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Úvod

DOPRAVA PŘI SKLIZNI CUKROVKY
TRANSPORT DURING SUGAR BEET HARVEST

In order to evaluate the transport process during sugar beet harvest there were selected exploitative (unit necessity of
labour), energy (unit consumption of diesel oil) and economic (unit direct costs) indicators related to the unit of harvested
and transported material (h/t, l/t, CZK/t). In view of the fact, that some of the sugar beet harvesters ensure loading of
transport means, possibly also the sugar beet transport to a roadside storage places and its unloading, there was included
into the evaluation of transport process also the harvest itself. In the course of harvest there were evaluated six working
procedures. From the evaluation results of direct costs per 1 ton of harvested roots, it is evident, that at the yield of
harvested sugar beet roots 50 t/ha, it is not any important difference among the particular working procedures. The costs
move from 109 up to 129 CZK/t. The differences are more significant in the unit consumption of diesel oil. This consumption
makes 1,02 up to 1,68 litre/t. The most significant differences are in unit necessity of labour, namely 0,018 up to 0,102 h/t. The
working procedure using a combined harvester was the most advantageous in all evaluating indicators. For the transport of
sugar beet from harvesters to a roadside storage places there are suitable transport means tractor tilting sets equipped by
radial tyres, which achieve at average hauling distance 0,5 km in the field and 0,5 km on field path the following particular
indicators : 32 – 50 CZK/t, 0,59 – 0,81 l/t and 0,043 – 0,05 h/t. For the transport of sugar beet from roadside storage places to
the sugar factories are used above all automobile transport sets with effective weight 20 000 kg, or tractor semi-trailer units
with speed limit 40 km/h and higher with effective weight 20 000 -25 000 kg, which show the lowest values of assessed
indicators. In the article there were used the results of project solution of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic
No. IG 46038 „Mechanization and technological systems of sugar beet growing.

Nezbytnou součástí výrobního procesu v zemědělství je
doprava. Její význam a vliv na spotřebu práce, spotřebu
energie, především motorové nafty a na přímé náklady se
projeví zejména při sklizni produktů rostlinné výroby. Vzhle-
dem k množství materiálu přepravovaném při sklizni cuk-
rovky, které je dáno vysokými hektarovými výnosy, je vliv
dopravy na tyto ukazatele výrazný.

Při dopravě cukrovky se projeví specifika zemědělské
dopravy, která ji odlišují od dopravy v ostatních odvětvích
národního hospodářství. Podle ŠPELINY (1988), SEUFER-
TA a BERNHARDA (2001) a SYROVÉHO (2008) jsou to
zejména : Velké množství různých druhů přepravovaných
materiálů, biologická činnost značné části materiálů, ploš-
ný charakter, různé přepravní podmínky, (jízda po silnici,
polní cestě, v terénu), sezónnost, většinou jednosměrné
materiálové toky, ložné operace uskutečňované na různých
místech, často i za jízdy apod.

V České republice se v zemědělství ročně přepraví asi
100 mil. tun nejrůznějších materiálů, spotřebuje se při tom
téměř 120 mil. litrů motorové nafty a vynaloží se 10,5 mld kč
přímých nákladů.

Okopaniny (cukrovka a brambory) se na celkovém množ-
ství materiálu přepraveném v zemědělství ČR podílejí 6,7 %,
na spotřebě motorové nafty 12,2 % a na přímých nákladech

vynaložených na dopravu 18,2 % (GERNDTOVÁ a kol.,
2007). Z celkového množství okopanin přepravených při
sklizni v ČR tvoří 72 % cukrovka a 28 % brambory. Z analý-
zy zemědělské dopravy v NSR, kterou uskutečnili BERN-
HARD a WEISE (2001), vyplývá, že v Německu se podílejí
okopaniny na celkovém množství materiálu přepraveném v
zemědělství 12,4 % .

Hlavní část materiálu (83 %) se přepraví v ČR v rámci
dopravy vnitřní (vnitropodnikové) tj. dopravy, která zabez-
pečuje toky materiálů na území zemědělského podniku. Na
této dopravě se sice podílejí okopaniny (cukrovka a bram-
bory) pouze 1,6 %, ale na přímých nákladech již 3,8 %.

Daleko výraznější je podíl dopravy okopanin v dopravě
vnější (mimopodnikové), která zajišťuje pohyb materiálu
spojený se zásobováním a odbytem výrobků. Tady se oko-
paniny podílejí na celkovém množství přepravovaného
materiálů 31,4 %, na spotřebě motorové nafty 27,1 % a na
přímých nákladech na dopravu 38,8 %. Produkce cukrovky
v ČR závisí především na spotřebě cukru. Ta je v ČR 400 až
450 tis. tun. Tuto spotřebu lze zajistit pěstováním cukrovky
na ploše 50 až 60 tis. ha při cukernatosti 16 % a výnosu
bulev 50 až 55 tun z hektaru.

Do způsobu řešení dopravy cukrovky a výše nákladů
vynaložených na tento dopravní proces významně zasáhla
rozsáhlá restrukturalizace cukrovarnického průmyslu. Z 52
cukrovarů, zpracovávajících cukrovku v roce 1989 se jejich
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Výsledky

Metoda

počet snížil na 7. To přineslo podstatný nárůst přepravních
vzdáleností a s tím spojených nákladů na dopravu cukrov-
ky.

Pro hodnocení dopravního procesu při sklizni cukrovky
byly stanoveny základní exploatační, energetické a ekono-
mické ukazatele. Z exploatačních ukazatelů byla vybrána
spotřeba práce připadající na jednotku hmotnosti doprave-
ného materiálu (ptp):

ptp  ptn + ptkms  Ls + ptkmc Lc + ptkmt  Lt +ptv h/t (1)
kde:
ptp = potřeba práce [h/t]
ptn = potřeba práce při nakládce [h/t]
ptkm( s.c.t) = potřeba práce vztažená k jednotce dopravního
výkonu při jízdě po: s – silnici, c - polní cestě, t – poli v
terénu [h/tkm]
ptv = potřeba práce při vykládce [h/t]
L ( s,c,t) = přepravní vzdálenost při jízdě po: s – po silnici, c –
po polní cestě, t – v terénu po poli [km]

z energetických ukazatelů jednotková spotřeba nafty (Qtd):

Qtd = Qtn + Qtkms . Ls + Qtkmc . Lc + Qtkmt . Lt + Qtv      [l/t]   (2)

kde:
Qtd = jednotková spotřeba dopravního prostředku za do-
pravní cyklus [l/t]
Qtdn = jednotková spotřeba dopravního prostředku při
nakládce [l/t]
Qtkms = spotřeba na jednotku přepravní práce při jízdě po
silnici [l/tkm]
Qtkmc = spotřeba na jednotku přepravní práce při jízdě po
polní cestě [l/tkm]
Qtkmt = spotřeba na jednotku přepravní práce při jízdě v
terénu [l/tkm]
Qtdv = jednotková spotřeba dopravního prostředku při
vykládce[l/t]

a z ekonomických ukazatelů jednotkové přímé náklady
(jPNt):

jPNt = jPNtn + jPNtkms . Ls + jPNtkmc . Lc + jPNtkmt . Lt + jPNtv

[Kč/t]   (3)
kde:
jPNt = přímé náklady na dopravu jednotky hmotnosti
materiálu [Kč/t]
jPNd = jednotkové přímé náklady na dopravní prostředek
při nakládání materiálu [Kč/t]
jPNtkm(s,c,t) = přímé náklady na jednotku přepravního výko-
nu při jízdě s – po silnici, c – polní cestě, t – v terénu
jPNdv = jednotkové přímé náklady na dopravní prostředek
při vykládání materiálu [Kč/

Vzhledem k různým přepravním podmínkám byl rozdělen
materiálový tok při sklizni cukrovky na dvě části:

  dopravu cukrovky od sklízečů na meziskládku,
  dopravu cukrovky z meziskládky do cukrovaru.

Takovéto řešení materiálového toku cukrovky je převa-
žující. Přímá doprava od sklízeče do cukrovaru je omezena
na pozemky ležící v blízkosti cukrovaru. Vzhledem k tomu,
že některé ze sklízečů zajišťují nakládku dopravních pro-
středků popř. i přepravu cukrovky na meziskládku a její
vykládku, bylo nezbytné zařadit do hodnocení dopravního
procesu při sklizni cukrovky i vlastní sklizeň.

Zvolené exploatační, energetické a ekonomické ukazate-
le byly stanoveny na základě vytvořeného simulačního
modelu dopravního procesu při sklizni cukrovky. Údaje,
vstupující do použitých algoritmů vycházely z hodnot zjiš-
těných u sklizňové a dopravní techniky obvykle používané
v zemědělských podnicích ČR při sklizni cukrovky.

Sklizeň cukrovky patří z hlediska investičních i přímých
provozních nákladů k nejnáročnějším sklizňovým opera-
cím. Postupným vývojem se stala tato sklizeň plně mecha-
nizovanou operací uskutečňovanou v jedné nebo dvou
fázích.

Odstranění siláže z řepného chrástu z krmných dávek
hospodářských zvířat vedlo k zjednodušení pracovních
postupů sklizně cukrovky. Sklízeče řepného chrástu byly
nahrazeny ořezávači a očišťovači bulev a drtiči chrástu,
rozmetaného po povrchu pole.

Hlavní pracovní postupy jsou nyní založeny na použití
odlisťovačů, ořezávačů a drtičů chrástu a na použití vyorá-
vačů bulev, sběračů bulev nebo kombinovaných sklízečů
se zásobníky, které zajišťují jak odlistění bulev a drcení
chrástu, tak i vyorání a očištění bulev a jejich dopravu v
zásobnících na meziskládku. Pracovními postupy jsou dány
i materiálové toky při sklizni cukrovky .

V praxi je možno uplatnit především tyto pracovní postu-
py sklizně cukrovky:

A: ořezání a drcení chrástu přívěsným ořezávačem a drti-
čem, vyorání bulev s čištěním přívěsným nebo samojízd-
ným vyorávačem a přímou nakládkou do traktorové do-
pravní soustavy; doprava na meziskládku traktorovou do-
pravní soustavou, při kratších přepravních vzdálenostech
do cukrovaru,

B: ořezání a drcení chrástu přívěsným ořezávačem a drti-
čem, vyorání bulev s čištěním a nakládkou do zásobníku
sklízeče a doprava bulev sklízečem na meziskládku,

C: ořezání a drcení chrástu spolu s vyoráváním a čiště-
ním bulev a jejich ukládkou do řádku na povrch pole v
jedné operaci přívěsným strojem, sbírání bulev s jejich do-
čištěním a přímou nakládkou do traktorové dopravní sou-
pravy přívěsným strojem v operaci druhé; doprava na me-
ziskládku traktorovou dopravní soupravou, při kratší pře-
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pravní vzdálenosti do cukrovaru,
D: ořezání a drcení chrástu spolu s vyoráním a čištěním

bulev a jejich ukládkou do řádku na povrch pole v jedné
operaci přívěsným strojem, sbírání bulev s dočištěním a
ukládkou do zásobníku samojízdného sklízeče a jejich do-
prava sklízečem na meziskládku v druhé operaci,

E: ořezání a drcení chrástu, vyorání a čištění bulev, jejich
ukládka do zásobníku sklízeče a doprava na meziskládku
kombinovaným samojízdným sklízečem.

Porovnání jednotlivých pracovních postupů z hlediska
potřeby práce , jednotkové spotřeby nafty a jednotkových
přímých nákladů uvádějí tabulky 1 až 3.

Doprava cukrovky na meziskládku
Materiálový tok cukrovky od sklízeče do cukrovaru popř.

k jinému užití je obvykle přerušen přícestnou polní me-
ziskládkou. Přímá doprava od sklízeče do cukrovaru je ome-
zena na pozemky ležící v blízkosti cukrovaru.

Skladování na přícestných polních skládkách popř. na
zpevněných skládkách vyrovnává časový a výkonnostní
nesoulad sklizně a zpracování cukrovky v cukrovaru. Při
použití výkonných sklízečů se zásobníky, které dopravují
cukrovku na skládky se zcela odstraňuje z pracovního po-
stupu jízda dopravních prostředků po poli a tím se význam-
ně snižuje zatížení půdy přejezdy technikou.

Dopravu bulev na přícestné popř.zpevněné skládky za-
bezpečují dopravní prostředky nakládané sklízeči bulev
nebo sběracími nakládači konstrukčně řešenými pro pří-
mou nakládku. Některé sběrací nakládače jsou vybaveny
zásobníky o objemu 11 až 20 m3, které odstraňují přímou
návaznost sklizně na dopravě a umožňují tak omezit popř.
odstranit případné prostoje sklizňové nebo dopravní tech-
niky. Výkonné samojízdné šestiřádkové sklízeče zabezpe-
čují ořezání, drcení a rozmetání chrástu, vyorávku, čištění a
ukládku bulev do zásobníku o objemu 25 až 40 m3 a dopra-
vují bulvy přímo na skládku pokud je umístěna na okraji
pole popř. je překládají do dopravních prostředků.

Podobně pracují i samojízdné sběrače bulev. Umístění
zásobníků, jejich vyprazdňovací ústrojí popř. překládací
dopravník umožňují na skládce vytvářet hromady cukrov-
ky vysoké až 4 m.

Přímá doprava samojízdnými sklízeči nebo sběrači, které
jsou vybaveny pojezdovým ústrojím s nízkým měrným tla-
kem na půdu (do 230 kPa), snižuje počet přejezdů techniky
po poli při sklizni a zmenšuje tak nebezpečí utužení půdy
dopravní popř. sklizňovou technikou. Pro dopravu bulev
cukrovky od sklízečů nebo sběračů na skládku jsou vhod-
né především traktorové sklápěcí dopravní soupravy vy-
bavené radiálními pneumatikami s nízkým měrným tlakem
na půdu.

Vzhledem k nízké objemové hmotnosti bulev je nutné
vybavit dopravní prostředky nástavky bočnic. Výkonnost
v nakládce dopravních prostředků je závislá na pracovní
rychlosti sklízečů, počtu sklizených řádků a výnosu bulev
popř. na délkové hmotnosti sbíraných řádků u strojů s pří-
mou nakládkou nebo na době překládky bulev ze zásobní-
ku do ložného prostoru dopravního prostředku.

Pracovní rychlost vyorávačů zajišťujících vyorávku, čiš-
tění a nakládku bulev se pohybuje mezi 4 až 6 km/h podle
podmínek, ve kterých sklizeň probíhá. V podmínkách čes-
kého zemědělství se uplatňují především 3 a 6 řádkové vy-
orávače. U třířádkových vyorávačů je výkonnost v naklád-
ce 25 až 40 t/h, u šestiřádkových 50 až 70 t/h. Pracovní
rychlost sběračů bulev, zajišťujících vedle vlastního sběru
i čištění a nakládku bulev se pohybuje mezi 5 až 8 km/h a
výkonnost v nakládce mezi 50 až 90 t/h.

Překládací výška sklízečů bulev je 1,9 až 4,2 m. Vzhledem
k výšce pádu a tím možnosti poškození bulev jsou výhod-
ná řešení překládacích dopravníků, která umožňují změnu
nakládací výšky v průběhu nakládky.

Doba překládky je vedle nakládací výkonnosti závislá na
užitečné hmotnosti a ložném objemu dopravního prostřed-
ku a obvykle se pohybuje v rozmezí 6 až 30 min. Obecně
platí, že ke strojům s vyšší nakládací výkonností by měly
být pro dopravu použity dopravní prostředky o vyšší uži-
tečné hmotnosti. Nízká užitečná hmotnost dopravních pro-
středků při vysoké výkonnosti v nakládce zvyšuje potřeb-
ný počet dopravních prostředků.

Při dopravě bulev cukrovky od sklízečů na skládky, umís-
těné mimo sklízené pole se dopravní soupravy pohybují
především po poli, polní cestě, ale i po veřejných komuni-
kacích.

Pro vykládku bulev se používají sklápěcí zařízení doprav-
ních prostředků, a to jak stranové, tak zadní. Exploatační,
energetické a ekonomické ukazatele traktorových doprav-
ních souprav o užitečné hmotnosti 10 000 kg až 15 000 kg
dosahované při dopravě cukrovky od sklízečů na mezisklád-
ku jsou uvedeny v tabulkách 4 a 8.

Doprava cukrovky z přícestné polní meziskládky do cuk-
rovaru

Snižování počtu cukrovarů vede k významnému nárůstu
přepravních vzdáleností mezi přícestnými meziskládkami a
skládkami v cukrovaru. To způsobuje nárůst dopravních
nákladů a tím i nákladů na výrobu cukru.

Pro nakládku cukrovky z meziskládek na dopravní pro-
středky se používají výkonné samojízdné čelní nakládače s
výkonem motoru 150 až 200 kW s výkonností 160 až 200 t/
h a spotřebou na jednotku hmotnosti naloženého materiálu
0,124 až 0,130 l/t. Jednotkové náklady u těchto nakládačů
při nakládce cukrovky jsou 8,1 až 8,5 Kč/t.

Dopravu cukrovky z meziskládky zajišťuje cukrovar. Cuk-
rovar uzavírá se zemědělskými podniky smlouvu o dodáv-
ce cukrovky s určením místa meziskládky, termínu a množ-
ství uložené cukrovky a smlouvu s dopravcem na zabezpe-
čení dopravy z meziskládky do cukrovaru. Pro dopravu
cukrovky z meziskladu do cukrovaru popř. dopravu řízků z
cukrovaru do zemědělského podniku se používají automo-
bilové dopravní soupravy obvykle s užitečnou hmotností
20 000 kg a vyšší. Orientační hodnoty exploatačních, ener-
getických a ekonomických ukazatelů při dopravě cukrovky
z přícestné meziskládky do cukrovaru uvádějí tabulka 9 pro
nákladní automobily a automobilové dopravní soupravy a
tabulka 10 pro traktorové dopravní soupravy.
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Tab. 4 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů traktorové dopravní 
soupravy při nakládání bulev za jízdy. 

Ukazatel 1) Užitečná hmotnost přípojného vozidla 
kg  potřeba práce (ptn) 

h/t  
spotřeba nafty (Qtn) 

l/t  
přímé náklady(jPNtn) 

Kč/t  
10 000 0,012 – 0, 040 0,11 – 0,46 6,10 – 25,60 
15 000 0,011 – 0,040 0,18 – 0,68 10,30 – 40,30 

Pozn.:1) Nižší hodnoty platí pro výkonnost v nakládce 90 t/h, vyšší hodnoty pro výkonnost v nakládce 25 t/h. 
 
Tab. 5 Orientační hodnoty potřeby práce na 1 tunu přepravovaných bulev cukrovky traktorovou dopravní 
soupravou na přepravní vzdálenost 1 km. 

Potřeba práce při jízdě po 
silnici(ptkms) polní cestě (ptkmc) poli ( ptkmt) 

Užitečná hmotnost přípojného vozidla 
kg  h/tkm  

10 000 0,006 0,012 0,035 
15 000 0,004 0,008 0,023 

 
Tab. 6 Orientační hodnoty spotřeby nafty na přepravu 1 tuny bulev cukrovky traktorovou dopravní soupravou na 
přepravní vzdálenost 1 km 

Spotřeba nafty při jízdě po 
silnici (Qtkms) polní cestě (Qtkmc) poli (Q tkmt) 

Užitečná hmotnost přípojného vozidla 
kg  l/tkm  

10 000 0,063 0,140 0,505 
15 000 0,060 0,132 0,483 

 
Tab.7 Orientační hodnoty přímých nákladů na přepravu 1 tuny bulev cukrovky traktorovou dopravní soupravou 
na přepravní vzdálenost 1 km. 

Přímé náklady při jízdě po 
silnici (jPNtkms) polní cestě (jPNtkmc) poli (jPNtkmt) 

Užitečná hmotnost přípojného vozidla 
kg  Kč/tkm  

10 000 4,20 8,40 24,40 
15 000 4,10 8,10 23,40 

 
Tab.8 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů traktorové dopravní soupravy 
při vykládce bulev cukrovky 

Ukazatel 

Potřeba práce (ptv) 
h/t  

Spotřeba nafty (Qtv) 

 l/t  

Přímé náklady(jPNtv) 
 

Kč/t  
Doba vykládky min  

Užitečná 
hmotnost 

přípoj. 
vozidla  

kg  
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

10 000 0,003 0,007 0,0010 0,0013 0,031 0,045 0,056 0,066 1,70 4,10 5,80 7,60 
15 000 0,002 0,004 0,007 0,009 0,029 0,042 0,052 0,061 1,80 3,40 6,00 7,70 
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Tab.9 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů přepravy 1 tuny cukrovky z 
meziskladu do cukrovaru nákladními automobily a automobilními dopravními soupravami vztažené na přepravní 
vzdálenost 1 km při jízdě na silnici po rovině 
 

Ukazatel Jednotka Nákladní 
automobil 

Nákladní 
automobil a 

přípojné vozidlo 

Nákladní 
automobil 

Nákladní 
automobil a 

přípojné vozidlo 
Užitečná hmotnost kg 8 000 8 000 + 8 000 10 000 10 000 + 10 000 
Provozní hmotnost kg 7 800 10 500 8 500 11 500 
Jmenovitý výkon motoru kW 156 156 206 206 
Spotřeba nafty na jednotku 
hmotnosti přepravené cukrovky l/tkm 0,090 0,053 0,080 0,051 

Přímé náklady na jednotku 
hmotnosti přepravené cukrovky 1) Kč/tkm 5,60 3,40 5,90 3,20 

Jednotková potřeba práce h/tkm 0,005 0,003 0,004 0,002 
Pozn.: 1) bez započítání zisku dopravce 
 
      
Tab.10 Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele přepravy 1 tuny cukrovky z meziskladů do cukrovaru 
traktorovými dopravními soupravami vztažené na přepravní vzdálenost 1 km při jízdě na silnici po rovině 
 

Ukazatel Jednotka Traktorové dopravní soupravy 
Užitečná hmotnost kg 10 000 15 000 20 000 25 000 
Jmenovitý výkon motoru traktoru  kW 70 110 152 192 
Spotřeba nafty na jednotku hmotnosti přepravené 
cukrovky l/tkm 0,063 0,060 0,059 0,059 

Přímé náklady na jednotku hmotnosti cukrovky Kč/tkm 4,20 4,10 4,00 3,50 
Jednotková potřeba práce h/tkm 0,006 0,004 0,003 0,002 
 

Diskuze a závěr
Z výsledků hodnocení zvolených pracovních postupů

vyplývá, že podle použitých ekonomických ukazatelů není
mezi nimi podstatný rozdíl. Náklady na sklizenou tunu bu-
lev se při výnosu 50 t/ha pohybují mezi 109 až 129 Kč/t,
přičemž uvedené hodnoty je třeba brát jako orientační a
mohou se mírně lišit u konkrétního stroje.

Ve spotřebě nafty jsou rozdíly mezi pracovnímu postupy
výraznější. Spotřeba nafty se pohybuje mezi 1,02 až 1,68 l/t
nebo 51,00 až 84,00 l/ha, přičemž jako energeticky nejméně
náročný se ukázal pracovní postup s kombinovaným sklí-
zečem.

Nejvýraznější rozdíly jsou v potřebě práce, a to 0,018 až
0,102 h/t resp. 0,9 až 5,1 h/ha.

Jako nejvýhodnější pracovní postup je postup, využíva-
jící kombinovaný sklízeč, který ve všech ukazatelích dosa-
huje nejlepších hodnot.

Cukrovka dodávaná k dalšímu zpracování má být zdravá
s obsahem cukru nejméně 15% . Bulvy mají mít hmotnost
větší než 100 gramů. Řepa má být správně seříznutá hlad-
kým řezem na úrovni nejníže nasazeného řapíku a tak zba-
vená listové růžice.

V příštím období se bude uplatňovat především jednofá-
zový postup sklizně s šestiřádkovým samojízdným sklíze-
čem bulev se zásobníkem.Vysoké pořizovací náklady na

tuto techniku a potřeba co největšího využití vysoké vý-
konnosti těchto sklízečů je určují pro zemědělské podniky s
velkou výměnou cukrovky a především pro podniky slu-
žeb.

Další vývoj se soustřeďuje na zvyšování objemu zásob-
níku a na zvyšování počtu sklízených řádků. Na trh pomalu
přicházejí osmi až dvanáctiřádkové sklízeče.

Pro dopravu cukrovky od sklízečů na přícestnou me-
ziskládku jsou vhodné traktorové sklápěcí dopravní sou-
pravy s užitečnou hmotností 10 000 až 15 000 kg vybavené
nízkotlakými radiálními pneumatikami. Náklady na dopravu
tuny cukrovky v těchto podmínkách, kdy většina přeprav-
ní trasy vede po poli popř. po polní cestě, pouze výjimečně
i po veřejných komunikacích, se pohybuje v rozmezích 32
až 50 Kč/t za předpokladu, že přepravní vzdálenost po poli
a polní cestě je zhruba 0,5 km. Tato přepravní vzdálenost je
průměrem obvykle v praxi dosahovaných přepravních vzdá-
leností. Jednotková spotřeba nafty v těchto podmínkách je
obvykle 0,59 až 0,81 l/t a potřeba práce 0,043 až 0,056 h/t.

V dopravě z přícestných meziskládek do cukrovaru se
uplatňují především automobilové dopravní soupravy. Uži-
tečná hmotnost těchto souprav bývá 16 000 kg nejčastěji
však 20 000 kg a více. Při průměrné přepravní vzdálenosti
25 km jsou jednotkové náklady na dopravu cukrovky z
meziskládky do cukrovaru automobilovými soupravami 80
až 85 Kč/t, jednotková spotřeba nafty 1,30 až 1,40 l/t a jed-
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Poznámka

notková spotřeba práce 0,06 až 0,08 h/t. Z traktorových
dopravních souprav lze pro dopravu z přícestných skládek
do cukrovaru považovat za vhodné návěsové soupravy s
konstrukční rychlostí 40 km/h a vyšší s užitečnou hmot-
ností 15 000 až 25 000 kg. Jednotkové náklady na dopravu
při přepravní vzdálenosti 25 km jsou u nich 87 až 102 Kč/t,
jednotková spotřeba nafty 1,50 až 1,70 l/t a jednotková spo-
třeba práce 0,06 až 0,11 h/t.

Porovnáním ukazatelů je zřejmé, že pro dopravu cukrov-
ky z meziskládek do cukrovaru jsou výhodnější automobi-
lové dopravní soupravy s vyšší užitečnou hmotností, kte-
rým mohou konkurovat z hlediska exploatačních, energe-
tických a ekonomických ukazatelů pouze traktorové návě-
sové sklápěcí soupravy s užitečnou hmotností 20 000 kg a
vyšší a s povolenou rychlostí 40 km/h a více.

V článku byly využity výsledky řešení projektu MZe ČR č.
1G46038 „Technika a technologické systémy pěstování cuk-
rovky pro trvalé udržitelné zemědělství“.

SYROVÝ, O. a kol. (2008): Doprava v zemědělství. Profi
Press s.r.o., Praha 2008, 246 s. ISBN 978-80-86726-30-4.
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0373-6776
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Praha 1988, 349 s.
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Pro hodnocení dopravního procesu při sklizni cukrovky byly zvoleny ukazatele exploatační (jednotková potřeba práce),
energetické (jednotková spotřeba motorové nafty) a ekonomické  ( jednotkové přímé náklady) vztažené na jednotku sklize-
ného a dopraveného materiálu (h/t, l/t, Kč/t). Vzhledem k tomu, že některé ze sklízečů cukrovky zajišťují nakládku doprav-
ních prostředků popř. i přepravu cukrovky na přícestnou meziskládku a její vykládku byla do hodnocení dopravního
procesu  při sklizni cukrovky zahrnuta i vlastní sklizeň. Při sklizni bylo hodnoceno šest pracovních postupů. Z výsledků
hodnocení vyplývá, že z přímých nákladů na tunu sklizených bulev při výnosu 50 t/ha není mezi jednotlivými pracovními
postupy podstatný rozdíl. Náklady se pohybují mezi 109 až 129 Kč/t. V jednotkové spotřebě motorové nafty jsou již rozdíly
výraznější. Tato spotřeba se pohybuje mezi 1,02 až 1,68 l/t. Nejvýraznější rozdíly jsou v jednotkové potřebě práce, a to 0,018
až 0,102 h/t. Jako nejvýhodnější pracovní postup při sklizni cukrovky ve všech hodnotících ukazatelích se ukázal pracovní
postup využívající kombinovaný sklízeč. Pro dopravu cukrovky od sklízečů na přícestnou meziskládku jsou vhodným
dopravním prostředkem traktorové sklápěcí soupravy s radiálními pneumatikami, které při průměrné přepravní vzdálenosti
0,5 km po poli  a 0,5 km po polní cestě dosahují těchto jednotlivých ukazatelů 32 až 50 Kč/t, 0,59 až 0,81 l/t a 0,043 až 0,05 h/
t. V dopravě cukrovky z přícestných meziskládek do cukrovarů se uplatňují především automobilové dopravní soupravy s
užitečnou hmotností 20 000 kg popř. traktorové návěsové soupravy s povolenou rychlostí 40 km/h a vyšší a užitečnou
hmotností 20 000 až 25 000 kg, které vykazují nejnižší hodnoty hodnocených ukazatelů. V článku byly využity výsledky
řešení projektu MZe ČR č. 1G46038 „Technika a technologické systémy pěstování cukrovky“.




