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Poslední říjnový den se v Mostě konal seminář na téma:
„Precizní zemědělství – úsporné a šetrné k přírodě“

Cílem semináře bylo podat zemědělcům veškeré informace k preciznímu zemědělství a jeho přínosy.

Přednášejícími byli pracovníci Centra precizního zemědělství při ČZU Praha a to:

 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Jejich přednášky byly na vynikající odborné úrovni a bez přestávky sledovali účastníci semináře jejich 
výklad.
Seminář trval 6 hodin a zemědělcům se ze semináře nechtělo ani odejít.

Z přednášek uvádím v příloze:
1) Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování – Hranice půdního bloku a souvrať
2) Meziplodiny a kompost omezují vodní erozi
3) Vliv organizace porostu silážní kukuřice na produkci bioplynu
4) Nové poznatky, které jsou odrazem změny klimatu – vliv sucha na rostlinnou produkci
5) Hrách – pomocná plodina v ozimé pšenici
6) Precizní zemědělství přispívá k ochraně přírody i zdrojů vody

Precizní zemědělství

Precizní zemědělství se řídí zásadou:
„PROVÉST PĚSTEBNÍ ZÁSAH V PRAVÝ ČAS NA SPRÁVNÉM 

MÍSTĚ A SE SPRÁVNOU INTENZITOU“

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/


1) Půdní blok a jeho parametry ve vztahu 
k obhospodařování (2) - Hranice půdního bloku a souvrať

Velikost a tvar půdního bloku přímo ovlivňuje obvod pozemku a délku souvratě. Hranice 

pozemku představuje kontaktní plochu agrofytocenózy s okolními přírodními společenstvy 

a antropocenózami. Délka obvodu půdního bloku v integraci s jeho tvarem a způsobem pohybu 

zemědělských souprav určuje následně plochu souvratí na pozemku.

Lemová společenstva

S nárůstem délky obvodu půdního bloku se zvyšuje kontaktní plocha s lemovými společenstvy, 

které lze vnímat jako potenciální zdroj užitečných, ale i škodlivých organizmů. Dobře patrný 

a zmapovaný je vliv lemových společenstev na šíření se plevelů na okrajové části půdního bloku. 

Zde se jedná nejen o typické druhy lemových společenstev, jako je lopuch plstnatý, bolehlav 

plamatý, sveřepy, pýr plazivý apod. (obr. 1), ale existuje zde i zvýšené riziko výskytu běžných 

plevelných druhů. Obrázek 2 dokumentuje vliv lemového společenstva na zásobu semen plevelů 

v půdě na půdním bloku. Kromě samotné délky pozemku a druhového složení lemových 

společenstev má na rozvoj plevelů i samotný tvar hranice pozemku. Výskyty tupých úhlů, včetně 

rohů pozemků, vedou k horší kvalitě zpracování půdy, vzniku nedosetých míst a míst nepokrytých 

postřikem v důsledku kruhovému průjezdu postřikovačů (obr. 3).

Další vliv lemových společenstev je určen i strukturou vegetace, kdy přítomnost keřů a stromů 

může zásadním způsobem ovlivňovat mikroklima přilehlé části pozemku. Obdobný vliv na 

porosty polních plodin mají samozřejmě i krajinné prvky nacházející se uvnitř půdního bloku. 

S narůstající výškou vegetace nacházející se na okrajích půdního bloku a v krajinných prvcích 

umístěných uvnitř pozemku míra ovlivnění vývoje kulturních porostů roste. Nejedná se zde pouze 

o vliv zastínění, či omezení proudění vzduchu z hlediska modifikace teploty a vlhkosti vzduchu, 

ale také o tvorbu srážkového stínu. Opomenout nelze ani odčerpání vody kořeny okolní vegetace, 

která se ve větších hloubkách půdy na pozemku nachází.



Obr. 1: Vliv lemových společenstev na šíření se lopuchu plstnatého (vlevo) a bolehlavu plamatého 

(vpravo) z okrajů pozemku do agrofytocenóz

Obr. 2: Vliv lemového společenstva na zásobu semen plevelů v půdě na půdním bloku (Hamouz, 

2005)
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Obr. 3: Vliv ostrého rohu na okraji půdního bloku na rozvoj plevelů, především bolehlavu 

plamatého

Orientace ke světovým stranám

Zásadní vliv má i orientace pozemku a lemové vegetace kolem něj ke světovým stranám. Graf 1 

dokumentuje vliv zalesněného remízku umístěného ve středu půdního bloku na změnu teploty 

a vlhkosti vzduchu ve výšce 0,1 m nad povrchem půdy v porostu jarního ječmen ve vzdálenosti 1 

a 5 m od hranice remízku ve vztahu k orientaci ke světovým stranám - severní a jižní. Při jižní 

orientaci může docházet k výraznému přehřívání porostů polních plodin přiléhajících k zapojené 

stromové vegetaci na okraji půdního bloku, severní orientace zásadním způsobem zvyšuje 

relativní vlhkost vzduchu. Ovlivnění půdních a mikroklimatických podmínek porostu polních 

plodin lemovým společenstvem má samozřejmě vliv i na vývoj rostlin a následný výnos. Graf 2 

znázorňuje plošně vyjádřené změny výšky porostu ječmene jarního ve vztahu k orientaci hranice 

zalesněného remízku umístěného uprostřed půdního bloku. Z grafu 3 je patrný vliv orientace 

hranice remízku ke světovým stranám na výšku porostu a produkci celkové suché nadzemní 

biomasy. Jižní strana vykazovala směrem od hranice pozemku do jeho středu nárůst výšky 

porostu, ale i nadzemní biomasy v celém hodnoceném transektu dlouhém 20 m. Na severní, 

zastíněné, straně byl opět zaznamenán rostoucí trend produkce suché nadzemní biomasy směrem 
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od hranice pozemku k jeho středu, ale výška porostu v daném transektu zásadní trend 

nevykazovala.

Na základě uvedených výsledků je patrné, že vliv lemových společenstev může zásadním 

způsobem modifikovat vývoj porostů a následně výnos. Zásadní roli zde hraje i vzdálenost 

hranice pozemku, kterou dané lemové společenstvo s půdním blokem sousedí.

Graf 1: Vliv zalesněného remízku umístěného ve středu půdního bloku na změnu průměrné denní 

teploty a relativní vlhkosti vzduchu ve výšce 0,1 m nad povrchem půdy v porostu jarního ječmen 

ve vzdálenosti 1 a 5 m od hranice remízku ve vztahu k orientaci ke světovým stranám - severní 

a jižní
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Graf 2: Změny výšky porostu ječmene jarního ve vztahu k orientaci hranice zalesněného remízku 

umístěného uprostřed půdního bloku - severní a jižní strana (18. 6. 2015)

Graf 3: Vliv lemového společenstva na změnu výšky porostu a produkce biomasy ječmene jarního 

v závislosti na vzdélenosti od hranice remízku umístěného uprostřed půdního bloku - severní 
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a jižní strana (18. 6. 2015)

Souvratě

Jak již bylo uvedeno výše, ovlivňuje tvar pozemku a délka jeho obvodu i celkovou plochu 

souvratí. Umístění souvratí na pozemku vychází samozřejmě z daného systému směru pohybu 

zemědělských souprav po pozemku a šířka souvratě je určena pracovním záběrem strojů ve 

vztahu k systému otáčení se na souvrati. Jednoznačně se plocha souvratě vyznačuje výraznějším 

zatížením přejezdy mechanizačních prostředků v důsledku otáčení se pracovních souprav 
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a zvýšeného pohybu transportních prostředků. Zvýšený pohyb techniky po souvratích je spojen 

s nárůstem utužení půdy, případně zhutnění, které se projevuje sníženou infiltrační schopností 

půdy, obtížnější zpracovatelností, porušením struktury půdy (obr. 4) a v neposlední míře 

negativním ovlivněním vývoje rostlin a výnosu.

Zatížení půdy přejezdy pracovních souprav na pozemku dokumentuje obrázek 4. Zhutnění půdy 

na pozemku je dáno nejen počtem přejezdů, ale i časovou expozicí, po kterou byla půda vystavena 

tlaku pojezdových mechanizmů a která je spojena s pracovní rychlostí. Ke zvýšenému zatížení 

půdy však nastává nejen na souvratích, ale i na okrajích pozemku vykazujících náhlou změnu 

směru, kde dochází k následnému zvýšenému otáčení souprav při nájezdu do jiných trajektorií 

jízdy (obr. 5). Následně se míra zatížení půdy projeví i na vývoji porostu kulturní plodiny, včetně 

hustoty pokryvu půdy porostem (obr. 5).

Obr. 4: Poškození půdní struktury na souvrati pozemku (vlevo) ve srovnání s jeho středovou 

plochou (vpravo)
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Obr. 5: Mapa představuje součet počtu záznamů v čase na příslušných plochách 6 × 6 m (vlevo) 

a následný vliv na zapojení porostu na jednotlivých částech pozemku (vpravo) (Kroulík a kol., 

2011)

Obr. 6: Rozdílné tvary půdního bloku při výměře 40 ha a odlišné způsoby ozelenění souvratě 

o šířce 24 m
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Obr. 7: Soustředění trajektorií pracovních souprav na souvrati do trvalých stop, které přispěje 

k nekontrolovanému zatížení půdy a umožní cílenou efektivní nápravu v místech trvalých 

přejezdů

Ozelenění souvratí

V současné době se velmi intenzivně hovoří o možnostech ozelenění souvratí. Důvodů vedoucích 

k těmto postupů je několik. Primárně jde o hledisko technologické, např. u okopanin (cukrová 

řepa a brambory) se jedná po eliminaci poškození porostů na souvratích při chemické ochraně 

rostlin či při plečkování, včetně následné práce sklízecí techniky v termínu sklizně a odvozu 

hlavního produktu. Obdobně tomu může být i u kukuřice, zejména při uplatnění technologií 

pásového zpracování půdy, aplikace kapalných organických hnojiv během vegetace, či opět 

kultivace porostů. Dalším důvodem, který může vycházet z potřeby dodržení legislativních 

předpisů, je eliminace erozních rizik. V tomto případě osetí souvratí u širokořádkových, ale 

obecně u erozně ohrožených, plodin má zajistit zachycení povrchového smyvu půdy z pozemku 

při erozních událostech. O osévání souvratí se diskutuje i z hlediska vytvoření izolační linie 

z důvodu omezení znečistění okolních ploch v blízkosti pozemku při aplikaci pesticidů a hnojiv. 



Z hlediska fytosanitárního může ozelenění souvratí a jejich pravidelné obhospodařování (sečení 

a mulčování) snižovat rizika šíření se škodlivých organizmů do porostů polních plodin. 

Opomenout nelze ani otázku protipožární bezpečnosti při sklizni zrnin. Zmínit je nutno 

i ekonomický aspekt, tedy efektivity systému ozelenění souvratí včetně nákladů na management 

jejich obhospodařování ve srovnání s ekonomickou efektivitou těchto ploch při produkčním 

využití. V poslední době se rovněž uvažuje o dlouhodobějším ozelenění souvratí, včetně 

některých krajových částí pozemků, z důvodu zvýšení plošné efektivity práce strojů při využití 

principů precizního zemědělství, které přispějí ke snížení prostorové variability půdního bloku.

Ekonomické náklady spojené s ozeleněním souvratí jsou však vždy spojeny s určením šířky 

souvratě při její délce ve vztahu k celkové výměře půdního bloku a jeho tvaru. S nárůstem šířky 

souvratě narůstá její celková plocha a roste její podíl na výměře půdního bloku. Z hlediska 

ekonomiky půdního bloku je totiž náklady na ozelenění souvratě nutné zahrnout do celkových 

nákladů na půdní blok. Prostorové rozmístění souvratí, jak již bylo řešeno, určuje tvar půdního 

bloku, směr orientace pracovních jízd a šířka souvratě, která je v současné době určována záběrem 

secího stroje, či jeho násobky. Opomenout však nelze secí stroje, které již umožňují variabilní 

změnu záběru. Obrázek 6 znázorňuje modelové rozmístění souvratí na různých tvarech pozemku 

s rozdílným směrem trajektorií pracovních souprav při shodné výměře 40 ha a šířkou souvratě 24 

m.

Vliv změny šířky souvratě na jejich celkovou plochu a procentuální podíl na výměře 

modelových půdních bloků na obrázku 5 dokumentuje tabulka 1. Z výsledků jednoznačně 

vyplývá obecně známý předpoklad, že při zachování výměry půdního bloku plošný podíl souvratě 

na jeho výměře narůstá při zužujícím se poměru délky pozemku a jeho šířky, s odklonem od 

pravidelného tvaru a s narůstající šířkou souvratě. Graf 4 dokumentuje závislost mezi šířkou 

ozeleněné souvratě (m) ve vztahu k výměře půdního bloku (ha) na procentuální podíl plochy 

souvratě na celkové výměře PB (%). Model je spočítán pro obdelníkový tvar potemku a pro 

poměr délek a šířek pozemku 4:1, 3:1 a 2:1. Pro srovnání je jako maximální přípustný podíl 

plochy souvratě na výměře pozemku stanovena hranice 5 %.

Skutečné hodnoty výměry plochy souvratě (ha) pro pozemky s rozdílnou výměrou a s poměrem 

stran 4:1 a 2:1 dokumentuje tabulka 2. Plocha souvratě při výměře půdního bloku 1 ha a šířky 

souvratě 6 m dosahuje hodnoty 0,06 ha (poměr stran 4:1) při změně poměru stran (2:1) však již 



0,08 ha. U 100 ha pozemku činí plocha souvratě při její šířce 32 m 3,2 ha (poměr 4:1) a 4,52 ha 

při poměru 2:1.

Náklady na ozelenění 1 ha souvratě se v závislosti na fixních a variabilních nákladech můžou 

pohybovat v rozmezí 5000 až 11 000 Kč. Do ceny je zahrnuta i výše nájemného, kterou bude 

uživatel vlastníkovi nucen zaplatit. Z hlediska dalších nákladů bude výši ozelenění ovlivňovat 

způsob zpracování půdy a náklady na výsev. Cena výsevu bude závislá na zvoleném druhu. Velmi 

variabilní budou i náklady na obhospodařování souvratě během vegetace. Jednou z možností bude 

mulčování trávního porostu, třeba opakované nebo zmulčování porostů jednoletých druhů před 

tvorbou generativních orgánů. Další variantu představuje pěstování pícnin pro produkci biomasy 

nebo obilnin pro produkci zrna. Zde lze však počítat s dalšími náklady na ochranu porostů proti 

škodlivým činitelům. Vyjdeme-li z hodnot uvedených v tabulce 2, tak při šířce souvratě 24 m 

u pozemku o výměře 40 činí plocha souvratě 1,52 ha (poměr 4:1) a 2,14 ha (2:1). Při průměrné 

ceně na ozelenění a obhospodařování 1 ha souvratě bez produkce tržního produktu 8000 Kč je 

k nákladům na plodinu pěstovanou na daném pozemku nutné připočítat 12 160 Kč (poměr 4:1) 

nebo 17 120 Kč (2:1). Z hlediska výše uvedené kalkulace je patrné, že plocha souvratě a systém 

jejího založení musí být posuzován i z ekonomického hlediska a je nutné ho respektovat 

i plánování podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Ozelenění souvratí by však nemělo být rovněž spojeno s eliminací všech procesů, které by vedly 

k poškozování plodin obsevu a zatěžování půdy přejezdy mechanizačních prostředků. Obrázek 7 

dokumentuje systém cíleného soustředění trajektorií pracovních souprav na souvrati do trvalých 

stop, které přispěje k omezení nekontrolovaného zatížení půdy a umožní cílenou efektivní 

nápravu v místech trvalých přejezdů.



Graf: 4: Vliv šířky ozeleněné souvratě (m) ve vztahu k výměře půdního bloku (ha) na 

procentuální podíl plochy souvratě na celkové výměře PB (%)

Tab. 1: Plocha souvratě (ha) a její procentuální podíl na ploše půdního bloku (%) v závislosti na 

šířce souvratě pro odlišné půdní bloky o výměře 40 ha znázorněné na obr. 5

Šřka souvratěPůdní blok 

24 m 18 m 12 m 6 m 

Tvar 

(viz 

obr. 6)

výměra 

(ha) 

výměra 

souvratě 

(ha) 

podíl 

plochy 

souvratě 

(%) 

výměra 

souvratě 

(ha) 

podíl 

plochy 

souvratě 

(%) 

výměra 

souvratě 

(ha) 

podíl 

plochy 

souvratě 

(%) 

výměra 

souvratě 

(ha) 

podíl 

plochy 

souvratě 

(%) 

a 40 3,04 7,60 2,28 5,70 1,52 3,80 0,76 1,90

b 40 4,80 12,00 3,60 9,00 2,40 6,00 1,20 3,00

c 40 1,92 4,80 1,44 3,60 0,96 2,40 0,48 1,20

d 40 2,55 6,37 1,91 4,77 1,27 3,18 0,64 1,59
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e 40 4,52 11,30 3,39 8,48 2,26 5,65 1,13 2,83

f* 38,5 1,92 4,99 1,44 3,74 0,96 2,49 0,48 1,25

Pozn.: * výměra je snížena o plochu krajinných prvků

Tab. 2: Plocha ozelěněné souvratě (ha) v závislosti na její šířce (m) a výměře PB (ha); model je 

spočítán pro obdelníkový tvar potemku a pro poměr délek a šířek pozemku 4:1 a 2:1 a souvrať se 

nachází na užších stranách PB

Poměr délky a šířky pozemku je 4:1 Poměr délky a šířky pozemku je 2:1

šířka ozeleněné souvratě (m) šířka ozeleněné souvratě (m)

Výměra 

PB

(ha)

6 12 18 24 32 6 12 18 24 32

1 0,06 0,12 0,18 0,24 0,32 0,08 0,17 0,25 0,34 0,45

5 0,13 0,27 0,40 0,53 0,71 0,19 0,38 0,57 0,76 1,01

10 0,19 0,38 0,57 0,76 1,01 0,27 0,54 0,80 1,07 1,43

20 0,27 0,53 0,80 1,07 1,42 0,38 0,76 1,14 1,52 2,02

30 0,33 0,65 0,98 1,31 1,74 0,46 0,93 1,39 1,85 2,47

40 0,38 0,76 1,14 1,52 2,02 0,54 1,07 1,61 2,14 2,85

50 0,42 0,84 1,26 1,68 2,24 0,60 1,20 1,80 2,40 3,20



60 0,46 0,92 1,38 1,84 2,46 0,66 1,31 1,97 2,62 3,49

70 0,50 1,00 1,50 2,00 2,66 0,71 1,42 2,12 2,83 3,78

80 0,53 1,07 1,60 2,13 2,84 0,76 1,51 2,27 3,02 4,03

90 0,57 1,13 1,70 2,27 3,02 0,80 1,60 2,40 3,21 4,28

100 0,60 1,20 1,80 2,40 3,20 0,85 1,70 2,55 3,39 4,52

Příspěvek vznikl na základě výstupu Funkčního úkolu Ministerstva zemědělství: „Integrace 

optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské 

výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky“ 

s dobou řešení v letech 2016–2017.

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. 

Michaela Škeříková, Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Kristýna Kysilková; Česká zemědělská 

univerzita v Praze

Ing. Jiří Kapička; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

foto © 1, 4 - V. Brant, 3 - M. Kroulík



2) Meziplodiny a kompost omezují vodní erozi

Stále aktuální problémy vodní eroze nás nutí přistupovat k řešení, které by snížilo nežádoucí 

působení vodní eroze na minimální míru, což je nutné jak z hlediska ochrany půdního fondu, tak 

i zachování výnosotvorné stability pěstovaných plodin.

K poškozování půdy vodní erozí dochází buď nedůsledným dodržováním návrhu úprav pozemků, 

nebo nerespektováním terénu s méně výraznou členitostí, takže rozměry i tvary honů, skladba 

osevních postupů a s tím související i agrotechnické úkony neodpovídají v plném rozsahu 

přírodním podmínkám. Mnohdy i navrhovaná protierozní opatření nejsou prováděna pečlivě, nebo 

jsou naopak podceňována. S tím souvisí nižší výrobnost půdy a neúměrné náklady na její trvalé 

zúrodňování.

Eroze půdy patří k degradačním procesům, které mohou být ovlivněny různým zpracováním 

půdy. Vlivem eroze dochází u fyzikálních vlastností nejen ke kvantitativním změnám, ale i ke 

změnám vzájemných vztahů mezi jednotlivými půdními vlastnostmi. Podle dřívějších zjištění se 

snižují výnosy na půdách slabě smytých o 15–20 %, na středně smytých o 40–50 % a na silně 

smytých až o 75 %.

Významnou úlohu v protierozní ochraně hrají meziplodiny, protože se do půdy dodává jejich 

prostřednictvím snadno rozložitelná organická hmota, ať už kořenovými zbytky či nadzemními 

částmi rostlin. Meziplodiny plní také funkci ochrany povrchu půdy před vodní erozí svou 

rozvinutou listovou plochou. Bylo zjištěno, že díky zařazování meziplodin se snížila nejen eroze 

půdy, ale došlo také ke zvýšení obsahu živin v půdě, zejména N, P a K. Kořeny meziplodin 

přispívají ke zlepšování fyzikálního stavu půdy jako je půdní struktura, lepší provzdušněnost půdy 

a nižší utužení půdy. Významnou roli sehrává pěstování meziplodin v ochranných pásech vodních 

zdrojů, zejména v období, kdy dochází k významným ztrátám živin vyplavováním. Své místo 

zastávají meziplodiny i jako přerušovače v osevních postupech, zejména s vyšším zastoupením 

zrnin. Shrneme-li tyto poznatky, tak meziplodiny v rostlinné produkci mají funkci: pokryvnou, 

zkypřující, výživnou, ozdravující. Díky meziplodinám se do půdy dostává velké množství snadno 

rozložitelné organické hmoty, která stimuluje biologické pochody v půdě, důležité pro rozklad 

organické hmoty.

Organická hmota je různého charakteru, může to být hnůj, kejda, močůvka.



Úbytek organické hmoty v půdě a nadměrné zatěžování orných půd mechanizací vede k degradaci 

půdní struktury a následně i k narušení vodního režimu v půdě. Nízká infiltrační a retenční 

schopnost půdy je dnes považována za jeden z hlavních problémů vzniku eroze a je skutečností, 

že je významně ovlivněna obsahem organické hmoty.

Z důvodu nedostatku hnoje nahrazujeme organický materiál kompostem nebo zeleným hnojením. 

Využití kompostů je významné na všech ohrožených půdách, kde však musí být dodáván 

v potřebných dávkách. Při aplikaci kompostu s cílem rekultivace, revitalizace půdního horizontu 

popř. s cílem zvýšení retenční schopnosti půdy, se volí vyšší dávky (nad 50 t/ha). Zohledňují se 

ale také technicko-ekonomické možnosti hospodáře. Nutnost aplikace vysokých dávek kompostů 

je dána nižším obsahem živin a potřebou výraznějšího ovlivnění retenční schopnosti půdy. Nebo 

musíme obsah živin doplňovat minerálními hnojivy. Potřebné množství živin zjistíme rozborem 

kompostu a půdy.

Kompost se používá ke všem plodinám náročným na organické hnojení, dávky volíme od 20 do 

100 t; střední dávka je 30–40 t/ha jako u hnoje.

Kompost může zrát buď jako volně ložený (obr. 1), nebo v uzavřených kontejnerech.

Pravidelné dodávání organické hmoty do půdy formou kompostu je jedním z faktorů 

stabilizujících půdní vlastnosti, což vede ke zlepšení strukturního stavu půdy. Tím se přispívá ke 

snížení zhutnění půd, zvýšení infiltrační a retenční schopnosti půdy, zvyšování odolnosti půdy 

proti nadměrnému vysychání a současně k omezení vodní eroze při pěstování širokořádkových 

kultur na svahu.

Poloprovozní pokusy

Pro zjištění ztrát půdy vlivem vodní eroze byl řešen pokus v letech 2012–2016. Poloprovozní 

pokus probíhal na lokalitě Velešovice, okr. Vyškov - společnost Rakovec, a.s. Sledování 

probíhalo po celé období řešení v monokultuře kukuřice na siláž. Na polovině pokusu nebyla 

využívaná meziplodina, na druhé polovině byla každým rokem po sklizni kukuřice zaseta 

vymrzající meziplodina (obr. 2) svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia),. V rámci pokusu 

byly zvoleny varianty s různou dávkou zapraveného kompostu.



Obr. 1: Volně ložený kompost na poli

Obr. 2: Meziplodina svazenka vratičolistá na podzim

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/badallikova_7_2018_kompost_a_meziplodiny_proti/1.jpg
https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/badallikova_7_2018_kompost_a_meziplodiny_proti/2.jpg


Obr. 3: Smytá půda v záchytné kapse

Varianty pokusu s meziplodinou:

 var. 1: kontrola - bez kompostu, koncem srpna setí meziplodiny, na jaře přímé setí 

kukuřice; - var. 2: na podzim zapravení kompostu 20 t/ha + setí meziplodiny, na jaře 

přímé setí kukuřice;

 var. 3: na podzim zapravení kompostu 40 t/ha + setí meziplodiny, na jaře přímé setí 

kukuřice.

Kompost byl odebrán z Centrální kompostárny Brno a.s., a sice tzv. Zelený kompost, vyrobený ze 

zeleného odpadu údržby obcí, parků, zahrad a zeleného odpadu ze separovaného sběru. Kompost 

zde zrál na zpevněné ploše jako volně ložený a provzdušňován překopáváním.

Lokalita Velešovice se nachází v řepařské výrobní oblasti, v nadmořské výšce 228 m a patří do 

klimatické oblasti T2 - teplé, mírně suché s dlouhodobým ročním průměrem srážek kolem 490 

mm a dlouhodobou průměrnou roční teplotou 8,7 °C. Měsíční úhrn srážek ve vegetačním období 

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/badallikova_7_2018_kompost_a_meziplodiny_proti/3.jpg


během sledovaných let je uveden v grafu 1. Půdní podmínky: černozem karbonátová, zrnitostním 

složením se jedná o půdu jílovitohlinitou, těžkou.

Po zasetí meziplodiny byla hodnocena pokryvnost povrchu půdy vzrostlými rostlinami. 

Hodnocení probíhalo na podzim i na jaře, kdy byl hodnoceny zbytky vymrzlé biomasy. V tab. 1 je 

uvedeno procentické hodnocení pokryvnosti povrchu půdy v jarním období, které je pro nás 

nejvýznamnější. Z tabulky vyplývá, že nejlepší pokryvnost povrchu půdy zbytky nadzemní hmoty 

meziplodiny byly zjištěny vždy u variant s aplikovaným kompostem (20 a 40 t/ha) oproti 

kontrole. V roce 2015 a 2016 byla pokryvnost půdy velmi malá a byla téměř na stejné úrovni 

u všech variant kvůli špatným podmínkám k růstu meziplodin v podzimním období.

Pokryvnost půdy meziplodinami a zapravený kompost korelovaly s četností vodní eroze. V tab. 2 

jsou uvedeny hodnoty celkového smyvu půdy v jednotlivých letech, a sice pro srovnání i u 

variant bez meziplodiny. Z tabulky je vidět, že smyv půdy byl zaznamenán vždy u varianty 

kontrolní, tedy bez aplikace kompostu, a to i u varianty s meziplodinou (obr. 3). V roce 2015, kdy 

byl extrémně suchý rok, nebyly zaznamenány erozní události u žádné varianty. Nejvyšší celkový 

smyv půdy za sledované roky byl zaznamenán u varianty bez kompostu a bez meziplodiny (1a), 

a sice v přepočtu na ha 1,36 t. Přesto se nejedná o mezní hranici povoleného smyvu, která na 

těchto půdách je 4 t/rok .

Množství zapraveného kompostu ovlivňuje kvalitu půdní struktury, která souvisí s náchylností 

pozemku k erozi. Struktura půdy je důležitá z hlediska provzdušněnosti půdy, dobré infiltrační 

schopnosti a nižší náchylnosti ke zhutnění půdy při jejím zpracováním. Ovlivnění půdní struktury, 

podle koeficientu strukturnosti (KS), zapravením kompostu je uvedeno v grafu 2. Z grafu je 

patrná lepší strukturotvornost u variant se zapraveným kompostem. Nejvyšší hodnoty KS byly 

zjištěny vždy u varianty se zapravením vyšší dávky kompostu (40 t/ha), a to ve všech letech.

Současně se zlepšením půdní struktury u variant se zapraveným kompostem se zvyšoval i obsah 

organického uhlíku, a tím obsah humusu v půdě, jak je patrno z grafu 3. Obsah humusu měl 

narůstající trend a byl vždy vyšší u variant s kompostem oproti variantě kontrolní.



Graf 1: Měsíční úhrn srážek během vegetace lokalita Velešovice, 2012–2016

Graf 2: Vývoj struktury půdy dle koeficientu strukturnosti, Velešovice 2013–2016



Graf 3: Obsah humusu v půdě během sledovaných let, Velešovice, 2013–2016

Tab. 1: Průměrné hodnocení pokryvnosti povrchu půdy meziplodinou, Velešovice, jarní období 

2012–2016

Pokryvnost půdy v % v  jednotlivých letechVarianta

2013 2014 2015 2016

1 30 65 10 20

2 68 80 20 30

3 75 93 30 30

Tab. 2: Smyv půdy za sledované roky 2013–2016, Velešovice

Smyv půdy (t/ha)Varianta

2013 2014 2015 2016 suma

1a bez meziplodiny 0,59 0,38 0 0,39 1,36

2a bez meziplodiny 0,38 0,11 0 0 0,49

3a bez meziplodiny 0 0 0 0 0

1 meziplodina 0,58 0,26 0 0 0,84



2 meziplodina 0 0 0 0 0

3 meziplodina 0 0 0 0 0

Závěr

Z výsledků je patrné, že zapravení kompostu má pozitivní vliv na ochranu půdy před vodní erozí, 

a to jak u nižší, tak u vyšší dávky kompostu. Kompost zajistil lepší strukturu půdy, zvýšení 

obsahu humusu, a tím i lepší ochranu před vodní erozí.

Součástí ochrany půdy je setí meziplodin, vymrzajících či nevymrzajících nebo jejich směsí hned 

po sklizni hlavní plodiny. Včasné zasetí meziplodin při vhodných klimatických a půdních 

podmínkách dávají záruku dostatečného nárůstu nadzemní hmoty, která spolehlivě ochrání povrch 

půdy před erozí.

Získané výsledky jsou součástí řešení výzkumného projektu NAZV - KUS č. QJ1210263 pod 

záštitou MZe ČR a jako součást výsledků za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální 

podpora MZ-RO1718.



3) Vliv organizace porostu silážní kukuřice na produkci 
bioplynu

Silážní kukuřice je v současné době nejvýznamnější cíleně pěstovanou plodinou pro produkci 

bioplynu. Její předností je značný výnosový potenciál, vysoká výtěžnost bioplynu z 1 kg sušiny 

a snadná konzervovatelnost umožňující kontinuální využití hmoty v bioplynových stanicích. 

Celková produkce bioplynu získaná z jednotky plochy závisí na výnosu biomasy a substrátové 

produkci bioplynu. Prostorové uspořádání porostu, tj. kombinace různých výsevků 

a meziřádkových vzdáleností, společně s výrazným efektem ročníku ovlivňují nezanedbatelným 

způsobem celkový výnos sušiny. Z hlediska substrátové produkce bioplynu je palice 

nejhodnotnější částí rostliny kukuřice, což se promítá i do celkové produkce bioplynu.

Anaerobní fermentace organické hmoty

Bioplyn lze získávat v procesu anaerobní metanové fermentace z mnoha druhů biomasy, tj. jak 

z cíleně pěstovaných plodin, tak z odpadní biomasy, která zahrnuje rostlinné zbytky ze 

zemědělské výroby a údržby krajiny, exkrementy a odpady z živočišné výroby, komunální a další 

odpady. Podle převažujícího substrátu a použitých technologií existuje řada typů zařízení na 

výrobu bioplynu.

Podle obsahu sušiny vstupního materiálu lze rozlišit procesy založené na suché fermentaci

(zpracování biomasy s obsahem sušiny 20–50 %) a mokré fermentaci (obsah sušiny do 14 %), 

která je běžnější.

S obsahem sušiny vstupního materiálu souvisí i způsob dávkování a doba zdržení materiálu ve 

fermentoru. Nejpoužívanější je semikontinuální systém plnění, při kterém se tekutý materiál do 

fermentoru dávkuje několikrát denně. Diskontinuální systém se uplatňuje při suché fermentaci, 

naopak kontinuální se používá při zpracování tekutých organických materiálů s velmi nízkým 

obsahem sušiny.

Podle zpracovávaného materiálu lze bioplynové stanice členit na zemědělské, průmyslové 

(zpracovávající např. kaly z čističek odpadních vod) a komunální (např. na bioodpady z údržby 

městské zeleně).

Anaerobní fermentace (biometanizace, anaerobní digesce, metanová fermentace, metanové 

kvašení, biogasifikace a další názvy) je komplexní proces, při kterém dochází mikrobiální činností 



k postupnému rozkladu organické hmoty na směs plynů (bioplyn) a fermentovaný zbytek 

organické hmoty (digestát).

Bioplyn je složen z metanu (ideálně nad 50 %; tj. 50–70 %) a oxidu uhličitého (cca 25–50 %), 

který je druhým dominantním plynem. Součet obsahu CH4 a CO2 se v ideálním případě blíží 100 

%. Obvykle jsou však v bioplynu přítomny příměsi dalších plynů, které signalizují přítomnost 

některých chemických prvků ve vstupním materiálu nebo vznikají v důsledku narušení procesu 

fermentace (např. N2, O2 a Ar značí zbytky vzdušných plynů, resp. zavzdušňování pracovního 

procesu; H2, NH3 a nadbytek CO2 jsou známkou porušení rovnováhy mezi jednotlivými stupni 

rozkladu hmoty; H2S pochází z rozkladu bílkovin a vyskytuje se více při zpracování kejdy prasat 

a drůbeže). V bioplynu je přítomna i vodní pára, kterou je nutné společně s amoniakem 

a sulfanem odstranit z důvodu ochrany vedení plynu a spalovacího motoru před korozí. Hodnota 

výhřevnosti bioplynu je dána obsahem metanu; ostatní složky mají zanedbatelný význam.

Digestát, tj. nerozložený zbytek po anaerobní fermentaci, se obvykle využívá jako tekuté 

organické hnojivo, které je svým použitím srovnatelné s kejdou. Alternativně lze z digestátu 

oddělit tuhou frakci - separát, jež lze následně kompostovat, využít jako podestýlku či sušit 

a spalovat. Tekutý zbytek - fugát, se obvykle aplikuje na ornou půdu nebo trvalé travní porosty, 

příp. se dle technologie vrací do fermentačního procesu bioplynové stanice.

Substrátová a celková produkce bioplynu

Celková produkce bioplynu z jednotky plochy (m3/ha) závisí jednak na substrátové produkci 

bioplynu, která udává, kolik litrů bioplynu lze získat z 1 kg sušiny, a dále na celkovém výnosu 

sušiny (t/ha). V laboratorních podmínkách bylo prokázáno, že jednotlivé organické látky se 

diametrálně odlišují ve specifické produkci bioplynu (resp. metanu). Největší objem CH4 lze 

získat z tuků (přes 1000 l/kg), méně pak z bílkovin (okolo 500 l/kg) a cukrů (v průměru cca 400 

l/kg). Dle řady studií tento teoretický výtěžek ne vždy zcela koresponduje s množstvím metanu 

získaného z různých plodin. Např. ze slunečnice s vysokým obsahem oleje byla hodnota 

substrátové produkce metanu nižší než z biomasy silážní kukuřice.

Využití kukuřice pro produkci bioplynu

V zemědělských bioplynových stanicích se nejčastěji zpracovává kejda a plodiny k energetickému 

využití cíleně pěstované, ze kterých má největší zastoupení silážní kukuřice. Důvody, proč je 



kukuřice pro anaerobní fermentaci nejvyužívanější, spočívají ve vysokém výnosovém potenciálu 

této plodiny, příznivých kvalitativních charakteristikách a možnosti konzervace hmoty 

silážováním.

Vysoká produkce biomasy kukuřice vyplývá z účinnějšího typu fotosyntézy C4, která probíhá 

intenzivně zejména za vyšších denních teplot. Současně kukuřice velmi dobře hospodaří s vodou, 

neboť se vyznačuje nízkou hodnotou transpiračního koeficientu, který udává, jaké množství vody 

je potřebné na vytvoření 1 g sušiny. Vysoký výnos kukuřice dále souvisí i s pěstováním 

hybridních odrůd, u kterých rostliny, vyšlechtěné za pomoci heterózního efektu, překonávají 

výškou a hmotností rodičovské linie. V neposlední řadě lze výnosy pozitivně ovlivnit i intenzitou 

agrotechnických opatření, a to zejména úrovní hnojení.

Vysoká kvalita biomasy kukuřice z pohledu anaerobní fermentace spočívá ve vysokém obsahu 

energie a dobré rozložitelnosti hmoty, což se promítá do vysoké hodnoty substrátové produkce 

bioplynu. Rostlina kukuřice je charakteristická tím, že se skládá ze dvou kvalitativně výrazně 

odlišných částí - palice a zbytku rostliny. Hmotnostní podíl palic na rostlině je výrazně vázán na 

konkrétní hybrid, ale nepříznivé podmínky prostředí jej mohou negativně ovlivnit. Rané hybridy 

s kratší vegetační dobou se vyznačují vyšším podílem palic ke zbytku rostliny (i přes 60 %; 

vyjádřeno v sušině), ale celkový výnosový potenciál rostlin je oproti pozdnějším hybridům nižší. 

Naopak pozdní hybridy mohou dosahovat v teplotně a půdně příznivých podmínkách výrazně 

vyšších výnosů, obvykle však s nižším podílem palic. Z hlediska anaerobní fermentace je palice 

nejhodnotnější částí, neboť je tvořena převážně zrnem, které díky vysokému obsahu zcela 

rozložitelného škrobu poskytuje nejvyšší výtěžnost bioplynu.

Za povšimnutí stojí porovnání substrátové produkce metanu stanovené u kukuřice v průběhu 

vegetace, kdy nebyly zaznamenány výrazné rozdíly ve výtěžnosti metanu ve vzorcích biomasy 

odebraných v různých fázích růstu rostlin. Mladší rostliny obsahují více jednoduchých cukrů 

a bílkovin a téměř žádný škrob a rozložitelnost hmoty je velmi vysoká. Při procesu dozrávání 

postupně narůstá obsah škrobu a současně se snižuje obsah vodorozpustných sacharidů a bílkovin. 

Obsah tuků, který je v kukuřici nevýznamný, se mírně zvyšuje. Ve zbytku rostliny, tj. ve stéblech 

a listech, narůstá obsah vlákniny (celulózy, hemicelulózy a především téměř nedegradovatelného 

ligninu), avšak v průměru za celou rostlinu, díky nárůstu podílu palic (resp. škrobu), se celkový 

podíl vlákniny relativně snižuje.



Rané a polorané hybridy se z pohledu celkové produkce bioplynu z jednoho hektaru doporučuje 

sklízet v mléčně-voskové zralosti. Pozdní hybridy lze za příznivých klimatických podmínek 

sklízet i později, neboť pokles substrátové produkce bioplynu v důsledku klesající kvality 

biomasy je více než dostatečně kompenzován nárůstem výnosu biomasy. Z vědeckých publikací 

také vyplývá, že existují rozdíly v substrátové produkci bioplynu mezi různými hybridy. 

Vzhledem ke komplexnosti problematiky ale nebyly dosud jednoznačně identifikovány všechny 

proměnné, které za rozdíly ve výtěžnosti bioplynu mezi hybridy stojí. Uvedenou problematiku lze 

shrnout tak, že kromě termínu sklizně a pěstovaného hybridu, závisí celková produkce bioplynu 

z jednoho hektaru především na celkovém výnosu sušiny.

Snadná silážovatelnost kukuřičné biomasy a možnost využití silážní hmoty pro zásobení 

bioplynové stanice v průběhu celého roku je známý fakt. Proces silážování zvyšuje výtěžnost 

metanu oproti čerstvé hmotě až o 25 %, a to z důvodu, že během silážování se vytváří kyselina 

mléčná, octová a mravenčí a alkoholy, které jsou prekurzory tvorby metanu. Dalším důvodem 

může být i částečné narušení vlákniny, které zlepšuje dostupnost živin pro metanogenní bakterie. 

Předností technologie výroby kukuřičné siláže je také možnost rozřezání hmoty již při sklizni na 

velmi drobné části, neboť platí, že čím kratší je řezanka, tím větší je povrch jednotlivých částic, 

a tím lepší je rozložitelnost organické hmoty ve fermentoru. Dle různých studií přináší zkrácení 

řezanky zvýšení výtěžnosti bioplynu až o 10 %.

Ideotyp rostliny kukuřice pro anaerobní fermentaci

Podobně jako pro krmné účely i pro uplatnění kukuřice k produkci bioplynu je cílem šlechtitelů 

rostlina s optimální skladbou všech kvalitativně a výnosově významných znaků. V současné době 

existují dvě částečně rozdílné šlechtitelské strategie, které se odlišují zejména v pohledu na 

význam škrobu, resp. podíl palice ke zbytku rostliny.

První postup se orientuje na maximální výnos hmoty a z velké části zanedbává podíl palice na 

výnosu. Zvýšení odolnosti vysokých rostlin vůči poléhání však vyžaduje vyšší podíl 

lignocelulózového komplexu, který může negativně ovlivnit rozložitelnost hmoty.

Druhý přístup je zaměřen na vyšší obsah škrobu a bere v úvahu i stravitelnost zbytku rostliny. 

Tento postup se tedy výrazně neliší od šlechtitelských cílů pro hybridy ke krmnému využití.



Mezi další postupy patří zvýšení současných nízkých obsahů tuků a bílkovin kvůli jejich vyšším 

specifickým výtěžkům metanu ve srovnání se sacharidy.

Vliv výsevku a meziřádkové vzdálenosti na výnos a kvalitu 

kukuřice

Výnos kukuřice je určen počtem rostlin z jednotky plochy a hmotností jednotlivých rostlin. 

Hmotnost rostlin vychází z výnosového potenciálu konkrétního hybridu a je dále ovlivňována 

úrovní hnojení, půdními, teplotními a vláhovými podmínkami, vzájemnou konkurencí mezi 

rostlinami, zaplevelením atd.

Stanovení optimálního výsevku se odvíjí od konkrétních podmínek prostředí, intenzity pěstování 

a zejména od ranosti vybraného hybridu. Současný způsob pěstování kukuřice je založen na 

relativně vysoké hustotě rostlin. Pro velmi rané a rané hybridy silážní kukuřice (FAO 240 a méně) 

se obvykle doporučuje hustota porostu při sklizni okolo 90 000 a více rostlin/ha, pro středně rané 

až středně pozdní od 80 000 do 90 000 rostlin/ha a pro pozdní hybridy (FAO 350 a více) do 

80 000 rostlin/ha. Pro bioplynové účely se doporučují spíše výsevky na horní hranici rozpětí, které 

jsou uváděny producenty osiva u konkrétních hybridů. Podobně bývají doporučovány o něco 

pozdnější hybridy (max. o 50 čísel FAO), než které jsou v dané oblasti běžně pěstovány pro 

krmné účely.

Obecně lze odezvu výnosu na narůstající počet rostlin popsat parabolickou funkcí. Při velmi 

nízkém výchozím počtu rostlin na jednotce plochy si rostliny vzájemně nekonkurují a jejich 

hmotnost je maximální, ale celkový výnos sušiny je nízký. Navyšování počtu rostlin vede 

k nárůstu výnosu biomasy, ale z důvodu vyšší konkurence o sluneční záření, vodu a živiny začíná 

klesat hmotnost jednotlivých rostlin. Po dosažení vrcholu výnosové křivky následuje při dalším 

zvyšování hustoty rostlin pokles výnosu, a to z důvodu rapidního snížení hmotnosti jednotlivých 

rostlin. Současně při velmi vysokých hustotách se může snižovat i podíl palic na rostlině (dochází 

ke snížení počtu zrn a jejich hmotnosti), a to v důsledku horšího opylení vlivem asynchronie 

tvorby pylu a objevování blizen. Negativně zde působí jak vyšší zastínění porostu, tak nedostatek 

vody. Tento problém se zvýrazňuje zejména v letech s nedostatečným množstvím či nepříznivým 

rozložením srážek v období vegetace.



Nižší podíl palic na rostlině se nepříznivě odráží na kvalitě silážní hmoty. Klesá podíl škrobu 

a bílkovin a naopak narůstá obsah NDF a ADF, což se manifestuje i horší rozložitelností biomasy. 

Tento stav je z pohledu substrátové produkce bioplynu nepříznivý. Z hlediska celkové produkce 

bioplynu z jednotky plochy je pak podstatné, nakolik případný vyšší výnos biomasy při vyšších 

výsevcích kompenzuje pokles podílu palic.

Vnitrodruhovou konkurenci rostlin kukuřice o zdroje lze snížit rovnoměrnějším uspořádáním 

porostu. Zmenšení meziřádkové vzdálenosti vede ke zvýšení vzdálenosti mezi rostlinami, které 

tak mohou lépe využít zejména sluneční záření, ale i vodu a živiny. U alternativních 

meziřádkových vzdáleností (35; 37,5; 45; 50 cm, příp. uspořádání ve dvojřádcích) se obvykle 

přistupuje i k navýšení výsevku o cca 10 %. Z přehledu literatury i z vlastních výsledků je zřejmé, 

že u užších řádků je potenciál k dosahování vyšších výnosů. Odezva rostlin na alternativní 

uspořádání porostu je však výrazně závislá na průběhu klimatických podmínek v průběhu 

vegetace a projevuje se pozitivně zejména při dostatku a příznivém rozložení srážek. Různé 

prostorové uspořádání porostu obvykle nemá výrazný vliv na kvalitu biomasy kukuřice.



Obr. 1: Stanovení substrátové produkce bioplynu pomocí laboratorních batch testů

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/fuksa_7_2018_bioplyn_kukurice/1.jpg


Obr. 2: Palice poskytuje vyšší výtěžnost bioplynu než zbytek rostliny

Výsledky polních a laboratorních pokusů

Cílem tohoto příspěvku je také prezentovat výsledky týkající se vlivu různých výsevků silážní 

kukuřice pěstované při odlišných meziřádkových vzdálenostech na substrátovou a celkovou 

produkci bioplynu. Polní pokusy byly založeny na experimentálním pozemku České zemědělské 

univerzity v Praze v letech 2014 a 2015. Testovány byly tři výsevky (90 000, 110 000 a 130 000 

rostlin/ha) ve dvou meziřádkových vzdálenostech (70 cm a 35 cm). V pokusech byl použit středně 

raný hybrid Koblens (FAO 280).

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/fuksa_7_2018_bioplyn_kukurice/2.JPG


Z tabulky 1 je patrný výrazný vliv ročníku na všechny prezentované ukazatele. Nedostatek 

a nerovnoměrné rozložení srážek v roce 2015 negativně ovlivnilo hmotnost jednotlivých rostlin, 

podíl palic na rostlině i celkový výnos biomasy. V průměru za oba sledované roky mělo navýšení 

výsevku průkazný vliv především na pokles hmotnosti jednotlivých rostlin a negativně se 

projevilo i na podílu palic. U nejvyššího výsevku je dále patrný pokles obsahu sušiny palic 

i celých rostlin. V předchozí části textu podrobněji popsaný vztah mezi navyšováním výsevku 

a poklesem hmotnosti rostlin se v našem experimentu projevil mírným navýšením celkového 

výnosu biomasy při 110 000 i při 130 000 rostlin/m. Přestože efekt meziřádkové vzdálenosti 

nebyl statisticky významný, tak u užších řádků je patrná tendence k vyššímu výnosu. 

Z podrobného statistického hodnocení dále vyplynulo, že u žádného sledovaného parametru 

nebyla zjištěna průkazná interakce výsevku a meziřádkové vzdálenosti.

Výtěžnost bioplynu ze vzorků biomasy silážní kukuřice byla stanovena pomocí laboratorních 

jednorázových anaerobních batch testů. Testy byly realizovány ve skleněných lahvích o objemu 

120 ml, do nichž bylo nadávkováno 0,7 g suchého rostlinného materiálu spolu s 30 g inokula 

(aktivní anaerobní organický substrát z bioplynové stanice) a na závěr bylo přidáno 80 g 

demineralizované vody. Lahve byly umístěny do termo-komory temperované na 40 ± 1 °C. 

Produkce bioplynu byla průběžně stanovována metodou objemového měření pomocí plynoměrné 

byrety (obr. 1). Tato metoda je založena na principu stanovení objemu kapaliny plynem vytlačené. 

Po odečtení výtěžnosti bioplynu ze samotného inokula od sledovaných vzorků s biomasou byla 

získána čistá substrátová výtěžnost bioplynu z kukuřice (ml/g). Celková produkce bioplynu 

(m3/ha) byla stanovena jako součin průměrné hodnoty substrátové produkce bioplynu a výnosu 

sušiny silážní kukuřice sledovaných variant.

Substrátová i celková produkce bioplynu byly, podobně jako výnosové charakteristiky kukuřice, 

výrazně ovlivněny ročníkem (tab. 2). Vyšší hodnotu substrátové produkce bioplynu v prvním 

sledovaném roce lze vysvětlit zejména vyšším podílem palic na rostlině a příznivější sušinou 

z hlediska rozkladu organické hmoty. Na celkovou produkci bioplynu v prvním hodnoceném roce, 

pak kromě vyšší substrátové produkce, měl vliv především vyšší výnos biomasy kukuřice 

stanovený v roce 2014. Odlišné meziřádkové vzdálenosti ani výsevky neměly na substrátovou 

produkci vliv. Vyšší celková produkce bioplynu byla, v souladu s vyššími výnosy hmoty, zjištěna 

u užších řádků a při vyšších výsevcích, ale rozdíly nejsou v absolutních hodnotách výrazné. 

Statisticky průkazně vyšší výtěžnost bioplynu z palic oproti zbytku rostliny dokládá graf 1. 



Z grafu 2 je pak zřejmé, jakou částí se na celkové produkci bioplynu podílí palice a zbytek 

rostliny.

Graf 1: Substrátová produkce bioplynu (ml/g) ze silážní kukuřice v závislosti na části rostliny 

(Praha-Suchdol, průměr let 2014–15)



Graf 2: Podíl palice a zbytku rostliny na celkové produkci bioplynu (m3/ha) ze silážní kukuřice 

(Praha-Suchdol, průměr let 2014–15)

Tab. 1: Výnosové parametry silážní kukuřice v závislosti na meziřádkové vzdálenosti a výsevku 

(Praha-Suchdol, 2014–2015)

Sledovaný faktor Výnos

sušiny

(t/ha)

Obsah 

sušiny

(%)

Podíl 

palic

(%)

Sušina 

palic

(%)

Hmotnost

rostlin

(g)

Rok 2014 21,1a 32,9a 63,1a 43,0a 183,1a



Rok 2015 14,7b 40,7b 57,8b 51,7b 144,0b

Meziřádková 

vzdálenost 0,70 m

18,1 37,1 60,8 48,2 164,8

Meziřádková 

vzdálenost 0,35m

18,6 37,3 60,9 47,8 165,0

Výsevek 90 000 

rostlin/ha

17,6 37,3 62,2a 48,6a 189,6a

Výsevek 110 000 

rostlin/ha

18,2 37,1 60,0ab 47,2ab 164,8b

Výsevek 130 000 

rostlin/ha

18,0 35,9 59,1b 46,4b 136,2c

Pozn.: rozdílné indexy (a, b, c) vyjadřují statisticky průkazné rozdíly mezi průměry (ANOVA, 

Tukey HSD test, α = 0,05)

Tab. 2: Produkce bioplynu ze silážní kukuřice v závislosti na meziřádkové vzdálenosti a výsevku 

(Praha-Suchdol, 2014– 015)

Sledovaný faktor Substrátová produkce 

bioplynu

(ml/g)

Celková produkce 

bioplynu

(m3/ha)

Rok 2014 737a 15 377a



Rok 2015 680b 10 082b

Meziřádková vzdálenost 0,70 m 711 12 550

Meziřádková vzdálenost 0,35 m 707 12 909

Výsevek 90 000 rostlin/ha 707 12 327

Výsevek 110 000 rostlin/ha 710 12 962

Výsevek 130 000 rostlin/ha 708 12 899

Pozn.: rozdílné indexy (a, b) vyjadřují statisticky průkazné rozdíly mezi průměry (ANOVA, 

Tukey HSD test, α = 0,05)

Závěr

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že celková produkce bioplynu (m3/ha) závisí především na 

celkovém výnosu sušiny silážní kukuřice, ale významný vliv má i podíl palice na rostlině. 

Alternativní způsob založení porostu v užších řádcích (35 cm vs. 70 cm) se projevil tendencí 

k vyššímu výnosu sušiny i celkové produkci bioplynu. Obdobně byla vyšší produkce bioplynu 

(cca o 5 %) zaznamenána při výsevku 110 000 rostlin/ha oproti výsevku 90 000 rostlin/ha, ale 

navýšení výsevku na 130 000 rostlin/ha další pozitivní efekt nepřineslo.

Současně je nutné zmínit i výrazný vliv ročníku na všechny sledované výnosové ukazatele. 

Z výsledků je dále patrný podstatný význam palice na celkové produkci bioplynu z důvodu 

nadpolovičního podílu této části na celkovém výnosu sušiny a současně výrazně vyšší výtěžnosti 

bioplynu z této rostlinné části.



4) Nové poznatky, které jsou odrazem změny klimatu - vliv 
sucha na rostlinnou produkci

Příspěvek je zaměřen na uplatnění dosavadních poznatků při využití klimatických modelů 

v zemědělském výzkumu a praxi. Tento článek poskytne praktické poznatky o možných 

důsledcích předpokládaných změn klimatu na rostlinnou výrobu v České republice.

Krátkodobé a dlouhodobé adaptační strategie mohou být jednou z možných reakcí na nepříznivé 

dopady klimatických změn, kterým by měl čelit zemědělský systém v České republice. Řešení je 

však komplikované vzhledem k velké rozmanitosti dotčených ekosystémů a následným 

očekávaným dopadům změny klimatu na zemědělství.

Proces šíření sucha zahrnující přírodní a lidský faktor 

v měnícím se klimatu

Sucho je jedním z řady stresorů působících na výnos a kvalitu zemědělských plodin (Potopová et 

al. 2017a–b). Celkové ekonomické dopady období sucha a nedostatku vody v posledních třech 

desetiletích byly vyčísleny v Evropské unii na 100 miliard EUR (Trnka et al., 2017). Suchům 

a regionálním nedostatkům vody se nevyhne ani Česká republika.

V letošním roce 2018 sucho postihlo především jižní a západní Čechy, Vysočinu a severní 

Moravu, což může negativně ovlivnit výnos většiny plodin. Např. jarní sucho na Vysočině 

zkomplikovalo vysetí máku. Na řepku letošní extrémní sucho působilo nepříznivě v období 

kvetení a tvorby semen, kdy dochází k zasychání šešulí, semena se scvrkávají a jsou drobná. 

Nedostatek srážek již od počátku roku, spíše teplá zima bez sněhové pokrývky, nezvykle vysoké 

teploty v dubnu, kdy duben 2018 je jedním ze tří nejteplejších za posledních 50 let, a k tomu 

nedostatek vláhy z loňského roku jsou důvody současného sucha. Navíc k prohloubení vláhového 

deficitu přispívá i absence počasí typického pro jarní období a rychlý nástup vegetace. 

Nejvýraznější vláhový deficit byl v květenu 2018 v případě krajů Moravskoslezského, 

Olomouckého a Jihomoravského, a také ve středních a východních Čechách (www.intersucho.cz). 

Na 1/5 území přesahuje deficit 40 mm a na zlomku plochy (cca 3%) pak 60 mm. Na konci května 

se jádro nedostatku vláhy přesunulo do východních Čech. Současně přetrvávají nesezónně nízké 

průtoky v řadě profilů řek a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými 

hodnotami a to místy i extrémně (www.chmi.cz).

http://www.intersucho.cz/
http://www.chmi.cz/


S ohledem na nemožnost regulace srážkových úhrnů musí být zájem společnosti soustředěn na 

včasnou předpověď sucha a efektivní varování před suchem. Avšak, dopady sucha na zemědělství 

nebude možné řešit bez intervenční podpory státu, účelné dotační politiky a využívání 

zemědělského pojištění se zaměřením na sucho. Míra dopadů také závisí na způsobu vnímání 

rizika sucha zemědělci, která společně s tržními, finančními a technickými možnostmi farmáře 

velmi významně ovlivňuje volbu adaptačních opatření. Množství vody nezbytné k pokrytí 

závlahových potřeb v očekávaných klimatických podmínkách významně poroste a výstavba 

vodních nádrží a rekonstrukce závlahových systémů bude nutností.

Pro shrnutí lze říci, že zemědělské a hydrologické sucho je důsledkem nízkých vstupů do 

hydrologického systému (např. nedostatek srážek, tání sněhu, zavlažování), vysokých výstupů 

(např. vysoká evapotranspirace a lidská spotřeba vody) a omezeného ukládání vody (retenční 

schopnost krajiny, podzemních vod a nádrží). Z toho vyplývá, že lidská činnost ovlivňuje vstupní, 

výstupní a retenční parametry hospodaření s vodou a vede ke změnám šíření sucha. Vzájemná 

provázanost těchto jevů je znázorněna na schématu 1.

Sucho a jeho dopady je velmi rozsáhlé téma, integrující různé obory jako jsou přírodní, 

environmentální, společenské, politické a ekonomické vědy, zemědělství a geografické obory. 

Vzhledem k multidisciplinárnímu přesahu sucha, neexistuje jednoduchá a univerzální metoda pro 

stanovení sucha, ale mění se dle konkrétního požadavku řešitele. Např. při řešení sucha z pohledu 

socioekonomického (migrace, lidské zdraví a na kvalitu života), kdy je sucho důležitý faktor pro 

spuštění migrace obyvatel. Téma masové migrace do Evropy z pohledu nedostatku vody a sucha 

ukazuje aktuální celospolečenská debata. Nedostatek vody a migrace je dokonce tématem 

národních voleb v některých zemích.



Schéma 1: Proces šíření sucha zahrnující přírodní a lidský faktor včetně zpětných vazeb 

v měnícím se klimatu

Schéma 2: Propojení klimatických a růstových modelů

Dopady sucha na výnos zemědělských plodin v ČR

Jeden z dopadů extrémních meteorologických jevů na zemědělství v podmínkách klimatické 

změny je snížení výnosů v nejproduktivnějších oblastech. Výnosy zemědělských plodin v Evropě 

vzrostly o 24–39 %, avšak v posledních dekádách je v některých oblastech patrný pokles růstu 

nebo stagnace výnosů, a to i přes pokrok v oblasti šlechtění. Ačkoliv výnosy všech plodin 

zaznamenávají v ČR vzrůstající trendy, došlo k výraznému nárůstu meziroční variability výnosů. 

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/potopova_8_2018_sucho_a_rostlinna_produkce/schema1.JPG
https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/potopova_8_2018_sucho_a_rostlinna_produkce/schema2.JPG


Na základě hodnocení stability výnosů ozimých a jarní obilnin pro okresy středních Čech, bylo 

dokázáno, že klimatická variabilita ovlivňuje proměnlivost výnosů v současných podmínkách více 

oproti minulosti. U ječmene jarního, ovsa a pšenice jarní převládají ročníky s nízkým výnosem 

nad roky s vysokým výnosem. Byla kvantifikována redukce výnosů u 11 druhů plodin při výskytu 

sucha určité intenzity a citlivostí plodin na jeho kumulativní efekt. Nejtěsnější vazba v případě 

jarních obilnin byla určena při fenofázi kvetení–mléčná zralost a u vinné révy v fenofázi růst 

bobulí (tab. 1). Období s největším podílem sucha na snížení výnosů jak pro jarní obilniny, tak 

i pro ozimé je duben až červen. Avšak, jarní obilniny jsou více zranitelné suchem, než ozimé. 

Znepokojující je i zjištění, že riziko sucha je stále větším problémem během raných fází růstu 

brambor a cukrové řepy.

Tab. 1: Závislost výnosů (r) na kumulaci vláhového deficitu (1–12 měsíce) v průběhu vegetačního 

období (1961–2017)

Plodina Závislost - r Období s největším podílem sucha 

na snížení výnosů

Kumulativní 

interval, měsíce

Jarní obilniny 0,52–0,65 duben–květen–červen 1–3

Ozimé obilniny 0,33–0,60 duben–květen–červen 3–7

Kukuřice 0,43–0,50 červenec–srpen 2–5

Cukrová řepa 0,25–0,50 květen–červen–červenec 1–3

Řepka olejka 0,32–0,40 duben–květen/srpen–září 5–7

Brambory 0,22–0,33 květen–červen–červenec 1–2

Vinná réva 0,10–0,31 červenec 5–10



Rizikové meteorologické jevy ve vztahu k produkci zelenin 

v zelinářských oblastech ČR

Pozitivním výsledkem je, že při pěstování tradičních zelenin (košťálovin, cibulovin a luštěnin) 

v zelinářských oblastech ČR převyšují ročníky s čistým ziskem nad roky s ekonomickou ztrátou. 

Na rozdíl od obilnin, je efekt probíhající klimatické změny při pěstování zelenin častěji pozitivní. 

Zvýhodněny jsou teplomilné druhy a odrůdy, které mohou z této změny do jisté míry profitovat. 

Modely a scénáře budoucího klimatu předpokládají prodloužení délky vegetačního období, avšak 

vážnou hrozbou, která eliminuje pozitivní efekt dřívějšího nástupu vegetačního období, zůstává 

výskyt jarních mrazů. Počet dnů s minimální teplotou pod bodem mrazu na jaře bude ubývat i v 

budoucnosti, ale překvapivě riziko pozdních mrazů paradoxně stoupne. Riziko škod jarními 

mrazy se bude významně zvyšovat díky postupnému oteplování a zkracování zimní sezony. 

Prodlužováním vegetační sezony bude docházet k časnějšímu nástupu vegetace, než tomu bylo 

v minulosti. Na jedné straně toto umožní efektivní využití zimní vláhy a porosty budou mít šanci 

uniknout jarnímu suchu, na straně druhé budou porosty ve vegetaci vystaveny riziku (zvláště 

vinice, ovocné dřeviny) jarních mrazíků. Z pohledu produkce polních zelenin zůstávají pozdní 

jarní mrazy rizikovým faktorem, avšak míra rizika klesá (10 %). Tyto pozitivní zprávy je přesto 

nutné vnímat v perspektivě dalších jevů, jako pravděpodobnost výskytu extrémních 

meteorologických událostí (především sucha), které mohou nepříznivě ovlivnit ekonomiku 

pěstovaní zelenin.

Upozorňujeme na nárůst variability faktorů prostředí a možnost výskytu i vice negativních situací 

v jednom vegetačním období u zelenin. Byl zkoumán vliv četnosti bezesrážkových dnů, sucha 

a počet dnů v suché periodě, intenzivní srážky, počet dnů v horké vlně v citlivých fázích růstu 

v souvislosti se ztrátou výnosu košťálovin, cibulovin, luštěnin, plodové a kořenové zeleniny. 

Výsledky použitých modelů ukazují, že k poklesu výnosů kořenové zeleniny došlo v důsledku 

nárůstu četnosti bezesrážkových dnů a počtu dnů v horké vlně. Košťáloviny jsou v ČR často 

zavlažovány, ale zavlažování pouze zmírní následky sucha. Velkou variabilitu výnosu cibulovin 

je možné vysvětlit sucho-teplotním stresem, což je odrazem nejčastěji bezzávlahových technologií 

pěstování cibule v ČR. Při pěstování luštěnin je v důsledku jejich krátké vegetační doby riziko 

vzniku četných stresů nejnižší, ale sucha i přesto zůstávají dominantním stresovým faktorem 

(Potopová a kol. 2017a).



Proč a jak využíváme v zemědělském výzkumu klimatické 

modely?

Propojení nejnovějších klimatických modelů s růstovými modely nové generace jako moderní 

nástroj umožňující analyzovat dopady změny klimatu na výnos zemědělských plodin (schéma. 2a, 

b). Avšak, musíme vzít v úvahu, že simulace růstových modelů nikdy nemohou být 100% 

odrazem reality. Růstový model zkoumá vliv variability počasí či klimatu na simulované procesy 

růsty a vývoj výnosových parametrů (Potop a Tűrkott, 2014, Potopová a kol. 2017b).

Tento nástroj vede k zrychlení implementace nově vyvinutých modelů ve světě a k testování 

vlastních postupů pomocí experimentální činnosti. To pak nabízí konkrétní adaptační opatření. 

V zemědělské praxi tyto výstupy napomáhají farmářům při odhadu výnosů, vlivu různých faktorů 

na výnos, rozšiřování sortimentu druhů a odrůd.

Na katedře jsou realizovány dlouhodobé polní pokusy zaměřené na ověření a kalibraci růstového 

modelu pro modelování výnosových parametrů teplomilných zelenin při měnících se klimatických 

podmínkách v Polabí. Úloha růstových modelů aplikovaných na produkci zelenin v ČR má však 

trochu jinou úlohu. Jde zde především o odhad stability výnosů a možnost rozšíření, v našem 

případě teplomilných zelenin, do nových areálů jejich rentabilního pěstování. Byla simulovaná 

změna výnosů jako funkce lokální teplotní změny. Dynamický model CROPGRO-Tomato 

umožní lépe porozumět souvislostem týkajících se extrémních teplot a mechanizmu jejich účinku, 

a také pomůže objasnit interakce mezi prahovými teplotami a koncentrací CO2 a prahovými 

teplotami a vláhovými poměry (sucho, vlhko). Jsou zde hodnoceny lokálně specifické podmínky 

v Polabí z hlediska tzv. potenciálního výnosu rajčat a jejich rozdílu vzhledem k průměrným 

reálným výnosům na úrovni farem. Byly simulovány očekávané průměrné úrovně výnosů, změna 

variability výnosů a změna termínu výsadby dvou tyčkových hybridních odrůd (Thomas F1 

a Palava F1) se zohledněním vlivu změny zvýšené koncentrace CO2 a bez započítání přímého 

vlivu CO2 na dvou lokalitách (Mochov - zelinářská oblast a Praha Suchdol - okrajová zelinářská 

oblast). Např. na obou pokusných lokalitách se vegetační období rajčat v roce 2016 vyznačovalo 

vysokými teplotami spojenými s vlnami veder (graf 1, 2). V obdobích s vysokou sumou 

globálního záření (bezoblačné dny) a vysokou teplotou vzduchu docházelo k fyziologickému 

poškození pletiv plodů rajčat (obr. 1a, b, c). Na osluněných stranách plodů se vytvářely nekrotické 

skvrny a plody byly zcela znehodnoceny. Vysoké teploty měly také za následek snížený příjem 



vápníku rostlinami, což se projevilo tvorbou nekrotických skvrn na špičkách plodů (Tűrkott a kol. 

2017). K praskání plodů docházelo převážně na lokalitě Praha Suchdol, kde bylo nerovnoměrné 

rozložení srážek a horké vlny byly doprovázeny silnými dešti (obr. 1 c). Při porovnávání výsledků 

simulace se zvýšením CO2 s daty z polního pokusu byly největší rozdíly zaznamenány v obdobích 

s kombinovaným stresem (teplo a sucho). V takových situacích model nadhodnocoval výsledek 

v porovnání s polním pokusem. To znamená, že v obdobích s teplotními a srážkovými 

anomáliemi a nárůstem koncentrace CO2 model odhaduje vyšší plodnost rajčat. Tento pozitivní

efekt převyšuje negativní působení zvýšené teploty vzduchu a variability srážek (při aplikace 

závlah). Dále sklizňová zralost plodů rajčat nastává o 10–15 dní dříve na obou lokalitách. To je 

způsobeno vyšší průměrnou teplotou vzduchu, vyššími průměry teplotních extrémů a vyššími 

úhrny srážek. Avšak simulujeme-li navýšení pro rajčata optimální teploty vzduchu, dochází při 

teplotách nad 29,0 °C k redukci násady plodů až na 10 % v porovnání s růstem rostlin při teplotě 

25,0 °C.

Graf 1: Průběh počasí ve vegetaci rajčat ne lokalitě Suchdol v roce 2016



Graf 2: Průběh počasí ve vegetaci rajčat ne lokalitě Mochov v roce 2016





Obr. 1: Vliv vysokých teplot na plody rajčat – a) odrůdy, b) nektrotické skvrny, c) praskání plodů, 

d) bez poškození

Závěr

Hlavní výsledky lze shrnout následovně:

 Bez ohledu na scénáře růstu teploty a na úspěšnost úsilí zmírnění klimatické změny, se 

budou dopady změny klimatu v příštích desetiletích zvyšovat, a to z důvodu setrvačnosti 

efektu skleníkových plynů. 

 Výnos zelenin se v podmínkách ČR bude při většině kombinací klimatických a emisních 

scénářů pravděpodobně zvyšovat a společně s využitím šetrné agrotechniky a závlah bude 

možné dosáhnout stabilní a rentabilní produkce. 

 Avšak v případě naplnění sušších scénářů změny klimatu bude velmi komplikované 

udržet v nejteplejších oblastech ČR současnou úroveň průměrných výnosů u košťálové 

a kořenové zeleniny. Budoucí proměny klimatických podmínek v oblasti Polabí povedou 

k vytvoření vhodných podmínek pro efektivní pěstování teplomilných zelenin, a to za 

současnými hranicemi jejich rentabilního pěstování.



5) Hrách - pomocná plodina v ozimé pšenici

Systémy využívající souběžné pěstování dvou a více plodin na pozemku nejsou z historického 

hlediska nic nového. Jejich využití vždy bylo spojeno s potřebou řešení aktuálních problémů 

zemědělské výroby. Zásadním způsobem se v nich odráží míra poznání vzájemných vztahů mezi 

organizmy a vývoj nových technologických postupů.

Pěstování dvou a více plodin společně

Cílené vzájemné pěstování dvou a více plodin na daném pozemku vychází z jednostranného či 

oboustranného synergického působení jedné či více plodin na druhou, nebo mezi sebou. 

Vzájemné interakce však nejsou dány přímým působením ale i působením nepřímým. Obou 

efektů je následně využíváno v rámci pěstebních technologií polních plodin. Přímý pozitivní efekt 

může vycházet ze vzájemné pozitivní komunikace rostlin na úrovni nadzemní a podzemní 

biomasy, poskytování si jednostranné či oboustranné mechanické opory apod. Z nepřímých efektů 

se jedná o vliv jedné rostliny na zlepšení podmínek pro růst druhé na základě zvýšení druhového 

spektra půdní mikroflóry spojeného s nárůstem dostupnosti živin, odbouráváním meziproduktů 

rozkladů chemických látek apod. Dalším případem je omezení tlaku chorob a škůdců, včetně 

plevelů, na základě ztížení selekčního výběru rostliny škodlivým organizmem, negativního 

působení na jeho vývoj, včetně podpory rozvoje užitečných organizmů, které přispívají 

k potlačení těch škodlivých. Opomenout nelze ani vliv na půdní vlastnosti z hlediska změny 

fyzikálních a chemických vlastností, včetně struktury půdy.

Zásadní roli hraje vnímání působení rostliny jednoho druhu na druh druhý v době jejich 

souběžného růstu ve vztahu k růstovým fázím, ale zároveň i po přirozeném či cíleném ukončení 

její vegetace. Odumřelá nadzemní a podzemní biomasa opět působí přímo a nepřímo nejen na 

okolní rostliny, ale i na půdu, mikroklima porostu apod.

Hlavní a pomocné plodiny

Za pomocné plodiny lze považovat ty, které nějakým přímým a nepřímým účinkem pozitivně 

ovlivňují vývoj hlavní plodiny. Určitým způsobem se jedná o cílené pěstování meziplodin, nebo 

směsných plodin. Z hlediska vzájemného růstu na stanovišti lze rozlišit následující postupy:



 souběžné založení a pěstování hlavní plodiny a pomocné plodiny, kdy obě plodiny jsou 

zdrojem produkce;

 souběžné založení hlavní a pomocné plodiny, jejíž vegetace je ukončena před sklizní 

hlavní plodiny (mechanické umrtvení, vymrznutí či chemická regulace);

 založení hlavní plodiny do živého či čerstvě umrtveného porostu pomocné plodiny, 

pomocná plodina postupně odumírá v důsledku mechanického poškození, či je chemicky 

umrtvena;

 založení pomocné plodiny v druhé polovině vegetace hlavní plodiny, kde se využívá 

pozitivního synergického efektu obou plodin.

Pomocné plodiny - luskoviny

V rámci pomocných plodin jsou často využívány luskoviny. Jejich uplatnění jako pomocných 

plodin je jednoznačně dáno dobrou znalostí biologie, dostupností rozdílných druhů zavedených do 

kultury, u hrachů širokou nabídkou forem a typů, včetně dynamiky růstu, znalostmi o chemickém 

složení biomasy s nízkým rizikem negativního vlivu na ostatní kulturní druhy apod.

Přímá funkce luskovin jako pomocných plodin během růstu spočívá ve zvýšení dostupnosti 

fosforu pro okolní rostliny a ve stabilizaci mikrobních společenstev. Po odumření biomasa 

vyznačující se úzkým poměrem C:N dobře podléhá biologické degradaci a představuje tak zdroj 

dusíku a přístupného fosforu. Na počátku vývoje se rostliny vyznačují pomalejší dynamikou 

tvorby nadzemní biomasy, což snižuje rizika konkurence luskovin vůči druhé plodině, ale i vůči 

plevelům. V počátcích růstu se vyznačují úzkým poměrem mezi produkcí nadzemní a podzemní 

biomasy. To znamená, že dochází k intenzivnímu rozvoji kořenového systému v horní vrstvě 

půdy, včetně produkce podzemní biomasy. Efekt prokořenění půdy se následně projevuje i po 

umrtvení rostlin, kdy biomasa kořenů je nejen zdrojem potravy pro půdní mikroflóru a po 

rozkladu zdrojem živin pro ostatní rostliny, ale po rozpadu přispívá rovněž k tvorbě porézního 

systému, a to i v kategorii makropórů, a půdní struktury. Intenzivní tvorba podzemní biomasy na

začátku vývoje porostů je základem efektivního působení luskovin i při jejich časnějším umrtvení. 

Dobrá pokryvnost půdy a vyšší habitus, např. u hrachů a bobu, omezuje degradační procesy horní 

vrstvy půdy.



Polní pokusy

Na základě výše uvedených skutečností byl v rámci polních experimentů ověřován vliv ozimých 

a jarních forem hrachu setého a rolního využitých jako pomocných plodin na výnosy ozimé 

pšenice. Pokusy probíhaly v hospodářském roce 2016/17 na lokalitě Budihostice (střední Čechy, 

GPS: 50°19'2.723"N, 14°15'7.999"E). V rámci experimentů byly ověřovány 3 odrůdy ozimé 

pšenice (Julie, Penelope a Turandot). Pomocnou plodinu byly ozimá forma hrachu setého (odrůda 

Aviron, úponkový typ) a jarní forma, odrůda Protecta (listový typ). Dále byla ověřována ozimá 

forma hrachu rolního Akrta a forma jarní, odrůda Arvika. Tabulka 1 dokumentuje jednotlivé 

pokusné varianty a počty rostlin na pokusných plochách.

Porosty byly založeny secím strojem Falcon firmy Farmet se dvěma zásobníky na osivo (obr. 1), 

který umožňuje výsev dvou plodin ob řádek, kdy rozteč mezi diskovými botkami je 125 mm, 

mezi řádky téže plodiny poté 250 mm. Předplodinou byla ozimá řepka, základním zpracováním 

půdy byla orba, po níž následovala předseťová příprava.

Struktura porostů ozimé pšenice byla dána roztečí řádků 250 mm. Z tohoto důvodu byly na 

většině pokusných ploch ověřovány nižší výsevky pšenice, aby byla omezena konkurence rostlin 

v řádku. Cílem pokusů bylo založit porosty, jejichž počet rostlin na jednotku plochy nepřesáhne 

hodnotu 200 rostlin na m2 (tab. 1), mimo variant 11 a 13. Z důvodu předpokládaného nižšího 

hnojení minerálním dusíkem během vegetace, a tedy i rizika redukce odnoží v pozdější fázi růstu, 

neklesaly počty rostlin pod hodnotu 150 rostlin na m2. U hrachů se výsevky pohybovaly od 40 do 

140 kg/ha. V rámci dvou variant byl výsevek hrachů postaven na výsevu směsi osiva jarní 

a ozimé formy hrachu setého (varianta 4, 40 kg/ha Aviron + 40 kg/ha Protecta) a u varianty 9 byla 

použita směs odrůd hrachu rolního Arkta + Arvika (40 + 40 kg/ha). Důvodem ověřování jarních 

forem hrachu byla jejich rychlejší růstová dynamika po zasetí ve srovnání s ozimými formami.

Porosty nebyly na podzim hnojeny. Na jaře (20. 2. 2017) byly přihnojeny dávkou minerálního 

dusíku ve výši 55 kg/ha (LAV 27,5). Regulace přezimujících rostlin hrachu byla provedena při 

postemergentní aplikaci herbicidu 12. 4. 2017 (Starane Forte 0,33 l/ha + Biplay SX 40 g/ha). 

Další přihnojení již nebylo u hodnocených porostů během vegetace provedeno. Ošetření porostů 

proti dalším škodlivým činitelům proběhlo standardním způsobem.



Obr. 1: Založení porostů ozimé pšenice se současným výsevem hrachu ob meziřádek 26. 9. 2016 

secím strojem Falcon pro výsev dvou druhů plodin ob botku

Obr. 2: Stav porostů 11. 11. 2016, odrůda pšenice ozimé Julie s hrachem setým Aviron (vlevo) 

a tatáž odrůda s hrachem rolním Arkta (vpravo)

Obr. 3: Stav porostů 21. 3. 2017, vlevo rostliny hrachu setého Aviron, uprostřed rostliny hrachu 

rolního Arkta, vpravo porost pšenice ozimé Julie s hrachem rolním Arkta
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https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/brant_3_2018_hrach_jako_pomocna_plodina/2.JPG
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Obr. 4: Stav porostů ozimé pšenice vysetých do řádků 250 mm, které byly založeny s ozimou 

formou hrachu rolního, jako pomocnou plodinou, zleva Julie, Penelope a Turandot (4. 7. 2017)

Hodnocení porostů

Na podzim bylo provedeno hodnocení stavu porostů. Sledována byla průměrná suchá hmotnost 

nadzemní biomasy ozimé pšenice a hrachů. Zároveň byl stanoven počet rostlin na jednotku 

plochy. Počty rostlin hrachu na jednotu plochy při podzimním hodnocení 4. 11. 2016 

dokumentuje tabulka 1.

V tabulce 2 je uvedena průměrná suchá hmotnost rostliny pšenice ozimé a hrachů na hodnocených 

variantách. Mezi hmotností rostlin nebyly prokázány statisticky průkazné rozdíly. Obdobně tomu 

bylo i rostlin hrachu. Celková produkce nadzemní suché biomasy hrachů v tunách na ha je 

uvedena v tabulce 2. Celková produkce suché nadzemní biomasy hrachu (t/ha) na podzim 

samozřejmě pozitivně korelovala s počtem rostlin hrachu na jednotku plochy. Vyšší produkce 

biomasy hrachu byla stanovena na plochách osetých hrachem rolním (Arkta) ve srovnání 

s plochami osetými hrachem setým (Aviron). Vývoj hrachů v porostech pšenice dokumentuje 

obrázek 2.

Další hodnocení porostů proběhlo na jaře 21. 3. 2017, stav porostů dokumentuje obrázek 3. 

Sledován byl počet rostlin pšenice a hrachů na jednotku plochy (tab. 1), hmotnost suché 

nadzemní biomasy pšenice na jednotku plochy, hmotnost suché nadzemní a podzemní biomasy 

hrachů a celková produkce suché hmotnosti hrachů (tab. 3). Celková produkce suché biomasy 

hrachů se na začátku vegetace pohybovala v rozmezí 57 až 221 kg na ha (tab. 4). Podrobné 

analýzy hodnotící rozdíly mezi průměrnou suchou hmotností rostliny pšenice ozimé a počtem 

odnoží na rostlině na hodnocených variantách byly provedeny u odrůdy Julie (varianty 1–9, tab. 

4). Rozdíly mezi průměrnou suchou hmotností nadzemní biomasy rostliny a počtem odnoží na 

rostlině byly statisticky průkazné. Nejnižší průměrná suchá hmotnost rostliny a nejnižší počet 

https://www.agromanual.cz/data/web/clanky/_2018/brant_3_2018_hrach_jako_pomocna_plodina/4.JPG


odnoží na rostlině byly prokázány na variantě 5, kde nebyl proveden výsev hrachu do porostu 

pšenice.

Mezi suchou hmotností rostliny pšenice ozimé a počtem odnoží byla potvrzena pozitivní korelace. 

Graf 1 dokládá závislost mezi průměrnou suchou hmotností rostliny a počtem odnoží u odrůdy 

Julie vycházející z hodnocení provedeném 21. 3. 2017, hodnoceno bylo 350 rostlin. Mezní 

hodnoty počtu odnoží jsou ohraničeny minimálním a maximálním počtem stanoveným na 

sledovaných rostlinách.

Dalším faktorem, který má samozřejmě vliv na odnožování rostliny je počet jedinců na jednotku 

plochy. Zde však platí negativní korelace (graf 2). Tato závislost byla opět hodnocená na plochách 

s odrůdou Julie. Výsledky samozřejmě potvrzují pozitivní vliv snížení výsevku na odnožování 

rostlin, ale další skutečností je nárůst hmotnosti rostliny, který je určitě spojen s vyšším odběrem 

živin jedincem.

V tabulce 5 jsou vedeny parametry výnosových prvků stanovených v termínu sklizně porostů 20. 

7. 2017. Stav porostů ozimé pšenice před sklizní dokumentuje obrázek 4. Hodnoty počtu klasů 

u sledovaných porostů na m2 byly odlišné v závislosti na odrůdě, obdobně jako hodnoty objemové 

hmotnosti. Výnos zrna vykazoval nejtěsnější pozitivní korelaci s HTZ. Výnosy zrna u pšenice 

ozimé se na hodnocených plochách pohybovaly v rozmezí 6,9 až 8,3 t/ha.

Otázkou však zůstává, zda využití hrachu jako pomocné plodiny mělo vliv na výnos zrna. Tato 

skutečnost byla ověřována opět na plochách osetých odrůdou Julie. Kontrolní variantu 

představoval porost pšenice bez výsevu hrachu. Nižší výnosy byly ve srovnání s kontrolou 

stanoveny na plochách s ozimým hrachem setým (Aviron). Plochy s vysetou Arktou (čisté 

výsevy) vykazovaly výnos vyšší (tab. 5).

Graf 3 dokumentuje pozitivní korelaci mezi výnosem zrna a počtem rostlin hrachu na jaře na 

jednotku plochy. Vyšší počty rostlin hrachů byly stanoveny právě na plochách s Arktou. Na 

základě stanovení regresní funkce, vykazovaly vůči kontrole vyšší výnos porosty, kde počet 

rostlin hrachu byl roven či vyšší než 64 kusů na 1 m2. Další roli zde mohla hrát i růstová 

dynamika rostlin, která je vyšší u Arkty, vůči Avironu. Pozitivní korelace byla stanovena i mezi 

výší výnosu zrna u odrůdy Julie ve vztahu k produkci nadzemní, podzemní a celkové biomasy 

hrachů před herbicidním umrtvením na jaře (tab. 6). Nejtěsnější korelace byla stanovena mezi 

produkcí podzemní biomasy hrachů a výnosem pšenice. Vliv kořenového systému však nelze 



spojovat jen se samotnou produkcí biomasy a následným uvolněním živin z biomasy, která je 

uložena v půdě, ale také s působením kořenů na půdní vlastnosti a s funkcí rostlinných 

společenstev.

Graf 1: Závislost mezi průměrnou suchou hmotností rostliny a počtem odnoží u odrůdy Julie 

stanovená 21. 3. 2017, hodnoceno bylo 350 rostlin



Graf 2: Závislost mezi průměrným počtem rostlin na jednotku plochy (kusy/m2) a počtem odnoží 

u odrůdy Julie stanovený 21. 3. 2017

Graf 3: Závislost mezi průměrným počtem rostlin na jednotku plochy (21. 3. 2017) a výnosem 

zrna (20. 7. 2017); hodnoceny byly plochy s čistým výsevem ozimých odrůd hrachu



Tab. 1: Popis pokusných variant založených 26. 9. 2016 a počty rostlin ozimé pšenice na jednotku 

plochy po přezimování a počty rostlin hrachu na jednotku plochy před nástupem zimy a po 

přezimování na lokalitě Budihostice

Pšenice ozimá Hrách setý* a hrách rolní (peluška)**Var.

odrůda počet 

rostlin 

21. 3. 2017 

(kusy/m2)

ozimá forma 

(výsev 

v kg/ha)

jarní forma 

(výsev 

v kg/ha)

počet 

rostlin 4. 

11. 2017 

(kusy/m2)

počet 

rostlin 21. 

3. 2017 

(kusy/m2)

1 Julie 186,0 Aviron* (40) 35,2 38,0

2 Julie 168,0 Aviron* (80) 26,4 43,0

3 Julie 130,0 Aviron* (80) 34,4 45,0

4 Julie 160,0 Aviron* (80) Protecta* 

(40)

28,8 35,0

5 Julie 174,0 bez výsevu 

hrachu

6 Julie 194,0 Arkta** (80) 68,8 65,0

7 Julie 86,0 Arkta** (70) 65,6 65,0

8 Julie 208,0 Arkta** (110) 96,8 94,0



9 Julie 192,0 Arkta** (40) Arvika** 

(40)

48,0 39,0

10 Penelope 190,0 Arkta** (80) 68,8 47,0

11 Penelope 372,0 Arkta** (70) 45,6 60,0

12 Turandot 206,0 Arkta** (80) 64,0 53,0

13 Turandot 268,0 Arkta** (70) 48,0 58,0

14 Turandot 200,0 Arkta** (140) 109,6 83,0

Tab. 2: Průměrná suchá hmotnost nadzemní biomasy rostliny ozimé pšenice a luskovin a celková 

produkce suché nadzemní biomasy hrachu při podzimním hodnocení porostů 4. 11. 2016 na 

lokalitě Budihostice

Var. Pšenice 

ozimá

Hrách setý 

a rolní

Průměrná suchá 

hmotnost 

nadzemní 

biomasy rostliny 

pšenice (g)

Průměrná suchá 

hmotnost 

nadzemní 

biomasy rostliny 

hrachu (g)

Průměrná 

produkce 

suché 

nadzemní 

biomasy 

hrachů (t/ha)

1 Julie Aviron 0,061 0,076 0,027

2 Julie Aviron 0,054 0,090 0,024

3 Julie Aviron 0,047 0,110 0,038



4 Julie Aviron + 

Protecta

0,052 0,073 0,021

5 Julie 0,051

6 Julie Arkta 0,054 0,067 0,046

7 Julie Arkta 0,052 0,089 0,058

8 Julie Arkta 0,058 0,080 0,078

9 Julie Arkta + 

Arvika

0,065 0,074 0,036

10 Penelope Arkta 0,058 0,119 0,082

11 Penelope Arkta 0,056 0,086 0,039

12 Turandot Arkta 0,063 0,069 0,044

13 Turandot Arkta 0,062 0,076 0,037

14 Turandot Arkta 0,071 0,135 0,148

Tab. 3: Průměrná hmotnost suché nadzemní a podzemní biomasy a celková produkce suché 

hmotnosti hrachů 21. 3. 2017 na hodnocených variantách na lokalitě Budihostice

Var. Pšenice 

ozimá

Hmotnost 

nadzemní biomasy 

Hmotnost podzemní 

biomasy hrachu 

Hmotnost celkové 

biomasy hrachu 



hrachu (t/ha) (t/ha) (t/ha)

1 Julie 0,057 0,014 0,072

2 Julie 0,064 0,016 0,081

3 Julie 0,056 0,014 0,070

4 Julie 0,045 0,011 0,057

5 Julie

6 Julie 0,069 0,028 0,096

7 Julie 0,075 0,030 0,105

8 Julie 0,157 0,064 0,221

9 Julie 0,057 0,023 0,080

10 Penelope 0,065 0,026 0,091

11 Penelope 0,104 0,042 0,146

12 Turandot 0,068 0,028 0,095

13 Turandot 0,094 0,038 0,132

14 Turandot 0,089 0,036 0,125



Tab. 4: Průměrná suchá hmotnost nadzemní biomasy rostliny pšenice a průměrný počet odnoží na 

rostlině na variantách osetých odrůdou Julie, 21. 3. 2017 (odlišné indexy v rámci sloupců 

dokumentují statisticky průkaznou diferenci mezi průměry ; P-value 0,05, ANOVA)

Var. Pšenice 

ozimá

Nadzemní suchá hmotnost 

rostliny (g)

Počet odnoží na rostlině (kusy)

1 Julie 0,287 bc 7,5 bc

2 Julie 0,271 abc 7,4 bc

3 Julie 0,200 a 5,2 a

4 Julie 0,202 ab 5,5 ab

5 Julie 0,197 a 4,9 a

6 Julie 0,218 ab 5,4 a

7 Julie 0,331 c 8,3 c

8 Julie 0,202 ab 5,8 ab

9 Julie 0,317 c 7,8 c

Tab. 5: Hodnoty výnosotvorných prvků na hodnocených plochách v termínu sklizně porostů 20. 7. 

2017 (odlišné indexy v rámci sloupců dokumentují statisticky průkaznou diferenci mezi průměry 

v rámci odrůdy, P-value 0,05; ANOVA)

Var. Pšenice Hrách setý Počet Objemová HTZ (g) Výnos zrna 



ozimá a rolní klasů 

na 1 m2

(kusy)

hmotnost (g/l) (t/ha, 100% 

sušina a čistota)

1 Julie Aviron 478 805,8 ab 47,2 a 6,923 a

2 Julie Aviron 451 807,5 ab 48,3 a 6,985 a

3 Julie Aviron 412 796,2 a 47,8 a 7,041 a

4 Julie Aviron + 

Protecta

452 803,5 ab 48,2 a 7,244 a

5 Julie 454 807,3 ab 49,7 a 7,582 ab

6 Julie Arkta 464 806,3 ab 49,4 a 7,702 ab

7 Julie Arkta 458 799,3 ab 49,4 a 7,687 ab

8 Julie Arkta 491 808,6 b 49,3 a 8,250 b

9 Julie Arkta + 

Arvika

480 802,4 ab 47,4 a 7,379 a

10 Penelope Arkta 536 787,3 a 44,7 a 7,492 a

11 Penelope Arkta 530 794,1 a 44,5 a 8,087 a

12 Turandot Arkta 476 798,5 a 53,5 a 7,714 a



13 Turandot Arkta 519 795,7 a 53,2 a 7,929 a

14 Turandot Arkta 473 803,6 a 53,3 a 8,005 a

Tab. 6: Závislost mezi produkcí suché nadzemní, podzemní a celkové biomasy hrachů na 

plochách osetých odrůdou Julie před umrtvením porostu (21. 3. 2017) a výnosem zrna (20. 7. 

2017), hodnoceny byly plochy s čistým výsevem ozimých odrůd hrachu

Nezávisle proměnná X Model Koeficient 

korelace

Hladina 

významnosti

Hmotnost nadzemní biomasy 

hrachu (X, t/ha)

výnos zrna (t/ha) = 

6,50477 + 11,6329*X

0,842 95 %

Hmotnost podzemní biomasy 

hrachu (X, t/ha)

výnos zrna (t/ha)  = 

6,70042 + 26,2648*X

0,938 95 %

Hmotnost celkové biomasy 

hrachu (X, t/ha)

výnos zrna (t/ha) = 

6,55326 + 8,16976*X

0,878 95 %

Srovnání s konvenční technologií

Z hlediska posouzení produktivity, ale i ekonomiky, ověřovaných systémů zakládání porostů 

pšenice do řádků s roztečí 250 mm s využitím hrachů jako pomocné plodiny je možné provést 

jejich srovnání se souběžně pěstovanou plochou ozimé pšenice konvenční technologií. Vedle 

pokusných ploch byl založen porost ozimé pšenice odrůdy Genius. Výsev byl proveden ve stejný 

den, jako u pokusných parcel. Porosty byly založeny do řádků 125 mm. Kromě výživy rostlin, 

byly na této ploše všechna agrotechnická opatření shodná. Celková dávka minerálního dusíku 

u konvenčně založených porostů činila 200 kg/ha.

V termínu sklizně (20. 7. 2017) činil počet rostlin 296 kusů na 1 m2 a počet klasů byl 429 kusů na 

1 m2. Výrazně nižší byly stanovené hodnoty objemové hmotnosti, ty dosahovaly 796 g/l, ale 



i HTZ 37,7 g. Celkový průměrný výnos na konvenční variantě dosáhl hodnoty 7,380 t/ha. Výnos 

zrna byl na pokusných plochách obdobný, ale i vyšší než na konvenční ploše. Nižší výsevné 

množství pšenice ozimé na pokusných plochách ve srovnání s konvenčním způsobem je spojeno 

se snížením nákladů na osivo.

Cena osiva hrachu, kde maximální výsevek činil 140 kg/ha, jednoznačně nepřekročila náklady 

spojené s aplikací 145 kg N na ha, o které bylo navýšeno hnojení u konvenční varianty.

Závěry

Provedené experimenty prokázaly možnost reálného využití hrachů jako pomocné plodiny 

v ozimé pšenici. Dále zle z výsledků vyvodit následující závěry:

 Jako pomocné plodiny je potřebné volit ozimé formy hrachů, které se ještě v jarním 

období z důvodu přezimování vyznačují tvorbou biomasy.

 Na základě pozitivní korelace mezi počtem rostlin hrachu na jednotku plochy, či produkcí 

biomasy hrachu na plochu, na výnos je potřebné zajistit maximální vzcházivost rostlin 

hrachu a při výsevu respektovat biologické vlastnosti osiva, které se u hrachů může 

vyznačovat nižší klíčivostí.

 Jako vhodnější se jeví využití ozimého hrachu rolního, protože vykazuje vyšší hodnoty 

dynamiky růstu ve srovnání s ozimými formami hrachu setého.

 Výhodou hrachu rolního z hlediska hloubky setí může být i menší velikost osiva vůči 

některým odrůdám hrachu setého.

 Herbicidní regulace hrachů v porostech obilnin je technicky dobře zvládnutelná.

 Z hlediska struktury porostu ozimé pšenice lze za zcela vyhovující považovat rozteč řádků 

250 mm.

 Založení porostů ozimé pšenice s hrachem, jako pomocnou plodinou, se jednoznačně 

podmíněno uložením osiva hrachu do půdy pomocí secí botky. Kvalitní zasetí hrachu je 

zárukou dobrého vzejití porostu a tím i dosažením vysoké produkce podzemní a nadzemní 

biomasy.



6) Precizní zemědělství přispívá k ochraně přírody i zdrojů 
vody

Zemědělci, kteří využívají dotace EU, si stěžují na náročné papírování a kontroly. Připomíná 

to portál businessinfo.cz., s tím, že Evropská komise proto zkoumá možnost využití 

moderních technologií a satelitů, které by mohly pomoci jak farmářům, tak i úřadům.

V současné době jsou totiž zemědělci kontrolováni osobními inspekcemi. Ty by ale mohl být 

v následujících letech postupně nahrazovány moderními technologiemi, a to dokonce těmi 

vesmírnými. Komise v této souvislosti hovoří zejména o družicích Sentinel, které jsou 

součástí evropského programu pozorování planety Země známého jako Copernicus. „Klasické 

inspekce přímo na místě mohou být v blízké budoucnosti zcela nahrazeny monitorováním 

pozemků prostřednictvím dat ze Sentinelu,“ uvádí Komise pro EurActiv.com. Program 

Copernicus byl původně navržen proto, aby podporoval plnění evropských politik včetně té 

zemědělské. Je tedy schopen sbírat data o půdě, krajině a přírodním bohatství, a přispívá tím 

takzvanému preciznímu zemědělství.

Precizní zemědělství spočívá v tom, že za pomoci moderních technologií jsou zkoumány 

vlastnosti zemědělského pozemku. Z nových poznatků pak mohou zemědělci lépe určit, kdy a 

kde přesně mají sázet určité druhy plodiny, či jak často je zavlažovat a hnojit, aby ušetřili 

prostředky i čas. Spojení vesmírných satelitů se zemědělstvím sice může budit u tradičních 

farmářů nedůvěru, podle Milana Kroulíka z Centra precizního zemědělství je však Česká 

republika pro zavádění moderních technologií velmi vhodná. „Zemědělci jsou dnes vystaveni 

kontrolám, musejí vypisovat dokumenty a vše dokazovat. Precizní zemědělství se svými 

senzory a technologiemi by jim mělo tuto administrativu ulehčit,“ vysvětluje EurActivu 

odborník na moderní zemědělské technologie.

České zemědělské podniky jsou přitom mnohem rozsáhlejší, než kdekoli jinde v Evropě. 

Větší výměra polí pak znamená i více úspor a zisků, které mohou moderní technologie 

zemědělcům přinést. Kroulík však upozorňuje, že precizní zemědělství stále čelí několika 

administrativním problémům. Jedná se zejména o slabou výměnu dat a jejich zpracovávání, 

kde musí výzkumná centra ještě pracovat.

Satelitní monitorování pozemků však není jedinou výhodou, kterou moderní technologie do 

zemědělství přináší. Precizní zemědělství totiž podle jeho podporovatelů umožňuje 

vypěstovat více plodin z méně zdrojů, a tím i snížit dopad zemědělské činnosti na životní 



prostředí. Ochrana přírody je tedy jedním z dalších motivů, proč Evropská komise precizní 

zemědělství podporuje a chce jej zahrnout do nové společné zemědělské politiky po roce 

2020. „S pomocí dat, senzorů a umělé inteligence můžeme efektivněji využívat vodu. Pomůže 

to farmářům zvýšit ekonomické zisky i přínos životnímu prostředí,“ říká eurokomisař pro 

zemědělství Phil Hogan. Hogan také chystá spustit volně přístupnou internetovou platformu, 

která poskytne zemědělcům detailní informace o růstu a stavu jejich plodin. Pomůže jim to 

nejen účinněji používat vodu, ale také hnojiva.

Kritici precizního zemědělství ale namítají, že moderní technologie jsou dostupné pouze

velkým podnikům, a nikoli drobným živnostníkům. Třetina evropských zemědělců je navíc 

starších 65 let a nemají dostatečné digitální znalosti, aby systémy mohli začít používat. Jak ale 

zdůrazňuje české Centrum precizního zemědělství, které přispívá do vývoje moderních 

technologií v Evropě, mobilní a výpočetní technika může nalákat k zemědělství mladé lidi. 

Generační problém se totiž týká i Česka, kde lidé mladší 35 let tvoří jen 4,6 % z celkového 

počtu zemědělských podnikatelů.



Centrum precizního zemědělství je dlouhodobě využívaný pojem pro moderní přístupy hospodaření v 
rostlinné i živočišné výrobě, které respektují přirozenou variabilitu výrobního prostředí a snaží se na 
ni reagovat.
Ukazuje se však, že technický pokrok v oblasti navigací, senzoriky, elektroniky, informačních 
technologií, přenosu, uchování, zpraconání a interpretace dat přesahuje možnosti jednotlivců nebo i 
jednotlivých podniků na efektivní využití těchto informací a tím i potenciálu vlastní myšlenky 
precizního zemědělství.
Precizní zemědělství je typicky mezioborovou disciplinou, která v sobě musí efektivně skloubit 
myšlení nejmodernějších poznatků z technických, biologických a ekonomických věd.
I z těchto důvodů tato již více jak 20 let stará myšlenka není do praxe zavedena tak, jak se na začátku 
rozvoje precizního zemědělství předpokládalo.
Mnohé z problémů mezi technickou a biologickou stránkou precizního zemědělství bylo podceněno a 
ukázalo se během vývoje být daleko hubšími, než se původně předpokládalo. 
Proto se v praxi používají běžně pouze některé prvky tohoto původně komplexního systému (např. 
Navigace strojů, výnosové mapy, hnojení podle zásobenosti živin). Celkový potenciál precizního 
zemědělství je tak využíván pouze částečně.
Posláním Centra precizního zemědělství při ČZU Praha je proto především snaha o komplexní a 
systémové využití potenciálu precizního zemědělství směrem k zajištění trvale udržitelného a kvalitní 
produkce potravin a krmiv, k zajištění kvality a evidence vstupů, k zajištění ochrany životního 
prostředí a ochrany půdy, jako základního výrobního prostředku zemědělské výroby.

Zemědělství 4.0: Digitalizace přichází

Ve Světě 4.0 jsou stroje, výrobky, poskytovatelé služeb, ale i dodavatelé a zákazníci schopni společně 
komunikovat v průběhu celého výrobního procesu až po dodání zboží. Hlavní roli hrají data, mění se 
obchodní modely. Na druhou stranu digitalizace a propojení všech prvků výrobního procesu 
umožňuje dodávat kvalitnější a individualizované výrobky a služby, zvyšovat produktivitu, snižovat 
náklady a obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Tento trend se v poslední době začíná rychle 
prosazovat i v zemědělském sektoru. Upozorňuje na něj i německý zemědělský svaz Deutscher 
Bauernverband.

Digitalizace na poli i ve stáji

K digitálnímu pokroku dochází jak v živočišné, tak v rostlinné produkci. V chovu dojnic nastupují dojící 
roboti, v rostlinné výrobě je zase využívána precizní a přesná technika. V souvislosti s tím se zvyšují 
nároky na správu a zpracování dat, která slouží k řízení, kontrole, optimalizaci a automatizaci 
výrobních procesů a jsou podkladem pro rozhodování zemědělců. Využívání dat navíc vede ke 
zvyšování efektivity a produktivity v zemědělství, k podpoře lepších životních podmínek zvířat a větší 
šetrnosti k životnímu prostředí.

Každý pátý podnik v Německu už využívá Zemědělství 4.0

Výrobní procesy v zemědělství jsou již nyní schopny samy sebe kontrolovat, stroje se samy řídí a 
navzájem spolu komunikují. Živočišná výroba probíhá za využití nejmodernějších informačních a 
komunikačních technologií, počítače rozhodují místo lidí. Na základě průzkumu německého 
digitálního sdružení Bitkom z června 2015 už přibližně jedna pětina farem v Německu využívá 
technologie zemědělství 4.0 (z velkých farem nad 100 ha dokonce jedna třetina).

Více dat – větší propojení – vyšší výkon

Internet „věcí“ postupně mění zavedené hodnotové řetězce. Trend se posouvá směrem od 
samostatných produktů k celým systémům, které propojují více výrobků dohromady společně s 



doprovodnými službami. Automatizace v zemědělství je rychle nastupujícím trendem. Podle studie 
společnosti Roland Berger z roku 2015 „precizní“ zemědělství roste tempem 12 % ročně. Prvky 
precizního zemědělství jsou sice k dispozici už téměř 30 let, ale právě nyní díky využití dat anapojení 
na podnikové IT systémy stoupá jejich důležitost a pozornost ze strany nejen světových výrobců 
zemědělské techniky, ale i poskytovatelů služeb jako je SAP nebo technologického giganta Google. 
Cílem těchto společností je propojit internetové přístroje v různých fázích výrobního řetězce: od 
automatizačních technologií, přes senzory a Geo-Mapping až k analýze získaných dat, informací o 
půdě, počasí či klimatu.

Zemědělství 4.0: Otázka konkurence i pro menší podniky 

Digitalizaci zemědělství bývá přisuzován velký význam při snaze o zvyšování konkurenceschopnosti 
agrárního sektoru v Evropské unii. Na první pohled kapitálově náročná digitalizace může být zdánlivě 
dostupná pouze pro velké podniky. Opak je ale pravdou – díky snížení nákladů a úsporám na 
personálních nákladech je tento přístup výhodný pro všechny typy zemědělských podniků.

Levná a ekologická výroba

Jedním z hlavních prvků Zemědělství 4.0 jsou senzory, které  hojně přispívají k efektivní a šetrné 
zemědělské produkci. Tak např. senzory v přední části traktoru umí změřit zbarvení listů plodiny a 
odeslat informaci do počítače v kabině traktoru, který okamžitě nastaví potřebnou dávku hnojiva. To 
vede k úspoře hnojiva, vyššímu výnosu, ekologičtějšímu využívání půdy i zabránění jejímu 
znehodnocování nadužíváním hnojiv. Traktor může být navíc řízen pomocí satelitu a systému GPS s 
přesností na 2 cm, díky čemuž se spoří palivo, ale i hnojivo a výživné látky, které jsou aplikovány 
přímo na rostliny.

V budoucnu by pak mohly být traktory a kombajny nahrazeny nebo doplněny roboty či přímo 
autonomním řízením. Senzory zároveň mohou pomoci s optimalizací tlaku v pneumatikách 
zemědělských strojů, což zefektivňuje poměr spotřeby a zatížení půdy.

Zacházení s půdou a vodou při zavlažování zase mohou výrazně ulehčit a optimalizovat specifické 
agrární informace o počasí a jeho předpověď. Příkladem může být propojení zavlažovacích systémů 
se systémem meteorologických předpovědí. Velký potenciál skýtá i  nasazení dronů v zemědělství, a 
to nejen pro monitoring půdy pro potřeby hnojení, ochrany pole, ochrany rostlin před škůdci, ale i 
pro monitoring trasy kombajnů.

Digitalizace = nižší byrokracie

Do budoucna neleží hlavní výzvy v oblasti chovu dobytka v samotném vývoji senzorových technologií, 
nýbrž v oblasti zpracování, uchování a vyhodnocování dat získaných prostřednictvím senzorů, tak aby 
se nadále zlepšovaly podmínky chovu. Zároveň se budou čím dál více zvyšovat nároky na 
kvalifikovanost samotných zemědělců. V souvislosti se správou velkého množství dat také vyvstává 
otázka jejich zabezpečení.

Na druhou stranu data získaná v rámci Zemědělství 4.0 mohou být sekundárně využita při vedení 
účetnictví nebo naopak inventární data mohou sloužit manažerskému rozhodování a vyhodnocování. 
Vzájemná výměna dat zatím naráží na často slabé pokrytí dostatečně rychlým internetem, zejména v 
odlehlých oblastech. V tomto případě mohou ale zemědělci sbírat data offline do speciální aplikace a 
při navázání internetového spojení je odeslat do cloudu. Díky digitalizaci tak v konečném důsledku 
dojde ke snížení administrativních nároků kladených na zemědělce.



Děkujeme přednášejícím za perfektní přednášky – precizní zemědělství = precizní přednášky.
V příštím roce zopakujeme tento seminář, který je určen především pracovníkům z provozu –
agronomům, mechanizátorům, majitelům firem i ekologickému centru.

V Mostě, dne 7. 11. 2018
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