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SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
PRESENT STATE AND FUTURE OF FARM MACHINERY

Z. Abrham, M.Kovářová
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
Analysis of statistical information about number of machines, farm saturation of agricultural machines. Evaluation of
investments to the agricultural machines, investment possibilities of farms and support politics for investments in agricul-
tural machines. In last few years the considerable increase of investment to the agricultural machines was achieved and the
structure of machinery was improved as well. Analyses of the influence of farm size on agricultural machines requirement.
The machine requirements per area unit in smaller farms is noticeably higher than in large farms. The rate of machine
innovation was increased, but the average age of machinery is still increased. In support of decision making, for farm
management and for consultancy, the objective economic standards  are important.
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Úvod

Zemědělská technika je jedním z klíčových prvků zajiště-
ní a realizaci výrobního záměru. Významnou měrou se podí-
lí i na výrobních nákladech zemědělské produkce. Rozho-
dování o potřebě strojů, způsobu využívání a obnově stro-
jového parku patří k nejvýznamnějším manažerským roz-
hodnutím v zemědělském podniku. Investice do strojů mají
dlouhou dobu návratnosti a špatné rozhodnutí může mít
výrazné dopady na ekonomickou stabilitu zemědělského
podniku. Obnova techniky se často prolíná se zaváděním
nových, modernějších technologických systémů a je tedy
třeba pečlivě současné i výhledové výrobní a technologic-
ké záměry a nezbytnou návaznost nové techniky na ostatní
stroje a zařízení v podniku.

V období transformace a privatizace zemědělských pod-
niků se obnova strojové techniky téměř zastavila. Kromě
problémů s nedořešeným majetkovým vypořádáním byly
hlavními příčinami nepříznivá finanční situace zemědělských
podniků a výrazný nárůst pořizovacích cen strojů. V dalších
letech docházelo postupně ke zvýšení investic do techni-
ky.

Obnova strojů představuje značné investiční nároky. Úro-
veň technického vybavení zemědělských podniků je odra-
zem nejen ekonomické prosperity zemědělských podniků,
ale je výrazně závislá na dotační podpoře investic. Na zlep-
šení investiční činnosti se významnou měrou podílela čin-
nost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu (PGRLF). PGRLF zahájil svoji činnost od roku 1994,
kdy začal poskytovat podporu pro získání úvěrů zeměděl-
skými, lesnickými a zpracovatelskými podniky formou do-
tace úroků a garancí provozních a investičních úvěrů po-
skytnutých komerčními bankami. Od začátku roku 1994 do
konce roku 1998 došlo k výraznému zvýšení objemu inves-
tičních úvěrů z hodnoty 2 497 mil. Kč na úroveň

12 845 mil. Kč. Mezi roky 1998 a 2000 došlo ke stagnaci,
PGRLF se začal potýkat s insolventností svých klientů a
povinností hradit dospělé závazky. Proto přijal opatření
spočívající v redukci poskytnutých garancí, u některých
programů byly zrušeny úplně.

K dalšímu výraznějšímu zvýšení investic do zemědělské
techniky dochází po vstupu ČR do EU, kdy začal program
OP Zemědělství (2004-2006). Tento program umožňuje čer-
pání prostředků z fondů EU formou přímých nenávratných
dotací. Od roku 2007 jsou tyto dotace poskytovány v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV) a to především v rámci
opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků. – zá-
měr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu a záměr
b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu. Podpora je
orientována na tyto hlavní oblasti:

- racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu
skotu, prasat, ovcí, koz, nosnic

- zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy
- rekonstrukce a technologie pro skladování a poskliz

ňové ošetřování rostlinné produkce
- závlahy, fóliovníky, skleníky,
- nosné konstrukce ve vinicích a sadech
- zařízení na spalování biomasy

Materiál a metody
Problémem v oblasti analýzy vybavení a obnovy techni-

ky v zemědělství je nedostatek informací o vybavení pod-
niků zemědělskou technikou a především o využití a stavu
této techniky. V současné době Český statistický úřad (ČSÚ)
sleduje počty zemědělské techniky v rámci 2 druhů statis-
tického šetření:
- AGROCENZUS (desetiletý cyklus - 2000, 2010)
- Strukturální výsledky za zemědělství (2003, 2005, 2007).
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Tato statistická šetření však nemají stejnou metodiku sle-
dování a nemají ani shodnou strukturu a členění sledova-
ných skupin strojů. Oba tyto druhy statistického šetření
poskytují právě pro oblast technického zajištění zeměděl-
ské výroby velice málo ukazatelů.

Pro strukturální šetření v roce 2007 zpracoval VÚZT, v.v.i.
pro ČSÚ návrh úpravy dotazníkového formuláře. Návrh
nové struktury dat byl akceptován a ČSÚ podle tohoto
návrhu realizoval již statistické šetření „Strukturální šetření
ZEM 2007“. Šetření bylo zpracováno k 30.9. 2007 a výsled-
ky jsou publikovány v publikaci ČSÚ 2126-08 „Strukturální
výsledky za zemědělství v roce 2007“.

Dalším významným zdrojem informací pro hodnocení
obnovy zemědělské techniky jsou statistická šetření, která
každoročně zpracovává Sdružení dovozců zemědělské tech-

Výsledky a diskuse
Z analýzy výsledků vyplývá, že v posledních letech do-

chází k významnému zlepšení dodávek nových strojů do
zemědělství. Investice do techniky se orientují především
na výkonné traktory a na navazující mechanizační prostřed-
ky, zajišťující jejich racionální roční využití a dále rovněž na
výkonné sklízecí mlátičky a sklízecí řezačky. Dochází tedy
postupně i k příznivé změně struktury strojového parku
v zemědělství.

Vývoj dodávek těchto strojů od roku 2001 je pro traktory
znázorněn na obr. 1, pro sklízecí mlátičky na obr. 2. a pro
samojízdné sklízecí řezačky na obr. 3.

niky (SDZT). Jedná se o statistické vyhodnocení ročních
dodávek vybraných druhů zemědělské techniky.
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Obr.1: vývoj dodávek traktorů do zemědělství

Obr.2: vývoj dodávek sklízecích mlátiček do zemědělství
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Obr. 4: vývoj struktury traktorového parku v letech 2000 až 2007

Obr.2: vývoj dodávek sklízecích mlátiček do zemědělství

Od roku 2000 dochází rovněž k významné změně struktu-
ry traktorového parku. Nákup nových strojů se orientuje
na vyšší výkonové třídy (nad 60 kW). Celkový počet trak-
torů v resortu klesl za toto období o více jak 11 tisíc kusů.
Na poklesu se podílí především traktory s výkonem do 60

kW, které za toto období zaznamenaly pokles o více jak 23
tisíc kusů. Naopak počet traktorů s výkonem nad 60 kW
vzrostl o 12 tisíc kusů. Vývoj struktury traktorového parku
je znázorněn na obr. 4.
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Obr. 5: struktura traktorového parku a podíl strojů ve stáří do 10 let (rok 2007

Z výsledků sledování lze rovněž vyhodnotit strukturu
traktorového parku a tendence obnovy traktorového par-
ku. Výsledky jsou uvedeny v grafu na obr. 5. Z grafu je
zřejmé, že investice v posledních 10 letech v oblasti trakto-
rového parku plynou především do vyšších výkonových
tříd. Podíl strojů mladších 10 let je u nižších výkonových
tříd v průměru menší než 8 %, u výkonové třídy 60 - 99 kW
je však již 17,5 % a u výkonové třídy nad 99 kW je již více
jak 41 %.

Hlavní část investic do techniky se orientují především
na výkonné traktory, sklízecí mlátičky a řezačky, začínají se
však rozšiřovat i investice do dalších technologických sys-
témů (např. zpracování půdy, založení porostu, ochrana
rostlin) a rovněž investice do nových technologických
oblastí multifunkčního zemědělství (péče o krajinu, zpraco-
vání a využití biomasy, obnovitelné zdroje energie).

Po transformaci zemědělství se významným způsobem
změnila nejen vlastnická struktura zemědělských podniků,
ale došlo i k výrazným změnám v jejich velikosti (výměře
obhospodařované zemědělské půdy). Ze sledování vyplý-
vá, že to má i významné dopady do potřeby zemědělské
techniky. U právnických osob (průměrná výměra 844 ha
z.p.) připadá 14,3 traktorů na 1000 ha z.p., u fyzických osob
(průměrná výměra 28 ha z.p.) je to 46,7 traktorů na 1000 ha
z.p. – viz graf na obr. 5.

V grafu na obr. 6 jsou tyto rozdíly v potřebě strojů uve-
deny v členění podle výkonových tříd. Z grafu je zřejmé, že
u nižších výkonových tříd jsou tyto rozdíly ještě výrazněj-
ší. Např. počet traktorů do 40 kW je u právnických osob
1,27 na 1000 ha z.p., ale u fyzických osob je to 12,56. U
výkonových tříd nad 40 kW je rozdíl počtu traktorů již po-
někud nižší, u právnických osob je těchto traktorů 13,04 na
1000 ha z.p., u fyzických osob je počet traktorů 34,12 na
1000 ha z.p.

Podobné rozdíly se nechají vysledovat i u přípojných
mechanizačních prostředků. Vybrané údaje výměry na spe-
cifikovanou jednotku jsou uvedeny v tabulce 1.

Z těchto rozborů se dá usuzovat, že potřeba strojů
v podnicích fyzických osob je tedy z důvodů velikosti těch-
to podniků výrazně vyšší než u právnických osob a rovněž
lze usuzovat, že jejich využití je tedy v podnicích fyzických
osob výrazně nižší. Nižší využití traktorů se může negativ-
ně projevit ve vyšších provozních nákladech strojů a sou-
prav.

Závěry
Analýza vývoje vybavení podniků zemědělskou techni-

kou naznačuje, že v řadě oblastí byla již potřeba strojů na-
plněna a při postupné obnově novou výkonnější techni-
kou lze očekávat pokles počtu strojů. Přes zlepšení investic
do techniky v posledních letech se však stále projevuje
dlouholetý výpadek v racionální obnově techniky. Tempo
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Výměra z.p. na specifikovanou 
jednotku 

  
Název  

specifikované 
jednotky 

Jednotka 
Právnické 

osoby 
Fyzické 
osoby 

a 1 4 5 6 

Pluhy počet radlic ha.radl-1 77,3 15,1 

Kypřiče a kombinátory pracovní záběr (m) ha.m-1 80,0 22,8 

Rotační žací stroje pracovní záběr (m) ha.m-1 145,4 32,0 

Secí stroje pracovní záběr (m) ha.m-1 113,5 22,3 

Rozmetadla tuhých 
minerálních hnojiv 

užitečná hmotnost 
(t) ha.t-1 244,9 65,9 

Rozmetadla hnoje a 
kompostu 

užitečná hmotnost 
(t) ha.t-1 77,5 27,8 

 

Tabulka 1: Výměra obhospodařované zemědělské půdy na specifikovanou jednotku

obnovy techniky se zlepšilo, přesto lze odhadnou, že prů-
měrné stáří strojového parku se zvyšuje a to může mít nega-
tivní dopady na technický stav strojů a technologických
linek, na jejich provozní spolehlivost, ekologické aspekty
výroby a rovněž na provozní náklady strojů a na ekonomi-
ku výroby.

Ukazují se výrazné rozdíly ve vybavení a potřebě strojů
v závislosti na velikosti zemědělského podniku. Dá se tedy
předpokládat, že využití nových strojů u malých zeměděl-
ských podniků je nižší a důsledkem jsou vyšší provozní
náklady. Vzhledem k tomu, že stroje jsou pořizovány
s výraznou podporou z veřejných zdrojů, bylo by vhodné
do rozhodování o poskytnutí dotací zahrnout i hledisko
využití stroje a návratnosti investice. Obnova zemědělské
techniky je často poznamenána nedostatkem kvalitních in-
formací pro rozhodování a její řízení bývá intuitivní.

Pro podporu rozhodování v této oblasti jsou ve VÚZT
zpracovávány a pravidelně aktualizovány normativy. Nor-
mativy jsou pro uživatele ze zemědělské praxe i pro pora-
denské služby volně přístupné formou poradenských a ex-
pertních systémů na webové stránce www.vuzt.cz.

Příspěvek byl zpracován na základě výsledků řešení vý-
zkumného záměru MZE 0002703102 „Výzkum efektivního
využití technologických systémů pro setrvalé hospodaře-
ní a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmín-
kách českého zemědělství“.
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Abstrakt:
Analýza statistických informací o počtech strojů, vybavení zemědělských podniků technikou. Hodnocení investic do
zemědělské techniky, investičních možnosti zemědělských podniků a opatřeni resortu k podpoře investic do techniky.
V posledních letech došlo k výraznému zvýšení investic do zemědělské techniky a rovněž dochází ke zlepšení struktury
strojového parku. Hodnotí se vliv velikosti podniku na potřebu zemědělské techniky. V menších zemědělských podnicích je
potřeba strojů na jednotku výměry podniku výrazně vyšší než ve velkých zemědělských podnicích. Tempo obnovy strojů
se zvýšilo, přesto lze odhadnou, že i nadále dochází ke zvyšování průměrného stáří strojového parku. Na podporu rozhodo-
vání, pro management zemědělských podniků i pro poradenství, jsou významné objektivní ekonomické normativy.

Klíčová slova: zemědělská technika, využití a obnova, investice, statistika
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