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Výroþní zpráva Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. za rok 2010 je zpracována na
základČ ustanovení § 30 odst. 1 zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích a
obsahuje údaje dle § 30 odst. 4 písm. a) až g) uvedeného zákona a další skuteþnosti
požadované zvláštním právním pĜedpisem (§ 21 zákona þ. 563/1991 Sb. o úþetnictví, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ).
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1

Základní údaje o instituci

Název instituce:

Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i.

Sídlo instituce:

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – RuzynČ

Iý:

00027031

DIý:

CZ00027031

Právní forma:

VeĜejná výzkumná instituce

ZĜizovatel:

Ministerstvo zemČdČlství ýeské republiky

ZĜizovací listina:

ý.j. 22972/2006-11000 ze dne 23.6.2006 s úþinností od 1.1.2007

Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. ( dále jen VÚZT, v.v.i.) byl zĜízen podle
zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích Ministerstvem zemČdČlství
ýeské republiky s úþinností od 1. ledna 2007 (ZĜizovací listina VÚZT, v.v.i. þj. 22972/2006 –
11000 ze dne 23.6.2006) a Ĝízením VÚZT, v.v.i. byl povČĜen Ing. ZdenČk Pastorek, CSc.,
prof.h.c. (MZe þj. 2150/20/2006-12040 ze dne 23.6.2006).
SouþasnČ byla zĜizovatelem v souladu s § 15 písm. i) uvedeného zákona ustanovena 5-ti
þlenná dozorþí rada Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. a jmenováni její þlenové.
TĜi þlenové dozorþí rady jsou pracovníky Ministerstva zemČdČlství a dva þlenové pracovníky
VÚZT, v.v.i. a tím je zajištČna nadpoloviþní vČtšina zástupcĤ zĜizovatele. ýinnost dozorþí
rady se Ĝídí jednacím Ĝádem, který je vnitĜním pĜedpisem VÚZT, v.v.i. a je schválen
zĜizovatelem.
VÚZT, v.v.i. se ve své þinnosti Ĝídí ĜádnČ schválenými vnitĜními pĜedpisy specifikovanými v
§ 20 zákona þ. 341/2005 Sb.
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Složení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce

(zákon 341/2005 Sb., þást pátá § 16, odst. 1)

Orgány Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. (dále jen VÚZT, v.v.i.) jsou:

2.1 ěeditel VÚZT,v.v.i.
Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof.h.c.
S úþinností od 1.1.2007 byl Ĝízením VÚZT, v.v.i. povČĜen Ing. ZdenČk Pastorek, CSc.
Tuto þinnost ukonþil dne 31.5.2007 a s úþinností od 1.6.2007 byl jmenován Ĝeditelem
(MZe þj. 3474/16/2007 – 11130 ze dne 23.5.2007).
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2.2 Rada instituce VÚZT, v.v.i.
má 5 þlenĤ a její složení je:
Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof.h.c., VÚZT,v.v.i., pĜedseda rady instituce,
Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v.v.i., místopĜedseda RI,
Prof. Ing. Radoslav Adamovský, DrSc., ýeská zemČdČlská univerzita Praha, þlen RI,
Mgr. Jan Lipavský, CSc., VÚRV, v.v.i.,þlen RI,
Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT, v.v.i., þlen RI

2.3 Dozorþí rada instituce VÚZT, v.v.i.
má 5 þlenĤ a její složení je:
Ing. Milan Podsedníþek, CSc., Ministerstvo zemČdČlství ýR, pĜedseda dozorþí rady
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., VÚZT, v.v.i., místopĜedseda DR,
Ing. František KĤst, Ministerstvo zemČdČlství ýR, þlen DR,
Ing. Kamil Bílek, Ministerstvo zemČdČlství ýR, þlen DR,
Ing. JiĜí Souþek, Ph.D., VÚZT, v.v.i., þlen DR.
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ýinnost orgánĤ Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v roce
2010

3.1 ýinnost Rady instituce
PoĜadové Datum
þíslo
konání
zasedání
16/2010

26.4.2010

17/2010

21.6.2010

18/2010

PĜítomný
zástupce
DR
VÚZT,v.v.i.
Ing.
František
KĤst

Ing. JiĜí
Souþek,
Ph.D.
17.12.2010 doc. Ing.
Antonín
Jelínek,
CSc.

Hlavní body jednání

Byly projednány výsledky výzkumu VÚZT, v.v.i. za
rok 2010, pĜednesena informace o nájemném vztahu
mezi VÚRV, v.v.i. a VÚZT, v.v.i., projednána zpráva
o þinnosti DR VÚZT, v.v.i. za rok 2009, þlenové RI se
seznámili s neaditovaným výsledkem hospodaĜení
ústavu za rok 2009. Dále byly schváleny návrhy
projektĤ do soutČže ALFA TAýR, rámcová smlouva o
spolupráci s firmou TĤma, s.r.o., byla pĜednesena
informace o dodatku ke kolektivní smlouvČ s OO
VÚZT, v.v.i. a plánu tvorby a užití sociálního fondu
v roce 2010.
Projednání a schválení Výroþní zprávy VÚZT, v.v.i.
za rok 2009, schválení návrhĤ projektĤ do veĜejné
soutČže MZe NAZV.
Byla podána informace o zmČnách ve složení DR
VÚZT, v.v.i., projednán výsledek hospodaĜení za 3.Q.
2010 a oþekávaná skuteþnost k 31.12.2010. Byl
projednán a schválen návrh rozpoþtu VÚZT, v.v.i. na
rok 2011 a stĜednČdobého plánu na rok 2012 – 2013.
Byl upĜesnČn plán investiþních nákladĤ v roce 2010.
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Byla podána informace o úspČšnosti VÚZT, v.v.i. ve
veĜejných soutČžích o výzkumné projekty v roce 2010
a dále o prĤbČhu a výsledcích kontrol a stavu soudních
Ĝízení v roce 2010.
Ve složení Rady instituce Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v prĤbČhu roku
2010 k žádným zmČnám nedošlo.

3.2 ýinnost Dozorþí rady
PoĜadové Datum
þíslo
konání
zasedání
1/2010
16.4.2010

2/2010

3/2010

Druh
zasedání,
pĜizváni
Ing. ZdenČk
Pastorek, CSc.,
prof. h. c.,
Ĝeditel VÚZT,
v.v.i. a
pĜedseda RI
VÚZT, v.v.i.
21.6.2010 Ing. ZdenČk
Pastorek, CSc.,
prof. h. c.,
Ĝeditel VÚZT,
v.v.i. a
pĜedseda RI
VÚZT, v.v.i.,
Ing. Petr Plíva,
CSc.,
místopĜedseda
RI VÚZT,
v.v.i.
16.12.2010 Ing. ZdenČk
Pastorek, CSc.,
prof. h. c.,
Ĝeditel VÚZT,
v.v.i. a
pĜedseda RI
VÚZT, v.v.i.,
Ing. Petr Plíva,
CSc.,
místopĜedseda
RI VÚZT,
v.v.i.,
Mgr. VojtČch
Smejkal,
ekonomický
námČstek
VÚZT, v.v.i.

Hlavní body jednání

Byla projednána informace o souþasném stavu
nájemného vztahu mezi VÚRV, v.v.i. a VÚZT,
v.v.i., projednána a schválena Zpráva o þinnosti DR
VÚZT, v.v.i. za rok 2009. Byla podána informace o
neauditovaném výsledku hospodaĜení za rok 2009 a
o uzavĜení dodatku ke kolektivní smlouvČ s OO a
plánu tvorby a využití sociálního fondu v roce 2010.
Byla projednána Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. za
rok 2009 a vydáno stanovisko k této zprávČ, podána
informace o prĤbČhu soudního jednání o urþení
vlastnictví k pozemku v k.ú. Zliþín, odsouhlasen
návrh na doplatek odmČny Ĝediteli VÚZT, v.v.i. za
rok 2009.

Byla podána informace o zmČnách ve složení DR
VÚZT, v.v.i., dále o stanovisku MZe odboru
zakladatelské þinnosti k výsledku hospodaĜení za
1. pol. 2010. Byla podána informace o plnČní
„Koncepce VaV“ ve VÚZT, v.v.i., dále o výsledku
úþasti ústavu ve veĜejných soutČžích o projekty,
informace o stavu hospodaĜení k 30.9.2010 a
informace k návrhu plánu rozpoþtu pro rok 2011 a
stĜednČdobý výhled (2012-2013) a k plánu investic
na rok 2011.
Dále byla podána informace o výsledcích a stavu
kontrol a soudních Ĝízení za rok 2010 a informace o
vyplacených odmČnách þlenĤm DR a RI VÚZT,
v.v.i. a schválila návrh zálohy na odmČnu Ĝediteli
VÚZT, v.v.i. za rok 2010.
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PodrobnČjší informace o prĤbČhu zasedání DR VÚZT, v.v.i. jsou uvedeny v zápisech
ze zasedání. Tyto zápisy z jednání vþetnČ Zprávy o þinnosti DR VÚZT, v.v.i. za rok 2010
jsou uloženy u pĜedsedy DR VÚZT, v.v.i. a v archívu sekretariátu Ĝeditele VÚZT, v.v.i.
V prĤbČhu roku 2010 došlo k následujícím zmČnám ve složení DR VÚZT, v.v.i.
1. V souvislosti s ukonþením pracovního pomČru Ing. SvČtlany Nouzové (MZe)
byl jmenován s úþinností od 1.1.2010 þlenem Dozorþí rady VÚZT, v.v.i. Ing.
Milan Podsedníþek, CSc. (jmenovací dekret ý.j. 40225/2009-10000).
2. V souvislosti s ukonþením pracovního pomČru Ing. JiĜího Trnky (MZe) byl
jmenován s úþinností od 26.11.2010 þlenem Dozorþí rady VÚZT, v.v.i. Ing.
Kamil Bílek (jmenovací dekret ý.j. 33677/2010-10000 ).
3. Rozhodnutím ministra zemČdČlství ý.j. 33677/2010-10000 byl jmenován Ing.
Milan Podsedníþek, CSc. pĜedsedou Dozorþí rady VÚZT, v.v.i. s úþinností od
26.11.2010
4. Rozhodnutím ministra zemČdČlství ý.j. 33677/2010-10000. byl jmenován doc.
Ing. Antonín Jelínek, CSc. místopĜedsedou Dozorþí rady VÚZT, v.v.i.
s úþinností od 26.11.2010

3.3 ýinnost odborné a oponentní rady

Odborná a oponentní rada ústavu je poradním orgánem Ĝeditele VÚZT, v.v.i. a
jejími þleny jsou uznávaní odborníci z Ĝad vČdcĤ, pedagogĤ, pracovníkĤ státní správy a
zemČdČlské praxe.
ýlenové odborné a oponentní rady:
Ing. Jaroslav Dunovský, CSc. - AD Praha
Ing. JiĜí Fiala, DrSc.
doc.Ing. Josef Hofman, DrSc. - ýVUT Praha
Mgr. Jan Lipavský, CSc. – VÚRV,v.v.i. Praha
Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof. h. c. – VÚZT,v.v.i. Praha
prof. Ing. Adolf Rybka, CSc. - ýZU Praha
Ing. Otakar Syrový, CSc. – VÚZT, v.v.i. Praha
Ing. OldĜich ŠtČpánek
Ing. Luboš Miltr
Odborná a oponentní rada instituce byla v roce 2010 Ĝeditelem svolána 1x. Zasedání se
uskuteþnilo ve dnech 19.– 20.1.2010 a na programu bylo oponentní projednávání
periodických a závČreþných zpráv projektĤ a výzkumného zámČru.

3.4 ýinnost „Pracovní vČdecké skupiny pro oblast zemČdČlské techniky,
energetiky a staveb“ (SZTES).
V souladu s ustanovením opatĜení þ. 06 Koncepce zemČdČlského aplikovaného
výzkumu a vývoje do roku 2015, schválené usnesením vlády ýR þ. 113 ze dne 26. ledna
2009, byla pĜi VÚZT, v.v.i. Praha –RuzynČ ustavena Pracovní vČdecká skupina pro oblast
zemČdČlské techniky, energetiky a staveb.

8

Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2010
ýlenství v pracovní skupinČ pĜijali:

1.

Ing. JiĜí Zelenka, ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.

2.

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., ÚZEI Praha

3.

doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.,VÚŽV, v.v.i. Praha

4.

Ing. Dušan Benža, CSc., AZet Brno

5.

prof. Ing. František Bauer, CSc., MU Brno

6.

prof. Dr. Ing. František Kumhála, CSc., ýZU TF Praha

7.

prof. Ing. VojtČch Dynybyl, Ph.D., ýVUT FS Praha

8.

prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., ýZU TF Praha

9.

Mgr. Jan Lipavský, CSc.,VÚRV, v.v.i.

10. Ing. František Valíþek, ZD Rosovice
11. Ing. Marek SvČtlík, MZe
12. Ing. Michaela BudĖáková, MZe
13. prof. Ing. Josef HĤla, CSc., VÚZT, v.v.i.
14. Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof. h. c., VÚZT, v.v.i.
15. Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h. c., VÚZT, v.v.i.
16. doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., JþU ZF ýeské BudČjovice
17. Ing. Otakar Syrový, CSc., VÚZT, v.v.i.
18. Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v.v.i.
19. Ing. Antonín Machálek, CSc., VÚZT, v.v.i.
20. Ing. ZdenČk Abrham, CSc., VÚZT, v.v.i.
21. doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc., VÚZT, v.v.i.
22. Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT, v.v.i.

V roce 2010 byla odborná skupina SZTES svolána v souladu s jednacím Ĝádem 2x.
Na jarním zasedání 11.5.2010 byla provedena analýza výsledkĤ výbČrového Ĝízení
soutČže NAZV - VAK 2009 z hlediska vČdního oboru „ZemČdČlská technika, energetika a
stavby.“ Dále byla þlenĤm poskytnuta informace o :
– naplĖování „Koncepce zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku
2015“
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–

prohlášení signatáĜĤ veĜejných výzkumných institucí k návrhu Rady pro výzkum,
vývoj a inovace (VaVaI) na financování zemČdČlského výzkumu v roce 2011 a
dalších letech.
Z diskuse vyplynula nutnost úþinné spolupráce výzkumných ústavĤ s odbornými
útvary MZe, AK ýR, AZet, výrobními subjekty, universitami, atd.
Na podzimním zasedání 2. 11.2010 byly þlenĤm poskytnuty informace o:
– uplatnČní zemČdČlské techniky, energetiky a staveb ve „Vizi þeského
zemČdČlství po roce 2010“ a Programovém prohlášení Vlády ýR
– o naplĖování „Koncepce zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje
do roku 2015.“
– financování zemČdČlského výzkumu v roce 2011 a dalších letech,
– o nových pohledech na hodnocení výzkumných institucí

4

Organizace veĜejné výzkumné instituce

4.1 Organizaþní schéma
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Odbor ekonomiky
zemČdČlských
technologických
systémĤ

Odbor energetiky
a logistiky
zemČdČlských
technologických
systémĤ a využití
biomasy k
nepotravináĜským
úþelĤm

Odbor
technologickýc
h systémĤ pro
produkþní
zemČdČlství

Organizaþní Ĝád VÚZT, v.v.i. je platný od ledna 2007

odbor 1.30

odbor 1.20

námČstek pro výzkum
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Odbor ekologie
zemČdČlských
technologických
systémĤ

odbor 1.40

ekonomický námČstek

Odbor vnČjších a
vnitĜních služeb

odbor 2.00

sekretariát Ĝeditele
vČdecký sekretáĜ

Dozorþí rada

o r g a n i z a þ n í s t r u k t u r a, 2010

Ĝeditel

odbor 1.10

odborná a oponentní
rada

Rada instituce

Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i.

Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2010
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4.2

Vedení ústavu
ěeditel:

Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof. h. c.
e-mail: zdenek.pastorek@vuzt.cz
Tel.: +420 233 022 274 nebo 307

NámČstek pro výzkum:

Ing. Otakar Syrový, CSc.
e-mail: otakar.syrovy@vuzt.cz
Tel.: +420 233 022 277

Ekonomický námČstek:

Mgr. VojtČch Smejkal
e-mail: vojtech.smejkal@vuzt.cz
Tel.: +420 233 022 490

4.3 Sekretariát Ĝeditele
VČdecký sekretáĜ:

4.4

Ing. Antonín Machálek, CSc.
e-mail: antonin.machalek@vuzt.cz
Tel.: +420 233 022 372

Odborné útvary

Odbor technologických systémĤ pro produkþní zemČdČlství
Vedoucí odboru:
doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc.
Tel.:+ 420 233 022 281
e-mail: jiri.vegricht@vuzt.cz
Odbor energetiky a logistiky technologických systémĤ a využití biomasy
k nepotravináĜským úþelĤm
Vedoucí odboru:
Ing. Jaroslav Kára, CSc.
Tel.: +420 233 022 334
e-mail: jaroslav.kara@vuzt.cz
Odbor ekonomiky zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru:
Ing. ZdenČk Abrham, CSc.
Tel.: +420 233 022 399
e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz
Odbor ekologie zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru:
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Tel.: +420 233 022 398
e-mail: antonin.jelinek@vuzt.cz
Odbor vnČjších a vnitĜních služeb
Vedoucí odboru:
Mgr. VojtČch Smejkal
Tel.: +420 233 022 490
e-mail: vojtech.smejkal@vuzt.cz
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5 Základní personální údaje instituce
5.1 Struktura zamČstnancĤ instituce
Struktura zamČstnancĤ instituce k 31.12.2010.

fyzických
osob
61
34
21
6

Poþet zamČstnancĤ celkem

z toho

výzkumní pracovníci
techniþtí pracovníci
Ĝemeslníci a pomoc. pracovníci

Poþet zamČstnancĤ celkem

z toho

výzkumní pracovníci s titulem profesor
výzkumní pracovníci s titulem docent
výzkumní pracovníci s vČdeckou
kvalifikací
výzkumní pracovníci se vzdČláním
vysokoškolským
pracovníci se vzdČláním
vysokoškolským
pracovníci se vzdČláním stĜedoškolským
s maturitou celkem
pracovníci se vzdČláním ostatním celkem

fyz.osob
celkem
61
3
2

pĜepoþtených
pracovníkĤ
56
32
20
4

vČk.struktura pĜep.prac.
prĤm.vČk
celkem
56
64
3
67
2

15

54

14

14

41

13

5

60

5

16
6

53
48

16
3

Kvalifikaþní a vČková struktura
Výzkumní pracovníci
s titulem profesor
s titulem docent
s vČdeckou kvalifikací
se vzdČl. vysokoškolským

1 ve vČku 51-60; 2 ve vČku 61-70 let,
2 ve vČku 61-70 let,
5 ve vČku 31-40 let; 4 ve vČku 51-60; 5 ve vČku 61-70;
1 ve vČku 71-80 let,
4 ve vČku 21-30 let; 3 ve vČku 31-40 let;
1 ve vČku 41-50 let; 6 ve vČku 51-60.
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5.2 Personální obsazení jednotlivých odborĤ na konci roku 2010
Odbor technologických systémĤ pro produkþní zemČdČlství
Vedoucí odboru : doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc.
SekretáĜka: Libuše Pastorková
Pracovníci odboru: Ing. P. Ambrož, CSc.
Ing. J. Bradna, Ph.D.
Ing. M. Fabianová
prof. Ing. J. HĤla, CSc.
Ing. P. KovaĜíþek, CSc.
Ing. M. Kroulík, Ph.D.
Ing. A. Machálek, CSc.
Ing. V. Mayer, CSc.
Ing. P. Miláþek do 31.7.
Ing. J. Skalický, CSc.
Ing. J. Šimon
Ing. D. Vejchar
M. Vlášková
Odbor energetiky a logistiky technologických systémĤ a využití biomasy
k nepotravináĜským úþelĤm
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslav Kára, CSc.
SekretáĜka: Pavla MČkotová
Pracovníci odboru: Ing. D. Andert, CSc.
Ing. D. ýandová do 31.8.
Bc. I. Gerndtová
Ing. I. Hanzlíková
Ing. Petr Hutla, CSc.
Ing. P. Jeviþ, CSc., prof. h.c.
Ing. K. Kubín
M. Novák do 30.6.
Ing. R. Pražan
Ing. J. Souþek, Ph.D.
Ing. Z. Šedivá
Odbor ekonomiky zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru : Ing. ZdenČk Abrham, CSc.
Pracovníci odboru: M. Herout
Ing. M. KováĜová do 30.6.
Ing. O. Mužík
Ing. J. Richter
V. Scheufler
Odbor ekologie zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru: doc. Ing. A. Jelínek, CSc.
SekretáĜka: Bc. Gabriela Šedivcová do 28.2., od 1.3. Ing. Romana Mašátová
Pracovníci odboru: Z. ýejka
V. BedĜich
Ing. M. ýešpiva
Ing. M. DČdina, Ph.D.
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Z. Funková.
Ing. M. Kollárová, Ph.D. od 18.10. na mateĜské dovolené
Mgr. K. Marešová do 31.7.
Ing. B. Petráþková
Ing. P. Plíva, CSc.
Ing. A. Roy
D. Tomanová
Ing,. P. Zabloudilová
.
Odbor vnČjších a vnitĜních služeb
Vedoucí odboru: Mgr. VojtČch Smejkal
Pracovníci odboru: Ing. J. Bradna
F. Bukviþka
L. Funková
J. Hejnicová
Ing. J. Hlinka
Jan Kára
H. Kuthanová
A. Nováková
L. Pospíšil
Z. PĜindová
Ing. T. Šturc
J. Veselý
M. VáĖová
D. Schmidová
Sekretariát Ĝeditele
Pracovníci sekretariátu:
Ing. Otakar Syrový. CSc.
Ing. Antonín Machálek, CSc.
B. Stehlíková

6

Informace o zmČnách zĜizovací listiny

Ke zmČnČ zĜizovací listiny Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v roce 2010
nedošlo.

7

ZamČĜení þinnosti instituce a její výsledky

7.1 Hlavní þinnost
PĜedmČtem hlavní þinnosti je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemČdČlská
technika, technologie, energetika a výstavba a v hraniþních vČdních oborech živé a neživé
pĜírody k tČmto oborĤm se vázajících, zejména ve vČdách zemČdČlských, technických,
ekonomických a ekologických, zamČĜený na Ĝešení problémĤ zemČdČlství, venkova a
komunální sféry, vþetnČ:
- úþasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
- vČdecké, odborné a pedagogické spolupráce,
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- ovČĜování a pĜenosu výsledkĤ výzkumu a vývoje do praxe, poradenské þinnosti a zavádČní
nových technologií,
- expertní þinnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. Ĝešil v roce 2010 následující typy výzkumných
úkolĤ financovaných z prostĜedkĤ zadavatelĤ projektĤ:
•
•
•
•

•
•
•

výzkumné projekty MZe (celkem 14 projektĤ, z toho u 7 projektĤ je VÚZT,
v.v.i.,pĜíjemcem-koordinátorem, u 7 projektĤ pĜíjemcem)
výzkumný projekt Ministerstva vnitra ýR – 1 projekt, ve kterém je VÚZT, v.v.i.
koordinátorem
výzkumný projekt Ministerstva prĤmyslu a obchodu ýR (celkem 1 projekt)
výzkumný projekt MŠMT (celkem 2 projekty, u 1. projektu je nositelemkoordinátorem VÚKOZ, v.v.i., u druhého projektu je nositelem-koordinátorrem Ústav
experimentální botaniky AV ýR, v.v.i.. VÚZT, v.v.i. se na obou projektech podílí
jako nositel)
výzkumný projekt MŽP (celkem 1 projekt, VÚZT, v.v.i. je jeho nositelemkoordinátorem)
výzkumný zámČr MZe (celkem 1 výzkumný zámČr)
mezinárodní projekt EU (celkem 1 projekt).

7.1.1 PĜehled Ĝešených projektĤ VÚZT, v.v.i. v roce 2010
Výzkumný zámČr MZe
Identifikaþní Název
kód
MZE0002703102 Výzkum efektivního využití technologických
systémĤ pro setrvalé hospodaĜení a využívání
pĜírodních zdrojĤ ve specifických podmínkách
þeského zemČdČlství.

OdpovČdný
Ĝešitel

Doba
Ĝešení
Ing. ZdenČk
1/09 Pastorek, CSc., 12/13
prof. h. c.

Projekty NAZV
ýíslo
Název
NAZV
QH72134 Výzkum základních enviromentálních aspektĤ
v chovech hospodáĜských zvíĜat z hlediska
skleníkových plynĤ, pachu, prachu a hluku,
podporujících welfare zvíĜat a tvorbu BAT.
(Koordinátor VÚZT, v.v.i.)
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajinČ a zvýšení
retenþní schopnosti krajiny uplatnČním kompostĤ
z biologicky rozložitelných odpadĤ na orné pĤdČ i
trvalých travních porostech. (Koordinátor VÚZT,
v.v.i.)
QH82283 Výzkum interakce mezi vodou, pĤdou a prostĜedím
z hlediska hospodaĜení se statkovými hnojivy v trvale
udržitelném zemČdČlství. (Koordinátor VÚRV, v.v.i.)
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OdpovČdný
Ĝešitel

doc. Ing.
Antonín
Jelínek, CSc.

Ing. Petr
Plíva, CSc.

doc. Ing. JiĜí
Vegricht, CSc.

Doba
Ĝešení
5/07 12/11

1/08 –
12/12

1/08 12/12
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QH82191

QH81195
QH91260

QH92195

QH92251

QH91081

QH92105

QI91C199
QI92A143

QI101A184

QI101C246

Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty
do pĤdy s cílem omezit povrchový odtok vody pĜi
intenzivních dešĢových srážkách. (Koordinátor VÚZT,
v.v.i.)
Nové technologické systémy pro hospodárné využití
bioplynu. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.)
Výzkum a hodnocení interakcí systému þlovČk – zvíĜe
– robot v chovu dojnic se zamČĜením na zlepšení
efektivnosti systému a welfare dojnic. (Koordinátor
VÚZT, v.v.i.)
Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a
ovČĜení nejlepších dostupných technik (BAT)
v zemČdČlské þinnosti. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.)
Stanovení kritérií pro welfare v odchovu telat se
zamČĜením na zlepšení podmínek chovného prostĜedí
v období extrémních venkovních teplot ve variantních
systémech ustájení. (Koordinátor JU v ýeských
BudČjovicích)
Bilance dusíku pĜi organickém a minerálním hnojení
s využitím nových hodnot stanovených moderními
analytickými metodami (Koordinátor ýZU Praha)
Technologie Ĝízeného pohybu strojĤ po pozemcích
vedoucí k omezení degradace pĤdy a zvýšení
efektivity hospodaĜení. (Koordinátor ýZU Praha)
Optimalizace technologie faremního
vermikompostování. (Koordinátor ýZU Praha)
Výzkum vhodných odrĤd a nového zpĤsobu
zpracování olejného lnu (Linum usisitatissimum L.)
pro nepotravináĜské a energetické využití.
(Koordinátor Agritech Plant Research, s.r.o.)
Technologie pČstování brambor - nové postupy šetrné
k životnímu prostĜedí (KoordinátorVÚB, s.r.o.
HavlíþkĤv Brod)
Využití fytomasy z trvalých travních porostĤ a
z údržby krajiny. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.)

Ing. Pavel
KovaĜíþek,
CSc.

1/08 12/12

Ing. Jaroslav
Kára, CSc.
Ing. Antonín
Machálek,
CSc.

1/08 12/10
1/09 –
12/11

doc. Ing.
Antonín
Jelínek, CSc.
doc. Ing. JiĜí
Vegricht, CSc.

1/09 –
12/11
1/09 –
12/11

Ing. Petr
Plíva, CSc.

1/09 –
12/11

prof. Ing. Josef
HĤla, CSc.

1/09 –
12/11

Ing. Petr Plíva,
CSc.
Ing. JiĜí
Souþek, Ph.D.

6/09 –
12/13
6/09 –
12/13

Ing. Václav
Mayer, CSc.

1/10 –
12/14

Ing. David
Andert, CSc.

1/10 –
12/14

OdpovČdný
Ĝešitel

Doba
Ĝešení
7/06 –
6/11
2/08 –
12/11

Projekty od jiných resortĤ
Výzkumný projekt MŠMT
Identifikaþní
kód
2B06131
2B08058

Název
NepotravináĜské využití biomasy. (Koordinátor VÚKOZ)
Efektivní využití energetických rostlin pro
rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí.
(Koordinátor Ústav experimentální botaniky AV
ýR, v.v.i.)
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Ing. Petr
Hutla, CSc.
Ing. Jaroslav
Kára, CSc.
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Výzkumný projekt MŽP
Identifikaþní
kód
SP/3g1/180/07

Název

OdpovČdný
Ĝešitel

Doba
Ĝešení

Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi
Ing. David
10/07 –
energetických plodin. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.) Andert, CSc. 12/11

Výzkumný projekt Ministerstva vnitra
Identifikaþní
kód
MV-752274/OBV-2010

Název

OdpovČdný
Ĝešitel

Doba
Ĝešení

Stanovení minimální potĜeby energie pro
Ing. ZdenČk
9/10 –
zajištČní základních funkcí zemČdČlství
Pastorek, CSc., 12/14
v krizových situacích a analýza možností jejího
prof. h. c.
zajištČní z vlastních energetických zdrojĤ zdrojĤ.
(Koordinátor VÚZT, v.v.i.)

Výzkumný projekt MPO
Identifikaþní
kód
FR-TI2/365

OdpovČdný
Ĝešitel

Název

Výzkum technologie umožĖující materiálové a Ing. Petr Jeviþ,
energetické využití nerecyklovatelných
CSc., prof. h. c.
plastových, celulózových a jiných obdobných
odpadĤ (MEVO). (Koordinátor PolyComp, a.s.)

Doba
Ĝešení
3/10 12/11

Mezinárodní projekty
Identifikaþní
kód
EU
AgroBiogas
Proj. 019884

Název

European Biogas Initiative to improve the yield
of agricultural biogas plants

OdpovČdný
Ĝešitel

Doba
Ĝešení

Ing. ZdenČk
2/07 –
Pastorek, CSc., 1/10
prof. h. c.

ěešení výzkumného projektu QH81195 bylo ukonþeno 31.12.2010. Za uvedený
projekt byla vypracována a ve dnech 25. a 26.1.2011 ĜádnČ oponována závČreþná zpráva.
V roce 2010 byl ukonþen projekt EU 019884. V roce 2011 bude Ĝešeno 21 výzkumných
projektĤ, z toho u devíti projektĤ je konec Ĝešení 31.12.2011, u dalších þtyĜ 31.12.2012, u
dalších þtyĜ do 31.12.2013 a zbývající dva projekty budou Ĝešeny do roku 2014. Za všechny
pokraþující projekty byly vypracovány a rovnČž oponovány periodické zprávy, pĜinášející
informaci o postupu a výsledcích Ĝešení v roce 2010 a plánovaný postup Ĝešení v roce 2011.
Za výzkumný zámČr MZE0002703102 byla vypracována a dne 26.1.2011 ĜádnČ oponována
periodická zpráva.
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7.2 Dosažené výsledky
7.2.1 Hlavní dosažené výsledky projektĤ NAZV MZe
PROJEKT QH92251
STANOVENÍ KRITERIÍ PRO WELFARE V ODCHOVU TELAT SE ZAMċěENÍM
NA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK CHOVNÉHO PROSTěEDÍ V OBDOBÍ EXTRÉMNÍCH
VENKOVNÍCH TEPLOT VE VARIANTNÍCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ.
V roce 2010 byly výzkumné práce zamČĜeny na sledování mikroklimatických parametrĤ
v systémech ustájení telat a jejich vlivu na welfare. Provedená sledování naznaþují pĜednosti
ustájení telat v pĜístĜeškových individuálních boxech (PIB) ve srovnání s venkovními
individuálními boxy (VIB) zejména v období vysokých letních teplot jak je dokumentováno
na pĜiloženém grafu. Vyznaþují se menším rozdílem teplot v prĤbČhu dne a nižším výskytem
tepelných stresĤ. Na rozdíl od VIB se tČžký tepelný stres vyjádĜený hodnotou THI vČtší než
85 bČhem celého roku u žádného ze 4 sledovaných PIB nevyskytl.
Z provedených sledování bylo zjištČno, že mikroklimatické parametry jsou ve PIB
v rozhodující míĜe ovlivĖovány parametry vnČjšího prostĜedí a jen v malé míĜe intenzitou
sluneþního záĜení. Naopak vnitĜní prostĜedí PIB je významnČ ovlivnČno intenzitou sluneþního
záĜení, které v letním období za bezmraþných dnĤ mĤže spolupĤsobit na výskyt tepelného
stresu ve vnitĜním prostĜedí VIB.

Obr. 1 PrĤbČh THI v místČ telete u rĤzných systémĤ ustájení bČhem nejteplejšího dne mČĜení
PROJEKT QH72134 – VÝZKUM ZÁKLADNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTģ
V CHOVECH HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT Z HLEDISKA SKLENÍKOVÝCH PLYNģ,
PACHU, PRACHU A HLUKU, PODPORUJÍCÍCH WELFARE ZVÍěAT A TVORBU BAT
V roce 2010 pokraþovalo Ĝešení projektu podle schválené metodiky, plánované
aktivity byly plnČny. ObdobnČ jako v letech 2008 a 2009 byla i v letošním roce snaha pĜi
jednotlivých experimentech provádČt mČĜení amoniaku, vybraných skleníkových plynĤ,
pachĤ, prachu a hluku v jednom místČ a v jednom þase. DĤvodem tohoto postupu je v
koneþném zhodnocení nalézt pĜípadné závislosti mezi uvedenými mČĜenými veliþinami, a tak
i zjistit, zda snížení hodnot nČkterých veliþin mĤže vést i k následnému snížení hodnot dalších
sledovaných ukazatelĤ.
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V prĤbČhu roku byla vČtšina þinností zamČĜena na realizaci co nejvČtšího poþtu
experimentĤ z dĤvodu zajištČní podkladĤ pro urþení základních emisních faktorĤ prachu,
pachu, vybraných zátČžových plynĤ a hluku pro jednotlivé kategorie hospodáĜských zvíĜat,
prĤbČžné bylo provádČno dílþí hodnocení výsledkĤ tČchto experimentĤ. Koncem roku byla
provedena rekapitulace výsledkĤ mČĜení dosažených v letech 2008 – 2010 a zapoþaty
pĜípravné práce související s podrobnČjší analýzou namČĜených dat pro jejich závČreþné
vyhodnocení a sestavení výše uvedených emisních faktorĤ v roce 2011. Na základČ této
rekapitulace byl zároveĖ sestaven plán postupu prací pro rok 2011. V roce 2010 byl také
zahájen sbČr ekonomických udajĤ pro vyhodnocení vybrané BAT techniky s ohledem na
procento snížení sledovaných emisí.

PROJEKT QH81200 - OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU V KRAJINċ A ZVÝŠENÍ
RETENýNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY UPLATNċNÍM KOMPOSTģ Z BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝCH ODPADģ NA ORNÉ PģDċ I TRVALÝCH TRAVNÍCH
POROSTECH
ýasový plán Ĝešení projektu je koncipován jako soubor realizací þinností jednotlivých
dílþích cílĤ. Dle metodického schématu Ĝešení projektu bylo v roce 2010 dosaženo ukonþení
dílþího cíle V005 – „ěízeným kompostováním v pásových hromadách vyrobit kompost
využitelný pro zlepšení fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností vybraných pĤd ve vzorových
lokalitách pro ornou pĤdu a obnovu TTP“.
Jednotlivé práce postupovaly v souladu s harmonogramem projektu a v souladu se
schválenou metodikou plánu aktivit na rok 2010, jednalo se konkrétnČ o – sledování stavu
infiltraþní schopnosti pĤdy a dalších pĤdních vlastností po zapravení rĤzného množství
kompostu, porovnání rozdílĤ mezi TTP a ornou pĤdou; stanovení vlivu stupĖovaného
dávkování kompostu na obsah a kvalitu humusu v pĤdČ s ohledem na zpĤsob zapravení
kompostu do pĤdy; hodnocení fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností pĤdy a ukazatelĤ
odolnosti pĤdy vĤþi stlaþování u variant s odstupĖovanými dávkami kompostu zapravenými
do pĤdy; tvorbu databáze strojĤ a technického vybavení potĜebného k vytvoĜení logistických
modelĤ svozu zbytkové biomasy ve vybraných lokalitách a následné stanovení ekonomické
efektivnosti sbČru a dopravy biologicky rozložitelných odpadĤ; ovČĜovací provoz na
kompostárnČ Ecowood vþetnČ ovČĜování prostĜedkĤ zajišĢujících optimální prĤbČh
kompostovacího procesu; sledování vlivu zapraveného kompostu na retenþní schopnost pĤdy
(maloparcelní pokus) a hodnocení rovnomČrnosti zapravení kompostu v pĤdním horizontu;
hodnocení technicko-ekonomických parametrĤ strojĤ k aplikaci kompostĤ a následné
modelování nákladĤ na pracovní operace spojené s aplikací kompostĤ do pĤdy.
Metodikou stanovené práce pro rok 2010 byly splnČny. Dosažené výsledky jsou základem pro
další úspČšné Ĝešení projektu v následujících letech, k nejvýznamnČjším patĜí þlánek
v odborném periodiku – impaktovaném þasopise, odborná kniha a dvČ certifikované
metodické pĜíruþky.
PROJEKT QH82191 - OPTIMALIZACE DÁVKOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ ORGANICKÉ
HMOTY DO PģDY S CÍLEM OMEZIT POVRCHOVÝ ODTOK VODY PěI
INTENZIVNÍCH DEŠġOVÝCH SRÁŽKÁCH
Na plochách s hlinitou pĤdou udržovaných bez vegetace a bez jakéhokoli zpracování pĤdy
byla v druhém roce po zapravení kompostu zaznamenána nepĜímo úmČrná korelace mezi
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Kumulativní povrchový odtok [l]

objemovou hmotností redukovanou (OHR) a dávkou kompostu. V meziroþním porovnání se
OHR neprĤkaznČ zvýšila. Povrchový odtok vody pĜi simulovaném zadešĢování se u všech
variant se zapraveným kompostem v porovnání s kontrolní variantou bez kompostu významnČ
snížil.
V orebné technologii zpracování pĤdy se v druhém roce pokusu vynesla pĤda s vyšším
zastoupením kompostu do povrchové vrstvy ornice, významnČ se snížila OHR i povrchový
odtok vody pĜi simulovaném zadešĢování na variantách s vyšší dávkou kompostu.
V druhém roce po zapravení vysokých dávek rostlinné hmoty do pĤdy již nebyla zjištČna
prĤkazná závislost fyzikálních ani hydraulických vlastností pĤdy na organické hmotČ v pĤdČ.
U bezorebné technologie zpracování pĤdy je dominantní gravitaþní vsakování vody
preferenþními cestami podél rostlinných zbytkĤ z pĜedplodiny, které jsou zapraveny
v povrchové vrstvČ pĤdy.
Na fyzikální vlastnosti jílovitohlinité pĤdy má nejvČtší vliv zpracování pĤdy, orba více než
kypĜení do shodné hloubky s orbou. PĜi porovnání hodnot OHR mezi variantami s rozdílným
zpracováním pĤdy a shodnou dávkou kompostu nebyl významný rozdíl. Vyšší OHR
u kypĜených variant v porovnání s oranými bylo však výrazné. Varianty s nejvyšší dávkou
kompostu vykázaly vyšší infiltraþní schopnost pĤdy oproti ostatním variantám. CelkovČ byla
shledána vyšší infiltraþní schopnost u variant s orbou.
14
2

y = 8,68x + 5,29x - 0,9175

12

2

R = 0,9987

10
2

y = 1,16x + 2,498x - 0,2175

8

2

R = 0,9983

2

y = 3,84x - 1,456x + 0,205

6

2

R = 0,9976

2

4

y = -0,36x + 4,062x - 0,4725
2

R = 0,9955
2
0
0,00

0 t.ha-1 kompostu
0 t.ha-1

0,25

0,50

85 t.ha-1 kompostu
85 t.ha-1

ýas [h]

0,75

165 t.ha-1 kompostu
165 t.ha-1

1,00

1,25

330 t.ha-1 kompostu
330 t.ha-1

Obr. 2 Kumulativní povrchový odtok vody pĜi simulovaném dešti 87,8 mm.h-1v závislosti na
dávce zapraveného kompostu; RuzynČ 2010
PROJEKT QH82283 – VÝZKUM INTERAKCÍ MEZI VODOU, PģDOU A
PROSTěEDÍM Z HLEDISKA HOSPODAěENÍ SE STATKOVÝMI HNOJIVY V TRVALE
UDRŽITELNÉM ZEMċDċLSTVÍ
V roce 2010 byly práce zamČĜeny na analýzu pohybu a ztrát dusíku ve stájích pro ustájení
hospodáĜských zvíĜat a skladech statkových hnojiv a pĜi zpracování kejdy separací.
Významným výsledkem je software pro hodnocení ekonomické efektivnosti produkce,
ošetĜování, skladování a aplikace statkových hnojiv ve vztahu k množství produkce a ztrát
živin v závislosti na technických a technologických systémech chovu zvíĜat, skladování
statkových hnojiv a jejich aplikace.
Software umožĖuje hodnocení ekonomické efektivnosti produkce, ošetĜování, skladování a
aplikace statkových hnojiv ve vztahu k množství produkce a ztrát živin v závislosti na
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technických a technologických systémech chovu zvíĜat, skladování statkových hnojiv a jejich
aplikace. Pomocí vytvoĜeného software lze stanovit oþekávanou produkci statkových hnojiv a
v nich obsažených živin, v závislosti na druhu, kategorii a užitkovosti hospodáĜských zvíĜat.
Podle použitých technologií chovu zvíĜat a manipulace se statkovými hnojivy lze upĜesnit
úroveĖ ztrát dusíku volatilizací amoniaku a tak lépe stanovit obsah dusíku ve statkových
hnojivech využitelného pro výživu rostlin.
Vyvinutý software je významný pro bČžnou zemČdČlskou praxi z hlediska monitorování a
prokazování ztrát živin ve variantnČ Ĝešených technických systémech chovu hospodáĜských
zvíĜat, skladování a zpracování statkových hnojiv a jejich aplikaci na poli. Výsledky jsou také
pĜínosné pro pĜípravu státní zemČdČlské politiky v oblasti ochrany životního prostĜedí a
tvorby ekonomických nástrojĤ podporujících technologie orientované na snížení ztrát živin
obsažených ve statkových hnojivech.
Získané výsledky byly publikovány v tisku, prezentovány na konferencích a semináĜích pro
praxi a rovnČž byly využity pĜi poradenské a konzultaþní þinnosti þlenĤ Ĝešitelského týmu.
Výsledky Ĝešení byly také využity pĜi zpracování podkladových materiálĤ pro MZe ýR v
souvislosti s pĜípravou legislativy a implementací nitrátové smČrnice do þeského zemČdČlství.
PROJEKT QH81195 - NOVÉ TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY PRO HOSPODÁRNÉ
VYUŽITÍ BIOPLYNU
V rámci vČcných etap A00/10 a A01/10 a výstupĤ V 003 V 004 bylo úspČšnČ ukonþeno
Ĝešení projektu. V rámci aktivity A00/10 a výstupu V003 byl na poloprovozním zaĜízení
ovČĜen technologický postup úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu systémem oddČlení
metanu (CH4) od oxidu uhliþitého (CO2) cestou separace vysokým tlakem a doplĖkovou
technologii odstraĖování H2S, H2O a N2.
V rámci aktivity A01/10 a výstupu V004 byly zpracovány podklady pro pĜípravu
pilotního projektu kompresní stanice pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu, tj.
oddČlení metanu (CH4) od oxidu uhliþitého (CO2) cestou separace vysokým tlakem pro pohon
motorových vozidel vþetnČ návrhu systému plnČní. Výsledky aktivit A00/10 a A01/10 jsou i
konkrétními výsledky dílþího cíle Ĝešení v roce 2010 V003 a V004. Rozsah Ĝešení byl
rozšíĜen na celkovou problematiku þištČní bioplynu (odstranČní CO2 a zvýšení procenta CH4),
tj. vþetnČ zajištČní snížení množství slouþenin síry, vlhkosti a N2 ve smyslu požadavkĤ
ýSN 65 6514 na palivo pro zážehové motory.
Na modelovém poloprovozním zaĜízení u bioplynové stanice v San Giovanni in Persiceto
(Itálie), byla mČĜením zjištČna velmi dobrá úþinnost navrženého systému. PĤlroþním
kontinuálním provozem bylo potvrzeno, že provozní parametry výsledného produktu
vyhovČly s rezervou požadavkĤm ýSN 65 6514 na palivo pro plynové zážehové motory.
VyþištČný plyn mČl koncentraci metanu 98,9 %. Vzhledem k potĜebČ vyšší úþinnosti odsíĜení
bioplynu v rámci jeho úpravy na kvalitu palivového plynu pro pohon motorových vozidel
byla na zaĜízení provedena úprava pĜidáním molekulových sít pro lepší vzájemnou separaci
CH4 a CO2. Podle ekonomického vyhodnocení výsledkĤ poloprovozu jsme vyþíslili náklady
na výrobu 1 m3 biometanu mezi 14,59 až 19,91 Kþ na 1 m3.
PROJEKT QH91260 – VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ýLOVċK –
ZVÍěE – ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMċěENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI
SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC
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V druhém roce Ĝešení projektu pokraþovala základní etologické sledování stáda dojnic
v dalších produkþních stájích se zamČĜením na jednotlivé kategorie chování: doba pĜíjmu
krmiva, odpoþinku formou ležení, stání a pohybu ve dvou zemČdČlských podnicích. Sledování
probíhalo po dobu 24 hodin pomocí intervalové metody s délkou intervalu 10 minut. Byla
zaznamenávána prĤmČrná doba dojení za den resp. prĤmČrná doba pobytu dojnic v robotu
nebo v dojírnČ. V každé skupinČ byla sledována všechna zvíĜata. Výsledky sledování a analýz
jsou shrnuty v oponované metodice „Analýza a hodnocení interakcí þlovČk – zvíĜe – robot na
farmách dojnic“, u které probČhne další certifikaþní Ĝízení.
Nadále byla aktualizována webová stránka www.dojeni-roboty.cz) se strukturou umožĖující
jednoduché hledání požadovaných informací.
Z porovnání ekonomiky výroby mléka na 5 farmách s dojením roboty a v 36 podnicích
používajících dojení v dojírnách pĜi poþtu krav do 400 kusĤ ve stádČ bylo zjištČno, že
v chovech využívajících automatický systém dojení bylo dosaženo vyšší úrovnČ dojivosti
témČĜ o 17 %, vyšší normy obsluhy o témČĜ 38 % a vyšší produktivity práce, kde bylo na
jednoho pracovníka vyrobeno o 61 % více mléka. ýetnost dojení roboty byla vyšší (2,6x
dennČ) než þetnost dojení v dojírnách (2x dennČ). SouþasnČ byly zjištČny vyšší náklady na
krmný den na farmách s dojení roboty o 30 % než u chovĤ s dojením v dojírnách. Na tomto
rozdílu se projevily zejména odpisy DHNM a ostatní pĜímé náklady. Byl zjištČn rozdíl
v podílu vyĜazovaných krav ze základního stáda a 12% úspora pracovních nákladĤ ve
prospČch chovĤ využívajících dojící roboty. Oba porovnávané chovy dosáhly nerentabilních
výsledkĤ i se zahrnutím národní doplĖkové platby na chov pĜežvýkavcĤ na VDJ. U chovĤ
využívajících automatizovaný systém dojení byla zjištČna i pĜes vyšší realizaþní cenu o 0,18
Kþ za litr mléka vzhledem k vyššímu nákladu na litr tržního mléka o 1 Kþ vyšší záporná míra
rentability o 6,5 % než v pĜípadČ chovĤ používajících dojení krav v dojírnách. Uvedený rozdíl
v rentabilitČ lze vyjádĜit hodnotou pĜibližnČ 9,4 tis. Kþ na dojnici za rok ve prospČch chovĤ
s dojením krav v dojírnách. Z porovnání ekonomiky výroby mléka na farmách s dojením
roboty a v dojírnách bylo zjištČno zhoršení rentability výroby mléka u chovĤ využívajících
automatizovaný systém dojení, zejména v dĤsledku vysokých investiþních nákladĤ na
poĜízení robotĤ, které nejsou zvýšením dojivosti a úsporou pracovních nákladĤ
kompenzovány.
Ve stájích v Brloze (okr. ýeský Krumlov) a ve SlatinČ (okr. Kladno) byly zkoušeny rĤzné
varianty uchycení audiostimulátorĤ na krávu. V první fázi šlo o provozní ovČĜení funkþnosti a
spolehlivosti systému. Na Ĝešení audiostimulátoru byl ÚPV udČlen užitný vzor.
PROJEKT QH 91081 - BILANCE DUSÍKU PěI ORGANICKÉM A MINERÁLNÍM
HNOJENÍ S VYUŽITÍM NOVÝCH HODNOT STANOVENÝCH MODERNÍMI
ANALYTICKÝMI METODAMI
V tomto roce byla provedena mČĜení emisí skleníkových plynĤ N2O, CH4, CO2
a amoniaku po aplikaci þistírenských kalĤ rozmetáním ve dvou rĤzných dávkách. Pro mČĜení
emisí bylo využito mČĜicích komor s nuceným prĤtokem vzduchu nad sledovaným povrchem.
Tím byla zajištČna shodná a definovaná rychlost proudČní vzduchu nad povrchem v obou
komorách s rozdílnou dávkou hnojiva i v kontrolní komoĜe bez aplikace hnojiva. Rychlost
proudČní byla nastavena na 0,06 m.s-1 což odpovídá prĤtoku vzduchu mČĜicí komorou 1,79
m3.h-1. Komora 1 byla umístČna nad povrchem bez aplikace jako vztažná, komora 2 byla
umístČna nad povrchem s nižší dávkou hnojiva a komora 3 nad povrchem s vyšší dávkou.Pro
stanovení koncentrace sledovaných plynĤ byl použit plynový analyzátor INNOVA 1312
pracující na fotoakustickém principu. Díky této použité metodČ byla zajištČna dlouhodobá
stabilita i výraznČ nižší nejistota mČĜení než s bČžnČ používanými pĜístroji pro kontinuální
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mČĜení koncentrací plynĤ. Analyzátor byl doplnČn pĜepínaþem odbČrových míst pro
simultánní mČĜení ve 3 komorách (2 s rĤznou dávkou þistírenských kalĤ a s jednou kontrolní
bez aplikace). Na základČ namČĜených koncentrací a známého prĤtoku vzduchu mČĜicími
komorami byly vypoþteny hmotnostní toky sledovaných plynĤ. MČrná výrobní emise
amoniaku byla pĜi rychlosti proudČní vzduchu nad povrchem 0,06 m.s-1 z pozemku s nižším
dávkováním 481 mg.den-1, z pozemku s vyšším dávkováním 1200 mg.den-1.
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Obr. 3 Koncentrace NH4 ve 2 komorách s rĤznou dávkou þistírenských kalĤ a s jednou
kontrolní bez aplikace kalĤ
QI91C199 - OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE FAREMNÍHO
VERMIKOMPOSTOVÁNÍ
V roce 2010 probíhaly laboratorní experimenty v malém kompostéru, které byly zamČĜeny
na praktické ovČĜení poznatkĤ získaných z literatury a dostateþné seznámení se s chovem
žížal „EISENIA FETIDA“ v laboratorních podmínkách v malém domácím vermi-reaktoru.
Bylo vytvoĜeno dostateþné množství násady žížal pro realizaci laboratorního ovČĜování
funkþního vzorku velkého vermireaktoru v roce 2011.
Dále byl Realizován funkþní vzorek vermireaktoru pro kompostování BRO, BRKO a
gastroodpadĤ technologií vermikompostování a realizován monitorovací systém
vermireaktoru
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Obr.4: Vermireaktor Modul 1 a Modul 2 – funkþní vzorek
QI92A143 - VÝZKUM VHODNÝCH ODRģD A NOVÉHO ZPģSOBU ZPRACOVÁNÍ
OLEJNÉHO LNU (LINUM USITATISSIMUM L.) PRO NEPOTRAVINÁěSKÉ A
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
V rámci Ĝešení projektu NAZV þ. QI92A143 bylo realizováno MČĜení skliznČ porostĤ
olejného lnu na porostech žlutosemenné odrĤdy AMON a hnČdosemenné odrĤdy BILTSTAR.
Pro sklizeĖ byly použity sklízecí mlátiþky typu CLAAS Lexion 560, CLAAS Lexion 460,
John Deere T550 a John Deere C670 HillMaster.
Stanovené mČrné náklady u sledovaných sklízecích mlátiþek se pohybovaly v rozmezí
446,- až 800,- Kþ. Tyto hodnoty jsou vypoþteny modelovČ a do jisté míry závisí na pĜesnosti
kvalifikovaného odhadu a momentální cenČ nČkterých vstupních veliþin jako je cena PHM,
maziv, materiálu na opravy atd. Jejich absolutní hodnota mĤže tedy v praxi mírnČ kolísat, ale
pro porovnání sledovaných sklizní mají dobrý vypovídací charakter.
Ze získaných hodnot vyplývá, že jednotkové náklady na sklizeĖ rostou se snížením
výkonnosti sklizĖové techniky. Z namČĜených hodnot je patrné, že výkonnost sklízecí
mlátiþky je vedle konstrukþního Ĝešení ovlivnČna zejména stavem porostu. Výkonnost klesá
se zvyšujícím se obsahem veškeré vody a výškou sklízeného porostu a roste s vyšším
výnosem (z hlediska výnosu semene).
Výkonnost sledovaných sklízecích mlátiþek se pohybovala v rozmezí 2 až 4 ha.h-1 pĜi
mČrné spotĜebČ motorové nafty v rozmezí 15,14 až 17,36 l.ha-1. Základním pĜedpokladem
dosažení tČchto hodnot je zajištČní plynulého prĤchodu sklízené suroviny pomocí správného
seĜízení sklízecí mlátiþky a zajištČní perfektního stavu žacího válu. Významnou roli pĜi
sklizni olejného lnu sklízecí mlátiþkou hraje zkušenost obsluhy.
PĜi sklizni lnu jsou tyto skuteþnosti významnČjší (v porovnání napĜ. s obilninami nebo
Ĝepkou) vzhledem ke stavbČ lnČného stonku, ve kterém je vysoký podíl pevných vláken, a
který se zmČnou vlhkosti mČní významným zpĤsobem své mechanické vlastnosti. PĜi
dosažení kritické hodnoty obsahu vody v kombinaci s výškou porostu (resp. délkou stébel) je
sklizeĖ lnu sklízecí mlátiþkou prakticky nerealizovatelná. Obsah veškeré vody ve stonku se
nezvyšuje pouze pĜímým stykem s vodou pĜi dešti nebo mlze, ale významným faktorem je i
schopnost hygroskopického jímání vzdušné vlhkosti.
Výsledky mČĜení parametrĤ skliznČ olejného lnu pomocí sklízecích mlátiþek potvrdily
teoretické pĜedpoklady získané mČĜením mechanických vlastností stébel. Vyšší obsah veškeré
vody ve sklízeném porostu znamená snížení výkonnosti a vyšší energetické nároky na sklizeĖ,
což se projeví i ve velikosti mČrných nákladĤ. PĜi dosažení kritické hodnoty obsahu veškeré
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vody je sklizeĖ pĜi souþasném technickém stupni rozvoje sklízecích mlátiþek ve standardním
porostu prakticky nemožná. V pĜípadČ, že se nejedná o extrémnČ nízký nebo Ĝídký porost, lze
konstatovat, že kritická hodnota obsahu veškeré vody pro realizaci skliznČ je cca 17 %.
Tato skuteþnost nemá svĤj význam pouze pro sklizeĖ, ale platí rovnČž pĜi pĜípadném
zpracování lnČného stonku, zejména pĜi desintegraci.

QI101C246 VYUŽITÍ FYTOMASY Z TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTģ
A Z ÚDRŽBY KRAJINY
Rok 2010 byl prvním rokem Ĝešení projektu. Po spracování pĜehledu citací k
problematice kompostování a bioplynu následovalo Ĝešení jednotlivých plánovaných aktivit.
Významným zdrojem obdobné biomasy je produkce z údržby krajiny a veĜejné zelenČ
ve mČstech a obcích. Vzhledem k výraznému poklesu objemu živoþišné výroby a zájmu o
produkci z trvalých travních porostĤ TTP se z této produkce stále þastČji stává zbytková
biomasa. Protože v letošním roce projekt zahajuje, byla provedena podrobná literární citace v
oblasti kompostování a výroby bioplynu. Problematika parcelkových pokusĤ byla soustĜedČna
do Osevy výzkum a vývoj, ZubĜí. Význam využívání travních porostĤ pro energetické úþely
nabývá na dĤležitosti zejména z hlediska využití ladem ležící pĤdy pro cílené pČstování
energetických rostlin a dále v souvislosti s biomasou produkovanou trvalými travními porosty
v naši þeské krajinČ. Využití této travní biomasy pro energetické úþely se jeví jako
perspektivní Ĝešení. V rámci plnČní etapy byly sledovány ztráty pĜi senážování trav o rĤzných
vstupních vlhkostech. RovnČž byl sledován vliv délky skladování na obsah živin v senáži. Z
þerstvé travní hmoty byly provedeny produkþní pokusy.
QH92105
- TECHNOLOGIE ěÍZENÉHO POHYBU STROJģ PO POZEMCÍCH
VEDOUCÍ K OMEZENÍ DEGRADACE PģDY A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY
HOSPODAěENÍ
V jarním období 2010 byl založen poloprovozní polní pokus v zemČdČlském podniku na
pozemku o výmČĜe 10 ha. Ze strojového parku zemČdČlského podniku byly k tomuto úþelu
vybrány stroje, jejichž pracovní zábČr odpovídal základnímu modulu 6 m.
Dosavadní poznatky z poloprovozního polního pokusu ukazují, že režim Ĝízených pĜejezdĤ
je v podmínkách zemČdČlského podniku uskuteþnitelný. Nezbytnou podmínkou je využívání
pĜesného navigaþního satelitního systému s korekþním signálem a asistovaného nebo
automatického Ĝízení traktorĤ a sklízecí mlátiþky. Snížení podílu kolejových stop z celkové
plochy pozemku však naráží na problém rozdílného rozchodu kol traktorĤ a sklízecí mlátiþky.
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Obr. 5 Stopy kol traktorĤ a sklízecí mlátiþky pĜi soustĜedČní do trvalých jízdních stop plochu stop zvČtšuje sklízecí mlátiþka, která má vČtší rozchod kol než traktory, a pĜídavná
kola traktoru pĜi setí
PĜi pokraþování polního pokusu v roce 2011 bude potĜebné se podrobnČji zamČĜit na
ukazatele kvality pracovních operací v situaci, kdy operace zpracování pĤdy se uskuteþĖují ve
smČru ĜádkĤ plodiny – odpadají v praxi bČžnČ využívané jízdy šikmo ke smČru ĜádkĤ za
úþelem urovnávání povrchu pĤdy, pĜípadnČ zlepšení plošného rozmístČní plev a podrcené
slámy.
Výsledky mČĜení s použitím simulátoru deštČ na pozemku na dvou stanovištích ukazují na
výraznČ rozdílné podmínky pro vsakování srážkové vody do pĤdy v jízdních stopách a na
ploše mimo stopy. Z výsledkĤ je patrné vysoké riziko vodní eroze pĤdy ve stopách kol. Jedná
se o podpĤrný argument pro oddČlení jízdních stop od produkþní plochy pozemkĤ a snížení
podílu kolejových stop na výmČĜe pozemkĤ pĜi uplatĖování technologie CTF. Pro svažité
pozemky vyplývá z výsledkĤ mČĜení potĜeba vést soustĜedČné jízdní stopy ve smČru
vrstevnic, což však mĤže zpĤsobovat komplikace v provozních podmínkách.

QH92195 - VYUŽITÍ VYBRANÝCH NANOTECHNOLOGIÍ PRO NÁVRHY A OVċěENÍ
NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK (BAT) V ZEMċDċLSKÉ ýINNOSTI
V roce 2010 pokraþovalo Ĝešení projektu podle schválené metodiky, plánované
aktivity byly plnČny. Na vybraných experimentálních pracovištích v Krásné HoĜe, ýekanicích
a Starosedlském Hrádku pokraþovalo ovČĜování úþinnosti elektrolyticky upravené vody (dále
jen EUV) na vybrané ukazatele. Na farmČ v ýekanících a Starosedlském Hrádku byl
monitorován vliv dávkování EUV do nápájecí vody (chov kuĜat na maso - ýekanice) a do
krmných dávek (výkrm prasat - Star.Hrádek) na mikrobiální kontaminaci stájového ovzduší,
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emise prachu, amoniaku, vybraných skleníkových plynĤ, pachu a na kvalitu masa chovaných
hospodáĜských zvíĜat. Na farmČ v Krásné HoĜe byl záhájen experiment s využitím EUV pĜi
desinfekci dojírny. Ve vybraných kategoriích hospodáĜských zvíĜat bylo provedeno první
hodnocení vlivu EUV na kvalitu welfare.
Na pokusné farmČ VÚŽV v Netlukách byla ukonþena první etapa ovČĜování úþinnosti
nátČrového hmoty s aktivními nanoþásticemi TiO2 na eliminaci mikrobiální kontaminace
stájového ovzduší, emise vybraných zátČžových plynĤ, emise prachu a koncentrace
pachových látek a byla zahájena etapa druhá. SoubČžnČ s tímto ovČĜováním bylo provádČno
laboratorní testování vlastností nátČrové hmoty, dílþí výsledky byly využity pĜi optimalizaci
poloprovozního pokusu.
V laboratoĜi na ýZU bylo záhájeno ovČĜování vlivu aplikace EUV na snížení zápachu
z exkrementĤ vybraných kategorií hospodáĜských zvíĜat. BČhem roku 2010 byla sestaven
postup ekonomického hodnocení aplikace EUV a nátČrové hmoty s nanoþásticemi TiO2 a
realizován první sbČr podkladĤ pro toho hodnocení.
QI101A184 - TECHNOLOGIE PċSTOVÁNÍ BRAMBOR - NOVÉ POSTUPY ŠETRNÉ K
ŽIVOTNÍMU PROSTěEDÍ
V rámci Ĝešení projektu bylo v roce 2010 pracováno na aktivitách dvou dílþích cílĤ.
V první aktivitČ byla mimo jiné provádČna mČĜení vnitĜní kvality a odolnosti vzorkĤ hlíz
brambor, odebraných z rĤzných variant hnojení založených pokusĤ, vĤþi mechanickému
poškození. Hodnocení bylo provedeno metodou simulovaného mechanického zatížení a
poþítaþového hodnocení vnitĜních barevných zmČn dužniny hlíz, vyvinutou ve VÚZT, v.v.i.
Vzorky byly vyhodnocovány poþítaþovým programem Kabi, pomocí kterého bylo zjištČno
procentuální poškození plochy Ĝízku jednotlivých hlíz. Testované hlízy byly rozdČleny do
tĜech velikostních skupin podle velikosti testovaných ploch ĜízkĤ na malé, stĜední a velké
hlízy a vyhodnoceny podle rĤzných kriterií, napĜíklad podle odrĤdy, zpĤsobu hnojení,
velikostních tĜíd apod.
V rámci plnČní další aktivity projektu bylo pracováno na návrhu koncepce technického
Ĝešení prvkĤ pro pĜesnou aplikaci kapalných minerálních pĜípravkĤ. Bylo zahájeno ovČĜování
funkþních prvkĤ na mČĜícím zaĜízení pro aplikaci. Byl vypracován návrh mČĜící stolice pro
stanovení a ovČĜování koncepþního Ĝešení funkþních prvkĤ pro pĜesnou aplikaci kapalných
pĜípravkĤ. Zpracována byla výrobní dokumentace a vyrobeno zkušební laboratorní mČĜící
zaĜízení pro ovČĜování rĤzných typĤ þidel-sensorĤ (ultrazvukové, optické aj.) a dalších
funkþních aplikaþních prvkĤ (napĜíklad Ĝídicí a vyhodnocovací modul, þerpadla, trysky,
elektromagnetické ventily aj.) pro nová Ĝešení pĜesného injektážního aplikátoru kapalných
pĜípravkĤ (minerální hnojiva a ochranné chemické pĜípravky) pro pĜesnou cílenou lokální
aplikaci kapalného pĜípravku podle stavu hlízy nebo porostu, napĜ. sledováním pĜítomnosti
hlízy pĜi sázení aj., nebo podle barvy, výšky porostu apod. bČhem vegetace.
Bylo zahájeno ovČĜování pĜesné aplikace kapalných hnojiv do hrĤbkĤ po vzejití
porostu v polním pokusu ve spolupráci s VÚB, HavlíþkĤv Brod, pracovištČm Valeþov.
Aplikace byla provedena funkþním modelem pĜívČsného aplikátoru VÚZT v.v.i., Praha
(zejména s ohledem na pĜesnost umístČní hnojiva v hrĤbcích ke koĜenĤm hlíz. Hodnocen byl
vliv aplikace na porost a výnos.
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7.2.2 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MŽP
PROJEKT ý. SP/3G1/180/07 - VÝVOJ KOMPOZITNÍHO FYTOPALIVA NA BÁZI
ENERGETICKÝCH PLODIN
V rámci Ĝešení projektu bylo pokraþováno v dlouhodobém sledování pokusných
parcelek s energetickými travami a travními smČskami v pátém produkþním roce. Pro
energetické traviny byly urþeny výnosové charakteristiky v závislosti na termínu skliznČ.
RovnČž byly provedeny pravidelné rozbory v prĤbČhu vegetaþního období.
Na základČ disponibilní bilance a rozborĤ fytomasy uvažované pro výrobu smČsného
paliva byly urþeny další vhodné smČsi k odzkoušení. Jedná se o:
seno metlice
seno metlice 50% + Ĝepková sláma 50%,
pšeniþná sláma 70% + Ĝepková sláma 33%
pšeniþná sláma 50% + Ĝepková sláma 50%
pšeniþná sláma 33% + Ĝepková sláma 69%
Spalovací zkoušky pelet byly provedeny na kotli Verner A25, který je jako jeden z mála
schválen pro spalování i jiných peletek než dĜevních
V prĤbČhu Ĝešení byly provedeny spalovací zkoužky na ĜadČ typĤ topeništ o výkonu do 50
kW. Protože smČsné peletky na bázi slámi þi sena mají nižší teplotu tavení popela než dĜevní
pelety nejsou všechna topeništČ vhodná pro spalování dĜeva i pro spalování alternativních
peletek. V prvé ĜadČ je tĜeba Ĝíci, že topeništČ splĖují pĜi pĜechodu na jiné paletky emisní
limity. Avšak z pohledu dlouhodobého provozu se zaþínají objevovat problémy se spékáním.
Ty jsou Ĝešitelné úpravou spalovacího prostoru a nebo výbČrem topeništČ, které umožĖuje
vyhrnutí speþeného popela. To pĜíklad kotle Verner A25 na kterém byla provádČna vČtšina
našich zkoušek. MenČ vhodná jou topeništČ retortová þi muflová známa z peletových kamen.
V zahraniþí jsou varábČny kotle s pĜesuvným roštem þi mechanickým rozrušovánímžhnoucí
vrstvy
7.2.3 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MŠMT
PROJEKT ý. 2B08058 - EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN PRO
REKULTIVACI A ASANACI DEVASTOVANÝCH OBLASTÍ
V roce 2010 byl zkoumán mechanismus degradace organických xenobiotik na úrovni modelĤ in vitro
kultur hybridu topolĤ Populus nigra L. x P. maximowiczii Henry Maxfunf (P-Jap 104*049), Populus
nigra L. x P. maximowiczii Henry Maxvier (P-Jap 105*050) a Populus nigra L. x P. simonii Carr.(Pnigsim-410) pocházejí z Krušnohorských lesĤ, a.s. ěízky vČtviþek o prĤmČru cca 0,5 cm a délce cca 3
cm byly na 2 min ponoĜeny do 100% ethanolu. Poté byly sterilizovány v roztoku 20% sava s jarem 20
min a následnČ tĜikrát opláchnuty sterilní destilovanou vodou. ěízky byly pČstovány v kultivaþních
nádobách na pevném MS mediu s pĜídavkem rĤstových regulátorĤ BAP, IBA, glycin a glutamin a
udržovány subkultivací pĜi stálé teplotČ 24°C a p Ĝi 16 hod. svČtelné periodČ. Schopnost degradace
nitroslouþenin u hydroponicky kultivovaných rostlin byla dána souþinností rostlinného metabolismu s
mikrobiálním. Ke sledování þistČ rostlinného metabolismu bylo nutné použít sterilnČ pČstované
kultury.
Dále byla ovČĜována možnost využití fytomasy jako sorpþního materiálu pro likvidaci únikĤ ropných
látek. Výzkumné práce byly zamČĜeny na porovnání dosažených výsledkĤ sorpce vypČstovaných
alternativních energetických bylin v prvním vegetaþním období se standardnČ využívanými sorbenty.
Byl zvolen vhodný zpĤsob provedení testĤ a získána prvotní data. Experimenty s dalšími dodanými
materiály polních plodin kultivovaných na kontaminované pĤdČ pokraþovaly s cílem dokonþit testy na
zbývajících vhodných kandidátech rostlinných druhĤ vhodných k technologii fytoremediace a
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vyhodnotit databázi z pohledu evidentní výhodnosti dané již pĜedbČžnou kontaminací rostlinného
materiálu a nezbytné potĜebČ nakládat s ním ve zvláštním režimu jako s nebezpeþným odpadem.

PROJEKT ý. 2B06131 - NEPOTRAVINÁěSKÉ VYUŽITÍ BIOMASY V ENERGETICE
V roce 2010 byly zjišĢovány rheologické vlastnosti popelĤ u biomasy nČkolika druhĤ
energetických trav. U rostlin sklizených v þervnu je oproti pozdČjší sklizni výraznČ vyšší
obsah draslíku, což zásadnČ ovlivĖuje teplotu tavení popele, která je v tomto pĜípadČ mnohem
nižší. vytvoĜeny vzorky topných pelet s obsahem energetických trav a u nich byly zjišĢovány
palivoenergetické, mechanické, emisní a užitné vlastnosti. Problémem pĜi použití tČchto paliv
jsou vlastnosti popelĤ, což se projevuje zejména pĜi jejich spalování v automatických kotlích.
Dochází minimálnČ k þásteþnému spékání popele a tyto pelety tak nemohou plnČ nahradit
pelety na bázi dĜeva, pĜíp. Ĝepkové slámy þi kukuĜice.
7.2.4 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MPO- TIP
PROJEKT ý. TIP ý. FR-TI2/365 - VÝZKUM TECHNOLOGIE UMOŽĕUJÍCÍ
MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ NERECYKLOVATELNÝCH
PLASTOVÝCH, CELULÓZOVÝCH A JINÝCH OBDOBNÝCH ODPADģ
V roce 2010 se aktivity VÚZT, v.v.i. zamČĜily v souladu se smlouvou s PolyComp,
a.s. PodČbrady o spolupráci na Ĝešení projektu na:
• stanovení pĜedpokládaných technologií a jejich teoretický výpoþet vþetnČ zpracování
dílþích teoretických závČrĤ
• pĜedúpravu, zkoušky, analýzy a posouzení vstupních odpadĤ a biogenních zbytkĤ (TAP).
Byl urþen dvoustupĖový technologický proces: první stupeĖ - karbonizace a druhý
stupeĖ - zplynČní všech výstupĤ z karbonizace. NáslednČ se rozhodlo mezi parciálním
chlazením, þištČním a separací jednotlivých složek surového energoplynu a jeho
jednostupĖovým praním, chlazením a separací v prostĜedí vlastních produkovaných lehkých
benzinových podílĤ ve prospČch jednostupĖového Ĝešení vþetnČ základního hrubého výpoþtu.
Byl proveden návrh a ovČĜení postupu pĜedúpravy odpadĤ a zbytkĤ s energetickým
potenciálem (TAP). Pozornost byla také vČnována metodám stanovení obsahu biomasy
v TAP podle ýSN P CEN/TS 15440. Pro ovČĜovaný TAP ve formČ fluff - vlákenné chmýĜí
byl vedle energetických parametrĤ a elementárního složení také stanoven obsah biomasy
vyjádĜený v % celkového uhlíku.
ProbČhlo zkušební ovČĜení tlakové dopravy TAP a koneþný návrh technologického
zaĜízení pro jeho dávkování do reaktoru prvního stupnČ a karbonizovaných produktĤ do
druhého stupnČ.
7.2.5 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MV- Bezpeþnostní výzkum
MV-75227-4/OBV-2010 STANOVENÍ MINIMÁLNÍ POTěEBY ENERGIE PRO
ZAJIŠTċNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ZEMċDċLSTVÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH A
ANALÝZA MOŽNOSTÍ JEJÍHO ZAJIŠTċNÍ Z VLASTNÍCH ENERGETICKÝCH
ZDROJģ ZDROJģ
Na základČ údajĤ ýeského statistického úĜadu (ýSÚ) založených na sledování
spotĜeby energie ve výkazu EP 5-01 u podnikĤ s více jak 20 pracovníky, byla stanovena
spotĜeba energií v naturálním množství a v pĜepoþtu na energetické ukazatele.
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Úvodní práce na projektu byly zamČĜeny na zjištČní množství vyrobených hlavních
rostlinných a živoþišných produktĤ, na analýzu této výroby a stanovení její energetické
nároþnosti. Pozornost byla vČnována i vnČjší dopravČ tj. dopravČ mimo území zemČdČlského
podniku. Tato doprava je vČtšinou zamČĜena na zásobování zemČdČlského podniku a odbyt
výrobkĤ.
Z analýzy výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojĤ vyplynuly možnosti
krytí potĜeby energií v zemČdČlství z tČchto zdrojĤ. Byla stanovena celková bilance výroby
energie z obnovitelných a druhotných zdrojĤ a urþeny vhodné technologické postupy výroby
bioplynu a biogenních hmot.
Dále byla vytvoĜena struktura programu s dílþími subsystémy, rostlinná výroba,
živoþišná výroba, vnČjší doprava a zajištČní energií pro zemČdČlství v krizové situaci.

7.2.6 Hlavní dosažené výsledky projektu EU
EU PROJ. 019884 EUROPEAN BIOGAS INITIATIVE TO IMPROVE THE YIELD
OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS
Projekt evropské iniciativy je zamČĜen na zlepšení úþinnosti zemČdČlských
bioplynových stanic v EvropČ, k optimalizaci bioplynové technologie a procesĤ ke zvýšení
efektivity ve všech þástech výrobního ĜetČzce od surovin k využití bioplynu. Pro Ĝešení
projektu se spojila Ĝada pĜedních evropských výzkumných institucí a univerzit které
spolupracovali s klíþovými partnery z praxe. V projektu bylo zapojeno þtrnáct partnerĤ z osmi
evropských zemí. Projekt EU-AGRO-BIOGAS byl zamČĜen na vývoj a optimalizaci celého
výrobního ĜetČzce - v rozsahu od produkce surovin, procesu anaerobní fermentace, až na
využití bioplynu pro výrobu tepla a elektĜiny. Ve spolupráci všech zúþastnČných zemí byla
vyvinuta online evropská databáze vstupních surovin, kde bylo soustĜedČno znaþné množství
dat (byl vytvoĜen soubor více než 10 000 analýz). Online evropská databáze vstupních
surovin je koncipována jako databáze otevĜená, do níž lze nové údaje kdykoliv pĜidat.
Obsahuje základní informace o kvalitČ surovin využitelných pro anaerobní kvašení vþetnČ
jejich produkce metanu. Online evropská databáze vstupních surovin umožĖuje urþit základní
potenciál bioplynu z regionálnČ dostupných substrátĤ a smČsí substrátĤ. Nastavení
kvalitativních parametrĤ pro suroviny umožĖuje ekonomické a energetické optimalizace
smČsí substrátĤ pro výrobu bioplynu.
Praktické ukázky ze všech technologií a metod vyvinutých v rámci projektu EU-AGROBIOGAS jsou klíþovým prvkem projektu. EU-AGRO-BIOGAS zahrnuje následující
demonstraþní aktivity na úrovni provozovaných komerþních zaĜízení: Inovativní pĜístupy pro
technologie pĜípravy a dávkování surovin, monitoring, management a systém vþasného
varování v procesu anaerobní fermentace, novČ vyvinuté senzory, nové postupy ke zlepšení
efektivity fermentace (enzymy, mikroorganismy, technologie míchání), systém zakrytí
zásobníkĤ digestátu, který využívá znaþné množství metanu z digestátu bez nutnosti zmČny
podmínek anaerobní fermentace v hlavním fermentoru. Zásadním úkolem v rámci projektu
EU-AGRO-BIOGAS je ekonomické a environmentální hodnocení demonstraþních opatĜení
na vybraných stĜedních a velkých bioplynových stanicích po celé EvropČ. EU-AGROBIOGAS byl zahájen v lednu 2007 a byl dokonþen v lednu 2010.
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7.2.7 Hlavní dosažené výsledky výzkumného zámČru MZe
Výzkumný zámČr MZE0002703102 s názvem „Výzkum efektivního využití
technologických systémĤ pro setrvalé hospodaĜení a využívání pĜírodních zdrojĤ ve
specifických podmínkách þeského zemČdČlství“ je Ĝešen v období od 1.1.2009 do 31.12.2011.
Rok 2010 byl druhým rokem Ĝešení výzkumného zámČru.

Etapa 1 - Výzkum systému racionálního pohybu výkonné zemČdČlské techniky po
pozemcích s cílem omezit technogenní zhutĖování pĤdy a zvýšit akumulaci vody
v pĤdČ
V návaznosti na Ĝešení v pĜedchozím roce se v roce 2010 uskuteþnilo vyhodnocení možností
úpravy režimu jízd po pozemcích, motivované soustĜedČním jízdních stop do trvalých kolejí
a uchránČním významné þásti produkþní plochy pĤdy pĜed nežádoucím zhutnČním. MČĜení
vlivu pojezdových ústrojí na pĤdu potvrdila poznatky o výhodnosti soustĜedČní kolejových
stop oproti souþasnému stavu. Grafy na obr. 1.1 dokumentují, že rozhodující nárĤst
zhutnČní pĤdy pĜedstavuje první pĜejezd po zpracované pĤdČ, pĜírĤstek zhutnČní se pĜi dalších
pĜejezdech snižuje. Je proto tĜeba omezit zejména plošný rozsah „prvních“ pĜejezdĤ.
Analýza pokrytí plochy pozemkĤ jízdními stopami v soudobých technologiích ukazuje, že
u konvenþních technologií s orbou je pĜi pČstování obilnin stopami pokryto 85 až 97 %
plochy pozemkĤ. PĜi uplatnČní minimalizaþních technologií zpracování pĤdy je zastoupení
plochy
stop výraznČ nižší, u sledovaných pozemkĤ bylo zjištČno rozmezí 45 až 64 %.

Obr. 1.1 Penetraþní odpor po pĜejezdech traktoru New Holland T 7050 (145 kW) na
þerstvČ zoraném pozemku (pneu na pĜedních kolech: MICHELIN 540/65 R
30 143D TL nahuštČné na tlak 210 kPa, pneu na zadní nápravČ MICHELIN
650/65 R 42 158D nahuštČné na 230 kPa
Ve vybraných pĤdních podmínkách byl sledován úþinek hloubky kypĜení na infiltraci vody do
pĤdy a trvání úþinku nápravného prohlubovacího kypĜení pĤdy.
Z provedených mČĜení lze konstatovat následující dílþí závČry.
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Infiltraþní schopnost ovlivĖuje zpracování pĤdy. Na lehkých pĤdách s opakovaným mČlkým
zpracováním pĤdy bez orby je redukce infiltrace výraznČjší. PĜi sledování povrchového
odtoku vody pĜi simulovaných srážkách se prokázal úþinek prohlubovacího kypĜení na
lehkých pĤdách. Rychlost infiltrace byla po nápravném kypĜení do hloubky 0,30 m o 15 %
vyšší než ve variantách s opakovaným kypĜením do hloubky 0,15 m a objemová vlhkost pĤdy
se v hloubce 0,30 m zvýšila o 3 %. Ve sledování úþinku kypĜení na infiltraci vody do pĤdy se
bude pokraþovat v pĜíštím roce. ZjištČné výsledky budou analyzovány a konfrontovány
s prameny v odborné literatuĜe.

Etapa 2 - UplatnČní nových postupĤ a metod v technologických systémech
rostlinné výroby v podmínkách zemČdČlství ýR
V oblasti pČstování brambor v roce 2010 byly VÚZT, v.v.i. na spolupracujícím
zemČdČlském podniku ZD Vysoþina Želiv v rámci polních mČĜení založeny a hodnoceny
pokusy vlivu pĜihnojení rĤznými dávkami kapalných a pevných minerálních hnojiv na výnos
a velikostní složení brambor. Pro pĜímou aplikaci kapalného hnojiva bČhem sázení byl
konstrukþnČ upraven dvouĜádkový sázeþ Grimme (na obr.2.1). Byly pĜipevnČny pĜed
rozhrnovací radlice aplikaþní nože s trubkami pro pĜívod hnojiva tak, aby se hnojivo dostalo
do hloubky cca 5-10cm pod osu sázené hlízy. Pro pĜihnojení bČhem vegetace byl využit
funkþní model aplikátoru VÚZT, v.v.i. na obr.2.2.

Obr. 2.1 Konstrukþní úprava VÚZT, v.v.i Praha, pro aplikaci kapalného hnojiva pod hlízu na
dvouĜádkovém sázeþi brambor Grimme

Obr.2.2 PĜihnojování pokusných parcel bČhem vegetace s využitím funkþního
modelu aplikátoru kapalných hnojiv VÚZT, v.v.i.
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Z porovnání výsledkĤ výnosĤ o založeném polním provozním pokusu je zĜejmé, že
rozhodující vliv na výnos má þasnČjší termín zasázení (o 14 dní dĜíve)
než vliv pĜihnojení. U varianty s pĜihnojením tuhým hnojivem NPK pĜi sázení byl zjištČn
výnos o cca 9,2-16,6 t.ha-1-, tj. o 28,5- 66.6% oproti nepĜihnojené kontrole a variantám
pĜihnojení kapalnými hnojivy (KPH) bČhem pozdní vegetace. U variant pokusu
s pĜihnojením KPH bČhem pozdní vegetace i pĜi pĜihnojení kapalným hnojivem DAM pĜi
sázení došlo oproti pĜedpokladĤm z dĜívČjších mČĜení k výnosové depresi. Výnosy u tČchto
variant byly snížené oproti kontrole o 1,7 – 7,4 t.ha-1 tj. o 5 – 23%. Snížení výnosu lze u
variant s pĜihnojením KPH bČhem pozdní vegetace lze vysvČtlit narušením již rozvinutého
koĜenového systému vlivem aplikaþních boþních radlic. U varianty s pĜihnojením DAM pĜi
sázení pod hlízu lze tuto depresi výnosu vysvČtlit, pouze zvýšeným pĜísuškem ihned po
zasázení hlíz.
Z porovnání velikostního spektra a poþtu hlíz na jednotlivých variantách lze pozorovat velký
hmotnostní nárĤst nadrozmČrných hlíz vČtších 50mm u variant pĜihnojených pouze kapalnými
dusíkatými hnojivy typu DAM nebo Síran amonný.
Podíl hmotnostní velikostí nad 50mm se u tČchto variant pohyboval 60 až 65,8 %. U kontrolní
varianty a varianty s kombinovaným hnojením hnojivem NPK podíl nadrozmČrných hlíz
dosahoval 52- 59%. Také z hlediska celkového poþtu sklizených hlíz ve vzorcích dosahovali
varianty s pĜihnojením KPH nižších poþtĤ až o 80 kusĤ oproti kontrole a 192 kusĤ oproti
variantČ pĜihnojení s kombinovaným hnojivem NPK.

Etapa 3 - Výzkum vlivu technologických systémĤ pro chov hospodáĜských zvíĜat
na životní prostĜedí, welfare chovaných hospodáĜských zvíĜat, pracovní
podmínky ošetĜovatelĤ a ekonomiku a výzkum možností eliminace jejich
negativního pĤsobení a posílení pozitivních úþinkĤ
V roce 2010 pokraþovaly práce na aktualizaci databáze technických technologických
systémĤ pro chov hospodáĜských zvíĜat. PrĤbČžnČ byly sledovány nejnovČjší údaje
publikované v odborné literatuĜe, konzultovány podklady s výrobci a dodavateli technických
systémĤ pro þeské zemČdČlce.
Práce byly orientovány na systematický sbČr dat umožĖujících prĤbČžnou aktualizaci
expertního software „Program pro stanovení technicko-ekonomických parametrĤ variantních
technologických systémĤ pro chov dojnic“, který je provozován na www stránkách VÚZT
v.v.i. na adrese www.vuzt.cz, þást expertní systémy. Tento software byl vyvinut Ĝešiteli
výzkumného zámČru v rámci projektu NAZV QF4145 jehož Ĝešení bylo ukonþeno v roce
2008 a bez prĤbČžné aktualizace databáze by pĜestal být funkþní.
Byla provedena analýza výrobních nákladĤ mléka a modelovČ analyzován vliv technických
systémĤ na výrobní náklady mléka.
Základem analýzy je model farmy pro chov dojnic se základními parametry, který
slouží jako srovnávací model (dále jen model K). Základní model K pĜedstavuje kompletnČ
vybavenou novostavbu farmy pro 333 dojnic ( vþetnČ dojírny, ale bez skladĤ krmiva
statkových hnojiv).
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Obr. 3.1 Závislost nákladĤ na výrobu mléka na nákladech na krmení
Dále byl zkoumán vliv sluneþní radiace na oteplování stájového prostoru pĜes stĜešní krytinu.
Pro ovČĜení této skuteþnosti bylo provedeno mČĜení s þidlem sluneþního záĜení umístČném
pĜímo na ploše sledovaného panelu a zároveĖ se sledovala intenzita sluneþního na
meteostanici. BČhem mČĜení bylo zjištČno, že hodnota odeþtena z þidla umístČného na
sledovaném panelu byla o cca 300 W/m2 vyšší, než hodnota odeþtena z meteostanice. Tímto
rozdílem byla zpĤsobena nepĜesnost výpoþtĤ a celková úþinnost sledovaných panelĤ tak byla
nepĜesná. Pro stanovení pĜesnČjší úþinnosti z hlediska prostupu tepla všech sledovaných
panelĤ byl založen nový experiment, který stále probíhá. MČĜení budou pokraþovat i v roce
2011.
Z mČĜení spotĜeby elektrické energie na vČtrání ve stájích pro dojnice vyplývá, že náklady na
nucené vČtrání ve stájích v letním období
(obr. 3.2 ) jsou s ohledem na celkové náklady na výrobu mléka nepatrné (0,009 Kþ/l mléka).
Nucené vČtrání stáje však významnČ pĜispívá ke snížení tepelného stresu v období vysokých
letních teplot což se projevuje mj. i ve zlepšení welfare, zdravotním stavu zvíĜat a lze
pĜedpokládat pozitivní vliv na užitkovost (snížení propadu užitkovosti v dĤsledku tepelného
stresu).

Obr. 3.2 Náklady na spotĜebu el.energie pro vČtrání v roce 2010
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Etapa 4 - Optimalizace ekologicky šetrných zpĤsobĤ zpracování a konverze
biomasy, pČstované ve vhodných osevních postupech, zpracování vedlejších
produktĤ a bioodpadĤ na energii pĜi využití digestátu k zlepšování úrodnosti
pĤdy
V roce 2010 byly zkoumány možnosti zvýšení produkce bioplynu s použitím aditiva pro
anaerobní fermentaci substrátu v bioplynové stanici.
BČhem laboratorních pokusĤ byla zjišĢována orientaþní produkce bioplynu pĜi anaerobní
fermentaci vzorkĤ fermentaþních zbytkĤ dodaných z bioplynové stanice Energetika KnČžice,
s.r.o. bez aditiv a s aditivy. Anaerobní fermentace je biotechnologie, která umožĖuje a
urychluje biodegradaci a recyklaci pĜírodních struktur rostlinného nebo živoþišného pĤvodu
na základČ degradabilního mezofilního nebo termofilního procesu. PĜídavkem aditiv, tj.
enzymatických, nebo obecnČ biologicky aktivních prostĜedkĤ lze tento proces pĜíznivČ
ovlivnit a zvýšit produkci bioplynu, nebo metanu.
Denní produkce bioplynu v laboratorních fermentorech
fermentát BPS KnČžice + aditivum Gasbacking
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Obr. 4.1 Denní produkce bioplynu, laboratorní fermentory bez aditiva a s aditivy
Kumulativní produkce bioplynu
fermentát BPS KnČžice + aditivum Gasbacking
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Obr. 4.2 Kumulativní produkce bioplynu, laboratorní fermentory bez aditiva a s
aditivy
BČhem ovČĜovacího pokusu se proti kontrole zvýšila produkce bioplynu a metanu s použitím
aditiva GASBACKING. NárĤst produkce bioplynu je u dávkování 0,05 g GASBACKINGu
v 1 kg fermentátu 16,38 % a u dávkování 0,07 g je 16,77 %, prakticky skoro stejný, jen o
nČco málo lepší. Zato nárĤst produkce metanu je u dávkování 0,05 g GASBACKINGu v 1 kg
fermentátu 33,23 % a u dávkování 0,07 g je 39,7 %. ObecnČ se podstatnČ zvyšuje produkce
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metanu, což je pĜíznivé z energetického hlediska pĜi využití bioplynu pro výrobu elektĜiny
v kogeneraþní jednotce. ObecnČ lze konstatovat, že se aplikace aditiv ekonomicky vyplatí.
Ale doporuþujeme jejich úþinnost laboratornČ ovČĜit. Mnohdy jejich aplikace pomoci nemusí,
neboĢ je proces anaerobní fermentace v konkrétní bioplynové stanici narušen tak, že se
použitím aditiv nezlepší, nebo zlepší jen nepatrnČ a je potĜeba využít jiných mechanizmĤ
nápravy procesu. V nČkterých pĜípadech funguje systém bioplynové stanice dlouhodobČ
velmi dobĜe a bez vážnČjších problémĤ, zde se použitím aditiv produkce bioplynu také
výraznČ nezlepší.

Etapa 5 - Technologické postupy udržitelné výroby a užití biosurovin a
energetických nosiþĤ nové generace se zĜetelem na potravinovou bezpeþnost a
globální trhy souvisejících produktĤ
Práce v roce 2010 byly zamČĜeny na inovace výrobních postupĤ tuhých alternativních paliv
(TAP) a termolýzní technologie, resp. termochemické a termoselektivní procesy zpracování
zbytkových zemČdČlských produktĤ, biogenních a dalších vhodných odpadĤ.
Jestliže jsou tuhá biopaliva pĜímo nebo nepĜímo vyrobena z biomasy, zdrojem suroviny pro
TAP jsou odpady neklasifikované jako nebezpeþné, pĜedevším odpady z prĤmyslových
podnikĤ a separovaného komunálního odpadu. U tČchto odpadĤ je jednoznaþnČ definována
jejich kvalita a mají vČtšinou dobĜe zvládnutou technologickou kázeĖ pĜi nakládání s odpady,
takže nedochází k výskytu nežádoucích složek v odpadech, jako jsou napĜ. kovy.
Z materiálového hlediska jsou to pĜedevším odpady plastĤ, gumy a syntetického textilu,
vČtšinou ve formČ kompozitních materiálĤ. Spoleþným jmenovatelem tČchto odpadĤ je, že
jejich skladba neumožĖuje zpČtnou materiálovou recyklaci. Další skupinou jsou odpady
dĜeva, vČtšinou zniþené pĜepravní palety, jiné dĜevČné obaly a další biomasa ménČ vhodná
pro výrobu tuhých biopaliv.
Jsou zpracovávány takové odpady papíru (celulózové), které nemohou být opČt recyklovány,
nebo je to neekonomické (napĜ. dutinky, laminovaný papír etiket). Zde jsou zdrojem mimo
jiné i vytĜídČné odpady z linek na zpracování papíru.
Možným zdrojem odpadĤ jsou také zbytky z tĜídČní separovaného svozu plastĤ. Protože u
tČchto odpadĤ je riziko vČtší promČnlivosti kvality, je nutné je pĜed pĜijetím na linku
dlouhodobČji sledovat a hodnotit z hlediska jejich prĤmČrného chemického složení tak, aby
nebyla ohrožena kvalita výsledného alternativního paliva.
Podstatou výroby TAP je mechanická úprava vybraných spalitelných odpadĤ drcením na
požadovanou rozmČrovou frakci a jejich vzájemné mísení ve stanovených pomČrech.
Orientaþní pomČry mísení jednotlivých materiálových složek odpadĤ jsou uvedeny v tab. 5.1.
Vlastnímu pĜijetí odpadu pĜedchází provedení laboratorních rozborĤ, které stanoví jeho
fyzikálnČ-chemické vlastnosti. Jednotlivé pomČry jsou upĜesĖovány na základČ znalosti
konkrétních analýz vstupních odpadĤ. Pomocí výpoþtových metod je urþováno hmotnostní
dávkování komponent tak, aby výstupní palivo splĖovalo požadavky navrhované technické
normy.
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Obr. 5.1 Pohled na strojní linku výroby TAP ze spalitelných odpadĤ neklasifikovaných jako
nebezpeþné, biogenních zbytkĤ a biomasy
Dosažené výsledky ukazují, že karbonizací biomasy dochází k podstatnému zlepšení
výhĜevnosti. Pokud má být tato technologie provoznČ udržitelná, nutnou podmínkou je
pozitivní energetická bilance a hodnocení životního cyklu s ohledem na produkci CO2eq. Další
kroky by pak mČly smČĜovat k vývoji vhodného zaĜízení pro karbonizaci a optimalizaci
spotĜeby procesní energie. Karbonizaci je možné zaĜadit jako první stupeĖ pĜed zplyĖováním,
tepelnou depolymerizací a rychlou nebo bleskovou pyrolýzu.
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Obr. 5.2 Teplotní diagram karbonizace pšeniþné slámy jemnou pyrolýzou
ve zkušební lince TKKA ZKL

Etapa 6 - Využití fyzikálních zpĤsobĤ pro tvorbu a ochranu životního prostĜedí
v agrárním sektoru
V roce 2010 byly práce zamČĜeny na navržení konstrukce experimentálního zaĜízení pro
zjišĢování vlivu dózování O3 na snížení koncentrace NH3 .
Reakce ozonu s amoniakem je ovČĜována z dĤvodu zjištČní potĜebného množství ozonu
pro aplikace ve stájovém prostĜedí. Základní mechanismus využití pro ozonizaþní techniku ke
snížení koncentrace amoniaku ve vzduchu je založen na pĜedpokladu silných oxidaþních
vlastností ozonu, který chemickou reakcí mĤže tento amoniak redukovat.
Bylo navrženo experimentální zaĜízení, v nČmž jsou zjišĢovány skuteþné hmotnostní pomČry
O3 a NH3, tzn. pro možnosti praktických aplikací kolik je tĜeba dodat ozonu pro eliminaci
daného množství amoniaku ve vzduchu. Pro ovČĜovací pokusy byla použita utČsnČná sklenČná
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nádoba s objemem 30 l. Pro zjišĢování koncentrace amoniaku bylo použito mČĜící zaĜízení
Data logger NH3 (výrobce: Protronix s.r.o.). Pro homogenizaci a pĜípadný ohĜev vzduchu
v nádobČ bylo zkonstruováno zaĜízení obsahující ventilátor o ø 45 mm a sadu halogenových
žárovek o pĜíkonu 3 x 50 W. Celá mČĜící sestava pro ovČĜování reakce O3 s NH3 je uvedena
na obr. 6.1.

Obr. 6.1 MČĜící zaĜízení pro ovČĜení reakce O3 – NH3
Zdrojem ozonu je pĜenosný ozonizátor typ ITTU 500 ACE. Ozonizátor má regulovatelný
prĤtok výstupního vzduchu a regulaci intenzity zdroje ozonu. Jelikož je tĜeba znát pĜesné
dávky ozonu vycházejícího z ozonátoru, byl tento srovnán s ovČĜeným mČĜidlem. Pro tento
úþel byl použit mČĜiþ ozonu Horiba APOA 350E. MČĜení byla provedena ve spolupráci se
SZÚ Praha, který toto mČĜicí zaĜízení provozuje.
Dále byla v provozu pro chov prasat ZemČdČlské a.s. Hluboš provedena pĜíprava pro
instalaci ozonizaþního zaĜízení za úþelem snížení polutantĤ ve vnitĜním prostoru a zároveĖ
pro snížení emisí do okolí. ZkušebnČ bude tato instalace provedena v jedné sekci porodní haly
a v jedné sekci pro dochov prasat.

Etapa - Logistika materiálových tokĤ energetické biomasy s pĜihlédnutím
k energetické nároþnosti a eliminaci negativních vlivĤ nakládání s energetickou
biomasou
V roce 2010 bylo tČžištČm prací spojených s Ĝešením této etapy výzkumného zámČru mČĜení
obsahu plísní v energetické biomase a mČĜení parametrĤ dopravy energetické biomasy.
PĜi skladování dĜevní štČpky mĤže docházet k jejímu napadení plísnČmi. Cílem výzkumu
v rámci 7. etapy bylo stanovit množství a druhy plísní, které se vyskytují v energetické
biomase. VyšetĜování koncentrace mikroskopických vláknitých hub-plísní má význam nejen
v souvislosti možnostmi skladování. Mikroskopické vláknité houby-plísnČ jsou uvádČny jako
významné alergeny a z hygienického hlediska je závažná produkce toxických látek-toxinĤ.
Pro úþely stanovení poþtu plísní podle ýSN ISO 21527-1 jsou plísnČ definovány jako
mezofilní aerobní vláknité mikroorganismy, které na mykologickém agarovém mediu vytváĜí
ploché nebo chmýĜovité propagule (zárodky) nebo kolonie þasto se zbarvenými
plodícíminebo sporulujícími strukturami.
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Obr. 7.1 Kultury plísní narostlé na Petriho miskách bČhem testování roztokĤ a živných
pĤd v rámci sestavování metodiky
teplota skladování 25 °C
teplota skladování 12 °C
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Obr. 7.2 Vývoj poþtu mikroorganismĤ ve dĜevní štČpce v prĤbČhu skladování pĜi teplotách
25 a 12 °C.

Stanovení parametrĤ dopravy energetické biomasy
V roce 2010 byly práce zamČĜeny na ovČĜení metodiky mČĜení parametrĤ dopravy
energetické biomasy v provozních podmínkách. Získané hodnoty budou v dalším postupu
Ĝešení etapy využity jako podklady pĜi sestavování logistických modelĤ zásobování.
Pro dopravu objemných materiálĤ, tedy i vČtšiny energetické biomasy, je vhodné
používat dopravní prostĜedky s velkoobjemovou nástavbou. V konstrukþním Ĝešení takového
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dopravního prostĜedku ale musí být zohlednČn i zpĤsob þinnosti konkrétního sklizĖového
stroje, napĜíklad štČpkovaþe nebo sklízecí Ĝezaþky. Z hlediska vyprazdĖování musí být
zohlednČn zpĤsob následné manipulace s materiálem a z nČho vyplývající zpĤsob sklápČní
(stranové, dozadu). V provozních podmínkách je pak nutné zohlednit, zda se jedná o sklápČní
na volné ploše, které je v podstatČ bez omezení, þi pod stĜechou, kde je tĜeba ovČĜit výškový i
prĤjezdný profil. Alternativou vyprazdĖování traktorových návČsĤ je vyhrnování sypkých
nákladĤ posuvným pĜedním þelem smČrem dozadu, þímž je eliminován problém s potĜebnou
výškou.

Obr. 7.3 Zobrazení záznamu mČĜení v mapČ.
Parametry získané v roce 2010 mČĜením lze využít pĜi dalším Ĝešení etapy jako
naprosto reálné podklady pro Ĝešení problematiky zásobování energetickou biomasou i pro
orientaþní stanovení nákladĤ spojených s dopravou materiálu. V následujících letech Ĝešení
budou podobným zpĤsobem v provozních podmínkách stanoveny parametry ostatních operací
souvisejících s logistikou tak, aby bylo možné stanovit podíl jednotlivých operací v celkové
struktuĜe nákladĤ a potĜeby energie konkrétního provozu. Na základČ takto získaných
reálných dat sestavit logistický model pro libovolný pĜípad v oblasti využívání energetické
biomasy.

Etapa 8 - Výzkum technických, technologických, ekonomických a energetických
podmínek produkþních i mimoprodukþních systémĤ v zemČdČlském podniku
V roce 2010 pokraþovala tvorba normativĤ investiþních a provozních nákladĤ strojĤ a
strojních souprav. Jedná se o rozsáhlý soubor výpoþtĤ na základČ podkladĤ z databáze strojĤ a
s ohledem na mČnící se podmínky ekonomiky provozu strojového parku v zemČdČlském
podniku. Jednalo sepĜedevším o zohlednČní následujících faktorĤ:
-

aktualizace cen (stroje, pohonné hmoty)
aktualizace nákladĤ na opravy, výkonnosti strojĤ a spotĜeby paliva
aktualizace vnČjších ekonomických podmínek (danČ, poplatky)

Kompletní soubor normativĤ investiþních a provozních nákladĤ zemČdČlských strojĤ
je pro uživatele pĜístupný na webové stránce Ĝešitele v rubrice Poradenství, adresa:
http://www.vuzt.cz/?menuid=592
Soubor normativĤ provozních údajĤ a nákladĤ doporuþených strojních souprav je pro
uživatele pĜístupný na webové stránce Ĝešitele v rubrice Poradenství, adresa:

41

Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2010
http://www.vuzt.cz/?menuid=205
Dále byl vytvoĜen nový expertní systém „Provozní náklady zemČdČlských strojĤ“. Jedná
se o internetový databázový program pro výpoþet provozních nákladĤ zemČdČlských strojĤ.
Uživatel si postupnČ z nabídky databáze vybírá tĜídu stroje a v dané tĜídČ potom konkrétní
typ stroje. Po výbČru konkrétního typu stroje se objeví souhrn vstupních dat tohoto typu stroje
z databáze systému. Uživatel mĤže akceptovat nabídku vstupních dat a spustit pĜímo výpoþet
provozních nákladĤ. Uživatel však mĤže i zmČnit naprostou vČtšinu vstupních data podle
svých lokálních podmínek a podkladĤ.
V databázi expertního systému je v souþasné dobČ celkem 2660 typĤ strojĤ, z toho 1122
typĤ traktorĤ, 208 typĤ sklízecích mlátiþek a sklízecích Ĝezaþek a 1330 typĤ pĜípojných
mechanizaþních prostĜedkĤ.
Expertní systém je pro uživatele k dispozici na webové stránce Ĝešitele (www.vuzt.cz)
v rubrice expertní systémy.
Dále byla v roce 2010 odladČna a ovČĜena nová varianta programu „Hnojení fosforem a
draslíkem“. Tato varianta je Ĝešena ve formČ interaktivního internetového databázového
programu, Ĝeší návrh zásobního hnojení tuhými minerálními hnojivy fosforeþnými (P) a
draselnými (K) pro zadanou plodinu a její plánovaný výnos a to dále v závislosti na stavu
pozemku (daném výsledky Agrochemického zkoušení zemČdČlských pĤd) a na hnojení
statkovým hnojem. Dále bylo v roce 2010 realizováno pĜímé propojení expertního systému
„Hnojení P, K“ s expertním systémem „Technologie a ekonomika plodin“. Uživatel tedy pĜi
práci s expertním systémem „Technologie a ekonomika plodiny“ má možnost pĜi upĜesĖování
operace hnojení P, K si pĜímo spustit expertní systém „Hnojení P, K“ a doporuþené hnojiva,
dávku i cenu si automaticky pĜenést do systému „Technologie a ekonomika plodiny.
Dále byl vytvoĜen model pro bioplynové stanice zpracovávající kejdu skotu a kukuĜiþnou
siláž v hmotnostním pomČru 1:2. Jde tedy o jednu z nejobvyklejších variant surovinové
skladby zemČdČlských BPS. Ve VÚZT vyvinutý software však umožĖuje zpracovávat
podobné modely pro témČĜ libovolnou surovinovou skladbu. Internetové aplikace pro
modelové výpoþty investiþních a provozních nákladĤ a jimi vytvoĜené modely tedy mohou
sloužit jako nástroje pro podporu rozhodování o realizaci investic.
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Obr. 8.1 Závislost mČrných investiþních nákladĤ a návratnosti investic bioplynové stanice na
elektrickém instalovaném výkonu kogeneraþní jednotky
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Etapa 9 - Výzkum enviromentálních opatĜení pro snížení negativního pĤsobení
zemČdČlské a potravináĜské výroby v oblasti ochrany ovzduší a povrchových
vod.
V laboratoĜi mČĜicí techniky a elektroniky VÚZT,v.v.i. byl v roce 2010 navržen a zrealizován
systém pro kontinuální mČĜení a záznam rychlosti proudČní vzdušiny v odtahových šachtách
produkþních hal s nucenou ventilací. Jako þidlo byl použit mČĜicí ventilátor, dodávaný firmou
AGE jako souþást Ĝídicího systému ventilace pro haly chovu prasat a drĤbeže. MČĜicí
ventilátor má impulsní výstup realizovaný tranzistorem NPN s otevĜeným kolektorem.
Impulzy jsou zaznamenávány v záznamníku impulzĤ osazeným procesorem ATMEL
AT89C2051, který impulzy vyhodnocuje a namČĜená data ukládá do pamČti EEPROM.
Režim þinnosti a interval ukládání dat se nastavují pomocí palcových pĜepínaþĤ. Komunikace
s poþítaþem je zabezpeþena pomocí externího pĜevodníku RS232. Záznamník i mČĜicí
ventilátor mohou být napájeny buć ze síĢového zdroje nebo z 12V akumulátoru.
Dále bylo na základČ pĜedchozího studia dostupných informací stanoveno jako základní
pĜedpoklad pro snížení dopadu nevyužitých dusíkatých látek pĜi chovu hospodáĜských zvíĜat
na životní prostĜedí dodržení precisní krmné dávky (precision feeding) pro danou vČkovou
kategorii sledovaných zvíĜat. Pro následná mČĜení úniku dusíkatých látek a pachových látek
ze statkových hnojiv byly navrženy nové mČĜicí a odbČrové komory s nuceným prĤtokem
vzduchu nad sledovaným povrchem. Jako základ posloužily již dĜíve používané komory,
vyvinuté ve VÚZT, v.v.i. Tyto komory o rozmČrech 30 x 50 x 60 cm s otevĜeným dnem byly
doplnČny o druhý ventilátor pro simulaci vyšších rychlostí proudČní vzduchu nad povrchem a
zejména o elektronickou regulací výkonu ventilátorĤ pro plynulou zmČnu rychlosti proudČní.
Elektronická regulace využívá témČĜ bezeztrátové pulznČ-šíĜkové modulace a zajišĢuje tak
maximální možné využití napájecích baterií pro dlouhodobá sledování na pozemcích po
aplikaci statkových hnojiv eventuelnČ pĜi mČĜeních na jejich skládkách. ZároveĖ použitá
modulace zajišĢuje i pĜi nejnižších otáþkách dostateþný kroutící moment ventilátorĤ a vede
tak k minimálnímu kolísání otáþek ventilátorĤ v tomto režimu.

Etapa 10 - Výzkum negativních antropogenních vlivĤ technického charakteru na
vývoj krajinných prvkĤ a ekosystémĤ. Výzkum uplatnČní šetrných a stimulaþních
prostĜedkĤ pro rozvoj krajiny a fytocenózy s ohledem na využití zbytkové
biomasy z údržby krajiny
V roce 2010 byly ukonþeny experimenty porovnávání prĤbČhĤ kompostovacího procesu
v Ĝízených kompostérech s prĤbČhy v pásových hromadách. Výsledky byly zpracovány, byla
urþena obecná pravidla pro zajištČní optimálního prĤbČhu procesu a tato pravidla byla
zahrnuta do metodického návodu. Zejména byly zpracovány alternativy vhodných složení
zakládek ze surovin, pocházejících z urþité lokality a intenzita provzdušĖování založených
surovin v kompostovacích hromadách (þetnost pĜekopání kompostu).
VytvoĜený metodický postup „Kompostování biomasy v místČ jejího vzniku“
poskytuje informace potĜebné pro zpracovávání biomasy – odpadní z venkovských sídel a
obcí a zbytkové biomasy z provozování zemČdČlské þinnosti kompostováním, které by mČlo
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být realizováno pokud možno pĜímo v místČ jejího vzniku, popĜ. na ne pĜíliš vzdálené
kompostárnČ.
Pro kompostování biomasy je využívána technologie kompostování v pásových
hromadách na volné ploše, pro kterou byla v pĜedešlém období navrženy a ovČĜeny vhodné
zásahy pro optimalizaci prĤbČhu kompostovacího procesu a byly navrženy a ovČĜeny zpĤsoby
jeho zpČtnovazebního Ĝízení pomocí Ĝídicího systému, pro který je vytváĜen Ĝídicí software
„ěízení kompostovacího procesu“.
Dále bylo zpracováno technické Ĝešení bubnového zaĜízení pro kompostování organických
odpadĤ zejména z údržby zahrad a domácností (od malých producentĤ) s možností
zpČtnovazebního Ĝízení kompostovacího procesu.
V kvČtnu 2010 byla ukonþena první etapa experimentu provádČného v rámci dílþího cíle
výzkumného zámČru „10.2 Výzkum vlivu vybraných typĤ biotechnologických pĜípravkĤ na
ujímavost sazenic pĜí zakládání dĜevinných vegetaþních prvkĤ v krajinČ“ – nádobové pokusy,
ovČĜující vliv jednotlivých biotechnologických pĜípravkĤ na ujímavost a rĤst dvouletých
prostokoĜenných sazenic Lípy srdþité (Tilia cordata).
Na první þást experimentu ihned navazovalo jeho pokraþování v podobČ výsadby 70 kusĤ
tĜíletých stromkĤ na pozemku kompostárny Ecowood UnhošĢ (nachází se v sousedství obce
UnhošĢ v oblasti Praha – západ). Deset kusĤ sazenic z nádobových pokusĤ bylo z dĤvodu
nedostateþné velikosti pro výsadbu na kompostárnu vyĜazeno .

Obr. 10.1 Graf pĜírĤstkĤ sazenic

Etapa 11 - Optimalizace složení fytopaliv z pohledu spalovacích charakteristik
Z prvkových rozborĤ a silikátových analýz byly s ohledem na cíl, tj. zvýšení teploty tavení
popela, urþeny smČsi vhodné pro výrobu fytopaliva. Jednalo se hlavnČ o pšeniþnou slámu a
vyslazené Ĝepné Ĝízky, které jsme smíchali v pomČru 90% ku 10% až 50% ku 50%. Dále byla
ovČĜována kukuĜiþná sláma – Ĝezanka a kukuĜiþná sláma – šrotovaná .
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Pro výrobu zkušebních briket byly urþeny smČsi: pšeniþná sláma - vyslazené Ĝepné
Ĝízky 60-40% a 80-20% a kukuĜiþná sláma. Výrobní postup byl následující: veškeré
komponenty byly nadrceny na mobilním Ĝezacím šrotovníku RS 650 s velikostí ok 15 mm.
NáslednČ byla provedena homogenizace smČsi a samotné lisování briket na hydraulickém
briketovacím lisu HLS 50. PrĤmČr matrice byl zvolen 65 mm.
S vyrobenými vzorky byly provedeny spalné zkoušky nejdĜíve na spalovacích
akumulaþních kamnech SK-2 RETAP 8 kW. Další spalné zkoušky probČhly na na malých
litinových kamnech Jotul s výkonem 5 kW. ObČ testované topeništČ jsou urþeny ke spalování
dĜevní biomasy. Spalovací zkoušky probČhly se standardním palivem – dĜevní brikety a
zkušebními briketami. Pro analýzu spalin byl použit analyzátor Testo 350, který umožĖuje
kontinuální mČĜení O2, CO, NOx, SO2, HCl.
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Obr. 11.1 PrĤbČh emisí pĜi spalování briket kukuĜice drcená v topeništi Jotul
K vyhodnocení spalných zkoušek je možno konstatovat, že všechna paliva splnila
emisní limity a všechny zkoušené typy briket jsou využitelné jako palivo. Horší výsledky
nČkterých smČsí a trav jsou dány skuteþností, že kamna jsou vyvinuta a seĜízena na spalování
þisté dĜevní hmoty, pĜípadnČ dĜevní hmoty s malým podílem kĤry. Nejlepších výsledkĤ bylo
dosaženo u dĜevních briket, to jest u paliva na která jsou kamna navržena. V tomto pĜípadČ
byl dokonce splnČn limit emisí CO urþený smČrnicí 13-2006 pro ekologicky šetrný výrobek
„Teplovodní kotle pro ústĜední vytápČní na spalování biomasy“. S plnČním emisního limitu
NOx pro ekologicky šetrný výrobek nemČla zkoušená paliva problém a s rezervou jej plnila.
Spalování jiných typĤ paliv je principiálnČ možné, ale je nutno si uvČdomit, že spalovací
podmínky vlivem jiných fyzikálnČ chemických vlastností vstupujícího paliva budou odlišné.
Nelze tedy jednoznaþnČ rozhodnout, že nČkteré paliva jsou pro spalování vhodnČjší pĜípadnČ
ménČ vhodné. Pokud by vývoj topidla od zaþátku smČĜoval ke spalování smČsí na bázi slámy,
byly by pravdČpodobnČ provedeny zmČny v konstrukci roštu pro tento typ paliva.

Etapa 12 - Výzkum teoretických pĜedpokladĤ pro zvýšení efektivnosti využití
mobilních energetických prostĜedkĤ a snížení jejich nepĜíznivého pĤsobení na
zemČdČlskou pĤdu, její rostlinný pokryv a životní prostĜedí a jejich ovČĜení
V roce 2010 byly vypracovány algoritmy pro výpoþet exploataþních a energetických
ukazatelĤ u operací základního zpracování pĤdy a mechanického ošetĜování porostĤ.
Z exploataþních ukazatelĤ byly stanoveny vztahy pro výpoþet výkonnosti, z energetických
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vztahy pro výpoþet tahových sil, výkonu potĜebného pĜekonávání tahových odporĤ a výkonu
na vývodovém hĜídeli využitý k pohonu pracovních ústrojĤ strojĤ.
Tyto exploataþní a energetické ukazatele byly stanoveny pro:
- pluhy (jednostranné, oboustranné),
- kypĜiþe s pasivními pracovními orgány (kombinátory, kompaktory),
- kypĜiþe aktivními pracovními orgány (pĤdní frézy, rotaþní brány, kypĜiþe
s pĜíþným rotorem, kývavé brány),
- talíĜové podmítaþe a brány,
- smyky,
- brány,
- válce,
- pleþky,
- hrobkovaþe.
V roce 2010 byla také stanovena metodika a provedeno mČĜení výkonových,
energetických a emisních parametrĤ vybraných traktorĤ. PĜi mČĜení byl motor traktoru
zatČžován hydraulickým dynamometrem AW NEB 400 (viz obr.12.2), který byl pĜipojen
k zadnímu vývodovému hĜídeli traktoru. MČĜení se provádČlo cca v 30 rĤzných pracovních
bodech motoru traktoru, které byly zvoleny tak, aby byl vhodnČ pokryt pracovní rozsah
motoru. V každém z tČchto bodĤ byly mČĜeny otáþky motoru a jeho toþivý moment. Dále byla
mČĜena spotĜeba paliva a produkce emisí (CO2, CO, HC, NOx a PM). K mČĜení spotĜeby byl
použit prĤtokomČr Macnaught MSeries FlowMeter M2ASP-1R. Množství vyprodukovaných
emisí bylo mČĜeno pomocí analyzátorĤ Brain Bee OPA-100 a AGS-200.

Obr.12.1 MČĜení výkonových, energetických a emisních parametrĤ traktorĤ
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PolnČ-laboratorní, poloprovozní a provozní mČĜení byla v roce 2010 zamČĜena pĜedevším na
oblast mČĜení úplných charakteristik traktorových motorĤ a dále na zjišĢování exploataþních a
energetických ukazatelĤ dopravních souprav pĜi jízdČ v reálných podmínkách.

Obr. 12.2 Úplná otáþková charakteristika motoru traktoru Zetor Forterra 8641

Etapa 13 - Trendy rozvoje technické a technologické báze zemČdČlství,
koordinace Ĝešení výzkumného zámČru vþetnČ podpĤrných þinností
PrĤbČžnČ je provádČna analýza dostupných informací v tendrech rozvoje zemČdČlské
techniky a tradiþních vČdních oborĤ
- podle pokynĤ MZe byla inovována koncepce þinnosti ústavu do roku 2015 s výhledem
na další období
- právní ochrana výsledkĤ þinnosti pracovníkĤ ústavu v roce 2010 byla udČlena na 2
patenty a 5 užitných vzorĤ.
- koordinace Ĝešení jednotlivých dílþích þástí výzkumného zámČru a þerpání finanþních
prostĜedkĤ na Ĝešení tČchto vČcných etap byla provádČna prĤbČžnČ na operativních
poradách vedení ústavu.
- historie technického a technologického výzkumu v ústavu od jeho vzniku byla
zpracována formou záznamu na DVD jako propagaþního materiálu k 60ti letĤm
þinnosti ústavu ve vČdČ, výzkumu, poradenství a vzdČlávání.
Periodická zpráva a redakþnČ upravená zpráva výzkumného zámČru byly schváleny
oponenty i odbornou a oponentní radou bez pĜipomínek.

7.2.8 Celkový pĜehled výsledkĤ.
Celkový pĜehled výsledkĤ dosažený v roce 2010 je uveden v následující tabulce. Podrobný
seznam a citace výstupĤ jsou v pĜíloze 1.
Celkový pĜehled výsledkĤ dosažený v roce 2010 je uveden v následující tabulce. Podrobný
seznam a citace výstupĤ jsou v pĜíloze 1.
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Druh výsledku
Jimp
Jneimp
B
D
P
Z
F
Hleg
Hneleg
N
R
A
M
W
O
O
O

- þlánek v odborném periodiku
- þlánek v neimpaktovaném recenzovaném þasopise
- odborná kniha
- þlánek ve sborníku
- patent
- ovČĜená technologie
- užitný vzor
- výsledek promítnuté do právních pĜedpisĤ a norem
- výsledek promítnuté do smČrnic a pĜedpisĤ nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence pĜíslušného poskytovatele
- certifikovaná metodika
- software
- audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
- uspoĜádaná (zorganizovaná) konference
- uspoĜádaný (zorganizovaný) workshop
-ostatní (þlánek v nerecenzovaném þasopise)
- ostatní výsledky (þlánek ve sborníku, který nesplĖuje kritéria pro
RIV
- ostatní výsledky – neuplatnČná certifikovaná metodika

Celkový poþet
výstupĤ
4
34
4
23
2
3
5
2
3
4
3
12
1
2
22
7
2

Výsledky nezaĜazené do RIV
Druh výsledku
OcenČní, þestná uznání
Prezentace na výstavČ
Sborník
Abstrakta
Zpráva o þinnosti
Výroþní zpráva
Doktorská disertaþní práce
Periodické zprávy (pouze pro interní potĜebu)
ZávČreþná zpráva
PĜednášky (nepublikované) – Postery

Celkový poþet
výstupĤ
4
3
1
3
1
1
1
8
1
26

7.2.9 Hlavní pĜínosy realizace projektĤ a výzkumného zámČru
PĜínosy z realizace projektĤ jsou uvedeny ve vČdeckých a odborných þláncích, monografiích,
sbornících z konferencí a semináĜĤ, metodikách a pĜíruþkách pro praxi a poradenství.
Sborník
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. (Ed.) Stav a nové výzvy pro smČsné a biogenní pohonné hmoty. 9.
mezinárodní semináĜ, konaný 23.3.2010 jako odborná doprovodná akce 11. mezinárodního
veletrhu zemČdČlské techniky TECHAGRO 2010, Brno - výstavištČ & Kongresové centrum
Brno. Praha : VÚZT ve spolupráci s MZe ýR, SVB a ýZU v Praze, TF - KTZS, 2010, 131 s.
ISBN 978-80-86884-51-6
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Výþet všech odborných publikací je uveden v pĜíloze þ. 1
V roce 2010 byly jako výsledek Ĝešených projektĤ pĜedloženy další patenty a užitné
vzory:
• Patenty
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. ATEA Praha, s.r.o.,
RUDNÁ U PRAHY. Palivo na bázi slámy. PĤvodce: Petr HUTLA, Václav BEJLEK. Int. Cl.
C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Patentový spis 301 605 (PV
2005-774, pĜihlášeno 14.12.2005, udČleno 22.3.2010, oznámení o udČlení VČstník, 2010, þ.
17)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. VERNER, a.s.,
ýERVENÝ KOSTELEC. Palivo na bázi luþních porostĤ. PĤvodce: Petr HUTLA, Robert
VERNER. Int. Cl. C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Patentový
spis 301 869 (PV 2005-775, pĜihlášeno 14.12.2005, udČleno 3.6.2010, oznámení o udČlení
VČstník, 2010, þ. 28)
• Užitné vzory
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Topná peleta. PĤvodce
vynálezu: JiĜí SOUýEK. Int. Cl. C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového
vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 20643 (PUV 2009-21897, pĜihlášeno 4.11.2009, zapsáno
15.3.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ. 12)
ýESKÁ ZEMċDċLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, PRAHA. VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi þiroku cukrového. PĤvodce
vynálezu: Bohumil HAVRLAND, Josef PECEN, Petr HUTLA, Jaroslav KÁRA. Int. Cl. C 10
L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21426 (PUV
2010-22713, pĜihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ.
45)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Audiostimulátor.
PĤvodce vynálezu: Antonín MACHÁLEK. Int. Cl. A 01 K 15/02, A 01 K 1/12, H 04 R 1/00,
G 11 B 5/00. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21436
(PUV 2010-23191, pĜihlášeno 3.9.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010,
þ. 45)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. JAROSLAV KOUĆA.
ZORKA HRUBOĕOVÁ. PETR HAVELKA. IVAN MOUDRÝ. ZaĜízení pro úpravu
bioplynu na palivo typu zemního plynu. PĤvodce vynálezu: Jaroslav KÁRA, Jaroslav
KOUĆA, Zorka HRUBOĕOVÁ, Petr HAVELKA, Ivan MOUDRÝ. Int. Cl. C 10 L 3/06.
ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21505 (PUV 201022650, pĜihlášeno 3.5.2010, zapsáno 29.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ. 49)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi
recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy. PĤvodce vynálezu: Petr HUTLA, Petr
JEVIý. Int. Cl. C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných
vzorĤ 21425 (PUV 2010-22712, pĜihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu
VČstník, 2010, þ. 45)
• Software
Pro poradenskou þinnost VÚZT, v.v.i. byl vyvinut následující software:
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ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M. SCHEUFLER, V. Provozní
náklady zemČdČlských strojĤ. Internetový databázový program pro výpoþet provozních
nákladĤ zemČdČlských strojĤ. Program je pĜístupný na internetové stránce Ĝešitele
www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http://212.71.135.254/vuzt/stroje.htm?menuid=141.
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Racionální
hnojení dusíkem. Internetový databázový program pro stanovení dávek dusíkatých hnojiv a
ekonomické vyhodnocení nákladĤ. Program je pĜístupný na internetové stránce Ĝešitele
www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http://svt.pi.gin.cz/vuzt/hnojn.htm?menuid=680
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
VEGRICHT, J. AMBROŽ, P. KLÍR, J. Vliv rĤzných technologií na efektivnost využití živin ze
statkových hnojiv. Program je pĜístupný na internetové stránce www.vuzt.cz , www.nitrat.cz.
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
• Výsledky promítnuté do právních pĜedpisĤ a norem legislativní povahy
KOTLÁNOVÁ, A., JEVIý, P. (zpracovatel). ýSN EN 15210-1 Tuhá biopaliva - Stanovení
mechanické odolnosti pelet a briket - ýást 1: Pelety. ÚĜad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, Praha, kvČten 2010, 11 s.
KOTLÁNOVÁ, A., JEVIý, P. (zpracovatel). ýSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva - Specifikace a
tĜídy paliv - ýást 1: Obecné požadavky. ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, Praha, þerven 2010, 53 s.
•

Výsledky promítnuté do smČrnic a pĜedpisĤ nelegislativní povahy závazných
v rámci kompetence pĜíslušného poskytovatele
HUTCHINGS, N., AMON, B., DÄMMGEN, U., WEBB, J., SEEDORF, J., HINZ, T., VAN
DER HOEK, K., GYLDENKARNE, S., MENZI, H., DċDINA, M., GROESTEIN, K.,
BITTMAN, S., HOBBS, P., LEKKERKERK, L., BONAZZI, G., COULING, S., COWELL,
D., KROEZE, C., PAIN, B., KLIMONT, Z. EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2009 – part 4 Agriculture. The guidebook for reporting under the National
Emission Ceilings Directive 2001/81/EC (NECD). The United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE), Geneva, Switzerland. 2010, 73 s.
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. Typické emise skleníkových plynĤ z pČstování Ĝepky olejné, ozimé
pšenice (mČkké), kukuĜice na zrno a technické cukrovky urþených pro výrobu biopaliv a
biokapalin v ýeské republice. Zpráva požadovaná þlánkem 19 odst. 2, SmČrnice EP a Rady
2009/28/EC o podpoĜe využívání energie z obnovitelných zdrojĤ a o zmČnČ a následném
zrušení smČrnic 2001/77/EC a 2003/30/EC. MZe ýR a VÚZT, v.v.i. Praha. ýíslo zprávy
6003/2010-18120-A/7/10, záĜí 2010, 14 s.
• Metodiky a pĜíruþky pro praxi a poradenství
HģLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., BADALÍKOVÁ, B., DRYŠLOVÁ, T., HORÁýEK, J.,
JAVģREK, M., KOVAěÍýEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., SMUTNÝ, V., TIPPL,
M., WINKLER, J. Dopad netradiþních technologií zpracování pĤdy na pĤdní prostĜedí.
Certifikovaná metodika vznikla za finanþní podpory Ministerstva zemČdČlství ýR, je etapou
PUV (Plán uplatnČní výsledkĤ) projektu þ. 1G57042 „Péþe o pĤdu v podmínkách se
zvýšenými nároky na ochranu životního prostĜedí“. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské
techniky, 2010. 58 s. ISBN 978-80-86884-53-0
MIMRA, M., ALTMANN, V., PLÍVA, P. Ekonomická hodnocení doporuþených postupĤ pĜi
zakládání a obhospodaĜování prvkĤ ÚSES v zemČdČlské krajinČ se zamČĜením na trvalé travní
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porosty. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky,
2009. 24 s. ISBN 978-80-86884-47-9
PLÍVA, P., LAURIK, S. Metody mČĜení teploty kompostu využitelné pro Ĝízení
kompostovacího procesu a archivaci dat. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha :
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-56-1
ZABLOUDILOVÁ, P., ýEŠPIVA, M., JELÍNEK, A., KRUML, J. Zásady provádČní mČĜení
hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuĜat na maso podle smČrnice Rady 2007/43/ES o
minimálních pravidlech pro ochranu kuĜat chovaných na maso. UplatnČná certifikovaná
metodika. Praha : VÚZT, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-55-4
• VČdecký þasopis Agritech Science – je urþen pro publikování vČdeckých þlánkĤ
z oblasti zemČdČlských technologických systémĤ a pro uživatele je pĜístupný na adrese
http://www.agritechscience.cz
Poradenství v rámci environmentálního vzdČlávání, výchova a osvČta (EVVO)
Veškeré publikace i pĜednášky jsou obsaženy v samostatné pĜíloze Publikace.
Úþast a prezentace VÚZT, v.v.i. na výstavČ ZemČ Živitelka v ýeských BudČjovicích expozice
byla souþástí stánku MZe ýR a obsahovala internetové poradenství, odborné brožury,
listovky, postery, ukázka rĤzných druhĤ biopaliv ve formČ topných pelet a topných briket
vytvoĜených z rostlinné biomasy. Dále se VÚZT, v.v.i. prezentoval na výstavČ TECHAGRO
2010 na stánku Ministerstva zemČdČlství ýR, kde za vystavený exponát ZaĜízení pro mČĜení
teploty Ing. Petr Plíva, CSc. obdržel þestné uznání.

7.3 Spolupráce se zahraniþím
7.3.1 ýlenství v mezinárodních organizacích
Zástupci VÚZT, v.v.i. jsou þleny tČchto organizací: European Association for Potato
Research (EAPR), ESSC (European Society for Soil Conservation), ISTRO (International
Soil and Tillage Research Organisation).
VÚZT,v.v.i. je aktivním þlenem sdružení ENGAGE (sdružení evropských institutĤ
zemČdČlské techniky). Toto sdružení je zaþlenČno do EurAgEngu jako regionální asociace
zemČdČlských inženýrĤ pro Evropu v rámci CIGR. Ústav je i nadále þlenem sdružení institutĤ
zemČdČlské techniky stĜední a východní Evropy (CEEAgEng).
Zástupce ústavu (Ing. M. DČdina, Ph.D.) je þlenem dvou pracovních skupin: Technical
Working Group for Intensive Livestock Farming (zabezpeþení IPPC) – þeský zástupce za
resort zemČdČlství pod gescí MŽP ýR; Technical Working Group for Ammonia Abatement in
the frame of UNC (zajištČní aplikace a principu Götöborgského protokolu - CLTRPzabezpeþení IPPC) – þeský zástupce za MZe ýR pod gescí MŽP ýR.
7.3.2 Mezinárodní projekty
Project EU no. 019884 European Biogas Initiative to improve the yield of agricultural biogas
plants - Evropská bioplynová iniciativa pro zlepšení efektivnosti zemČdČlských bioplynových
stanic (EU-AGRO-BIOGAS).
7.3.3 Zahraniþní spolupráce, konference, dohody o spolupráci
Prezentace výsledkĤ na konferencích
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Hlavní dĤraz v mezinárodní spolupráci Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky,
v.v.i. se klade na prezentaci výsledkĤ výzkumu na mezinárodních konferencích a semináĜích,
na nichž výzkumní pracovníci VÚZT, v.v.i. pĜednesli referáty a pĜedstavili postery:
• mezinárodní konference „Energia versus polnohospodárska biomasa – možnosti a
príklady“ 17.–18.3.2010 Technický a skúšobný ústav podohospodársky Rovinka Slovensko
• mezinárodní konference „Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní
odpadov“ 4.–5.5.2010 Banská Bystrica - Slovensko
• mezinárodní vČdecko-technická konference „TECHNOFÓRUM 2010“ 13.–14.5.2010
Velký Meder - Slovensko
• 7. mezinárodní vČdecko-technická konference – „Energoobespeþenije i
energosbereženije v selskom chozjajtve“ 18.–19.5.2010 GNU VIESCH, Moskva Rusko
• odborný semináĜ OPOLAGRA 2010, 11.6.2010, Opole - Polsko
• mezinárodní konference „Technika ochrany prostredia TOP 2010“ 15.-17.6.2010
ýastá-Papierniþka - Slovensko
• semináĜ pracovní skupiny CTF Controlled Traffic Farming - Europe a ISTRO
Controlled Traffic Farming 17.8.2010 Research Station ART Töniken - Švýcarsko
• vČdecké konference „Potato Europe 2010“ 8.-9.9.2010 Bockerode u Hannoveru NČmecko
• 16. Internationalen Fachtagung „Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe“
9.-10.9.2010 TU Bergakademie Freiberg, Institut für Wärmetechnik und
Thermodynamik -NČmecko
• mezinárodní workshop “The future of the quarter individual milking” 14.-15.9.2010
Leibnitz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim - NČmecko
• mezinárodní odborný sympózium „Informaþné technólogie a ich využitie
v pôdohospodárstve“ festival Agrofilm 2010, 29.9.2010 Centrum výskumu živoþišnej
výroby Nitra- Slovensko
• mezinárodní konference „International mechanical engineering congress and
exposition“ 13.-16.10.2010 Vancouver - Kanada
• .mezinárodní odborný sympózium „Animal Farming and Environment Infractions in
Mediterranean Regions“ 27.–30.10.2010 Zadar - Chorvatsko.
Dohody o spolupráci
Dohody o spolupráci byly uzavĜena se tĜemi slovenskými partnery:
• Výzkumný ústav trávnych porastov a horského poĐnohospodárstva, Banská Bystrica
Spolupráce smČĜuje na problematiku pČstování a využití biomasy pro energetické
a surovinové úþely s hlavním dĤrazem na:
- technologie pČstování a skliznČ travních porostĤ a alternativní využití produkce z nich
pro energetické úþely,
- využití odpadní biomasy z údržby krajiny a veĜejné zelenČ,
- technologie a ekonomika zpracování a využití biomasy a odpadní biomasy
Forma spolupráce spoþívá pĜevážnČ v úþasti na semináĜích a konferencích, ve vzájemných
informacích o Ĝešených projektech, ve spoleþných publikacích.Výsledkem je spolupráce na
výzkumném projektu APVV-0174-07 Analýza materiálových tokov v manažmente
prírodných zdrojov s zameraním na využitie pol’nohospodárskej biomasy na energetické
úþely.
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•

Mechanizaþná fakulta SPU Nitra
Obsahem spolupráce je spoleþné mČĜení chovu ovcí s cílem posoudit technické
parametry stájí a chovatelské podmínky ve vybraném zemČdČlském družstvu, mČĜení
vzduchotechnických parametrĤ stáje chovu prasat a posouzení technických možností stájí
chovu ovcí pro mČĜení emisí. Byla instalována mČĜicí aparatura pro dlouhodobé sledování
mikroklimatických parametrĤ ve stájích pro chov prasat a zahájen sbČr údajĤ.
•

Agrovaria Export-import, spol. s. r.o., Štúrovo – pĜímá spolupráce v oblasti aplikovaného
výzkumu, a to pĜi zpracování biologicky rozložitelných odpadĤ a pĜi snižování emisí
zátČže amoniakem a skleníkovými plyny v resortu zemČdČlství.
Obsahem spolupráce je:
- zajištČní experimentĤ pĜi separaci kejdy prasat a skotu,
- zajištČní experimentĤ pĜi dávkování biotechnologických pĜípravkĤ pĜi kompostování
BRO do tekutých hnojiv nebo napájecí vody,
- poĜádání spoleþných odborných semináĜĤ s problematikou vztahu zemČdČlství
a životního prostĜedí.
Pro spoleþné experimenty zapĤjþuje AGROVARIA spol. s r.o. vlastní technologické celky,
VÚZT, v.v.i. Praha pak mČĜící techniku, výsledky jsou spoleþnČ prezentovány. Výsledkem
spolupráce po provozních zkušenostech se separátorem byla realizovaná konstrukþní úprava
separátoru.
Dohody o vČdecko-technické spolupráci
Dohoda o pĜímé vČdecko-technické spolupráci mezi VIESCH Moskva (The All –
Russian Research Institute for Electrification of Agriculture) a VÚZT, v.v.i. Praha v oblasti
zemČdČlské energetiky.
V souladu se smlouvou mezi VÚZT, v.v.i. Praha a Ústavem ekobiotechnologie a
bioenergie Ukrajinské zemČdČlské univerzity Kyjev (Institute of Ecobiotechnologies and
Bioenergy, National Agricultural University of Ukraine, Kiev) byly práce zamČĜeny na
energeticky úsporné technologie, biokonverzi a alternativní energetiku. Dosažené výsledky
umožnily získat dva UA patenty No 82274 a 82275 na vytápČcí kotle s automatickým
dávkováním standardizovaných paliv a biopaliv. SouþasnČ byly získány dva užitné vzory UA
na zpĤsob získávání pelet z biomasy No 34613 a linku pro výrobu pelet z biomasy No 35096.
Další smlouvy o spolupráci byly uzavĜeny s Moldavskem, které je jednou z 8 zemí
preferovaných ýeskou republikou pĜi poskytování zahraniþní pomoci.
Memorandum mezi VÚZT, v.v.i.Praha (spolu s VÚRV, v.v.i. Praha a ITSZ ýZU Praha) bylo
uzavĜeno se Státní zemČdČlskou universitou v KišinČvČ v Moldavsku ; další memorandum s
Výzkumným ústavem mechanizace a elektrifikace zemČdČlství v KišinČvČ se týká technické
pomoci v oblasti výzkumu a výzkumných projektĤ, poradenství, možností krátkodobých
pobytĤ (dle finanþních možností i dlouhodobČjších) , Ph.D. pobytĤ s podílem na Ĝešení
výzkumných projektĤ, výmČny publikací, pĜípravy spoleþných mezinárodních projektĤ apod.
Se Severozápadním výzkumným ústavem mechanizace a elektrifikace zemČdČlství
(SZNIIMESH) v PetrohradČ je uzavĜena dohoda o zámČru budoucí spolupráce.
Mnohostranná spolupráce.
Spolupráce v návaznosti na Ĝešení projektu ALTENER XVII/4.1030/Z/99-386:
Biodiesel Courier International – A Union-Wide News Network:
Mr. Werner Körbitz, chairman of the Austrian Biofuels Institute (ABI), Vienna, Austria –
editor
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Mr. Dieter Bockey, assistant director of Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen
(UFOP), initially Bonn, later-on Berlin, Germany
Mr. Peter Clery, chairman of the British Association for Biofuels and Oils (BABFO),
Spalding, United Kingdom
Mr. Petr Jevic, task leader Biodiesel, Research Institute for Agricultural Engineering, p.r.i.
(VÚZT, v.v.i.), Prague, Czech Republic
Všechny dohody o spolupráci byly schváleny Radou instituce
7.3.4 Zahraniþní pracovní cesty
Termín

17. - 18.
3. 2010

Stát

Slovensko

20. 4.
NČmecko
2010
4. – 5. 5.
Slovensko
2010
13. – 14.
Slovensko
5. 2010
17. – 20.
Rusko
5. 2010
11. 6.
Polsko
2010
15. – 17.
Slovensko
6. 2010
13. – 15.
Slovensko
7. 2010
19. – 21.
Slovensko
7. 2010
16. – 19.
Švýcarsko
8. 2010
14. – 15.
NČmecko
9. 2010

5. – 7. 9.
Itálie
2010

Akce

PĜednášky na mezinárodní konferenci „Energia
versus polnohospodárska biomasa – možnosti a
príklady“
Projednání analýzy a provedení kruhových testĤ
pyrolýzních produktĤ biogenních zbytkĤ a odpadĤ
Úþast a pĜednášky na konferenci
Aktivní úþast na mezinárodní konferenci
„TECHNOFORUM 2010“
Úþast a pĜednášky na konferenci
„Energyproviding and energysaving in
Agriculture“-the International scientific and
technical conference
NávštČva kongresu a veletrhu OPOLAGRA 2010
Úþast a pĜednášky na konferenci „Technika
ochrany prostredia 2010“
ěešení spoleþného výzkumného projektu v rámci
mezinárodní spolupráce
MČĜení pachové zátČže na farmČ chovu skotu
Majcichov v rámci uzavĜené spolupráce mezi SPU
Nitra a VÚZT, v.v.i.
Úþast na semináĜi pracovní skupiny CTF – Europe
and ISTRO Controlled Traffic Farming
Úþast na Workshopu „ The Future of the Quarter
Individual Milking“ v Leibnitz Institut für
Landtechnik a projednání spolupráce mezi ústavy
a možnosti spoleþného Ĝešení projektĤ EU.
Úþast na ovČĜovacích zkouškách a mČĜení
technologického demonstrátoru pro úpravu
bioplynu na kvalitu zemního plynu, tj. oddČlení
CH4 od CO2 cestou separace vysokým tlakem.
Projednání konstrukþního Ĝešení a zjištČní
podmínek obchodní nabídky a dodávky zaĜízení o
mČrném výkonu zpracovaného bioplynu 200 m3/h.
SAFE Bologna.
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8. – 9. 9.
NČmecko
2010
9. – 10.
9. 2010

Úþast na mezinárodní bramboráĜské události
„Potato Europe“ v Bockerode.
Aktivní úþast na 16 Internationalen Fachtagung
„Energetische Nutzung nachwachsnder Rohstoffe“
ve Freibergu; prezentace „Biokraftsoffe für
Kraftfahrzeugmotoren und Nutzung damit
NČmecko
zusammenhängender Biomasse in der
Tschechischen Republik“ a zajištČní podkladĤ pro
úkoly 1065 a 2008. TU Bergakademie Freiberg,
Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik.
28. – 30.
Úþast na mezinárodním odborném sympóziu
9. 2010 Slovensko „Informaþné technológie a ich využitie
v polnohospodárstve“ festivalu Agrofilm 2010.
15. – 18.
NávštČva renomované výstavy EURO TIER 2010
11. 2010
Hannover zamČĜené na nové technologie a
NČmecko
zaĜízení pro živoþišnou výrobu. Získané poznatky
budou využity pĜi Ĝešení výzkumných projektĤ.
26. – 30.
Mezinárodní sympozium „Animal Farming and
10. 2010 Chorvatsko Environment Interactions in Mediterranean
Regions
11. – 19.
Veletrh ASME International mechanical
Kanada
11. 2010
engineering congress and exposition Vancover
2. – 3.
MČĜení pachové zátČže na farmČ chovu skotu
11. 2010 Slovensko Majcichov v rámci uzavĜené spolupráce mezi SPU
Nitra a VÚZT, v.v.i.
18. – 19.
Jednání se spoleþností Agrovaria Štúrovo a pĜevoz
Slovensko
11. 2010
strojního zaĜízení na analýzu opotĜebení
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2

2

3

4

4

2

5

1

9

2

2

3

2

7.3.5 Mezinárodní semináĜe a konference a workshopy
1. Ĝíjna 2010 se konal mezinárodní workshop „Den nové techniky – zpracování BRO“
v areálu VÚRV, v.v.i. Praha 6 – RuzynČ, Drnovská 507, v zasedací místnosti, kde byly
pĜedneseny tĜi pĜednášky, týkající se zpracování BRO (J. VáĖa, P. Plíva, S. Laurik) a na
experimentální kompostárnČ VÚZT, v.v.i. kde byly pĜedvedeny všechny dílþí technické
operace související s kompostováním v pásových hromadách na volné ploše, vþetnČ
monitorování kompostovacího procesu. Akce probČhla na žádost organizace zajišĢující
vzdČlávání v problematice BRO pro pracovníky z Jemenu. Poþet úþastníkĤ: 22.

7.4 Další þinnost
Další þinnost je provádČna na základČ požadavkĤ pĜíslušných organizaþních složek
státu nebo územních samosprávných celkĤ ve veĜejném zájmu a podporovaná z veĜejných
prostĜedkĤ. PĜedmČtem další þinnosti je þinnost navazující na hlavní þinnost v oborech
zemČdČlská technika, technologie, energetika a výstavba a v hraniþních vČdních oborech živé
a neživé pĜírody k tČmto oborĤm se vázajících, zahrnující další aktivity:
- poradenství v oblasti zemČdČlské výroby,
- poradenství v oblasti energetiky,
- testování, mČĜení, analýzy a kontroly,
- poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
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vydavatelské a nakladatelské þinnosti,
vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin,
autorizované mČĜení emisí,
mČĜení pachĤ,
výbČrová šetĜení,
soudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení.
Rozsah další þinnosti je roþnČ stanoven maximálnČ do výše 40 % finanþních výnosĤ z hlavní
þinnosti.
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. Ĝešil v roce 2010 celkem 7 zakázek další
þinnosti, tj. þinnosti na základČ žádosti orgánĤ státní správy:

-

7.4.1 Zakázky pro MZe
– A/1/10 - Využití biomasy z trvalých travních porostĤ a z údržby krajiny
– A/2/10 - Technologie pČstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostĜedí
– A/3/10 - Zpracování podkladĤ do materiálu Strategie financování implementace
smČrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová smČrnice)
– A/4/10 – Vyhodnocení šetĜení v zemČdČlských podnicích z pohledu velikosti a úrovnČ
skladovacích kapacit na statková hnojiva, které je zamČĜeno na zjišĢování stavu stájí
pro chov hospodáĜských zvíĜat, jejich technického stavu, doby využití objektu, úroveĖ
investiþních nákladĤ na údržbu a rekonstrukci.
– Rozhodnutí þ. 4/2010-8012Ur o poskytnutí dotace v rámci dotaþního programu 9.F.
podpora poradenství v zemČdČlství
– A/6/10 – MČĜení pachových emisí za použití olfaktometrie na vybraných
zemČdČlských podnicích používajících nejrozšíĜenČjší chovatelské technologie
s ohledem na roþní období a úroveĖ používané technologie.
– A/7/10 – Certifikace udržitelnosti a úspory skleníkových plynĤ pĜi energetickém
využití biomasy se zĜetelem na kriteria udržitelnosti
7.4.2 Pedagogická þinnost
prof. Ing. J. HĤla, CSc.: ýZU – TF Praha
Ing. P. Jeviþ, CSc., prof.h.c.: ýZU – TF Praha
Ing. J. Kára, CSc.: ýZU – TF Praha
Ing. Z. Pastorek, CSc. prof. h. c.: ýZU – TF Praha, CMC – ZERA
doc. Ing. A. Jelínek, CSc.: JU v ýeských BudČjovicích,
Technické a technologické poradenství
Poradenství je dĤležitá souþást þinností VÚZT, v.v.i. daná zĜizovací listinou a
nezbytná pro komunikaci výzkumných pracovníkĤ s velice poþetnou skupinou uživatelĤ z Ĝad
zemČdČlské a komunální praxe, státní správy a poradenských firem, zpracovatelských
podnikĤ, Ĝídících pracovníkĤ. Poradenství se zde uskuteþĖuje nČkolika zpĤsoby:
a) metodiky- pĜíruþky pro praxi
V podpĤrném programu 9.F.g Metodická þinnost k podpoĜe zemČdČlského
poradenského systému s finanþní podporou MZe ýR jsou poskytovány pracovníky VÚZT,
v.v.i. telefonické konzultace.
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b) internetové poradenské a expertní systémy
Hlavní internetová stránka VÚZT, v.v.i. je na adrese http://www.vuzt.cz
c) poradenství v rámci environmentálního vzdČlávání, výchova a osvČta (EVVO)
Na základČ pĜipomínek odborné a zemČdČlské praxe byly dopracovány podklady pro
novelizaci NaĜízení vlády þ. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojĤ zneþišĢování ovzduší, k zákonu þ. 86/2002 Sb. o
ochranČ ovzduší, za þást zemČdČlství.
Poradenská þinnost VÚZT byla stejnČ tak jako v pĜedchozím roce zamČĜena na Ĝešení
poradenství v oblasti zavádČní technologie Ĝízeného mikrobiálního kompostování na malých
hromadách vycházející ze smČrnice Rady 99/31/EC o skládkování odpadĤ. Tato smČrnice
ukládá þlenským státĤm povinnost snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadĤ (BRKO) ukládaných na skládky. Cílem bylo pĜiblížit producentĤm zbytkové biomasy
dostupnou techniku a technologii kompostování, minimalizující negativní zatížení životního
prostĜedí.
Pracovníci VÚZT, v.v.i zajišĢovali lektorskou þinnost na kurzech Systémy sbČru a
zpracování odpadu a biologické zpracování bioodpadĤ.)
Veškeré publikace i pĜednášky jsou obsaženy v samostatné pĜíloze þ. 1.
7.4.3 Vydavatelská þinnost
Pro ucelenou informaci je uveden pĜehled všech metodik, pĜíruþek pro praxi a
sborníku vydaných VÚZT, v.v.i. v roce 2010 (pĜesné citace jsou rovnČž souþástí pĜílohy seznamu všech publikací VÚZT, v.v.i.):
HģLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., BADALÍKOVÁ, B., DRYŠLOVÁ, T., HORÁýEK, J.,
JAVģREK, M., KOVAěÍýEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., SMUTNÝ, V., TIPPL,
M., WINKLER, J. Dopad netradiþních technologií zpracování pĤdy na pĤdní prostĜedí :
Certifikovaná metodika vznikla za finanþní podpory Ministerstva zemČdČlství ýR, je etapou
PUV (Plán uplatnČní výsledkĤ) projektu þ. 1G57042 „Péþe o pĤdu v podmínkách se
zvýšenými nároky na ochranu životního prostĜedí“. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské
techniky, 2010. 58 s. ISBN 978-80-86884-53-0
JELÍNEK, A., DċDINA, M., PLÍVA, P. Výroba plastického steliva pro skot : uplatnČná
certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010. 55 s. ISBN 97880-86884-49-3
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. (Ed.) Stav a nové výzvy pro smČsné a biogenní pohonné hmoty :
sborník pĜednášek a odborných prací k 9. mezinárodnímu semináĜi, konanému 23.3.2010 jako
odborná doprovodná akce 11. mezinárodního veletrhu zemČdČlské techniky TECHAGRO
2010, Brno - výstavištČ & Kongresové centrum Brno. Praha : VÚZT ve spolupráci s MZe ýR,
SVB a ýZU v Praze, TF - KTZS, 2010. 131 s. ISBN 978-80-86884-51-6
PLÍVA, P., LAURIK, S. Metody mČĜení teploty kompostu využitelné pro Ĝízení
kompostovacího procesu a archivaci dat : uplatnČná certifikovaná metodika. Praha :
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-56-1
PLÍVA, P., LAURIK, S., ROY, A. Kompostování biomasy v místČ jejího vzniku. Metodický
postup. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010, 24 s. Dostupný z WWW:
http://212.71.135.254/vuzt/metodiky/pliva2011.pdf?menuid=682
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ROY, A., LAURIK, S., PLÍVA, P. Výroba kompostĤ s rĤznou objemovou hmotností.
Metodika vznikla za finanþní podpory MZe ýR a je výstupem Ĝešení výzkumného projektu
NAZV þ. QH82191 „Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do pĤdy s cílem
omezit povrchový odtok vody pĜi intenzivních dešĢových srážkách“. Praha : Výzkumný ústav
zemČdČlské techniky, 2010. 21 s. Dostupná z WWW:
http://212.71.135.254/vuzt/metodiky/roy2011.pdf?menuid=683
ZABLOUDILOVÁ, P., ýEŠPIVA, M., JELÍNEK, A., KRUML, J. Zásady provádČní mČĜení
hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuĜat na maso podle smČrnice Rady 2007/43/ES o
minimálních pravidlech pro ochranu kuĜat chovaných na maso : uplatnČná certifikovaná
metodika. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-554
ZEMÁNEK, P., BURG, P., KOLLÁROVÁ, M., MAREŠOVÁ, K., PLÍVA, P. Biologicky
rozložitelné odpady a kompostování. Praha : VÚZT, 2010, þ. 1. 113 s. ISBN 978-80-8688452-3
Zpráva o þinnosti 2009 VÚZT, v.v.i. Praha. Annual report 2009, RIAEng, p.r.i. Prague. 1.
vyd. Praha : VÚZT, 2010. 67 s. ISBN 978-80-86884-54-7
7.4.4 ýlenství a úþast v komisích a radách
Jméno
pracovníka
Z. Abrham

ýlenství
Komise pro akreditaci poradcĤ MZe ýR, þlen

Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Sektorová rada pro zemČdČlství NÚOV Praha - MZe , þlen
D. Andert

M. DČdina

P. Hutla

J. HĤla

A. Jelínek

ýAZV - odbor ZTEV, þlen

CZ - BIOM, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Technical Working Group for Intensive Livestock Farming - Evropská
pracovní skupina pro intenzivní chovy hospodáĜských zvíĜat z hlediska
zabezpeþení smČrnice Rady 96/61/EC (IPPC), þlen – zástupce ýR
Technical Working Group for Ammonia Abatement in the frame of UNC,
þlen - zástupce ýR
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
CZ - BIOM, þlen
VČdecká rada odboru agroekologie VÚRV, v.v.i., þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Spoleþná vČdecká rada Výzkumného ústavu pícnináĜského, s.r.o. Troubsko a
Oseva PRO, þlen
ISTRO (International Soil and Tillage Research), þlen
ESSC (European Society for Soil Conservation), þlen
VČdecká rada TF ýZU Praha, þlen
VČdecká rada odboru agroekologie VÚRV,v.v.i., þlen
Komise pro doktorské obhajoby SPU Nitra, Slovensko, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Oborová rada studijního oboru „Technika a mechanizace zemČdČlství“ TF
ýZU, þlen
Oborová rada studijního oboru „Vlastnosti a zpracování zem. materiálĤ a
produktĤ“ TF ýZU, þlen
Meziresortní komise pro omezení emisí plynĤ pĜi MŽP, þlen
Zkušební komise pro státní zkoušky MZLU Brno- FZZA Lednice, þlen
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P.Jeviþ

J. Kára

P. KovaĜíþek

A. Machálek

V. Mayer
Z. Pastorek

Zkušební komise pro státní zkoušky TF ýZU Praha, þlen
Komise pro životní prostĜedí ýAZV, þlen
Programová rada NPV MZe ýR – TP3 Konkurenceschopnost, þlen
Komise pro akreditaþní zkoušky poradcĤ, þlen
VČdecká rada MZLU Brno-FZZA Lednice, þlen
Technická pracovní skupina pro intenzivní chovy hospodáĜských zvíĜat –
kateg. 6.6 k zákonu 76/2002 Sb., MZe – výkonný tajemník
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Dozorþí rada VÚZT, v.v.i. – místopĜedseda
Sdružení pro výrobu bionafty Praha, výkonný Ĝeditel
Redakþní rada vČd. þasopisu Research in Agricultural Engineering, þlenTechnická normalizaþní komise ýNI pro biopaliva, þlen
Technická normalizaþní komise ýNI pro ropu a ropné výrobky, þlen
Státnicová komise „Technologické a technické zpracování odpadĤ“ TF ýZU
Praha, þlen
Rada VÚZT, v.v.i., þlen
ýAZV - odbor ZTEV, pĜedseda
ýAZV, þlen pĜedsednictva
Redakþní rada þasopisu „Alternativní energie“, þlen
CZ – BIOM (þeská spoleþnost pro biomasu), þlen
Hodnotitelská komise NAZV, þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „Energetika“ pĜi TF ýZU
Praha, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
ýAZV – odbor ZTEV, þlen
VČdecká rada odboru výživy rostlin VÚRV, v.v.i., þlen
Komise pro udČlování Grand Prix TECHAGRO, þlen
ýAZV – odbor ZTEV, þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „ZemČdČlské inženýrství“
TF ýZU Praha, þlen
Komise pro transfer výsledkĤ výzkumu do praxe MZe, þlen
ýAZV – odbor ZTEV, þlen
EAPR (European Association for Potato Research), þlen
VČdecká rada ýZU, þlen výboru
VČdecká rada TF ýZU, þlen
Redakþní rada vČd. þasopisu Research in Agricultural Engineering - editor
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, pĜedseda
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Státní zkušební komise TF ýZU, þlen
Oborová rada postgraduálního studia „Technika výrobních procesĤ“ TF ýZU
Praha, þlen
Expertní komise CMC – ZERA, þlen
Komise pro cenu ministra zemČdČlství, þlen
Redakþní rada vČdeckého þasopisu Hungarian Agricultural Engineering, þlen
OAK Praha, þlen pĜedsednictva
Rada VÚZT, v.v.i. – pĜedseda
Oborová rada doktorandského studijního programu „ZemČdČlské inženýrství“
TF ýZU Praha, þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „ZemČdČlství tropĤ a
subtropĤ“ ITZ ýZU Praha, þlen
Komise pro státní zkoušky pro magisterské studium TF ýZU Praha, þlen
Komise pro státní zkoušky pro bakaláĜské studium TF ýZU Praha, þlen
Oponent Georgia National Science Foundation
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L. Pastorková
P. Plíva
J. Souþek

O. Syrový

J. Vegricht

ýeská spoleþnost pro technickou normalizaci, þlen
Rada VÚZT, v.v.i. – místopĜedseda
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Dozorþí rada VÚZT, v.v.i. – þlen
Hodnotící komise pro resortní soutČž VaV Ministerstva dopravy,
místopĜedseda
EU komise CAFE (þistota ovzduší), þlen - zástupce za ýR
ýeská metrologická spoleþnost, þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen výboru
Redakþní rada þasopisu Mechanizace zemČdČlství, þlen
Oborová rada studijního oboru„Technika a mechanizace zemČdČlství“ „ a
oboru „Technika výrobních procesĤ“ TF ýZU Praha, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Rada ýAZV, þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Kontrolní výbor ýAZV, þlen
Redakþní rada þasopisu Mechanizace zemČdČlství, þlen
Pracovní skupina pro obchod a investice MPO, þlen
Hodnotitelská komise pĜi mezinárodní zemČdČlské výstavČ ZemČ živitelka pro
udČlování ocenČní „Zlatý klas“, þlen
Klub zemČdČlských novináĜĤ a publicistĤ, þlen
Sbor posuzovatelĤ þasopisu Landtechnik, þlen
Komise pro udČlování Grand Prix TECHAGRO, þlen
Spoleþný regionální operaþní program (SROP) pro PlzeĖský kraj,expert
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Oponent Georgia National Science Foundation

7.5 Jiná þinnost

Jiná þinnost je þinnost hospodáĜská, provádČná za úþelem dosažení zisku za podmínek
stanovených § 21 odst. 3 zákona þ. 341/2005 Sb. a na základČ živnostenských oprávnČní nebo
jiných podnikatelských oprávnČní. Pokud by na konci úþetního období výsledkem
hospodaĜení v jiné þinnosti byla ztráta, VÚZT, v.v.i. by byl povinen takovou þinnost
neprodlenČ ukonþit. Jedná se o þinnosti:
-

opravy pracovních strojĤ,
poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví,
vydavatelské a nakladatelské þinnosti,
vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin,
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
kopírovací práce,
výzkum a vývoj v oblasti pĜírodních a technických vČd,
testování, mČĜení, analýzy a kontroly,
poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
poradenství v oblasti zemČdČlské výroby,
poradenství v oblasti energetiky,
pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem
poskytovány jiné než základní služby zajišĢující Ĝádný provoz nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor),
- autorizované mČĜení emisí (dle rozhodnutí Ministerstva životního prostĜedí þ.j.
20/740/05/Hl ze dne 23.2.2005,
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- soudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení (dle seznamu ústavĤ
kvalifikovaných pro znaleckou þinnost Ministerstva spravedlnosti þ.j. 68/90-org. ze dne
9.3.1990).
Rozsah jiné þinnosti je roþnČ stanoven maximálnČ do výše 40 % finanþních výnosĤ
z hlavní þinnosti.
7.5.1 Zakázky jiné þinnosti
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. Ĝešil v roce 2010 celkem 20 zakázek jiné
þinnosti, tj. þinnosti provádČné za úþelem dosažení zisku. Jedná se o chemické a
mikrobiologické rozbory provádČné prĤbČžnČ pro cizí fyzické i právnické osoby, autorizované
mČĜení emisí amoniaku v zemČdČlských objektech, mČĜení traktorĤ, práce pro Rozvojovou
agenturu MZV ýR, studie, standardní vnČjší služby VÚZT, v.v.i., technické expertizy a další
zakázky.
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8.1 Informace k roþní úþetní závČrce
8.1.1 Informace o uskuteþnČných finanþních kontrolách ve VÚZT, v.v.i. v roce 2010
KomentáĜ ke zprávČ o výsledcích finanþních kontrol za rok 2010
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. nemá zĜízen útvar interního auditu a proto
pĜedkládáme zprávu o výsledcích finanþních kontrol v našem ústavu za rok 2010 ve
zkráceném rozsahu.
•

PĜed koncem roku 2009 Ministerstvo zemČdČlství provedlo prĤbČžnou
veĜejnosprávní kontrolu þerpání a využití úþelové podpory na Ĝešení a kontrolu plnČní
cílĤ projektu þ. QH81195 „Nové technologické systémy pro hospodárné využití
bioplynu“ a projektu þ. 1G58055 „ObhospodaĜování travních porostĤ a údržba krajiny
v podmínkách svažitých chránČných krajinných oblastí a horských oblastí LFA“. Tato
kontrola nebyla ke dni 31.12. 2009 ukonþena.
PĜedmČtná kontrola byla ukonþena dne 17.2. 2010 s následujícím výsledkem:
„Nebyly zjištČny žádné nedostatky a žádná opatĜení nebyla uložena.“

•

V roce 2010 nebyly u nás uskuteþnČny žádné finanþní kontroly. Takže nebyly
nalezeny žádné závady ani nedostatky a tudíž ani nebyla uložena žádná nápravná
opatĜení.

8.1.2 Stav fondĤ VÚZT, v.v.i. ke dni 31. 12. 2010
V souladu se zákonem þ. 341/2005 Sb. a s vnitĜním pĜedpisem Pravidla pro hospodaĜení s
fondy vede VÚZT, v.v.i. tyto fondy /v tis. Kþ/:
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Název fondu
Sociální fond
Fond úþelovČ urþených
prostĜedkĤ
Rezervní fond
Fond reprodukce
majetku
Celkem fondy

Stav k
1. 1. 2010
771
1 033

Použito

PĜidČleno

498
3 018

363
3 102

Stav k
31. 12. 2010
636
1 117

1 597
12

0
141

92
522

1 689
393

3 413

3 657

4 079

3 835

Sociální fond
– pĜídČl i použití výše uvedených finanþních prostĜedkĤ je v souladu s platnými právními
pĜedpisy a s platnou kolektivní smlouvou.
Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ /FÚUP/
– pĜidČleno: 972 tis. Kþ z EU, dále 1 038 tis. Kþ pĜevod finanþních prostĜedkĤ do FÚUP
z roku 2010 do roku 2011 (týká se výzkumného zámČru a výzkumných projektĤ), a 1 092 tis.
Kþ úþelovČ urþené penČžní dary,
– použito: 972 tis. Kþ z EU, dále 1 033 tis. Kþ pĜevedených do FÚUP z roku 2009 do roku
2010 (týká se výzkumného zámČru a výzkumných projektĤ), a 1 013 úþelovČ urþené penČžní
dary.
PĜevod finanþních prostĜedkĤ do FÚUP byl realizován v souladu s pĜíslušným ustanovením
zákona þ. 341/2005 Sb.
Rezervní fond
– pĜidČleno: 92 tis. Kþ (výsledek hospodaĜení za rok 2009),
– použito: 0 Kþ.
Fond reprodukce majetku
– pĜidČleno: 522 tis. Kþ (odpisy majetku),
– použito: hmoždíĜový mlýn 141 tis. Kþ – v souladu se schváleným plánem investic na rok
2010.
8.1.3 VypoĜádání VÚZT, v.v.i. se státním rozpoþtem za rok 2010
Všechny dotace, které nám byly poskytnuty v roce 2010 na Ĝešení výzkumného zámČru a
výzkumných projektĤ, jsme použili v roce 2010 v plné výši s jedinou výjimkou: u
výzkumného projektu þ. QH91081 jsme v rámci vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem za
rok 2010 zaslali vratku na úþet cizích prostĜedkĤ poskytovatele (MZe) ve výši 1 800,00 Kþ
(tato jediná vratka dotace vznikla naším chybným výpoþtem možné výše pĜevodu finanþních
prostĜedkĤ na Ĝešení projektu do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ).
8.1.4 Výsledek hospodaĜení VÚZT, v.v.i. v roce 2010

• Hlavní þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy

Skuteþnost
k 31. 12. 2010
34 053
33 858
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HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2010 pĜed zdanČním: ztráta 195 tis. Kþ.
KromČ neinvestiþních dotací od zĜizovatele a dalších poskytovatelĤ (MŠMT, MŽP, MV a
MPO) na Ĝešení úkolĤ hlavní þinnosti jsme neplánovanČ realizovali ještČ výnos ve výši 4 tis.
Kþ (jde o výnos z úrokĤ a jiné ostatní výnosy), který byl použit v souladu se zákonem þ.
341/2005 Sb. - k podpoĜe hlavní þinnosti.
ZdĤvodnČní dosaženého hospodáĜského výsledku: pro Ĝešení sedmi výzkumných projektĤ
jsme zabezpeþili plánovanou naši finanþní spoluúþast v roce 2010 ve výši celkem 264 tis. Kþ,
z toho 199 tis. Kþ jsme profinancovali z vlastních zdrojĤ. Úhrada dosažené ztráty z hlavní
þinnosti je kryta - v souladu se Zákonem þ. 341/2005 Sb. – realizovaným ziskem jiné
þinnosti (viz níže).

• Další þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy

Skuteþnost
k 31. 12. 2010
1 627
1 627

HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2010 pĜed zdanČním: 0 tis. Kþ (schválený plánovaný
hospodáĜský výsledek za rok 2010 byl splnČn).

• Jiná þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy

Skuteþnost
k 31. 12. 2010
1 798
2 037

HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2010 pĜed zdanČním: zisk 239 tis. Kþ.
(Plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2010: zisk 20 tis. Kþ.)
Schválený plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2010 byl pĜekroþen o 219 tis. Kþ.

• VÚZT, v.v.i. celkem /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy

Skuteþnost
k 31. 12. 2010
37 478
37 522

Rozpoþet roku
2010
37 880
37 900

HospodáĜský výsledek za rok 2010 pĜed zdanČním: zisk 44 tis. Kþ.
(Plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2010: zisk 20 tis. Kþ.)
Schválený rozpoþet na rok 2010 nebyl naplnČn ve výnosech cca o 378 tis. Kþ, protože
jsme do Fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ (v souladu se zákonem þ. 341/2005 Sb.)
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z roku 2010 pĜevedli finanþní prostĜedky do roku 2011 na Ĝešení úkolĤ v celkové výši
cca 1 117 tis. Kþ.
Schválený plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2010 byl pĜekroþen o 24 tis. Kþ.
NemČli jsme žádné závazky po lhĤtČ splatnosti.
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8.2 Roþní úþetní závČrka VÚZT, v.v.i. v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010
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9

Minulý vývoj spoleþnosti

Obsah þinností Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v minulých letech
vycházel ze zpracované koncepce v následujících okruzích :
ýinnost pro zĜizovatele a instituce státní správy:
• analytické, koncepþní a prognostické práce spojené s vytváĜením a uplatĖováním
technické politiky resortu, s podporou rozvoje technologického a technického zabezpeþení
zemČdČlské výroby, vypracováním podkladĤ pro legislativní opatĜení;
• expertní þinnost v oblasti zemČdČlských technologií, techniky a výstavby, využívání
obnovitelných a netradiþních zdrojĤ energie, snižování nepĜíznivého pĤsobení techniky a
technologií na pĤdu a životní prostĜedí;
• poradenská a konzultaþní þinnost zabezpeþující uplatnČní výsledkĤ výzkumných prací
v zemČdČlské praxi;
• pĜíprava popĜ. posuzování norem v oboru a jejich kompatibility s normami EU.
VČdeckovýzkumná þinnost:
Rozvoj vČdního oboru zemČdČlské technologie, technika a energetika se zamČĜením na:
• výzkum perspektivních technologických systémĤ pro rostlinnou a živoþišnou výrobu,
vhodných do pĜírodních a ekonomických podmínek ýeské republiky (oblasti s pĜíznivými
a ménČ pĜíznivými podmínkami - LFA);
• zvýšení úþinnosti technických, materiálových, energetických a personálních vstupĤ do
zemČdČlské výroby;
• efektivní využití obnovitelných a netradiþních zdrojĤ energie;
• využití biomasy k nepotravináĜským úþelĤm;
• snižování nepĜíznivého pĤsobení zemČdČlských technologií a techniky na pĤdu, pracovní
prostĜedí, životní prostĜedí a ekologický systém krajiny, rozvoj eco-tech systémĤ;
• snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát ve výrobním procesu;
• finalizaci produktĤ v zemČdČlské prvovýrobČ;
• stanovení exploataþních, energetických a ekonomických parametrĤ nových strojĤ a
zaĜízení pĜicházejících do þeského zemČdČlství a jejich posouzení podle ekologických
hledisek;
• optimální vybavení zemČdČlských podnikĤ rĤzných kategorií technikou;
• biotechnologické zpracování organických odpadĤ ze zemČdČlských farem a sídelních
objektĤ;
• rozvoj informaþních technologií a databází pro zemČdČlské managery;
• optimalizace nákladových položek výrobních systémĤ;
• diagnostické metody a pĜístrojová technika pro výrobní systémy.

10 Skuteþnosti, které nastaly po 1. 1. 2011
Z celkového poþtu 14 výzkumných projektĤ MZe Ĝešených v roce 2010 bylo
k 31.12.2010 ukonþeno Ĝešení 1 projektu. Od 1. ledna 2011 bylo zahájeno Ĝešení jednoho
projektu MZe a 2 nových výzkumných projektĤ TA ýR.
Od 1.1.2011 je tak Ĝešeno 14 výzkumných projektĤ MZe. ěešení dvou projektĤ MŠMT
pokraþuje do 30.6.2011, resp. 31.12.2011, Ĝešení 1 projektu MŽP bude ukonþeno 31.12.2011.
Dále bude pokraþováno v Ĝešení projektu MV ýR a dvou projektĤ TA ýR a 1 projektu MPO.
Od 1.1. 2011 pokraþuje Ĝešení výzkumného zámČru MZE0002703102 s celkovým objemem
institucionálních prostĜedkĤ 15 209 tis. Kþ v roce 2011.

82

Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2010
Rozpoþet ústavu na rok 2011 schválený Radou instituce VÚZT, v.v.i.(výnosy celkem 36 559
tis. Kþ, náklady celkem 36 539 tis. Kþ) je naplĖován.

Výzkumné projekty zahájené v roce 2011
Projekt NAZV
ýíslo
NAZV

Název projektu

ěešitel

QI111B107

Výzkum získávání a využití biologicky
aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznĤ
pro zlepšení metabolismu hospodáĜských zvíĜat
jako podklad pro návrh nejlepší dostupné
techniky (BAT). (Koordinátor Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.)

Ing. Martin
DČdina, Ph.D.

Doba
Ĝešení

1/11 –
12/14

Výzkumný projekt TA0 - Technologická agentura ýeské republiky (TA ýR)
Identifikaþní
kód
TA01020275

TA01021213

Název
Vývoj nové technologie a strojního vybavení pro
velkoformátové topné brikety ze zemČdČlské
fytomasy. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.)
Proces velmi rychlého termického rozkladu
biomasy. (Koordinátor VÚZT, v.v.i.)

OdpovČdný
Ĝešitel
Ing. David
Andert, CSc.

Doba
Ĝešení
1/1112/14

Ing. Petr Hutla, 1/11 CSc.
12/13

Hodnocení výsledkĤ VÚZT, v.v.i. podle platné Metodiky pro VaVaI, zveĜejnČné v roce
2011:
VÚZT, v.v.i. získal v tomto hodnocení za 266,995 uznaných výsledkĤ 5 747,419 bodĤ.
Jednání o pozemku
VÚZT, v.v.i. vede jednání o pozemku parc. þíslo KN 740/26 o výmČĜe 647 m2 (ostatní
plocha, zapsán na LV þ. 10002, katastrální území Zliþín) a požaduje urþení vlastnictví
k tomuto pozemku . Tento pozemek by mohl být vložen bezúplatnČ do v.v.i. v souladu se
zákonem þ. 341/2005 Sb.
Realizace výsledkĤ v roce 2010
V roce 2010 VÚZT, v.v.i. byly uzavĜeny dvČ licenþní smlouvy na technická Ĝešení,
k nimž vlastní prĤmyslová práva ve formČ patentu a užitného vzoru:
1. Patent þ. 301 285 Strukový násadec, majitel Výzkumný ústav zemČdČlské
techniky, v.v.i., Praha, pĤvodce Ing. Antonín Machálek, CSc., udČlení patentu 20.11.
2009.
Jedná se o nevýluþnou licenci o využití technického Ĝešení chránČného výše uvedeným
patentem
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Nabyvatel licence: FARMTEC a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice
OsvČdþení o zápisu do rejstĜíku licenþních smluv ÚPV ze dne 18.10. 2010, znaþka
spisu PV 2006-167
2. Užitný vzor þ. 18213 Plastické stelivo a zaĜízení k jeho výrobČ, majitel
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i., Praha, pĤvodce doc. Ing. Antonín
Jelínek, CSc., Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Martin DČdina, Ph.D., zápis 29.1. 2008
Nevýluþná licence o využití technického Ĝešení chránČného výše uvedeným užitným
vzorem
Nabyvatel licence: AGROVARIA export-import, spol. s r.o., Hlavná 49, 943 01
Štúrovo, SR
OsvČdþení o zápisu do rejstĜíku licenþních smluv ÚPV ze dne 2.11. 2010, znaþka spisu
PV 2007-19403

11 PĜedpokládaný vývoj þinnosti instituce
11.1 Koncepce þinnosti do roku 2015
Nová koncepce þinností Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. (dále jen
VÚZT, v.v.i.) vychází z ustanovení zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných
institucích v posledním znČní a ze ZĜizovací listiny veĜejné výzkumné instituce vydané
zĜizovatelem, tj. Ministerstvem zemČdČlství (v Praze dne 23. 6. 2006 pod þ.j. 22972/200611000). Podle této zĜizovací listiny se þinnost VÚZT, v.v.i. dČlí na þinnost hlavní, další a
jinou. Tato koncepce vychází z Koncepce þinností VÚZT, v.v.i. na období 2008-2012,
schválené RI VÚZT, v.v.i. dne 20. 9. 2007, a je v souladu s Koncepcí zemČdČlského
aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 Ministerstva zemČdČlství schválené Usnesením
vlády ýR þ.113 ze dne 26 .1. 2009. Nová koncepce byla schválena Radou instituce VÚZT,
v.v.i. dne 27.11.2009.
PĜedmČtem hlavní þinnosti je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech
zemČdČlská technika, technologie, energetika a výstavba, a v hraniþních vČdních oborech živé
a neživé pĜírody k tČmto oborĤm se vázajících, zejména ve vČdách zemČdČlských,
technických, ekonomických a ekologických, zamČĜený na Ĝešení problémĤ zemČdČlství,
venkova a komunální sféry, vþetnČ:
-

úþasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
vČdecké, odborné a pedagogické spolupráce,
ovČĜování a pĜenosu výsledkĤ výzkumu a vývoje do praxe, poradenské þinnosti a
zavádČní nových technologií,
expertní þinnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.

Další þinnost navazující na þinnost hlavní tvoĜí:
1. Poradenství v oblasti zemČdČlské výroby
2. Poradenství v oblasti energetiky
3. Testování, mČĜení, analýzy a kontroly
4. PoĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské
þinnosti
5. Vydavatelské a nakladatelské þinnosti
6. Vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin
7. Autorizované mČĜení emisí
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8. SoudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení
Jinou þinnost provádČnou za úþelem zisku tvoĜí:
Živnost Ĝemeslná
1. Opravy pracovních strojĤ.
Živnost volná
1. Poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví
2. Vydavatelské a nakladatelské þinnosti
3. Vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin
4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
5. Kopírovací práce
6. Výzkum a vývoj v oblasti pĜírodních a technických vČd
7. Testování, mČĜení, analýzy a kontroly
8. PoĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské
þinnosti
9. Poradenství v oblasti zemČdČlské výroby
10. Poradenství v oblasti energetiky
ýinnosti, které nejsou živnostmi
1. Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou
pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišĢující Ĝádný provoz
nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor)
2. Autorizované mČĜení emisí (dle rozhodnutí Ministerstva životního prostĜedí þ.j.
20/740/05/Hl ze dne 23.2.2005)
3. SoudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení (dle seznamu
ústavĤ kvalifikovaných pro znaleckou þinnost Ministerstva spravedlnosti þ.j.
68/90-org. ze dne 9.3.1990).
Rozsah a další podmínky provádČní další a jiné þinnosti stanovuje rovnČž zĜizovací
listina. Podle této listiny þl. IX. je Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. právním
nástupcem pĜíspČvkové organizace v minulosti zĜízené Ministerstvem zemČdČlství.
Z právního hlediska se veškerá þinnost VÚZT, v.v.i. Ĝídí právními normami v posledním
platném znČní, které se týkají výzkumu a vývoje a pĜimČĜenČ i ostatními právními normami
(napĜ. zákoníkem práce, obchodním zákoníkem,…).
Hlavní þinnost VÚZT, v.v.i.
VÚZT mČl od roku 1993 do konce roku 2006 odborné zamČĜení své þinnosti dané:
1. Dlouhodobou prognózou, resp. koncepcí, která byla reakcí na nové podmínky po rozpadu
federace a postupné pĜibližování se Evropské unii. Tento koncepþní materiál byl
orientován na následující problémové okruhy:
– stanovení strategie technického rozvoje þeského zemČdČlství,
– návrh a ovČĜování dlouhodobČ udržitelných systémĤ hospodaĜení,
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–

omezování negativních vlivĤ zemČdČlské techniky a technologií na pracovní a
životní prostĜedí,
– využití obnovitelných zdrojĤ energie a surovin v zemČdČlství a na venkovČ,
– výzkum zemČdČlských materiálĤ a procesĤ nezbytný pro navrhování nových
technologií a konstrukþních principĤ zemČdČlských strojĤ a zaĜízení.

2. ZĜizovací listinou, která definovala obsah hlavní þinnosti organizace, rozsah a druhy jiné
þinnosti.
3. Koncepþními materiály MZe, týkajícími se agrární politiky ýR, rozvoje vČdy a výzkumu.
4. Programy výzkumu a vývoje vyhlašovanými pĜedevším MZe, ale i dalšími ministerstvy.
Po transformaci VÚZT pĜísp. organizace na VÚZT, v.v.i. nedošlo ke zmČnČ základní
struktury klíþových problémĤ je však tĜeba podle vývoje vnČjších podmínek pro þinnost
ústavu pĜizpĤsobit jejich identitu s ohledem na:
–

formulaci výzkumných programĤ MZe stávajících pro období 2007 – 2012 a
hlavnČ pĜipravovaných programĤ pro období 2009 – 2013 a 2013-2020,
– programy nové TA od roku 2011,
– rámcové programy výzkumu a vývoje EU,
– Metodiku hodnocení výsledkĤ aplikovaného výzkumu Rady vlády pro výzkum,
vývoj a inovace.

Stále vČtší dĤraz je kladen v tČchto materiálech na welfare hospodáĜských zvíĜat,
ochranu pĜírodních zdrojĤ a životního prostĜedí, kvalitu a bezpeþnost potravináĜských
surovin, snižování energetické nároþnosti technologických postupĤ, využití obnovitelných
zdrojĤ energie a nepotravináĜských surovin, mimoprodukþních funkcí v krajinČ, snižování
fyzické a psychické nároþnosti obsluhy, uplatĖování robotĤ a automatizaþních prvkĤ,
recyklace a využití odpadĤ, zavádČní nanotechnologií, principĤ mechatroniky, biotiky a
dalších hraniþních vČdních oborĤ v zemČdČlské praxi.
Na základČ výsledkĤ analýzy tuzemských i zahraniþních materiálĤ, týkajících se
výzkumu a vývoje v oblasti zemČdČlské techniky, musí být þinnost VÚZT, v.v.i. v období do
roku 2015 zamČĜena na Ĝešení následujících problémových okruhĤ:
–
–
–
–
–
–
–
–

trvale udržitelné technologické systémy hospodaĜení v krajinČ pod vlivem
mČnících se globálních ekonomických a environmentálních podmínek,
zabezpeþení kvality, bezpeþnosti a zdravotní nezávadnost potravináĜských surovin,
diverzifikaci energetických zdrojĤ a jejich ekonomicky efektivní využití,
ochrana a zajištČní dostupnosti zásob pitné vody pro obyvatelstvo,
ochrana životního prostĜedí,
vytváĜení pĜijatelného pracovního prostĜedí,
uplatnČní Ĝídících a kontrolních systémĤ,
usilovat o technický a technologický pokrok využitím výsledkĤ vlastního
základního výzkumu i výsledkĤ z jiných vČdních oborĤ.

To znamená, že tato koncepce respektuje prioritu následujících problémĤ jak se tvoĜí
na základČ globalizace vlivĤ technického pokroku i hrozeb katastrof velkých rozmČrĤ.
POTRAVINY – PITNÁ VODA – ENERGIE – ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ – PRACOVNÍ
PROSTěEDÍ
–
INFORMAýNÍ
TECHNOLOGIE
–
TECHNICKÝ
A TECHNOLOGICKÝ POKROK
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Další þinnost VÚZT, v.v.i.
Její náplĖ a rozsah je dána zĜizovací listinou. Jedná se o þinnost navazující na þinnost
hlavní. Je provádČna na základČ požadavkĤ pĜíslušných organizaþních složek státu nebo
samosprávných územních celkĤ ve veĜejném zájmu a podporovaná z veĜejných prostĜedkĤ
v souladu s platnými právními pĜedpisy.
Jiná þinnost VÚZT, v.v.i.
Jednotlivé jiné þinnosti, definované zĜizovací listinou, budou provádČny v souladu
s platnými zákony a vnitĜními pĜedpisy VÚZT, v.v.i. Hlavním cílem je dosažení zisku a
vytvoĜení podmínek pro podporu financování þinnosti hlavní, napĜ. zajištČní vlastních zdrojĤ
požadovaných pĜi Ĝešení nČkterých výzkumných projektĤ.
Personální, materiálové a ekonomické zabezpeþení koncepþních þinností:
Rozvoj VÚZT, v.v.i. po stránce personální:
Za hlavní indikátory úrovnČ personální práce všech vedoucích pracovníkĤ budou
považovány:
– vývoj vČkové struktury a celkového poþtu pracovníkĤ ústavu,
– kvalifikaþní struktura,
– podíl poþtu vČdeckých a výzkumných pracovníkĤ v ústavu,
– vývoj poþtu doktorandĤ,
– podpora odborného rozvoje jednotlivých pracovníkĤ (stáže v zahraniþí, výuka cizích
jazykĤ, presentace na mezinárodních konferencích),
– zachování smíru ve vztahu k odborové organizaci,
– struktura informací na webové stránce a intranetu,
– úroveĖ vztahĤ mezi managementem ústavu, Radou instituce, Dozorþí radou
a zĜizovatelem,
– hodnocení jednotlivých výzkumných pracovníkĤ podle jejich podílu na celkovém
hodnocení ústavu podle metodiky Rady vlády VaV,
– uplatnČní Etického kodexu VÚZT, v.v.i. a Kariérního Ĝádu VÚZT, v.v.i.
VČtšina tČchto informací bude obsažena ve výroþních zprávách, zveĜejĖovaných na
webových stránkách ústavu i v rejstĜíku MŠMT.
Rozvoj VÚZT, v.v.i. po stránce ekonomické:
– pĜizpĤsobení se novým požadavkĤm ve smyslu zákona þ. 341/2005 Sb., v posledním
znČní
– prĤbČžné hodnocení þerpání finanþních prostĜedkĤ na projekty a výzkumný zámČr
i jednotlivé zakázky v rámci další nebo jiné þinnosti a jejich dostupnost na intranetu,
– vytváĜet prĤbČžnČ tČsnou vazbu mezi finanþním monitoringem, plánem a úþetnictvím,
– pravidelné aktualizace (PV), projednávání (DR), schvalování (RI) rozpoþtu na aktuální
rok a stĜednČdobého výhledu,
– kvalitu programového vybavení pro podporu Ĝízení ústavu,
– centralizaci ústavních útvarĤ v ruzyĖském areálu, vþetnČ získání nových objektĤ do
majetku ústavu,
– vytvoĜit reálné nájemní vztahy s VÚRV, v.v.i., odrážející podíl VÚZT, v.v.i. na nutných
úpravách a rekonstrukcích objektĤ, maximálnČ možným zpĤsobem eliminovat dopady
absence nemovitého majetku ve vlastnictví VÚZT, v.v.i.
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Rozvoj materiální základny VÚZT, v.v.i.:
–

zamČĜit se na využití poĜízených hmotných pĜedmČtĤ a softwarĤ v minulém období
a jejich racionální inovaci,
– usilovat o zĜízení dalších laboratoĜí jednotlivých výzkumných odborĤ,
– udržet v provozu laboratoĜe, které získaly akreditace a pĜípadnČ rozšíĜit jejich poþet, budeli to úþelné,
– omezit pronajaté skladovací kapacity na nejnutnČjší míru.
Základní úkoly managementu VÚZT, v.v.i. :
- inovace dlouhodobé koncepce hlavní þinnosti VÚZT, v.v.i.,
- návrhy nových projektĤ,
- zlepšení a stabilizace podmínek lokalizace ústavu v ruzyĖském areálu
z dlouhodobého hlediska,
- zlepšení vČkové struktury pracovníkĤ,
- zvýšení atraktivnosti výzkumné práce v ústavu pro mladé vČdecké pracovníky,
- rozšíĜení spolupráce s tuzemskými i zahraniþními institucemi respektive jejich
sdruženími,
- zajistit podíl nestátních zdrojĤ na Ĝešení projektĤ,
- propagace výsledkĤ VaV na internetové stránce VÚZT, v.v.i.,
- je tĜeba poþítat se stále vČtším tlakem konkurenþních projektĤ, a to
kvalitativním i kvantitativním,
- absolutní nutností je pĜizpĤsobení výsledkĤ výzkumu metodice hodnocení
výzkumných institucí ze strany MŠMT respektive Rady vlády ýR pro VaVaI,
- pokraþovat v úsilí o Ĝešitelskou spoluúþast na projektech EU,
- bude nezbytné dále diversifikovat finanþní zdroje pro þinnost ústavu,
- v souladu s Koncepcí zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku
2015 organizovat þinnost Pracovní vČdecké skupiny pro oblast zemČdČlské
techniky, energetiky a staveb,
- zavést funkþní systém ochrany duševního vlastnictví, transferu a
komercionalizace výsledkĤ výzkumu,
- rozpracovat základní smČry Výzkumu a vývoje pro výše uvedenou oblast do
roku 2020,
- podpoĜit zapojení organizace do vybraných projektĤ OP.

Zpráva za rok 2010 o prĤbČhu plnČní realizace Koncepce zemČdČlského aplikovaného
výzkumu a vývoje do roku 2015
opatĜení þ. 02
Podpora úþasti þeských
Ĝešitelských týmĤ
v mezinárodních projektech
rámcových programĤ EU

plnČní:
1. Projekt EU þ. 044292
BAT-Support – Best Available Techniques for European Intensive
Livestock Farming – Support for the implementation of the IPPCDirective.
Cíl projektu:
Základním cílem projektu BAT – SUPPORT bylo zajistit dostatek
porovnatelných parametrĤ pro hodnocení nejlepších dostupných
technik (BAT) pro revizi referenþního dokumentu o nejlepších
dostupných technikách pro intenzivnČ chovaná prasata a drĤbež
(BREF – ILF) rámci smČrnice Rady 96/61/EC o integrované
prevenci a omezování zneþištČní (IPPC).
Byla sestavena databáze národních expertĤ a byl pĜipraven
dotazník pro zjištČní aplikace jednotlivých technologických celkĤ
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na farmách pro chov prasat a drĤbeže. Dotazník byl rozeslán
národním expertĤm do všech þlenských státĤ EU. Získané
informace byly analyzovány a byly pĜipraveny podklady pro sbČr
technických parametrĤ využívaných technologií z hlediska spotĜeb
energií a surovin, emisí amoniaku a skleníkových plynĤ,
prachových þástic, pachových látek, welfare atd.
Harmonogram Ĝešení projektu:
Doba Ĝešení:
1.3.2007 – 28.2.2010
ýerpané finanþní prostĜedky:
2007 – 112 000 Kþ
2008 – 62 000 Kþ
2009 – 66 000 Kþ
2010 − 56 629 Kþ
2.Projekt EU þ. 019884
European Biogas Initiative to improve the yield of
agricultural biogas plants
Cíl projektu:
1) Rozvinout a ovČĜit standardizované metodiky pro posouzení
výtČžnosti metanu z nČkolika regionálnČ dostupných surovin
použitelných jako substráty pro zemČdČlské bioplynové
stanice
2) Rozvinout a demonstrovat automatické monitorování, Ĝízení a
vþasné varování v systémech Ĝízení zemČdČlských
bioplynových stanic stĜedního až velkého výkonu
3) Navrhnout optimalizaci provozu bioplynových stanic a
demonstrovat inovaþní pĜístupy ke zvýšení mČrné výtČžnosti
bioplynu a snížení vlastní mČrné spotĜeby energie v
zemČdČlských bioplynových stanicích.
Harmonogram Ĝešení projektu:
WP1 Vývoj standardní metodiky pro posouzení výtČžnosti
metanu. Sestavení databáze (atlasu) vlastností
zemČdČlských surovin pro výrobu bioplynu
WP2 Stanovení základních charakteristik procesu anaerobní
fermentace pro jednoduché systémy monitotování a Ĝízení
WP3 Vývoj systému vþasného varování
WP4 Návrh technologického postupu optimalizace pro vybranou
bioplynovou stanici
WP6 Demonstrace výsledkĤ výzkumu na komerþní zemČdČlské
bioplynové stanici
WP7 Ekonomické a a environmontální hodnocení úprav na
vybrané bioplynové stanici
WP8 ŠíĜení a využití v projektu získaných poznatkĤ.
Doba Ĝešení:
2007 - 2010
ýerpané finanþní prostĜedky:
2007 – 220 000 Kþ
2008 – 3 248 480 Kþ
2009 – 1 776 739 Kþ
2010 – 972 555 Kþ
struþný komentáĜ

opatĜení þ. 05
Podpora synergie v oblastech

plnČní:
Poþet diplomantĤ: vlastních 0, universitních 22
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vzdČlávání, výzkumu a inovací

Poþet studentĤ doktorandského studia: 11
Poþet pedagogických pracovníkĤ: 7

VÚZT, v.v.i. spolupracuje s ýZU Praha, MENDELU Brno a JU v ýeských BudČjovicích. Rozsáhlá je podpora
diplomantĤ a bakaláĜĤ – studentĤ všech uvedených universit, úþast pracovníkĤ ústavu ve vČdeckých radách a oborových
radách.

opatĜení þ. 06
VytvoĜení pracovní vČdecké
skupiny

plnČní:
oblast pĤsobnosti vČdecké skupiny:
ZemČdČlská technika, energetika a stavby
þlenové skupiny: Ing. ZdenČk Abrham, CSc.,
prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., prof. Ing. František Bauer,
CSc., Ing. Dušan Benža, CSc., Ing. Michaela BudĖáková,
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., doc. Ing. VojtČch Dynybyl, Ph.D., prof.
Josef HĤla, CSc., doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.,
Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h. c., Ing. Jaroslav Kára, CSc.,
doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., doc. Dr. Ing. František Kumhála,
CSc., Mgr. Jan Lipavský, CSc., Ing. Antonín Machálek, CSc., Ing. Zd
Pastorek, CSc., prof. h. c., Ing. Petr Plíva, CSc.,
Ing. Marek SvČtlík, Ing. Otakar Syrový, CSc., Ing. František Valíþek, doc.
JiĜí Vegricht, CSc., Ing. JiĜí Zelenka.
datum zĜízení:
30.6.2009
zpĤsob podpory její þinnosti: Gestorem skupiny je VÚZT, v.v.i. Podporu
þinností jiných institucí zajišĢují jednotliví þlenové pracovní skupiny

Ve VÚZT, v.v.i. byla ustanovena pracovní skupina pro oblast zemČdČlské techniky, energetiky a staveb. Do 30.6.2009
bylo navrženo složení pracovní skupiny. NáslednČ všichni navržení þlenové odsouhlasili þlenství v pracovní skupinČ.
První jednání pracovní skupiny se konalo 8.10.2009 ve VÚZT, v.v.i. v Praze – Ruzyni.
V roce 2010 se uskuteþnila dvČ jednání, 11.5.2010 a 26.10.2010. Zápisy z jednání jsou k dispozici u gestora.

opatĜení þ. 07
Zavedení funkþního systému
ochrany duševního vlastnictví,
transferu a komercionalizace
výsledkĤ v souladu s novelou
zákona þ. 130/2002 Sb.

plnČní:
Na 15. zasedání Rady instituce VÚZT, v.v.i. dne 18.12.2009 byla
schválena „SmČrnice k ochranČ duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i.
Informace o pĜijetí smČrnice byla zaslána Ing. F. Chaloupkovi, Ĝediteli
odboru výzkumu a vývoje MZe dne 29.12.2009.

Text smČrnice je od 1.1.2010 je zveĜejnČn na intranetu VÚZT, v.v.i.
Právní ochranu získaly v roce 2010 2 patenty a 5 užitných vzorĤ, u kterých je pĜihlašovatelem VÚZT, v.v.i. Na využití 1
patentu a 1 užitného vzoru byly uzavĜeny licenþní smlouvy. Další pĜihláška vynálezu a pĜihlášky dvou užitných vzorĤ
podaných v roce 2010 jsou v Ĝízení. AdministrativnČ jsou všechna Ĝízení v souladu se SmČrnicí pro ochranu duševního
majetku zabezpeþována v rámci výzkumného zámČru.

opatĜení þ. 08
Spolupráce s GA ýR a
ministerstvem vnitra

plnČní:
VÚZT, v.v.i.

ýinnost VÚZT, v.v.i. není zamČĜena na aktivity GAýR charakteru základního výzkumu.
V rámci programu bezpeþnostního výzkumu ýR v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS) Ministerstva vnitra Ĝeší pracovníci
VÚZT, v.v.i.(a ýZU TF) projekt s názvem: „Stanovení minimální potĜeby energie pro zajištČní základních funkcí
zemČdČlství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištČní z vlastních energetických zdrojĤ resortu“.

opatĜení þ. 26
Zapojení institucí do projektĤ OP

plnČní:
VÚZT, v.v.i. participuje na návrhu projektu v rámci OP „VzdČlávání pro
konkurenceschopnost“ globálního grantu CZ 1.07/3.2.09 – Podpora
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VaV pro inovace, OP vzdČlávání
pro konkurenceschopnost a OP
podnikání a inovace

nabídky dalšího vzdČlávání v kraji Vysoþina.
.

VÚZT, v.v.i. participuje prvním rokem na návrhu projektu v OP „VzdČlávání pro
konkurenceschopnost“ globálního grantu CZ 1.07/3.2.09 – Podpora nabídky dalšího vzdČlávání v kraji Vysoþina.

opatĜení þ. 28
Etický kodex pracovníka VaV
vycházející z Etického rámce
výzkumu, pĜijatým usnesením
vlády ýR ze dne 17. srpna 2005
þ. 1005 a Evropskou chartou pro
výzkumné pracovníky
2005/251/ES ve všech
organizacích

plnČní:
datum pĜijetí:
24.6.2009
forma:
VnitĜní pĜedpis schválený Radou instituce
podání informace o jeho pĜijetí zĜizovateli:
Informace o pĜijetí Etického kodexu byla zaslána Ing. F. Chaloupkovi,
Ĝediteli odboru výzkumu a vývoje MZe dne 29.12.2009 a je obsažena i
v zápisu z jednání Rady instituce VÚZT, v.v.i. ze dne 24.6.2009

Na 12. zasedání RI VÚZT, v.v.i. dne 24.6.2009 byl odsouhlasen Etický kodex VÚZT, v.v.i. vþetnČ tĜíþlenné
Etické komise. (text Etického kodexu je k dispozici na intranetu VÚZT, v.v.i.).

opatĜení þ. 29
Kariérní Ĝád jako souþást
vnitĜních pĜedpisĤ instituce

plnČní:
datum pĜijetí:
24.6.2009
forma:
Kariérní Ĝád je souþástí systému vnitĜních pĜedpisĤ VÚZT, v.v.i.
schvalovaných RI.
Informace o pĜijetí Kariérního Ĝádu byla zaslána Ing. F. Chaloupkovi,
Ĝediteli odboru výzkumu a vývoje MZe dne 29.12.2009 a je obsažena i
v zápisu z jednání Rady instituce VÚZT, v.v.i. ze dne 24.6.2009

Na 12. zasedání RI VÚZT, v.v.i. dne 24.6.2009 byl schválen Kariérní Ĝád VÚZT, v.v.i. (text kariérního Ĝádu
je k dispozici na intranetu VÚZT, v.v.i.).
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12 Zpráva nezávislého auditora
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14 Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ v hospodaĜení
V roce 2010 nebyly dozorþí radou Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. ani
jinými kontrolními orgány zjištČny nedostatky v hospodaĜení instituce. Proto nebyla pĜijata
žádná opatĜení k odstranČní nedostatkĤ.
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PĜílohy

PĜíloha þ. 1 Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru þlenČné podle Metodiky
hodnocení Rady pro VaVaI.
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PĜíloha þ. 1 Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru za rok 2010
þlenČné podle Metodiky hodnocení Rady pro VaVaI
Jimp - þlánek v odborném periodiku
HģLA, J., KOVAěÍýEK, P., KROULÍK, M. Vsakování vody do pĤdy a povrchový odtok u
širokoĜádkových plodin. Listy cukrovarnické a ĜepaĜské, 2010, roþ. 126, þ. 1, s. 22-26
KOVAěÍýEK, P., MAREŠOVÁ, K., HģLA, J., KROULÍK, M. Využití hrĤbkování pĜi
pČstování širokoĜádkových plodin. Listy cukrovarnické a ĜepaĜské, 2010, roþ. 126, þ. 3, s. 9196
MAREŠOVÁ, K., KOLLÁROVÁ, M. Influence of Compost Covers on the Efficiency of
Biowaste Composting Process. Waste Management, 2010, vol. 30, issue 12, p. 2469-2474.
ISSN 0956-053X
SKALICKÝ, J., BRADNA, J. Experimentální urþení rozsahu vzorku potĜebného k porovnání
kvality práce dvou rĤzných sklízeþĤ cukrovky. Listy cukrovarnické a ĜepaĜské, 2010, roþ.
126, þ. 7-8, s. 254-259
Jneimp - þlánek v odborném periodiku
ANDERT, D. Zkušenosti ze spalování alternativních peletek. Agritech Science, [online], 2010,
roþ. 4, þ. 1, þlánek 9, s. 1-4. Dostupný z WWW: <www.agritech.cz >. ISSN 1802-8942
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F - užitný vzor
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Topná peleta. PĤvodce
vynálezu: JiĜí SOUýEK. Int. Cl. C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového
vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 20643 (PUV 2009-21897, pĜihlášeno 4.11.2009, zapsáno
15.3.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ. 12)
ýESKÁ ZEMċDċLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, PRAHA. VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi þiroku cukrového. PĤvodce
vynálezu: Bohumil HAVRLAND, Josef PECEN, Petr HUTLA, Jaroslav KÁRA. Int. Cl. C 10
L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21426 (PUV
2010-22713, pĜihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ.
45)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Audiostimulátor.
PĤvodce vynálezu: Antonín MACHÁLEK. Int. Cl. A 01 K 15/02, A 01 K 1/12, H 04 R 1/00,
G 11 B 5/00. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21436
(PUV 2010-23191, pĜihlášeno 3.9.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010,
þ. 45)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. JAROSLAV KOUĆA.
ZORKA HRUBOĕOVÁ. PETR HAVELKA. IVAN MOUDRÝ. ZaĜízení pro úpravu
bioplynu na palivo typu zemního plynu. PĤvodce vynálezu: Jaroslav KÁRA, Jaroslav
KOUĆA, Zorka HRUBOĕOVÁ, Petr HAVELKA, Ivan MOUDRÝ. Int. Cl. C 10 L 3/06.
ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných vzorĤ 21505 (PUV 201022650, pĜihlášeno 3.5.2010, zapsáno 29.11.2010, zveĜejnČní zápisu VČstník, 2010, þ. 49)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i., PRAHA. Palivo na bázi
recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy. PĤvodce vynálezu: Petr HUTLA, Petr
JEVIý. Int. Cl. C 10 L 5/44. ýeská republika, ÚĜad prĤmyslového vlastnictví. Spis užitných
vzorĤ 21425 (PUV 2010-22712, pĜihlášeno 14.5.2010, zapsáno 1.11.2010, zveĜejnČní zápisu
VČstník, 2010, þ. 45)
Hleg - výsledky promítnuté do právních pĜedpisĤ a norem
KOTLÁNOVÁ, A., JEVIý, P. (zpracovatel). ýSN EN 15210-1 Tuhá biopaliva - Stanovení
mechanické odolnosti pelet a briket - ýást 1: Pelety. ÚĜad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, Praha, kvČten 2010, 11 s.
KOTLÁNOVÁ, A., JEVIý, P. (zpracovatel). ýSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva - Specifikace a
tĜídy paliv - ýást 1: Obecné požadavky. ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, Praha, þerven 2010, 53 s.
Hneleg – výsledky promítnuté do smČrnic a pĜedpisĤ nelegislativní povahy závazných
v rámci kompetence pĜíslušného poskytovatele
HUTCHINGS, N., AMON, B., DÄMMGEN, U., WEBB, J., SEEDORF, J., HINZ, T., VAN
DER HOEK, K., GYLDENKARNE, S., MENZI, H., DċDINA, M., GROESTEIN, K.,
BITTMAN, S., HOBBS, P., LEKKERKERK, L., BONAZZI, G., COULING, S., COWELL,
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D., KROEZE, C., PAIN, B., KLIMONT, Z. EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2009 – part 4 Agriculture. The guidebook for reporting under the National
Emission Ceilings Directive 2001/81/EC (NECD). The United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE), Geneva, Switzerland. 2010, 73 s.
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. Typické emise skleníkových plynĤ z pČstování Ĝepky olejné, ozimé
pšenice (mČkké), kukuĜice na zrno a technické cukrovky urþených pro výrobu biopaliv a
biokapalin v ýeské republice. Zpráva požadovaná þlánkem 19 odst. 2, SmČrnice EP a Rady
2009/28/EC o podpoĜe využívání energie z obnovitelných zdrojĤ a o zmČnČ a následném
zrušení smČrnic 2001/77/EC a 2003/30/EC. MZe ýR a VÚZT, v.v.i. Praha. ýíslo zprávy
6003/2010-18120-A/7/10, záĜí 2010, 14 s.
VEGRICHT, J. PĜíprava a zpracování údajĤ do materiálu Strategie financování
implementace smČrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové smČrnice) týkající se investiþních
nákladĤ na implementaci nitrátové smČrnice,. podklad pro usnesení vlády ýR þ.442/2010 ze
dne 7.þervna 2010, VÚZT v.v.i., 2010, 119 s. NeveĜejná zpráva
N – uplatnČná certifikovaná metodika
HģLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., BADALÍKOVÁ, B., DRYŠLOVÁ, T., HORÁýEK, J.,
JAVģREK, M., KOVAěÍýEK, P., KROULÍK, M., KUMHÁLA, F., SMUTNÝ, V., TIPPL,
M., WINKLER, J. Dopad netradiþních technologií zpracování pĤdy na pĤdní prostĜedí.
Certifikovaná metodika vznikla za finanþní podpory Ministerstva zemČdČlství ýR, je etapou
PUV (Plán uplatnČní výsledkĤ) projektu þ. 1G57042 „Péþe o pĤdu v podmínkách se
zvýšenými nároky na ochranu životního prostĜedí“. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské
techniky, 2010. 58 s. ISBN 978-80-86884-53-0
MIMRA, M., ALTMANN, V., PLÍVA, P. Ekonomická hodnocení doporuþených postupĤ pĜi
zakládání a obhospodaĜování prvkĤ ÚSES v zemČdČlské krajinČ se zamČĜením na trvalé travní
porosty. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky,
2009. 24 s. ISBN 978-80-86884-47-9
PLÍVA, P., LAURIK, S. Metody mČĜení teploty kompostu využitelné pro Ĝízení
kompostovacího procesu a archivaci dat. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha :
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-56-1
ZABLOUDILOVÁ, P., ýEŠPIVA, M., JELÍNEK, A., KRUML, J. Zásady provádČní mČĜení
hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuĜat na maso podle smČrnice Rady 2007/43/ES o
minimálních pravidlech pro ochranu kuĜat chovaných na maso. UplatnČná certifikovaná
metodika. Praha : VÚZT, 2010. 28 s. ISBN 978-80-86884-55-4
R - software
ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M. SCHEUFLER, V. Provozní
náklady zemČdČlských strojĤ. Internetový databázový program pro výpoþet provozních
nákladĤ zemČdČlských strojĤ. Program je pĜístupný na internetové stránce Ĝešitele
www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http://212.71.135.254/vuzt/stroje.htm?menuid=141.
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK, O., HEROUT, M., SCHEUFLER, V. Racionální
hnojení dusíkem. Internetový databázový program pro stanovení dávek dusíkatých hnojiv a
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ekonomické vyhodnocení nákladĤ. Program je pĜístupný na internetové stránce Ĝešitele
www.vuzt.cz v rubrice Expertní systémy, http://svt.pi.gin.cz/vuzt/hnojn.htm?menuid=680
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
VEGRICHT, J. AMBROŽ, P. KLÍR, J. Vliv rĤzných technologií na efektivnost využití živin ze
statkových hnojiv. Program je pĜístupný na internetové stránce www.vuzt.cz , www.nitrat.cz.
VÚZT v.v.i. Praha, 2010
IV. kategorie – ostatní výsledky

A – audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
ANDERT, D. Zkušenosti ze spalování alternativních peletek. Biom.cz [online]. 2010-01-27
[cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zkusenosti-zespalovani-alternativnich-peletek>. ISSN: 1801-2655.
ANDERT, D., MAYER, V. Technika pro mulþování trvalých travních porostĤ v horských a
podhorských podmínkách. Biom.cz [online]. 2010-01-04 [cit. 2010-01-28]. Dostupné z
WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/technika-pro-mulcovani-trvalych-travnichporostu-v-horskych-a-podhorskych-podminkach>. ISSN: 1801-2655.
FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAěÍýEK, P., JUCHELKOVÁ, D. Spalování travní
biomasy v kotlích vČtších výkonĤ. Biom.cz [online]. 2010-10-13 [cit. 2010-12-09]. Dostupné
z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/spalovani-travni-biomasy-v-kotlich-vetsichvykonu>. ISSN: 1801-2655.
HUTLA, P. Tuhá biopaliva z místních zdrojĤ. Biom.cz [online]. 2010-11-01 [cit. 2010-12-09].
Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/tuha-biopaliva-z-mistnich-zdroju>.
ISSN: 1801-2655.
JEVIý, P. Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 2. Biom.cz
[online]. 2010-11-15 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborneclanky/energeticka-bilance-a-zivotni-cykly-biogennich-pohonnych-hmot-2>. ISSN: 18012655.
JEVIý, P. Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 1. Biom.cz
[online]. 2010-11-08 [cit. 2011-03-01]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborneclanky/energeticka-bilance-a-zivotni-cykly-biogennich-pohonnych-hmot-1>. ISSN: 18012655
KÁRA, J., MUŽÍK, O., PAGANELLI, D. A. Cost Effective Solution for Small-Scale
Biomethane Generation. In NGV 2010, 12th World IANGV Conference and Exhibition, Rome
2010. Dostupné z WWW: https://ngvglobal.box.net:443/shared/ubfyldyccj
MUŽÍK, O., SOUýEK, J. Možnosti využití odpadního dĜeva po Ĝezu vinic formou výroby
topných briket. Biom.cz [online]. 2010-02-24 [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW:
<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-odpadniho-dreva-po-rezu-vinic-formouvyroby-topnych-briket>. ISSN: 1801-2655.
PLÍVA, P. Plochy vhodné pro kompostování v pásových hromadách. Biom.cz [online]. 201008-11 [cit. 2010-10-18]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/plochyvhodne-pro-kompostovani-v-pasovych-hromadach>. ISSN: 1801-2655.

9

Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2010
SOUýEK, J. Doprava jako souþást logistiky energetických surovin v zemČdČlství. Biom.cz
[online]. 2010-01-13 [cit. 2010-01-18]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborneclanky/doprava-jako-soucast-logistiky-energetickych-surovin-v-zemedelstvi>. ISSN: 18012655.
SOUýEK, J. Parametry odpadního dĜeva révy vinné. Biom.cz [online]. 2010-05-03 [cit. 201010-18]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/parametry-odpadniho-drevarevy-vinne>. ISSN: 1801-2655
SOUýEK, J., KROULÍK, M. Parametry sušení energetických dĜevin v experimentální
sušárnČ. Biom.cz [online]. 2010-04-19 [cit. 2010-10-18]. Dostupné z WWW:
<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/parametry-suseni-energetickych-drevin-v-experimentalnisusarne>. ISSN: 1801-2655
M – uspoĜádání konference
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. Stav a nové výzvy pro smČsné a biogenní pohonné hmoty. 9.
mezinárodní semináĜ, konaný 23.3.2010 jako odborná doprovodná akce 11. mezinárodního
veletrhu zemČdČlské techniky TECHAGRO 2010, Brno - výstavištČ & Kongresové centrum
Brno. Poþet úþastníkĤ: 65
W - uspoĜádání workshopu
PLÍVA, P. Den nové techniky – zpracování BRO. UspoĜádání workshopu dne 16. záĜí 2010
v areálu VÚRV, v.v.i. Praha 6 – RuzynČ, Drnovská 507. Poþet úþastníkĤ: 12
PLÍVA, P. Den nové techniky – zpracování BRO. UspoĜádání workshopu dne 1. Ĝíjna 2010
v areálu VÚRV, v.v.i. Praha 6 – RuzynČ, Drnovská 507. Poþet úþastníkĤ: 22
O – ostatní výsledky - odborný nerecenzovaný þasopis
HģLA, J. Minimalizaþní technologie a technika na zpracování pĤdy. FarmáĜ, 2010, roþ. 16,
þ. 1, pĜíloha: Speciál s. 13-15
HUTLA, P. Využitie rastlinnej biomasy pre produkciu štandardizovaných tuhých biopaliv.
Agrobioenergie, 2010, roþ. 5, þ. 2, 23-26
HUTLA, P. Využitie rastlinnej biomasy pre produkciu štandardizovaných tuhých biopaliv.
(Druhá þasĢ). Agrobioenergie, 2010, roþ. 5, þ. 3, 8-10
JEVIý, P. Motorová biopaliva – otázky a odpovČdi. Energie 21, 2010, roþ. 3, þ. 3, s. 22-25
KÁRA, J., HUTLA, P. Nové technologie pro využití OZ – vliv komponent na užitné
vlastnosti topných briket z rostlinných materiálĤ. 3T – teplo, technika, teplárenství, 2010, roþ.
20, þ. 4, s. 6-9
KÁRA, J., PASTOREK, Z. Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej
biomasy, 1. þasĢ. Agrobioenergia, 2010, roþ. 5, þ.4, s. 23-26. ISSN 13336-9660
KÁRA, J., PASTOREK, Z., MAZANCOVÁ, J. Trendy ve výrobČ a využití bioplynu v
podmínkách þeského zemČdČlství. Agrobioenergia, 2010, roþ. 5, þ. 1, s. 5-10
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MAYER, V. Technika skliznČ a skladování brambor. ZemČdČlec, 2010, roþ. 18, þ. 12, s. 18-19
PASTOREK, Z., KUBÍN, K. Organizace materiálového toku zrnin. ZemČdČlec, 2010, roþ. 18,
þ. 22, s. 11-13
PEXA, M., KUBÍN, K., NOVÁK, M., POŠTA, J. Fuel Consumption and Emissions of
Tractor Zetor Forterra 8641. Acta technologica agriculturae, 2010, vol. 13, no. 2, Nitra, 2010,
s. 79-82. ISSN 1335-2555
PLÍVA, P. Kompostování v pásových hromadách. ZemČdČlec, 2010, roþ. 18, þ. 35, s. 16-17
PRAŽAN, R., KUBÍN, K. Jak snadno posoudit stav motoru. ZemČdČlec, 2010, þ. 46, s. 37
PRAŽAN, R., KUBÍN, K. MČĜení výkonĤ motorĤ pomocí mobilního dynamometru NEB 400.
Mechanizace zemČdČlství, 2010, roþ. 60, þ. 6, s. 22-24
SKALICKÝ, J., BRADNA, J. OšetĜování a skladování potravináĜských zrnin I. FarmáĜ,
2010, roþ. 16, þ. 7, s. 18-19
SKALICKÝ, J., BRADNA, J. OšetĜování a skladování potravináĜských zrnin II. FarmáĜ,
2010, roþ. 16, þ. 8, s. 42-44
SLADKÝ, V., BRADNA, J. Ohlédnutí za velkokapacitními seníky se solárním dosoušením.
Energie 21, 2010, roþ. 3, þ. 3, s. 28-31
SOUýEK, J. Chrastice rákosovitá pro energetické využití – pČstování a sklizeĖ. Energie 21,
2010, roþ. 3, þ. 3, s. 8-10
SOUýEK, J. Logistika pĜi energetickém využití rostlinné biomasy – 2. Energie 21, 2010, roþ.
3, þ. 5, s. 14-16
SOUýEK, J. Logistika pĜi energetickém využití rostlinné biomasy. Energie 21, 2010, roþ. 3,
þ. 4, s. 10-13
SOUýEK, J. Základní typy lisĤ a jejich využití. ZemČdČlec, 2010, roþ. 18, þ. 24, s. 19-20
SOUýEK, J., BURG, P., KROULÍK, M. Energetická štČpka z ovocných výsadeb. FarmáĜ,
2010, roþ. 16, þ. 11, pĜíloha Speciál, s. 8–11
ŠVENKOVÁ, J., DċDINA, M., MATEJKOVÁ, E. Overenie platných emisných faktorov
v chovoch hospodárskych zvierat. Acta technologica agriculturae, 2010, roþ. 13, þ. 2, s. 2932. ISSN 1335-2555
O – ostatní výsledky – þlánek ve sborníku, který nesplĖuje kritéria pro RIV
ALTMANN, V., LAURIK, S., MIMRA, M. Kompostování þistírenských kalĤ a papíru. In
TECHNOFÓRUM 2010 - Advances in Rresearch of Agricultural and Environmental
Engineering. Nitra : Scientific Pedagogical Publishing, 2010, s. 15-19. ISBN 978-80-5520380-5
ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., FRYDRYCH, J. Využití trav pro energetické úþely. In
Alternativní zdroje energie 2010 : sborník z konference 13.-15.7.2010, KromČĜíž. Praha :
Spoleþnost pro techniku prostĜedí, 2010, s. 311-316. ISBN 978-80-02-02241-1
FRYDRYCH, J., ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D., KOVAěÍýEK, P., LOŠÁK, M. Trávy
jako alternativní zdroje energie v podmínkách ýR. In Alternativní zdroje energie 2010 :
sborník z konference 13.-15.7.2010, KromČĜíž, Justiþní akademie. Praha : Spoleþnost pro
techniku prostĜedí, 2010, s. 317-322. ISBN 978-80-02-02241-1
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HģLA, J., KOVAěÍýEK, P., VLÁŠKOVÁ, M. Úprava pórovitosti pĤdy vysokými dávkami
kompostu. In TECHNOFÓRUM 2010 – Pokroky vo výskume polnohospodárskej a
environmentálnej technike. Nitra : Scientific Pedagogical Publishing, 2010, s. 71-76. ISBN
978-80-552-0380-5
JEVIý, P. Udržitelnost biopaliv, biopaliva druhé a tĜetí generace. In BIOENERGIE 2010,
Biomasa, bioplyn, biopaliva, Šestá výroþní konference, 8.12.2010. B.I.D. services s.r.o. Praha,
s. 1-20
KÁRA, J. Úvod do problematiky obnovitelných zdrojĤ – Bioplynové stanice. In Obnovitelné
zdroje energie, 23.11.2010 Jamné u Jihlavy. Johann Hochreiter s.r.o., Praha 2010, s. 1-15
ROY, A., PLÍVA, P. Teplota kompostu – nejjednodušeji identifikovatelný ukazatel jeho zrání.
In TECHNOFÓRUM 2010 - Advances in Rresearch of Agricultural and Environmental
Engineering. Nitra : Scientific Pedagogical Publishing, 2010, s. 205-211. ISBN 978-80-5520380-5
O – ostatní výsledky – necertifikovaná metodika
PLÍVA, P., LAURIK, S., ROY, A. Kompostování biomasy v místČ jejího vzniku. Metodický
postup. Praha : Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, 2010, 24 s. Dostupný z WWW:
http://212.71.135.254/vuzt/metodiky/pliva2011.pdf?menuid=682
ROY, A., LAURIK, S., PLÍVA, P. Výroba kompostĤ s rĤznou objemovou hmotností.
Metodika vznikla za finanþní podpory MZe ýR a je výstupem Ĝešení výzkumného projektu
NAZV þ. QH82191 „Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do pĤdy s cílem
omezit povrchový odtok vody pĜi intenzivních dešĢových srážkách“. Praha : Výzkumný ústav
zemČdČlské techniky, 2010. 21 s. Dostupná z WWW:
http://212.71.135.254/vuzt/metodiky/roy2011.pdf?menuid=683
Výsledky nezaĜazené do RIV
OcenČní, þestné uznání
Antonín JELÍNEK v soutČži Cena ministra zemČdČlství za nejlepší realizovaný výsledek
výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2010 získal II. cenu Za výzkum, vývoj a ovČĜení
technologické linky pro výrobu plastického steliva z kejdy skotu. Výsledkem Ĝešení je výrazné
zlepšení welfare chovaných zvíĜat a životního prostĜedí na farmách. Cenu za mimoĜádné
výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji mu pĜedal NámČstek ministra zemČdČlství
PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a pĜedseda ýZAV Mgr. Jan Lipavský, CSc. u pĜíležitosti zahájení
37. roþníku výstavy ZemČ živitelka v ýeských BudČjovicích dne 26. srpna 2010
JiĜí SOUýEK v soutČži Cena ministra zemČdČlství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
a experimentálního vývoje v roce 2010 získal III. cenu Za nový technologický postup
pČstování, skliznČ a energetického využití chrastice rákosovité. Výsledek je využíván
v podnicích zamČĜených na zemČdČlskou prvovýrobu a energetické využívání biomasy. Cenu
za mimoĜádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji mu pĜedal NámČstek ministra
zemČdČlství PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a pĜedseda ýZAV Mgr. Jan Lipavský, CSc. u
pĜíležitosti zahájení 37. roþníku výstavy ZemČ živitelka v ýeských BudČjovicích dne 26.
srpna 2010
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. obdržel ýestné uznání
mediálních partnerĤ soutČží Grand Prix, TECHAGRO a Animal Vetex – þasopisĤ
vydavatelství Profi Press jako vystavovatel za exponát ZaĜízení pro mČĜení teplot kompostu
(výrobce: Ing. Tomáš Hamšík, CODET s.r.o., Brno). TECHAGRO 21.3.-25.3.2010,
výstavištČ Brno. Prezentaci zajistil Petr PLÍVA
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. v roce 2010 v soutČži Zelená
energie od Skupiny ýEZ získal cenu Vývoj a ovČĜení technologie na výrobu velkoformátových
briket z fytomasy. Podporu ve výši 984 000 Kþ pĜevzal ZdenČk ABRHAM a Milan HEROUT
12.5.2010 v Praze
Prezentace na výstavČ
Prezentace Výzkumného zámČru Výzkum efektivního využití technologických systémĤ pro
setrvalé hospodaĜení a využívání pĜírodních zdrojĤ ve specifických podmínkách þeského
zemČdČlství MZE0002703102 na stánku Ministerstva zemČdČlství ýR. TECHAGRO 21.3.25.3.2010, výstavištČ Brno. Prezentaci zajistili: Petr HUTLA, Amitava ROY
Prezentace VÚZT, v.v.i. na stánku Ministerstva zemČdČlství ýR. Získání ýestného uznání
TECHAGRA za vystavený exponát ZaĜízení pro mČĜení teploty kompostu. TECHAGRO
2010, 11. roþník, 21.–25.3.2010, výstavištČ Brno. Prezentaci zajistil: Petr PLÍVA
Prezentace VÚZT, v.v.i. na stánku Ministerstva zemČdČlství ýR. ZEMċ ŽIVITELKA, 37.
roþník, 26.8.-31.8.2010, výstavištČ ýeské BudČjovice. Prezentaci zajistili: Petr HUTLA,
Amitava ROY
Sborník
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. (Ed.) Stav a nové výzvy pro smČsné a biogenní pohonné hmoty : 9.
mezinárodní semináĜ, konaný 23.3.2010 jako odborná doprovodná akce 11. mezinárodního
veletrhu zemČdČlské techniky TECHAGRO 2010, Brno - výstavištČ & Kongresové centrum
Brno. Praha : VÚZT ve spolupráci s MZe ýR, SVB a ýZU v Praze, TF - KTZS, 2010, 131 s.
ISBN 978-80-86884-51-6
Abstrakt ve sborníku
ANDERT, D., FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I. Použití travin pro energetické úþely. Grass
utilization for thermal purposes. In Konference energetika a biomasa 2010 : sborník
abstraktĤ, proceedings of abstract, 7. blok prezentací. Praha: Fakulta strojní ýVUT v Praze,
2010, s. 28-29
JEVIý, P., HUTLA, P., KěÍŽEK, J. Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytkĤ a
biomasy. Pelletized Alternative Fuels from Combustible Residuals and Biomass. In
Konference energetika a biomasa 2010 : sborník abstraktĤ, proceedings of abstracts, 2. blok
prezentací. Praha : Fakulta strojní ýVUT v Praze, 2010, s. 5-6
VEGRICHT, J., FABIANOVÁ, M., ŠIMON, J., ŠOCH, M. Selected Climatic Parameters in
Alternative Housing Systems for Calves. In 11th biennial Mediterranean Symposium on
Animal Farming and Environmental Interaction in Mediterranean Regions [book of
abstracts], University of Zadar, Department of Ecology and Agronomy, 27-29.10.2010, s. 35,
Zadar. ISBN 978-953-7237-73-8
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Zpráva o þinnosti
Zpráva o þinnosti 2009 VÚZT, v.v.i. Praha. Annual Report 2009, RIAE, p.r.i. Prague. 1. vyd.
Praha : VÚZT, 2010. 67 s. ISBN 978-80-86884-54-7
Výroþní zpráva
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2009. Praha : VÚZT, þerven 2010. 105 s. Dostupný z WWW:
http://212.71.135.254/vuzt/vyrocnizpravy/vyrocnizprava2009.pdf?menuid=668
Doktorská disertaþní práce
MILÁýEK, P. Analýza vlivu technického Ĝešení napájecích žlabĤ na pĜíjem vody dojnicemi :
doktorská disertaþní práce. Jihoþeská univerzita v ýeských BudČjovicích – ZemČdČlská
fakulta, 2009, práce obhájena v r. 2010. 102 s.
Oponované periodické zprávy (pouze pro vnitĜní potĜebu)
ANDERT, D. Využití fytomasy z trvalých travních porostĤ a z údržby krajiny : redakþnČ
upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu QI101C246. Praha : VÚZT,
2010, Z – 2535, 41 s.
ANDERT, D. Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických plodin :redakþnČ
upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu SP/3g1/180/07/1780. Praha :
VÚZT, 2010, Z – 2528, 29 s.
JELÍNEK, A. Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ovČĜení nejlepších dostupných
technik (BAT) v zemČdČlské þinnosti : redakþnČ upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu
prací na projektu QH92195. Praha : VÚZT, 2010, Z – 2532, 14 s.
JELÍNEK, A. Výzkum základních environmentálních aspektĤ v chovech hospodáĜských zvíĜat
z hlediska skleníkových plynĤ, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvíĜat a tvorbu
BAT : redakþnČ upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu QH72134.
Praha : VÚZT, 2010, Z – 2533, 9 s.
KOVAěÍýEK, P. Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do pĤdy s cílem
omezit povrchový odtok vody pĜi intenzivních dešĢových srážkách : redakþnČ upravená roþní
zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu QH82191. Praha : VÚZT, 2010, Z – 2531, 70
s.
MACHÁLEK, A. Výzkum a hodnocení interakcí systému þlovČk – zvíĜe – robot v chovu
dojnic se zamČĜením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic : redakþnČ upravená
roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu QH91260. Praha : VÚZT, 2010, Z –
2530, 47 s.
PASTOREK, Z. a kol. Výzkum efektivního využití technologických systémĤ pro setrvalé
hospodaĜení a využívání pĜírodních zdrojĤ ve specifických podmínkách þeského zemČdČlství :
redakþnČ upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na zámČru MZE 0002703102.
Praha : VÚZT, 2010, Z – 2536, 247 s.
PLÍVA, P. Optimalizace vodního režimu v krajinČ a zvýšení retenþní schopnosti krajiny
uplatnČním kompostĤ z biologicky rozložitelných odpadĤ na orné pĤdČ i trvalých travních
porostech : redakþnČ upravená roþní zpráva za rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu
QH81200. Praha : VÚZT, 2010, Z – 2529, 66 s.
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ZávČreþná zpráva
KÁRA, J. Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu : závČreþná zpráva za
rok 2010 o prĤbČhu prací na projektu QH81195. Praha : VÚZT, 2010, Z – 2534, 62 s.
PĜednášky (nepublikované)
ANDERT, D. Využití travin pro výrobu tepla (pĜednáška). SemináĜ Energetické využití
biomasy, Hustopeþe 6.5.2010
ANDERT, D., ANDERTOVÁ, J., KOSTLIVÝ, P. Grass and its Mixtures Utilization for
Eenergy Purposes (poster). ASME International Mechanical Engineering Congress and
Exposition, Vancouver, 12-18.10.2010
ANDERTOVÁ, J., KOSTLIVÝ, P., ANDERT, D., KOVAěÍýEK, P. Evaluation of Water
Infiltration on Grassland (poster). ASME International Mechanical Engineering Congress and
Exposition, Vancouver, 12-18.10.2010
DċDINA, M. Snižující technologie v rámci NV 615/2006 Sb. k zákonu na ochranu ovzduší
(pĜednáška). Školení poradcĤ MZe. UZEI, Praha 16.2.2010
HUTLA, P. Rostlinná biomasa jako surovina pro produkci standardizovaných tuhých paliv
(pĜednáška). OAK Hodonín, ýejkovice, 1.12.2010
JELÍNEK, A. Využití separátu kejdy z chovu hospodáĜských zvíĜat pro výrobu kvalitních
substrátĤ (pĜednáška). Školení poradcĤ MZe. UZEI, Praha 16.2.2010
JEVIý, P. Biopaliva v ýR - obnovitelný zdroj energie jako nástroj splnČných cílĤ Evropské
unie ke snížení emisí skleníkových plynĤ - Základní legislativa EU v oblasti obnovitelných
zdrojĤ energie v dopravČ a zkušenosti z okolních þlenských státĤ (pĜednáška). SemináĜ
zemČdČlského výboru, Poslanecká snČmovna parlamentu ýeské republiky, Státní akty. Praha,
12.1.2010
JEVIý, P. Engine power, fuels-economical indicators and emission characteristics of tested
tractors driven by mixed and biogenic fuels (Ɇɨɳɧɨɫɬɧɵɟ, ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɦɟɫɟɜɵɯ ɢ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɚɯ). ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɦɟɫɬɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ (pĜednáška). 7-ɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ „ɗɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ“. Moskva,
18.–19.5.2010
JEVIý, P. Požadavky na udržitelnost pro biopaliva, mezinárodní certifikace a kalkulace emisí
skleníkových plynĤ pĜi výrobČ Ĝepkové bionafty (pĜednáška). Petrolsummit 10, Praha,
14.10.2010
JEVIý, P. Požadavky na udržitelnost produkce kapalných biopaliv, mezinárodní certifikace.
NepotravináĜské využití zemČdČlské produkce v ýeské a Slovenské republice (pĜednáška).
Hodonín, OAK Hodonín 2010. 1.12.2010
JEVIý, P. ěepka olejka, ano þi ne. Sympozium v rámci V. roþníku mezinárodní konference:
Výživa – nedílná souþást léþby závažných chorob (pĜednáška). PodČbrady, 18.11.2010
JEVIý, P. Topné pelety na bázi alternativních materiálĤ. Energetické využití biomasy
(pĜednáška). Hustopeþe, VŠB Technická univerzita Ostrava, 6.5.2010
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JEVIý, P., HUTLA, P. Peletizovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytkĤ a biomasy
(pĜednáška). SemináĜ Energetické využití biomasy, Hustopeþe 6.5.2010
JEVIý, P., ŠEDIVÁ, Z. Biokraftstoffe für Kraftfahrzeugmotoren und Nutzung damit
zusammenhängender Biomass in der Tschechischen Republik (poster). 16. Internationale
Fachtagung „Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe, TU Bergakademie Freiberg,
9.-10.9.2010
LAURIK, S. Poznatky z provozování experimentální kompostárny (pĜednáška). Den nové
techniky – zpracování BRO. VÚZT,v.v.i. Praha 16.9.2010
LAURIK, S. Poznatky z provozování experimentální kompostárny. Den nové techniky –
zpracování BRO (pĜednáška). VÚZT,v.v.i. Praha 1.10.2010
PLÍVA, P. Kompostovací proces – monitoring zaĜízení a procesu, dokumentace a evidence.
Odborný kurz „Biologické zpracování odpadĤ“. ZERA, NámČšĢ nad Oslavou 11.3.2010
PLÍVA, P. Kompostování (pĜednáška). Den zahradní a komunální techniky. Regionservis,
spol. s.r.o. a vydavatelství Profipress, Humpolec 2.6.2010
PLÍVA, P. Technika pro kompostování v pásových hromadách (pĜednáška). Den nové
techniky – zpracování BRO. VÚZT,v.v.i. Praha 16.9.2010
PLÍVA, P. Technika pro kompostování v pásových hromadách (pĜednáška). VI. mezinárodní
konference Biologicky rozložitelné odpady. Mendelu. Brno 22.-24.9.2010
PLÍVA, P. Technika pro kompostování v pásových hromadách. Den nové techniky –
zpracování BRO (pĜednáška). VÚZT,v.v.i. Praha 1.10.2010
PLÍVA, P. Technika pro monitorování kompostovacího procesu. Dny techniky Týden
kompostování. ZERA (pĜednáška). NámČšĢ nad Oslavou 29.6.2010
PLÍVA, P. Technologie a technika pro kompostování zemČdČlské zbytkové biomasy a
bioodpadĤ v obci. SemináĜ pro poradce v zemČdČlství. ÚZEI Praha, 3.11.2010
PLÍVA, P. Technologie a technika pro kompostování zemČdČlské zbytkové biomasy a
bioodpadĤ v obci (pĜednáška). SemináĜ pro poradce v zemČdČlství. ÚZEI Praha, 3.11.2010
ROY, A. ZaĜízení pro mČĜení optimálního prĤbČhu kompostovacího procesu (pĜednáška).
SemináĜ – Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v kolobČhu živin a hospodaĜení
na pĤdČ – kompostování. TECHAGRO 2010, 11. roþník, výstavištČ Brno. AGROINTEG,
s.r.o. 23.3. 2010
ŠEDIVÁ, Z. Actual state of production and standardization mixed and biogenic motor fuels
(Cɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɢ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ
ɬɨɩɥɢɜ). ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ. 7-ɹ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ „ɗɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ“ (pĜednáška). Moskva, 18.–19.5.2010
ŠEDIVÁ, Z. Kalkulace emisí skleníkových plynĤ pĜi produkci zemČdČlských plodin.
NepotravináĜské využití zemČdČlské produkce v ýeské a Slovenské republice (pĜednáška).
Hodonín, OAK Hodonín, 1.12.2010
VEGRICHT, J., FABIANOVA, M., ŠIMON, J., ŠOCH, M. Welfare of calves selected climatic
parameters in alternative housing systems for calves (poster). University of Zadar,
Department of Ecology, Agronomy a Aquaculture, mezinárodní symposium Animal Farming
and Environment Interactions in Mediterranean Regions 27.-30.10.20
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