
složeného vzorku. Jakost a množství se deklarují u každé dílčí dodávky. 

 
4.2.4 Homogenizace vyskladňovaných zrnin 

 
Cílem práce každého skladníka je homogenizace všech partií určených k odbytu pro 

potravinářské účely, ale i na výrobu krmných směsí. Homogenizací partií se předejde neočekávaným 
výkyvům v jakosti a případným pozastávkám ze strany odběratele. V případě přesunu partií na výrobu 
krmných směsí je předběžná homogenizace technologickou povinností. 

 

4.3 Ošetřování zrna provzdušňováním 
 
Jednou z konzervačních metod ošetřování vlhkého zrna přímo od sklízecích mlátiček je jeho 

provzdušňování. V podstatě se rozlišuje: 
 

1. Dočasná konzervace vlhkého neošetřeného zrna při použití středotlakého radiálního 
ventilátoru - provzdušňování neupraveným vzduchem. Zavedením tohoto způsobu se zmenšují 
nároky na sušárenskou kapacitu a prodlužuje se doba využití sušáren, což vede ke 
zhospodárnění provozu. Tato varianta je vhodná pro dočasnou konzervaci vlhkého 
neošetřeného zrna o maximální vlhkosti 20 - 22 %. 

 
2. Pozvolné sušení vlhkého neošetřeného zrna přímo od sklízecích mlátiček při použití 

teplovzdušného agregátu - provzdušňování upraveným vzduchem. 
 
4.3.1 Podmínky aktivního provzdušňování 

 
Platí základní závislost mezi vlhkostí a teplotou uskladněného zrna a přípustnou dobou jeho 

skladování. Přípustná doba skladování je nepřímo úměrná vlhkosti a teplotě zrna. Např. snížení teploty 
uskladněného zrna z 20 oC na 15 oC vede ke zdvojnásobení doby skladování zrna o vlhkosti 15 %. 
Doba skladování zrna je tím delší, čím nižší je teplota zrna. 

 
Všeobecně platí, že biologické materiály se lépe skladují při nižší teplotě, zejména obsahují-li 

větší množství vody. Teplota skladovaného zrna je dána přístupem kyslíku. Při skladování zrna 
v uzavřeném objektu roste množství CO2 a klesá množství kyslíku a tím se snižuje intenzita dýchání. 
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Volný přístup kyslíku podporuje dýchání, množství tepla, které vzniká při intenzivním dýchání, 
je větší než množství odváděného tepla a pak dochází k samozáhřevu zrna. Aktivní provzdušňování je 
úspěšné tehdy, je-li použit vzduch s nízkou relativní vlhkostí a alespoň o 5 oC chladnější než 
provzdušňované zrno. 

 
Velmi důležitým požadavkem je uchování kvality zrna, jeho klíčivosti a klíčivé energie i krmné 

hodnoty. Proto je nezbytně nutné při aktivním provzdušňování během krátké doby dosáhnout 
požadované snížení teploty vlhkého neošetřeného zrna a v průběhu skladování zajistit stálé podmínky 
bez podstatných změn, především zabránit zvýšení teploty uskladněného zrna, aby nedošlo 
k nežádoucímu znehodnocení. 

 
4.3.2 Skladování zrna 

 
Možný počet dnů skladování zrna pšenice v závislosti na teplotě a vlhkosti je uveden v tab. 7. 
 

Tab. 7: Počet dnů skladování zrna pšenice v závislosti na teplotě a vlhkosti zrna 
Vlhkost zrna (%) 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 Teplota zrna 
(oC) 

Možný počet dnů skladování 

5       130 36 23 18 15 12 

10     135 32 13 8 5 5   

15   170 35 12 5 1       

20   80 20 7 2         

25 200 37 9 1           

30 180 14 2             

 
4.3.3 Provzdušňování zrna 

 
Odpor vrstvy závisí na obsahu příměsí zelených částic, nevyzrálých zrn, druhu obilí, vlhkosti 

zrna a násypné výšce zrna v zásobníku. Pro aktivní provzdušňování vlhkého neošetřeného zrna přímo 
od sklízecích mlátiček jsou vhodné středotlaké radiální ventilátory, které zajistí 20 - 30 m3.h-1 (někdy až 
35 m3.h-1) vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna a potřebný tlak 1 500 Pa. Výstupní rychlost z vrstvy 
uskladněného zrna je přitom v rozmezí 0,02 - 0,04 m.s-1 při násypné výšce zrna 2,5 - 4 m. Při dodržení 
těchto základních parametrů je záruka kvalitního ošetření uskladněného zrna (viz. tab. 8). 

 
Tab. 8: Závislost střední rychlosti ochlazování zrna na množství vzduchu 

Množství vzduchu (m3.h-1 na 1 tunu) 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Rozdíl teplot 

zrna a vzduchu 
(%) Střední rychlost ochlazování zrna (oC.h-1) 

5 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 

10 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 

15 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 

20 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 

25 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 

30 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,40 1,68 1,92 

35 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 

40 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 



 

 16

4.3.4 Požadavky na aktivní provzdušňování zrna 
 
Podstata konzervace zrna aktivním provzdušňováním je ve snížení teploty skladovaného zrna. 

To má za následek omezení vznikajících fyzikálně-biologických a chemických pochodů. Vlhké zrno 
produkuje svým dýcháním teplo, které vede k zapaření a tím k znehodnocení. Vzduch dodávaný 
ventilátorem do skladovacího prostoru zabraňuje nadměrnému vzniku tepla. S tím souvisí i požadavek 
dokonalého bezztrátového rozvodu vzduchu, aby uskladněné zrno ve skladovacím prostoru bylo 
rovnoměrně vystaveno účinkům vzduchového proudu a aby nevznikaly prostory, kde by vháněný 
vzduch nepůsobil na uskladněné zrno.  

 
Množství vzduchu potřebného k aktivnímu provzdušňování závisí především na vlhkosti 

skladovaného zrna. Při použití nevhodného ventilátoru se na povrchu uskladněné vrstvy zrna vytvoří 
kondenzační vrstva, která je neprodyšná a tím může způsobit znehodnocení uskladněného zrna. Tady 
dochází nejčastěji k omylům.  

 
K aktivnímu provzdušňování se v praxi často používají zcela nevhodné ventilátory 

s nedostatečnou výkonností. Nevyhovují ani množstvím vzduchu ani potřebným tlakem, který je nutný 
k proniknutí vzduchu do vrstvy uskladněného zrna. Pro aktivní provzdušňování zrna o vlhkosti nad     
16 % není vhodné použít nízkotlaké axiální ventilátory.  

 
4.3.5 Rozbor provzdušňování zrna 

 
Při sušení vzduchem se odebírá zrnu voda nenasyceným vlhkým vzduchem. Vzduch proudí 

přitom okolo zrna a odnímá z jeho povrchu vodu. Mezi vnitřkem a vnějškem zrna vzniká vlhkostní 
potenciál, způsobující přesun vlhkosti z vnitřku zrna na povrch. 

 
U zrna je voda různě vázána. Voda obsažená v buněčných a mezibuněčných dutinách je voda 

volná - hydroskopická. Část vody v zrnu je chemicky vázána. Způsobem vázání vody v zrnu je 
ovlivněna rychlost jejího uvolňování při sušení. Volná voda se při sušení odpařuje obdobně jako voda 
z volné hladiny. Odpařování vody vázané ve stěnách buněk je už obtížnější. Chemicky vázaná voda se 
nedá vůbec (aniž by došlo k rozkladu) uvolnit. Zrno se skládá ze dvou složek: sušiny (tj. konstantní 
složka) a z vody (tj. pohyblivá složka). 

 
4.3.6 Význam a účel aktivního provzdušňování zrna 

 
Aktivním provzdušňováním se: 
 

1. snižuje teplota skladovaného zrna a tím se prodlužuje jeho skladovatelnost 
 
2. snižuje vlhkost, rovněž s příznivým vlivem na prodloužení skladovatelnosti 
 
3. při snížení teplot pod 15 oC zastavuje činnost škůdců a mikroorganismů 
 
4. kombinací sušení na teplovzdušných sušičkách a aktivním provzdušňováním je možné: 

a. zvýšit výkonnost sušiček 
b. snížit spotřebu energie, zejména topných olejů a plynů 
c. prodloužit skladovatelnost vlhkého zrna před vlastním sušením 
 

5. při dlouhodobém skladování zrna, ošetřeného aktivním provzdušňováním, odpadá nutnost 
přepouštění zrna za účelem částečného ochlazení a udržení jeho dobrého zdravotního stavu, 
to má vliv na: 

a. snížení ztrát zrna vlivem jeho poškození 
b. snížení opotřebení strojního zařízení 
c. jednodušší obsluhu 
d. snížení spotřeby energie při docílení stejného stupně ochlazení 
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4.3.7 Ventilátory k provzdušňování zrna 
 
K provzdušňování zrna se používají především středotlaké radiální ventilátory, které jsou 

schopny zajistit dostatečné množství vzduchu i potřebný tlak. Nejvhodnější jsou ventilátory typu    
RSH-630 o parametrech: 

 
1. množství vzduchu  15 000 m3.h-1 
2. tlak    1 300 - 2 000 Pa  

(podle typu použitého skladu - podlahový nebo věžový zásobník) 
3. příkon    15 kW 

 
Provzdušňovací ventilátory jsou napojeny na vzduchoventilační rozvodný systém, který se 

skládá z jednoho hlavního (rozvodného) kanálu a z provzdušňovacích kanálků. Hlavní rozvodný kanál je 
zakryt dřevěnými deskami (viz. obr. 7), provzdušňovací kanálky jsou zakryty provzdušňovacími síty 
(viz. obr. 8). Provzdušňovací síta zajišťují dostatečnou propustnost vzduchu a u přejezdných 
skladovacích prostorů jsou odolné proti poškození mobilními prostředky.  

 
Průřez provzdušňovacích kanálků je třeba volit tak, aby rychlost proudění vzduchu 

nepřekročila 10 m.s-1. Rozteč provzdušňovacích kanálků (osová rozteč) musí být menší než je násypná 
výška zrna. Je to velmi důležité pro rovnoměrný výstup vzduchu z vrstvy uskladněného zrna. 

 
Rozvod vzduchu může být řešen jako podúrovňový nebo nadúrovňový. Podúrovňový systém 

provzdušňovacích kanálků je vhodný u nově budovaných skladovacích prostorů, nadúrovňový systém 
provzdušňovacích kanálků je vhodný pro rekonstrukci skladovacích prostorů. 

 
 
1 – FOŠNY 
2 – L 50 X 50 X 4 – mat. 11 343.0 
3 – □ 25 X 10 – mat. 11 343.0 
4 – PI. 2,5 – mat. 11 343.0  
   – PROVZDUŠŇOVACÍ SÍTO 
 
Obr. 7: Řez provzdušňovacím kanálem 

       
 
 

        Obr. 8: Provzdušňovací síto 
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provzdušňování uskladněného zrna. Ventilátory 
k provzdušňování zrna atmosférickým vzduchem jsou vyráběny i v České republice a vhodná je 
především řada jednostranně sacích ventilátorů RSH. 

 

Počet provzdušňovacích ventilátorů u skladovacích prostorů je dán kapacitou skladu. Například 
u věžového zásobníku o kapacitě 1 000 tun jsou k aktivnímu provzdušňování použity dva středotlaké 
ventilátory RSH-630, kterými je zajištěno intenzivní 

 
 
n  – frekvence otáčení (min-1) 
LPA  – hladina akustických výkonů (dB) 

 c   (f) 

 aného vzduchu (m3.s-1) 
 entilátoru (Pa) 

  – hustota vzduchu (kg.m-3) 

 

 

a, b, – charakteristiky výkonu frekvence oktávového pásma
η  – účinnost (%) 
Qv – objemový průtok dopravov
∆pcv – celkový tlak v
ρ
P  – výkon (kW) 

Obr. 9: Charakteristika středotlakého ventilátoru RSH-630 
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4.4 O

távají tehdy, vhání-li se do uskladněného zrna vzduch o 
relativní vlhkosti do 70 % a teplota uskladněného zrna nedosáhne 35 oC. V opačném případě dochází 
k nežádo

to byla VÚZT, v.v.i. navržena a ověřena automatická regulace 
provzduš ovacích ventilátorů v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě uskladněného zrna. Toto 

4.4.1 cké regulace ventilátorů 

1. aximální relativní vlhkost vzduchu  70 % 
2. 

70 % 
něného  

4. apíná ventilátor    -  je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 70 % a teplota  
 

relativní 

ta uskladněného zrna je indikována silotermy (minimální počet měřících míst je 12) - 
prostoro  musí být uspořádány tak, aby teplotně postihly celý průřez naskladněného zrna 
v zásobn

í na) relativní vlhkostí vzduchu nasávaného ventilátory. Podle 
dlouhodobých měření se průměrná denní hodnota snížení vlhkosti zrna při intenzivním provzdušňování 
pohybuje

 uskladněného zrna. Tím se omezí vznikající fyzikálně-biologické a chemické pochody. Při 
skladování produkuje vlhké zrno svým dýcháním teplo, které způsobuje zapaření a tím znehodnocení 
zrna. 

rátového rozvodu vzduchu, aby zrno ve skladovacím 
prostoru bylo rovnoměrně vystaveno účinkům vzduchového proudu a aby nevznikaly prostory, kde by 
vháněný vzduch nepůsobil na uskladněné zrno. 

 

ptimalizace procesu provzdušňování zrna 
 
Výzkumem bylo zjištěno, že nejvhodnější podmínky ke kvalitnímu sušení zrna, které je 

ošetřováno aktivním provzdušňováním, nas

ucímu vlhčení uskladněného zrna. 
 
V případě, že středotlaké ventilátory, sloužící k aktivnímu provzdušňování zrna, nejsou 

vybaveny automatickou regulací ovládající ventilátory v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teplotě 
uskladněného zrna, je nutná obsluha pro ruční zapínání a vypínání ventilátorů podle relativní vlhkosti 
vzduchu a teploty uskladněného zrna. Tato obsluha v praxi není kontinuálně zajištěna a tím nejsou 
indikovány dvě rozhodující veličiny (teplota zrna a relativní vlhkost vzduchu), takže může dojít 
k nežádoucímu znehodnocení zrna. Pro

ň
zařízení je sériově vyráběno také v ČR. 

 
Činnost automati
 
Nastavené hodnoty: 
 
m
maximální teplota uskladněného zrna  30 oC 
 
Automatická regulace splňuje tyto požadavky uskladněného zrna: 
 

1. zapíná ventilátor    - je-li teplota uskladněného zrna vyšší než 30 oC, i když relativní  
    vlhkost vzduchu je nad 
2. vypíná ventilátor    -  je-li relativní vlhkost vzduchu nad 70 % a teplota usklad
    zrna je nižší než 30 oC 
3. zapíná ventilátor    -  je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 70 % a teplota  
    uskladněného zrna nižší než 30 oC 

z
   uskladněného zrna vyšší než 30 oC 
 
Zařízení je bezporuchové, systém regulace je plnoautomatický. Teplota uskladněného zrna a 
vlhkost vzduchu jsou indikovány kontinuálně, není třeba obsluhy. 
 
Teplo
vě
íku. 
 
Do věžových zásobníků lze naskladnit zrno o vlhkosti až 22 %, ale zásobníky musí být 

vybaveny zařízením pro aktivní provzdušňování zrna. Snížení vlhkosti uskladněného zrna při aktivním 
provzdušňování je ovlivněno (závis

 v toleranci 0,15 - 0,32 %. 
 
Podstatou konzervace zrna, ošetřovaného metodou aktivního provzdušňování, je snížení 

teploty

 
Vzduch dodávaný ventilátorem do uskladněného zrna zabraňuje nadměrnému vzniku tepla. 

S tím souvisí i požadavek dokonalého a bezzt
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Dlouhodobé výsledky provozního ověřování prokázaly, že automatická regulace 
provzdušňovacích ventilátorů umožňuje optimalizovat proces provzdušňování zrna a tím snižuje 
měrnou spotřebu elektrické energie o 2 kWh.t-1. 

 
V případě, že investor nebude požadovat automatickou regulaci provzdušňovacích ventilátorů, 

budou provzdušňovací ventilátory ovládány ručně obsluhou. To znamená, že v blízkosti 
provzdušňovacích ventilátorů, asi ve výši 1,5 m od země, bude umístěn jeden vlasový vlhkoměr, který 
bude indikovat relativní vlhkost vzduchu. 

 
Teplota zrna uskladněného v zásobníku bude měřena tyčovými teploměry (silotermy - Ptk  

100 Ω). Na každý zásobník doporučujeme minimálně dva tyčové teploměry. Obsluha bude sledovat jak 
relativní vlhkost vzduchu, tak i teplotu uskladněného zrna a podle zjištěných hodnot bude zapínat nebo 
vypínat provzdušňovací ventilátory podle programu 1 - 4, jak je v této kapitole uvedeno. 

 

5. Základní požadavky na příjem, ošetřování a skladování zrnin 
 
Základem racionální výživy je přísná kontrola, šetrné zpracování a přírodní stav 

potravinářských zrnin. Hlavní zásadou jsou minimální úpravy, které nesmějí snížit v žádném případě 
biologickou hodnotu potravinářských zrnin.  

 
Ošetřování, skladování a předzpracování potravinářských zrnin se v současné době často 

provádí na stávajících posklizňových linkách. Technická úroveň těchto zařízení je většinou nevyhovující. 
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin má svá specifika (především respektováním všech 
požadavků na zdravou výživu), která jsou odlišná od ošetřování a skladování ostatních zrnin. 

 
Vysoká biologická hodnota zrnin je měřitelná. Je dána energií a klíčivostí. Každá úprava a 

ošetřování může tyto hodnoty snížit, proto je třeba se snažit o co nejmenší zásahy a udržení v co 
nejpřirozenějším stavu. Vlastní sklizeň potravinářských zrnin vyžaduje také načasovat sklizeň tak, 
abychom dostali zrno z pole v plné zralosti. 

 
Ošetřování potravinářských zrnin ve skladovacím prostoru musí být řešeno intenzivním 

provzdušňováním. Provzdušňování potravinářských zrnin ve skladovacích prostorech musí být 
rovnoměrné, to znamená, aby některé partie nebyly přesušeny a některé partie neměly vyšší vlhkost 
než předepisuje ČSN. 

 
Základním požadavkem potravinářských zrnin je vlhkostní rovnoměrnost. Z toho důvodu je 

třeba dimenzovat intenzivní provzdušňování uskladněného zrna tak, aby bylo dosaženo 20 - 30 m3 
vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna za 1 hodinu. To je elementární požadavek ošetřování 
potravinářských zrnin intenzivním provzdušňováním. 

 
Kaskádové brzdiče zrna, které výrazně snižují jeho poškození při naskladňování do 

skladovacích prostorů, nejsou v současné době řešeny u většiny věžových zásobníků. Pro vertikální 
dopravu zrna jsou také v současné době používány standardní korečkové elevátory s ocelovými 
korečky, které značně poškozují dopravované zrno. Pro dopravu (vertikální) potravinářských zrnin je 
třeba použít korečkové elevátory, které jsou vybaveny korečky z polyamidu, a to především o 
obvodové rychlosti do 1,8 m.s-1 (u luskovin do 0,9 m.s-1). 

 

5.1 Kvalitativní požadavky na potravinářské zrniny 
 
Požadavky na výchozí surovinu před finálním zpracováním na potravinářské výrobky z obilovin 

jsou uvedeny v příslušných technických normách a to: 
1. Žito     ČSN 46 1100-4 
2. Pšenice potravinářská  ČSN 46 1100-2 
3. Kukuřice    ČSN 46 1100-8 
4. Bezpluchý oves   ČSN 46 1200-4 
5. Sladovnický ječmen  ČSN 46 1100-5 
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 Tyto uvedené normy jsou doplněny novými progresivními znaky jakosti a dávají tak lepší 
možnost výběru potravinářských zrnin pro zpracovatelský průmysl. 

 

5.2 Technické požadavky na potravinářské zrniny - ČSN 46 1100-2 
 

5.2.1 Příměsi a nečistoty 
 
Za příměs se považuje: 
 

1. propad sítem a podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory 
o průměru 2,5 mm 

2. v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm: 
a. zlomky a mechanicky poškozená zrna, zůstalo-li méně než polovina zrna 
b. zrna v pluchách 
c. zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmou změnou barvy obalů 

(oplodí) a neporušeným jádrem (endospermem) 
d. zrna sušením vydutá 
e. zrna s fyziologickým rozpraskem 
f. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot 
g. zrna žita, žitovce (tritikale) a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně 

poškození nepatří do nečistot 
 
Za nečistoty se považují: 
 

1. propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2,5 mm 
2. v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm: 

a. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.) 
b. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou žita, žitovce 

(tritikale) a ječmene 
c. zrna pšenice, žita, žitovce (tritikale) a ječmene s narušeným jádrem 

(endospermem), např. zrna zapařená, shnilá, se změněnou barvou jádra apod. 
d. zrna s úplně vyhlodaným jádrem (od pilousů) 
e. zrna v mléčné zralosti 
f. ostatní organické nečistoty (části stébel, klasů, plevely apod.) 
g. škodlivé nečistoty podle ČSN 46 1011-6, PN 273/02 

 
Pšenice potravinářská se pro smluvní vztahy nebo při dodávkách posuzuje podle těchto 

základních hodnot: 
 

1. vlhkost      14 % 
2. objemová hmotnost   780 g.l-1 
3. příměsi a nečistoty   6 % 
4. obsah mokrého lepku v sušině (test Go) min. 23 % 
5. sedimentační hodnota   min. 45 ml 
6. číslo poklesu (viskotest)   min. 220 s 
 
 Při stanovení objemové hmotnosti se za každé 1 % vlhkosti nad 15 % připočítává ke skutečně 
zjištěné objemové hmotnosti 5 g.l-1. Parametry lze dohodou mezi výrobci a dodavateli vzájemně 
upravit, případně doplnit další parametry a požadavky na kvalitu zrna. 

 
5.2.2 Zdravotní nezávadnost 
 

Pšenice potravinářská musí být vyzrálá, bez škůdců a cizích pachů. Nesmí obsahovat zrna 
naplesnivělá a plesnivá, zrna napadená plošticí a zrna snětlivá (posouzená podle ČSN 46 1100-2). 
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5.3 Souhrn požadavků při výstavbě nových posklizňových linek 
 
Zemědělské podniky musejí usilovat o nejvyšší kvalitu své produkce a její prodej za nejvyšší 

cenu. Jestliže dříve se podstatná část produkce prodávala okamžitě zemědělské nákupní organizaci, 
dnes při napřímení vazeb mezi výrobcem a spotřebitelem tomu tak nemusí být. Aby zemědělský 
prvovýrobce mohl prodávat obiloviny v optimálním čase, kdy jsou ceny nejvyšší, potřebuje vhodné 
sklady. 

 
5.3.1 Požadavky na příjem zrna 

 
Výkonnost příjmu je limitujícím faktorem posklizňové linky: 
 

1. příjmový zásobník musí mít dostatečnou kapacitu, musí umožňovat sklápění zrna z dopravních 
prostředků do boku i nazad 

2. musí být vybaven kontinuálním uzávěrem, který zajistí plynulou regulaci toku zrna 
3. konstrukčně může být řešen jako přejezdný nebo nepřejezdný 
4. dimenze příjmu musí vycházet z celkové denní výkonnosti nasazených sklízecích mlátiček 

 
5.3.2 Požadavky na intenzivní provzdušňování zrna 

 
1. Podstata konzervace zrna intenzivním provzdušňováním je ve snížení teploty uskladněného 

zrna. 
2. Vlhké zrno svým dýcháním produkuje teplo, které může způsobit jeho zapaření a tím jeho 

znehodnocení. Vzduch dodávaný provzdušňovacím ventilátorem do skladovacího prostoru 
zabraňuje nadměrnému vzniku tepla. 

3. K aktivnímu intenzivnímu provzdušňování musí být použity výhradně středotlaké ventilátory, 
které jsou schopny zajistit dostatečné množství vzduchu, tj. 20 - 30 m3 (někdy i 35 m3) za     
1 hodinu na 1 tunu uskladněného zrna i potřebný tlak. 
 

5.3.3 Aktivní provzdušňování 
 
Aktivním provzdušňováním se: 
 

1. snižuje teplota uskladněného zrna a tím se prodlužuje jeho skladovatelnost 
2. snižuje vlhkost rovněž s příznivým vlivem na prodloužení skladovatelnosti zrna 
3. při snížení teploty pod 15 oC se zastavuje činnost škůdců a mikroorganizmů. 

 
Při dlouhodobém skladování zrna odpadá nutnost přepouštění za účelem snížení jeho teploty a 

udržení jeho dobrého zdravotního stavu. 
 

5.3.4 Energetická náročnost 
 
Při intenzivním provzdušňování zrna se měrná spotřeba elektrické energie pohybuje v rozmezí 

10 až 12 kWh na 1 tunu uskladněného zrna při 4 % odsušku. 
 

5.3.5 Úspora LTO 
 
Intenzivním provzdušňováním se dosáhne úspory LTO průměrně 5 kg na 1 tunu ošetřeného 

zrna. Velmi cennou úsporou je především v aridních oblastech celková náhrada LTO za elektrickou 
energii při ošetřování zrna. 

 
5.3.6 Požadavky na skladování 

 
1. uskladněné zrno ve skladovacím prostoru nesmí ztrácet kvalitu požadovanou ČSN 
2. skladovací prostory musejí umožnit rychlý příjem zrna tak, aby se nesnižovala výkonnost 

vlastní sklizně 
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3. při výstavbě skladovacích prostorů je třeba respektovat podíl jednotlivých partií, podle toho je 
třeba stanovit jednotkovou kapacitu zásobníků 60 - 150, 200, 500, 1 000 t, případně 2 500 t 
(ve vyjímečných případech i více) 

4. skladovací prostory musejí zajistit plynulý příjem zrna 
5. expediční část posklizňové linky musí respektovat požadavky na expedici ošetřeného zrna, tj. 

čištění a třídění 
6. počet expedičních zásobníků musí být volen tak, aby jejich celková skladovací kapacita 

odpovídala minimálně dvoudenní výkonnosti čistících a třídících strojů 
7. příjmová linka na zrno musí zajistit příjem, předčištění a ošetření ve skladovacím prostoru 

nebo příjem a předčištění s možností přímé expedice 
 
Všechny tyto požadavky musejí být respektovány již v předprojektové studii, v zadání stavby a 

prováděcím projektu. 
 

5.3.7 Rozdělení a typy skladů 
 
Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit 

soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich 
znehodnocení. 

 
Pro skladování zrnin v zemědělské prvovýrobě se v současné době používají především tyto 

typy skladů: 
 

1. podlahové sklady s provzdušňováním, mechanizované i nemechanizované s kapacitou až 
5 000 t 

2. buňkové ocelové věžové sklady plně mechanizované s aktivním provzdušňováním nebo bez 
provzdušňování 

3. věžové zásobníky s provzdušňováním s jednotkovou skladovací kapacitou 200 až 1 000 t 
(2 500 t) 
 
U jednotlivých typů skladů dochází k těmto ztrátám: 
 

1. podlahové sklady   2 - 3 % 
2. věžové sklady   0,5 - 1 % 
 

Nepodchycené ztráty na jakosti skladovaných zrnin jsou odhadovány za současného stavu na 
3 % u zrnin napadených škůdci a na 10 % u zrnin napadených plísněmi. 

 

6. Požadavky a specifika hangárových skladů 
 

Podlahové sklady zrnin jsou značně rozšířeny jak u nás tak na celém světě. Jejich konstrukce 
může být železobetonová, ocelová i dřevěná. Podlaha skladu musí být dostatečně izolovaná proti 
spodní vodě. Stěny skladu musí být dimenzovány tak, aby snesly boční tlaky vrstvy zrnin. Zrniny o 
vyšší vlhkosti než 15 % uskladněné v podlahovém skladu se musí provzdušňovat. Předpokladem 
provzdušňování je síť rozvodných kanálů napojených na provzdušňovací ventilátory. 

 
Provzdušňovací zařízení rozlišujeme: 

1. s nadúrovňovými kanály 
2. s podúrovňovými kanály 

 
Obě varianty dále pak rozdělujeme na provzdušňovací zařízení: 

1. s hlavním kanálem s rozvodnými kanálky, tj. řešení zpravidla s jedním ventilátorem 
2. s podélnými rozvodnými kanály napojenými zpravidla na více ventilátorů 
3. s příčnými rozvodnými kanály napojenými zpravidla na více ventilátorů, případně využívající 

přemístitelný ventilátor 
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6.1 Provzdušňovací zařízení s nadúrovňovými kanály 
 
Jde zpravidla o stavebnicové řešení a umožňuje několik variant uplatnění. Rozteč kanálů se 

volí tak, aby odpovídala výšce vrstvy zrnin (obvykle však bývá menší). Předpokládá se, že maximální 
výška vrstvy je do 4 m. Délka nadúrovňových kanálů by neměla překročit 25 m. U delších kanálů se 
stejným průřezem dochází k nerovnoměrnému rozdělení vzduchu.  

 
Provzdušňovací zařízení s hlavním kanálem a rozvodními kanálky - při tomto řešení je 

ventilátor napojen na hlavní kanál, z něhož vycházejí rozvodné kanály. Hlavní kanál i rozvodné kanály 
se montují z plechových dílů různé délky. Zásadou u tohoto řešení je, aby celý systém kanálů byl 
snadno montovatelný a demontovatelný. U tohoto systému vznikají určité obtíže při vyskladňování 
zrna.  

Při použití čelních nakladačů se musí rozvodné kanály včas demontovat, aby nedocházelo 
k jejich poškození. Zatímco hlavní kanál je z plných plechů, jsou rozvodné kanály z děrovaného plechu. 
Někdy se používají i rozvodné kanály z plných plechů, např. rozříznuté potrubí, na které jsou navařeny 
patky, takže vzniká mezera mezi betonovou podlahou a spodní hranou rozvodného kanálu. Touto 
mezerou potom proudí vzduch. 

 
Hlavní kanál může být situován do podélné osy skladu nebo může být umístěn při jedné 

podélné straně. Rozvodné kanály jsou zaústěny do hlavního kanálu. 
 

6.2 Provzdušňovací zařízení s podúrovňovými kanály 
 
V nejširší zemědělské praxi je toto zařízení oblíbenější, neboť odpadá demontáž při 

vyskladňování (např. čelními nakladači), která je nutná u nadúrovňového provzdušňovacího zařízení. 
Vzduchotechnicky je nutno respektovat stejné podmínky jako při nadúrovňovém provzdušňování. 
Podúrovňové provzdušňovací zařízení se uplatňuje jak na otevřených plochách, tak i v krytých 
přístřešcích (zde má větší význam). 

 
Velikost provzdušňovacích ploch je variabilní, Musí být však přizpůsobena požadavkům 

nadúrovňového zařízení. Tvar a průřez kanálů jsou závislé na potřebném množství vzduchu a na 
ventilátoru. Průřez kanálu se může měnit. Požaduje se však, aby vstupní rychlost vzduchu v kanálu 
nebyla větší než 10 m.s-1. U kanálů do 25 m je možno po celé délce zachovat stejný průřez. U delších 
kanálů je nutno průřez postupně zmenšovat. Délka kanálů by neměla být větší než 35 m. 

 
Některé požadavky na podúrovňové provzdušňovací zařízení: 
 

1. rozteč kanálů se rovná výšce vrstvy zrnin (maximálně) 
2. při ošetřování obilovin je optimální rozteč 2,5 m (pokud je podúrovňové provzdušňovací 

zařízení ve skladovacích halách, kde slouží výhradně k ošetřování usušeného zrna, může se 
volit rozteč kanálů větší) 

3. přes kanály musí přejíždět nákladní automobily a další mobilní technika 
 
U krytých podlahových skladů se ventilátory umisťují buď uvnitř nebo vně. Pokud se umisťují 

uvnitř, musí se zajistit přívod venkovního vzduchu k sání ventilátoru. Ventilátory se instalují na 
zabetonovaných ocelových rámech.  

 
Způsoby zakrytí podúrovňových provzdušňovacích kanálů:  
 

1. ocelové desky perforované (štěrbinově prorážené), přes které nelze přejíždět mobilní 
technikou 

2. rošty z plechové oceli, na které jsou přivařena plochá děrovaná síta (lze je přejíždět mobilní 
technikou) 

3. rošty litinové - lze je přejíždět mobilní technikou, tento typ zakrytí kanálů je nejdražší, má 
však nejvyšší životnost 
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6.3 Univerzálnost podlahových skladů 
 
Předností podlahových skladů je jejich univerzálnost. Zejména podlahové sklady 

s podúrovňovým provzdušňovacím zařízením lze úspěšně využívat i při sklizni jiných plodin 
v nepříznivých podmínkách.  

 
Lze na nich např. dosoušet vlhké balíky slámy a sena, mohou sloužit k provzdušňování tobolek 

lnu, kukuřičných palic, případně směsi zrna a vřeten kukuřice. Lze jich využít při dosoušení (nebo 
sušení) semen trav, pícnin, případně jiných plodin. Při provzdušňování zemědělských surovin 
s minimálním odporem vzduchu se pochopitelně volí jiné typy ventilátorů - nízkotlaké, tj. většinou 
axiální. Technické a provozní ukazatele ventilátorů závisejí na půdorysné ploše dosoušecího zařízení, na 
druhu provzdušňovacího systému a na vlastnostech sušeného materiálu.  

 
Ventilátor o průměru vrtule 1 m postačí na větrání roštové plochy 80 - 120 m2. Celkový tlak 

ventilátoru se pohybuje zpravidla v rozmezí 0,2 - 0,5 kPa v závislosti na výšce a charakteru vrstvy a 
způsobu řešení rozvodu vzduchu. Osa ventilátoru má být orientována pokud možno ve směru 
převládajících větrů. Sníží se tím příkon ventilátoru. Nasávací obvod ventilátoru nemá být 
v bezprostřední blízkosti zdrojů dodatečné vlhkosti (vodní nádrže apod.). Sací otvor musí mít dokonalý 
bezpečnostní kryt. 

 
Univerzální podlahové sklady umožňují zvládnout problémy sklizně v nepříznivých 

povětrnostních podmínkách. Ke zvýšení účinku provzdušňování je možno k ventilátorům předřadit 
teplovzdušné vyvíječe. V těchto případech může provzdušňovací systém zajistit dosoušení sklízených 
surovin na skladovací obsah vody. Předřazením vyvíječe tepla před ventilátor však dochází 
k výraznému poklesu tlaku vzduchu u ventilátoru. 

 
Podlahové sklady s podúrovňovým provzdušňovacím zařízením, u kterých využíváme 

k manipulaci se sklizenou surovinou samojízdných hydraulických nakladačů, jsou svojí univerzálností 
vhodnou investicí, která ušetří náklady na energii, zkracuje dopravní vzdálenosti a umožňuje dosažení 
vyšší kvality práce. 

 

6.4 Naskladňování a vyskladňování podlahových skladů zrnin 
 
Naskladňování závisí na stupni obestavěnosti, umístění apod. Má-li se ve skladu skladovat více 

druhů zrnin, rozdělí se vhodnými panely. Tyto panely lze využít i po obvodě skladu řešeného jako 
betonová podlaha s ocelokolnou.  

 
Způsob naskladnění významně ovlivňuje zvolený typ provzdušňovacího zařízení.          

U podúrovňových systémů provzdušňovacích kanálů je naskladnění i vyskladnění podstatně snazší.  
 
Nejjednodušším způsobem naskladnění podlahových skladů je bezprostřední sklápění zrna na 

betonovou podlahu skladu z dopravních prostředků a ukládání zrnin do požadované výšky vrstvy 
čelními nakladači. Nevýhodou tohoto řešení je značné poškození zrnin při přejíždění mobilní technikou. 
Náročnější je řešení využívající k naskladnění různých mechanických dopravníků. Většinou se zrniny 
z dopravních prostředků sklápějí do příjmových košů, ze kterých jsou dopraveny korečkovými elevátory 
nebo prostřednictvím pásových dopravníků do jednotlivých míst podlahového skladu.  

 
V zahraničí je rozšířeno naskladňování podlahových skladů pneumatickými dopravníky. 

Pneumatické dopravníky lze využít při naskladňování i vyskladňování. Pneumatický dopravník se 
používá i v případech pevně nainstalovaných dopravních cest nebo jako paralelní cesta v dopravní 
špičce.  

 
Nejjednodušším způsobem vyskladnění podlahových skladů je mechanickou lopatou na 

nakladači, kterou se zrno i naskladňuje do dopravních prostředků. Náročnější je řešení využívající 
k vyskladnění gravitace a šnekových dopravníků.  
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6.5 Systémy provzdušňování - vzduchotechnika 
 
Podlahové sklady zrnin jsou skladovací prostory různého tvaru většinou bez opláštění, které je 

třeba zbudovat včetně obvodových zdí. Ve většině případů jde o bývalé (stávající) ocelokolny. 
Hangárové sklady zrnin jsou skladovací prostory ocelové konstrukce, stěny jsou většinou vyplněny 
panely, jsou osazeny vraty a umožňují především zatížení střešní konstrukce (např. technologií). Jsou 
vybaveny ve většině případů technologií naskladňování. 

 
Násypná výška zrna se pohybuje až do 6 m narozdíl od podlahových skladů, kde je maximální 

násypná výška 3 m. Rozpon hangárových skladů bývá 12 - 14 - 16 - 18 m, modul většinou 6 m a délka 
60 - 90 m. Skladovací kapacita zrnin bývá u hangárového skladu (podle rozměrů) až 10 000 t 
uskladněného zrna, u podlahových skladů 3 000 - 3 500 t uskladněného zrna.  

 
Celý vzduchoventilační rozvodný systém kanálků se skládá z rozvodných a provzdušňovacích 

kanálků. Tyto provzdušňovací kanálky mohou být podúrovňové, tedy přejezdné mobilní naskladňovací 
technikou, mohou umožňovat i naskladňování zrnin do hangárového skladu přímým vyklápěním 
z dopravních prostředků, umožňují v tomto prostoru mimo sezónu uskladnit zemědělskou techniku atd. 

 
Nadúrovňové provzdušňovací kanálky jsou vhodné pro plně mechanizované hangárové sklady 

s kapacitou min. 4 000 - 6 000 t uskladněných zrnin. Toto řešení komplikuje technologický postup 
vyskladňování zrnin a proto se u menších skladovacích kapacit s nízkou obrátkovostí téměř nepoužívá. 
Řešení s teleskopickými nadúrovňovými provzdušňovacími kanálky se v praxi používá velmi omezeně a 
při nedodržení technologické „kázně“ je drahé (ekonomicky nevýhodné). Vlastní řešení 
vzduchotechniky (uspořádání systémů provzdušňování) je znázorněno na obr. 10. 

 
6.5.1 Centrální rozvod 

 
Hlavní rozvodný kanál prochází středem hangárového skladu, je většinou osazen jedním 

provzdušňovacím ventilátorem (viz. obr. 10).  
 
 

 
1 – VENTILÁTOR  
2 – ROZVODNÝ KANÁL – VZDUCHOVOD 
3 – PROVZDUŠŇOVACÍ KANÁLEK 
 
Obr. 10: Rozvody vzduchu 
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Variantou tohoto řešení může být, že hlavní rozvodný kanál je nadúrovňový, umístěn např. 
v bezprostřední blízkosti jedné z delších stran skladovacího prostoru, nebo celý systém může být 
nadúrovňový. Při tomto uspořádání rozvodu vzduchu je třeba počítat s tím, že pokud nebude možné 
celou plochu naskladnit zrnem najednou, je nutné, aby hlavní rozvodný kanál byl osazen uzávěry, které 
celkovou skladovací plochu rozdělí na jednotlivé sekce, které budou postupně naskladňovány (směrem 
od provzdušňovacího ventilátoru). V opačném případě, kdyby nebyla skladovací plocha naskladněna 
najednou, při provzdušňování by vzduch unikal místem menšího odporu a provzdušňování by bylo málo 
účinné. 

 
6.5.2 Provzdušňovací sekce 

 
Rozvod vzduchu může být řešen jako centrální, každá sekce je vybavena samostatným 

provzdušňovacím ventilátorem nebo každá sekce může být osazena rozvodným kanálem, který bývá 
zpravidla vně skladovacího prostoru. Opět každá sekce je vybavena samostatným provzdušňovacím 
ventilátorem. Toto řešení je značně flexibilní, vhodné i pro ošetřování a skladování citlivých komodit, 
v praxi je nejvíce rozšířeno. 

 
6.5.3 Provzdušňovací kanálky 

 
Podúrovňové provzdušňovací kanálky mají rozměry 250 x 300 mm, vždy na začátku 

provzdušňovacího kanálku (tedy u hlavního rozvodného kanálu) a na konci provzdušňovacího kanálku 
250 x 200 mm. Tyto kanálky (provzdušňovací) jsou osázeny přejezdnými rošty (síty), jejichž šířka je 
300 mm. Minimální tloušťka provzdušňovacích sít musí být 3 mm (viz. obr. 8, str. 17), rozteč kanálků 
se doporučuje na základě dlouhodobých zkušeností 1 m. 

 
Při rozmístění provzdušňovacích kanálků obecně platí, že osová rozteč provzdušňovacích 

kanálků musí být menší než je násypná výška uskladněného zrna. Podle dlouhodobých zkušeností a 
z důvodů intenzivního provzdušňování uskladněného zrna je optimální vzdálenost provzdušňovacích 
kanálků 1 m. Tato rozteč provzdušňovacích kanálků má podstatný vliv na rovnoměrnost výstupní 
rychlosti vzduchu z vrstvy uskladněného zrna a tedy i na rovnoměrnost dosoušení uskladněného zrna 
intenzivním provzdušňováním.  

 
Rozvodné vzduchové kanály mohou být podúrovňové i nadúrovňové, jsou uzavřené o 

rozměrech 500 x 400 mm. Provzdušňovací kanálek bude končit cca 750 mm od protilehlé stěny 
hangáru směrem od ventilátoru.  

 
Napojení ventilátoru na vzduchovod bude řešeno v každém modulu plechovým potrubím 

čtyřhranného průřezu, který bude mít rozměry výtlaku provzdušňovacího ventilátoru. Není dovoleno 
žádné „škrcení“ vzduchu, jinak dochází k velkým ztrátám. Pro napojení provzdušňovacího ventilátoru 
na vzduchovod bude třeba ve stěně „prorazit“ otvor. Předpokládá se zde vyšší násypná výška (možná 
je i násypná výška do 6 m).  

 
Pro toto množství uskladněného zrna bude třeba použít provzdušňovací ventilátor typu     

RSH-630, který zajistí dostatečné množství vzduchu pro intenzivní provzdušňování uskladněného zrna i 
potřebný přetlak. Pro nižší násypnou výšku např. do 3 m lze použít ventilátor RSH-500. Vždy se musí 
stanovit optimální provzdušňovací ventilátor. 

 
6.5.4  Vzduchové kanálky jako ztracené bednění 

 
Tato varianta, kdy vzduchové kanálky jsou jako ztracené bednění z pozinkovaného plechu 

tloušťky 1 mm a jsou určeny k zabetonování, je na obr. 14, str. 30. Žlaby, které slouží jako ztracené 
bednění se dodávají v délkách 500, 1 000, 1 500 a 2 000 mm, standardní výška žlabu je 340 mm. 
Žlaby se spojují k sobě plechovými spojkami a šrouby.  
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Vlastní montáž se provádí na betonové pásy, ke kterým se kotví hmoždinkami, nebo lze využít 
krycího betonu izolace proti zemní vlhkosti, kterou v tomto případě doporučujeme. Potom se žlaby asi 
do poloviny výšky přibetonují. Mezi jednotlivými žlaby se provede zhutnělý násyp do výšky 
přibetonování těchto žlabů, potom betonová podlaha armovaná „kari“ sítí se stahuje mezi žlaby. Tyto 
žlaby jsou vybaveny rámečky, kam se pokládají provzdušňovací rošty. Tento způsob řešení vyžaduje 
značnou „technologickou“ kázeň.  

 
6.5.5 Provzdušňovací ventilátory 

 
Mezi základní požadavky aktivního provzdušňování uskladněného zrna ve skladovacím 

prostoru patří především množství vzduchu dodávaného provzdušňovacími ventilátory, tj. 20 - 30 m3  
(až 35 m3) vzduchu za 1 hodinu na 1 tunu uskladněného zrna a potřebný přetlak 1 000 - 2 000 Pa. 
Z toho vyplývá i další velice důležitý parametr - výstupní rychlost vzduchu z vrstvy uskladněného zrna. 
Proto i vzduchoventilační rozvod musí být dimenzován s minimálními ztrátami. 

 
Aby tyto základní parametry aktivního provzdušňování byly splněny, je třeba k provzdušňování 

použít výhradně středotlaké ventilátory, které jsou schopny zajistit dostatečné množství vzduchu i 
potřebný přetlak. Nejvhodnější jsou středotlaké radiální ventilátory jednostranné sací řady RSH. 

 
Při použití nevhodného provzdušňovacího ventilátoru se na povrchu uskladněné vrstvy zrna 

vytvoří kondenzační vrstva, která je neprodyšná a tím může způsobit znehodnocení uskladněného zrna. 
Tady právě dochází v praxi nejčastěji k omylům. K aktivnímu provzdušňování se v praxi často používají 
zcela nevhodné ventilátory. Nevyhovují ani množstvím vzduchu, ani potřebným tlakem, který je nutný 
k proniknutí vzduchu do vrstvy uskladněného zrna. Pro aktivní provzdušňování zrna o vlhkosti nad 16 
% není vhodné použít nízkotlaké axiální ventilátory. Pro dimenzi provzdušňovacího ventilátoru je vždy 
třeba znát plochu, na které uskladněné zrno bude provzdušňováno.  

 
Měrná spotřeba elektrické energie se při intenzivním provzdušňování uskladněného zrna ve 

skladovacím prostoru (hangárové, věžové zásobníky) podle dlouhodobého ověřování pohybuje 
průměrně v rozmezí 12 - 14 kWh na 1 tunu uskladněného zrna, průměrně při 3 % odsušku. Například 
při průměrné sazbě 3,60 Kč.kWh-1 činí náklad na provzdušňování 43,00 - 50,50 Kč.t-1 při odsušku 3 %. 
Přepočteno na odsušek 1 %, činí náklad 14,33 - 16,80 Kč.t-1 u prvovýrobce. Přitom ve službách jsou 
náklady 65,00 Kč.t-1 při 1 % odsušku.  

 

 
Obr. 11: Rošt pod provzdušňovací síto 
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Obr. 12: Provzdušňovací kanálek 
 

 
Obr. 13: Uspořádání provzdušňovacích kanálků (vzduchotechniky) 
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Obr. 14: Vzduchové kanálky jako ztracené bednění z pozinkovaného plechu o   
    tloušťce 1 mm, přejezdné (zatížení kola 6 t), určené k zabetonování 

 

 
 
Obr. 15: Provzdušňovací rošty 300 x 1 000 x 35 m, přejezdné (zatížitelnost 6 t) 
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n  – frekvence otáčení (min-1) 
LPA  – hladina akustických výkonů (dB) 
a, b, c  – charakteristiky výkonu frekvence oktávového pásma (f) 
η  – účinnost (%) 
Vv  – objemový průtok dopravovaného vzduchu (m3.s-1) 
∆pcv – celkový tlak ventilátoru (Pa) 
ρ  – hustota vzduchu (kg.m-3) 
P  – výkon (kW) 
 

Obr. 16: Charakteristika ventilátoru RSH 500 
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Obr. 17: Technologické schéma ventilátoru RSH 500 
 

 
 
Obr. 18: Typy ventilátorů RSH 500 - možnosti připojení 
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7. Věžové sklady zrnin 
 
Věžové zásobníky mohou být s jehlanovitou výsypkou, kuželovou výsypkou a nebo jsou 

postaveny na rovnou betonovou základovou desku. Záleží to na rozměrech věžového zásobníku, 
potažmo skladovací kapacitě.  

 
Plášť věžových zásobníků bývá obvykle tvořen ocelovými segmenty (Vítkovice, DENIS PRIVÉ, 

MARISON, DINA atd.), nebo z podélně stočeného ocelového pásu o šířce 495 mm (např. systém LIPP). 
Průřez pláště zásobníků bývá obvykle kruhový, čtvercový a v omezené míře i obdélníkový. Kapacita 
zásobníků je většinou odstupňována od 45 t - 1 000 t - 3 000 t - 7 000 t - 10 000 t uskladněného zrna, 
volby mnoha dalších kapacit jsou též možné. 

 

7.1 Základová deska pro zásobníky s rovným dnem 
 
Věžové zásobníky jsou montovány na základových deskách vyrobených ze železobetonu. 

Jejich tloušťka musí respektovat únosnost půdy. Před zahájením výstavby je třeba provést geologický 
průzkum a na základě statického výpočtu a geologického průzkumu se stanoví optimální tloušťka 
základové desky. 

 
V průměrných podmínkách vychází tloušťka základové železobetonové desky 0,25 - 0,4 m.   

Po obvodu zásobníku se nachází železobetonový prstenec o šířce 1,6 m a výšce 1,2 - 1,5 m.        
Výztuž desky se klade na podkladní beton s krytím 20 mm. 

 
Spodní výztuž desky se klade v kolmých směrech a pruty jsou navzájem svařeny. Tato výztuž 

je z oceli 10 425 (V) o průměru 20 mm a směřuje do středu desky. Vždy je vystřídán jeden delší a 
jeden kratší prut. Vedlejší nosná a rozdělovací výztuž je kladena v soustředných kružnicích a je z oceli 
10 216 (E) profilu E 10 nosná a E 6 rozdělovací. Pruty se navzájem svaří. Deska a základ jsou 
vybetonovány z betonu B 20 a je třeba dodržet jeho kvalitu a správnou recepturu. Průměr základové 
desky musí být o 1 - 1,5 m větší než je průměr zásobníku. Obvod základové desky je kružnice nebo 
mnohoúhelník. 

 
Na základové desce je nadbetonována vrchní část, ve které jsou vytvořeny provzdušňovací 

kanálky a technologické kanály. Olemování hran kanálků je provedeno z válcovaných profilů L a je 
kotveno pomocí kotevních pásů z pásové oceli. Kanálky jsou provedeny z betonu B 15. 

 
Provzdušňovací kanálky jsou o rozměrech 0,25 x 0,30 m, rozteč 0,75 m. Hlavní rozvodné 

kanály o rozměrech 0,5 x 0,5 m jsou zakryty dřevěnými deskami, provzdušňovací kanálky jsou zakryty 
provzdušňovacími síty, viz. obr. 8, str 17. 

 
Kolmo na hlavní rozvodné kanály je v základové desce vyskladňovací kanál o rozměrech       

0,7 x 0,5 m. V kanále je uložen pásový dopravník pro vyskladňování zrna ze zásobníku. Kanál je zakryt 
dřevěnými deskami, ve kterých jsou výpustné otvory, které slouží k vyskladňování zrna ze zásobníku. 

 
 Spotřeba betonu na základové desky pro věžové zásobníky se liší průměrem zásobníku. 
Například pro zásobník: 

 
- o průměru   6 m   spotřeba betonu   40 m3 
- o průměru   8 m  spotřeba betonu   80 m3 
- o průměru 12 m   spotřeba betonu             160 m3 
  
Tyto hodnoty platí pro zásobníky s rovným dnem. 
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Obr. 19: Základová deska - zásobník ∅ 12 m, skladovací kapacita 1 000 t 

 

7.2 Vyskladňování zrna ze zásobníků s rovným dnem 
 
Systém vyskladňování zrna ze zásobníků s rovným dnem navrhl a ověřil VÚZT, v.v.i. Praha 6 - 

Ruzyně. Tento systém je vhodný pro všechny věžové zásobníky s rovným dnem, průměr zásobníku 
nerozhoduje. 

 
K vyskladňování zrna je v základové desce každého zásobníku technologický kanál procházející 

středem zásobníku po celém průměru desky. Průřez tohoto kanálu je 0,5 x 0,7 m. V tomto 
technologickém vyskladňovacím kanálu je umístěn pásový dopravník, jehož délka přesahuje poloměr 
zásobníku min. o 1 m. Pásový dopravník má pás o šířce 500 mm a je vyveden ze základové desky tak, 
aby zrno z něho přepadávalo do násypky např. korečkového elevátoru nebo pásového dopravníku 
(záleží to na uspořádání dalších dopravních cest).  

 
Pásové dopravníky se vyrábějí o různých délkách 2 - 22 m, takže vyhovují pro všechny 

varianty věžových zásobníků. Z hlediska výkonnosti je třeba, aby obvodová rychlost dopravního pásu 
byla 1,5 - 1,8 m.s-1. Při této obvodové rychlosti pásu má dopravník výkonnost až 45 t.h-1. 
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Vyskladňovací kanál je zakryt dřevěnými deskami a uzávěry. Ovládání uzávěrů je řešeno 
pákovým mechanizmem z vnější strany zásobníku. Pákový mechanizmus je řešen tak, že nejprve se 
musí otevřít středový uzávěr. Další uzávěry se otevírají až tehdy, nepadá-li středovým otvorem žádné 
zrno (to znamená, že v zásobníku je zrno rozmístěno pod sypným úhlem ke středu). Tedy podstatná 
část uskladněného zrna ve věžovém zásobníku se vyskladňuje gravitací středovým otvorem, přes 
mechanicky ovládaný uzávěr, na pásový dopravník, který je uložen v technologickém kanálu základové 
desky. 

 
Při dalším otevírání uzávěrů se začíná s uzávěrem nejbližším ke středu. Tím se vytváří v druhé 

etapě vyskladňovací „koridor“ ve vrstvě zrna (opět pod sypným úhlem) nad vyskladňovacím kanálem. 
Tímto způsobem je ze zásobníků gravitací vyskladněno 80 - 90 % uskladněného zrna (závisí to na 
průměru zásobníku). 

 
Třetí závěrečná etapa vyskladňování zásobníků spočívá v tom, že se otevře vstupní otvor 

v plášti zásobníku (nad vyskladňovacím kanálem). Vstupním otvorem se nasune do zásobníku zčásti 
demontovaný šnekový vyskladňovací dopravník. V koridoru nad vyskladňovacím kanálem se šnekový 
dopravník smontuje. Při vyskladňování se šnekový dopravník pomocí aktivního posunu posouvá po 
obvodu zásobníku a šnek přihrnuje zrno ke středovému otvoru, kde propadá na pásový dopravník. 
Tímto způsobem je vyskladněn zbytek uskladněného zrna v zásobníku, které nelze vyskladnit gravitací. 

 
Šnekový vyskladňovací dopravník pracuje s měrnou spotřebou elektrické energie          

0,030 - 0,050 kWh.t-1. Jeden vyskladňovací oběžný šnekový dopravník stačí na více věžových 
zásobníků. 

 
Základní technické údaje šnekového vyskladňovacího dopravníku: 
 

1. průměr šnekovice   250 mm 
2. stoupání šnekovice   250 mm 
3. délka šnekovice   2 500, 3 500, 5 500 mm podle průměru zásobníku 
4. frekvence otáčení šneku  120, 140 min-1 
5. příkon    2,2 kW 
6. průměr pojezdového kola  300 mm 
 

 
 
Obr. 20: Vyskladňovací oběžný šnekový dopravník 
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Obr. 21: Vyskladňování zrna oběžným šnekovým dopravníkem 

  
 
 
 
 

7.3 Řazení věžových zásobníků do linek - vzorová řešení 
 

7.3.1 Linka - skladovací kapacita 4 x 1 000 t, 2 x 150 t, 2 x 500 t, celková 
skladovací kapacita 5 300 t, příjem 2 x 80 t.h-1, realizace - Zemědělská 
společnost a.s. Bystřice, Kratonohy 
 
Příjmovou část linky tvoří dva příjmové podúrovňové zásobníky. Kapacita každého příjmového 

podúrovňového zásobníku je 60 t, délka 9 m. Příjmové podúrovňové zásobníky umožňují sklápění zrna 
z dopravních prostředků do boku i nazad. Z těchto příjmových zásobníků je zrno dopraveno pomocí 
vertikálních a horizontálních dopravních cest do předčističky ASP - 750 na jedné příjmové větvi, na 
druhé příjmové větvi je předčištění zrna řešeno aspiračním zařízením.  

 
Takto předčištěné zrno je korečkovými elevátory dopraveno samospádem do věžových 

zásobníků systém LIPP, kde je intenzivně provzdušňováno. Vyskladňování zásobníků je řešeno gravitací 
na pásové dopravníky, kterými je zrno dopraveno na třídičku a vytříděné zrno je pak korečkovým 
elevátorem dopraveno do expedičních zásobníků. 

 
Základní technické a technologické údaje linky: 
 

1. výkonnost příjmu a předčištění zrna   2 x 80 t.h-1 
2. skladovací kapacita    4 x 1 000 t 
       2 x 500 t 
       2 x 150 t 
3. maximální vlhkost naskladněného zrna  22 % 
4. ošetřování zrna      intenzivním provzdušňováním 
5. výkonnost standardního předčištění   20 t.h-1 
6. expedice zrna – kapacita zásobníků   3 x 35 t 
7. instalovaný výkon elektrické energie  210 kW 
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1 – PŘÍJEM  
2 – PŘEDČIŠTĚNÍ  
3 – ZÁSOBNÍKY  
4 – VENTILÁTORY  
5 – EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 
 
Obr. 22: Linka na příjem, 
ošetřování a skladování zrna - 
Zemědělská společnost a.s. 
Bystřice, Kratonohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.3.2 Linka - skladovací kapacita 4 x 500 t, zásobníky s rovným dnem, příjem   
80 t.h-1, realizace - ZOD Potěhy 
 
Vlastní příjem zrna je řešen podúrovňovým příjmovým zásobníkem, který je vybaven 

kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku přijímaného materiálu, zrna.  
 
Délka příjmového podúrovňového zásobníku je 9 m, kapacita 40 t, umožňuje sklápění zrna 

z dopravních prostředků do boku i nazad.  
 
Předčištění zrna je řešeno aspiračním zařízením, skladování zrna je řešeno v zásobnících 

DENIS-PRIVÉ s rovným dnem o jednotkové skladovací kapacitě 500 t.  
 
Uskladněné zrno v zásobnících je ošetřováno intenzivním provzdušňováním. Expediční část 

linky je tvořena třídičkou a dvěma expedičními podjezdnými zásobníky. Vzhledem k tomu, že na lince 
jsou ošetřovány řepka a kukuřice na zrno, je vybavena sušičkou.  
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1   – PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK, 2, 8, 11, 12, 16, 19, 23, 28, 29 – PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY,  
3, 13, 20, 24 – KOREČKOVÉ ELEVÁTORY, 10 – SUŠIČKA, 22 – PODJEZDNÉ EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY,  
26 – ZÁSOBNÍKY DENIS PRIVÉ ∅ 8 m, 27 – PROVZDUŠŇOVACÍ VENTILÁTORY 
 
Obr. 23: Technologické schéma skladovací linky - ZOD Potěhy 
 



 

 39

 
 
Obr. 24: Věžové zásobníky DENIS-PRIVÉ o jednotkové skladovací kapacitě 500 t  
   s rovným dnem (celkový pohled) - ZOD Potěhy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 25: Expediční část linky - ZOD Potěhy 
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Navržená technologie posklizňového ošetřování a skladování zrna umožňuje následující 
operace: 

 
1. příjem zrna, aspirační předčištění a přímou expedici 
2. příjem zrna, aspirační předčištění, třídění a přímou expedici 
3. příjem zrna, aspirační předčištění, sušení zrna a skladování v zásobnících 
4. příjem zrna, aspirační předčištění, skladování, sušení a přímou expedici 
5. příjem zrna, aspirační předčištění, uskladnění a intenzivní provzdušňování 
6. ošetřené zrno ze zásobníků lze třídit a přímo expedovat 
7. příjem zrna, aspirační předčištění, ošetření zrna v zásobnících intenzivním provzdušňováním a 

zrno určené např. ke krmným účelům lze přímo expedovat. 
 

 Základní technické a technologické údaje linky: 
 
1. výkonnost příjmu a předčištění zrna  80 t.h-1 
2. skladovací kapacita     4 x 500 t 
3. maximální vlhkost naskladněného zrna   22 % 
4. ošetřování uskladněného zrna   intenzivním provzdušňováním 
5. výkonnost standardního třídění   20 t.h-1 
6. expedice zrna - kapacita zásobníků   2 x 35 t 
7. instalovaný výkon elektrické energie  272 kW  
 
 
 
 
 
7.3.3 Linka na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin 

v upravených senážních věžích VÍTKOVICE, realizace - Zemědělská 
akciová společnost Podchotucí, a.s., Křinec 

  
 Podle návrhu VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně byla v Zemědělské akciové společnosti 
Podchotucí, a.s., Křinec realizována úprava stávajících senážních věží VÍTKOVICE pro ošetřování a 
skladování zrnin. 
 
 Cílem řešení bylo využít stávající senážní věže VÍTKOVICE, které již delší dobu nebyly 
k tomuto účelu využívány, pro ošetřování a skladování zrnin. 
 
 Základní technické a technologické údaje linky: 
 
1. výkonnost příjmu     80 t.h-1 
2. hrubé (aspirační) předčištění zrna - výkonnost 80 t.h-1 
3. průměr zásobníku    8,57 m 
4. skladovací kapacita    4 x 750 t 
5. expedice zrna – kapacita zásobníků   2 x 35 t 
6. maximální vlhkost naskladněného zrna  
 do zásobníků při jeho intenzivním provzdušňování 20 % 
7. instalovaný výkon elektrické energie  93,6 kW  
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1 – PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK, 2, 6, 9, 11, 16, 17, 18 – PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY, 3 – ASPIRAČNÍ KOMORA, 
4, 15 – VENTILÁTORY, 5 – PRACHOVÁ KOMORA, 7 – KOREČKOVÝ ELEVÁTOR,  
8, 12, 13 – REGULAČNÍ PRVEK, 10 – VĚŽE VÍTKOVICE, 14 – EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 
 
Obr. 26: Technologické schéma linky - ZAS Podchotucí, a.s., Křinec 
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Obr. 27: Celkový pohled na linku o skladovací 
kapacitě 4 x 750 t, zásobníky - upravené 
stávající senážní věže VÍTKOVICE 

 
  Obr. 28: Expediční část linky - ZAS Podchotucí, a.s., Křinec 

 
7.3.4 Linka na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin o celkové 

skladovací kapacitě 4 x 1 000 t, realizace - ZOD Kačina, Svatý Mikuláš 
 
Linka byla zrealizována podle návrhu VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně v ZOD Kačina se sídlem ve 

Svatém Mikuláši. 
 
Základní technické a technologické údaje linky: 
 

1. výkonnost příjmu     80 t.h-1 
2. předčištění zrna (aspirační předčištění)  75 t.h-1 
3. skladovací kapacita    4 x 1 000 t 
4. výkonnost čištění zrna    max. 40 t.h-1 
5. ošetřování zrna     intenzivním provzdušňováním 
6. maximální vlhkost naskladněného zrna   20 % 
7. výkonnost sušení (kukuřice)   7 t.h-1 (z 30 % na 15 %) 
8. expedice zrna - kapacita zásobníků  4 x 35 t 
9. instalovaný výkon elektrické energie  cca 280 kW  

 
Příjmová linka umožňuje: 
 

1. příjem zrna, předčištění (aspiračním zařízením i předčističkou PO-750) a přímou expedici 
2. příjem zrna, předčištění, skladování v zásobnících o jednotkové skladovací kapacitě 1 000 t, 

ošetřování intenzivním provzdušňováním a přímou expedici 
3. příjem zrna, aspirační předčištění, čištění a přímou expedici 
4. příjem zrna, předčištění, čištění, sušení a přímou expedici 
5. příjem zrna, předčištění, sušení, skladování, čištění (linku lze rozšířit o zařízení na třídění zrna) 

a expedici 
6. příjem zrna, předčištění (aspiračním zařízením), skladování, ošetřování zrna v zásobnících 

intenzivním provzdušňováním, čištění a přímou expedici 
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Obr. 29: Celkový pohled na linku o skladovací kapacitě 4 x 1 000 t - zásobníky LIPP 
 

 
Obr. 30: Expediční část linky - ZOD Kačina, Svatý Mikuláš 
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1 – PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK, 2, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 33 – PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY, 
3, 11, 15, 31 – KOREČKOVÉ ELEVÁTORY, 4 – ASPIRAČNÍ KOMORA, 5, 18 – VENTILÁTORY, 
6 – PRACHOVÁ KOMORA, 7, 13, 16, 20, 30, 32 – REGULAČNÍ PRVKY, 8 – ČISTIČKA,  
9 – PŘEDČISTIČKA, 10 – ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK, 12, 22, 25 – ZÁSOBNÍKY,  
17 – VĚŽOVÉ ZÁSOBNÍKY LIPP, 21 – EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY, 27 – SUŠIČKA 
 
Obr. 31: Technologické schéma linky - ZOD Kačina, Svatý Mikuláš 
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1 – PŘÍJEM ZRNA 
2 – PŘEDČIŠTENÍ – ČIŠTĚNÍ ZRNA 
3 – SUŠENÍ ZRNA 
4 – VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 
5 – ZÁSOBNÍKY SYSTÉM LIPP  
6 – PROVZDUŠŇOVACÍ VENTILÁTORY  
7 – EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 
 
Obr. 32: Půdorysné uspořádání linky - 
ZOD Kačina, Svatý Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7.3.5 Linka na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin o celkové 

skladovací kapacitě 3 000 t, realizace - Zemědělská akciová společnost 
Podchotucí, a.s., Křinec 
 
Posklizňová linka na zrno navržená VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně plně odpovídá požadavkům 

sklizně jak v dimenzi příjmu zrna, v dispozičním uspořádání, tak i v nízkých investičních nákladech.  
 
Vybudováním linky se zvýšila výkonnost příjmu zrna od sklízecích mlátiček, snížily se ztráty, 

které vznikají nevhodným skladováním, zlepšila se hygiena práce, zvýšila se kvalita uskladněného zrna, 
a zároveň byla zajištěna možnost dlouhodobého skladování zrna. 

 
Vlastní příjem zrna je řešen částečně přejezdným, jedním podúrovňovým příjmovým 

zásobníkem, který umožňuje sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Délka příjmového 
zásobníku je 13 m, je vybaven kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku zrna. Kapacita 
příjmového zásobníku je cca 80 t. Ke skladování jsou využity zásobníky typu DINA. 

 
Vertikální doprava zrna na příjmu je řešena korečkovým elevátorem o výkonnosti 120 t.h-1, 

který je umístěn v příhradové ocelové konstrukci.  
 
Horizontální doprava zrna je řešena z důvodů minimálního poškození dopravovaného zrna na 

příjmu pásovým dopravníkem o výkonnosti 120 t.h-1. Pásový dopravník je umístěn pod příjmovým 
zásobníkem, je vybaven bočnicemi. Pásový dopravník je rovněž použit k dopravě zrna do věžových 
zásobníků. 
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Základní technické a technologické údaje linky: 
 

1. výkonnost příjmu zrna    120 t.h-1 
2. výkonnost předčištění (čištění) zrna   120 t.h-1 
3. skladovací kapacita    3 x 1 000 t 
4. ošetřování zrna v zásobnících DINA   intenzivním provzdušňováním 
5. maximální vlhkost naskladněného zrna   20 % 
6. expedice zrna – kapacita zásobníků   2 x 45 t 
7. instalovaný výkon elektrické energie  280 kW (souběh)  

 
Navržená linka umožňuje následující operace: 
 

1. příjem zrna, předčištění a přímou expedici 
2. příjem zrna, čištění (standard) a přímou expedici 
3. příjem zrna, předčištění, skladování včetně ošetřování zrna intenzivním provzdušňováním, 

standardní čištění a expedici 
4. příjem zrna, čištění, skladování, 2. čištění a expedici 

 
Předčištění (čištění) zrna je řešeno jednou předčističkou (čističkou) SCHMIDT-SEEGER, typ: 

TAS 154 A-4, která je určena pro předčištění obilovin, olejnin, luskovin a po výměně sít pracuje jako 
čistička pro standardní čištění.  

 
Čištění na příjmu: 
 

1. obiloviny   vlhkost 18 %    výkonnost 120 t.h-1 
2. řepka   vlhkost 14 %   výkonnost   90 t.h-1 
3. kukuřice   vlhkost 35 %   výkonnost   60 t.h-1 
 

 
Obr. 33: Celkový pohled na posklizňovou linku o skladovací kapacitě 3 000 t –  

  ZAS Podchotucí, a.s., Křinec 
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Obr. 34: Příjmový zásobník, kapacita 80 t, délka 13 m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 35: Expedice zrna 2 x 45 t - ZAS Podchotucí, a.s., Křinec 
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7.3.6 Velkokapacitní linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin (včetně 
řepky, slunečnice a kukuřice) o celkové skladovací kapacitě 15 000 t, 
realizace - Rostěnice, a.s. 
 
Linka byla realizována podle návrhu VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně v akciové společnosti 

Rostěnice. Posklizňovou linkou bylo odstraněno skladování zrna v různých provizóriích a případné 
převážení, čímž se zvyšují náklady na manipulaci. 

 
Základní technické a technologické údaje linky: 
 

1. výkonnost příjmu zrna    80 t.h-1 
2. výkonnost předčištění zrna   120 t.h-1 
3. skladovací kapacita    8 x 1 870 t (cca 15 000 t) 
4. ošetřování zrna v zásobnících DINA   intenzivním provzdušňováním 
5. maximální vlhkost naskladněného zrna   20 % 
6. výkonnost čištění (třídění) zrna   60 t.h-1 
7. výkonnost sušení (kukuřice)   30 t.h-1 (z 25 % na 15 %) 
8. expedice zrna – kapacita zásobníků   3 x 45 t 
9. instalovaný výkon elektrické energie  520 kW 

 
Navržená linka umožňuje následující operace: 
 

1. příjem, aspirační předčištění, skladování zrna včetně jeho ošetřování intenzivním 
provzdušňováním a přímou expedici 

2. příjem, předčištění (aspirací), skladování včetně ošetřování intenzivním provzdušňováním, 
čištění (třídění) a expedici finálního produktu 

3. příjem, aspirační předčištění a přímou expedici 
4. příjem, předčištění (klasické), skladování, ošetřování intenzivním provzdušňováním a přímou 

expedici 
5. příjem, předčištění, skladování včetně ošetřování uskladněného zrna intenzivním 

provzdušňováním, čištění (třídění) a expedici finálního produktu 
6. příjem, předčištění (klasické), sušení, skladování a přímou expedici 
7. příjem, předčištění (klasické), sušení, třídění a expedici 
8. příjem, předčištění, sušení a expedici 
9. příjem, předčištění a expedici 
10. příjem, předčištění, skladování, sušení a dále buď čištění (třídění) a expedici nebo bez čištění 

(třídění) přímou expedici. 
 

Technologický postup práce skladovací linky - Rostěnice a.s. (viz. obr. 37, str. 51) 
 
Příjmovou část linky tvoří dva částečně přejezdné podúrovňové zásobníky pos. 1, které jsou 

konstrukčně řešeny tak, aby umožňovaly sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Délka 
příjmových zásobníků je 9 a 13 m, což umožní sklápění zrna z automobilových souprav. 

 
Z dopravních prostředků je zrno sklápěno do dvou příjmových zásobníků pos. 1, kde regulace 

uzávěrů toku zrna je kontinuální a ovládána shora. Tímto uzávěrem se nastaví požadovaná 
průchodnost linky. Pod příjmovými zásobníky jsou umístěny pásové dopravníky pos. 2, kterými je zrno 
dopraveno do korečkových elevátorů pos. 3.  

 
Z korečkových elevátorů pos. 3 je zrno přes dvoucestný regulační prvek pos. 3a spádovým 

potrubím o průměru 219 mm dopraveno do aspirační komory pos. 5, která je součástí aspiračního 
zařízení, které je určeno pro hrubé předčištění zrna na příjmu. Z aspirační komory pos. 5 je 
odaspirovaný materiál dopraven transportním ventilátorem a dopravním potrubím do prachové komory 
pos. 7. Jde tedy o nezužitkovatelný odpad. 
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Takto předčištěné zrno z aspirační komory je dopraveno pásovými dopravníky pos. 8 a pos. 9 
do korečkového elevátoru pos. 10, dále přes čtyřcestný regulační prvek pos. 10a a spádovým potrubím 
je naskladněno do věžových zásobníků (čtyř věžových zásobníků) pos. 23. U této části linky jsou 
dopravní cesty dimenzovány na výkonnost 120 t.h-1, což znamená, že musejí být takto dimenzovány 
korečkové elevátory pos. 3 a pos. 10 a horizontální dopravní cesty, tedy pásové dopravníky pos. 2, 
pos. 8 a pos. 9. 

 
Ve věžových zásobnících je uskladněné zrno ošetřováno intenzivním provzdušňováním. 

Vyskladňování zrna ze zásobníků pos. 23 je řešeno redlery pos. 24, které jsou umístěny 
v technologických kanálech základových desek. Z dopravníků pos. 24 je zrno dopraveno pásovými 
dopravníky pos. 27, pos. 28 a pos. 29 na pásový dopravník pos. 30, dále na pásový dopravník pos. 19, 
potom do korečkového elevátoru pos. 20 a přes dvoucestný regulační prvek pos. 21 a spádovým 
potrubím o průměru 219 mm do podjezdných expedičních zásobníků pos. 22 (podjezdné zásobníky 
musejí zajistit dostatečnou světlost průjezdu).  

 
Nebo zrno z pásového dopravníku pos. 29 může být dopraveno na pásový dopravník pos. 31 

(přestavitelným skluzem) a dále např. na železniční vlečku, která je i v investičním záměru. To je 
technologický postup jedné části linky, kdy naskladňovací dopravní cesty budou dimenzovány na 
výkonnost 120 t.h-1. 

 
Z druhého příjmového zásobníku pos. 1 je zrno dopraveno pásovým dopravníkem  pos. 2 a 

korečkovým elevátorem pos. 3 přes regulační prvek pos. 3a a spádovým potrubím o průměru 219 mm 
do předčističky pos. 4. Nezužitkovatelné odpady z předčističky jsou dopravním potrubím svedeny do 
prachové komory pos. 7, zužitkovatelné odpady jsou svedeny do kontejneru (přistaveného dopravního 
prostředku) šnekovým dopravníkem pos. 34.  

 
Předčištěné zrno z předčističky pos. 4 je dopraveno pásovými dopravníky pos. 8 a  pos. 9 do 

korečkového elevátoru pos. 10. Výkonnost tohoto korečkového elevátoru pos. 10 a korečkového 
elevátoru pos. 3 je až 80 t.h-1, to platí i pro horizontální dopravu (pásové dopravníky). Z korečkového 
elevátoru pos. 10 je pak zrno přes čtyřcestný regulační prvek pos. 10a a spádovým potrubím 
naskladněné do dalších čtyř věžových zásobníků pos. 23. V zásobnících pos. 23 je opět zrno ošetřováno 
intenzivním provzdušňováním.  

 
Vyskladňování zrna je řešeno ze zásobníků pos. 23 opět gravitací na redlery pos. 24, kterými 

je zrno dopraveno na pásové dopravníky pos. 25 a pos. 26, dále pásovými dopravníky pos. 29, pos. 30 
a pos. 19 je zrno dopraveno do korečkového elevátoru pos. 20 a přes regulační prvek pos. 21 do 
podjezdných expedičních zásobníků pos. 22.  

 
Nebo z předčističky pos. 4 je předčištěné zrno dopraveno na pásový dopravník pos. 11, 

kterým je zrno dopraveno do korečkového elevátoru pos. 12, přes regulační prvek dvoucestný pos. 
12a, spádovým potrubím o průměru 219 mm do vyrovnávacích zásobníků pos. 13. Pásovými 
dopravníky pos. 14 je zrno z vyrovnávacích zásobníků pos. 13 dopraveno do korečkového elevátoru 
pos. 15 a spádovým potrubím do sušičky pos. 16.  

 
Ošetřené zrno ze sušičky pos. 16 je pásovými dopravníky pos. 17 a pos. 19 dopraveno do 

korečkového elevátoru pos. 20 a opět přes regulační prvek pos. 21 a spádovým potrubím do 
podjezdných expedičních zásobníků pos. 22. Nebo z pásového dopravníku pos. 17 je zrno dopraveno 
na pásový dopravník pos. 18 a pos. 8 a pásový dopravník pos. 9 a dále pak do korečkového elevátoru 
pos. 10, kterým je zrno opět dopraveno do věžových zásobníků pos. 23. 

 
V případě, že bude požadováno finální čištění zrna přímo ze zásobníků pos. 23, lze vyhovět 

následovně: vyskladňované zrno bude redlery pos. 24 a pásovými dopravníky pos. 25, pos. 26, pos. 27 
a pos. 28 dopraveno na pásový dopravník pos. 29 a skluzem lze zrno dopravit do násypky korečkového 
elevátoru pos. 3, spádovým potrubím do čističky pos. 4 a dále již popsanou technologií do expedičních 
zásobníků. 
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V případě, že by uživatel požadoval druhé čištění (třídění), bude zrno z pásového dopravníku 
pos. 29 skluzem dopraveno do násypky korečkového elevátoru pos. 3 spádovým potrubím do čističky 
pos. 4, dále pásovým dopravníkem pos. 11 do korečkového elevátoru pos. 12 a přes regulační prvek 
pos. 12a, ale tento regulační prvek musí být trojcestný. Spádovým potrubím je potom zrno dopraveno 
na pásový dopravník pos. 17 nebo pos. 19 a dále k expedičním zásobníkům pos. 22. 

 

 
 
1 – PŘÍJEM ZRNA, 2 – PŘEDČIŠTĚNÍ – ČIŠTĚNÍ, 3 – NASKLADŇOVÁNÍ, 4 – SKLADOVÁNÍ, 
5 – VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍKY, 6 – SUŠENÍ, 7 – EXPEDICE 
  

Obr. 36: Půdorys linky na příjem, ošetřování a skladování zrnin - 15 000 t -   
  Rostěnice, a.s. 
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Obr. 37: Technologické schéma linky - 15 000 t - Rostěnice, a.s. 
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Obr. 38: Celkový pohled na linku - 15 000 t - Rostěnice, a.s. 

 

 
Obr. 39: Expediční část  linky - 15 000 t - Rostěnice, a.s. 
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Obr. 40: Aspiratér TAS 204A-4, Schmidt-
Seeger (výkonnost např. na kukuřici 60 
t.h-1 při vlhkosti zrna 25 %) - Rostěnice, 
a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Obr. 41: Sušička Mathews Company - 
1195 (výkonnost např. na kukuřici       
30 t.h-1 z 25 % na 15 % vlhkosti) - 
Rostěnice, a.s. 
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Obr. 42: Příjem zrna - dva částečně přejezdné podúrovňové zásobníky - 1 x 80 t.h-1 a  
  1 x 120 t.h-1 - Rostěnice, a.s. 

 

7.4 Skladování zrna - měrné investiční náklady 
 
Základním a tedy rozhodujícím ekonomickým parametrem skladování zrna je měrný investiční 

náklad na uskladnění 1 tuny zrna ve skladovacím prostoru. Tento měrný investiční náklad na 
uskladnění 1 tuny zrna závisí na jednotkové skladovací kapacitě každého skladovacího prostoru, na 
jeho uspořádání a typu skladovacího prostoru, únosnosti zastavěné plochy a materiálu, ze kterého je 
skladovací prostor vyroben. 

 
7.4.1 Věžové zásobníky - systém LIPP 

 
Variabilní systém LIPP umožňuje výrobu ocelových válcových zásobníků. Zásobník je zhotoven 

z ocelového pásu šíře 495 mm, jakostní třídy 11 321, podélně stočeného do spirály. Tloušťka plechu je 
2 - 4 mm podle průměru a výšky zásobníku.  

 
Vlastní montáž se provádí rovnou na betonovou základovou desku, ve které jsou vybudovány 

provzdušňovací a technologické kanály. Při výrobě odpadá svařování, nýtování a šroubování pláště 
zásobníků.  

 
Systém LIPP umožňuje podstatně zkrátit dobu výstavby oproti jiným skladovacím prostorům. 

Např. jeden věžový zásobník systém LIPP o skladovací kapacitě 1 000 t smontují tři pracovníci za pět 
pracovních dnů včetně střechy. 
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Tab. 9: Typové rozměry věžových zásobníků systému LIPP 
Průměr Výška Kapacita Orientační cena (Kč) 

(m) (m) (m3) (t) Standard Pozink 

4,5 4 63 50 130 000    145 000    

4,5 7 115 90 185 000    200 000    

4,5 9 140 100 220 000    240 000    

6,0 7 200 150 250 000    270 000    

6,0 9 260 200 290 000    320 000    

6,0 12 335 250 360 000    395 000    

8,0 11 500 400 460 000    495 000    

8,0 13 650 500 550 000    575 000    

8,0 15 750 550 630 000    675 000    

12,0 10 1130 850 840 000    930 000    

12,0 12 1350 1000 960 000    990 000    

 
Provedení: 
 

1. Standard - všechny vnější ocelové konstrukční prvky a díly jsou opatřeny kompletním 
akrylátovým nátěrem. Ocelové konstrukce a prvky uvnitř sila jsou opatřeny epoxyesterovým 
nátěrem. Krytina je i při tomto provedení z pozinkovaného plechu. 

2. Pozink - plášť sila a střešní krytina jsou provedeny z pozinkovaného plechu, který je 
z venkovní strany opatřen ochranným nátěrem. Ocelové prvky a konstrukce jsou k plášti 
zásobníku šroubovány a ve stykovém místě izolovány pro zamezení vzniku korozního článku. 
Všechny ocelové prvky a konstrukce jsou chráněny nátěrem jako v předchozím provedení. 

 
Tab. 10: Základové desky pro uvedené typy obilních zásobníků 

Průměr 
sila (m) 

Kapacita 
zásobníku 

(t) 

Spotřeba 
betonu 

(m3) 

Hmotnost 
lemování 

kanálků (t) 

Hmotnost 
uzávěru (t) 

Délka 
provzdušňovacích sít 

(bm) 

Orientační 
náklady 

(Kč) 

6 200 40,0 1,5 0,20 33,0 146 000    

8 500 80,0 3,0 0,24 40,0 281 400    

12 1000 160,0 6,0 0,26 105,0 560 300    

 
Pro výpočet nákladů na základové desky věžových zásobníků bylo použito indexových cen: 
 
1 m3 betonu     2 000,- Kč 
1 kg oceli (včetně zpracování)            35,- Kč 
provzdušňovací síta 2 bm        400,- Kč 
 

Tab. 11: Měrný investiční náklad na uskladnění 1 t zrna - systém LIPP 
Měrný investiční náklad na uskladnění 1 t zrna (Kč) 

Průměr zásobníku (m) x výška pláště (m) 
Standard Pozink 

6 x 12 2180 2330 

8 x 15 1660 1712 

12 x 12 1520 1550 
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7.4.2 Věžové zásobníky - systém DENIS-PRIVÉ 
 
Firma DENIS-PRIVÉ patří k velkým světovým výrobcům věžových zásobníků. Plášť zásobníků 

je z ocelových pozinkovaných segmentů, které jsou vzájemně sešroubovány. Segmenty jsou 
profilované - samonosné. Základní výška segmentu je 1,21 m.  

 
Výrobce nabízí tyto zásobníky s rovným dnem, tedy plášť zásobníků se staví na předem 

připravenou základovou desku, nebo menší zásobník s kuželovou výsypkou. S kuželovou výsypkou 
nabízí firma zásobníky o průměru 2,68; 3,57; 4,75; 5,34 a 6,23 m. Tyto zásobníky jsou postaveny na 
šesti ocelových podporách. S rovným dnem nabízí firma zásobníky o průměru 3,57 až 15 m          
o skladovací kapacitě 28 - 2 000 t uskladněného zrna. Všechny zásobníky jsou vybaveny žebříky, 
obslužnými lávkami a případně dalším příslušenstvím v pozinkovaném provedení. 

 
Tab. 12:  Typové rozměry věžových zásobníků systému DENIS-PRIVÉ 

Průměr 
(m) 

Výška 
(m) 

Kapacita 
(t) 

Orientační cena 
(Kč) 

4,75 5,00 50 120 000    

5,34 7,00 100 175 000    

6,23 9,80 200 261 000    

8,90 10,50 400 464 000    

9,80 11,00 500 618 000    

10,66 13,50 750 730 000    

12,45 14,00 1000 890 000    

 
Vzhledem k tomu, že dominantní postavení v současné době v našich podmínkách zaujímají 

věžové zásobníky s rovným betonovým dnem, náklady na spodní stavbu zásobníků jsou shodné 
s tabulkou 10, str. 55. 

 
Tab. 13: Měrný investiční náklad na uskladnění 1 t zrna - systém DENIS-PRIVÉ 

Průměr zásobníku (m) x výška pláště (m) Měrný investiční náklad na uskladnění 1 t zrna (Kč) 

6,23 x 9,80 2035 

9,80 x 11,00 1735 

12,45 x 14,00 1450 

 
7.4.3 Malokapacitní stavebnicové věžové zásobníky s jehlanovitou výsypkou 

 
Zásobníky jsou určeny pro ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin, 

malotonážních zrnin a osiv. Zásobníky jsou čtyřhranného průřezu, s jehlanovitou výsypkou. Plášť 
zásobníků je tvořen výztužným rámem, do kterého se z vnitřní strany zásobníků vkládá a na konstrukci 
pláště pomocí speciálních háčků připevňuje monofilová vložka. 
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Obr. 43: Provzdušňovací kuželová výsypka 

 
Tab. 14: Rekapitulace skladovací kapacity a měrných investičních nákladů na   
   uskladnění 1 t zrna 

Typ zásobníku Skladovací kapacita 
(t) 

Orientační měrný 
investiční náklad na 
uskladnění 1 t zrna 

(Kč) 

LIPP 200 2180 ÷ 2330 

  500 1662 ÷ 1712 

  1000 1520 ÷ 1550 

DENIS-PRIVÉ 200 2035 

a další typy  500 1798 

  1000 1450 

Malokapacitní věžové zásobníky 82 2390 

Stávající upravené senážní věže VÍTKOVICE 750 282 

 
Obdobné hodnoty měrných investičních nákladů lze zjistit i u dalších typů věžových zásobníků, 

např. od firem DINA, BROOK apod.  
 

8. Ztráty při manipulaci se zrnem 
 
Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit 

soustavu předpokladů, které zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich 
znehodnocení. Proto je třeba ošetřování a skladování především potravinářských zrnin věnovat 
značnou pozornost, vlastní sklizeň provádět v plné zralosti, ošetřování řešit intenzivním 
provzdušňováním uskladněného zrna ve skladovacím prostoru.  

 
Hlavní zásadou jsou tedy minimální úpravy, které nesmějí snížit biologickou hodnotu 

(především potravinářských) zrnin. Kvalita zrnin je souhrn ukazatelů, kvalitativně vyjadřujících užitné 
parametry daného druhu podle účelu následného použití. Lze rozlišit vnitřní a vnější kvalitu zrnin. 

 



 

 58

Vnější kvalitou jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu jako jsou podíl příměsí a 
nečistot, granulometrické směsi (vyjadřované jako podíl na sítě o předepsané velikosti), objemová 
hmotnost (udávaná v hodnotě hektolitrové váhy), hmotnost 1 000 zrn, vůně vzorku, barva obilky, 
přítomnost škůdců. V praxi je tato kvalita především ovlivňována nevhodnými dopravníky při 
posklizňovém ošetřování (vytváření zlomků a ostatního mechanického poškození). 

 
Vnitřní kvalitou jsou ukazatele kvality, dané biochemickými vlastnostmi materiálu. Tyto 

vlastnosti se uplatňují vždy ve vztahu k plánovanému použití dané obiloviny. Jsou vyjádřeny 
měřitelnými ukazateli a takto zakotveny do obchodních vztahů. Např. u potravinářských zrnin jde        
o obsah lepku, obsah N-látek, číslo poklesu, hodnotu SDS-testu, klíčivost, klíčivou energii atd. V praxi 
je tato kvalita především ovlivňována nevhodným ošetřováním a skladováním (nedostatečné 
provzdušňování uskladněných zrnin, provizorní nebo nevhodné skladování zrnin). 

 

8.1 Ztráty na vnější kvalitě při manipulaci se zrnem 
 
Manipulace se zrnem je obecně zdrojem velkého mechanického poškození. Největší podíl 

dopravy ve stávajících linkách zajišťují pásové dopravníky, řetězové dopravníky (redlery), korečkové 
elevátory a částečně i šnekové dopravníky. 

 
8.1.1 Pásové dopravníky 

 
Pásové dopravníky jsou nejšetrnějším principem pro horizontální dopravu zrna. Množství 

zlomků se pohybuje v rozmezí 0,01 - 0,03 %, celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 
0,01 - 0,08 %. 

 
8.1.2 Řetězové dopravníky (redlery) 

 
Jsou-li řetězové dopravníky provozovány při zatížení (tedy při jmenovité výkonnosti), je 

poškození zrna ještě přijatelné, při provozu „naprázdno“ je poškození vysoké. Množství zlomků se 
pohybuje v rozmezí 0,09 - 0,13 %, celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,23 - 0,31 
%, ale při nižší výkonnosti se celkové mechanické poškození pohybuje v rozmezí 1,78 - 1,98 %.  

 
Z naměřených hodnot plyne, že řetězové dopravníky (redlery) nemají tak výrazný sklon 

k vytváření zlomků, ale větší sklon mají k celkovému mechanickému poškozování dopravovaného zrna, 
zejména při výkonnosti podstatně nižší než je výkonnost jmenovitá. K poškozování dopravovaného zrna 
řetězovým dopravníkem dochází již při vstupu zrna do dopravníku, při jeho vlastní dopravě a při 
výstupu zrna z řetězového dopravníku. Velikost poškození zrna závisí i na délce řetězového dopravníku 
(redleru). 

 
8.1.3 Korečkové elevátory 

 
Korečkové elevátory typu „SANFON“ (7 korečků bez dna a 1 koreček se dnem) - množství 

zlomků se pohybuje v rozmezí 0,32 - 0,69 %, celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 
0,26 - 0,45 %. U provedení „STANDARD“ se množství zlomků pohybuje v rozmezí 0,48 - 0,71 %, 
celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,33 - 0,46 %. To platí při protiproudém plnění 
korečků. Při souproudém plnění korečků se množství zlomků pohybuje v rozmezí 0,63 - 0,85 %, 
celkové mechanické poškození se pohybuje v rozmezí 0,39 - 0,58 %. 

 
Po provedené analýze naměřených výsledků lze konstatovat, že korečkové elevátory mají 

spíše sklon k drcení zrna, tj. vytváření zlomků než k drobnějšímu mechanickému poškozování. Nejvyšší 
poškození dopravovaného zrna bylo zjištěno u korečkového elevátoru při souproudém plnění korečků. 
Tato tendence je patrně způsobena tím, že při souproudém plnění (po korečkách) je spodní shlaví 
elevátoru více naplněno a tudíž dráha, po kterou nabírající korečky procházejí vrstvou zrna, je delší.  
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Z toho plyne, že zrno při souproudém plnění korečků je vystaveno vícenásobným nárazům na 
hrany korečků než je tomu při plnění proti korečkům. Na celkové poškozování zrna při dopravě 
korečkovými elevátory má vliv i technický stav korečkových elevátorů, především opotřebení korečků 
(např. čelní hrana korečků). 

 
8.1.4 Šnekové dopravníky 

 
Šnekové dopravníky jsou zdrojem poškození především pro sladovnické ječmeny, kde se 

ulamují klíčky. Jde především o šnekové dopravníky s uzavřeným „žlabem“. Ve stávajících linkách jsou 
naštěstí využívány minimálně, ale v posledních letech se však opět do jednoduchých linek začínají 
zavádět. Množství zlomků se pohybuje v rozmezí 0,09 - 0,32 %, celkové mechanické poškození se 
pohybuje v rozmezí 0,63 - 1,58 %. Šnekové dopravníky s uzavřeným „žlabem“ mají na rozdíl od 
korečkových elevátorů spíše sklon k celkovému mechanickému poškozování dopravovaného zrna než 
k vytváření zlomků. Poškození je způsobeno především třením dopravovaného materiálu o dopravní 
„žlab“. 

 
Proto je třeba u nově budovaných linek na příjem, ošetřování a skladování potravinářských 

zrnin volit takové dopravní cesty, které co nejméně poškozují dopravované zrno. Význam i malého 
snížení poškozování zrnin na dopravních cestách je podtržen tím, že jde o vícenásobnou manipulaci, 
takže výsledné poškození nemůže být tak zanedbatelné. Každé snížení poškození zrna na posklizňových 
linkách zvyšuje tržní produkci zrnin.  

 

8.2 Ztráty na vnitřní kvalitě při skladování zrnin 
 
Na základě provedené analýzy u stávajících skladovacích prostorů, které jsou určeny pro 

ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin lze konstatovat následující stav.  
 
Ošetřování zrnin ve stávajících skladovacích prostorech aktivním provzdušňováním bývá často 

v praxi nedokonalé, dochází ke značné nerovnoměrnosti provzdušňování uskladněného zrna. Z toho 
plyne, že některé partie uskladněného zrna ve skladovacím prostoru jsou „přesušené“, některé 
dosahují standardní vlhkost, některé mají vyšší vlhkost. K aktivnímu provzdušňování jsou často 
používány i nevhodné ventilátory, které neodpovídají požadovaným parametrům jak v množství 
vzduchu, tak v požadovaném tlaku. Při použití nevhodného ventilátoru se na povrchu uskladněné 
vrstvy zrna vytvoří kondenzační vrstva, která je neprodyšná a tím může způsobit znehodnocení 
uskladněného zrna.  

 
Vzduch dodávaný ventilátorem do skladovacího prostoru zabraňuje nadměrnému vzniku tepla, 

které uskladněné zrno produkuje svým dýcháním. S tím souvisí i požadavek dokonalého bezztrátového 
rozvodu vzduchu, aby uskladněné zrno ve skladovacím prostoru bylo rovnoměrné vystaveno účinkům 
vzduchového proudu a aby nevznikly prostory, kde by vháněný vzduch nepůsobil na uskladněné zrno. 
Tady dochází v praxi nejčastěji k omylům. 

 
Z hlediska vnitřní kvality zrnin skýtají největší rizika dočasné akumulační skládky před vlastním 

zpracováním. Je-li takto na hromadách akumulováno vlhké zrno nebo jen málo vlhké po delší dobu, 
dochází ke ztrátám na vnitřní kvalitě v důsledku efektu samozáhřevu. Zvlášť rizikové jsou akumulační 
skládky u olejnin jako je řepka a slunečnice. U skládek kukuřice vzniká nebezpečí rozvoje mykotoxinů, 
rozvoje plísní a biochemických změn včetně kvašení. Relativně nejméně náchylné jsou obiloviny za 
předpokladu, že jejich vlhkost nepřekročí 16 %. 

 
Aktivní provzdušňování patří v současné době k tradičním metodám ošetřování vlhkého zrna, 

touto metodou je v ČR ošetřen největší objem produkce ze sklizně. Jeho charakteristickým znakem je 
instalace slabších ventilátorů (především axiálních) s měrnou dodávkou vzduchu do 10 m3.h-1 na 1 tunu 
uskladněného zrna.  V současné době je to nejednodušší řešení pro malé a především provizorní 
sklady, aplikuje se nejčastěji do menších hangárových skladů a využívá se malých axiálních ventilátorů 
schopných provzdušňovat vrstvy zrna do výšky násypu cca 2 m. 
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Dosavadní praxe je taková, že skladovací prostory vybavené slabými kondičními ventilátory se 
v nepříznivých sezónách využívají pro ošetřování vlhkého zrna, což ve většině případů znamená ztrátu 
na vnitřní kvalitě, rizika samozáhřevu, rozvoje plísní a škůdců. Na zrnu o vlhkosti vyšší než 16 % tato 
metoda selhává. Tuto metodu lze využít pouze v aridních oblastech především pro stabilizaci 
posklizňového dozrávání suchého zrna a pro kondiční ošetřování málo vlhkého zrna v ostatních 
oblastech.  

 

8.3 Intenzivní provzdušňování 
 
Tato metoda ošetřování uskladněného zrna především ve věžových zásobnících se podle 

návrhu VÚZT, v.v.i  Praha 6 - Ruzyně v současné době rozšiřuje u nově budovaných skladovacích 
prostorů. K provzdušňování je třeba použít takových ventilátorů, které jsou schopny zajistit          
20 - 30 m3.h-1 (někdy až 35 m3.h-1) vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna.  

 
Tato metoda zajistí i účinné vysušení uskladněného zrna a to intenzivním porušováním 

rovnováhy mezi vlhkostí zrna a vlhkostí vzduchu v mezizrnovém prostoru uskladněného zrna. Důležité 
je dosažení rovnoměrnosti proudění vzduchu v násypné výšce uskladněného zrna. Z tohoto důvodu se 
nejlepších efektů dosahuje ve věžových zásobnících při vyšší násypné výšce uskladněného zrna         
(10 - 15 m). Pro tuto metodu vyhovují z hlediska zajištění dostatečného množství vzduchu a 
potřebného tlaku již jen středotlaké radiální ventilátory. 

 
Metoda ošetřování uskladněného zrna ve skladovacím prostoru intenzivním provzdušňováním 

je použitelná do vlhkosti naskladněného zrna až 20 %. Takto jsou v praxi vybaveny mnohé skladovací 
prostory, především věžové zásobníky systémů LIPP, DENIS-PRIVÉ, DINA, BROOK, věže VÍTKOVÍCE, 
podle návrhů VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně. 

 
Výhodou metody je stabilizace uskladněných zrnin a jejich poměrně rychlé vysušení. Vybavení 

automatickou regulací procesu provzdušňování je nutností, protože se jedná o náročný intenzivní 
proces, který by bez kontroly mohl selhat. Dlouhodobé výsledky provozního ověřování prokázaly, že 
automatická regulace provzdušňovacích ventilátorů snižuje měrnou spotřebu elektrické energie o        
2 kWh.t-1 při provzdušňování uskladněného zrna ve skladovacím prostoru.  

 

8.4 Ventilátory k provzdušňování zrna 
 
K provzdušňování uskladněného zrna se používají především středotlaké radiální ventilátory, 

které jsou schopny zajistit dostatečné množství vzduchu i potřebný tlak. 
 
Nejvhodnější jsou ventilátory typu RSH-630 o parametrech: 
 

1. množství vzduchu      8 000 - 15 000 m3.h-1 
2. přetlak        1 000 -   2 000 Pa 
 (podle typu použitého skladu - podlahový nebo věžový zásobník)  
3. příkon        7,5 - 15 kW 

 
Provzdušňovací ventilátory jsou napojeny na vzduchoventilační rozvodný systém, který se 

skládá z jednoho rozvodného kanálu a z provzdušňovacích kanálků. Hlavní rozvodný kanál je zakryt 
dřevěnými deskami, provzdušňovací kanálky jsou zakryty provzdušňovacími síty.  

 
Průřez provzdušňovacích kanálků je třeba volit tak, aby rychlost proudění nepřekročila         

10 m.s-1. Rozteč provzdušňovacích kanálků (osová rozteč) musí být menší než je násypná výška zrna. 
Tato podmínka je velmi důležitá pro rovnoměrný výstup vzduchu z vrstvy uskladněného zrna.  

 
 
 
 



 

 61

9. Soubor metod pro omezení výše kvalitativních a kvantitativních 
ztrát v průběhu ošetřování a skladování potravinářských a 
krmných zrnin 

 
Úsek příjmu, čištění a manipulace v posklizňových linkách souvisí z hlediska kvality především 

s vnější kvalitou obilovin, tedy čistotou a především mechanickým poškozením. 
 
Operace příjmu je ve většině případů řešena podúrovňovým přejezdným zásobníkem nebo 

žlabem. Mechanické poškození je zde téměř zanedbatelné. Toto klasické řešení není příčinou ztrát na 
kvalitě, ale u přejezdných zásobníků dochází ke znečišťování zrna (od kol dopravních prostředků, 
netěsnost hydraulických okruhů atd.). 

 
Riziko ztrát na kvalitě na příjmu vzniká, když příjmová kapacita nestačí a vytvářejí se tzv. 

volné skládky. Z těchto skládek se obiloviny odebírají většinou mobilními nakladači a v tomto případě je 
mechanické poškození značné. Nejcitlivější na poškození jsou olejniny a potravinářské zrniny, 
především o vyšší vlhkosti.  

 
V praxi se ukázalo, že je optimální volit výkonnost příjmu zrna o 1/3 vyšší než je souhrnná 

výkonnost nasazených sklízecích mlátiček. Tím je docíleno návaznosti sklízecích mlátiček na dopravní 
prostředky i plynulé návaznosti dopravních prostředků na příjmové zásobníky.  

 
Doporučení: 

1. příjmové zásobníky mohou být podúrovňové nebo nadúrovňové, kapacita 10 - 80 t 
2. ovládání uzávěrů u příjmových zásobníků je třeba řešit shora 
3. pro potravinářské obilí používat zásadně příjmové zásobníky nepřejezdné 
4. délka příjmových zásobníků se musí volit podle používaných dopravních prostředků, zpravidla 

8 - 13 - 16 m 
 
Manipulace se zrnem je obecně zdrojem velkého mechanického poškození. Korečkové 

elevátory jsou určeny pro vertikální dopravu zrna, mají sklon spíše k drcení zrna, tj. k vytváření zlomků 
než k drobnějšímu poškozování dopravovaného zrna. 

 
Doporučení: 

1. nepoužívat u korečkových elevátorů souproudé plnění korečků 
2. pro dopravu potravinářského obilí používat korečkové elevátory typu „SANFON“          

(7 korečků bez dna a 1 koreček se dnem) 
3. u korečkových elevátorů zvýšit vlastní násypku o 600 - 800 mm oproti standardnímu 

provedení, tedy na 1 600 mm, kdy dochází k plnění korečků násypným způsobem, při 
standardní násypné výšce 800 mm dochází k plnění korečků „nahrabáváním“ 

4. při uspořádání pásový dopravník a korečkový elevátor se doporučuje použít „brzdící clonu“, 
která usměrňuje tok zrna a zajišťuje plnění korečků násypným způsobem 
 
Řetězové dopravníky (redlery) jsou určeny pro horizontální dopravu zrna, ke značnému 

mechanickému poškozování dopravovaného zrna dochází především při výkonnosti podstatně nižší než 
je výkonnost jmenovitá.  

 
Doporučení: 

1. pokud tomu nic nebrání, dodržovat jmenovitou výkonnost řetězového dopravníku 
2. pogumovat unašeče u řetězových dopravníků, zejména pokud jsou dopravníky používány pro 

dopravu potravinářského obilí a luskovin 
3. u nově budovaných posklizňových linek používat řetězové dopravníky s plastovými unašeči i 

plastovým dnem 
 
Šnekové dopravníky s uzavřeným „žlabem“ se v posklizňových linkách naštěstí používají 

minimálně, jsou zdrojem značného poškozování dopravovaného zrna, absolutně jsou nevhodné pro 
sladovnické ječmeny (ulamují klíčky). 
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Doporučení: 
1. nepoužívat šnekové dopravníky pro dopravu potravinářského obilí 
2. je-li to nezbytně nutné, používat šnekové dopravníky, jejichž šnekovice je po obvodě 

pogumovaná nebo opatřena plastem 
3. jsou vhodné pro dopravu zužitkovatelných odpadů u posklizňových linek nebo pro dopravu 

makro a mikro komponent u linek na výrobu krmných směsí 
 
Regulační prvky jsou určeny pro „rozdělování“ toku zrna na jednotlivá technologická zařízení, 

jsou dvoucestné a trojcestné. 
 
Doporučení: 

1. regulační klapku pogumovat nebo opatřit pryžovou výstelkou, je to nutné z hlediska 
poškozování především luskovin 
 
Vliv na snížení kvality zrnin kromě jeho ošetřování např. provzdušňováním má i způsob 

naskladňování zrna do věžových zásobníků. Platí to především pro kvalitní potravinářské obilí, 
sladovnický ječmen,  luskoviny a zrnovou kukuřici, používanou pro potravinářské účely. 

 
Doporučení: 

1. dodatečně nainstalovat do věžových zásobníků, kde budou skladovány potravinářské 
obiloviny, luskoviny a kukuřice, kaskádové brzdiče zrna 

2. u nových linek kaskádovými brzdiči vybavit i manipulační zásobníky (s kuželovou nebo 
jehlanovitou výsypkou) 

3. kaskádové brzdiče pro velkokapacitní věžové zásobníky musejí být teleskopické nebo skládací 
tak, aby při zaplnění „dna“ věžového zásobníku bylo možné kaskádu „stáhnout“ do prostoru 
střechy zásobníku 
 
Význam i malého snížení poškozování zrna korečkovými elevátory, řetězovými a šnekovými 

dopravníky i pádem zrna na „dno“ zásobníků je podtržen tím, že jde o vícenásobnou manipulaci, takže 
výsledné poškození zrna nemůže být zanedbatelné. Každé snížení poškození zrna na posklizňových 
linkách zvyšuje tržní produkci zrnin. 

 

 
1 – PÁS, 2 – KOREČEK, 3 – BUBEN, 4 – SPODNÍ HLAVA, 5 – NÁSYPKA 
 
Obr. 44: Korečkový elevátor - souproudé plnění korečků 
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Obr. 45: Korečkové elevátory - plnění korečků hrabáním 

 
Obr. 46: Korečkové elevátory - plnění korečků násypným způsobem 

 
1 – KOREČKOVÝ ELEVÁTOR, 2 – BRZDÍCÍ CLONA, 3 – PÁSOVÝ DOPRAVNÍK 
 
Obr. 47: Korečkové elevátory - brzdící clona v násypce 
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1 – POHON, 2 – ŽLAB S VÍKEM, 3 – ŘETĚZ S UNAŠEČI – PLAST, 4 – VEDENÍ ŘETĚZU 
 
Obr. 48: Řetězový dopravník 

 
1 – POHON, 2 – ŽLAB, 3 – ŠNEK, 4 – OBVOD ŠNEKOVICE – PLAST – GUMA 
 
Obr. 49: Šnekový dopravník 
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1 – TĚLESO REGULAČNÍHO PRVKU, 2 – KLAPKA, 3 – PRYŽOVÁ VÝSTELKA 
 
Obr. 50: Regulační prvek 

 
1 – ZÁSOBNÍK, 2 – SPÁDOVÁ PLACHTA 
 
Obr. 51: Věžový zásobník - naskladňování spádovou plachtou 
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1 – ZÁSOBNÍK, 2 – KASKÁDA 
 
Obr. 52: Věžový zásobník - kaskáda 

 
1 – ZÁSOBNÍK, 2 – KASKÁDA  
 
Obr. 53: Malokapacitní zásobník - nepohyblivá kaskáda 
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Zemědělské podniky musejí usilovat o nejvyšší kvalitu své produkce a tím i její prodej za 
nejvyšší cenu. Aby výrobce mohl prodávat zrniny v optimálním čase, kdy jsou ceny nejvyšší, potřebuje 
vhodné skladovací prostory. Rozhodujícím parametrem skladovacích prostorů je měrný investiční 
náklad na uskladnění 1 tuny zrna. Aby výroba obilovin v průměrných a lepších podmínkách byla 
dostatečně rentabilní (i když celkové investiční náklady a technické zajištění posklizňového ošetřování 
jsou velmi vysoké), nesmí výrobce prodávat svou produkci ihned po sklizni. 

 
Prezentované výsledky výzkumu VÚZT, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně byly získány při řešení 

výzkumných projektů GAČR EP 7068, NAZV MZe QD 1201 a výzkumného záměru MZE0002703101 
„Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru 
do zemědělství České republiky“. 

 

10. Srovnání „novosti postupů“ 
 
Na problematiku ošetřování a skladování zrna přímo v zemědělských podnicích jsou kladeny 

časté dotazy na seminářích, problematika je často i předmětem článků v odborném zemědělském tisku.  
 
Zvolená forma metodické příručky uvádí praktické požadavky a rady pěstitelům, kteří svoji 

produkci potravinářských zrnin skladují ve vlastních skladovacích zařízeních. Uvádí řadu doporučení, 
která je nutno dodržet, aby byla zachována potravinářská kvalita zrna. Na praktických příkladech u 
zrealizovaných skladovacích linek v zemědělských podnicích uvádí výsledky a zkušenosti v praktickém 
provozu. V současnosti se jeví jako důležité dále řešit problematiku poškození zrna určeného pro 
potravinářské využití. Zde je specifikován požadavek vysoké kvality zrna s vysokou klíčivostí a tím i 
nezbytnost nízkého mechanického poškození, způsobeného při posklizňovém ošetřování a skladování.  

 
Metodika na ošetřování a skladování zrna nebyla od roku 1982 zpracována. Od uvedeného 

data docházelo u nás k většímu počtu budování věžových skladů zrnin, použití nových licencí na výrobu 
věžových zásobníků (např. systém LIPP) nebo dovozů celých nových kompletů (např. DENIS privé, 
DINA, BROOK a další) a výstavba pokračuje dodnes. Zásady uvedené v nové předkládané metodice 
mají univerzální platnost jak pro rozdílné typy i výrobce, tak i jednotkové kapacity zásobníků, neboť 
zahrnují výsledky výzkumu z víceletého období (rozdíly jak v kvalitě naskladněných zrnin, tak i průběhu 
klimatu, teplot a vlhkostí v období skladování a nutnosti provzdušňování). 

 
Tato metodika je plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 28. 

ledna 2002 o stanovení obecných zásad a požadavků právních předpisů v oblasti potravin, o vytvoření 
Evropského orgánu pro nezávadnost potravin a stanovení postupů, pokud jde o nezávadnost potravin 
(Úř. věst. č. L31, 1.2.2002, s.1) (Cross Compliance). 

 
Dále je plně v souladu s článkem 14 – Požadavky na bezpečnost potravin, pomůže uživatelům 

při dodržování podmínek upravených zmíněným nařízením Rady. 
 
Metodika podporuje Program rozvoje venkova v části I.1.1, podopatření Modernizace 

zemědělských podniků I.1.1.1. – b) stavby a technologie v rostlinné výrobě: 
kód 014 – sila a stavby pro obiloviny a olejniny, 
kód 016 – technologie čištění pro obiloviny a olejniny, 
kódy 017–021 – dopravní cesty pro technologie čištění, sušení a manipulaci při expedici zrnin, 
kód 022 – systémy a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin. 

 

11. Popis uplatnění metodiky 
 
Metodika je svým pojetím určena k přímé aplikaci v zemědělské prvovýrobě, firmám 

zabývajícím se skladováním potravinářských zrnin, poradcům v zemědělské praxi a v neposlední míře 
může být použita i jako učební pomůcka v odborných předmětech zemědělských středních škol. 
Poznatky uvedené v metodice lze kdykoli ověřit v provozních podmínkách na již vybudovaných 
skladovacích linkách, rovněž uvedených v metodice. 
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