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Úvod

VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH
SELECTED  CARE  PROCEDURES OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS

Výroba a získávání pevných biogenních paliv

Výroba tekutých biopaliv

Výroba bioplynu

In the paper is presented manners soil management in mountain and in manufactory unfavorable regions and major goals
research in European union (EC). Research logisticians bio materials and experimental – evolutionary work on technologies
and technology for these areas. Mentioned are our research at evaluation progress care of soil and growths at economy on
arable and grass - covered soils in mentioned production regions. Are mentioned recommended procedures economy, care
of soil and growths and recommended against - erosive mesure to remedy on agricultural soils in mountain and low
mountain regions. Technology and against - erosive measure on arable soil at choice products in unfavourable conditions.
Examples of work practices, machine lines for management of land and stands, accompanied by calculations of costs and
fuel consumption.

Hlavním cílem výzkumných úkolů v EU je výroba bioma-
sy v horských oblastech.

Především jsou výzkumně zkoumány a sledovány násle-
dující postupy zdrojů biomasy:
- Výroba a získávání z těchto zdrojů pevných biogenních

paliv,
- Výroba tekutých biopaliv,
- Výroba bioplynů.

V oblasti péče o zemědělskou půdu v horských oblas-
tech budou a již jsou, vzhledem ke snižování celkové země-
dělské produkce obilovin a dalších potravinářských plodin
v EU i u nás, orientovány a redukovány postupy na dočas-
né či trvalé převádění půd do travních porostů, pěstování
víceletých travin a pícnin, odpovídajících energetických a
průmyslových plodin (řepka, kukuřice, konopí, len aj.), pěs-
tování dalších rostlin a dřevin jako zdroje biomasy pro ener-
getické, farmaceutické a jiné zpracování. V neposlední řadě
pak bude určitá část zemědělské půdy v uvedených oblas-
tech zalesňována nebo ponechána ladem. Z uvedených
podmínek vyplývá, že také péče o půdu bude tomuto vý-
voji a struktuře pěstování plodin s nižšími vstupy přizpů-
sobena. Nebudou proto prováděny nebo budou význam-
ně omezeny technologické postupy a operace péče o půdu
prováděné při intenzivním pěstování zemědělských plodin.
Postupy péče se zredukují na nutnou ochranu půdy a po-
rostů na ní, tak aby nedošlo k degradaci půdy a trvalému
poškození fauny a flóry i životního prostředí v těchto vý-
robních oblastech.

Výzkumným a vývojovým projektům v této oblasti se
usilovně věnují zejména evropské státy alpské oblasti. V
těchto zemích mají stanoveny hlavní výzkumné cíle zejmé-
na při získávání biomasy z uvedených oblastí.

Hlavním a tradičním zdrojem horských a podhorských
oblastí je především dřevo, více jak polovina těchto oblastí
je pokryta lesem. Dřevo jako tradiční palivo a surovina ven-
kovských oblastí je zvláště se stoupající cenou fosilních
paliv významnou alternativou zdroje energie pro vytápění.
Podle plánu Evropské komise pro využití biomasy z prosince
2005 je cílem snížení závislosti na fosilních zdrojích energie
ze 48% na 40% a zdvojnásobení obnovitelných zdrojů. Jako
zdroj budou nabývat na významu nejen technologie na zís-
kávání biomasy z lesnické výroby, ale i energetické využití
zemědělské biomasy tzv. energie z hektaru půdy a biogenní
odpad a vedlejší výrobky ze zemědělské činnosti.

Podle směrnic Evropské Unie z roku 2003 je určitý podíl
biopaliva do motorových paliv závazný pro všechny člen-
ské státy a musí se přimíchávat do roku 2010. To vytváří
podmínky pro technologie pěstování energetických plodin
tj. i zpracovatelských technologií zejména z řepkového ole-
je a dalších olejnin v uvedených oblastech, ale i další nové
technologie zpracování celých rostlin pěstovaných v těchto
oblastech. Motorová paliva 2. generace mají být do roku
2020 cenově výhodněji vyráběna než fosilní paliva.

V minulosti byl pro získávání bioplynů zužitkován pře-
devším zvířecí odpad, nyní je upřednostňováno a rozšiřo-
váno využití rostlinné biomasy zejména z kukuřice a dal-
ších rostlin. Takto získaná alternativní energie bude využi-
ta především pro topné účely a sušení. Důležitá je v této
oblasti optimalizace zásobení surovinami a zpracovávání
odpadu tak, aby byla zaručena vysoká energetická účin-
nost procesů, která jedině zaručí efektivnost a ziskovost
tohoto zdroje energie.
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Výsledky a diskuse

Materiál a metody

Doporučené postupy hospodaření a protierozní opatření
na půdách v horských a podhorských oblastech:

Mulčování travních porostů

Doporučené technologie a protierozní opatření na
orné půdě:

Protierozní organizační zásady jsou:
- včasný výsev plodin,
- výsev víceletých pícnin do krycí plodiny,
- posun podmítky mimo období přívalových dešťů,
- zařazení bezorebně setých meziplodin do osevního po-

stupu,
- rozmístění plodin podle stupně ohroženosti pozemků.

Pokusy byly zaměřeny zejména na agrotechnickou a me-
chanizační stránku postupů při hospodaření a ošetřování
porostů na pozemcích s ornou a zatravněnou půdou. Byla
posuzována také energetická náročnost a celkové náklady
na postupy a použité technologické vybavení. Dalším cí-
lem bylo vyhodnotit i vliv postupů hospodaření na stav
půdy, erozi a povrchový odtok na základě odběrů a rozboru
vzorků a měření.
Mezi pokusné varianty hospodaření zařazeny následující
postupy:
- pěstování řepky a dalších technických plodin

(len,konopí, okopaniny, topinambur aj.)
- zatravněná orná půda zvolenými jetelotravními směsmi,
- řízený úhor s ozeleněním meziplodinami,
- úhor s využitím samoozelenění,
- zakládání biokoridorů a protierozních pásů,

Na uvedených variantách byly ověřovány pracovní po-
stupy zakládání a ošetřování porostů a

nakládání s vyprodukovanou biomasou a produkty.
Víceleté pokusy byly hodnoceny s ohledem na postupy

hospodaření zejména při mechanizované péči o půdu se
sníženou produkcí.

Možná protierozní opatření v horských a podhorských
výrobních oblastech jsou:

- organizační
- agrotechnická
- technická

Při mulčování porostů na ladem ležící orné půdě, loukách
a pastvinách se vzrostlá biomasa seče, drtí a rozprostírá na
široko a zetlí na téže ploše. V tomto případě se provádí tzv.
plošné kompostování. K mulčování vzrostlého porostu na
loukách a pastvinách by se mělo podle odborníků z oblasti
agrotechniky přistupovat vždy koncem června, druhé zpra-
cování by potom mělo přijít v srpnu až září u silně zapleve-
lených pozemků. U suchých a polosuchých travních po-
rostů by měl postačit pouze jeden roční mulčovací řez v
září.

Podle řady autorů zabývajících se agrotechnickou pro-
blematikou by měly být plochy ležící ladem alespoň jednou
v roce posekány nebo mulčovány. Nejen z hlediska potla-
čení rozšiřování plevelů, ale i z důvodu péče o krajinu, pro-
tože zanedbané plochy značně hyzdí krajinu. Stanovení lhů-
ty pro mulčování je závislé na druhu rostlin používaných
pro ozelenění a na plevelech před jejich generativním mno-
žením. Převážně je doporučováno mulčování v červnu a
červenci. Mimo orných půd ležících ladem měly by být také
louky a pastviny extenzivně obhospodařované nebo ne-
využívané alespoň minimálně ošetřeny, protože jinak drn

rychle a trvale degeneruje a neplní svoji funkci (BRANT V.
et al.2003). Střední mechanická péče o tyto plochy spočívá
ve smykování a válcování v předjaří, nedoporučuje se však
již tradiční vláčení bránami protože poškozuje drn a mladé
rostliny. Posečení je nutné jednou za rok při extenzivní pas-
tvě popř. minimálně v jednom mulčování. Náklady na tyto
operace by celkem neměly přesáhnout 1000 - 1500 Kč/ha.
Tyto operace jsou však důležité a potřebné pro udržení
typické vegetace luk a pastvin. Při zanedbání těchto opera-
cí, by na většině těchto ploch proběhlo stádium vytváření
náletu, které by vedlo k zaplevelení a neřízenému zalesně-
ní. Postupy mulčování například široko-záběrovými mulčo-
vači kladívkového nebo srpového či talířového typu při
ošetření porostů ladem a pro likvidaci odpadní rostlinné
hmoty jsou výkonné, mají však také některá rizika a nevý-
hody na které je potřeba uživatele upozornit. Jedná se pře-
devším o možné nepříznivé vlivy na složení porostů vlivem
vyležení a snížení odolnosti některých kulturních rostlin.
Tyto vlivy, které mají trvalejší účinky je proto potřebné dů-
kladněji výzkumně i prakticky sledovat. Problematika opa-
kovaného mulčování biomasy na půdách ponechaných la-
dem je v poslední době proto odborníky přehodnocována
a diskutována vzhledem k uvedeným negativním účinkům
tohoto postupu například na půdu (zvýšení obsahu a vy-
plavování nitrátů) (ŠANTRŮČEK J. et, al.2000) a na složení
porostů (zvýšení podílů nežádoucích plevelných druhů
v porostech) možnosti zvýšení erozních vlivů. Mulčovače
kladívkového či cepového typu s vysokými pracovními
rychlostmi poškozují více mikroflóru a faunu. Mulčovací
stroje by měly proto být vybaveny i zařízeními pro plašení
zvěře. Náklady a spotřeba paliva na stroje a linky pro ošet-
řování porostů sečením a mulčováním v horských a výrob-
ně nepříznivých oblastech jsou znázorněny na grafu Obr.1.

Vliv ochranného obdělávání na povrchový odtok a
ztráty půdy erozí

Vzhledem k vymezování území ČR na oblasti intenzivní a
zemědělské výrobě méně příznivé (LFA) nelze všechny půdy
v uvedených oblastech převést do trvalých travních po-
rostů nebo je zalesnit. Z hlediska socioekonomického bude
nutné provozovat i v těchto výrobních oblastech zeměděl-
skou výrobu a pěstovat i plodiny, které by bez důsledné
protierozní ochrany nebylo možné v těchto podmínkách
pěstovat. Jsou to především širokořádkové plodiny (kuku-
řice, brambory, krmná řepa), ale i tradiční obiloviny
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Doporučené protierozní technologie při pěstování plo-
din:
Pěstování kukuřice a slunečnice:
- zasetí protierozních obilních pásů po vrstevnicích při

menším erozním ohrožení s odstupy 20-40m,
- současné setí a ochranné podplodiny při tradiční orbě,

ozimé žito se seje do každého druhého meziřadí, nedo-
statečná je protierozní účinnost po 1 měsíc od zasetí,

Pěstování řepky ozimé a obilnin:
Při pěstování řepky ozimé a obilnin jsou protierozní opat-

ření potřebná zvláště při tradičním zpracování půdy před
výsevem. Možné jsou následující způsoby opatření:
- setí ozimé řepky do mulče (např. porostem jílku umrtve-

ném chemicky) kotoučovým secím strojem,
- setí ozimé obilniny po obilnině nebo řepce s využitím

mělké podmítky kypřiči (potlačení vzešlých plevelů a
výdrolu před setím neselektivními herbicidy je nutné),

- zvýšení účinku protierozního podrcením slámy před
plodiny s rovnoměrným rozptylem (nutná je ochrana
proti houbovým chorobám),

- setí jarních obilnin a luskovin po obilnině nebo řepce
bez orby s využitím strniskové meziplodiny.

Pěstování brambor:
- nahrazení orby kypřením (zajistí dostatek rostlinného

materiálu) a sázení brambor do zkypřeného mulče (do-
poručeno na svazích do 5% sklonu, v osevním postu-
pu s orbou 1x za 4-5let),

- mulčování slámou po obilnině  (ponechán pozemek
přes zimu, na jaře zpracován kypřením před výsadbou,
jarní aplikace kejdy a tuhých minerálních hnojiv),

- výsadba do meziplodiny zaseté na podzim ( např.žito,
zaoraný jetel apod.),

- hrázkování meziřadí brambor (omezuje povrchový od-
tok , po kultivaci nutné hrázkování specielním strojem,
doporučeno na svahy do 7% a délky 300m)

Veškerá výše uvedená opatření musí splňovat Zásady
správné zemědělské praxe  (dle  nařízení vlády č.241/2004Sb.
a novelizace č. 121/2005 Sb.).

Příklady pracovních postupů a strojních linek při péči o
půdu v horských a podhorských oblastech.

Protierozní agrotechnické zásady jsou založeny na mi-
nimalizaci časového úseku kdy je půda bez vegetačního
pokryvu.

V tabulkách 1 a 2 jsou znázorněny příklady pracovních
postupů a doporučených strojních linek při péči o půdu a
ošetření porostů produkčních plodin i pěstování některých
energetických a dalších rostlin a plodin. Tyto rostliny udr-
žují půdu v horských a dalších nepříznivých oblastech
v udržitelném a setrvalém stavu pro budoucí zemědělskou
hospodářskou činnost.

Náklady a spotřeba paliva na pracovní postupy péče o
orné půdy v horských a podhorských oblastech zahrnující
přípravu půdy, založení porostu a ošetření vybraných plo-
din minimalizovanými nebo konvenčními postupy jsou zná-

zorněny a porovnány na grafu Obr.2 Byly analyzovány i
pracovní postupy zakládání a ošetřování energetických a
půdoochranných plodin na orných půdách a zakládání a
převádění orných půd do úhorů a trvalých travních poros-
tů. Řízený úhor řada autorů považuje za optimální pro uvá-
dění orné půdy do klidu, protože přirozený úhor by způso-
bil silné zaplevelení s velkými riziky. Zakládání a udržování
černého úhoru je pro účely uvedení půdy do výrobního
klidu méně vhodné protože je nutné jej několikrát v průběhu
vegetačního období zpracovávat technikou na zpracování
půdy se zvýšenými náklady a možným nebezpečím eroze
půdy. Pro krátkodobý řízený úhor jsou vhodné jednoleté
rostliny, které jsou v zeleném stavu zapraveny do půdy
(hnojení na zeleno), např. hořčice, pohanka a svazenka

Závěry

Správné hospodaření na půdě v horských a podhorských
oblastech znamená mimo péče o půdu a porosty také údrž-
bu krajiny a ochranu životního prostředí. Dočasné či trvalé
převádění orných půd v těchto oblastech do travních po-
rostů, pěstování víceletých travin a pícnin, odpovídajících
energetických plodin na těchto půdách. Řádná péče a ošet-
řování nevyužívaných ploch zemědělské půdy je nezbytná
jak z hlediska péče o krajinu, zachování fyzikálních vlast-
ností a úrodnosti půdy i biotopu na ní, v neposlední řadě
přispívá i k regulaci vodního režimu a výrobě biomasy. Při-
tom je důležité mít na zřeteli jak ekonomická, tak i ekologic-
ká hlediska při zachování úrodnosti a ochrany půdního fon-
du.

Přínosem pro praxi při rozhodovacích činnostech mana-
gementu podniků by měly být a přispět i uvedené výzkum-
né poznatky, doporučené metody a pracovní postupy hos-
podaření na půdách v horských a podhorských oblastí,
výpočty nákladů na postupy a strojní linky, jejich energe-
tické náročnosti a potřeby práce při hospodaření a ošetřo-
vání půdy v těchto výrobně nepříznivých podmínkách.
Uvedené poznatky by měly přispět k lepší informovanosti
a orientaci podnikatelských subjektů při výběru i uplatnění
technologií, postupů i strojního vybavení pro oblast péče
a využití zemědělské půdy i produkce v ekonomicky a eko-
logicky přijatelných mezích.

Zemědělským podnikům v těchto výrobních oblastech
se rozšiřuje prostor k lepšímu využití zakoupené specielní
techniky nejen při péči o půdu a porosty, ale i při údržbě
krajiny, při výrobě nových netradičních produktů, zhodno-
cování a využití rostlinné hmoty apod. Nutným předpokla-
dem jsou však udržitelné náklady i investiční riziko při vyš-
ším provozním nasazení techniky ve více provozních ob-
lastech za současné přiměřené nutné finanční podpory této
činnosti regionálními, státními i unijními orgány
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Jednoleté
plodiny,řepka olejná,

slunečnice aj.

Jednoleté
plodiny,hořčice, jetel,

luskoviny

Víceleté  plodiny,
vojtěška aj.

Průmyslové
plodiny,len, konopí,
oves, pohanka aj. 

Jednoleté
plodiny,řepka olejná,

slunečnice aj.

Plodiny na zelené
hnojení,hořčice bílá,

jetel, luskoviny aj.
 

Prúmyslové
plodiny,len přadný,

konopí, oves, pohanka
aj.

Travní směsi
konzervační,

kostřava,
lipnice,psineček, jetel

Zakládání,ošetření
porostů  pro

energetické účely. 

Zakládání porostů
plodin na krmení a

zelené hnojení 

Zakládání porostů
plodin na krmení  

Zakládání porostů
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Tab. 2 : Péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech minimalizovanými postupy
Název pracovního postupu: Zakládání porostů plodin na krmení a zelené hnojení
Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Druh půdy : Hlinito-písčitá
Plodina příklad: Hořčice, jetel, vojtěška, luskoviny
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na operace při zpracování půdy a zakládání porostů a ošetřování orné půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění 

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 
Postřik herbicidy bez ceny postřiku 
Roundap 2 l.ha-1 (postřikovač, 
cisterna na vodu) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Hardi  2,0 200 

Podmítka mělká 
opakovaná mělká podmítka 2x 
(talířový podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, Cífer  
pracovní záběr 6 m 

8,2 +7,7 440+410 

Setí rozmetadlem 10 kg.ha-1 bez 
ceny osiva 

Traktor 2x4, 75 kW 
Rozmetadlo Amazone ZAU 18  2,8 180 

Podmítka mělká 
opakovaná mělká podmítka 
(radličkový nebo talířový podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, Cífer 
Radličkový kypřič Horsch Phantom 
pracovní záběr 6 m 

8,2 +7,7 440+410 

Opakované setí rozmetadlem bez 
ceny osiva 

Traktor 2x4, 75 kW 
Rozmetadlo Amazone ZAU 18  2,8 180 

Opakovaný postřik herbicidy bez 
ceny postřiku Roundap 0,8 l.ha-1 

(postřikovač, cisterna na vodu) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Hardi  2,0 200 

Podmítka mělká 
(radličkový nebo talířový podmítač) 

Traktor 4x4, 140 kW 
Talířový kypřič Dowlands, Disc profi, Cífer 
Radličkový kypřič Horsch Phantom 
pracovní záběr 6m 

7,7 410 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  49,1 2870 
 

Tab. 3: Zpracování a péče o orné půdy v horských a podhorských oblastech konvenčními postupy
Název pracovního postupu: Zakládání porostů plodin na krmení a zelené hnojení
Výrobní oblast: bramborářská, pícninářská
Druh půdy : Písčito-hlinitá
Plodina příklady: Hořčice bílá, jetel, vojtěška, luskoviny aj.
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na operace zakládání porostů a ošetřování orné půdy

Pracovní operace 
Technické zajištění  

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 
Orba střední na podzim 
(pluh otočný) 

Traktor Case 7250 
Pluh Evropa 2,6 m 26,2 1200 

Úprava oranice smykováním 
(smyky + brány) 

Traktor Case 7230 140 kW 
agregát smyk a brány 10 m 4,0 160 

Setí na široko rozmetadlem 
bez ceny osiva 

Traktor Z 7245  
rozmetadlo Amazone 2,8 180 

Podmítka +opakovaná mělká 
podmítka 
(talířový podmítač) 

Traktor CASE 7250  
Talířový (diskový) podmítač PH 2-020 15,3 850 

Opakované setí rozmetadlem bez 
ceny osiva 

Traktor Z 7245  
Rozmetadlo Amazone  2,8 180  

Podmítka mělká 
(talířový podmítač) 

Traktor JD 7800 
Talířový podmítač 4,5 m 7,7 410 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  58,8 2980 
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