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I. CÍL METODIKY
Cílem metodiky je vypracovat soubor doporuãen˘ch racionálních technologick˘ch
systémÛ pro rÛzné zpÛsoby vyuÏití trval˘ch travních porostÛ v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO. Doporuãení zahrnuje optimální technologické a pracovní postupy,
jejich technické zabezpeãení, orientaãní hodnoty základních exploataãních, energetick˘ch a environmentálních ukazatelÛ a metodiku v˘poãtu tûchto ukazatelÛ.

II. VLASTNÍ METODIKA
1. ÚVOD
VyuÏití zemûdûlské krajiny v hor‰ích v˘robních podmínkách doznalo v posledním desetiletí podstatn˘ch zmûn. Mûní se zpÛsob vyuÏití jejího zemûdûlského pÛdního fondu
(ZPF). Intenzivní zemûdûlská v˘roba je v ní omezována a pﬁesouvá se do produkãních
oblastí. DÛraz se klade na stabilizaãní, krajinotvorné, vodohospodáﬁské, rekreaãní
a estetické funkce.
V âeské republice je témûﬁ 50 % v˘mûry zemûdûlské pÛdy zaﬁazeno do ménû pﬁízniv˘ch
oblastí pro hospodaﬁení (LFA).1.1 Horské oblasti LFA zaujímají 14,6 % zemûdûlské pÛdy.
Nezanedbatelnou ãást tûchto oblastí tvoﬁí chránûné krajinné oblasti (CHKO), vyhla‰ované podle zákona ã. 114/1992 Sb. Chránûné krajinné oblasti a národní parky sv˘mi
368 tis. ha ZPF zaujímají 8,6 % v˘mûry z celkového fondu zemûdûlské pÛdy.
Zemûdûlská v˘roba v CHKO se musí vyrovnat s ﬁadou problémÛ vypl˘vajících jednak
z nutnosti ochrany dochovan˘ch ekosystémÛ v tûchto oblastech, jednak z potﬁeby vyuÏívat pro tato území ‰etrné extenzivní zemûdûlství, které zároveÀ peãuje o údrÏbu krajiny.
Sv˘m vysok˘m plo‰n˘m zastoupením mají trvalé travní porosty v tûchto oblastech
velk˘ v˘znam pro udrÏování biologické rovnováhy a zachování ekosystémÛ, zvlá‰tû
v horsk˘ch a svaÏit˘ch chránûn˘ch oblastech. Omezují neproduktivní v˘par, zadrÏují
sráÏkovou vodu a vyrovnávají vodní bilanci v krajinû. Za sucha se pﬁíznivû projevuje
transpirace travních porostÛ, kter˘ zvy‰uje vzdu‰nou vlhkost. Drn travních porostÛ
chrání pÛdu pﬁed erozivní ãinností vody a vûtru. Jeho po‰kození se projeví devastací
pÛdy. UdrÏovan˘ travní porost pﬁispívá také ke zv˘‰ení estetické úrovnû krajiny, ke
sníÏení pra‰nosti a obohacení ovzdu‰í kyslíkem. Nezanedbatelná je funkce travních
porostÛ jako zdroje v˘Ïivy hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat i zvûﬁe ve volné pﬁírodû a pﬁispûní
travních porostÛ k ochranû drobn˘ch ÏivoãichÛ a zachování pﬁirozen˘ch rostlinn˘ch
spoleãenstev.
Pro zemûdûlské podniky to znamená zvolit takov˘ zpÛsob hospodaﬁení, kter˘ by pﬁi
respektování poÏadavkÛ na zachování krajinného rázu a ochranu biodiverzity umoÏnil
pﬁi minimalizaci nepﬁíznivého pÛsobení zemûdûlské v˘roby na Ïivotní prostﬁedí, dosáhnout co nejniÏ‰ích v˘robních nákladÛ, které zabezpeãí jejich konkurenceschopnost.
Ke splnûní tohoto cíle mohou pﬁispût vhodné technologické systémy pro obhospodaﬁování travních porostÛ v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO.
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Pozn.: Vhodn˘ technologick˘ systém pﬁedstavuje soubor strojÛ a zaﬁízení, které pracují urãit˘m zpÛsobem zámûrnû stanoven˘m postupem, tak, aby byly efektivnû vyuÏity
pracovní, materiální a energetické vstupy do zemûdûlské v˘roby a zároveÀ byla splnûna kvalitativní kriteria na produkci, ekologické poÏadavky a poÏadavky vypl˘vající
z legislativy.

1.1 Vymezení horsk˘ch oblastí LFA 1.1; 1.2
Zemûdûlskou v˘robu v horsk˘ch oblastech omezuje pﬁíli‰ krátká vegetaãní doba a nadmûrné náklady vyvolané prací na strm˘ch svazích. Jednotn˘m mûﬁítkem zkrácené vegetaãní doby je v zemích EU nadmoﬁská v˘‰ka. To, od jaké nadmoﬁské v˘‰ky se v té
které zemi povaÏuje území za horskou oblast, záleÏí na její zemûpisné poloze. JiÏní státy povaÏují za horské oblasti území v nadmoﬁské v˘‰ce od 800 aÏ 1000 m, Salcbursko,
Slovensko a âR od 600 m, Polsko od 500 m, ve ·védsku a Finsku je to ve‰keré území
severnû od 62. rovnobûÏky bez ohledu na jeho skuteãnou nadmoﬁskou v˘‰ku. ÚroveÀ
druhého kriteria, tj. v˘skyt pﬁíli‰ strm˘ch svahÛ vychází ze svahové dostupnosti bûÏn˘ch
zemûdûlsk˘ch strojÛ. Standardní mechanizace má svahovou dostupnost do 12 stupÀÛ
(21 %) jak uvádí tab. 1.1. Na vût‰í svahy je nutno uÏívat její horské modifikace, zejména u strojÛ na sklizeÀ pícnin, sklízecích mlátiãek a traktorÛ.
Tab. 1.1 Svahová dostupnost standardní zemûdûlské mechanizace
Stroje

Svahová dostupnost (°)

Svahová dostupnost (%)

Traktory

12

21

Manipulátory

5

8

Pluhy

8 aÏ 12

14 aÏ 21

Ostatní stroje na zpracování pÛdy

10 aÏ 12

18 aÏ 21

Univerzální secí stroje

10 aÏ 12

18 aÏ 21

Rozmetadla

8 aÏ 12

14 aÏ 21

Postﬁikovaãe

8 aÏ 10

14 aÏ 18

12

21

Lisy

6 aÏ 12

10 aÏ 21

Sklízecí ﬁezaãky

8 aÏ 10

14 aÏ 18

Sbûrací návûsy

12

21

Nakládaãe jeﬁábové

12

21

Nakládaãe ãelní

5

8

Îací stroje, obraceãe, shrnovaãe

Jednotlivé zemû uplatÀují nejen rÛznou úroveÀ kriteria nadmoﬁské v˘‰ky, ale i ponûkud
rozdílné hodnoty pro vymezení svaÏitého území a odli‰nû definují i neurãit˘ pojem „vût‰í
ãást území“. SvaÏitost se v zemích EU vztahuje na celé území obce, ne pouze na zemûdûlskou pÛdu jak je tomu v âR v rámci HRDP 2004–2006. âeská republika patﬁí mezi zemû, které neuplatÀují samostatnû kriterium extrémní svaÏitosti. Vzhledem ke geologickému utváﬁení na‰í zemû se u nás nevyskytují v nadmoﬁské v˘‰ce pod 500 m pﬁíkré
svahy na v˘znamnû vût‰ích plochách území obcí, resp. katastrálních území.
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I pro kombinaci nadmoﬁské v˘‰ky a svaÏitosti musela âeská republika vyjednat v˘jimku,
neboÈ v období pﬁípravy Horizontálního programu rozvoje venkova 2004–2006 nebyly
k dispozici takové podklady, na jejichÏ základû by bylo moÏno stanovit svaÏitost území podle pravidel EU. Bylo nutno pﬁevzít údaje vyuÏité pro stanovení ménû pﬁízniv˘ch oblastí
âR v roce 2001. Namísto svaÏitosti v % byla pouÏita sklonitost ve stupních. Namísto podílu svaÏit˘ch ploch na celkové rozloze území (obcí, k.ú.) byl stanoven podíl zemûdûlské
pÛdy se sklonem nad 7 stupÀÛ (odpovídá hodnotû 12,3 %) podle zastoupení bonitovan˘ch pÛdnû ekologick˘ch jednotek (BPEJ ) na zemûdûlské pÛdû obce resp. k. ú.
Pozn.: âtvrtá ãíslice v kódu BPEJ znamená kombinaci sklonitosti a expozice. Hodnota
4 a 5 znaãí sklonitost 7–12°, hodnota 6 a 7 sklonitost 12–17° a hodnota 8 a 9 sklonitost
17–25°.
Do horské oblasti v âR (LFA typu H) jsou zaﬁazeny, podle naﬁízení vlády ã. 241/2004 Sb.,
obce, pﬁípadnû katastrální území ãásti obce, která nenáleÏí do „Ostatních LFA“ nebo do
oblastí se specifick˘mi omezeními a pro která platí, Ïe:
a) prÛmûrná nadmoﬁská v˘‰ka obce, pﬁípadnû katastrálního území ãásti obce je vy‰‰í
nebo rovna 600 m n.m., nebo
b) prÛmûrná nadmoﬁská v˘‰ka obce, pﬁípadnû katastrálního území ãásti obce je vy‰‰í
nebo rovna 500 m n.m. a niÏ‰í neÏ 600 m n.m. a zároveÀ sklonitost na nejménû
50 % v˘mûry zemûdûlské pÛdy této obce, pﬁípadnû katastrálního území ãásti obce
je vy‰‰í neÏ 7 stupÀÛ, nebo
c) jde o obec, pﬁípadnû katastrální území ãásti obce, která nesplÀuje kritéria uvedená
v písmenech a) a b), ale má spoleãné celé své hranice s obcemi, pﬁípadnû katastrálními územími ãástí obcí, která kritéria uvedená v písmenech a) a b) splÀují, nebo
d) jde o obec, která nesplÀuje kriteria uvedená v písmenech a) aÏ c), ale má spoleãnou
hranici s obcí, pﬁípadnû s katastrálním územím ãásti obce, která kritéria uvedená
v písmenech a) a b) splÀuje.
Obce, jejich katastrální území, pﬁípadnû katastrální území ãástí obcí zaﬁazená do horské oblasti, které splÀují kritérium podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jsou uvedeny
pﬁíloze ã. 2 naﬁízení vlády ã. 241/2004 Sb., a jsou oznaãeny jako oblast typu HA.
Obce, jejich katastrální území, pﬁípadnû katastrální území ãástí obcí zaﬁazená do
oblasti typu H, které splÀují kritérium podle odstavce 1 písm. c) nebo d), jsou uvedeny
pﬁíloze ã. 2, naﬁízení vlády ã. 241/2004 Sb., a jsou oznaãeny jako oblast typu HB.
Do horsk˘ch oblastí jsou zaﬁazeny také obce, pro které platí:
a) prÛmûrná v˘nosnost zemûdûlské pÛdy na území obce, pﬁípadnû katastrálního území ãásti obce je niÏ‰í neÏ 34 bodÛ, nebo
b) prÛmûrná v˘nosnost zemûdûlské pÛdy v katastrálním území ãásti obce je vy‰‰í
nebo rovna 34 bodÛm a zároveÀ niÏ‰í neÏ 38 bodÛ a zároveÀ sklonitost na nejménû
50 % v˘mûry zemûdûlské pÛdy v katastrálním území ãásti obce je vy‰‰í neÏ 7 stupÀÛ.
Pozn.: V âeské republice se pro vymezení ostatních oblastí LFA pouÏívá bodov˘
systém hodnocení, kter˘ v sobû zahrnuje jak hodnocení pÛdy dané bodem BPEJ, tak
hodnocení ekonomick˘ch v˘sledkÛ mûﬁen˘ch hrub˘m roãním rentním efektem. Hrub˘
roãní rentní efekt je rozdíl mezi normativní produkcí dané BPEJ v Kã a normativními
náklady, potﬁebn˘mi na tuto produkci. Pohybuje se v rozmezí od –2500 Kã/ha do
+10 750 Kã/ha. Tato ‰kála byla pﬁevedena do stobodové stupnice, pﬁiãemÏ prÛmûrná
v˘nosnost zemûdûlské pÛdy v âR je 42,2 bodu.
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Oblasti s ménû pﬁízniv˘mi podmínkami hospodaﬁení (LFA) v âR uvádí obr. 1.1 a rozlohu
horsk˘ch oblastí tab. 1.2.

Obr. 1.1 Ménû pﬁíznivé oblasti âR LFA podle vyhlá‰ky ã. 241/2004 Sb. v letech 2004 aÏ 2006

Tab. 1.2 Rozsah horsk˘ch oblastí LFA v âR
V˘mûra celkem
LFA

Zemûdûlská pÛda

tis. ha

% z âR

tis. ha

% z âR

H

1 679

21,3

586

13,7

HB

84

1,1

36

0,8

1762

22,3

622

14,6

A

Horská oblast celkem

Nové vymezení oblastí LFA je uvedeno v Naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005 ze dne
20. záﬁí 2005 v podpoﬁe pro rozvoj venkova z evropského zemûdûlského fondu pro
rozvoj venkova (FAFRD). Vymezeny jsou jiÏ jen dvû oblasti LFA – horské oblasti a jiné
neÏ horské oblasti. Kriteria pro vymezení horsk˘ch oblastí zÛstávají beze zmûny. Pro
v‰echny zemû EU jsou kriteria stejná, nadmoﬁská v˘‰ka a svaÏitost. Horská oblast se
musí vyznaãovat znaãn˘m omezením vyuÏití pÛdy a vysok˘mi náklady na její obhospodaﬁování:
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a) z dÛvodu velmi nároãn˘ch klimatick˘ch podmínek dan˘ch nadmoﬁskou v˘‰kou,
v jejichÏ dÛsledku je podstatnû zkráceno vegetaãní období,
b) v niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách v pﬁeváÏnû velmi svaÏit˘ch oblastech, ve kter˘ch
nelze vyuÏít mechanizace, nebo které vyÏadují pouÏití velmi nákladného zvlá‰tního
vybavení, nebo z obou dÛvodÛ, pokud znev˘hodnûní vypl˘vající z kaÏdého zvlá‰È, je
sice ménû závaÏné, ale jejich kombinací vzniká stejné znev˘hodnûní.
Oblasti severnû od 62. rovnobûÏky a urãité pﬁilehlé oblasti se také povaÏují za horské
oblasti.
Zásadní reforma opatﬁení pro podporu LFA se pﬁedpokládá v roce 2010. Do tohoto roku
platí souãasná kriteria pro vymezení jednotliv˘ch oblastí LFA.

1.2 Vymezení chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí 1.2
Chránûná krajinná oblast (CHKO) je velkoplo‰né, zákonem chránûné území, s harmonicky utváﬁenou krajinou, charakteristick˘m reliéfem s v˘znamn˘m podílem pﬁirozen˘ch
lesních a trval˘ch travních porostÛ a rozpt˘lené zelenû.
Chránûné krajinné oblasti byly vyhlá‰eny zákonem ã. 114/1992 Sb. Národní parky (NP)
a CHKO mají rozlohu 368 tis. ha. Z celého fondu zemûdûlské pÛdy zaujímají 8,6 %.
Chránûné oblasti v âeské republice jsou vyznaãeny na obrázku 1.2.

Obr. 1.2 Chránûné oblasti v âeské republice
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2. ANAL¯ZA SOUâASNÉ LEGISLATIVY âR VE VZTAHU
K OBHOSPODA¤OVÁNÍ TRVAL¯CH TRAVNÍCH POROSTÒ
A ÚDRÎBù KRAJINY V PODMÍNKÁCH HORSK¯CH
OBLASTÍ LFA A SVAÎIT¯CH CHKO2.1
Ochrana luk a pastvin a poÏadavky na zpÛsob jejich obhospodaﬁování jsou v právním
ﬁádu âeské republiky zakotveny hned v nûkolika zákonech. Mezi nejv˘znamnûj‰í patﬁí
zákon na ochranu zemûdûlského pÛdního fondu (ZPF), zákon o zemûdûlství a zákon
o ochranû pﬁírody a krajiny vãetnû v‰ech provádûcích pﬁedpisÛ. Legislativa stanoví jak
podmínky vyuÏívání trval˘ch travních porostÛ s moÏností jejich vymáhání pomocí ukládání povinností popﬁ. sankcí, tak i nástroje motivaãní, kdy poÏadované obhospodaﬁování je podmínkou pﬁidûlování dotací. 2.1
Ve vztahu k loukám a pastvinám v národních parcích a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech
lze vysledovat v˘znamné legislativní odli‰nosti ve srovnání se stanovi‰ti mimo tato chránûná území. PoÏadavky zákonÛ v‰ak nejsou zásadnû rozdílné ve vztahu k pozemkÛm
svaÏit˘m (popﬁ. horsk˘m) a pozemkÛm rovinat˘m (popﬁ. níÏe poloÏen˘m ãi úrodnûj‰ím).
Rozdíly zde ãiní aÏ provádûcí pﬁedpisy a to pﬁedev‰ím v oblasti podpor a dotací.
Trvalé travní porosty tj. louky a pastviny jsou souãástí zemûdûlského pÛdního fondu a podléhají legislativní ochranû, jak vypl˘vá ze zákona ã. 231/1999 Sb. a navazujících pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 231/1999 Sb., „O ochranû zemûdûlského pÛdního fondu“ definuje zemûdûlsk˘
pÛdní fond (cit.):
§1
(1) Zemûdûlsk˘ pÛdní fond je základním pﬁírodním bohatstvím na‰í zemû, nenahraditeln˘m v˘robním prostﬁedkem umoÏÀujícím zemûdûlskou v˘robu a je jednou z hlavních
sloÏek Ïivotního prostﬁedí. Ochrana zemûdûlského pÛdního fondu, jeho zvelebování
a racionální vyuÏívání jsou ãinnosti, kter˘mi je také zaji‰Èována ochrana a zlep‰ování
Ïivotního prostﬁedí.
(2) Zemûdûlsk˘ pÛdní fond tvoﬁí pozemky zemûdûlsky obhospodaﬁované, to je orná
pÛda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen „zemûdûlská
pÛda“) a pÛda, která byla a má b˘t nadále zemûdûlsky obhospodaﬁována, ale doãasnû
obdûlávána není (dále jen „pÛda doãasnû neobdûlávaná“).
Úlohu státu v oblasti zemûdûlství urãuje zákon ã. 441/2005 Sb. Tento zákon reguluje
podnikání v tomto odvûtví a zejména vytváﬁí základní rámec poskytování dotací do zemûdûlství. Je v˘chozím právním dokumentem vytváﬁejícím pﬁedpoklady pro podporu
mimoprodukãních funkcí zemûdûlství, které pﬁispívají k ochranû sloÏek Ïivotního prostﬁedí jako pÛdy, vody a ovzdu‰í a k udrÏování osídlené a kulturní krajiny. Dle § 2 stát
pﬁispívá k udrÏování v˘robního potenciálu zemûdûlství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru mimo jiné i tím, Ïe provádí opatﬁení v rámci spoleãn˘ch organizací trhu
se zemûdûlsk˘mi v˘robky a potravinami a programÛ strukturální podpory.
Zákon o zemûdûlství (§ 2c) deklaruje vznik programu strukturální podpory, jehoÏ cílem
je navíc podpora zemûdûlství v oblastech ménû pﬁízniv˘ch pro zemûdûlství (LFA)
a podpora mimoprodukãních funkcí zemûdûlství (AEO), cit.:
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§ 2c Program strukturální podpory
(1) Programem strukturální podpory se rozumí soubor opatﬁení k provádûní politiky podpory zemûdûlství v oblastech ménû pﬁízniv˘ch pro zemûdûlství, podpory rozvoje navazujících odvûtví a podpory rozvoje venkova.
(2) Programy strukturální podpory zahrnují zejména
a) pomoc ménû pﬁízniv˘m oblastem a oblastem s ekologick˘mi omezeními,
b) podporu rozvoje mimoprodukãních funkcí zemûdûlství spoãívající v ochranû sloÏek Ïivotního prostﬁedí,
c) opatﬁení na posílení konkurenceschopnosti zemûdûlství, lesního a vodního hospodáﬁství a rybáﬁství, vãetnû zpracovatelsk˘ch odvûtví,
d) opatﬁení podporující pﬁizpÛsobování a rozvoj venkovsk˘ch oblastí a rozvoj vesnic,
e) opatﬁení na zlep‰ení vûkové struktury osob ãinn˘ch v zemûdûlství.
Z praktického hlediska je ve vztahu k trval˘m travním porostÛm dÛleÏité je‰tû to, Ïe zákon zavádí evidenci vyuÏití pÛdy podle uÏivatelsk˘ch vztahÛ, tedy dnes jiÏ bûÏné pÛdní
bloky a díly evidované na podkladu ortofotomap v databázi LPIS. Novû také definuje
druhy zemûdûlsk˘ch kultur. Pro úãely tohoto zákona je travním porostem dle § 3i
písm. b) cit. „stálá pastvina, popﬁípadû souvisl˘ porost s pﬁevahou travin urãen˘ ke krmn˘m úãelÛm nebo k technickému vyuÏití, kter˘ mÛÏe b˘t nejv˘‰e jednou za 5 let rozorán
za úãelem zúrodnûní“.
Pozn.: Ve vztahu k dotacím je definice travních porostÛ je‰tû dále upﬁesnûna:
Travním porostem je stálá pastvina, popﬁípadû souvisl˘ porost s pﬁevahou travin nebo
jin˘ch bylinn˘ch pícnin, urãen˘ ke krmn˘m úãelÛm nebo k technickému vyuÏití, kter˘
mÛÏe b˘t nejv˘‰e jednou za 5 let rozorán za úãelem zúrodnûní. Od 20. 4. 2005 bylo
v LPIS systémovû provedeno rozdûlení kultury travní porost na následující kategorie:
kategorie travní porost – stálá pastvina (TSP) a kategorie travní porost – ostatní (TO).
Definice stálé pastviny vychází z ãlánku 2 Naﬁízení Komise (ES) ã. 796/2004, ve znûní
Naﬁízení Komise (ES) ã. 239/2005. Stálou pastvinou je plocha se souvisl˘m porostem
travin nebo jin˘ch bylinn˘ch pícnin, vyskytujících se na pﬁírodních loukách nebo pastvinách nebo obvykle pﬁítomn˘ch ve smûsích osiv pro louky ãi pastviny v âeské republice,
pﬁiãemÏ porost mohl vzniknout pﬁirozenû nebo osevem, která po dobu pûti let a více
nebyla zahrnuta do stﬁídání plodin, bez ohledu na to zda je travní porost na plo‰e stálé
pastviny vyuÏíván k pastvû zvíﬁat.
Travní porosty neodpovídající v˘‰e uvedené definici stálé pastviny se povaÏují za travní porosty ostatní. Jde zejména o porosty, které vznikly v rámci dotaãních titulÛ, jako
napﬁ. zatravnûní orné pÛdy a tvorba travnat˘ch pásÛ na svaÏit˘ch pÛdách a nesplÀují
podmínku existence travního porostu na pozemku po dobu alespoÀ 5-ti kalendáﬁních
let. Novû vznikl˘ TP je klasifikován jako travní porost – ostatní a po uplynutí pûti let je
systémovû pﬁeklasifikován jako TP – stálá pastvina.
Jako travní porost nelze uznat: pozemky leÏící ladem, plochy s rákosím, sítinou, jestliÏe takové plochy nejsou vymezeny v LPIS jako ra‰elinné a podmáãené louky, plochy
dﬁevin a ovocn˘ch dﬁevin o hustotû vût‰í neÏ 50 dﬁevin/ha a zároveÀ zabírající plochu
vût‰í neÏ 1000 m2, plochy, které se vyuÏívají pro jin˘ hospodáﬁsk˘ úãel – napﬁ. pro voln˘ v˘bûh prasat, v˘bûhy pro chovné stáje, stanové tábory, sportovní leti‰tû, travnaté
sportovní plochy, veﬁejná prostranství, zatravnûné souãásti veﬁejn˘ch komunikací (náspy, pﬁíkopy) apod.
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Hranice travních porostÛ – obecnû ze zákona o zemûdûlství je moÏno jako zemûdûlsk˘ pozemek uznat jen souvislou plochu pÛdy, která je primárnû urãena pro zemûdûlské obhospodaﬁování v souladu s podmínkami stanoven˘mi zákonem (tzn. musí na ní
b˘t umoÏnûno zemûdûlské obhospodaﬁování pÛdy, napﬁ. kultivace, seãení, pastva). Napﬁíklad na stranû související s komunikací je za hranici travního porostu moÏno povaÏovat vnitﬁní hranu pﬁíkopu (hrana bliÏ‰í k travnímu porostu), jestliÏe není pﬁíkop prokazatelnû spásán hospodáﬁsk˘mi zvíﬁaty – tj. uvnitﬁ pastevního areálu (tato povolená
v˘jimka platí jen u polních cest).
Zúrodnûním travního porostu je my‰len takov˘ agrotechnick˘ zásah nebo sled agrotechnick˘ch zásahÛ, kter˘ slouÏí ke zv˘‰ení úrodnosti travního porostu. Pro dosaÏení
tohoto cíle ve formû tzv. obnovy travního porostu (tedy likvidace pÛvodního travního porostu a zaloÏení nového) zákon umoÏÀuje po uplynutí 5 let na období jednoho roku travní porost rozorat. Rozoran˘ pozemek musí b˘t následnû oset ãistosevem nebo plodinou
s podsevem trávy. Krycí plodina musí b˘t vãas sklizena, aby nebránila v˘voji travního
porostu, tzn. sklízet krycí plodinu nejpozdûji v dobû metání. V rámci agroenvironmentálních opatﬁení se v praxi poÏaduje, aby do 30. ãervna kalendáﬁního roku byla sklizena
krycí plodina a na daném pozemku byl souvisl˘ travní porost.
Naﬁízení vlády ã. 241/2004 Sb. (510/2005 Sb.) upravuje kritéria pro vymezení ménû
pﬁízniv˘ch oblastí a oblastí s ekologick˘mi omezeními a bliÏ‰í podmínky poskytování
dotace na vyrovnání újmy vznikající pﬁi zemûdûlském hospodaﬁení v ménû pﬁízniv˘ch
oblastech a oblastech s ekologick˘mi omezeními.
Podporu rozvoje mimoprodukãních funkcí zemûdûlství spoãívajících v ochranû sloÏek Ïivotního prostﬁedí (agroenvironmentální opatﬁení), vãetnû poskytování dotací pﬁi zemûdûlském hospodaﬁení v rámci tûchto opatﬁení upravuje naﬁízení vlády ã. 242/2004 Sb.
Trval˘ch travních porostÛ se t˘kají opatﬁení:
a) podopatﬁení ekologické zemûdûlství (je moÏno kombinovat s dal‰ím libovoln˘m
podopatﬁením),
b) podopatﬁení o‰etﬁování travních porostÛ,
c) podopatﬁení péãe o krajinu, které se ãlení na tituly:
1. zatravÀování orné pÛdy,
2. tvorba travnat˘ch pásÛ na svaÏit˘ch pÛdách,
3. pûstování meziplodin,
4. trvale podmáãené louky a ra‰elinné louky,
5. ptaãí lokality na travních porostech,
6. pásy orné pÛdy oseté vybran˘mi plodinami
za úãelem zv˘‰ení potravní nabídky ptaãích spoleãenstev a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ
vázan˘ch na polní stanovi‰tû (biopásy,
obr. 2.1)

Obr. 2.1 ZpÛsob v˘sevu biopásu
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Podle naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005 „O podpoﬁe pro rozvoj venkova z Evropského
zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova“, naﬁízení Rady (ES) ã. 1290/2005 „O financování Spoleãné zemûdûlské politiky“ a podle rozhodnutí Komise ã. 2006/144/ES „O strategick˘ch smûrech Spoleãenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
byl vypracován Program rozvoje venkova âeské republiky na období 2007–2013.
Program rozvoje venkova, kter˘ zaji‰Èuje pÛsobení Evropského zemûdûlského fondu
pro rozvoj venkova (EAFRD), blíÏe specifikuje v souladu s naﬁízením Rady (ES)
1698/2005 ãl. 15 strategie v jednotliv˘ch osách stanoven˘ch Národním strategick˘m
plánem rozvoje venkova do provádûcí úrovnû a zaji‰Èuje tak jeho efektivní realizaci.
Program se vztahuje na území âeské republiky a bude urãovat politiku rozvoje venkova âR v období 2007–2013.
Program rozvoje venkova je tvoﬁen ãtyﬁmi osami:
OSA I
OSA II
OSA III
OSA IV

– Zlep‰ení konkurenceschopnosti zemûdûlství a lesnictví
– Zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí a krajiny
– Kvalita Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikace hospodáﬁství venkova
– Leader

V rámci osy II jsou zaﬁazeny i souãasné programy LFA a AEO, které jsou dosud souãástí
HRDP a to v následující struktuﬁe:
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3

Skupina opatﬁení zamûﬁená na udrÏitelné vyuÏívání zemûdûlské pÛdy
Platby za pﬁírodní znev˘hodnûní poskytované v horsk˘ch oblastech a platby
poskytované v jin˘ch znev˘hodnûn˘ch oblastech (LFA)
Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové smûrnice pro vodní politiku
2000/60/ES (WFD)
Agroenvironmentální opatﬁení

Program pro platby za pﬁírodní znev˘hodnûní poskytované v horsk˘ch oblastech a platby poskytované v jin˘ch znev˘hodnûn˘ch oblastech (LFA) zÛstává ve vût‰inû kritérií
(pﬁedmût dotace, podmínky platby, sazby) zachován, novû se pﬁidává podmínka, Ïe
Ïadatel musí po pﬁechodu âR na pln˘ systém pﬁím˘ch plateb splÀovat v celém hospodáﬁství závazné poÏadavky podle ãlánkÛ 4 a pﬁílohy III naﬁízení Rady (ES) ã. 1782/2003
(Cross-compliance). Pﬁi plnûní podmínky hospodaﬁit v souladu s dobr˘mi zemûdûlsk˘mi a environmentálními podmínkami (GAEC) se novû navíc i na TTP musí uplatnit
zásada nepálení bylinn˘ch zbytkÛ na pÛdních blocích nebo jejich dílech.
Îadatel se musí zavázat, Ïe bude provozovat zemûdûlskou ãinnost po dobu minimálnû 5 let od první platby podpory, s v˘jimkou pﬁípadu zásahu vy‰‰í moci. Souãasnû byla sníÏena minimální v˘mûra, na kterou se poskytuje vyrovnávací pﬁíspûvek,
a to na 1 ha.
Pro podporu zemûdûlcÛ hospodaﬁících v oblastech NATURA 2000 a souãasnû v prvních zónách NP a CHKO s cílem ochránit dochovanou biodiverzitu a druhovou skladbu
porostÛ, populace ptactva a zemûdûlsk˘ pÛdní fond s vysokou pﬁírodní hodnotou jsou
urãeny platby v rámci NATURA 2000. Pod pojmem NATURA 2000 jsou zahrnovány jednak evropsky v˘znamné lokality a jednak ptaãí oblasti. Jejich ochrana vypl˘vá ze smûrnice Rady 92/43/EHS transponované do právního systému âR (zákon 460/2004 Sb.
§ 5a, b, § 45e).
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Základní principy na ochranu pﬁírody jsou shrnuty v úvodu zákona ã. 114/1992 Sb. (§ 2).
Ve vztahu k ochranû TTP je tﬁeba vyzdvihnout ustanovení odst. 1 a vybrané ustanovení odst. 2, cit.:
(1) Ochranou pﬁírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péãe
státu a fyzick˘ch i právnick˘ch osob o volnû Ïijící Ïivoãichy, planû rostoucí rostliny
a jejich spoleãenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky,
péãe o ekologické systémy a krajinné celky, jakoÏ i péãe o vzhled a pﬁístupnost krajiny.
(2) Ochrana pﬁírody a krajiny podle tohoto zákona se zaji‰Èuje zejména
a) ochranou a vytváﬁením územního systému ekologické stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhÛ planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a zvlá‰tní ochranou tûch druhÛ, které jsou vzácné ãi ohroÏené, pozitivním ovlivÀováním jejich v˘voje v pﬁírodû a zabezpeãováním pﬁedpokladÛ pro jejich
zachování, popﬁípadû i za pouÏití zvlá‰tních pûstebních a odchovn˘ch zaﬁízení,
e) vytváﬁením sítû zvlá‰tû chránûn˘ch území a péãí o nû,
g) spoluúãastí v procesu územního plánování a stavebního ﬁízení s cílem prosazovat vytváﬁení ekologicky vyváÏené a esteticky hodnotné krajiny,
h) úãastí na ochranû pÛdního fondu, zejména pﬁi pozemkov˘ch úpravách,
i) ovlivÀováním vodního hospodaﬁení v krajinû s cílem udrÏovat pﬁirozené podmínky pro Ïivot vodních a mokﬁadních ekosystémÛ pﬁi zachování pﬁirozeného charakteru a pﬁírodû blízkého vzhledu vodních tokÛ a ploch a mokﬁadÛ.
Louky a pastviny (TTP) jsou chránûny zákonem v rámci obecné ochrany pﬁírody a krajiny a to jako souãást územních systémÛ ekologické stability popﬁ. jako v˘znamné
krajinné prvky. Zvlá‰tní pozornost je vûnována ochranû TTP na zvlá‰tû chránûn˘ch
územích zejména v CHKO a NP.

3. TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY A PRACOVNÍ POSTUPY
PRO JEJICH VYUÎITÍ2.1, 3.1
3.1 Trvalé travní porosty
Vût‰ina trval˘ch travních porostÛ na území âeské republiky pﬁedstavuje polopﬁirozené
ekosystémy vzniklé rÛzn˘mi zpÛsoby vlivem lidské ãinnosti na místech, která pÛvodnû
zaujímal les. V˘jimku tvoﬁí subalpinské a alpinské nivy a hole, dále prameni‰tû, ra‰elini‰tû (slatiny a vrchovi‰tû) a nûkteré suché trávníky (ãasto na skalnat˘ch svazích) pﬁecházející ke stepím, které lze povaÏovat za pﬁirozené. Vût‰ina luk a pastvin tedy vznikla primárnû v místech, kde byly pÛvodní dﬁevinné porosty odstranûny vykácením,
vykluãením, Ïìáﬁením a pastvou. Sekundárnû vznikly louky a pastviny sukcesí na opu‰tûné orné pÛdû popﬁ. jejím osetím travní smûsí. Oba procesy se spolu se zpûtnou sukcesí lesa v prÛbûhu historie opakovaly a prolínaly.
Druhová skladba trval˘ch travních porostÛ je ovlivÀována mnoha faktory – podmínkami
stanovi‰tû (edafické a klimatické pomûry, svaÏitost, expozice aj.), historick˘m v˘vojem
dané lokality a mírou ovlivnûní ãlovûkem (v horách staletí, v níÏinách tisíciletí) a aktuál14
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nû provádûn˘m obhospodaﬁováním. Louky a pastviny jsou pﬁíkladem biotopu, kter˘
je extrémnû citliv˘ na zpÛsob obhospodaﬁování. Nevyhovujícím zpÛsobem hospodaﬁení je bûhem nûkolika let skoro zniãíme, s jist˘m nasazením a trpûlivostí je
moÏné obnovit jejich dﬁívûj‰í druhovou
pestrost i hospodáﬁskou kvalitu.
AÏ do nedávné doby byla kvalita luk
a pastvin hodnocena zejména s ohledem
na mnoÏství a kvalitu píce, kterou jsou
schopny poskytovat pro chovan˘ dobytek.
V posledních desetiletích se v‰ak pﬁedev‰ím ve chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech
dostávají do popﬁedí mimoprodukãní funkce, zejména funkce krajinotvorná spolu
s funkcí zachování druhové rozmanitosti
flóry a fauny.

Obr. 3.1 Druhovû pestr˘ porost pastviny

3.2 Chránûné krajinné oblasti a Národní parky
V souãasnosti je velká ãást luk a pastvin na území NP a CHKO z ãistû trÏního hlediska
nev˘nosová a jejich obhospodaﬁování je dotováno z rÛzn˘ch zdrojÛ, pﬁeváÏnû státních.
Je tﬁeba pﬁiznat, Ïe speciální zpÛsoby obhospodaﬁování luk ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích jsou v mnoha pﬁípadech ekonomicky ménû v˘hodné (sníÏení v˘nosu biomasy
v dÛsledku omezení hnojení, pozdûj‰í seã se zhor‰enou kvalitou sena, niÏ‰í zatíÏení
pastvin omezující celkovou produkci) nebo dokonce zcela ztrátové (seãení trávy s následnou likvidací hmoty bez dal‰ího zuÏitkování, odstraÀování náletÛ dﬁevin ãi invazních
druhÛ). Vy‰‰í finanãní nároãnost obhospodaﬁování druhovû bohat˘ch TTP je dána obvykle tím, Ïe pestﬁej‰í louky a pastviny a vzácné a chránûné druhy se zachovaly pﬁedev‰ím tam, kde nedo‰lo k intenzifikaci zemûdûlské v˘roby, tedy na svaÏit˘ch nebo silnû
podmáãen˘ch pozemcích, kde nelze vyuÏít tûÏkou mechanizaci. V tûchto lokalitách bylo mnohdy pﬁeru‰eno pravidelné hospodaﬁení a tak jejich obnova je na poãátku vût‰inou
spojena s vy‰‰ími náklady. Trvalé travní porosty zde plní zejména celospoleãenské, mimoprodukãní funkce – udrÏení tradiãního vzhledu krajiny pro podporu cestovního ruchu
a turistiky, protierozní a vodohospodáﬁské funkce vãetnû ochrany zdrojÛ pitné vody
a v neposlední ﬁadû plní funkci zachování druhové rozmanitosti v krajinû (obr. 3.1).

3.3 Péãe o trvalé travní porosty a jejich obhospodaﬁování
Obhospodaﬁování trval˘ch travních porostÛ mÛÏe mít úãel asanaãní nebo regulaãní. 3.2
15
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Asanaãní obhospodaﬁování
Obnova luãních porostÛ a pastvin závisí nejen na typu spoleãenstva, ale i na míﬁe degradace v˘chozích porostÛ. Tato degradace mívá dvojí podobu – pﬁeru‰ení pravidelného obhospodaﬁování (luãní lada) nebo intenzifikaãní zásahy vedoucí k pﬁemûnû spoleãenstva na druhovû chudé travní kultury (odvodnûním, hnojením, rozoráním aj.).
Základním opatﬁením k regeneraci luãních lad je návrat k pravidelnému hospodaﬁení. V pokroãilej‰ích stádiích degradace je tﬁeba potlaãit neÏádoucí druhy. Obvykle nestaãí kosit porosty v bûÏné intenzitû, na ﬁadu pﬁicházejí i speciální opatﬁení jako odstraÀování náletu dﬁevin ãi potlaãování invazních druhÛ herbicidy. Obecnû platí pravidlo sklízet degradované
porosty v dobû, kdy neÏádoucí druhy zaãínají kvést. Pozdní sklizeÀ sice odstraní neÏádoucí nahromadûnou staﬁinu, zmûnu druhového sloÏení vût‰inou ovlivní jen málo. Zcela spolehliv˘ návod na regeneraci jednotliv˘ch typÛ pﬁírodních stanovi‰È lze podat jen tûÏko a proto je vhodné vût‰í regenerované plochy rozdûlit na men‰í a zásahy v nich obmûÀovat.
Obnova polopﬁirozen˘ch luk z travních kultur je problematikou novou, která se v‰ak
s útlumem intenzity zemûdûlství a podporou mimoprodukãních funkcí zemûdûlství stává stále aktuálnûj‰í. Pokud se v okolí nacházejí refugia pÛvodních polopﬁirozen˘ch luk,
existuje nadûje na relativnû rychlé dosycení pÛvodnû intenzifikovan˘ch ploch luãními
druhy. Tento proces lze urychlit pﬁiséváním drolkÛ z pozdnû sklízeného sena z odpovídající polopﬁirozené louky na povrch travní kultury naru‰en˘ bránami po sklizni. Pﬁedpokladem je v‰ak vylouãení hnojení, resp. niÏ‰í zásoba Ïivin v pÛdû, v opaãném pﬁípadû dále pﬁevládají konkurenãnû silnûj‰í druhy trav a ruderálÛ. V podobné situaci, pﬁi
zatravÀování orné pÛdy, se doporuãuje sníÏit standardní v˘sevek tak, aby nov˘ porost
byl ﬁid‰í a byla tak umoÏnûna pﬁirozená sukcese luãních druhÛ, pﬁi v˘sevu pak volit star‰í odrÛdy vy‰lechtûné v˘bûrem z krajov˘ch ekotypÛ. Na tomto místû je také vhodné
zmínit i moÏnost totální obnovy drnu ãi zatravnûní orné pÛdy jiÏ cílovou druhovou skladbou travin spolu s dal‰ími luãními druhy jetelovin a bylin.
Regulaãní obhospodaﬁování
Regulaãnímu obhospodaﬁování odpovídají zásady „klasického“, bûÏného hospodaﬁení
na loukách a pastvinách. Li‰í podle toho, o jak˘ typ pﬁírodního spoleãenstva (fyziotyp,
biotop) se jedná. RÛzná je zejména doba a poãet sklizní, intenzita hnojení a zpÛsob vyuÏívání seãením nebo pastvou. Louky je tﬁeba nejen pokosit, ale i sklidit, tedy odstranit
poseãenou biomasu. Pﬁi údrÏbû nelze seã nûkdy z ãasov˘ch nebo finanãních dÛvodÛ
provádût na celé plo‰e, doporuãuje se rozdûlit celé území do men‰ích celkÛ a kaÏd˘m
rokem sklidit alespoÀ ãást porostu. Pﬁitom se jednotlivé celky stﬁídají (tzv. fázov˘ posun
seãí). Tím se souãasnû umoÏní reprodukce bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, vázan˘ch ãasto na
pozdní sklizeÀ a dozrání semen pozdních luãních druhÛ rostlin.

3.4 Obecné poÏadavky na základní pracovní operace
Seãení
Seãení je tradiãní metoda uÏívaná prvotnû k získání krmiva pro hospodáﬁská zvíﬁata,
druhotnû pro udrÏování druhové skladby a struktury porostÛ v optimálním stavu (z hlediska ekonomického, ekologického i estetického). V na‰ich zemûpisn˘ch podmínkách
byly louky seãeny zpravidla 1x (suchá, chudá stanovi‰tû) aÏ 3x roãnû (pﬁeplavovaná,
vlhká a na Ïiviny bohatá stanovi‰tû).
16
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Termín seãí a jejich poãet se stanoví individuálnû podle typu pﬁírodního stanovi‰tû.
Nûkdy mÛÏe vyvstat potﬁeba posunout termín seãí s ohledem na chránûné rostliny
nebo Ïivoãichy. Je-li cílem seãe eliminace invazních nebo ruderálních druhÛ, seã má
b˘t naãasovaná pﬁed nebo na fenofázi kvûtu tûchto druhÛ, pﬁedev‰ím u druhÛ neexpandujících vegetativnû (bol‰evník velkolep˘, lebeda, merlík, bodlák, pcháã). U vegetativnû se ‰íﬁících druhÛ je nutno sekat nûkolikrát za sezónu (kopﬁiva dvoudomá,
celík, kﬁídlatka).
Pro zachování druhovû pestr˘ch porostÛ je doporuãována minimální v˘‰ka strni‰tû poseãeného porostu 6–8 cm. Strni‰tû vy‰‰í neÏ 12 cm se nedoporuãuje, nové rostliny obvykle strni‰tû obtíÏnû prorÛstají a spodní vrstvy mohou podehnívat. Naopak pﬁi nízkém
strni‰ti mÛÏe docházet k neÏádoucím po‰kozování pﬁízemních rÛÏic (pampeli‰ky,
ﬁebﬁíãky). Nízká seã mÛÏe v‰ak napomoci rÛstu semenáãkÛ a uchycení konkurenãnû
slab‰ích druhÛ.
V souãasnosti pﬁevaÏuje seã Ïacími stroji, a to od lehk˘ch (kﬁovinoﬁezy, elektrické
a benzinové ruãnû vedené stroje) aÏ po stﬁednû tûÏké a tûÏké samojízdné, návûsné
nebo nesené stroje . V porostech, které jsou pﬁedmûtem zájmu ochrany pﬁírody, zejména tam, kde se vyskytují ohroÏené biotopy nebo silnû a kriticky ohroÏené druhy, je
tﬁeba volit ‰etrnûj‰í zpÛsoby seãení. Na málo únosn˘ch stanovi‰tích (mokﬁady, prameni‰tû, slatini‰tû) je tﬁeba pouÏít lehãí stroje. VyuÏívají se v porostech v˘raznû
mozaikovitû strukturovan˘ch (bulty, ‰lenky), stejnû tak i pro men‰í obtíÏnû pﬁístupné
lokality popﬁ. lokality s pﬁítomností dﬁevin. Rozsáhlej‰í, su‰‰í a dobﬁe únosné lokality,
kde nehrozí v˘znamnûj‰í po‰kození pﬁirozeného charakteru porostu lze vyuÏít stﬁednû tûÏké i tûÏké stroje.
Odvoz poseãené hmoty
Poseãená hmota mÛÏe b˘t odvezena bezprostﬁednû po seãi (zelené krmení) nebo po
nûkolika hodinách aÏ dnech po zavadnutí (senáÏ). Nejvhodnûj‰ím zpÛsobem je v‰ak
su‰ení píce pﬁímo na místû, obracení poseãené hmoty a její odvoz po usu‰ení (seno).
Tento zpÛsob je vhodn˘ z hlediska dotování porostu semeny uvolÀovan˘mi ze suché
biomasy. V˘jimeãnû, pokud se nepodaﬁí poseãenou trávu vãas odvézt nebo usu‰it, nebo je lokalita pro odvoz nepﬁístupná, lze ji nakupit na okraj seãeného pozemku (umístit
jako mulã pod stromy a keﬁe). Likvidace poseãené hmoty je nejvût‰ím souãasn˘m
problémem ochranáﬁsky udrÏovan˘ch lokalit. Kompostování na okraji pozemku je
kontraproduktivní z hlediska estetického i z hlediska ‰íﬁení ruderálních druhÛ. Pálení je
velmi kontroverzní ãinností. I pﬁes vy‰‰í finanãní nároãnost by mûlo b˘t upﬁednostnûno
zkompostování v kompostárnû, není-li moÏné zkrmení.
Naru‰ování pÛdního povrchu, smykování, vláãení, válení
Pﬁítomnost mnoha druhÛ a cel˘ch biotopÛ závisí na opakovaném naru‰ování pÛdního
prostﬁedí. Nûkteré druhy jsou ménû konkurenãnû zdatné, zato dokáÏou ãerstvû naru‰en˘ pÛdní povrch rychle osídlit. Naru‰ování povrchu je v˘znamn˘m ekologick˘m faktorem u nûkter˘ch druhÛ pastvin, smilkov˘ch porostÛ a vﬁesovi‰È. Maloplo‰né naru‰ování
drnu stabilizuje skladbu biotopu se zv˘‰en˘m poãtem krátkovûk˘ch dvoudûloÏn˘ch druhÛ (typicky hoﬁeãkÛ).
Obvykle brzy z jara se TTP o‰etﬁují smykováním (srovnání povrchu, rozhrnování v˘kalÛ), vláãením (kypﬁení pÛdy, rozru‰ování souvislého drnu) a válením (podpora vzlínavosti podzemní vody).
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Vápnûní
Vápnûní travinn˘ch porostÛ je technika novodobá, pouÏívaná pﬁeváÏnû zemûdûlci pouze poslední dvû století. Zabezpeãuje dodání vápníku (Ca), jakoÏto minerální Ïiviny pro
rostliny, ale i pro pÛdní organismy. Vápnûní dále v˘raznû pÛsobí na pÛdní reakci a rovnûÏ pﬁíznivû na biologické, chemické a fyzikální vlastnosti pÛd. Vápnûním se stávají pÛdy propustnûj‰ími pro vodu a jsou tak i celkovû v˘hﬁevnûj‰í. Na vyvápnûn˘ch pÛdách
b˘vá pestﬁej‰í skladba porostu a jsou podporovány druhy nároãnûj‰í na karbonáty
(napﬁ. kostﬁava, sveﬁep vzpﬁímen˘, psineãek v˘bûÏkat˘, pcháã ‰edav˘) a naopak potlaãovány druhy vápnostﬁezné (napﬁ. metliãka kﬁivolaká, vﬁes obecn˘, smilka tuhá aj.).
K vápnûní travinn˘ch porostÛ je tﬁeba pﬁistupovat diferencovanû. Pﬁi rozhodování o vápnûní travinn˘ch biotopÛ je tﬁeba mít na pamûti, Ïe polovina travních porostÛ je na vápnûní citlivá. Vápenatá hnojiva se aplikují ve 4 a 5 (6) let˘ch intervalech. Dávky se pohybují v rozmezí 0,5–3 t/ha mletého vápence. Nejvhodnûj‰ím termínem pro aplikaci
vápenat˘ch hnojiv je ãasné jarní období, které se kryje s poãátkem vegetace.
Hnojení
Hnojení luk slouÏí k doplÀování Ïivin odebíran˘ch sklizní biomasy a jeho intenzita proto
záleÏí v první ﬁadû na reÏimu a velikosti skliznû. Jinak dochází nejprve ke sníÏení produkce a bûhem nûkolika let i ke zmûnû druhového sloÏení (napﬁ. troj‰tûtová louka se
mûní na smilkovou). Nutno ov‰em poãítat s tím, Ïe Ïiviny do porostu dodává nejen ãlovûk hnojením, ale Ïe ãasto dochází i k obohacení jin˘m zpÛsobem, napﬁ. splachem ze
sousedních pozemkÛ, imisemi NOx, ãi zejména u záplavov˘ch luk s usazením záplavové zeminy. Jiné obohacení probíhá na pastvinách a obãas pﬁepásan˘ch loukách. Nebezpeãnûj‰í neÏ postupné ochuzování je v‰ak pﬁehnojení porostu, vedoucí rychle, ãasto uÏ bûhem první vegetaãní sezóny, k prudkému rozvoji trav (zejména pﬁi dusíkatém
pﬁehnojení) nebo i vikvovit˘ch (zejména pﬁi pﬁehnojení fosforeãn˘mi hnojivy). Ve v‰ech
takov˘ch pﬁípadech dochází k brzkému vymizení velké ãásti ostatních druhÛ a ãasto
k nenávratnému ochuzení druhového bohatství.
Jiná je situace pﬁi asanaãním obhospodaﬁování na degradujících, hlavnû nûjak˘ ãas nesklizen˘ch porostech, kde se ‰íﬁí nebezpeãné expanzivní druhy. ¤ada druhÛ pﬁítomn˘ch v pÛvodních porostech se zanedbáním stává expanzivními napﬁ. ovsík vyv˘‰en˘,
svízel povázka, nûkteré pcháãe, tuÏebník jilmov˘. Nûkdy lze degradaci zvrátit zintenzivnûním seãí (2–4 krát za rok), bez hnojení. Pokud expandující druh v porostu zcela pﬁevládl a zejména, kdyÏ do porostu pronikl nûjak˘ nov˘ rychle se ‰íﬁící druh napﬁ. tﬁtiny nebo ostﬁice tﬁeslicovitá, nestaãí uÏ pouhá, byÈ ãastá seã, ale zdánlivû paradoxnû nutno
tyto porosty na podzim pﬁihnojit. Tím se podpoﬁí vlastní luãní druhy, kdeÏto nové expandující druhy, ‰patnû sná‰ející seã a pomalu reagující na vy‰‰í pﬁísun Ïivin, ustupují. DÛleÏité je ale v takov˘ch pﬁípadech zvolit vhodn˘ termín seãí, aby nedo‰lo k zaplevelení.
OdstraÀování náletov˘ch dﬁevin z porostÛ
Tento typ o‰etﬁení je aktuální ve velké ãásti biotopÛ. Rozli‰ují se dva typy likvidace dﬁevin: ozdravûní zanedbaného porostu na poãátku soustavné péãe a likvidace mlad˘ch
jedincÛ dﬁevin pﬁi prÛbûÏné údrÏbû.
Prvním krokem je vût‰inou vykácení náletu. Z hlediska ochrany pﬁírody (po‰kození
okolní vegetace, ohroÏení hnízdícího ptactva) je optimální kácet mimo vegetaãní sezónu (konec ﬁíjna aÏ zaãátek bﬁezna). Z hlediska úãinku na listnaté dﬁeviny je v‰ak nejlépe kácet na sklonku vegetace pﬁed zaãátkem stahování asimilátÛ do koﬁenÛ (tedy v srp18
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nu a zaãátkem záﬁí). Paﬁezy je nejlépe odstranit v létû, kdy neohrozíme obojÏivelníky
a plazy, kteﬁí se ãasto v koﬁenech ukr˘vají pﬁes zimu. Paﬁezy dﬁevin lze na nûkter˘ch
biotopech o‰etﬁit herbicidem, zejména na such˘ch místech proti silnû zmlazujícím druhÛm (trnka, rÛÏe, akát). VÛbec vylouãeny jsou v‰ak herbicidy v extrémnû citlivé vegetaci prameni‰È, slatin a ra‰elini‰È. Plo‰né uÏití herbicidu (postﬁiky „na list“) nepﬁipadá
v úvahu nikde. Pro o‰etﬁení paﬁezÛ ãi pah˘lÛ po kﬁovinách lze pouÏít napﬁ. Roundup
v 50% koncentraci. Druh˘ rok po zásahu je nutno likvidovat v˘mladky.
Na nûkter˘ch lokalitách pﬁipadá v úvahu likvidace nov˘ch semenáãÛ ãi vegetativních
v˘mladkÛ ra‰ících z vyﬁezan˘ch náletÛ. Semenáãe a v˘mladky je moÏno likvidovat po
cel˘ rok, vût‰í zásahy s ohledem na citlivé druhy rostlin i hmyzu je tﬁeba provádût od záﬁí do pÛli bﬁezna. U luk, pastvin a podobnû obhospodaﬁovan˘ch biotopÛ je likvidace spojena s kaÏdoroãními pravideln˘mi pracemi (obr.3.2).
Obr. 3.2 âelnû nesen˘
mulãovaã pro likvidaci
náletov˘ch dﬁevin

OdstraÀování invazních druhÛ rostlin
Souãasná kvûtena âeské republiky je tvoﬁena pﬁibliÏnû 4200 druhy vy‰‰ích rostlin. Z tohoto poãtu je v‰ak 1378 druhÛ nepÛvodních. Tyto druhy jsou rÛznou mûrou v na‰í vegetaci zdomácnûlé a témûﬁ 6,5 % tûchto druhÛ pﬁedstavují druhy invazní, jejichÏ dal‰í
‰íﬁení lze pokládat za nebezpeãné. Invazními druhy jsou ze zavleãen˘ch druhÛ ty, které mají dnes sklon silnû se ‰íﬁit do pﬁirozen˘ch spoleãenstev (louky, pastviny, stepní
stránû, lesy) a nakonec ve vegetaci na urãit˘ch místech pﬁevládnout. DÛsledkem této
invaze je pak postupné ochuzování pÛvodnûj‰í vegetace o druhy, které podléhají konkurenci s invazním druhem. Vût‰ina invazních druhÛ pochází teprve z poslední vlny ‰íﬁení nepÛvodních druhÛ v 19. a 20. století.
Pﬁi odstraÀovaní invazních druhÛ rostlin je nutno zvolit správnou strategii boje s pﬁíslu‰n˘mi druhy. Lhostejnost vÛãi ﬁadû z nich není na místû. Na druhou stranu není vhodné
pokraãovat v chaotickém pﬁístupu, kdy ‰íﬁení pokraãuje i pﬁes vynakládané prostﬁedky
na jeho zastavení. Je tﬁeba se vyvarovat plo‰ného uÏití herbicidních postﬁikÛ do pÛvodní vegetace. Ty lze aplikovat jedinû na jinak bezcenné uzavﬁené rumi‰tní porosty s pﬁevahou invazních druhÛ. Cíle omezování nebezpeãn˘ch invazních druhÛ ve volné krajinû jsou tak dva – ochrana hodnotn˘ch spoleãenstev pﬁed negativním dopadem invaze
a zabránûní ‰íﬁení druhu. OdstraÀování invazních druhÛ rostlin je velmi specifickou problematikou s ‰ir‰í vazbou i na legislativu. ZpÛsob likvidace nejãastûj‰ích invazních druhÛ na TTP v horsk˘ch a svaÏit˘ch oblastech NP a CHKO uvádí tab. 3.1.
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Tab. 3.1 ZpÛsob likvidace nejãastûj‰ích invazních rostlin
Invazní rostlina
Bol‰evník velkolep˘

ZpÛsob likvidace
seã + bodovû herbicid

seã + postﬁik

vyr˘vání + postﬁik

Kﬁídlatka ãeská

pastva, postﬁik

seã + postﬁik

rytí + postﬁik

Kﬁídlatka japonská

pastva, postﬁik

seã + postﬁik

rytí + postﬁik

pastva, seã

postﬁik, vyr˘vání

seã + bodov˘ nátûr

vyr˘vání, (postﬁik)

Topinambur hlíznat˘

seã

bodov˘ postﬁik (plo‰n˘ postﬁik)

Vlãí bob mnoholist˘

pastva

seã, (postﬁik)

Kﬁídlatka sachalinská
·Èovík alpsk˘

3.5 Péãe o trvalé travní porosty s ohledem na zachování cenné flóry a fauny
ZpÛsob péãe a vyuÏívání trval˘ch travních porostÛ je urãen poÏadovan˘m stavem urãitého typu ekosystému, jinak téÏ geobiocenózy, ãi typu pﬁírodního stanovi‰tû. Nejprve je
tedy zapotﬁebí konkrétní louku ãi pastvinu zaﬁadit do klasifikaãního systému, ze kterého
je pak moÏné odvodit optimální zpÛsob obhospodaﬁování z hlediska ochrany pﬁírody
s ohledem na míru dochovanosti ãi degradace (tj. co nejvhodnûj‰í regulaãní, ãi asanaãní obhospodaﬁování). Existuje nûkolik klasifikaãních systémÛ. âeská geobotanika vyuÏívá celosvûtovû roz‰íﬁen˘ cury‰sko-montpelliérsk˘ fytocenologick˘ smûr, ze kterého
vycházejí i praktické publikace popisující vhodné zpÛsoby obhospodaﬁování pro jednotlivé typy ekosystémÛ, které vytváﬁejí celou ‰kálu TTP.
Pﬁi pﬁípravách vstupu âR do EU v‰ak bylo zapotﬁebí provést transpozici evropského
práva v oblasti ochrany pﬁírody do ãeského právního systému. Smûrnice 92/43/EHS
o ochranû pﬁírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin definuje 58 typÛ pﬁírodních stanovi‰È vyskytujících se na území âR, pro která jsou vytváﬁena chránûná území soustavy Natura 2000 (tzv. evropsky v˘znamné lokality). ProtoÏe
definice 58 pﬁírodních stanovi‰È ne zcela koresponduje s ustálen˘mi vûdeck˘mi klasifikaãními systémy, bylo pﬁistoupeno k vytvoﬁení interpretaãní pﬁíruãky, Katalogu biotopÛ
âeské republiky3.3.
Katalog biotopÛ slouÏí jako jednoznaãné vodítko pro mapování pﬁírodních stanovi‰È pro
úãely soustavy Natura 2000, ale souãasnû vyãerpávajícím zpÛsobem poprvé v historii
definoval v‰echny jednotlivé typy pﬁírodních stanovi‰È (biotopÛ) na území âR vãetnû biotopÛ silnû ovlivnûn˘ch nebo vytvoﬁen˘ch ãlovûkem. Katalog také obsahuje pﬁevodní
tabulky, které umoÏÀují pﬁevod v‰ech 167 klasifikaãních jednotek (biotopÛ) na typy pﬁírodních stanovi‰È definovan˘ch ve jmenované smûrnici EHS, ale i na botanickou fytocenologickou klasifikaci.
Následnû byla vypracována metodika „Zásady péãe o nelesní biotopy v rámci soustavy
Natura 2000“3.4, která obsahuje jak struãnou charakteristiku biotopÛ, tak podrobn˘ popis vhodného, ale i moÏného typu obhospodaﬁování.
PoÏadavky na ochranu ohroÏen˘ch druhÛ fauny
Pro omezení zraÀování ãi usmrcování bezobratl˘ch a ptákÛ a pro omezení po‰kození
jejich biotopÛ a podporu jejich neru‰eného v˘voje je Ïádoucí dodrÏovat následující pra20
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vidla. Pastvu provádût mozaikovitû, tj. s dostateãnû nízkou intenzitou nebo s vyplocením ãástí TTP, která nebude pasena. Zejména nûkteré druhy hmyzu podpoﬁí vynechání pastvy v letním období a pﬁesun pastvy do jarních a podzimních mûsícÛ. Pﬁítomnost
nedopaskÛ má v˘znam pro potravu zrnoÏrav˘ch ptákÛ a pﬁedstavuje i zdroj nektaru pro
hmyz, coÏ platí zejména v pﬁípadû bodlákÛ, pcháãÛ a lopuchÛ.
Pro podporu populací hmyzu je tﬁeba omezit pravidelnou dvojí seã v celé plo‰e zájmového území. Seã by proto mûla b˘t mozaikovitá (pásy, pruhy, ãtverce apod.), dÛleÏité je
pouÏít fázov˘ posun seãí. Optimální je ponechat 1/5 aÏ 1/3 plochy doãasnû neposeãenou. Pro podporu populací bezobratl˘ch je dÛleÏitá i technologie sklízení trávy.
Podstatnû ‰etrnûj‰í je sklízení ruãní kosou, ruãnû vedenou li‰tovou sekaãkou nebo traktorov˘m li‰tov˘m Ïacím strojem, neÏ seãení kﬁovinoﬁezem, rotaãními Ïacími stroji s nízkou v˘‰kou strni‰tû. Lep‰í je také su‰ení poseãené hmoty a odvoz sena ve srovnání
s technologiemi senáÏování. ·kodliv˘ vliv na Ïivoãichy má také mulãování, které pﬁi
pouÏití v dobû vegetace Ïivoãichy pﬁímo zabíjí. Naopak napomoci zachování druhové
rozmanitosti hmyzu mÛÏe maloplo‰né naru‰ování pÛdního povrchu, které pﬁivítají
samotáﬁské vosy (kutilky), vãely, ale i brouci z ãeledi majkovit˘ch.
Na lokalitách s v˘skytem chﬁástala polního (obr. 3.3) a luãních bahÀákÛ (napﬁ. ãejky chocholaté obr. 3.4) je tﬁeba pást aÏ po první seãi, která je posunuta z dÛvodu jejich hnízdûní na 15.8. DÛleÏité je také neprovádût válení a smykování v dobû jejich hnízdûní od
15.3. do 30.6. Zvlá‰tû vût‰í plochy je nutné sekat od stﬁedu k okrajÛm a to pﬁedev‰ím
z dÛvodu vytlaãování ÏivoãichÛ mimo kosenou plochu. V opaãném pﬁípadû hrozí jejich

Obr. 3.3 Chﬁástal polní (Crex crex)

Obr. 3.4 âejka chocholatá (Vanellus vanellus)

kumulace v centru seãené plochy a následnû pak jejich zranûní ãi usmrcení. Ideální metodou je ãasté nav‰tûvování (dennû) porostu minimálnû 10 dní pﬁed seãí a to nejlépe se
psem. Îivoãichové pak pﬁestanou tuto plochu vnímat jako klidnou a bezpeãnou a nevyberou si ji k pobytu a rozmnoÏování. Takové opatﬁení napomÛÏe nejen chránûn˘ch druhÛm (kﬁepelka polní, chﬁástal polní, koroptev polní), ale i ostatní drobné zvûﬁi.
PoÏadavky na ochranu ohroÏen˘ch druhÛ flóry
Na lokalitách s v˘skytem vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin je v˘hodné pouÏít fázov˘ posun seãí. Optimální je ponechat 1/5 aÏ 1/3 plochy neposeãené. Nûkterá místa mohou dokonce zÛstat neposeãena a seãou se aÏ v pﬁí‰tím roce nebo po vegetaãní sezónû. UmoÏÀuje to prÛbûÏné vysemeÀování druhÛ s rozdílnou dobou dozrávání semen
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a samozﬁejmû i ponechání prostoru ÏivoãichÛm, kteﬁí mohou dokonãit svÛj v˘vojov˘ cyklus nebo se pﬁestûhovat na místo, kde je pro nû dosud dostatek potravy a nehrozí jim
nebezpeãí zranûní nebo zabití.
Speciální ohled na zvlá‰tû chránûné druhy rostlin je tﬁeba brát pﬁi stanovení termínu
seãe. Napﬁ. na bledulov˘ch loukách není vhodné zahajovat seã (napﬁ. za úãelem potlaãení kopﬁiv) dﬁíve, neÏ dojde k úplnému odumﬁení nadzemních ãástí bledule jarní (zaÏloutnutí listÛ) a zataÏení cibulek. Na vstavaãov˘ch loukách je vhodné poãkat s první
seãí aÏ do doby zrání semen tûchto druhÛ. Úpolín evropsk˘ je druhem, kter˘ nejlépe
prosperuje v tuÏebníkov˘ch ladech s nízkou intenzitou seãí (1x za dva i více let), ãastûj‰í seãe znamenají jeho ústup. RÛzné zpÛsoby naru‰ování drnu jsou ãinností, která je
potﬁebná pro udrÏení populací hoﬁeãkÛ.
V ochranáﬁsky hodnotn˘ch porostech je obecnû doporuãována seã, která by se co nejvíce pﬁiblíÏila tradiãnû uÏívan˘m zpÛsobÛm, neboÈ podporuje rÛznorodost spoleãenstev
a pomáhá udrÏovat vysokou druhovou bohatost. Nelze si v‰ak pod tím pﬁedstavovat
úplné zavrhnutí moderních strojÛ a technologií a návrat ke kose a srpu, ale znamená to
najít rovnováhu mezi ekologick˘m a ekonomick˘m uÏitkem.
Pﬁi v˘bûru techniky, nástroje a metody seãení je nutno stanovit prioritu zam˘‰leného zásahu, která musí respektovat nejen aktuální stanovi‰tní podmínky, ale pﬁedev‰ím musí
zohlednit pﬁedmût ochrany dané lokality. V mnoha pﬁípadech naráÏíme na nesoulad zájmÛ (hnízdi‰tû – rostliny). Zde je potﬁebné po zváÏení v˘znamu a vlivÛ stanovit priority.

3.6 Pracovní postupy
Pracovní postupy pﬁi obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch
CHKO musí b˘t pﬁizpÛsobeny druhu TTP a zpÛsobu jejich vyuÏití. Podle zpÛsobu vyuÏití lze pracovní postupy rozdûlit na pracovní postupy urãené pro:
∑ pastvu,
∑ v˘robu objemn˘ch krmiv,
∑ mimoprodukãní vyuÏití a údrÏbu krajiny.
3.6.1 VyuÏití pro pastvu3.1
3.6.1.1 Obhospodaﬁování pastvin
Pastva hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat je pÛvodní a nejpﬁirozenûj‰í zpÛsob jejich krmení. Pastevní chov zvíﬁat pﬁispívá k optimální stavbû a funkãnosti jejich tûla, zejména pokud jde o jejich zdraví, trávení a zpevnûní kostry, vazÛ a svalÛ. Pasení dobﬁe pÛsobí na zmûny v druhovém sloÏení porostÛ, podporuje intenzivnûj‰í odnoÏování rostlin a tedy i zahu‰tûní
porostu, poskytuje pÛdû Ïiviny prostﬁednictvím v˘kalÛ zvíﬁat. Pastva se také doporuãuje
ve vybran˘ch chránûn˘ch územích, kde je jejím úkolem udrÏení Ïádoucí biodiverzity.
Pastvu je tﬁeba regulovat podle druhové skladby vegetace. Kvalitní pastevní porosty vyÏadují strukturní, utuÏen˘ povrch pÛdy, resp. pevnûj‰í drn. K tomu pﬁispívají i zvíﬁata se‰lapáváním povrchu. Ménû hodnotn˘m a pleveln˘m druhÛm rostlin vût‰inou vyhovuje
kypr˘ povrch pÛdy.
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Mezi základní ãinitele ovlivÀující kvalitu pastvy patﬁí klimatické, geografické a pÛdní
podmínky. Tyto podmínky nelze z vût‰í ãásti ovlivnit. Zaji‰tûním správného sloÏení porostu pastviny a vhodn˘m doplÀováním Ïivin dosáhneme optimálního vyuÏití pÛdy
urãené pro spásání.
Smûsi pro pastviny by mûly b˘t sestaveny z vût‰ího poãtu druhÛ rostlin (6–8). Podíl jetelovin by mûl b˘t u zaloÏeného porostu pﬁibliÏnû 15 %, trsnat˘ch trav 55 % a v˘bûÏkat˘ch 30 %. 3.5
Jeteloviny
Jeteloviny mají v pastevním systému neodmyslitelné zastoupení. Jetel luãní je krátkodobûj‰í (2–3 roky), je bûÏnûj‰í na seãen˘ch loukách a v doãasn˘ch jetelotravních porostech zakládan˘ch na orné pÛdû.
V˘jimeãn˘ v˘znam má jetel plaziv˘. Je vytrval˘, sná‰í se‰lapávání zvíﬁaty, má vysokou
schopnost poutat vzdu‰n˘ dusík a tím podporovat produkci biomasy ostatních druhÛ píce. Pﬁi 30 % zastoupení jetele plazivého v porostu lze poãítat s dotací dusíku do pÛdy
ve v˘‰i 90 aÏ 120 kg na hektar. To postaãuje k produkci aÏ 8 tun su‰iny z hektaru. Jetel
plaziv˘ má navíc velmi dobré nutriãní vlastnosti, kromû toho, Ïe pﬁeÏv˘kavcÛm chutná,
má i vysokou koncentraci energie (6–7 MJ NEL na kg su‰iny). Jeho nev˘hodou je vysoká konkurenãní schopnost a vysok˘ obsah jedovatého kyanovodíku (210–750 mg na
kg su‰iny). Vysok˘ obsah kyanovodíku má i lipnice luãní a p˘r plaziv˘. Jsou-li tyto rostliny zastoupeny v porostu více jak z padesáti procent, mÛÏe u zvíﬁat dojít k poruchám
metabolismu, reprodukce, pﬁípadnû k jejich úhynu. Doporuãuje se, aby jetel plaziv˘, lipnice luãní a p˘r plaziv˘ nemûly v porostu zastoupení vût‰í neÏ 35 %. Rozvoj jetele plazivého lze omezit dusíkat˘m hnojením nebo sklizní za úãelem konzervace.
Trávy
Charakteristika nejdÛleÏitûj‰ích pastevních druhÛ trav je uvedena v tabulce 3.2.
Tab. 3.2 Charakteristika nejdÛleÏitûj‰ích pastevních druhÛ trav
Travní druh

Chutnost

Vytrvalost

Suchovzdornost

Pﬁezimování

ObrÛstání

Kostﬁava luãní

1

3

2

1

2

Kostﬁava ãervená

2

1

1

1

3

Lipnice luãní

2

2

1

1

3

Jílek vytrval˘

1

2

4

3

1

Srha laloãnatá

2

2

2

3

2

Bojínek luãní

2

2

4

2

3

Psárka luãní

2

2

3

1

2

Vysvûtlivky: 1 – v˘borná, 2 – velmi dobrá, 3 – dobrá, 4 – ‰patná

Univerzální uplatnûní trav v pastevních smûsích má lipnice luãní. Má v˘borné obrÛstací schopnosti a je suchuvzdorná. Je v˘bûÏkatá, pﬁispívá k dobrému zapojení porostÛ a zaplÀování prázdn˘ch míst v porostu. Bojínek luãní je pozdním druhem volnû
trsnaté trávy, v pozdních pastevních smûskách pﬁevaÏuje. Vyhovují mu ale spí‰e ﬁepaﬁské a pícnináﬁské oblasti. Psárka luãní je naopak velmi ran˘m krátce v˘bûÏkat˘m
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vytrval˘m druhem trávy. VyÏaduje vy‰‰í dávky Ïivin. Pﬁi intenzivní pastvû z porostu
postupnû mizí.
V pastevní smûsi by nemûla pﬁevaÏovat kostﬁava luãní. Má v ní sice univerzální uplatnûní, je to velmi pﬁizpÛsobiv˘ druh trávy, je málo agresivní (nepotlaãuje ostatní druhy),
ale je málo vytrvalá. V pastevní smûsi by nemûla pﬁevaÏovat ani kostﬁava ãervená,
která se uplatÀuje hlavnû v podmínkách omezené v˘Ïivy porostÛ. Ve smûsích urãen˘ch
do v˘‰e poloÏen˘ch oblastí by nemûl mít dominantní zastoupení jílek vytrval˘, protoÏe
trpí plísní snûÏnou a vymrzáním. V jin˘ch oblastech âR zase trpí zasycháním. Jeho
dobrou vlastností je v‰ak rychl˘ v˘voj jiÏ v prvním uÏitkovém roce a konkurenceschopnost (tím je ãásteãnû eliminováno nebezpeãí poãáteãního zaplevelení).
Ve smûsích urãen˘ch do v˘‰e poloÏen˘ch oblastí nemá b˘t srha ﬁíznaãka. Potlaãuje
rÛst ostatních rostlin a pﬁi vy‰‰ích dávkách dusíku zcela pﬁevládne. V níÏe poloÏen˘ch
oblastech b˘vá stál˘m komponentem pastevních smûsí, aãkoliv není typickou pastevní
trávou. Je v‰ak velmi raná a tak umoÏÀuje zahájení pastvy o jeden aÏ dva t˘dny dﬁíve.
JestliÏe se v‰ak spásá star‰í porost, tvoﬁí se mnoho nedopaskÛ, které je pak nutné
posekat.
V porovnání s luãními porosty je odbûr Ïivin u pastevních porostÛ vy‰‰í. Je to dáno pastevní zralostí, která postihuje ãasnûj‰í v˘vojové fáze rostlin s vy‰‰ím obsahem Ïivin.
U pastevních porostÛ je tﬁeba poãítat s tím, Ïe ãást Ïivin se navrací zpût exkrementy
zvíﬁat. Návratnost Ïivin je rozdílná v závislosti na zpÛsobu pasení, druhu a kategorii
zvíﬁat a pﬁi 100 % pastevním vyuÏití se pohybuje od 70 do 90 %. Pﬁedpokladem vy‰‰ího vyuÏití Ïivin z exkrementÛ je dÛsledná pratotechnika (zvlá‰tû rozhrnování v˘kalÛ).
Odbûr Ïivin podle zpÛsobu vyuÏívání TTP je uveden v tabulce 3.3.
Tab. 3.3 Odbûr Ïivin trval˘m travním porostem podle zpÛsobu vyuÏívání
ZpÛsob
vyuÏívání

Odbûr Ïivin v kg na 1 t suché píce
N

P

K

Ca

Mg

Seãn˘*

16,0–22,0

2,5–3,0

18,0–25,0

5,0–8,0

1,5–3,0

Pastevní**

25,0–28,0

3,2–3,6

23,0–28,0

6,0–8,0

2,0–3,5

** 2–3 seãe, 1. ve fázi metání
** 4–5 pastevních cyklÛ, do poãátku sloupkování (bez návratu Ïivin v˘kaly)

Hnojení organick˘mi hnojivy se uskuteãÀuje na stejn˘ch principech jako u luãních porostÛ. Na pastvinách je vhodné moãÛvku a kejdu pouÏívat ﬁedûné, nebo se závlahou.
První porost po aplikaci vy‰‰ích dávek statkov˘ch hnojiv je vhodné sklízet seãením. Poãítá-li se se zahájením pastvy ãasnû na jaﬁe, je tﬁeba kejdu aplikovat na podzim. V ostatních pﬁípadech je nutné dodrÏovat odstup mezi hnojením a pastvou minimálnû 4–5 t˘dnÛ. Je-li pastvina hnojena ko‰árováním, je zapotﬁebí provádût dohnojování fosforem.
Vápnûní pastvin se provádí obdobn˘m zpÛsobem jako u luãních porostÛ. Vápenatá
hnojiva je vhodné aplikovat na podzim.
Pﬁi stanovení dávky dusíku k pastvinám je tﬁeba brát v úvahu mnoÏství dusíku, vracejícího se na pastvinu exkrementy zvíﬁat. Pﬁi celosezónní pastvû lze poãítat s vyuÏiteln˘m
mnoÏstvím 60–120 kg/ha N v závislosti na druhu zvíﬁat a zpÛsobu o‰etﬁování pastviny.
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Základní dávka dusíku pro intenzívnû vyuÏívané pastviny se pohybuje od 100 do
200 kg/ha. Konkrétní v˘‰i lze stanovit podle produkãní schopnosti pastviny obdobnû
jako u luãního porostu. Pro zabezpeãení vyrovnaného nárÛstu píce bûhem celého pastevního období a zamezení nadmûrné kumulace nitrátÛ v píci je tﬁeba dusíkem hnojit
diferencovanû k jednotliv˘m pastevním cyklÛm. PrÛmûrná dávka pro jeden pastevní
cyklus se pohybuje v rozmezí 30–60 kg/ha N (pﬁi poskytování dotací dle AEO je nejvy‰‰í roãní dávka 40 kg/ha).
Hnojení pastvin fosforem, draslíkem a hoﬁãíkem je zaloÏeno na stejn˘ch principech jako
hnojení luãních porostÛ. Pastevní porosty, u nichÏ je spásána mlad‰í píce s vy‰‰í koncentrací Ïivin, je dÛleÏité hnojit draseln˘mi a event. hoﬁeãnat˘mi hnojivy tak, aby pomûr
kationtÛ K:(Ca+Mg) v˘raznû nepﬁesáhl hodnoty 2,5–2,8, pﬁi nichÏ jiÏ lze u zvíﬁat oãekávat projevy pastevní tetanie. Prakticky to znamená provádût aplikaci vhodn˘ch dávek
draseln˘ch hnojiv v období s niÏ‰í pﬁíjmovou schopností porostu vzhledem k biologickému charakteru trav a vláhov˘m podmínkám, tj. aÏ po druhém pastevním cyklu. 3.6

3.6.1.2 ZpÛsoby pastvy
Pastevní systém je uspoﬁádání pastevních prvkÛ (struktura stáda, sloÏení porostÛ, pﬁírodní, pÛdní a klimatické podmínky) a pastevních metod, s jejichÏ pomocí jsou ﬁízeny. Cílem
ﬁízení pastevního systému je zajistit plynul˘ nárÛst kvalitní pastevní hmoty po celé vegetaãní období. Proto je tﬁeba dostat do rovnováhy mnoÏství vyprodukované hmoty s mnoÏstvím vyuÏité hmoty. Jin˘mi slovy optimalizovat kvantitu, kvalitu a spotﬁebu porostu. Organizace spoãívá v optimálním pomûru období pastvy a období regenerace porostu.
Plynulou produkci pastevní píce nelze zajistit na jednom pastevním pozemku s jednotn˘m
pastevním porostem. Pastevní areály by mûly b˘t sestaveny z nûkolika typÛ porostÛ vzájemnû se doplÀujících a na sebe navazujících. Mûl by na nich b˘t porost ran˘, stﬁednû ran˘ a pozdní. Rané ãi pozdní druhy trav jsou sice vût‰inou „hrub‰í“, ale lépe odolávají nepﬁízni poãasí. Jejich nespornou v˘hodou je, Ïe prodlouÏí vegetaãní dobu a pﬁispívají
k plynulej‰ímu pﬁechodu z jedné pastviny na druhou. Doporuãuje se je dokonce nûkdy
spásat v mlad‰í v˘vojové fázi (trochu je „podtrhnout“). Vût‰inou jim to pﬁíli‰ neu‰kodí, obvykle totiÏ dobﬁe obrÛstají. Pastvu na trval˘ch pastvinách lze také doplnit pastvou na
porostech z luk. Pﬁi urãování velikosti pastevního areálu se vychází z pﬁedpokládan˘ch
v˘nosÛ píce, ze stavu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat a denní spotﬁeby pastevní píce zvíﬁaty.
Pastevní systémy lze rozdûlit podle nûkolika hledisek:
Z hlediska pÛvodu:
∑ systém sala‰nick˘, také se mu ﬁíká karpatsk˘ (bez oplocení, pro vût‰í stáda, pastva za chÛze pod dohledem ovãáka a s pomocí ovãáck˘ch psÛ, s niÏ‰ím mûrn˘m zatíÏením pastvin, ko‰árování, vût‰inou i dojení),
∑ systém oplÛtkov˘ (s oplocením, anglosask˘ nebo skandinávsk˘ s mûrn˘m zatíÏením pastvin nad 0,5 DJ/ha, novozélandsk˘ s mûrn˘m zatíÏením pastvin 0,5 DJ/ha
a ménû).
Z hlediska poãtu pastvin a stﬁídání doby spásání:
∑ pasení kontinuální (nepﬁetrÏitû na jedné pastvinû),
∑ pasení rotaãní (na dvou a více pastvinách, stﬁídá se doba pasení, pﬁípadnû seãení,
s dobou obrÛstání porostu).
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Z hlediska moÏnosti v˘bûru krmiv:
∑ pastva volná (zvíﬁata mají k dispozici rÛzné typy porostÛ),
∑ pastva ﬁízená (zvíﬁata spásají urãit˘ druh pícniny bez moÏnosti v˘bûru).
Z hlediska technick˘ch podmínek (vzdálenosti, oplocení, moÏností pﬁístupu
a kontroly):
∑ pastva volná, bez oplocení a bez pﬁímého dohledu,
∑ pastva volná, v oploceném prostoru (honová),
∑ pastva ﬁízená, s doprovodem ovãáka, pﬁípadnû jeho psa,
∑ pastva ﬁízená, v ohraniãeném prostoru (oplÛtková, dávková, pásová).
Z hlediska doby, kdy mají zvíﬁata moÏnost pást se:
∑ doba pastvy celodenní (bez zahánûní do stáje na noc),
∑ doba pastvy omezená jen na ãást dne (zahánûní do stáje na noc, ko‰árování).
Z hlediska vyuÏívání porostÛ pro poÏadovanou produkci:
∑ porost vyuÏívan˘ jen pastevnû,
∑ porost vyuÏívan˘ v daném roce kombinací skliznû pastvou a seãením,
∑ porost vyuÏívan˘ stﬁídavû, jeden rok pastevnû, druh˘ rok na seno nebo siláÏ,
pﬁípadnû jako úhor.
KaÏd˘ z uveden˘ch systémÛ je v âR pouÏíván, kaÏd˘ má své v˘hody a nev˘hody. Co
je pro jednoho chovatele v˘hodou druhému nemusí vyhovovat. Základem správného
pasení je umístit stádo ve správném ãase na správném místû. KaÏd˘ druh a kategorie
zvíﬁat i kaÏdá fáze jejich reprodukãního cyklu mají jiné nároky na mnoÏství a druh
Ïivin.
V horsk˘ch oblastech LFA i ve svaÏit˘ch CHKO lze pouÏít sala‰nick˘ i oplÛtkov˘ systém
pastvy. V oplÛtcích lze pást nûkolika zpÛsoby, nejãastûji s vyuÏitím kontinuální nebo rotaãní pastvy. U obou lze uplatÀovat tzv. dûlenou sklizeÀ pﬁi které je napﬁ. na zaãátku
pastevního období spásána zhruba tﬁetina porostÛ a dvû tﬁetiny jsou poseãeny a vyuÏity k v˘robû sena nebo senáÏe.
Pﬁi rotaãní pastvû se stﬁídá nûkolik honÛ nebo oplÛtkÛ (nûkolik ohrazen˘ch ãástí jednoho pozemku). Jednotlivé hony nebo oplÛtky mají období pasení (hony 10 aÏ 20 dnÛ,
oplÛtky 2 aÏ 5 dnÛ) a období regenerace (4 aÏ 8 t˘dnÛ), kdy se obnovuje listová plocha
rostlin.
Pﬁi navykání na pastvu je vhodné zvíﬁata vyhánût velmi ãasnû na jaﬁe, kdy porost je nízk˘. DÛvodem je malá spotﬁeba ãerstvého krmiva, ãímÏ se zamezí prÛjmÛm pﬁi pﬁechodu na zelené krmení.
OplÛtkové pastevní systémy umoÏÀují kombinaci spoleãné nebo postupné pastvy dvou
nebo více druhÛ zvíﬁat (ovcí a skotu, popﬁ. i koní a koz) na jednom pozemku. V˘hoda
spoãívá v tom, Ïe kaÏd˘ druh zvíﬁete má vlastní zpÛsob spásání a preferuje odli‰né druhy a ãásti porostu. StupeÀ vypásání je tak lep‰í a dosahuje se i vy‰‰ích pﬁírÛstkÛ. RÛzné druhy zvíﬁat se po krátké dobû návyku respektují. Pﬁíkladem postupné pastvy mÛÏe
b˘t i pastva v roãních cyklech, jeden rok se na pastvinû pase skot, druh˘ rok ovce a tﬁetí rok se sklízí na seno.
Pﬁi spoleãné i postupné pastvû více druhÛ hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat je tﬁeba sestavit a dodrÏovat antiparazitární program s ohledem na to, Ïe se na jedné pastvinû pasou zvíﬁata,
26

Metodická pﬁíruãka

která se mohou vzájemnû nakazit. Program by mûl b˘t zaloÏen nejen na vakcinaci
a o‰etﬁování paznehtÛ, ale i na systému stﬁídání pastevních porostÛ (oplÛtkÛ), stanovení doby klidu mezi jednotliv˘mi pastevními cykly na jednom oplÛtku (obvykle dva mûsíce, z hlediska zooveterinárních by v‰ak byla nejvhodnûj‰í dva roky, cyklus v˘voje cizopasníkÛ, hlavnû tasemnic, se pak úplnû pﬁeru‰í).
3.6.1.3 Technické zabezpeãení pastvy
Úkolem technického zabezpeãení pastvy je umoÏnit realizaci zvoleného pastevního
systému, zajistit bezpeãnost zvíﬁat, jejich poÏadavky a pohodu.
Do technického zabezpeãení pastvy patﬁí:
∑ stavba oplocení a jeho údrÏba,
∑ napájecí systémy,
∑ pﬁídavné krmení,
∑ zaﬁízení pro manipulaci se zvíﬁaty,
∑ zaﬁízení pro vytváﬁení pohody zvíﬁat (stínidla, drbadla apod.).
Stavba a údrÏba oplocení
Oplocení vymezuje plochu na níÏ se mohou zvíﬁata pohybovat, umoÏÀuje lépe krmiváﬁsky vyuÏít vzrostlou píci a zároveÀ omezuje vstupu pﬁípadn˘m predátorÛm.
Oplocení se rozdûluje podle materiálu, ze kterého je vyrobeno na:
∑ dﬁevûné stabilní,
∑ z dﬁevûn˘ch pﬁenosn˘ch dílcÛ,
∑ kovov˘ch pﬁenosn˘ch dílcÛ,
∑ ze sloupkÛ a pletiva,
∑ ze sloupkÛ a drátÛ, lanek nebo vodiv˘ch pásÛ.
Na oplocenou plochu je tﬁeba zajistit bezpeãn˘ pﬁístup pro obsluhu, chovaná zvíﬁata
a stroje, které jsou potﬁebné pro provoz a údrÏbu pastvy. ZpÛsob oplocení by mûl splÀovat ekologická hlediska a mít minimální poÏadavky na investice a údrÏbu.
Stabilní oplocení
Stabilní oplocení obvykle vymezuje cel˘ pastevní areál nebo nûkolik pastevních honÛ
na dlouhou dobu (10 aÏ 30, i více let). Jeho základem jsou sloupky, nejvhodnûj‰í v na‰ich podmínkách jsou dubové, pﬁíp. akátové, kovové nebo plastové. Pletivo, dráty nebo
vodiãe elektﬁiny se mohou i nûkolikrát obmûnit, ale sloupky by mûly stabilnû zÛstat po
dlouhou dobu na stejném místû. Vybudování stabilního oplocení je v mnoha CHKO zakázáno nebo alespoÀ omezeno, napﬁ. tím, Ïe je tﬁeba pouÏívat pouze dráty, které se po
skonãení pastvy odstraní. Projekt stavby stabilního oplocení podléhá ohlá‰ení s tím, Ïe
je nutné pﬁedloÏit projekt.
Doãasné mobilní oplocení
Doãasné oplocení obvykle vymezuje jen tu ãást pastevního areálu, kde právû probíhá
nebo v nejbliÏ‰í dobû má probíhat pastva zvíﬁat. Vzhledem k ãasté manipulaci musí b˘t
materiál lehk˘ a odoln˘.
Volba typu oplocení je závislá na místních podmínkách, v ﬁadû pﬁípadÛ je úãelné rÛzné
typy oplocení vzájemnû kombinovat.
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Elektrické oplocení
Elektrické oplocení se skládá z nûkolika ãástí:
∑ zdroje impulzÛ,
∑ zemnûní,
∑ bleskopojistky,
∑ vodiãÛ,
∑ izolátorÛ,
∑ sloupkÛ,
∑ pomocn˘ch zaﬁízení.
Podle délky ohradníku se volí velikost pulsního napûtí (800–3700 V pﬁi odporu 500 W)
a pulsní energie (0,04–1,6 J). Podle pulsního napûtí zvoleného podle druhu pasen˘ch
zvíﬁat, tak mÛÏeme navrhnout délku ohradníku 1– 65 km pro optimální podmínky,
1–15 km pro stﬁední podmínky, 1–7 km pro tûÏké podmínky (vysok˘ porost). Krat‰í
ohradníky lze napájet solárními panely (obr. 3.5).
Pro vlhké a suché stanovi‰tní podmínky jsou pouÏívány odli‰né systémy
elektrického hrazení.
Systém pro vlhké podmínky pracuje
tak, Ïe ze zdroje jsou vysílány elektrické impulzy do jednoho nebo nûkolika
vodiãÛ. Ty jsou izolovány od zemû
a rozvádûjí elektrické impulzy po ohrazení. JestliÏe se zvíﬁe dotkne vodiãe,
uzavﬁe se pﬁes nûj elektrick˘ okruh
a v okamÏiku pulzu pﬁekroãí elektrick˘
v˘boj. Zvíﬁe tak pocítí nepﬁíjemn˘
úãinek elektrického proudu, kter˘ v‰ak
není nebezpeãn˘ jeho Ïivotu. Musí mít
ov‰em moÏnost se od vodiãe ihned
vzdálit (z tohoto dÛvodu se nesmí jako
vodiã pouÏívat napﬁ. ostnat˘ drát).

Obr. 3.5 Souprava elektrického ohradníku

Systém pro suché podmínky s letním pﬁísu‰kem nebo se suchou pro vodu propustnou
(písãitou) pÛdou, která je ‰patn˘m vodiãem, je zaloÏen na tom, Ïe jednotlivé dráty ohrazení jsou zapojeny stﬁídavû jako vodivé a zemnící. Nepﬁíjemn˘ úãinek elektrického
proudu pocítí zvíﬁe, pﬁi souãasném propojení vodivého a zemnícího drátu.
Poãet drátÛ elektrického oplocení, jejich v˘‰ka nad zemí a provedení je závislé na kategorii zvíﬁat, pro které je oplocení urãeno. V su‰‰ích oblastech nebo na vodopropustn˘ch písãit˘ch pÛdách se doporuãuje pouÏít pût drátÛ, z toho dva bez proudu. Dráty
mezi sloupky jsou pro zvíﬁata ‰patnû viditelné, proto se nahrazují elektrick˘mi lanky
a páskami v dobﬁe viditeln˘ch transparentních barvách. Viditelnost drátÛ lze zv˘raznit
nataÏením speciální plastové barevné pásky.
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Izolátory by mûly b˘t zpravidla umístûny na vnitﬁní stranû ohrady, aby se zvíﬁata nedostávala do kontaktu se sloupky. Pastvina má zpravidla nepravideln˘ tvar, proto se pﬁi
stavbû oplocení do (vnitﬁního) oblouku umisÈuje alespoÀ jeden sloupek na vnitﬁní stranû
oblouku (izolátor na vnûj‰í stranû). Pﬁi smr‰tûní drátu, tak nedojde k vytrÏení izolátorÛ
po celé délce oblouku. U rohov˘ch sloupkÛ umisÈujeme izolátory ze stejného dÛvodu na
vnûj‰í stranu ohrady. Umístûní izolátorÛ na sloupcích je znázornûno na obr. 3.6. Dráty
mezi sloupky musí b˘t dostateãnû napnuty pomocí napínáku. V letním období se dráty
dopínají, v zimním období naopak povolují tak, aby pﬁi jejich smr‰tûní nedo‰lo k pﬁetrÏení.
SíÈov˘ i bateriov˘ zdroj elektrick˘ch impulzÛ
se doporuãuje umístit tak, aby byl chránûn
proti po‰kození. Je tﬁeba jej opatﬁit pojistkou,
tzv. „bleskopojistkou“. Pﬁes tuto pojistku je
ji‰tûno i vlastní oplocení, které je pﬁi bouﬁce
pro osoby a zvíﬁata bezpeãnûj‰í.
Pro zemnûní se doporuãuje vybrat co nejvlhãí stanovi‰tû, které zaruãuje dostateãnou
vodivost. V pﬁípadû dlouhodobého sucha se
doporuãuje zem kolem zemnících kolíkÛ zalévat vodou. Zemnûní nesmí b˘t pﬁipojeno na
bezpeãnostní zemnûní budov, vodovodní potrubí ãi kanalizaci. Zemnící kolíky se umísÈují
kolmo do zemû minimálnû do hloubky jednoObr. 3.6 Umístûní izolátorÛ
ho metru, ve vzdálenosti minimálnû tﬁi metry.
na sloupcích pﬁi stavbû oplocení:
A – dovnitﬁního oblouku;
âím silnûj‰í zdroj, tím více zemnících kolíkÛ
B – u rohového sloupku
by se mûlo pouÏít. SíÈové zdroje vyÏadují instalaci nejménû tﬁí zemnících kolíkÛ, nebo instalovat napﬁíklad hvûzdicov˘ systém, kter˘
má sedm zemnících kolíkÛ. U dlouh˘ch
ohrad se doporuãuje instalovat zemnící kolíky zhruba kaÏd˘ch 500 metrÛ, pﬁípadnû pﬁibliÏnû uprostﬁed mezi dvûma rohov˘mi (resp. koncov˘mi) sloupky. Zemnící kolík se pak
pﬁipojuje (nejlépe svorkou) ke spodnímu drátu bez proudu.
Materiály pro neelektrické hrazení
Stabilní neelektrické oplocení se vût‰inou staví tak, aby vydrÏelo dlouhou dobu. MÛÏe
mít nûkolik variant. BûÏnû známé jsou varianty kombinace sloupkÛ se zavû‰en˘m pletivem nebo s dráty propleten˘mi pﬁíãn˘mi laÈkami. Pro trvalé neelektrické hrazení mohou b˘t vyuÏity kamenné zdi, Ïiv˘ plot, dﬁevûné nebo kovové lísy, bidla nebo laÈky. Lze
vyuÏít i plasty. Materiály i typy hrazení mohou b˘t rÛznû kombinované. Pﬁihlédnout by se
mûlo zejména k podmínkám terénu a k pﬁedpokládané v˘‰ce porostu uvnitﬁ hrazení
a v okolí.
Uzlíkové pletivo je sloÏeno z vodorovn˘ch drátÛ, které jsou s dráty svisl˘mi spojeny uzlíkem. Vodorovné dráty jsou silnûj‰í (2 mm), svislé vyvazovací slab‰í (1,6 mm). Mezery
mezi vodorovn˘mi dráty lze zvût‰it od spodu nahoru (od 50 do 200 mm). Mezery mezi
svisl˘mi dráty jsou stabilní, av‰ak u kaÏdého druhu pletiva jiné, u nejãastûji pouÏívaného druhu pletiva v rozmezí od 150 do 300 mm. U tohoto druhu pletiva se uvádí Ïivotnost
minimálnû 10 let.
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Bodovû svaﬁované pletivo je silnûj‰í neÏ uzlíkové. Základem je devût vodorovn˘ch ﬁad
ocelového pozinkovaného drátu o prÛmûru 2,2 mm optimálnû rozloÏen˘ch (spodní dvû
ﬁady 80 mm od sebe, dal‰í dvû 100 mm, pak 150, 185, 185 a 80 mm). Vodorovné dráty
jsou bodov˘mi spoji pospojovány s dráty svisl˘mi v pravidelné vzdálenosti 250 mm.
Oplocení b˘vá vysoké nejãastûji 960 mm popﬁ. 1500 aÏ 2000 mm.
Sloupky b˘vají nejãastûji dﬁevûné. Nejvhodnûj‰ím materiálem do na‰ich podmínek je
dub, pﬁípadnû akát. Stále ãastûji se v‰ak vyuÏívají sloupky plastové nebo betonové.
Vzdálenost mezi sloupky b˘vá závislá na podloÏí, v˘‰ce sloupku a druhu pletiva. V praxi
se nejãastûji setkáváme s rozmístûním sloupkÛ ve vzdálenosti 5 metrÛ na rovném terénu. Pevné sloupky mají b˘t dostateãnû hluboko zapu‰tûné, pﬁípadnû zatluãené, do zámrzné hloubky minimálnû 0,6 m, koncové a rohové sloupky aÏ do hloubky 1,1 m. Sloupky se mohou zapou‰tût do vyvrtan˘ch dûr nebo se zatloukají speciálním zatloukadlem
„beranidlem“, pohánûn˘m hydraulikou traktoru. MoÏné je pouÏít i men‰í ruãní provedení.
PrÛchody a prÛjezdy
PrÛchody a prÛjezdy jsou bûÏnou souãástí oplocení. Lze je dûlit z hlediska pro koho
jsou urãeny – pro obsluhu, zvíﬁata nebo techniku. Podle konstrukce – branky, závory,
bariérové prÛchody. Mohou b˘t zabezpeãeny elektrick˘m proudem.
Napájecí systémy
Napájeãky mají b˘t ﬁe‰eny a umístûny tak, aby se sníÏila na minimum moÏnost kontaminace v˘kaly, riziko zmrznutí a rozlévání vody a pﬁede‰lo se zranûní. Musí b˘t udrÏovány v ãistotû. Kontrolovány by mûly b˘t nejménû jednou dennû, pﬁi extrémních v˘kyvech poãasí ãastûji.
Umístûní napájeãek musí umoÏnit zvíﬁatÛm voln˘ pﬁístup k vodû po celou dobu pobytu
na pastvû. Okolí stabilních napájecích systémÛ je vhodné zpevnit, mobilní napájecí
systémy se pﬁemísÈují tak, aby nedo‰lo k rozmáãení a devastaci drnu. Denní spotﬁeba
vody pro jednotlivé kategorie zvíﬁat je uvedena v tabulce 3.4. 3.7
Tab. 3.4 PrÛmûrná denní spotﬁeba vody u hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
Denní spotﬁeba
vody
[l]

PrÛmûrná Ïivá
hmotnost
[kg]

MnoÏství dennû
vypité vody
[% Ïivé hmotnosti]

Skot

45–60

500

9–12

Mlad˘ skot

20–35

300

6–11

Tele

8–15

110

7–13

KÛÀ

25–45

600

4–7

Ovce, koza

3–5

50

6–10

Jehnû, kÛzle

1–2

15

6–13

Druh zvíﬁete

V pﬁepoãtu na hmotnost stáda je potﬁeba vody 50 aÏ 60 l/t. Pro 100 kusÛ skotu postaãuje 8 m napájecích ÏlabÛ nebo 10 aÏ 12 automatick˘ch napájeãek. Míãové napájeãky,
které jsou vhodné i pro zimní období do teplot aÏ –20°C vystaãí aÏ pro 20 aÏ 40 ks krav.
Mobilní napájecí systémy tvoﬁí cisterny s rámy pro uchycení ventilov˘ch napájeãek. Mohou b˘t na kolovém podvozku nebo ﬁe‰eny jako kontejnerové nástavby.
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Pﬁídavné krmení
Prostor pro pﬁikrmování zvíﬁat se umísÈuje do rohu oplÛtku nebo v blízkosti pﬁíjezdové cesty. Pokud to stanovi‰tní podmínky dovolí, je vhodné zaﬁízení pro pﬁikrmování
pﬁesouvat jednou za dva t˘dny na jiné místo. Pro tento úãel jsou vhodná mobilní
zaﬁízení.
Krmítka na volnû loÏené seno – zastﬁe‰ené krmelce se pouÏívají pro pﬁikrmování ovcí
a koz. Pro skot je v˘hodné ke krmení senem vyuÏívat upravené speciální krmné vozy.
Zábrany u krmn˘ch vozÛ by mûly b˘t ‰ikmé, z dÛvodu lep‰ího pﬁístupu zvíﬁat
k objemnému krmivu. Krmelce se pouÏívají na seno a senáÏ (obr. 3.7).
Obr. 3.7 Kovov˘
pﬁenosn˘ krmelec

DrÏáky na solné a minerální lizy
Solné a minerální lizy jsou dÛleÏitou souãástí v˘Ïivy zvíﬁat. Pﬁi omezené dobû pastvy se
umísÈují lizy ve stájích. Pﬁi celodenní pastvû je potﬁeba umístit lizy na pastvinû tak, aby
byly chránûny proti vlhkosti. Zvlhlé minerální lizy zmûknou a zvíﬁata by je mohla odkousávat.
Zaﬁízení pro vytváﬁení pohody zvíﬁat
Drbadla
Jednou z bûÏn˘ch potﬁeb zvíﬁat na pastvinû je moÏnost se podrbat. V tomto smûru
jsou mezi zvíﬁaty pomûrnû velké individuální rozdíly. Jako drbadla slouÏí stromy
i technické vybavení pastviny, které musí b˘t pevnostnû konstruováno tak, aby je zvíﬁata nepo‰kozovala. Na stromy lze umístit speciální kartáãe nebo pouÏít speciální
kartáãová drbadla.
Stínidla
Pro zmírnûní tepelného stresu musí mít zvíﬁata moÏnost vyhledat na pastvinû stín. Stín na
pastvinû mÛÏe b˘t pﬁirozen˘ (stromy, keﬁe) nebo umûle vytvoﬁen˘ (pﬁístﬁe‰ek, stíni‰tû).
Vûtrolamy
V místech, vhodn˘ch pro zdrÏování zvíﬁat (krmi‰tû, moÏnost dohledu) je vhodné zﬁídit
vûtrolamy. Vûtrolamem mÛÏe b˘t skupina stromÛ, keﬁÛ i Ïiv˘ plot. Optimální je vûtrolam,
tvoﬁen˘ dvûma ﬁadami stromÛ a keﬁÛ, z nichÏ alespoÀ jednu tvoﬁí hustá jehliãina. Závûtﬁí
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lze také vybudovat s vyuÏitím protiprÛvanov˘ch sítí. Vûtrolamy pﬁispívají k pohodû zvíﬁat
a úspoﬁe krmiv.
Zaﬁízení pro manipulaci se zvíﬁaty
Zvíﬁata trvale umístûná na pastvû se velmi ‰patnû chytají. Z tohoto dÛvodu se na pastvinách budují manipulaãní ohrady. Ohrada by mûla b˘t navrÏena tak, aby:
∑ byla schopna pojmout pﬁedem urãen˘ poãet zvíﬁat,
∑ bylo moÏné provádût potﬁebné zooveterinární zásahy,
∑ byla na vyhovujícím místû (vzdálenost od pastvy, pevn˘ povrch, vyuÏitelnost pro
více pastvin, doprava zvíﬁat),
∑ vyhovovala po stránce ochrany zvíﬁat a bezpeãnosti práce.
V souãasné dobû se pouÏívají pﬁeváÏnû mobilní ocelová hrazení stavebnicového
provedení vhodná pro shromaÏìování, tﬁídûní, veterinární zákroky a nakládku zvíﬁat.
Jednotlivé prvky stavebnice je moÏné jednodu‰e spojovat a variabilnû uspoﬁádat.
Jednotlivé pracovní operace pro obhospodaﬁování pastvin uvádí tabulka 3.5. âasové
rozvrÏení pastevních cyklÛ s hlavními pracovními operacemi je pﬁehlednû uspoﬁádáno
na obr. 3.8.

Tab. 3.5 Pracovní postupy obhospodaﬁování pastvin 3.8
Operace

Termín

PoÏadavky

Vápnûní

Jaro, podzim

2 t/ha mletého vápence.

ÚdrÏba oplocení

Pﬁed zahájením pastvy Kontrola sloupkÛ, vodorovného hrazení, oplocení,
elektrick˘ch izolátorÛ, vodiãÛ a poÏadovaného napûtí
v celém úseku.

Jarní úprava porostu

Podle stavu povrchu

Co nejdﬁíve podle stavu povrchu pÛdy. Válení. Vláãení
luãními branami (vláãení hﬁebov˘mi bránami je ménû
vhodné). Od 3. roku smykování luãními smyky.

Hnojení dusíkem

Jarní období

Na poãátku obrÛstání porostu, NepouÏívat NPK,
nadbytek K. Porost vypásat nejdﬁíve za 3–4 t˘dny.

Hnojení tekut˘m
i organick˘mi hnojivy

Jarní období

MoãÛvkování porostÛ 20–30 m3/ha (tj. 40–60 kg/ha N)
s dodáním cca 60 kg/ha P. Provádí se 1¥ za 3 roky.
Nedodávat draselná hnojiva. V˘hodnûj‰í
u luãnû-pastevních porostÛ.

1.pastevní cyklus

Den D1)

Pastvu zahájit pﬁi v˘‰ce porostu kolem 10 cm
(nebo pﬁi zaãátku kvetení smetanky lékaﬁské).
V jednom oplÛtku pást max. 2–3 dny.

Roztírání v˘kalÛ

D + 4–5 dní

Ihned po vypasení plochy.

Seãení nedopaskÛ

D + 5–6

Ihned po vypasení plochy.

Seãení porostu pod
D + 5–6
elektrick˘m ohradníkem

Zamezení úbytku napûtí v elektrickém ohradníku.

Odvoz nedopaskÛ

D + 5–6

Odvoz sbûracím vozem, v˘nos 0,3–0,5 t/ha.

Pﬁihnojení dusíkem

D + 7–8

50 kg/ha2), 80–100 kg/ha3). Pro zaji‰tûní kvality a pﬁíjmu
píce zvíﬁaty. Porost vypásat za 3–4 t˘dny.
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Tab. 3.5 Pracovní postupy obhospodaﬁování pastvin – pokraãování
Operace

Termín

PoÏadavky

2. pastevní cyklus

Den D

za 28–30 dnÛ po 1. cyklu.

Roztírání v˘kalÛ

D + 4–5 dní

Ihned po vypasení plochy.

Seãení nedopaskÛ

D + 5–6

Ihned po vypasení plochy.

Seãení porostu pod
D + 5–6
elektrick˘m ohradníkem

Zamezení úbytku napûtí v elektrickém ohradníku.

Odvoz nedopaskÛ
dusíkem

D + 5–6
D + 7–8

Odvoz sbûracím vozem, v˘nos 0,3–0,5 t/ha. Pﬁihnojení
U varianty standard2 50 kg/ha, u intenzivní3
80–100 kg/ha.Pro zaji‰tûní kvality a pﬁíjmu píce zvíﬁaty.
Porost vypásat za 3–4 t˘dny.

3. pastevní cyklus

Den D

Za 29– 31 dnÛ po 2. cyklu.

Roztírání v˘kalÛ

D + 4–5 dní

Ihned po vypasení plochy.

Pﬁihnojení dusíkem

D + 7–8

50 kg/ha3)

4.pastevní cyklus

Den D

Za 30– 33 dnÛ po 3. cyklu.

Roztírání v˘kalÛ

D+4–5

Ihned po vypasení plochy.

Pﬁihnojení dusíkem

D+5

50 kg/ha3)

5. pastevní cyklus

Den D

Za 31–35 dnÛ po 4. cyklu.

Seãení porostu pod

D + 5–6

Zamezení úbytku napûtí v elektrickém ohradníku.
elektrick˘m ohradníkem

Mulãování
Pozn.:

Po ukonãení pastvy.

1)

D – den zahájení pastevního cyklu
Varianta s niÏ‰í úrovní hnojení, pﬁeváÏnû tekut˘mi statkov˘mi hnojivy a prÛmûrnou
úrovní o‰etﬁování porostÛ
3)
Intenzivní systém oplÛtkové pastvy
2)

Obr. 3.8 Pracovní operace pastvy s 5 pastevními cykly v prÛbûhu kalendáﬁního roku
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3.6.2 VyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
Zdrojem pícnin pro v˘robu objemn˘ch krmiv v horsk˘ch a svaÏit˘ch CHKO jsou pﬁedev‰ím louky. Louky lze charakterizovat jako velmi bohatá druhová spoleãenstva podmínûná lidskou ãinností (seãí s obãasn˘m pﬁepasením), s dominantními trávami.
Obhospodaﬁování luãních travních porostÛ je spojeno s pracovními postupy zahrnujícími:
∑ o‰etﬁování porostÛ,
∑ hnojení,
∑ sklizeÀ.
O‰etﬁování luãních travních porostÛ
Úãelem o‰etﬁování travních porostÛ je pﬁipravit pﬁíznivé podmínky pro tvorbu kvalitního
porostu s vysok˘m v˘nosem. Je spojeno s mechanick˘mi zásahy do travního drnu,
kter˘mi má b˘t dosaÏeno zejména urovnání a utuÏení povrchu, provzdu‰nûní pÛdy,
úpravy vodního reÏimu, niãení plevelÛ a odstranûní staﬁiny.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í operace patﬁí smykování, vláãení, válení, mulãování popﬁ. pﬁísev.
Pracovní postupy pro o‰etﬁování luãních porostÛ uvádí tabulka 3.6.
Tab. 3.6 Pracovní postupy pro o‰etﬁování luãních porostÛ
Operace

Termín

PoÏadavky

Vláãení

Co nejdﬁíve na jaﬁe.

Provzdu‰nûní, pouÏití u ménû hodnotn˘ch degradovan˘ch
porostÛ, nepouÏívat tûÏké brány.

Smykování

Na jaﬁe.

Urovnání povrchu, rozhrnování nerovností (krtincÛ, mraveni‰È
apod.), roztírání v˘kalÛ pﬁi kombinaci s pastvou, provzdu‰nûní,
odstranûní staﬁiny.

Válení

Na jaﬁe.

Zv˘‰ení kapilární vodivosti pÛdního profilu pro podporu
vzlínavosti podzemní vody, na stanovi‰tích s pﬁekypﬁenou
povrchovou vrstvou, urovnání povrchu, usnadnûní seãení.

Pﬁísevy do
Na jaﬁe nebo po 1. seãi. Zlep‰ení v˘nosového potenciálu a kvality píce. PouÏít
travních porostÛ
v podmínkách, kde není moÏno uskuteãnit obnovu porostu.
Mulãování

Pﬁed koncem vegetace. Porost vysok˘ max. 5 cm, odpadá jarní vyvlaãování.

Hnojení travních porostÛ
Hnojení v˘znamnû ovlivÀuje kvalitu a v˘nosnost trval˘ch travních porostÛ. Îiviny odebírané produkcí hmoty jsou nahrazovány z pÛdních zdrojÛ, z atmosféry (dusík), exkrementy zvíﬁat pﬁi pastevním vyuÏití a hnojení minerálními popﬁ. tekut˘mi statkov˘mi hnojivy.
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Trvalé travní porosty udrÏují dostateãn˘ obsah humusu v pÛdû a nevyÏadují hnojení tuh˘mi organick˘mi hnojivy. Ze statkov˘ch hnojiv je pro hnojení trval˘ch travních porostÛ vhodná ﬁedûná moãÛvka, popﬁ. kejda. HnÛj by mûl b˘t vyuÏit pﬁedev‰ím na hnojení orné pÛdy.
Pracovní postupy hnojení statkov˘mi tekut˘mi hnojivy jsou uvedeny v tabulce 3.7. a vápenat˘mi a minerálními hnojivy v tabulce 3.8
Tab. 3.7 Pracovní postupy hnojení tekut˘mi statkov˘mi hnojivy
Hnojivo

Termín

PoÏadavky

MoãÛvka

V jarním období,
v su‰‰ích oblastech i v zimû.

Kejda

âasnû na jaﬁe
nebo na podzim a v zimû.

Zaji‰tûní snadno pﬁístupn˘ch Ïivin, moãÛvkované
a kejdované porosty se musí hnojit dostateãn˘mi
dávkami fosforu (2–3 kg P na 1 m3 moãÛvky).
Doporuãuje se dát fosfor do jímky.

Tab. 3.8 Pracovní postupy hnojení vápenat˘mi a minerálními hnojivy
Operace

Termín

PoÏadavky

Nakládání vápenat˘ch
hnojiv

Podle doby aplikace
vápenat˘ch hnojiv

V˘konnost 20–22 t/h.

Pﬁeprava vápenat˘ch
hnojiv

Podle doby aplikace
vápenat˘ch hnojiv.

Pﬁeprava rozmetadlem.

Aplikace vápenat˘ch
hnojiv

Na podzim nebo
na jaﬁe po 1. seãi.

Zlep‰ení fyzikálních, chemick˘ch a biologick˘ch
vlastností pÛdy pﬁi rozpûtí pH 5,5 (lehãí pÛdy) aÏ
6,5 (tûÏ‰í pÛdy), udrÏovací vápnûní ve 3 aÏ 6let˘ch
intervalech mlet˘m vápencem (CaCO3).

Nakládání minerálních
hnojiv

Podle doby aplikace
minerálních hnojiv.

V˘konnost 20– 22 t/h.

Pﬁeprava minerálních
hnojiv

Podle doby aplikace
minerálních hnojiv.

Pﬁeprava rozmetadlem.

Aplikace minerálních
hnojiv

K – po 1. seãi
Zaji‰tûní poÏadovaného v˘nosu.
P – moÏno hnojit kdykoliv,
zpravidla na podzim
nebo na jaﬁe
N – na poãátku jarního
obrÛstání, v pﬁípadû
dûlen˘ch dávek i po 1. seãi.
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SklizeÀ travních porostÛ
Pícniny jako objemná krmiva jsou v˘znamnou souãástí krmn˘ch dávek skotu, ovcí
a koz. Pícniny nejsou finálním produktem, ale náklady na jejich v˘robu v˘raznû ovlivÀují ekonomickou efektivnost, pﬁedev‰ím chov skotu.
MnoÏství pícnin, které je tﬁeba vyrobit, vypl˘vá z poÏadavku zajistit alespoÀ 3,7 tun zkrmitelného mnoÏství su‰iny píce na dobytãí jednotku. ProtoÏe ztráty pﬁi konzervaci a zkrmování dosahují v souãasné dobû asi 25 %, znamená to potﬁebu sklidit 4,6 aÏ 5,0 tun
su‰iny pícnin na dobytãí jednotku.
Kvalita objemn˘ch krmiv je dána v prvé ﬁadû stravitelností krmiva a koncentrací Ïivin.
Stravitelnost pícnin i koncentraci Ïivin nejv˘znamnûji ovlivÀuje obsah vlákniny, která se
s postupující vegetaãní fází zvy‰uje. Mladé pícniny jsou dobﬁe stravitelné, stárnutím
rostlin dochází k jejich lignifikaci a stravitelnost se rychle zhor‰uje. Pﬁi vysoké uÏitkovosti skotu a ovcí má b˘t obsah vlákniny v su‰inû celkové krmné dávky 15 %, v záchovné dávce 30 %.
Pﬁi dodrÏení optimální doby skliznû a získání kvalitní biomasy je v˘sledná hodnota objemn˘ch krmiv vyroben˘ch z pícnin do znaãné míry závislá na vhodném provedení
operací skliznû a dopravy, zaji‰tûní optimálního procesu konzervace a úãelném
uskladnûní.
Luãní pícniny patﬁí z technologického hlediska mezi objemné hmoty. Ty se vyznaãují
nízkou objemovou hmotností a s tím spojen˘mi vysok˘mi jednotkov˘mi náklady na dopravu a skladování.
Objemová hmotnost volnû loÏen˘ch ﬁezan˘ch pícnin obvykle nepﬁesáhne 450 kg/m3, lisovan˘ch 600 kg/m3. Vedle malé objemové hmotnosti pícnin ovlivÀují v˘‰i jednotkov˘ch
nákladÛ vynaloÏen˘ch na jejich sklizeÀ, dopravu a skladování i poÏadavky na stav
a úpravu sklízené pícniny. Ty musí odpovídat nárokÛm hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat a pﬁi konzervaci a uskladnûní musí je‰tû umoÏnit dosaÏení optimálního prÛbûhu konzervaãního
procesu (su‰ení, kyselinotvorné, pﬁedev‰ím mléãné kva‰ení) a uchování poÏadované
kvality aÏ do doby zkrmování.
Jde zejména o dosaÏení poÏadované su‰iny (tabulka 3.9) a vhodné délky materiálu
získané poﬁezáním (tabulka 3.10).
Tab. 3.9 PoÏadovan˘ obsah su‰iny pro rÛzné zpÛsoby uÏití pícnin
Stav pícniny

Obsah su‰iny (%)

UÏití

âerstv˘

do 30

Zavadl˘

nad 30 do 55

senáÏování

Velmi zavadl˘

nad 55 do 80

dosou‰ení studen˘m nebo pﬁedehﬁát˘m vzduchem

Such˘
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Tab 3.10 Doporuãené délky materiálu pﬁi rÛzném zpÛsobu jeho uÏití
Stav pícniny a její uÏití
âerstvé pícniny k pﬁímému krmení

Doporuãená délka (mm)
1)

50 aÏ 150

Kukuﬁiãná siláÏ

20 aÏ 35

Zavadlé pícniny k senáÏování v siláÏním Ïlabu

40 aÏ 60

Zavadlé pícniny k senáÏování ve velkoobjemov˘ch hranolov˘ch
a válcov˘ch balících

150

Zavadlé pícniny k senáÏování ve vûÏov˘ch silech

25 aÏ 30

Zavadlé pícniny k nízkoteplotnímu su‰ení (70 aÏ 160 °)

40 aÏ 150

Zavadlé pícniny k senáÏování ve velkoobjemov˘ch vacích

25 aÏ 50

Velmi zavadlé pícniny k dosou‰ení v halovém seníku

150 aÏ 200

Seno k uskladnûní v halov˘ch senících

200 aÏ 300

Pozn.: 1) NiÏ‰í hodnota platí, je-li pícnina míchaná s jin˘mi komponenty

ZpÛsob skliznû, volbu pracovního postupu, zpÛsob ﬁe‰ení dopravních a manipulaãních
operací a skladování pícnin urãuje forma, ve které bude pícnina vyuÏívána, tzn. jako seno nebo senáÏ. Od pouÏití ãerstv˘ch pícnin jako krmiva se postupnû upou‰tí.
V horsk˘ch oblastech a svaÏit˘ch CHKO je vhodné sklízet pícniny volnû loÏené sbûracími návûsy nebo je lisovat. Pracovní postup skliznû volnû loÏen˘ch zavadl˘ch pícnin
a sena z trval˘ch travních porostÛ sbûracím návûsem je uveden v tabulce 3.11, lisovan˘ch pícnin tabulce 3.12.

3.6.3 Mimoprodukãní vyuÏití travních porostÛ a údrÏba krajiny
Pokles stavÛ skotu sníÏil zájem o travní porosty jako zdroje objemn˘ch krmiv pro hospodáﬁská zvíﬁata. Následkem je opou‰tûní produkãního vyuÏívání luk a pastvin. Ponechání tûchto pozemkÛ ladem vede k ‰íﬁení pleveln˘ch druhÛ rostlin, k zarÛstání náletov˘mi pﬁípadnû v˘mladkov˘mi dﬁevinami, které se do travního porostu dostávají pomocí
vegetativního ‰íﬁení z okrajov˘ch spoleãenstev lemující uvedené pozemky.
Pokud je pﬁeru‰eno obhospodaﬁování pozemkÛ, mûní se botanické sloÏení porostu. To
zpÛsobuje ub˘vání rostlin nároãn˘ch na svûtlo, které vyÏadují pro svÛj rÛst pravidelné
odstraÀování nadzemní biomasy. Hromadûní staﬁiny prakticky znemoÏÀuje klíãení a v˘voj vût‰iny rostlinn˘ch druhÛ. Mocná vrstva staﬁiny ovlivÀuje i zasakování de‰Èové vody.
Optimálním ﬁe‰ením pro obhospodaﬁování travních porostÛ je spásání hospodáﬁsk˘mi
zvíﬁaty nebo pravidelné sekání a odstraÀování sklízené hmoty. Vzhledem k tomu, Ïe
není zájem o píci zvlá‰tû z extenzivních travních porostÛ, nask˘tá se otázka, co s takov˘mi porosty.
Urãit˘m ﬁe‰ením je mulãování luk a pastvin nebo poseãení travního porostu a jeho odvoz ke kompostování. Pﬁi mulãování stroje oznaãované jako drtiãe nebo mulãovaãe drtí
sv˘mi pracovními orgány nadzemní ãásti rostlin, rozmûlÀují je a rozprostírají podrcenou
hmotu na povrch pozemku.
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Tab. 3.11 Pracovní postupy skliznû volnû loÏen˘ch zavadl˘ch pícnin a sena z trval˘ch
travních porostÛ sbûracím návûsem
Operace

Termín

PoÏadavky

Seãení

V bramboráﬁském v˘robním typu
Termín 1. seãe v dobû poãátku metání
1. seã 25. 5. aÏ 10. 6. V horském
aÏ vymetání pﬁevládajících druhÛ trav
v˘robním typu o 1 aÏ 2 t˘dny pozdûji. v porostu.
2. seã za 60 aÏ 65 dní po 1. seãi.

Obracení

Po poseãení v závislosti na poãasí.

Shrnování

Sbûr pﬁeprava
a vykládka sbûracím
návûsem
Uskladnûní zavadl˘ch
a such˘ch materiálÛ
ze sbûracího návûsu
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DosaÏení poÏadované su‰iny pro konzervaci:
– senáÏováním 35 aÏ 55 %
– seno 85 %.
Shrnutí do ﬁad s hmotností ﬁádku u :
– zavadl˘ch pícnin 8 aÏ 12 kg/m,
– such˘ch materiálÛ 2 aÏ 5 kg/m.

Po dosaÏení poÏadované su‰iny.

Délka ﬁezanky 5 aÏ 200 mm podle zpÛsobu
konzervace a uskladnûní
Do siláÏního Ïlabu nebo siláÏního vaku
v krátkém ãasovém úseku.

Metodická pﬁíruãka

Tab. 3.12 Pracovní postupy skliznû lisovan˘ch zavadl˘ch pícnin a sena
z trval˘ch travních porostÛ
Operace

Termín

PoÏadavky

Seãení

V bramboráﬁském v˘robním typu
Termín 1. seãe v dobû poãátku metání
1. seã 25. 5. aÏ 10. 6. V horském
aÏ vymetání pﬁevládajících druhÛ trav
v˘robním typu o 1 aÏ 2 t˘dny pozdûji. v porostu.
2. seã za 60 aÏ 65 dní po 1. seãi.

Obracení

Po poseãení v závislosti na poãasí.

DosaÏení poÏadované su‰iny pro konzervaci:
– senáÏováním 35 aÏ 55 %
– seno 85 %.

Shrnování

Po dosaÏení poÏadované
su‰iny

Shrnutí do ﬁad s hmotností ﬁádku u :
– zavadl˘ch pícnin 8 aÏ 12 kg/m,
– such˘ch materiálÛ 2 aÏ 5 kg/m.

Sbírání a lisování

VyuÏití uÏiteãné hmotnosti pﬁepravního
prostﬁedku.

Nakládka balíkÛ
Pﬁeprava balíkÛ
Vykládka balíkÛ

Co nejdﬁíve po slisování.

Uskladnûní balíkÛ

Nejlépe pod pﬁístﬁe‰ek, jinak na suchá
místa, pﬁístupná pro odvoz do stájí.

Balení balíkÛ

Balení lisovan˘ch zavadl˘ch materiálÛ
je nutné.
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Dal‰ím ﬁe‰ením je vyuÏití biomasy pro energetické úãely.
Pﬁi seãení a odklizu poseãené hmoty se pouÏívají obdobné pracovní postupy jako pﬁi
sklizni porostÛ pro v˘robu volnû loÏen˘ch konzervovan˘ch objemn˘ch krmiv tj. sena
a senáÏe.
Pracovní postupy pro mimoprodukãní vyuÏití travních porostÛ a údrÏbu krajiny jsou
uvedeny v tab. 3.13.
Stejné pracovní postupy lze pouÏít pro údrÏbu krajiny, tj. pro travní porosty mimo zemûdûlskou pÛdu.
Tab. 3.13 Pracovní postupy pro mimoprodukãní vyuÏití travních porostÛ
a údrÏbu krajiny mulãováním
Operace
Mulãování

Termín
Dvakrát roãnû (konec ãervna
a pﬁelom srpna a záﬁí

PoÏadavky
V˘‰ka 50–70 mm, dodrÏet rovnomûrné
rozprostﬁení rozdrcené hmoty, pro potlaãení
neÏádoucích plevelÛ provádût vÏdy pﬁed
jejich dozráním, mulãování pouÏívat pouze
pokud není v rozporu se zákonn˘mi
poÏadavky.

Tab. 3.14 Pracovní postupy pro mimoprodukãní vyuÏití travních porostÛ a údrÏbu krajiny
seãením, zpracování travní hmoty kompostováním (sbûrací návûs)
Operace
Seãení

Termín
1. seã ãerven
2. seã srpen–záﬁí

Shrnování

UloÏení poseãené
hmoty na kompost
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Pro potlaãení neÏádoucích plevelÛ
provádût vÏdy pﬁed jejich dozráním.
Minimalizace nákladÛ.

Sbûr a nakládka
poseãené hmoty
VyloÏení poseãené
hmoty

PoÏadavky

Co nejdﬁíve po seãení
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4. SOUSTAVA TECHNICK¯CH PROST¤EDKÒ PRO
OBHOSPODA¤OVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTÒ
V HORSK¯CH OBLASTECH LFA A SVAÎIT¯CH CHKO
PouÏití strojÛ pﬁi obhospodaﬁování travních porostÛ v podmínkách horsk˘ch oblastí LFA
a svaÏit˘ch CHKO ovlivÀuje pﬁedev‰ím svaÏitost pozemkÛ, jejich v˘mûra a tvar, ãlenitost a prÛjezdnost terénu, délka a druh dopravních tras.
Horské oblasti, vãetnû svaÏit˘ch CHKO se vyznaãují znaãn˘m rozsahem svaÏitosti pozemkÛ a to od mírného svahu aÏ po pﬁíkré svahy (tab. 4.1), vysok˘m zastoupením luk
a pastvin, mal˘m stupnûm zornûní, vysokou aÏ velmi vysokou lesnatostí a pﬁeváÏnû
písãitohlinit˘mi, stﬁednû hlubok˘mi aÏ mûlk˘mi, ‰tûrkov˘mi aÏ kamenit˘mi pÛdami. V˘mûra pozemkÛ je malá a jejich tvar znaãnû nepravideln˘ 4.1.
Tab.4.1 SvaÏitost pozemkÛ 4.1
Oznaãení
Úplná rovina
Rovina

SvaÏivost [stupeÀ]
do 1
nad 1 do 3

Mírn˘ svah

nad 3 do 7

Stﬁední svah

nad 7 do 12

V˘razn˘ svah

nad 12 do 17

Pﬁíkr˘ svah

nad 17 do 25

Sráz

nad 25

Uvedené skuteãnosti urãují technické a exploataãní parametry strojÛ a zaﬁízení urãené
pro tyto oblasti. Jde zejména o jejich svahovou dostupnost, zábûr, uÏiteãnou hmotnost,
polohu tûÏi‰tû, druh pneumatik apod.
Podle svahové dostupnosti lze stroje pouÏívané k obhospodaﬁování travních porostÛ
rozdûlit do dvou skupin. Stroje se svahovou dostupností do 12° a stroje se svahovou dostupností nad 12°. Zatímco pro pozemky se svaÏitostí do 12° lze do znaãné míry doporuãit standardní zemûdûlskou techniku (tab. 1.1) musí na vy‰‰ích svazích z hlediska
bezpeãnosti a kvality práce pracovat speciální stroje, které se vyznaãují vysokou svahovou dostupností.
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4.1 Stroje pro pozemky se svaÏitostí do 12°
Stroje urãené pro pozemky se svaÏivostí do 12° uvádí tab. 4.2
Tab.4.2 Stroje pro obhospodaﬁování travních porostÛ na pozemcích se svaÏivostí do 12°
Stroj

Charakteristick˘ údaj

Jednotka

Hodnota

Poznámka

Energetick˘ prostﬁedek
Standardní traktor

jmenovit˘ v˘kon motoru

kW

50–100

Na vy‰‰ích svazích se
doporuãuje pouÏít
dvojmontáÏe pneumatik.

Zemûdûlské stroje
Luãní brány

zábûr

m

3,0–6,0

Luãní smyk

zábûr

m

4,0–5,0

Luãní válec

zábûr

m

1,8–5,2

Prutové travní brány
s pﬁísevem

zábûr

m

4,5–6,0

Secí stroj s vhodn˘m
zapravovacím ústrojím zábûr

m

3,5–4,0

Mulãovaã

zábûr

m

2,8–3,0

Rotaãní Ïací stroj
s kondicionérem

zábûr

m

2,8–3,0

Rotaãní obraceã

zábûr

m

4,5–7,5

Rotaãní shrnovaã

zábûr

m

4,5–7,5

Lis na válcové balíky

prÛmûr balíkÛ

m

1,2–1,8

Baliãka válcov˘ch
balíkÛ

poÏadovan˘ pﬁíkon

kW

30–60

Plnící lis vakÛ

poÏadovan˘ pﬁíkon

kW

60–120

Lze pouÏít soupravu
tﬁí válcÛ 1,8 m.

Pro údrÏbu porostu
bez kondicionéru.

Dopravní a aplikaãní prostﬁedky
Sbûrací návûs

uÏiteãná hmotnost

kg

3500–10000

Rozmetadlo tuh˘ch
minerálních hnojiv

uÏiteãná hmotnost

kg

3500–5000

Fekální cisterna
(kejdovaã)

loÏn˘ objem

m3

3,5–10,0

Nízkoplo‰inov˘ návûs

uÏiteãná hmotnost

kg

3500–5000

Sklápûcí návûs

uÏiteãná hmotnost

kg

5000–10000

Manipulaãní zaﬁízení
âelní traktorov˘
nakládaã

jmenovit˘ v˘kon motoru
pouÏitého traktoru

kW

50–100

Teleskopick˘ nakládaã jmenovit˘ v˘kon motoru
(manipulátor)

kW

30–50
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PouÏití téÏ pro vápnûní.

Metodická pﬁíruãka

Luãní brány
Luãní brány jsou urãeny pro vláãení travních porostÛ zejména pﬁi obnovû porostÛ
nekvalitních a degradovan˘ch. Pro normálnû vyvinuté porosty by se nemûly pouÏívat.
Vláãením se po‰kozuje drn a pÛda se kypﬁí jen nepatrnû. Vláãením se po‰kozují kulturní druhy trav, jejich koﬁínky a odnoÏovací uzliny.
Luãní smyky
Luãní smyk je dÛleÏit˘m náﬁadím pro o‰etﬁování travních porostÛ. Smykování je první
operací, která se na travních porostech provádí. Smykováním se srovnává povrch,
vytrhává se staﬁina a na pastvinách se rozhrnují exkrementy.
Luãní válec
Luãní válec se vyznaãuje velk˘m prÛmûrem a hmotností. Luãní válce jsou duté a pro
zv˘‰ení hmotnosti se plní vodou. PouÏívají se samostatnû nebo v soupravû skládající
se ze tﬁí válcÛ. To umoÏÀuje dosáhnout potﬁebné v˘konnosti i pﬁi niÏ‰í rychlosti, kdy je
válení úãinnûj‰í. Válením se zvy‰uje kapilární vodivost a podporuje se vzlínavost
podzemní vody a zároveÀ se urovnává povrch. Válení je dÛleÏité u stanovi‰È s kyprou
pÛdní vrstvou a u novû zaloÏen˘ch nebo obnoven˘ch porostÛ.
Stroje pro pﬁísev
Stroje pro pﬁísev jsou konstruovány jako speciální stroje napﬁ. ve spojení s prutov˘mi
branami nebo se pouÏívají secí stroje standardní s vhodn˘m zapravovacím ústrojím.
Mulãovaãe
Mulãovaãe jsou stroje pro údrÏbu travních porostÛ popﬁ. k úpravû rostlinn˘ch zbytkÛ na
orné pÛdû. RozmûlÀují rostlinnou hmotu a ponechávají ji na povrchu pÛdy. Mají horizontální nebo vertikální osu rotace pracovních ústrojí, které tvoﬁí noÏe nebo kladívka.
Mulãovaãe s vertikální osou rotace mají obvykle men‰í hmotnost, niÏ‰í spotﬁebu energie i niÏ‰í cenu na jednotku zábûru neÏ mulãovaãe s horizontální osou rotace. Mulãovaãe s horizontální osou rotace mají robustní konstrukci a univerzální pouÏití. VyuÏívají se jak pro drcení rostlinné hmoty, tak pro drcení dﬁevní hmoty náletov˘ch dﬁevin
men‰ích prÛmûrÛ.
Rotaãní Ïací stroje
V souãasné dobû se pouÏívají témûﬁ v˘hradnû k seãení pícnin. Jsou konstrukãnû ﬁe‰eny jako bubnové nebo kotouãové s kondicionérem nebo bez nûho. Obû konstrukãní ﬁe‰ení mají své v˘hody a nev˘hody. Bubnové Ïací ústrojí je robustnûj‰í, ménû náchylné
k ucpávání. Kotouãové Ïací stroje mají niÏ‰í hmotnost a niÏ‰í energetickou nároãnost.
Svou oblibu si rotaãní Ïací stroje získaly vysokou v˘konností, provozní spolehlivostí,
nízk˘mi nároky na údrÏbu a seﬁizování. Nelze opomenout také nev˘hody oproti prstov˘m Ïacím strojÛm a to je vy‰‰í energetická nároãnost na 1 m zábûru, kvalita ﬁezu není
tak dobrá, hmotnost je vût‰í a cena je také vy‰‰í.
Rotaãní obraceãe a shrnovaãe
Jedná se o stroje s jedním nebo více rotory s nucen˘m pohybem odvozen˘m od v˘vodového hﬁídele traktoru a konstruované jako nesené nebo pﬁívûsné. Nûkteré po pﬁestavûní mohou vykonávat obû operace – obracení i shrnování. Rotaãní orgány obraceãÛ
a shrnovaãÛ umoÏÀují pracovat s velk˘mi pracovními rychlostmi, ‰etrnû zacházejí
s pící a tím dosahují niÏ‰ího odrolu.
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·íﬁka ﬁádkÛ shrnuté píce musí odpovídat ‰íﬁce sbûracího ústrojí sklizÀového stroje
(sbûrací návûs, sbûrací lis).
Lisy na válcové balíky
Lisy na válcové balíky se li‰í konstrukcí lisovací komory. Variabilní komora má promûnn˘ prostor, ve kterém se sbíran˘ materiál lisuje. Materiál se od stﬁedu balíku k jeho
obvodu stlaãuje rovnomûrnû. Lisy s touto komorou jsou vhodné pﬁedev‰ím pro sklizeÀ
sena a slámy. Pevná lisovací komora má stál˘ prostor pro lisování materiálu. Materiál
pﬁicházející do komory je válci nebo dopravníky svinován. Stﬁed balíku je v tomto pﬁípadû stlaãen ménû neÏ jeho obvod. Tento typ je vhodn˘ pro zavadlé materiály.
Válcové balíky mají prÛmûr 0,8 aÏ 1,8 m a délku obvykle 1,2 m. U lisÛ se pouÏívá pﬁeváÏnû vázání do sítí, které nahrazuje vázání provázkem. ¤ada lisÛ je vybavena ﬁezacím
ústrojím. Pro sklizeÀ sena nebo senáÏe ve svaÏit˘ch oblastech lze vyuÏít i men‰ích typÛ
svinovacích lisÛ pro balíky o prÛmûru 0,5 aÏ 0,6 m a délce 0,6 aÏ 0,7 m (obr. 4.1).

Obr. 4.1 Svinovací lis na malé válcové balíky

Obr. 4.2 Baliãka na malé válcové balíky

Sbûrací návûsy
Sbûrací návûsy jsou urãeny jak pro sbûr zavadl˘ch pícnin a sena, tak pro jejich dopravu.
Návûsy o velkém poãtu noÏÛ (33 aÏ 40 s rozteãí 34 aÏ 40 mm), tzv. senáÏní sbûrací
návûsy, jsou vhodné pﬁedev‰ím pro sklizeÀ zavadl˘ch pícnin urãen˘ch k senáÏování ve
Ïlabov˘ch silech nebo ve velkoobjemov˘ch vacích. Návûsy, které mají v ﬁezacím ústrojí
men‰í poãet noÏÛ (15 aÏ 20 s rozteãí 50 aÏ 100 mm), jsou urãeny pro sklizeÀ sena.
Sbûrací návûsy se vyrábûjí ve velkém rozsahu jak uÏiteãn˘ch hmotností (1000 aÏ
17 000 kg), tak i loÏn˘ch objemÛ (10 aÏ 100 m3).
Plníci lis
Pro celou ﬁadu krmiv jsou pouÏitelné velkokapacitní vaky plnûné lisem v agregaci s traktorem. Dopravené krmivo se sklápí na pﬁíjmov˘ dopravník lisu, kter˘ hmotu dopraví
k lisovacímu rotoru. Rotor materiál rovnomûrnû vtlaãuje pﬁes ocelov˘ tunel do plastového vaku o prÛmûru 2,4 aÏ 3,0 m a délce 45 aÏ 75 m. Pro uloÏení vaku je tﬁeba volit
rovnou a zpevnûnou plochu.
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Baliãky
Velkoobjemové balíky balené do fólie umoÏÀují vytváﬁet zásobu krmiv pﬁímo v místû
skliznû nebo spotﬁeby, bez potﬁeby nákladn˘ch skladovacích prostor.
Stroje na balení do fólie se vyrábûjí v mnoha provedeních a to jako stacionární, nesené
nebo návûsné na traktoru nebo je balící zaﬁízení umístûné pﬁímo na podvozku lisu, bezprostﬁednû za lisovací komorou. Pro ovíjení balíkÛ je dodávána streãová fólie o ‰íﬁce
0,50 a 0,75 m. K balení stacionárními baliãkami jsou balíky sváÏeny z pole na urãené
místo a nakládaãem pﬁedávány na baliãku. U nesen˘ch a návûsn˘ch baliãek jsou balíky jednotlivû vyzvedávány hydraulicky ovládan˘mi vidlemi, které je pﬁeklopí na navíjecí
plo‰inu baliãky. Pokud baliãka nemá naskladÀovací vidle, je nutno pouÏít nakládaãe.
Baliãky na malé válcové balíky jsou urãeny jako následn˘ stroj pﬁi pouÏití mal˘ch lisÛ ve
svaÏit˘ch oblastech (obr. 4.2).
Rozmetadla minerálních hnojiv
Pro hnojení minerálními hnojivy v horsk˘ch a svaÏit˘ch CHKO se pouÏívají pﬁedev‰ím
nesená a návûsná rozmetadla. Nesená rozmetadla mají niÏ‰í poﬁizovací náklady, jsou
jednoduchá a souprava energetického prostﬁedku s nesen˘m rozmetadlem má dobrou
manévrovací schopnost. U souprav energetického prostﬁedku s nesen˘m rozmetadlem
nesmí b˘t pﬁekroãena celková povolená hmotnost energetického prostﬁedku. Návûsná
rozmetadla jsou univerzálnûj‰í a mají vût‰í objem loÏného prostoru. Mohou vedle rozmetání zajistit i ekonomicky efektivní dopravu hnojiva na pole.
Z rozmetacích ústrojí se nejãastûji uplatÀuje odstﬁedivé rozmetací ústrojí. Pro plo‰né
dodrÏení aplikaãní dávky je dÛleÏitá synchronizace mnoÏství rozmetaného hnojiva rozmetacím ústrojím za jednotku ãasu s pracovní rychlostí. Konstrukãní ﬁe‰ení vût‰iny rozmetadel rovnomûrnost aplikaãní dávky zaji‰Èují.
Fekální cisterna (kejdovaã)
Pro zapravování kejdy jsou vyuÏívány fekální cisterny na zemûdûlském podvozku
a traktorov˘ kejdovaã. Vakuokompresorová fekální cisterna se sama plní, dopravuje kejdu na pole a tam ji rozstﬁikuje pomocí centrální nárazové hlavy. Traktorov˘ kejdovaã
s hadicov˘m rámem pro povrchovou ﬁádkovou aplikaci je pro nejbliÏ‰í období pﬁevládajícím strojem pro hnojení kejdou. UmoÏÀuje i pﬁihnojování za vegetace a má ve srovnání s rozstﬁikem centrální hlavou zaruãenou vyhovující pﬁíãnou rovnomûrnost aplikace.
Nízkoplo‰inové návûsy
Nízkoplo‰inové návûsy, zpravidla o uÏiteãné hmotnosti 2500 aÏ 4000 kg jsou vhodn˘m
dopravním prostﬁedkem pro svahovité oblasti. Vzhledem k nízko poloÏené loÏné plo‰e
umístûné mezi kola jednonápravového podvozku se vyznaãují nízkopoloÏen˘m tûÏi‰tûm i pﬁi pﬁepravû nákladÛ a tím i vysokou provozní stabilitou. Nízkoplo‰inov˘ návûs má
‰ir‰í pouÏití a v˘bornû se hodí pro pﬁepravu lisovan˘ch objemn˘ch hmot. Pozornost je
tﬁeba vûnovat pﬁi dopravû na svazích fixaci balíkÛ k loÏné plo‰e.
Sklápûcí návûsy
Sklápûcí návûsy jsou univerzálními dopravními prostﬁedky v zemûdûlství. Pro dopravu
ve svaÏit˘ch oblastech jsou vhodné niÏ‰í kategorie jejich uÏiteãné hmotnosti a to 5000
aÏ 10 000 kg. Na tyto sklápûcí návûsy se dá naloÏit 6 aÏ 10 válcov˘ch balíkÛ. V zahraniãí jsou pro pﬁepravu balíkÛ vybavovány tyto dopravní prostﬁedky hydraulicky ovládan˘mi boãními zábranami, které znemoÏÀují pohyb balíkÛ pﬁi pﬁepravû.
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âelní traktorové nakládaãe
Z prostﬁedkÛ pro loÏné operace lze traktorové ãelní nakládaãe vybavené vhodn˘m pracovním náﬁadím (vidlemi na suché objemné hmoty, rozrovnávacími vidlemi pouÏívan˘mi pﬁi plnûní Ïlabov˘ch sil zavadl˘mi pícninami, odﬁezávaãi siláÏe, vidlemi na válcové
balíky rÛzného konstrukãního ﬁe‰ení apod.) doporuãit pro manipulaci s pícninami sklizen˘mi ve svaÏit˘ch oblastech. Energetick˘m prostﬁedkem je traktor o jmenovitém
v˘konu motoru 60 aÏ 100 kW. Pracovat by mûly v rovinatém terénu se svaÏitostí do 5°.
Teleskopické nakládaãe (manipulátory)
Samojízdné teleskopické nakládaãe získaly znaãnou oblibu v zemûdûlsk˘ch podnicích
âR vzhledem k tomu, Ïe mají vysoké v˘konnosti v loÏn˘ch operacích a pﬁedev‰ím
umoÏÀují dosáhnout velk˘ch skladovacích v˘‰ek. ProtoÏe platí obecná zásada, Ïe
materiál se uskladÀuje na rovinatém popﬁ. mírnû sklonûném povrchu, nevadí men‰í
stabilita, kterou má teleskopick˘ nakládaã pﬁi stohování materiálu do vy‰‰ích v˘‰ek. To
je také dÛvod, proã se mohou teleskopické nakládaãe uplatnit v pracovních postupech
pro v˘robu objemn˘ch krmiv z trval˘ch travních porostÛ ve svaÏit˘ch oblastech.

4.2 Stroje pro pozemky se svaÏivostí nad 12°
Na svazích vy‰‰ích jak 12° je nezbytné jak z hlediska bezpeãnosti, tak i z hlediska kvality
práce, pÛsobení pneumatik podvozkÛ strojÛ na travní porost a ovladatelnosti strojÛ pouÏít
speciální energetické prostﬁedky vybavené pﬁíslu‰enstvím, které umoÏÀuje vykonávat
operace spojené s obhospodaﬁováním travních porostÛ i na v˘razn˘ch a pﬁíkr˘ch svazích.
Z hlediska konstrukãního ﬁe‰ení se tyto energetické prostﬁedky mohou rozãlenit na:
∑ traktory s nízko poloÏen˘m tûÏi‰tûm (horské traktory),
∑ svahové nosiãe náﬁadí,
∑ samojízdné podvozky s v˘mûnn˘mi nástavbami,
∑ jednonápravové stroje.
Stroje pro práci na pozemcích se svaÏivostí nad 12° jsou uvedeny v tabulce 4.3
V˘‰e uvedené stroje mají vysok˘ technick˘ standard. Koncepãní i konstrukãní provedení jednotliv˘ch v˘robcÛ se pﬁíli‰ neli‰í. Ve srovnání se standardní zemûdûlskou technikou stejn˘ch technick˘ch a exploataãních parametrÛ, jsou tyto stroje draÏ‰í 4.2. Cena
horsk˘ch traktorÛ se pohybuje v pﬁepoãtu na Kã mezi 0,70 a 1,2 mil. Kã, cena svahov˘ch nosiãÛ náﬁadí mezi 0,76 a 1,3 mil. Kã a cena samojízdn˘ch podvozkÛ mezi
1,0 a 1,7 mil. Kã.
Horské traktory
Horské traktory jsou koncepãnû ﬁe‰eny jako traktory standardní s men‰ími koly vybaven˘mi ‰irokoprofilov˘mi pneumatikami popﬁ. terra-pneumatikami (napﬁ. horské traktory
Landini Climber DT 65, DT 85, Landini Multitract DT 65, DT 85 nebo Carraro Ergit TTR
6400, 7400, 9400) nebo horské traktory speciální konstrukce s níÏe poloÏen˘m tûÏi‰tûm, které se koncepãnû ani provedením neli‰í od svahov˘ch nosiãÛ náﬁadí a mnohdy
je moÏno mezi nû zaﬁadit (napﬁ. Bergtraktor Reform Mounty 80, 80 S a 65, 70, obr. 4.3).
Zatím co svahová dostupnost horsk˘ch traktorÛ odvozen˘ch od traktorÛ standardních
dosahuje 16 %, svahová dostupnost speciálních horsk˘ch traktorÛ je shodná se svahovou dostupností svahov˘ch nosiãÛ náﬁadí.4.3
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Tab. 4.3 Stroje pro obhospodaﬁování travních porostÛ na pozemcích se svaÏivostí nad 12°
Stroj

Charakteristick˘ údaj

Jednotka

Hodnota

Poznámka

Energetick˘ prostﬁedek
Traktor se sníÏen˘m
tûÏi‰tûm

jmenovit˘ v˘kon motoru

kW

50–70

Svahov˘ nosiã náﬁadí

jmenovit˘ v˘kon motoru

kW

30–50

Samojízdn˘ nosiã
úãelov˘ch nástaveb

jmenovit˘ v˘kon motoru

kW

30–70

Pﬁíslu‰enství k traktorÛm a svahov˘m nosiãÛm náﬁadí
Rotaãní Ïací stroj

zábûr

m

2,5–3,0

Obraceã

zábûr

m

4,5–6,0

Shrnovaã

zábûr

m

3,0–3,5

âelní nakládaã

jmenovit˘ v˘kon motoru
pouÏitého traktoru

kW

50–70

Pﬁepravník válcov˘ch
balíkÛ

poãet balíkÛ

Sbûrací návûs

loÏn˘ objem

6–8
m3

10–16

Základní podvozek, nástavby a pﬁíslu‰enství samojízdného nosiãe úãelov˘ch nástaveb
Základní podvozek

uÏiteãná hmotnost

kg

2700–4600

Sklápûcí nástavba

uÏiteãná hmotnost

kg

2400–3900

3

Sbûrací nástavba

loÏn˘ objem

m

Rozmetadlo hnoje

uÏiteãná hmotnost

kg

2250–3800

6–13

Fekální cisterna

uÏiteãná hmotnost

kg

2400–3900

âelní Ïací stroj

zábûr

m

2,2–2,3

Naviják
Snûhová fréza
Snûhov˘ pluh
Jednonápravové stroje
Îací stroj
Shrnovaã

zábûr
zábûr

m
m

1,5–1,9

Obvykle li‰tov˘

2,5

Obvykle dopravníkov˘ (pásov˘)

Svahové nosiãe náﬁadí
Svahové nosiãe náﬁadí mají z dvounápravov˘ch energetick˘ch prostﬁedkÛ nejvy‰‰í
svahovou dostupnost. Jejich tûÏi‰tû je poloÏeno nízko nad podloÏkou (pﬁibliÏnû
650–750 mm), coÏ zaruãuje dobrou pﬁíãnou i podélnou stabilitu. Jejich svahová dostupnost pﬁi pouÏití ‰irokoprofilov˘ch pneumatik na suchém povrchu je pﬁi jízdû po
spádnici aÏ 30° po vrstevnici aÏ 33° 4.3. Na nejvy‰‰ích svazích se pouÏívá dvojmontáÏe pneumatik.
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Obr. 4.3 Horsk˘
traktor s ãelnû
nesen˘m
rotaãním Ïacím
strojem

Svahové nosiãe náﬁadí jsou urãeny pﬁedev‰ím pro práci na pﬁíkr˘ch svazích s nesen˘mi popﬁ. návûsn˘mi stroji, ale pouÏívají se i jako tahaãe strojÛ a pﬁípojn˘ch vozidel.
Pﬁi obhospodaﬁování travních porostÛ se nejvíce pouÏívají v soupravû s rotaãním Ïacím strojem nebo protibûÏnou Ïací li‰tou k seãení (asi 30 % z celkového nasazení),
k obracení s rotaãním obraceãem (5 %), k shrnování s rotaãním nebo dopravníkov˘m
(pásov˘m) shrnovaãem (10 %) a k vláãení nebo smykování s luãními bránami a smyky (7 %). Nosiãe náﬁadí se pouÏívají jako energetické prostﬁedky pro ﬁadu dal‰ích
strojÛ, které zabezpeãují operace na orné pÛdû jako je napﬁ. doprava a rozmetání
statkov˘ch hnojiv (5 %), zpracování pÛdy rotaãními bránami (5 %). Kromû tûchto
prací zaji‰Èují podvozky i jiné ãinnosti spojené s údrÏbou areálu statku, pﬁepravními
pracemi apod. (38 %).
Energetick˘m zdrojem svahov˘ch nosiãÛ je tﬁí aÏ ãtyﬁválcov˘ naftov˘ motor o jmenovitém v˘konu 30 aÏ 70 kW. U vût‰iny svahov˘ch nosiãÛ náﬁadí se pouÏívá hydrostatick˘
pohon kol s dvûmi úrovnûmi rychlostí. Do pohonu kol b˘vá zaﬁazena mechanická
skupinová pﬁevodovka s rozsahem 2 aÏ 4 stupÀÛ. Stál˘ pohon kol má samosvornou
mezinápravovou uzávûrku diferenciálu a uzávûrky nápravov˘ch diferenciálÛ ovládané
elektrohydraulicky tlaãítky nebo se zapínají automaticky pﬁi dosaÏení urãitého stupnû
prokluzu. Pﬁi zmûnû podmínek se samoãinnû desaktivují. Nosiãe mají dvouokruhové
hydraulické brzdy. Brzdí se v‰echna kola. K brzdûní je moÏno také vyuÏít hydrostatického pohonu kol (sníÏením rychlosti). Parkovací brzda je obvykle mechanická, pÛsobící na kola zadní nápravy.
Nosiãe mají ãasto ﬁízená v‰echna kola a je moÏné volit rÛzné varianty ﬁízení. ¤ízení
pﬁedních nebo zadních kol, ﬁízení v‰ech kol popﬁ. zvolit boãní pohyb (tzv. krabí chod).
Pﬁední a zadní v˘vodové hﬁídele se pohánûjí od motoru pﬁes pﬁevodovku a suchou spojku ovládanou elektrohydraulicky tlaãítkem. Otáãky v˘vodov˘ch hﬁídelÛ je moÏno volit
v rozsahu 1000 ot/min, 750 ot/min a 450 ot/min.
âerpadlo hydraulického zaﬁízení dodává do hydraulického systému 36–40 l/min pﬁi
tlaku 17,5 MPa. Hydraulické spojky pro pﬁipojení externích zaﬁízení jsou umístûny
v pﬁední i zadní ãásti nosiãe.
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Obr. 4.4 Svahov˘
nosiã náﬁadí
s ãelnû nesenou
protibûÏnou Ïací
li‰tou

Pro pﬁipojení nesen˘ch strojÛ slouÏí pﬁední tﬁíbodov˘ závûs (I., popﬁ. II. kategorie), pro
pﬁipojení pﬁívûsn˘ch strojÛ a vozidel pﬁipojovací zaﬁízení v zadní ãásti.
Nosiãe náﬁadí jsou vybaveny terra-pneumatikami stejn˘mi na obou nápravách (napﬁ.
425/55 R17).
Kabiny pro obsluhu mají nejrÛznûj‰í provedení. Od velmi jednoduchého bezpeãnostního rámu s ãelním sklem aÏ po zvukovû utûsnûnou komfortní kabinu s klimatizací.
Podobnû i sedaãky nosiãÛ mají rÛzné konstrukãní ﬁe‰ení. Obvykle na pﬁání se dodávají pneumaticky odpruÏené sedaãky nebo naklápûcí sedaãky, které umoÏÀují
vzpﬁímenou polohu ﬁidiãe pﬁi jízdû na svahu. Nejvy‰‰í pﬁepravní rychlost nosiãÛ je
30 aÏ 50 km/h.
Jako pﬁíklad ﬁe‰ení podvozkÛ s v˘mûnn˘mi nástavbami je moÏno jmenovat napﬁ. AEBI
TT 270, AEBI TT 270, AEBI Terratrac TT 70, TT 70S a TT 75, Reform Metrac 2004,
2004G, 2004S a 3004, Reform Metrac G4, G5 a G6.
Samojízdné podvozky s v˘mûnn˘mi nástavbami
Samojízdné podvozky s v˘mûnn˘mi nástavbami se pouÏívají k nejrÛznûj‰ím úãelÛm jak
je zﬁejmé z tab. 4.4
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Tab. 4.4 UÏití samojízdn˘ch podvozkÛ s v˘mûnn˘mi nástavbami
PouÏití operace

Nástavba, náﬁadí

Pﬁeprava materiálu

Valníková
Sklápûcí

SklizeÀ a doprava pícnin

Velkoobjemová sbûrací
nástavba

Doprava a aplikace
kapaln˘ch
statkov˘ch hnojiv

Aplikaãní cisterna pro
kapalná statková hnojiva

Seãení

Îací stroj

Obracení
Shrnování

Obraceã
Shrnovaã

Odkliz snûhu

·ípová radlice

Odkliz snûhu

Snûhová fréza
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Nejvût‰í svahová dostupnost na suchém povrchu pﬁi pouÏití ‰irokoprofilov˘ch pneumatik a ﬁízení vozidla zku‰en˘m ﬁidiãem, kter˘ je obeznámen s terénem je pﬁi jízdû po
spádnici aÏ 27° pﬁi jízdû po vrstevnici aÏ 20° 4.3. Energetick˘m zdrojem jsou naftové motory s jmenovit˘m v˘konem motoru 28 aÏ 67 kW. Pﬁevodovky mají vysok˘ poãet pﬁevodov˘ch plnû synchronizovan˘ch stupÀÛ (8–24) pro jízdu vpﬁed a stejn˘ nebo poloviãní
poãet pro jízdu vzad. Pohánûna jsou v‰echna kola podvozku. Vozidla jsou vybavena
nápravov˘mi a mezinápravov˘mi uzávûrkami diferenciálÛ. ¤ízení je usnadnûno posilovaãi popﬁ. se pouÏívá hydrostatického systému ﬁízení. OdpruÏení náprav je mechanické nebo hydropneumatické. OdpruÏení náprav je moÏno na svahu zafixovat.
Nejvy‰‰í pﬁepravní rychlosti se pohybují v rozmezí 30 aÏ 50 km/h. Hydraulick˘, dvouokruhov˘ brzdov˘ systém zaruãuje bezpeãnou jízdu i na nejvy‰‰ích svazích.
Nûkteré podvozky jsou vybaveny tﬁíbodov˘mi závûsy, které mohou b˘t umístûny jak
vzadu tak i vepﬁedu. Také v˘vodov˘ hﬁídel mÛÏe b˘t umístûn kromû zadní ãásti i vepﬁedu. Podvozky mají zaﬁízení pro pﬁipojení taÏen˘ch vozidel. Doba v˘mûny úãelov˘ch
nástaveb trvá 4 aÏ 7 minut.
Pﬁíkladem ﬁe‰ení podvozkÛ s v˘mûnn˘mi nástavbami jsou napﬁ. Transporter Reform
MULI T8 a T9, Transporter AEBI TP 48, TP 48P a TP 88 (obr.4.5) nebo Transportér
Schiltrac 2068SF.
Jednonápravové stroje
Pro obhospodaﬁování travních porostÛ na mal˘ch pozemcích, které jsou na pﬁíkr˘ch
svazích se v zahraniãí pouÏívají jednonápravové Ïací stroje. Nûkterá konstrukãní ﬁe‰ení tûchto strojÛ umoÏÀují v˘mûnu Ïacího ústrojí za jiné stroje napﬁ. shrnovaã, rozmetadlo tuh˘ch minerálních hnojiv, mulãovaã apod. Vzhledem k jejich malé v˘konnosti
a znaãné fyzické nároãnosti jejich obsluhy se nepﬁedpokládá jejich ‰ir‰í uplatnûní v na‰ich podmínkách. Na obr. 4.6 je jednonápravov˘ Ïací stroj pracující na pﬁíkrém svahu.
Speciální konstrukce pojezdového ústrojí umoÏÀuje dosaÏení vysoké svahové dostupnosti (obr. 4.7).

Obr. 4.5 Samojízdn˘ podvozek Transportér AEBI s velkoobjemovou sbûrací nástavbou
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Obr. 4.6 Jednonápravov˘
Ïací stroj s klecov˘mi koly

Obr. 4.7 Speciální konstrukce
pojezdového ústrojí s potibûÏnou Ïací li‰tou

5. METODIKA V¯POâTU POUÎIT¯CH UKAZATELÒ
Stanovení exploataãních, energetick˘ch, ekonomick˘ch a environmentálních ukazatelÛ
je jedním z hlavních úkolÛ pﬁi sestavování pracovních postupÛ a volbû vhodn˘ch strojÛ.
Tyto ukazatele umoÏÀují optimalizovat pracovní postup a soubor zvolen˘ch strojÛ z poÏadovaného hlediska, tedy napﬁ. z hlediska v˘konnosti, spotﬁeby energie nebo z hlediska v˘‰e vynaloÏen˘ch nákladÛ. Neménû v˘znamné je také environmentální hledisko,
jehoÏ zanedbání se zpravidla, mimo jiné, projeví nutností vynaloÏit vy‰‰í náklady v pﬁí‰tím období.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá potﬁeba stanovit tyto ukazatele pro jednotlivé operace v závislosti na pouÏit˘ch strojích. PoÏadované ukazatele je moÏno urãit mûﬁením nebo v˘poãtem. Stanovení jednotliv˘ch ukazatelÛ mûﬁením pﬁi práci stroje je ãasovû i finanãnû
pﬁíli‰ nároãné. Proto se tato mûﬁení uplatÀují zejména v oblasti v˘zkumu a v˘voje.
V praxi se jednotlivé ukazatele stanovují v˘poãtem pomocí v˘poãetních vztahÛ. V tab.
5.1 je uveden pﬁehled exploataãních, energetick˘ch, ekonomick˘ch a environmentálních ukazatelÛ, které se nejãastûji pouÏívají v souvislosti s obhospodaﬁováním trval˘ch
travních porostÛ.
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Tab. 5.1 Pﬁehled exploataãních, energetick˘ch, ekonomick˘ch a environmentálních ukazatelÛ
Ukazatel

PouÏívané jednotky

Exploataãní ukazatele
V˘konnost

t/h, ha/h, m3/h

Pﬁepravní v˘kon

tkm/h

Potﬁeba práce

h/t, h/ha, h/tkm, h/m3

Energetické ukazatele
Hodinová spotﬁeba paliva

l/h

Jednotková spotﬁeba paliva

l/t, l/ha, l/tkm

Ekonomické ukazatele
Jednotkové pﬁímé náklady

Kã/t, Kã/ha, Kã/tkm

Hodinové pﬁímé náklady

Kã/h

Environmentální ukazatele
Kontaktní tlak pneumatik

kPa

Emise ‰kodlivin do ovzdu‰í

g/kWh, g/t

5.1 V˘konnost a potﬁeba práce
V˘konnost zemûdûlské techniky vyjadﬁuje mnoÏství práce odvedené touto technikou
vztaÏené na jednotku ãasu. V˘konnost se nejãastûji vyjadﬁuje jako mnoÏství materiálu
zpracovaného za jednu hodinu, tzv. hmotnostní v˘konnost (Wt ):
mm
Wt = ––––– . 10–3
T
kde:

Wt
mm
T

[t/h]

(1)

hmotnostní v˘konnost [t/h]
mnoÏství zpracovaného materiálu [kg]
doba práce [h]

nebo jako plocha pÛdy zpracovaná za jednu hodinu, tzv. plo‰ná v˘konnost (Wha ):
Sha
Wha = –––––
T
kde:

Wha
Sha

[t/h]

(2)

plo‰ná v˘konnost [ha/h]
zpracovaná plocha [ha]

Pﬁi známém hektarovém v˘nosu nebo dávce lze vyjádﬁit vztah mezi v˘konnostmi následujícími vztahem:
Wt = Wha . w
kde:

w

[t/h]

(3)

hektarov˘ v˘nos nebo dávka [t/ha]

Potﬁeba práce je pﬁevrácenou hodnotou v˘konnosti. Vyjadﬁuje ãas, kter˘ je potﬁeba
k provedení jednotkového mnoÏství práce.
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5.1.1 V˘konnost operací pﬁi obhospodaﬁování trval˘ch travních porostÛ
Plo‰ná v˘konnost vût‰iny operací provádûn˘ch pﬁi obhospodaﬁování trval˘ch travních
porostÛ je odvozena od konstrukãního zábûru pouÏitého stroje Bz a pracovní rychlosti
vp. V˘konnost je také ovlivnûna vyuÏitím zábûru stroje, neboÈ pﬁi pﬁekryvn˘ch jízdách
dochází k poklesu v˘konnosti. Rozloha pozemku, jeho tvar a zpÛsob práce (ãlunkov˘
nebo okruÏní) mají také znaãn˘ vliv na v˘slednou v˘konnost pracovní nebo dopravní
soupravy, protoÏe otáãením na souvratích dochází ke sniÏování v˘konnosti. Nezanedbateln˘ vliv na v˘konnost, kter˘ je v˘znamn˘ pﬁedev‰ím u travních porostÛ v horsk˘ch oblastech, má svaÏitost pozemku.
Pﬁi v˘poãtu v˘konnosti provádûné operace se v˘‰e uvedené vlivy na v˘konnost zpravidla zohledÀují pomocí experimentálnû stanoven˘ch souãinitelÛ, jak je patrné z následujícího vztahu pro v˘poãet plo‰né v˘konnosti:
Wha = 0,1 . Bz . vp . eB . koW . ksW
kde:

Bz
vp
eB
koW
ksW

[ha/h]

(4)

konstrukãní zábûr stroje [m]
prÛmûrná pracovní rychlost [km/h]
souãinitel vyuÏití konstrukãního zábûru [–]
souãinitel otáãení (0,80–0,95) [–]
souãinitel svahu (0,75–0,98) [–]

Pro stroje sklízející materiál uloÏen˘ na ﬁádku platí, pro stanovení hmotnostní v˘konnosti, vztah:
Wt = y . vp . koW . ksW = 0,1 . Bsh . eB . nB . vp . w . koW . ksW
kde:

y
Bsh
nB

[t/h]

(5)

délková hmotnost [kg/m, t/km]
konstrukãní zábûr shrnovaãe [m]
poãet shrnut˘ch ﬁádek [–]

5.1.2 Dopravní v˘konnost, pﬁepravní v˘kon
Pﬁi jednosmûrn˘ch materiálov˘ch tocích, coÏ je pro dopravu uvnitﬁ zemûdûlského podniku charakteristické, platí pro stanovení dopravní v˘konnosti vztah5.1:
mm
Wtd = –––––––––––––––––––––
Tn + Tv
––––––– + L .
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kde:
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Wtd
Tn
Tv
L
v0
vn

1
1
––– + –––
v0
vn

(

)

[t/h]

dopravní v˘konnost [t/h]
doba nakládky [min]
doba vykládky [min]
pﬁepravní vzdálenost [km]
prÛmûrná pﬁepravní rychlost pﬁi jízdû bez nákladu [km/h]
prÛmûrná pﬁepravní rychlost pﬁi jízdû s nákladem [km/h]

(6)
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Pﬁepravní v˘kon pﬁedstavuje pﬁepravní práci udávanou v tunokilometrech za jednotku
ãasu5.1:
mm
Ptkm = –––––––––– . 10–3 [tkm/h]
(7)
1
1
––– + –––
vn
v0

kde:

Ptkm

pﬁepravní v˘kon [tkm/h]

5.2 Spotﬁeba pohonn˘ch hmot
Spotﬁeba pohonn˘ch hmot je v˘znamn˘m ukazatelem energetické nároãnosti kaÏdé
operace pﬁi obhospodaﬁování trval˘ch travních porostÛ. MnoÏství spotﬁebovaného paliva znaãnû ovlivÀuje v˘‰i nákladÛ vynaloÏen˘ch na danou operaci.
Hodinová spotﬁeba paliva Qh (l/h) vyjadﬁuje mnoÏství spotﬁebovaného paliva za hodinu
práce energetického prostﬁedku. Pro hodnocení pracovních operací je vhodnûj‰í vztáhnout mnoÏství spotﬁebovaného paliva k mnoÏství odvedené práce. Nejãastûji pouÏívané ukazatele spotﬁeby paliva jsou spotﬁeby:
∑ na jednotku zpracovaného materiálu

Qh
Qt = –––
Wt

∑ na jednotku zpracované plochy

Qh
Qha = ––––
Wha

∑ na jednotku pﬁepravního v˘konu

Qh
Qtkm = ––––
Ptkm

kde:

Qh
Qt
Qha
Qtkm

[l/t]

(8)

[l/ha]

[l/tkm]

(9)

(10)

hodinová spotﬁeba paliva [l/h]
spotﬁeba paliva na jednotku zpracovaného materiálu [l/t]
spotﬁeba paliva na jednotku zpracované plochy [l/ha]
spotﬁeba paliva na jednotku pﬁepravního v˘konu [l/tkm]

5.2.1 Hodinová spotﬁeba paliva
Pro v˘poãet hodinové spotﬁeby motoru energetického prostﬁedku byly stanoveny empirické vztahy5.1:
∑ pﬁi pohonu pracovních strojÛ, kdy je nutno dodrÏovat otáãky, které se blíÏí jmenovit˘m
Qh = 0,390 . Pj 0,938 . ej 0,533
kde:

[l/h]

Pj

jmenovit˘ v˘kon motoru [kW]

ej

souãinitel vyuÏití jmenovitého v˘konu motoru [–]

(11)

∑ pro pﬁípad, kdy je moÏno volit otáãky men‰í neÏ jmenovité a motor mÛÏe pracovat
v úsporné oblasti úplné charakteristiky
Qh = 0,346 . Pj 0,916 . ej 0,513

[l/h]

(12)
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Závislost hodinové spotﬁeby (Qh ) na jmenovitém v˘konu motoru (Pj ) a souãiniteli jeho
vyuÏití (e j ) podle vztahu 12 znázorÀuje obr. 5.1.
Souãinitel vyuÏití jmenovitého v˘konu motoru vyjadﬁuje pomûr:
Pe
e j = –––––
Pj
kde:

Pe

[–]

(13)

efektivní (uÏiteãn˘) v˘kon motoru potﬁebn˘ pro uskuteãnûní operace [kW]
Metodu v˘poãtu efektivního v˘konu
motoru (Pe) je moÏno nalézt v odborné
literatuﬁe5.2, 5.3, 5.4.
Souãinitel vyuÏití jmenovitého v˘konu
motoru (e j) by nemûl pﬁekroãit hodnotu
0,8. V opaãném pﬁípadû by nebyla zachována rezerva v˘konu motoru pro
pﬁekonání neoãekávan˘ch pﬁekáÏek.
Pro v˘poãet pﬁibliÏné (orientaãní) hodnoty hodinové spotﬁeby mohou zku‰ení pracovníci stanovit souãinitel ej kvalifikovan˘m odhadem nebo lze pouÏít
hodnot uveden˘ch v tabulce 5.2.

Obr. 5.1 Hodinová spotﬁeba

5.3 Pﬁímé náklady
Ekonomickou nároãnost provádûn˘ch prací vyjadﬁují nejlépe náklady pﬁímé, které bezprostﬁednû souvisejí s pracovními a dopravními operacemi. V pﬁím˘ch nákladech se
projevují rozdíly mezi jednotliv˘mi zpÛsoby ﬁe‰ení operací ve v˘robním procesu.

5.3.1 Pﬁímé jednotkové náklady
Pro ekonomické hodnocení pracovního procesu a posouzení ekonomické nároãnosti
v˘roby jsou vhodné pﬁímé náklady vztaÏené na jednotku plochy popﬁ. na jednotku hmotnosti zpracovaného materiálu, u dopravy popﬁ. i na jednotku pﬁepravního v˘konu. Takto
vzniklé ukazatele jsou obvykle kriterii, které umoÏÀují z moÏn˘ch variant ﬁe‰ení vybrat
tu, která je z ekonomického hlediska nejv˘hodnûj‰í.
Jednotkové náklady vyjadﬁují pomûr mezi hodinov˘mi náklady pouÏité techniky v pﬁíslu‰né operaci a její plo‰nou nebo hmotnostní v˘konností popﬁ. pﬁepravním v˘konem.
Obecnû lze podle potﬁeby vyjádﬁit jednotkové pﬁímé náklady následujícími vztahy:
jPNh
jPNha = –––––––
Wha
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Tab. 5.2 Orientaãní hodnoty souãinitele vyuÏití jmenovitého v˘konu motoru v pracovních,
dopravních a manipulaãních operacích5.1, 5.3
Souãinitel vyuÏití
jmenovitého v˘konu motoru1)
ej [–]

Operace
Vláãení

0,10–0,30

Smykování

0,15–0,35

Válení

0,10–0,35

Mulãování

0,20–0,45

Pﬁísevy

0,25–0,40

Seãení

0,25–0,50

Obracení

0,20–0,40

Shrnování

0,20–0,40

Dusání senáÏe

0,35–0,50

Plnûní vaku

0,40–0,60

Sbûr a lisování zavadl˘ch pícnin

0,30–0,60

Sbûr a lisování sena

0,25–0,55

Balení (ovíjení) balíkÛ

0,10–0,15

Vápnûní

0,30–0,55

Aplikace tuh˘ch minerálních hnojiv

0,25–0,40

Aplikace kapaln˘ch statkov˘ch hnojiv

0,30–0,60

Pﬁeprava 2)

jízda s nákladem

jízda bez nákladu

Manipulace s pícninami
volnû loÏené
ãelním traktorov˘m nakladaãem
lisované

– po silnici
– po polní cestû

0,20–0,45

– po strni‰ti

0,20–0,60

– po silnici

0,10–0,25

– po polní cestû

0,15–0,30

– po strni‰ti

0,15–0,40

– zavadlé

0,20–0,35

– seno

0,15–0,20

– zavadlé

0,25–0,40

– seno
Nakládka sbûracím návûsem
Vykládka

Pozn.:

0,15–0,40

0,20–0,35

zavadlé pícniny

0,40–0,60

seno

0,25–0,45

sklápûcím zaﬁízením

0,10–0,25

podlahov˘m dopravníkem

0,10–0,20

1)

Platí pro rovinu aÏ mírn˘ svah a agregaci s doporuãen˘mi energetick˘mi prostﬁedky
(tab. 4.3) Pro práci na stﬁedním svahu se hodnota souãinitele e j zvy‰uje o 10–15 %, na
v˘razném svahu o 15–20 % a na pﬁíkrém svahu o 20–30 %.
2)
Podle vyuÏití uÏiteãné hmotnosti vozidla. Vy‰‰í hodnoty platí pro materiály s vy‰‰í objemovou hmotností.
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jPNh
jPNt = –––––––
Wt
jPNh
jPNtkm = –––––––
Ptkm
kde:

[Kã/t]

(15)

[Kã/tkm]

(16)

jPNh jednotkové pﬁímé náklady na hodinu provozního nasazení pouÏité techniky v pﬁíslu‰né operaci [Kã/h]
jPNha jednotkové pﬁímé náklady na hektar plochy v pﬁíslu‰né operaci [Kã/ha]
jPNt jednotkové pﬁímé náklady na jednotku hmotnosti materiálu v pﬁíslu‰né
operaci [Kã/t]
jPNtkm jednotkové pﬁímé náklady na jednotku pﬁepravního v˘konu [Kã/tkm]

5.3.2 Hodinové náklady
Ekonomické hodnocení pracovních procesÛ vychází z hodinov˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch na pouÏitou techniku. Na jejich správném urãení závisí objektivita hodnocení.
Metodu stanovení hodinov˘ch nákladÛ lze nalézt v odborné literatuﬁe5.5, 5.6. Hodinové
náklady tvoﬁí náklady na:
∑ odpisy
∑ spotﬁebu paliv, energie a maziv
∑ péãi o techniku (údrÏba, opravy)
∑ finanãní náklady (pojistné, poplatky, danû, placené úroky apod.)
∑ externí sluÏby (externí údrÏba a opravy)
∑ osobní náklady obsluhy
Jednotlivé nákladové poloÏky se ãlení do dvou skupin podle toho jak jsou ovlivÀovány
zmûnou intenzity vyuÏití techniky.
Fixní náklady jsou v urãitém ãasovém intervalu nemûnné i pﬁi zmûnû intenzity vyuÏití
strojÛ a zaﬁízení (odpisy, náklady na poji‰tûní, poplatky, uskladnûní apod.).
Naproti tomu variabilní náklady se mûní v závislosti na stupni vyuÏití techniky (náklady na péãi o techniku, osobní náklady, náklady energií apod.).
Jednotkové náklady na hodinu provozního nasazení techniky (hodinové náklady) jsou
dány vztahem:
jPNh = jPNhf + jPNhv
kde:

(17)

jPNhf fixní hodinové náklady [Kã/h]
jPNhv variabilní hodinové náklady [Kã/h]

5.4 Environmentální ukazatele
PouÏívání zemûdûlské techniky nepﬁiná‰í pouze pozitiva, ale projevuje se také negativním
ovlivnûním Ïivotního prostﬁedí. Pﬁi obhospodaﬁování trval˘ch travních porostÛ je tento fakt
v˘znamn˘ mimo jiné i proto, Ïe pouÏívaná technika se ãasto pohybuje v lokalitách s vyso58
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kou ekologickou hodnotou (napﬁ. CHKO apod.). Nejv˘znamnûj‰í negativní vlivy zemûdûlské techniky na Ïivotní prostﬁedí jsou zhutÀování pÛdy a produkce ‰kodlivin do ovzdu‰í.

5.4.1 ZhutÀování pÛdy
ZhutÀování pÛdy je závislé na velikosti kontaktního tlaku pneumatiky na pÛdu. Kontaktní tlak je napûtí mezi pÛdou a pneumatikou, které pÛsobí kolmo na povrch pÛdy v plo‰e
otisku pneumatiky. Stﬁední kontaktní tlak vyjadﬁuje pomûr normálové reakce (síly kolmé
k podloÏce vyvolané zatíÏením pneumatiky) a plochy otisku pneumatiky. Kontaktní tlak
je moÏné sníÏit niÏ‰ím hu‰tûním pneumatiky (zvût‰í se plocha otisku pneumatiky) nebo
pouÏitím dvojmontáÏe pneumatik (sníÏí se zatíÏení pneumatiky).

5.4.2 Emise ‰kodlivin do ovzdu‰í
Pﬁi spalování paliva v motoru dochází ke sloÏit˘m chemick˘m reakcím, bûhem nichÏ je
uvolnûna energie z paliva a smûs paliva se vzduchem je pﬁemûnûna na v˘fukové plyny.
Mezi nejv˘znamnûj‰í ‰kodliviny ze spalovacích motorÛ patﬁí oxid uhelnat˘ CO, oxidy
dusíku NOx, nespálené uhlovodíky HC a ãástice (saze). Nezanedbatelná je také produkce oxidu uhliãitého CO2, jakoÏto produktu dokonalé oxidace paliva, kter˘ se podílí
na skleníkovém efektu.
Produkce ‰kodliv˘ch emisí motorem závisí na konstrukci motoru, jeho technickém stavu, zatíÏení a reÏimu, ve kterém je provozován. Stanovit mnoÏství vyprodukovan˘ch
emisí v˘poãtem je znaãnû obtíÏné. Pﬁi v˘poãtu lze vycházet napﬁ. z mnoÏství spotﬁebovaného paliva a emisního faktoru energetického prostﬁedku.

6. ORIENTAâNÍ HODNOTY EXPLOATAâNÍCH,
ENERGETICK¯CH A EKONOMICK¯CH UKAZATELÒ
DOPORUâEN¯CH TECHNOLOGICK¯CH SYSTÉMÒ
Pro doporuãené technologické systémy byly stanoveny základní exploataãní, energetické a ekonomické ukazatele.
Orientaãní hodnoty tûchto ukazatelÛ jsou uvedeny v tabulkách ãlenûn˘ch podle uÏití
travních porostÛ, dále pak podle pracovních postupÛ:
a) vyuÏití TTP pro pastvu;
∑ o‰etﬁování pastvin, tab. 6.1
∑ seãení nedopaskÛ a odvoz hmoty na kompost sbûracím návûsem, tab. 6.2
b) vyuÏití TTP pro v˘robu objemn˘ch krmiv;
∑ o‰etﬁování luãních porostÛ, tab. 6.3
∑ vápnûní luãních porostÛ, tab. 6.4
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∑ hnojení luãních porostÛ tuh˘mi minerálními hnojivy, tab. 6.5
∑ hnojení luãních porostÛ tekut˘mi statkov˘mi hnojivy, tab. 6.6
∑ sklizeÀ zavadl˘ch pícnin sbûracím návûsem do siláÏního Ïlabu, tab. 6.7
∑ sklizeÀ zavadl˘ch pícnin sbûracím návûsem do vaku, tab. 6.8
∑ sklizeÀ sena sbûracím návûsem, tab. 6.9
∑ sklizeÀ zavadl˘ch pícnin lisem na válcové balíky, tab. 6.10
∑ sklizeÀ sena lisem na válcové balíky, tab. 6.11
c) mimoprodukãní vyuÏití TTP
∑ o‰etﬁování porostÛ, tab. 6.12
∑ sklizeÀ pícnin sbûracím návûsem ke kompostování, tab. 6.13
Tab. 6.1 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro pastvu
O‰etﬁování pastvin
Operace
Ukazatel
Potﬁeba práce

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

60

Jednotka
h/t

vláãení

smykování

válení

mulãování

–

–

–

0,82–1,00

h/tkm

–

–

–

–

h/ha

0,35–0,47

0,33–0,44

0,50–0,80

0,41–0,50

l/t

–

–

–

8,60–9,40

l/tkm

–

–

–

–

l/ha

2,50–3,40

3,30–3,70

3,00–4,00

4,30–4,70

Kã/t

–

–

–

800,00–840,00

Kã/tkm

–

–

–

–

Kã/ha

284,00–305,00

300,–310,00

300,00–360,00

400,00–420,00
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Tab. 6. 2 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro pastvu
Seãení nedopaskÛ a odvoz hmoty na kompost sbûracím návûsem1)
Operace
Ukazatel

Jednotka

seãení

shrnování

sbûr
a nakládka

h/t

0,41–0,50

0,20–0,30

0,11–0,12

Potﬁeba práce

pﬁeprava vykládka
–

uloÏení
na kompost

0,01

0,06

2)

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

h/tkm

–

–

–

0,01
0,033)

–

–

h/ha

0,41–0,50

0,20–0,30

0,11–0,16

–

0,01

0,06

l/t

4,80–5,80

2,00–3,00

1,50–2,40

–

0,04

0,40

l/tkm

–

–

–

0,132)
0,303)

–

–

l/ha

4,80–5,80

2,00–3,00

1,50–2,40

–

0,04

0,40

–

24,00

139,50

23,202)
69,003)

–

–

–

24,00

139,50

Kã/t

469,00–572,00 195,00–294,00 305,00–443,00

Kã/tkm

–

Kã/ha
Pozn.:

–

–

469,00–572,00 195,06–295,00 305,00–443,00

1)

Pﬁedpokládan˘ v˘nos 1 t/ha
Silnice
3)
Strni‰tû
2)

Tab. 6.3 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
O‰etﬁování luãních porostÛ
Operace
Ukazatel
Potﬁeba práce

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

Jednotka

vláãení

smykování

válení

pﬁísevy

h/t

–

–

–

–

h/tkm

–

–

–

–

h/ha

0,32–0,45

0,30–0,42

0,45–0,75

0,37–0,60

l/t

–

–

–

–

l/tkm

–

–

–

–

l/ha

2,20–3,20

3,20–3,60

2,80–3,80

4,90–5,40

Kã/t

–

–

–

–

Kã/tkm

–

–

–

–

Kã/ha

250,00–300,00

290,00–310,00

290,00–340,00

506,00–530,00
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Technologické systémy pro obhospodaﬁování travních porostÛ

Tab. 6.4 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
Vápnûní luãních porostÛ 1)
Operace
Ukazatel

Jednotka

Potﬁeba práce

h/t

nakládka

pﬁeprava

aplikace

0,02

–

0,05–0,06
2)

h/tkm

–

0,02
0,033)

–

h/ha

0,04

–

0,11–0,12

l/t

0,22

–

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

Pozn.:

1)

0,90–1,00
2)

l/tkm

–

0,11
0,213)

–

l/ha

0,44

–

1,80–2,00

Kã/t

19,70

–

56,70–59,60
2)

Kã/tkm

–

17,50
29,803)

–

Kã/ha

39,40

–

109,00–128,60

2)

Dávka 2 t/ha,

Silnice,

3)

Strni‰tû

Tab. 6.5 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
svaÏit˘ch CHKO– vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
Hnojení luãních porostÛ tuh˘mi minerálními hnojivy 1)
Operace
Ukazatel
Potﬁeba práce

Jednotka
h/t

nakládka

pﬁeprava

aplikace

0,02

–

0,60–0,80
2)

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

h/tkm

–

0,02
0,033)

–

h/ha

0,04

–

0,10–0,16

l/t

0,22

–

l/tkm

–

0,11
0,213)

–

l/ha

0,44

–

1,20–1,90

Kã/t

19,70

–

475,00–760,00
2)

Kã/tkm

–

17,50
29,803)

–

Kã/ha

3,94

–

95,00–152,00

Pozn.: 1) Dávka 0,2 t/ha,

62

6,00–9,50
2)

2)

Silnice,

3)

Strni‰tû

Metodická pﬁíruãka

Tab. 6.6 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
Hnojení luãních porostÛ tekut˘mi statkov˘mi hnojivy 1)
Operace
Ukazatel
Potﬁeba práce

Jednotka
h/t

nakládka

pﬁeprava

aplikace

0,02

–

0,009–0,012
2)

Jednotková
spotﬁeba nafty

Jednotkové
pﬁímé náklady

Pozn.:

h/tkm

–

0,01
0,033)

–

h/ha

0,40

–

0,18–0,24

l/t

0,16

–

0,116–0,127
2)

l/tkm

–

0,12
0,353)

–

l/ha

3,20

–

2,90–3,80

Kã/t

27,40

–

11,23–11,80
2)

Kã/tkm

–

13,60
40,803)

–

Kã/ha

548,00

–

280,00–370,00

1)

Dávka 20 t/ha,
Silnice,
3)
Strni‰tû
2)

63

64

Pozn.:

–

–

510,60–560,00 225,00–340,00

37,50–85,00

2)

2,30–2,70

42,60–70,00

Odpis skladu 30 rokÛ
Odpis skladu 25 rokÛ
3)
Silnice
4)
Strni‰tû

1)

Kã/ha

Jednotkové Kã/t
pﬁímé
Kã/tkm
náklady

5,50–5,80

–

–

l/ha

0,38–0,67

0,46–0,72

Jednotková l/t
spotﬁeba
l/tkm
nafty

0,25–0,40

0,54–0,60

–

0,04–0,10

h/ha

0,04–0,07

obracení

–

h/t

Potﬁeba
práce

seãení

h/tkm

Jednotka

Ukazatel

–

58,00–121,00

1,30–1,50

–

0,30–0,45

0,12–0,15

–

0,02–0,05
3)

3)

96,00

–

23,203)
69,004)
–

24,00

0,20

–

0,05

0,04

–

0,01

296,00

–

74,00

2,40

–

0,60

0,35

–

0,08

212,00

–

53,00

3,30

–

0,80

0,20

–

0,05

vykládka uskladÀování dusání

–

–

0,12
0,354)

–

–

0,01
0,034)

–

pﬁeprava

Operace
sbûr
a nakládka

270,00–380,00 290,00–364,00

–

54,00–126,70

2,70–3,20

–

0,54–1,10

0,25–0,40

–

0,05–0,13

shrnování

SklizeÀ zavadl˘ch pícnin sbûracím návûsem do siláÏního Ïlabu

228,001)–272,002)

–

57,00 –68,002)

1)

–

–

–

–

–

–

zakr˘vání folií
+ odpis Ïlabu

Tab. 6.7 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ pro technologické systémy obhospodaﬁování
TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
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Pozn.:

0,54–0,60

–

510,00–560,00

Kã/tkm

Kã/ha

42,60–70,00

5,50–5,80

l/ha

Kã/t

–

l/tkm

0,46–0,72

h/ha

l/t

225,00–340,00

2)

–

37,50–85,00

2,30–2,70

–

0,38–0,67

0,25–0,40

–

0,04–0,10

obracení

Plnûní do vaku, vãetnû nákladu na vak
Silnice
3)
Strni‰tû

1)

Jednotkové
pﬁímé
náklady

Jednotková
spotﬁeba
nafty

0,04–0,07

–

h/t

Potﬁeba
práce

seãení

h/tkm

Jednotka

Ukazatel

SklizeÀ zavadl˘ch pícnin sbûracím návûsem do vaku

270,00–380,00

–

54,00–126,00

2,70–3,20

–

0,54–1,10

0,25–0,40

–

0,05–0,13

shrnování

290,00–364,00

–

58,00–121,00

2,20–2,70

–

0,40–0,50

0,12–0,15

–

0,02–0,03

sbûr a nakládka

Operace

2)

2)

2)

–

23,20
69,003)

–

–

0,12
0,353)

–

–

0,01
0,033)

–

pﬁeprava

96,00

–

24,00

0,20

–

0,05

0,04

–

0,01

vykládka

272,002)

–

45,002)

1,50

–

0,25

0,085

–

0,014

uskladÀování 1)

Tab. 6.8 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ pro technologické systémy obhospodaﬁování
TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv

Metodická pﬁíruãka

65

66

Pozn.:

–

510,00–560,00

Kã/tkm

Kã/ha

42,60–70,00

5,50–5,80

l/ha

Kã/t

–

0,46–0,72

l/tkm

l/t

0,54–0,60

h/ha

2)

obracení

–

37,50–85,00

2,30–2,70

–

0,38–0,67

0,25–0,40

–

0,04–0,10

225,00–340,00

Silnice
Strni‰tû
3)
Vãetnû nákladÛ na zastﬁe‰en˘ sklad

1)

Jednotkové
pﬁímé
náklady

Jednotková
spotﬁeba
nafty

seãení

0,04–0,07

–

h/t

Potﬁeba
práce

h/tkm

Jednotka

Ukazatel

SklizeÀ sena sbûracím návûsem

233,00–370,00

–

58,00–185,00

2,50–3,00

–

0,60–1,50

0,25–0,40

–

0,06–0,20

shrnování

240,00–288,00

–

72,00–96,00

1,40–2,00

–

0,35–0,50

0,10–0,12

–

0,03–0,04

sbûr a nakládka

Operace

1)

1)

176,00

–

69,001)
138,002)
–

44,00

0,35

–

0,09

0,08

–

0,02

vykládka

–

–

0,30
0,602)

–

–

0,03
0,062)

–

pﬁeprava

340,003)

–

85,003)

2,40

–

0,60

0,40

–

0,10

uskladnûní

Tab. 6.9 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ pro technologické systémy obhospodaﬁování
TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
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Kã/ha

Kã/tkm

–

37,50–85,00

2,30–2,70

–

0,38–0,67

0,25–0,40

–

0,04–0,10

obracení

–

54,00–126,70

2,70–3,20

–

0,54–1,10

0,25–0,40

–

0,05–0,13

shrnování

–

50,00–114,00

2,40–4,50

–

0,50–1,10

0,20–0,36

–

0,04–0,09

sbûr
a lisování

210,60

–

35,10

1,90

–

0,32

0,24

–

0,04

nakládka

Operace

510,60–560,00 225,00–340,00 270,00–380,00 253,00–456,00

–

42,60–70,00

5,50–5,80

l/ha

Kã/t

–

0,46–0,72

l/tkm

l/t

Pozn.: 1) Stacionární baliãka

Jednotkové
pﬁímé
náklady

Jednotková
spotﬁeba
nafty

0,54–0,60

h/ha

0,04–0,07

–

h/t

Potﬁeba
práce

seãení

h/tkm

Jednotka

Ukazatel

SklizeÀ zavadl˘ch pícnin lisem na válcové balíky

1)

1)

1)

–

10,00
23,002)

–

–

0,14
0,502)

–

–

0,02
0,042)

–
1)

1)

1)

–

5,00
11,502)

–

–

0,07
0,202)

–

–

0,01
0,022)

–

210,60

–

35,10

1,90

–

0,32

0,24

–

0,04

246,00

–

43,00

1,80

–

0,30

0,40

–

0,07

210,60

–

35,10

1,90

–

0,32

0,24

–

0,04

pﬁeprava pﬁeprava
vykládka balení 1) uskladnûní
(návûs) (plo‰in.)

Tab. 6.10 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ pro technologické systémy obhospodaﬁování
TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv

Metodická pﬁíruãka

67

68

Jednotkové
pﬁímé
náklady

Jednotková
spotﬁeba
nafty

–

510,00–560,00

Kã/tkm

Kã/ha

42,60–70,00

5,50–5,80

l/ha

Kã/t

–

0,46–0,72

l/tkm

l/t

0,54–0,60

h/ha

0,04–0,07

–

h/t

Potﬁeba
práce

seãení

h/tkm

Jednotka

Ukazatel

SklizeÀ sena lisem na válcové balíky

–

58,00–185,00

2,50–3,00

–

0,60–1,50

0,25–0,40

–

0,06–0,20

shrnování

225,00–340,00 233,00–370,00

–

37,50–85,00

2,30–2,70

–

0,38–0,67

0,25–0,40

–

0,04–0,10

obracení

250,00–413,00

–

82,00–144,00

3,50–4,80

–

1,00–1,60

0,24–0,40

–

0,08–0,14

152,00

–

50,70

1,20

–

0,40

0,18

–

0,06

sbûr a lisování nakládka

Operace

1)

1)

–

–

–
9,401)
23,002)

–

–

16,401)
40,002)

–

–
0,141)
0,502)

–

–

0,02
0,042)

–

152,00

–

50,70

1,20

–

0,40

0,18

–

0,06

pﬁeprava vykládka
(plo‰in.) a uskladnûní

0,221)
0,802)

–

0,03
0,062)

–

pﬁeprava
(návûs)

Tab. 6.11 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ pro technologické systémy obhospodaﬁování
TTP v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO – vyuÏití pro v˘robu objemn˘ch krmiv
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Metodická pﬁíruãka

Tab. 6.12 Orientaãní hodnoty exploataãních, energetick˘ch a ekonomick˘ch ukazatelÛ
pro technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech
LFA a svaÏit˘ch CHKO – mimoprodukãní vyuÏití
O‰etﬁování porostÛ
Operace
Ukazatel

Jednotka

Potﬁeba práce

Jednotková spotﬁeba nafty

Jednotkové pﬁímé náklady

mulãování

h/t

0,05–0,07

h/tkm

–

h/ha

0,41–0,50

l/t

0,50–0,80

l/tkm

–

l/ha

4,00–6,00

Kã/t

55,00–77,00

Kã/tkm

–

Kã/ha

442,00–552,00

Tab. 6. 13 Technologické systémy obhospodaﬁování TTP v horsk˘ch oblastech LFA
a svaÏit˘ch CHKO – mimoprodukãní vyuÏití
SklizeÀ sbûracím návûsem na kompostování
Operace
Ukazatel

Jednotka

Potﬁeba

h/t

0,05–0,06

shrnování

sbûr
a nakládka

0,03–0,04

0,02–0,03

pﬁeprava vykládka
–

uloÏení
na kompost

0,01

0,06

1)

práce

Jednotková

h/tkm

–

–

–

0,01
0,032)

–

–

h/ha

0,40–0,48

0,20–0,28

0,14–0,18

–

0,07

0,42

l/t

0,64–0,70

0,28–0,40

0,25–0,30

–

0,05

0,40

1)

spotﬁeba
nafty

Jednotkové

l/tkm

–

–

–

0,12
0,352)

–

–

l/ha

5,10–5,60

2,20–2,80

2,00–2,20

–

0,35

2,80

Kã/t

50,00–60,00

28,50–38,00

48,00–72,00

–

22,00

54,00

23,20
69,002)

–

–

–

154,00

378,00

1)

pﬁímé

Kã/tkm

náklady
Pozn.:

seãení

Kã/ha
1)
2)

–

–

–

400,00–480,00 230,00–270,00 330,00–430,00

Silnice
Strni‰tû
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Seznam pouÏit˘ch symbolÛ
Bsh

konstrukãní zábûr shrnovaãe [m]

Bz

konstrukãní zábûr stroje [m]

jPNh

jednotkové pﬁímé náklady na hodinu provozního nasazení pouÏité techniky
v pﬁíslu‰né operaci [Kã/h]

jPNha

jednotkové pﬁímé náklady na hektar plochy v pﬁíslu‰né operaci [Kã/ha]

jPNhf

fixní hodinové náklady [Kã/h]

jPNhv

variabilní hodinové náklady [Kã/h]

jPNt

jednotkové pﬁímé náklady na jednotku hmotnosti materiálu v pﬁíslu‰né operaci
[Kã/t]

jPNtkm

jednotkové pﬁímé náklady na jednotku pﬁepravního v˘konu [Kã/tkm]

koW

souãinitel otáãení (0,80–0,95) [–]

ksW

souãinitel svahu (0,75–0,98) [–]

L

pﬁepravní vzdálenost [km]

mm

mnoÏství zpracovaného materiálu [kg]

nB

poãet shrnut˘ch ﬁádek [–]

Pe

efektivní (uÏiteãn˘) v˘kon motoru potﬁebn˘ pro uskuteãnûní operace [kW]

Pj

jmenovit˘ v˘kon motoru [kW]

Ptkm

pﬁepravní v˘kon [tkm/h]

Qh

hodinová spotﬁeba paliva [l/h]

Qha

spotﬁeba paliva na jednotku zpracované plochy [l/ha]

Qt

spotﬁeba paliva na jednotku zpracovaného materiálu [l/t]

Qtkm

spotﬁeba paliva na jednotku pﬁepravního v˘konu [l/tkm]

Sha

zpracovaná plocha [ha]

T

doba práce [h]

Tn

doba nakládky [min]

Tv

doba vykládky [min]

v0

prÛmûrná pﬁepravní rychlost pﬁi jízdû bez nákladu [km/h]

vn

prÛmûrná pﬁepravní rychlost pﬁi jízdû s nákladem [km/h]

vp

prÛmûrná pracovní rychlost [km/h]

Wha

plo‰ná v˘konnost [ha/h]

Wt

hmotnostní v˘konnost [t/h]

Wtd

dopravní v˘konnost [t/h]

y

délková hmotnost [kg/m, t/km]

eB

souãinitel vyuÏití konstrukãního zábûru [–]
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ej

souãinitel vyuÏití jmenovitého v˘konu motoru [–]

w

hektarov˘ v˘nos nebo dávka [t/ha]

Seznam pouÏit˘ch zkratek
AEO

Agroenvironmentální opatﬁení

DJ

Dobytãí jednotka (odpovídá 500 kg Ïivé hmotnosti zvíﬁete)

EAFRD

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund
for Rural Development)

EHS

Evropské hospodáﬁské spoleãenství

EU

Evropská unie

GAEC

Dobré zemûdûlské a environmentální podmínky

HRDP

Horizontální plán rozvoje venkova

CHKO

Chránûná krajinná oblast

k.ú.

Katastrální území

LPIS

Registrace pÛdních blokÛ (Land Parcel Identification Systems)

NP

Národní park

TTP

Trvalé travní porosty

ZPF

Zemûdûlsk˘ pÛdní fond

LFA

Low Favourable Area

BPEJ

Bonitovaná pÛdnû ekologická jednotka

ES

Evropské spoleãenství
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Související zákony
231/1999 Sb. Úplné znûní zákona ã. 334/1992 Sb. o ochranû zemûdûlského pÛdního
fondu, jak vypl˘vá z pozdûj‰ích zmûn.
247/2003 Sb. Úplné znûní zákona ã. 252/1997 Sb., o zemûdûlství jak vypl˘vá z pozdûj‰ích zmûn.
460/2004 Sb. Úplné znûní zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, jak
vypl˘vá z pozdûj‰ích zmûn.
241/2004 Sb. Naﬁízení vlády o podmínkách provádûní pomoci ménû pﬁízniv˘m oblastem a oblastem s ekologick˘mi omezeními.
242/2004 Sb. Naﬁízení vlády o podmínkách provádûní opatﬁení na podporu rozvoje mimoprodukãních funkcí zemûdûlství spoãívající v ochranû sloÏek Ïivotního prostﬁedí
(o provádûní agroenvironmentálních opatﬁení).
441/2005 Sb. Zákon, kter˘m se mûní zákon ã. 252/1997 Sb., o zemûdûlství, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a nûkteré dal‰í zákony.
510/2005 Sb. Naﬁízení vlády, kter˘m se mûní naﬁízení vlády ã. 241/2004 Sb., o podmínkách provádûní pomoci ménû pﬁízniv˘m oblastem a oblastem s ekologick˘mi omezeními, ve znûní naﬁízení vlády ã. 121/2005 Sb.
75/2007 Sb. Naﬁízení vlády o podmínkách poskytování plateb za pﬁírodní znev˘hodnûní v horsk˘ch oblastech, oblastech s jin˘mi znev˘hodnûními a v oblastech Natura 2000
na zemûdûlské pÛdû.
79/2007 Sb. Naﬁízení vlády o podmínkách provádûní agroenvironmentálních opatﬁení.
219/2007 Sb., naﬁízení vlády, kter˘m se mûní naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb., o stanovení zraniteln˘ch oblastí a o pouÏívání a skladování hnojiv a statkov˘ch hnojiv, stﬁídání
plodin a provádûní protierozních opatﬁení v tûchto oblastech.
108/2008 Sb., naﬁízení vlády, kter˘m se mûní naﬁízení vlády 103/2003 Sb. o stanovení
zraniteln˘ch oblastí a o pouÏívání a skladování hnojiv a statkov˘ch hnojiv, stﬁídání plodin a provádûní protierozních opatﬁení v tûchto oblastech, ve znûní naﬁízení vlády
ã. 219/2007 Sb.
Naﬁízení Rady (ES) ã. 1782/2003, kter˘m se stanoví spoleãná pravidla pro reÏimy pﬁím˘ch podpor v rámci spoleãné zemûdûlské politiky, s kter˘m se zavádûjí nûkteré reÏimy podpor pro zemûdûlce.
Naﬁízení Rady (ES) ã. 1290/2005, o financování spoleãné zemûdûlské politiky.
Naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005, o podpoﬁe pro rozvoj venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Naﬁízení Komise (ES) ã. 796/2004, kter˘m se stanoví provádûcí pravidla pro podmínûnost, odli‰ení a integrovan˘ administrativní a kontrolní systém podle naﬁízení Rady
ã. 1782/2003.
Rozhodnutí Rady 2006/144 IES, o strategick˘ch smûrech spoleãenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013).
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III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPÒ
Metodika shrnuje dílãí v˘sledky ﬁe‰ení projektu MZe âR ã. 1G58055 s názvem „Obhospodaﬁování travní porostÛ a údrÏba krajiny v podmínkách svaÏit˘ch chránûn˘ch oblastí
a horsk˘ch oblastí LFA“.
Podle prÛzkumu uskuteãnûného autory metodiky nebyla doposud v âR vypracována
metodika urãená pro praxi, která se zab˘vá pracovními postupy a technologick˘mi
systémy urãen˘mi pro rÛzné zpÛsoby obhospodaﬁování trval˘ch travních porostÛ v horsk˘ch oblastech LFA a svaÏit˘ch CHKO.
V˘znam metodiky zdÛrazÀuje skuteãnost, Ïe horské oblasti LFA zaujímají 14,6 %
zemûdûlské pÛdy.
Novost metodiky spoãívá v tom, Ïe obsahuje postupy, jejich technické zabezpeãení
a orientaãní hodnoty provozních ukazatelÛ stanovené pro podmínky horsk˘ch oblastí
LFA a svaÏit˘ch CHKO.

IV. POPIS UPLATNùNÍ METODIKY
UÏivateli metodiky jsou pracovníci zemûdûlského poradenského systému a zemûdûlské podniky, které hospodaﬁí v horsk˘ch oblastech LFA a ve svaÏit˘ch CHKO.
Metodika bude v ti‰tûné podobû distribuována pﬁes Krajská informaãní stﬁediska zemûdûlsk˘ch podnikÛm v okresech, které patﬁí do horsk˘ch oblastí LFA a svaÏit˘ch
CHKO. V elektronické podobû bude k dispozici na webov˘ch stránkách zpracovatele
(www. vuzt.eu).
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