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Abstract: Přejezdy mechanizace po pozemcích bývá velmi často spojováno s nežádoucím 
zhutněním půdy. V rámci měření byly sledovány tři technologie zpracování půdy – konvenční 
orebné zpracování půdy, minimalizační technologie a přímé setí. Dále byla představena a 
hodnocena technologie minimalizačního zpracování půdy, kde byly jízdní stopy soustředěny 
do stálých kolejových řádků. Byly stanoveny plochy pozemku přejeté pneumatikami a 
hodnota opakovaně přejeté plochy pneumatikami. V intervalu 2 s byla zaznamenávána poloha 
strojů, které během jedné sezony vstupovaly na sledované pozemky. Hodnoty byly vyjádřeny 
pro plochu 1 ha pozemku. Bylo zjištěno, že v rámci orebné technologie byla celkově přejetá 
plocha okolo 95,3 %. Dále bylo 145,6 % už jednou přejeté plochy přejeto minimálně dvakrát. 
Při uplatnění minimalizační technologie bylo přejeto zhruba 72,8 % plochy pozemku. 
Opakované přejezdy se rovnaly 44,8 %. Pro přímé setí se rovnala hodnota přejeté plochy 
55,7 %. Opakovaně přejeto bylo 18,4 %. Četnost přejezdů klesá s uplatněnou technologií 
zpracování půdy. I tak zůstávají v omezování zatížení půdy pojezdovými ústrojími značné 
rezervy. S přechodem na systém stálých kolejových řádků došlo ke snížení plochy, která byla 
vystavena účinku pojezdových ústrojí mechanizace na 37,6 % při pracovním záběru 4 m a 
31,3 % při záběru 8 m.  
 

ÚVOD 
Nežádoucí zhutnění půdy je jedním z hlavních problémů moderního zemědělství 

(Hamza a Anderson, 2005), které je nejčastěji spojováno s přejezdy těžkou mechanizací a 
dnes představuje celosvětový problém (Chan a kol. 2006, Gysi 2001). 

Problematika spojená se zhutněním půdy a přejezdy mechanizací je intenzivně 
sledována. Například Chamen (2006) uvádí, že průměrná hmotnost a výkon zemědělských 
strojů je oproti roku 1966 trojnásobná a maximální zatížení pneumatikami narostlo až 
šestkrát.  

Zhutnění půdy způsobené přejezdy těžkou mechanizací a které se odráží ve výnosech 
plodin je možné pozorovat i po více let (Radford a kol. 2006). Zhutnění podorničí způsobené 
nadměrným zatěžováním je často nevratné (Horn a Fleige, 2003), případně velmi obtížně 
napravitelné (Berli a kol. 2004). 

McPhee a kol. (b)(1995)  uvádějí, že až 30 % výkonu motoru traktorů je absorbováno 
do půdy ve formě jejího zhutnění, což navyšuje potřebu tahové síly o čtvrtinu. Oddělení 
jízdních stop od plochy bez jejich působení na půdu by představovalo účinný prostředek ke 
snížení energetické náročnosti zpracování půdy. Tullberg (2000) uvádí nárůst energetické 
náročnosti zpracování půdy v důsledku předchozích přejezdů ve výši 25 až 40 %. Dodává, že 
polovina výkonu motoru traktoru se může zmařit při kypření stop mechanizačních prostředků 
- jinak řečeno, polovina výkonu motoru se podílí na degradaci půdy. Pokud uplatníme systém 
stálých kolejových řádků, je snížení energetické náročnosti až poloviční, bez ohledu na další 
změny. Farmáři, kteří uplatňují stálé kolejové řádky často potvrzují úsporu času a 
materiálových vstupů o 10 až 20 %. 

V blízké budoucnosti budeme vědět více o použití stálých kolejových řádků, navigaci 
a využití meziplodin za účelem zefektivnění konzervačních technologií zpracování půdy 
(Reeder 2002). Způsob hospodaření, které vedou k omezení zhutnění je oddělení stop 
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mechanizačních prostředků od nezhutňované plochy. S nastupující technikou pro precizní 
zemědělství je reálná šance pro větší rozšíření tohoto systému (Lamour a Lotz 2007). 
 

MATERIÁL A METODY 
 Pro stanovení četnosti přejezdů mechanizačními prostředky po pozemcích, plochy 
přejeté pneumatikami a plochy opakovaně přejeté pneumatikami byly vybrány dva podniky, 
které uplatňují rozdílné způsoby zpracování půdy. Jedná se o klasickou orebnou technologii, 
založené na podmítce po sklizni, obracení půdy pluhem,  předseťovou přípravou a setí. 
V případě minimalizační technologie je orba nahrazena opakovaným kypřením po setí a 
s časovým odstupem po prvním kypření a setí. Třetí technologii představuje přímé setí, bez 
předchozího zpracování půdy. Orebná technologie a minimalizační technologie představují 
hlavní způsoby zpracování půdy a setí. Zastoupeny jsou zhruba rovným dílem. Přímé setí je 
zastoupeno spíše okrajově, podle odborného odhadu okolo 2 % osévané plochy zemědělské 
půdy. Intenzita přejezdů byla sledována v rámci jedné sezony. Byla zaznamenána práce 
každého stroje, který vstoupil na pozemek od sklizně po sklizeň. Podrobný výpis operací pro 
každou technologii je uveden v tabulce 1 a 2.  
 Stejným způsobem jako u uvedených technologií, byla hodnocena intenzita přejezdů 
na pokusných plochách, kde je uplatněna minimalizační technologie zpracování půdy se 
soustředěnými jízdními stopami. Pokusy byly založeny pro dva pracovní záběry, 4 a 8 metrů. 
Podrobný výpis operací pro tyto pokusy je uveden v tabulce 3. Z důvodů založení pokusů 
v tomto roce jsou některé hodnoty dopočtené. 
 Kvůli sledování byl každý stroj vybaven před vstupem na pozemek přijímačem DGPS 
signálu. Data o poloze stroje byly ukládány v intervalu 2 s do měřící ústředny. U každého 
stroje byly zaznamenány rozměry pneumatik a rozchod kol. 
Na základě záznamu o pohybu souprav byly vytvořeny trajektorie pohybu souprav a následně 
vypočítána plocha přejetá pneumatikami. Pro srovnání jednotlivých technologií byly hodnoty 
stanoveny pro čtvercový výřez o ploše 1 ha. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Na výřezech o výměře 1 ha bylo stanoveno pokrytí plochy jízdními stopami při 

rozdílné intenzitě hospodaření. Do hodnocení byly zahrnuty všechny vstupy na pozemky, 
které se během sezóny uskutečnily (tabulka 1 a 2). Pro jednotlivé technologie jsou uvedeny 
základní operace typické pro jednotlivé technologie. Dále jsou v tabulce uvedeny hodnoty v 
závorkách, které nejsou typické pro danou technologii, ale operace byly v rámci sezony 
provedeny a změřeny. Týká se to především jednorázových opatření, případně opatření které 
si vynutily okolnosti. Jedná se například o aplikaci kejdy u orebné technologie. Zde jsou také 
uvedeny výsledky, kdy byly použita u některých tažných prostředků dvojmontáže. U 
minimalizační technologie a přímého setí se jedná o nasazení mulčovače, který si vyžádalo 
extrémní polehlost stébel v důsledku přívalových dešťů. Do hodnocení jsou navíc uvedeny 
přejezdy souprav. Hodnoty přejezdů u přímého setí byly stanoveny po vynechání zpracování 
půdy.  

Výsledky dokazují značné zatížení půdy pojezdovými ústrojími mechanizačních 
prostředků. Z uvedených výsledků jsou rovněž patrné rozdíly mezi technologiemi zpracování 
půdy. Nejvyšší stupeň intenzity přejezdů představuje s 85,4 % orebná technologie. Jak je dále 
patrné z tabulky 3, nasazením dvojmontáží poklesne měrný tlak na půdy, na druhou stranu se 
četnost přejezdů včetně opakovaných navýší.  

Snižování intenzity zpracování  vede ke snížení zatížení půdy přejezdy. 
S minimalizační technologií klesla intenzita přejezdů na 64,6 %. Přesto zůstává procento 
poježděné plochy poměrně vysoké. Pouze 42,3 % plochy bylo přejeto u přímého setí. 

 



Tabulka 1: Přehled pracovních operací na pozemcích při orebné technologi. 
Orba Pracovní záběr (m) Pokrytí stopami (%) Pokrytí stopami (%) (**) 

Podmítka 
(Aplikace kejdy a plnění) 
Orba 
Příprava 
Setí 
Ochrana a hnojení  
(kolejové řádky) 
Sklizeň  
Odvoz zrna 
Lisování slámy 
Odvoz balíků 

6 
(12) 
 
10 
6 
24 
 
7,5 

18,9 
(9,1*) 
44,6 
32,4 
19,2 
  2,5 
 
21,7 
  3,9 
13,5 
  6,6 

(37,8**) 
 (9,1*) 
 44,6 
(57,0**) 
(38,5**) 
   2,5 
 
 21,7 
   3,9 
 13,5 
   6,6 

Pokrytí celkem   85,4 
(87,5*) 

 94,5 
(95,3*) 

Opakovaně přejížděné plochy  77,9 
(90,9*) 

131,6 
(145,6*) 

(*) do hodnocení byly zahrnuty jednorázové operace 
(**) u označených tažných prostředků byly použity dvojmontáže 
 
Tabulka 2: Přehled pracovních operací na pozemcích při minimalizačních technologiích. 
Minimalizační technologi Pracovní 

záběr (m) 
Pokrytí 
stopami (%) Přímé setí Pracovní 

záběr (m) 
Pokrytí 
stopami (%) 

(Mulčování ) 
Podmítka 
Desikace 
Kypření 
 
Setí 
Ochrana a hnojení  
(kolejové řádky) 
Sklizeň 
Odvoz zrna 
 

(6,8) 
8 
36 
8 
 
8 
36 
 
9 

(23,5* ) 
21,7 
  2,8 
21,8 
 
20,3 
  2,9 
 
22,6 
  2,0 

(Mulčování ) 
Desikace 
 
 
Setí 
Ochrana a hnojení  
(kolejové řádky) 
Sklizeň 
Odvoz zrna 
 

(6,8) 
36 
 
 
8 
36 
 
9 
 
 

(23,5* ) 
  2,8 
 
 
20,3 
  2,9 
 
22,6 
  2,0 

Pokrytí celkem   64,6 
(72,8* ) 

  42,3 
(55,7* ) 

Opakovaně přejížděné 
plochy 

 29,5 
(44,8* ) 

  8,3 
(18,4* ) 

(*) do hodnocení byly zahrnuty jednorázové operace 
 
Tabulka 3: Přehled pracovních operací na pozemcích při minimalizační technologii a 
uplatnění systému jednotných kolejových řádků. 
Jednotné kolejové řádky Pokrytí stopami (%)  

pracovní záběr 8 m 
Pokrytí stopami (%) 
pracovní záběr 4 m 

Podmítka 
Desikace 
Kypření 
 
Setí 
Ochrana a hnojení  
(kolejové řádky) 
Sklizeň 

20,3 
2. 7** 
20,3 
 
20,3 
1,7** 
 
20,3 

32,4 
7,6* 
32,4 
 
27,5 
7,6* 
 
29,9 

Pokrytí celkem  31,3 37,6 
* záběr stroje 12 m 
** záběr stroje 32 m  
 



  Přejezdy po pozemcích jsou v současném zemědělství nevyhnutelné. V našem případě 
organizace přejezdů odpovídala provozním podmínkám v zemědělském podniku, nebylo do ní 
nijak zasahováno. Na obrázku 1 až 3 jsou ukázky záznamu pohybu zemědělské techniky po 
pozemku, demonstrovaná na jednohektarovém výřezu. Na obrázcích vlevo jsou znázorněny 
trajektorie jízd. Pro názornost jsou na obrázcích vpravo znázorněné plochy pokryté stopami  
pneumatik.  

 
Obrázek 1: Hodnocení přejezdů pro orebnou technologii. 

 
Obrázek 2: Hodnocení přejezdů pro minimalizační technologii. 

 
Obrázek 3: Hodnocení přejezdů pro přímé setí. 



K uvedenému vyjádření je zapotřebí přidat další doplňující údaj a tím je momentální 
vlhkost půdy. Je obecně známo že vlhká a případně nakypřená půda je k nežádoucímu 
zhutnění náchylná mnohem více než půda v sušším nenakypřeném stavu. Řada operací, 
jmenujme zejména přípravu půdy, setí, přihnojování a ochranu v jarním období, na druhou 
stranu sklizeň některých plodin, spadá do období, kdy je zranitelnost půdy vyšší. Rovněž na 
zavlažovaných plochách a intenzivních provozech je riziko nežádoucího zhutnění velmi 
vysoké. Na souvratích je potom četnost přejezdů a zejména opakování přejezdů ještě 
významnější.  
Jednou z možností, jak omezit nežádoucí zhutňování půd, které je s přejezdy spojováno, je 
soustřeďování přejezdů po půdě do trvalých kolejových stop. V případě že byla zavedena u 
technologie stálých jízdních stop. V případě záběru strojů 4 m bylo možné díky rozchodu kol 
použitých strojů soustředit jízdy do dvou stop. Díky tomu klesla intenzita přejezdů na 37,6 %. 
Technické řešení stejného rozchodu pneumatik nebo pásů by mohlo představovat hlavní 
překážkou. Na druhou stranu je možné uplatňovat uvedený systém s kombinací rozdílného 
rozchodu kol, ve kterém především sklízeče představují jedinou výjimku v porovnání s 
traktory a ostatními stroji. Tak tomu bylo u varianty se záběry strojů 8 m. Přejezdy byly 
soustředěny do stop traktorů. Pouze sklízecí mlátička převyšuje svým rozchodem použité 
traktory. Jízdy sklízecí mlátičky byly organizovány tak, aby vždy jedním kolem jela ve 
stopách traktorů. Na pozemku tak vznikly tři jízdní stopy. Zavedením uvedeného způsobu 
organizování jízd došlo ke snížení poježděné plochy na 31,3 %. (Tabulka 3). 
 Na druhou stranu je jisté, že se zavedením soustředěných jízd dojde k navýšení počtu 
opakovaných přejezdů. Řada autorů však poukazuje na přínos právě takto vzniklých 
permanentních stop, které zajistí vhodné podmínky pro vstup na pole. Právě tyto stopy 
vyhovují požadavku lepší sjízdnosti po pozemku (Lamers a kol. 1986, Radford a kol. 2006). 
Permanentní řádky rovněž umožnily dřívější vstup na pozemky. Snížení potřeby tahové síly a 
lepší sjízdnost kolejových řádků společně s podporou vývoje strojů pro uvedený systém bude 
směřovat k menším strojům a snižování zátěže půdy (McPhee a kol. (a)1995). 
 

ZÁVĚR 
 Snižování intenzity zpracování půdy vede ke snížení zatížení půdy přejezdy. Jak je ale 
patrné z výsledků měření četností přejezdů, procento přejeté plochy je poměrně 
vysoké.Významnou položku také představují opakované přejezdy, které opakovaně zatěžují 
již jednou přejetou plochu. Osvojení systému stálých jízdních stop může zatížení pozemků 
přejezdy nadále snížit. Nejvyšší přínos kolejových řádků nastane v případě, že každý stroj, 
který vstupuje na pole včetně sklízecí mlátičky, má shodný rozchod kol.  
 Technické řešení stejného rozchodu pneumatik nebo pásů by mohlo představovat 
hlavní překážku. Na druhou stranu je možné uplatňovat uvedený systém s kombinací 
rozdílného rozchodu kol, ve kterém především sklízeče představují jedinou výjimku 
v porovnání s traktory a ostatními stroji. Myšlenka soustředění přejezdů není rozhodně nová, 
k reálnému uplatnění ale scházely technické prostředky, zejména systém přesné navigace. 
Využití navigačních systémů GPS v zemědělství se rozšiřuje, je perspektivní pro většinu 
pracovních operací v rostlinné výrobě. Přesnost GPS navigace může podpořit rozvoj systému 
stálých kolejových stop, jako možného opatření proti nežádoucímu zhutnění půdy. 
 
Poděkování: V příspěvku jsou uvedeny výsledky získané při řešení projektu MZe ČR č. 
QH92105. Zvláštní poděkování patří společnostem Leading Farmers CZ, a.s., RCG-Agromex, 
s.r.o.,  STROM Praha a.s., Agri CS a.s. a Farmet, a.s., které stály při založení pokusů 
v systému CTF.  
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