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Úvod

PROGRAM PROHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PROCESU
V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU

PROGRAMME FOR EVALUATION OF TRANSPORT PROCESS
IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

The direct costs expended in the production process on material handling, especially transport costs, are high with regard
to the nature of agricultural production and vary between 40 – 50% of total direct costs expended on production in
dependence on the natural and production conditions. The computer programmes can contribute to the reduction of
transport costs by providing the users by basic data for rational planning and control of transport processes. The program-
me of transport process evaluation in an agricultural enterprise gives these data for tractor transport sets. These sets are the
main transport means in agriculture, above all in internal transport. This programme enables to obtain detailed exploiting,
energy and economic indicators for transport in material flows of an agricultural enterprise taking into accounts the local
conditions. It is possible to determine the optimal solution according to the selected criterion. The programme was created
on the basis of solution results of research project QF 3200 „Expert system for support of decision making during the control
of technological and working processes and their optimalization“ and research project QF 3145 „ Research of rational
transport systems for the agriculture of the Czech Republic in the conditions of valid EU legislation.“

Náklady na výrobu zemědělských produktů významně
ovlivňují náklady vynaložené na manipulaci s materiálem.
Manipulace s materiálem zahrnuje dopravu (nakládku, pře-
pravu, vykládku), vážení, třídění, dávkování, balení a skla-
dování materiálu ve výrobním procesu.

Vzhledem k charakteru zemědělské výroby jsou náklady
na dopravu rozhodující částí nákladů na manipulaci
s materiálem v zemědělství. Přímé náklady na manipulaci
s materiálem tvoří, podle přírodních a výrobních podmínek
a produkčního zaměření podniku, 40 až 50 % přímých nákla-
dů vynaložených na výrobu. Doprava v zemědělství má
výrazná specifika, která ji odlišují od dopravy v ostatních
odvětvích národního hospodářství. Jsou to především vel-
ká množství různých druhů materiálů s odlišnými fyzikál-
ně-mechanickými, chemickými a biologickými vlastnostmi,
většinou nízká objemová hmotnost materiálu, převážně jed-
nosměrné materiálové toky, výrazná sezónnost, zejména
v rostlinné výrobě, rozličné přepravní podmínky (jízda
v terénu, po polních cestách i veřejných komunikacích)
apod.

V zemědělství  České republiky se přepraví více materiá-
lu než přepraví železnice v nákladní dopravě (GERNDTO-
VÁ a kol., 2008). Podobně je tomu i v Německu, jak doklá-
dají práce SEUFERTA a BERNHARDA (2001). Nejvíce ma-
teriálu se v zemědělství ČR přepravilo v letech 1980 až 85 a
to asi 160 mil.tun. Od roku 1990 tak, jak docházelo k útlumu
zemědělské výroby, se toto množství snižovalo až na sou-
časných necelých 100 mil. tun. V rámci dopravy vnitřní (vni-
tropodnikové) tj. dopravy zajišťující toky materiálu na úze-

mí (katastru) zemědělského podniku se přepraví téměř 83 %
z celkového množství materiálu dopravovaného
v zemědělství. Zbývající část tvoří doprava vnější (mimo-
podniková) spojená s nákupem a odbytem materiálu popř.
se službami poskytovanými zemědělskými podniky.

Průměrná jednotková spotřeba v dopravě připadající na
hektar zemědělské půdy je v českém zemědělství 27,8 l/ha,
průměrné jednotkové přímé náklady na dopravu materiálu
2 471 Kč , (SYROVÝ a kol., 2008).

Doprava je neoddělitelnou součástí pracovních postu-
pů při výrobě zemědělských produktů. Její racionální řeše-
ní přispívá ke snížení výrobních nákladů.

Při organizaci dopravního procesu v zemědělském pod-
niku musí být vytvořen vhodný dopravní park tj. soubor
dopravních prostředků a manipulačních zařízení orientova-
ných na optimální zabezpečení požadavků zemědělského
podniku na dopravu. Úkolem řízení dopravy je pak zajistit
plynulý průběh dopravních procesů při vysokém využití
dopravní a manipulační techniky.

Dopravu v rámci jednotlivých úseků pracovního proce-
su lze zajistit dopravní a manipulační technikou s různými
technickými, exploatačními a energetickými parametry a
s různým způsobem realizace dopravních operací. Každý
způsob řešení vyhovuje určitým, úzce vymezeným přírod-
ním a výrobním podmínkám jako jsou např. výrobní oblast,
výměra zemědělského podniku, stavy hospodářských zví-
řat, velikost, tvar a svažitost pozemků, hustota a kvalita
cestní sítě, průměrné přepravní vzdálenosti atd.

Výběr optimální techniky a způsob řešení dopravního
procesu v konkrétních podmínkách zemědělského podni-
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Metoda

ku vyžaduje uskutečnit značné množství výpočtů. Tyto
výpočty podle zadaných algoritmů, umožní stanovit vhod-
ná řešení podle zvolených hledisek, nejčastěji podle mini-
málních jednotkových přímých nákladů vynaložených na
dopravu popř. nejnižší jednotkové spotřeby energie nebo
potřeby práce.

Složitost výpočtů a potřeba jejich rychlého provedení
vede k nutnosti použít výpočetní techniku.

Z těchto důvodů vznikla řada programů, které jsou ve
velké většině zaměřeny na dílčí části dopravního procesu
nebo dopravní problémy řeší pouze okrajově v rámci sta-
novení strojového vybavení zemědělského podniku. Tak
např. WEISE a ENGELHARD (2000) se zabývají teoretic-
kým stanovením výkonnosti v dopravě. SÖGAARD a
SÖRENSEN (2004) řeší model pro optimální výběr strojů
z hlediska dosažení nejnižších nákladů, k podobnému úče-
lu je určen optimalizační program vytvořený SIMENSEM
(1998).

Ucelený výpočetní program, který by zahrnoval většinu
materiálových toků v zemědělství a jejich optimalizaci pod-
le vybraných kriterií exploatačních, energetických a ekono-
mických zatím chybí. Částečně by tuto mezeru měly vyplnit
práce, jejichž výsledkem je „Program pro hodnocení do-
pravního procesu v zemědělském podniku“, vhodný pro
rozhodující materiálové toky zemědělského podniku a trak-
torové dopravní soupravy. Program byl řešen v rámci prací
uskutečněných při uplatnění výsledků řešení výzkumného
projektu MZe ČR QF 3200 „ Expertní systém pro rozhodo-
vání při řízení technologických a pracovních procesů a je-
jich optimalizaci při platnosti legislativy EU“ a zároveň bylo
využito výsledků řešení výzkumného projektu QF 3145
„Výzkum racionálních dopravních systémů pro zeměděl-
ství ČR v podmínkách legislativy EU“.

Použitá jednotka Hledisko  Ukazatel  Hlavní  Vedlejší 
Výkonnost t/h ha/h, m3/h Exploatační Produktivita práce h/t h/ha, h/m3 

Energetické 
Jednotková spotřeba: 
- motorová paliva 
- elektrická energie 

 
l/t 

kWh/t 

 
l/h, l/ha, l/m3 

kWh/m3 
Ekonomické Jednotkové přímé náklady Kč/t Kč/h, Kč/ha, Kč/m3 

Environmentální Kontaktní tlak na zemědělskou půdu kPa  
 

Tab. 1 Hlavní hledisko hodnocení dopravního procesu

Požadavky zemědělského podniku na dopravu jsou vy-
tvořeny chronologicky uspořádanými údaji poskytujícími
informace, ze kterých je možno určit druh a předpokládaný
stav dopravovaného materiálu, termín začátku a konce ma-
teriálového toku, jeho intenzitu, přepravní podmínky popř.
jiné specifické požadavky na dopravu.

Tyto požadavky realizují dopravní prostředky. Ve vnitro-
podnikové dopravě především traktorové dopravní sou-
pravy. Dopravní operace lze hodnotit především podle uka-
zatelů uvedených v tabulce 1.

Cílem práce bylo vypracovat, na základě teoretických a
praktických poznatků, algoritmy pro výpočet jednotlivých
ukazatelů a podle navržené struktury a postupu výpočtu
vytvořit program, který umožní tyto ukazatele stanovit pro
zcela konkrétní podmínky a obvyklé druhy traktorových
dopravních souprav.

Do podmínek, které výpočetní postup zohledňují byly
zahrnuty přepravní podmínky (jízda po veřejné komunika-
ci, po polní cestě a v terénu), jim příslušné přepravní vzdá-
lenosti a přepravní rychlosti, u ložných operací vykonáva-
ných za jízdy dopravní soupravy i výměra, tvar, svažitost,
druh povrchu pozemku a jeho stav, výnos plodiny popř.
aplikační dávka.

Do výpočetního postupu vstupují kromě výše uvede-
ných podmínek další údaje charakterizující:
- materiálový tok; druh, stav a objemová hmotnost

dopravovaného materiálu
- technické prostředky; energetické prostředky  (jmeno-

vitý výkon motoru, provozní hmotnost, prodejní cena),
přípojná vozidla (užitečná hmotnost, provozní hmotnost,
ložný objem, prodejní cena), samojízdné nakládače (jme-
novitý výkon motoru, provozní hmotnost, objem pracov-
ního  nářadí, nosnost, prodejní cena),  traktorové naklá-
dače  (doporučený  jmenovitý  výkon  motoru  traktoru,
objem pracovního nářadí, nosnost, prodejní cena),

- ložné operace; druh nakládače  nebo vykládacího (apli-
kačního) zařízení,  dobu trvání nakládky nebo vykládky
nakládačem nebo vykládacím zařízením, využití  výkon-
nosti nakládače nebo vykládacího zařízení v dopravním
procesu.

- specifika jednotlivých druhů přípojných vozidel,  např.
u nakládky sběracích návěsů vlastním nakládacím zaříze-
ním údaje umožňující stanovit délkovou hmotnost naklá-
daných řádků (výnos pícniny, záběr shrnovače  a počet
jeho jízd na vytvoření řádku), počet nožů v řezacím ústrojí,
pracovní rychlost, apod.

- ekonomické údaje; rozdělené podle způsobu pořízení
(přímý nákup, leasing, půjčka).
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Výsledky

Koncepce programu umožňuje uskutečňovat výpočty ve
dvou rovinách:
- pro konkrétní  druhy  a typy strojů popř. již  vytvořené

dopravní soupravy, kdy se zadávají technické, exploa-
tační a ekonomické údaje patřící těmto strojům,

- modelové, kdy se zadávají pouze základní údaje (ener-
getické prostředky a samojízdné nakládače – jmenovitý
výkon motoru,  přípojná  vozidla  -  užitečná hmotnost,
traktorové nakládače – doporučený jmenovitý výkon
motoru traktoru) a ostatní údaje jsou stanoveny na zá-
kladě algoritmů vytvořených analýzou vzájemných vzta-
hů mezi základním údajem a ostatními údaji potřebnými
k výpočtům.

Výpočetní postup byl sestaven tak, aby bylo možno kro-
mě výpočtu ukazatelů uvedených v tabulce 1 určit:
- vhodný  energetický  prostředek k přípojnému vozidlu

a to  jak  z  hlediska  potřebného  výkonu motoru,  tak i
z hlediska provozní hmotnosti popř. požadovaného do-
tížení  přední nápravy  závažím, aby byla zajištěna  bez-
pečná jízda soupravy podle vyhlášky č. 341/2002 Sb.,

- hmotnost dopravovaného materiálu vzhledem k užitečné
hmotnosti  přípojného  vozidla, jeho ložnému objemu a
objemové hmotnosti dopravovaného materiálu.

Program „Hodnocení dopravního procesu v zemědělském
podniku“ pracuje v prostředí MS Access 2000 popř. vyšší

Obr. 1: Pracovní podmínky a vstupní parametry traktorové soupravy (dvounápravové rozmetadlo hnoje)

verze a respektuje všechny dnes běžně používané technic-
ké prostředky, konvence a názvosloví užívané produkty
Microsoft.

Pro správnou funkčnost programu se doporučuje pro-
vozovat jej na počítačích PC vybavených procesorem Penti-
um II (300 MHz) nebo vyšším, operační pamětí min. 128
MHZ a HD v kapacitě alespoň 20 GB.

Vlastní programátorské práce byly provedeny fy ANBO
Praha. Uživatel aktivně pracuje s nabídkami na jednotlivých
obrazovkách. Základní obrazovka „ Pracovní podmínky a
vstupní parametry dopravní soupravy“ (obr. 1) umožňuje
volbu technického zabezpečení dopravního procesu (trak-
tor, přípojné vozidlo, nakládací zařízení, vykládací zařízení),
určit podmínky, ve kterých dopravní proces probíhá (místo
nakládky, přepravní podmínky, místo vykládky) popř. sta-
novit některé exploatační údaje (pracovní rychlosti při lož-
ných operacích vykonávaných za jízdy, doby trvání opera-
cí, součinitele využití technické výkonnosti apod.).
V tabulce nazvané „Technické parametry soupravy“ je mož-
né zvolit pouze užitečnou hmotnost vozidla a ostatní údaje,
které tabulka obsahuje, si program doplní kliknutím na tla-
čítko R. Tak je určen optimální jmenovitý výkon motoru
traktoru a z toho se odvíjející jeho provozní hmotnost popř.
hmotnost předního přídavného závaží. Podle druhu a uži-
tečné hmotnosti přípojného vozidla je určena jeho provoz-
ní hmotnost a ložný objem. Poslední řádek této tabulky
uvádí nejvyšší využití jmenovitého výkonu traktoru v % a
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operaci, kde toho bylo dosaženo. Jako ukázka této možnos-
ti je na obrázku č. 1 uvedeno zadání pro dvounápravové
rozmetadlo hnoje.

Obr. 2: Výkonnosti, jednotkové spotřeby a jednotkové přímé náklady při provozu dopravní soupravy
 (dvounápravové rozmetadlo hnoje)

Obr. 3: Jednotkové přímé náklady na jednotku hmotnosti – doprava souhrn (dvounápravové rozmetadlo hnoje)

Další možností je všechny parametry této tabulky zadat a
další výpočty se uskuteční na základě těchto údajů. Tlačít-
ko Optim. výk. umožňuje určit optimální výkon motoru ke
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Diskuze a závěr

zvolené soupravě.
Souhrn výsledků výpočtů uvádí obrazovka nazvaná „Vý-

konnosti, jednotkové spotřeby a jednotkové přímé nákla-
dy“ při provozu dopravní soupravy.. Výsledky výpočtů
pro dvounápravové rozmetadlo hnoje uvádí obr. 2.

Podrobné informace o jednotlivých přímých nákladech
poskytují obrazovky „Jednotkové přímé náklady – souhrn
a to ve variantách; náklady na hodinu celkového provozní-
ho času, na jednotku hmotnosti materiálu a jednotku plo-
chy“. Příklad takovéto obrazovky uvádí obr. 3 pro dvouná-
pravové rozmetadlo hnoje

Podobně je možno vyčíst podrobné informace o jednot-
kových přímých nákladech z obrazovek „Jednotkové přímé
náklady pro nakládku a vykládku“.

Příklad výpočtu jednotkových přímých nákladů na jed-
notku hmotnosti naloženého materiálu uvádí obr. 4.

Obr. 4: Jednotkové přímé náklady na jednotku hmotnosti – nakládka detail (nakládač čelní samojízdný

Program je dále doplněn pracovními obrazovkami:
- upozorňujícími na chybějící nebo nesprávné údaje  při

zadání,
- informující o překročení některých předem definovaných

hodnot (např. využití jmenovitého výkonu motoru
apod.),

- doporučující  některé údaje.  Tyto údaje lze uživatelem

změnit (přepravní rychlosti, objemové hmotnosti mate-
riálů).

- umožňující nastavení některých ekonomických parame-
trů.

„Program hodnocení dopravního procesu v zemědělském
podniku“ poskytuje údaje potřebné pro plánování, organi-
zaci a řízení dopravních procesů realizovaných traktorový-
mi dopravními soupravami v zemědělském podniku. Pro-
gram umožňuje získat podrobné exploatační, energetické a
ekonomické ukazatele a vyhledávat vhodná řešení podle
zvolených kriterií. Na rozdíl od jiných programů, určených
pouze pro jednotlivé dopravní práce, lze vytvořený pro-
gram použít pro všechny rozhodující materiálové toky
v zemědělství. Nezanedbatelným přínosem programu je
možnost volit optimální řešení dopravních operací pro kon-
krétní přírodní a výrobní podmínky, ve kterých zemědělský
podnik hospodaří. Je určen pro praktiky znalé podmínek,
ve kterých se dopravní proces v zemědělství uskutečňuje,
kteří jsou schopni určit reálné vstupní údaje potřebné
k výpočtům popř. upravit v programu předem definované
parametry.



6

AGRITECH SCIENCE, 09´ 

Literatura:

Abstrakt:

Klíčová slova: zemědělská doprava, traktorové dopravní soupravy, program pro hodnocení dopravních procesů

Kontaktní adresa
Ing. Otakar Syrový, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské technika, v.v.i.,
Drnovská 507, 16101 PRAHA 6
tel.: 233022217, fax:233312507

e-mail otakar.syrovy@vuzt.cz,

Poznámka
Program vznikl využitím výsledků řešení výzkumného pro-
jektu QF 3200 „Expertní systém pro podporu rozhodování
při řízení technologických a pracovních procesů a jejich
optimalizaci“ a projektu QF 3145“Výzkum racionálních do-
pravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách plat-
nosti legislativy EU

GERNDTOVÁ, I., SYROVÝ, O., BARTOLOMĚJEV, A.:
Analýza dopravy v českém zemědělství. Mechanizace ze-
mědělství, 2007, č. 6 s. 36-42, ISSN 0373-6776

SEUFERT, H., BERNHARD, H.: Transporte schneller, grös-

ser, weiter. DLG Mitteilungen, 2001, č. 1. s. 16.-17. ISSN
0341-0412

SYROVÝ, O. a kol.: Doprava v zemědělství. Profi Press,
s.r.o., 2008 248 s., ISBN 978-80-86726-80-4

SOGAARD, H.T., SORENSEN C.G.: A Model for Optimal
Selection of Machinery Sizes within the Farm Machinery
System. Biosystems Engineering, 2004 (84), čl. č.1, s. 13-28.

SIMENS, J.C.: FIeld Machinery Selection Using Simula-
tion and Optimization. Agricultural Systems Modelling and
Simulation, 1998, the University of Florida, Gainesville, Flo-
rida. ISBN: 0-8247-0041

WEISE, G., ENGELHARD D.: Theoretische Fahrleistun-
gen von Lastkraftwagen und Traktorzügen. Lantechnik
55(2000) H. 1, s.269-271, ISBN: 0023-80-82

Vzhledem k charakteru zemědělské výroby jsou přímé náklady vynaložené ve výrobním procesu na manipulaci s materiálem,
zejména dopravu, vysoké. Pohybují se, podle přírodních a výrobních podmínek a produkčního zaměření zemědělského
podniku, na 40 až 50 % celkových přímých nákladů vynaložených na výrobu. K snížení nákladů na dopravu mohou přispět
výpočetní programy, umožňující poskytovat podklady pro racionální plánování a řízení dopravních procesů. Program pro
hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku tyto podklady poskytuje pro traktorové dopravní soupravy.Tyto
dopravní soupravy jsou hlavními dopravními prostředky v zemědělství, především v dopravě vnitřní. Program umožňuje
získat podrobné exploatační,energetické a ekonomické ukazatele pro dopravu v materiálových tocích zemědělského podni-
ku, při zohlednění konkrétních podmínek. Lze stanovit optimální řešení podle vybraného kritéria.Program vznikl využitím
výsledků řešení výzkumného projektu QF 3200 „Expertní systém pro podporu rozhodování při řízení technologických a
pracovních procesů a jejich optimalizaci“ a projektu QF 3145“Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR
v podmínkách platnosti legislativy EU“.






