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Úvod 

Pro cílevědomý rozvoj zemědělské techniky a její využití v praxi je nutné znát a zohlednit 

základní vztahy a speciální požadavky zemědělské výroby na techniku. Zemědělsky 

využívaná půda je produktem přirozeného půdotvorného procesu a vlivu člověka. Rok 2015 

byl vyhlášen rokem půdy. Myšlenka udržitelnosti je prezentována stále častěji. Jaká je však 

skutečnost? Nedostatek organické hmoty v půdě, nedostatečný mikrobiální život, nesprávné 

střídání plodin, nadměrně těžké (těžkotonážní) stroje a další negativní faktory způsobují 

změny fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy vedoucí k její degradaci. 

Jedná se o dlouhodobý proces, který si neuvědomujeme, ale realitu vidíme například v 

podobě stojaté vody v kolejích nebo na úvratích. Podle odborných odhadů až 40-60 % půdy 

trpí zhutněním v oblasti 25 - 40 cm, v závislosti na typu půdy a použité technologii 

zpracování půdy 

Pro zpracování půdy jsou důležité tzv. technologické vlastnosti půdy. Jsou to vlastnosti, 

které přímo ovlivňují účinnost a počet zásahů, ale také zavádění nových technologií 

zpracování půdy. Technologické vlastnosti půdy lze vyjádřit různými parametry, jako jsou 

např. poměr orby, konzistence, soudržnost, pevnost, bobtnavost, lepivost (adheze), 

hygroskopičnost apod. Jedná se o velmi důležité, ale v praxi stále málo využívané vlastnosti 

půdy, zejména z hlediska možných technologií jejího obdělávání. 

Bobtnání nebo usazování půdy jsou vlastnosti spojené s objemovými změnami, které jsou 

podmíněny měnícím se obsahem vody a také vysokým obsahem koloidů. Absorpcí vody se 

koloidy od sebe oddělují a zvětšují tak svůj objem. Bobtnání se projevuje tlakem na prostředí, 

takže ho zjišťujeme měřením tlaku. Lze jej také vyjádřit množstvím přijaté vody nebo 

procentuálním zvětšením jejího objemu. Usazování půdy je důsledkem ztráty vody, kdy těžké 

půdy mohou vysychat až do 150 mm širokých a 1-3 m hlubokých trhlin (HRAŠKO, J., 

BEDRNA, Z., 1988). 

Konzistence (hustota) půdy je výsledkem souboru vlastností půdy, které jsou vyjádřeny 

stupněm soudržnosti, lepivosti a odolnosti proti deformaci při určité vlhkosti. Číslo 

konzistence je důležitým ukazatelem při posuzování zpracovatelnosti půdy. Číslo konzistence 

se udává v procentech obsahu vody. S rostoucí hodnotou čísla konzistence roste obtížnost 

zpracování půdy a naopak (LEDVINA, R. a kol., 2000). Soudržnost půdy je schopnost půdy 

vytvářet odpor při vstupu cizích těles do půdy a odolávat vnějšímu tlaku, který působí na 

drcení agregátů. (DEMO, M., 2000). 

Adheze je způsobena vzájemnou přitažlivostí molekul nacházejících se na povrchu půdních 

těles a částic. Adheze se projevuje přilepením půdní hmoty k cizímu tělesu, obvykle k 

obráběcímu stroji. (HRAŠKO, J., BEDRNA, Z., 1988). 

Tvrdost půdy je vyjádřena minimální adhezí a maximální kohezí absolutně suché půdy. 

Plasticita (tvárnost) je schopnost zeminných agregátů spojit se do trvalejšího tvaru při 

požadované vlhkosti. 
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Tření půdy lze vysvětlit jako odpor způsobený nerovnostmi styčných ploch posuvného 

pohybu. Tření může být vnitřní, buď mezi povrchem nářadí a půdou, nebo vnější - mezi 

částmi půdy. 

Odpor orby vyjadřuje odpor, který klade půda při drcení, obracení, krájení, zvedání. Pro 

stanovení odporu orby se v jednom bodě zkoumá síla háku a potřeba tažné síly. (DEMO, M., 

1995) 

Z pohledu zemědělských strojů je půda zpracovávaným materiálem. Její vlastnosti 

(charakter) musí být respektovány jak při vývoji, tak při provozu strojů. Zejména vysoká 

variabilita těchto vlastností velmi intenzivně ovlivňuje funkci a použitelnost techniky. Ačkoli 

poznatky o půdě v oblasti "půdní mechaniky" tvoří dobrý základ pro studium zákonitostí 

zemědělsky využitelné půdy, přesto se tato půda vyznačuje zvláštnostmi, a sice 

- vysoká rozmanitost (heterogenita) půdy a její neustále se měnící vlastnosti v důsledku 

křížení, obdělávání, klimatických podmínek, prorůstání kořenů rostlin atd., 

- přítomnost života v půdě, zejména mikroorganismů, a jejich funkce jako nositelů neustálého 

oběhu fyzikálních, chemických a biologických procesů. 

Z řady půdních vlastností uveďme ty, které souvisejí s obděláváním půdy, abychom zajistili: 

- účelné působení stávajícího pracovního zařízení na požadované změny vlastností půdy, 

- systematický vývoj a konstrukce nářadí a zařízení pro zpracování půdy, 

- vzájemné hodnocení vlastností před a po zpracování půdy pomocí této techniky. 

Některé vlastnosti půdy z hlediska jejího obdělávání zemědělskými stroji uvádí norma STN 

465302 v oblasti použitelnosti stroje a stanovení půdních podmínek při jejich zkouškách. 

Půda se skládá ze tří základních složek: pevných látek, vody a vzduchu. Pevnou složku půdy 

tvoří kromě tzv. skeletu (kameny, štěrk, hrubý písek) i jemná půda, kde je velikost částic do 

mm2, a to písek (0,063 - 2.0mm), jíl (<0,002 mm) a prach (0,002 - 0,063 mm). 

Půda je živý ekosystém, který umožňuje existenci organismů v ní obsažených díky malému 

podílu organické složky půdy významného zdroje uhlíku, který obvykle nepřesahuje 5 %. 

Uhlík je nejcennějším zdrojem energie pro biologickou činnost půdy. 

Pro dosažení dobré úrody a vysoké kvality rostlinné produkce je základním předpokladem 

oživení půdy. Po desetiletí jsme jednostranně vyživovali porosty průmyslovými hnojivy a na 

půdu zapomínali. Minerální výživa je zdrojem živin pro rostliny nebo pro půdní 

mikrobiologii. 

Základním předpokladem pro udržení půdní úrodnosti je péče o biologickou aktivitu - život v 

půdě. Tento přístup však předpokládá celkovou změnu přístupu k půdě a v současné době i 

technologické změny, které rovněž respektují technologické změny, které respektují současné 

půdní a klimatické podmínky. 
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Úkoly biologické aktivity půdy 

Půda ukrývá rozmanitou faunu a flóru, i když často nenápadnou a méně viditelnou. Soubor 

živých organismů přítomných v prvních dvaceti centimetrech půdy představuje 10 DJ pod 

hektarem obilí a 50 DJ pod hektarem luční půdy. Přestože na 1 m2 žije 250 milionů 

organismů, což představuje pouze 0,25 % celkové hmotnosti půdy, hraje nezastupitelnou roli 

ve vývoji, zdraví a úrodnosti půdního ekosystému. 

Tento živý ekosystém je úzce spjat s rostlinami: 

• živé organismy se podílejí na vytváření a strukturování půdy: tvorbě chodeb, shluků atd. 

Dobře strukturovaná půda je spojena s kvalitní biologickou činností. 

• Biologická činnost recykluje odpad z rostlinného a živočišného světa: (zbytky plodin, 

zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata) a vrací rostlinám minerální látky. Potravní řetězce nebo 

spíše sítě tak poskytují rostlinám optimální výživu, ale také ochranu před chorobami a škůdci. 

• Mnoho druhů žije s rostlinami v symbióze. Poskytují jim výživu nebo ochranu výměnou za 

uhlík. To je případ hlízkových bakterií, které dodávají dusík luštěninám, nebo hub, které 

dodávají rostlinám vodu a minerální látky výměnou za cukry. 

Půda – živé prostředí 

Půdní faunu a flóru je zvykem dělit do tří velikostních skupin. Každá z nich má jinou úlohu 

při recyklaci organické hmoty a strukturování půdy: 

• makrofauna (více než 2 mm) zajišťuje rozdělení a promíchání rostlinných zbytků, vytvoření 

makroporozity umožňuje rychlou cirkulaci vody a plynů a také přenos organické hmoty do 

hlubších půdních zón. Důležitou součástí této skupiny jsou červi. Dokážou vytvořit 4000 až 

5000 km chodeb na hektar a během své činnosti, s výjimkou estivace, sucha nebo mrazu, 

promíchají 1 až 3 tuny půdy denně. Jejich exkrementy (30 t/ha/rok z tuny srážek) vytvářejí 

stabilní a úrodné hroudy. 

• mezofauna (0,1 mm až 2 mm) zahrnuje především chvostoskoky, roztoče, hlístice, larvy 

hmyzu atd. Živí se rostlinnými zbytky, které se rozkládají a rozpadají, čímž se zvětšuje 

jejich prostor pro kolonizaci mikroorganismy. 

• mikroflóra (bakterie, houby a aktinobakterie) a mikrofauna (prvoci a hlístice). Mikrofauna 

je živá mikroflóra, která zajišťuje konečný rozklad organických látek na minerální látky 

dostupné rostlinám. Houby a aktinobakterie zajišťují shlukování půdních zrn do agregátů. 

Vzájemné působení organické hmoty, minerálních látek a mikrobiální činnosti zvyšuje 

strukturní stabilitu půdy tím, že vytváří malé shluky a mísí humus a jíl. 
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Rhizosféra 

V okolí kořenů se vytváří specifické biologické, chemické a fyzikální prostředí, tzv. 

rhizosféra. V této zóně, která může dosahovat až 5 mm, se rostlina spojuje s různými 

organismy, což jí umožňuje zajistit účinnou výživu buněk, bránit se proti patogenům nebo 

postupovat v růstu kořenů. Například houbové hyfy mohou pronikat ke kořenům a 

poskytovat rostlinám vodu a minerální soli výměnou za cukry, které si nedokážou 

syntetizovat. Pod jedním hektarem kukuřice se nachází 150 milionů kilometrů hyf, což je 

vzdálenost od Země ke Slunci. 

 

 

Obr.1 Rhizosféra  
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Houby a glomalin 

Houba má tu vlastnost, že produkuje specifický glykoprotein glomalin, který se přímo podílí 

na obnově organické hmoty v půdě, protože se obtížně rozkládá, a tak tvoří kumulací součást 

humusu. Vědecké odhady dokonce říkají, že třetina uhlíku v půdě planety je tohoto původu. 

Glomalin hraje zásadní roli ve strukturní stabilitě půdy. Působí jako adhezivum, které 

stabilizuje půdní částice a vytváří tak stabilní agregáty. Díky těmto vlastnostem přispívá 

mykorhizní houba fyzikálně, chemicky a biologicky k vytváření stability půdních agregátů a 

také k zajištění dostatečného přísunu organické hmoty, která je sama o sobě důležitým 

strukturním faktorem. Mykorhizní houby mohou také chránit kořeny před chorobami a 

škůdci. Činí tak dvěma způsoby: v kořenovém pletivu a v rhizosféře. Čím více pozorujeme 

půdu, tím více můžeme pozorovat synergické vztahy mezi půdními bakteriemi a mykorhizou, 

zejména při ochraně proti chorobám kořenů. Například biochemické změny vyvolané 

mykorhizou s kyselinou jasmonovou mají negativní vliv na larvy fytologického hmyzu, které 

se živí jejich listy. 

Účinná biologická aktivita vyžaduje stálou výživu a stabilní prostředí (teplota, vlhkost, 

struktura). Produkce čerstvé biomasy meziplodin (listy, kořeny ...) vyživuje a chrání půdní 

organismy. Půdní fauna a flóra tak mají vhodné prostředí pro život, rozmnožování a 

udržování struktury a obohacování půdy. Organická hmota prochází řadou přeměn, jejichž 

výsledkem je úplný rozklad na jednoduché minerální látky (minerální soli, voda, oxid uhličitý 

...) opět dostupné rostlinám. Tato neustálá obnova činí z půdy živé prostředí. 

Organická hmota je jako palivo pro motor, kterým je půdní ekosystém. Používáním 

meziplodin napomáháme optimální regeneraci, která v první řadě snižuje ztráty živin (např. 

dusíku) a v druhé řadě doplňuje přísun organické hmoty potřebné pro úrodnost dalšího 

porostu. V konečném důsledku tak zlepšujeme úrodnost půdy, šetříme peníze a chráníme 

životní prostředí. 

Množství biomasy produkované meziplodinou ovlivňuje energii dostupnou pro půdní 

ekosystém (kvalita struktury, úrodnost, biologická rovnováha). Čím více biomasy 

meziplodina vyprodukuje, tím více se v průběhu času zvýší úrodnost. 

Jaké jsou možnosti řešení problémů, obnovy přirozených vlastností půdy a zvýšení 

úrodnosti? Prevence, v minulosti se při obdělávání půdy nebral ohled na její stav, oralo se za 

všech podmínek, kdy často docházelo k poškození půdní struktury.  

V pracovních procesech se používají stroje na zpracování půdy, které lze použít v mnoha 

variantách a modifikacích. Postupy zpracování půdy se liší podle skupin plodin, pro které se 

půda zpracovává, stavu půdy po předplodině a samozřejmě podle stanovištních podmínek. 

Zpracování půdy by tedy mělo zajistit nejen kypření půdy, ale také zapravení rostlinných 

zbytků, hnojiv a mělo by vytvořit optimální podmínky pro růst rostlin (obr. 2). 
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Obr.2 Cíle obdělávání půdy 

V našich podmínkách se setkáváme s půdami s různou přirozenou úrodností, což se odráží ve 

volbě typu zpracování půdy. Volba technologií a strojů pro zpracování půdy významně 

ovlivňuje zrnitostní složení půd. Velké problémy způsobuje zpracování těžkých, obtížně 

zpracovatelných půd, kde je velmi úzký rozsah vlhkosti, při které je lze dobře zpracovat. 

Naopak lehké půdy lze zpracovávat i při vyšší vlhkosti bez většího rizika poškození půdní 

struktury. K jejímu hlubšímu kypření a hluboké orbě je však nutné přistupovat velmi 

obezřetně. U lehkých půd hrozí při jejich častém provzdušňování nebezpečí nadměrného 

urychlení mineralizačních procesů, a tím i ztráty organické hmoty. 
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Obr.3 Způsoby obdělávání půdy a použité nástroje 

Volba systému zpracování půdy je významně ovlivněna klimatickými podmínkami. V 

sušších oblastech, kde by mělo být prioritou hospodaření s půdní vlhkostí, se používají 

postupy s omezeným zpracováním půdy nebo výsev na neobdělávanou půdu. Naopak v 

chladnějších a vlhčích oblastech podporuje intenzivnější kypření ornice žádoucí úpravu 

tepelných podmínek v půdě a rozklad organické hmoty. 

Velmi důležitým faktorem při výběru technologií zpracování půdy je stupeň rizika eroze 

půdy. Volbou vhodných metod můžeme výrazně omezit vodní erozi, která hrozí zejména na 

svažitých pozemcích, a také větrnou erozi, která způsobuje škody. 

Postupy zpracování půdy (Obr. 3) lze rozdělit podle intenzity, hloubky a způsobu kypření 

půdy na konvenční zpracování půdy, které je založeno na běžné orbě, a postupy s různým 

stupněm snížení kypřících zásahů do půdy. Odtud termín redukované zpracování půdy, 

racionální zpracování půdy (provádějí se pouze skutečně odůvodněné operace), minimální 

zpracování půdy, přímý výsev (bez zpracování půdy). V technických technologiích se pro 

technologie, při nichž jsou rostlinné zbytky ponechány na povrchu půdy nebo jsou jen mělce 

zapraveny, ustálil termín konzervační zpracování půdy. Jedná se o předplodinové zbytky 

(např. strniště a drcená obilná sláma) nebo plodiny, často usmrcené vymrznutím nebo 

aplikací herbicidů. Jejich cílem je chránit půdu před komplexem nepříznivých účinků. 
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Pro půdoochranné zpracování půdy se používá také termín konzervační zpracování půdy, 

které je spojeno se zpracováním půdy bez obracení skládky. Zvláštní postavení v systému 

zpracování půdy má přímý výsev (výsev bez orby). Při jeho aplikaci se vylučuje zpracování 

půdy, ale z praktických důvodů je tato technologie zařazena do systému zpracování půdy. 

Někteří autoři chápou setí do nezpracované půdy jako jednu z forem ochranného zpracování 

půdy. 

Stroje na zpracování půdy se používají v různých technologiích v mnoha variantách a 

modifikacích. Způsoby zpracování půdy se liší podle plodiny, typu a stavu půdy po předchozí 

plodině a místních podmínek. Velké problémy způsobuje obdělávání těžkých půd, které lze 

obdělávat jen v úzkém rozmezí vlhkosti, zatímco lehké půdy lze obdělávat i při vyšší vlhkosti 

bez rizika poškození půdní struktury. 

Volbu vhodné technologie obrábění ovlivňují také klimatické podmínky. V sušších oblastech, 

kde by mělo být prioritou hospodaření s půdní vlhkostí, nacházejí uplatnění technologie s 

omezeným zpracováním půdy, popř. přímý výsev. Naopak v chladnějších a vlhčích oblastech 

je žádoucí větší kypření půdy, které podporuje žádoucí úpravu tepelných podmínek v půdě a 

rozklad organické hmoty. V těchto podmínkách kypření ornice umožňuje také dřívější 

zahájení jarních prací na jarních plodinách. 

Rozvoj technologií zpracování půdy, setí a pěstování rostlin v nedávné minulosti si vyžádal 

vznik nových odborných termínů, jejichž význam se často překrýval a způsoboval nejasnosti 

a nesprávný výklad. Jako příklad uveďme termín "přímý výsev". V klasickém slova smyslu 

tímto termínem rozumíme setí, před nímž vynecháváme zpracování půdy. Termínem přímý 

výsev se však často nesprávně označuje výsev do meziplodiny, ke kterému mohlo být 

provedeno intenzivní zpracování půdy, nebo výsev bezprostředně po orbě, ale bez předseťové 

přípravy půdy. 

Tyto nové technologické postupy byly označovány jako: 

• konvenční zpracování půdy, 

• omezené obdělávání půdy, 

• racionální obdělávání půdy, 

• minimalizace obdělávání půdy, 

• šetrné obdělávání půdy, 

• ochranné zpracování půdy, 

• přímý výsev atd. 

V následujícím textu se zmíníme o jejich stručné specifikaci. Záměrně přitom vynechme část 

o podmínkách, kde s definicí nejsou problémy a podmínku lze použít v různých 

technologiích. 

Konvenční zpracování půdy je dáno každoročním zoráním a obracením svrchní vrstvy půdy 

pluhem, následovaným předseťovou přípravou půdy a setím. V našich podmínkách je to stále 

nejpoužívanější technologie. 
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Pod pojmem redukované zpracování půdy se v podstatě rozumí taková technologie, při které 

je počet zásahů (přejezdů) technologie snížen použitím kombinovaných strojů nebo souprav, 

resp. vynecháním některých zásahů. To platí pro celý vegetační cyklus bez ohledu na to, zda 

byl či nebyl použit pluh. K tomu přistupuje snaha o snížení měrné spotřeby energie 

používáním strojů s nižší energetickou náročností apod. 

Omezení obdělávání půdy na racionální (přiměřenou) míru je zahrnuto pod pojem racionální 

obdělávání půdy. Současně zohledňujeme i požadavky následných plodin v rámci osevního 

postupu, a to jak z hlediska půdních vlastností, tak z hlediska snížení nákladů (energeticky 

úsporné zpracování půdy). 

V našich podmínkách se používá termín tzv. minimalizační (minimální) zpracování půdy. 

Tato technologie zahrnuje jak snížení intenzity zpracování půdy, tak kombinaci pracovních 

zásahů s redukovaným přejezdem s hlavním cílem minimalizovat náklady. Může být 

zaměřena jak na oblast základního a předseťového zpracování půdy, tak i na setí. Volba 

techniky se řídí pěstovanou plodinou a půdními a klimatickými podmínkami. 

Název konzervační zpracování půdy označuje technologický postup, při kterém rostlinné 

zbytky částečně nebo zcela zakrývají povrch půdy. Termín konzervační zpracování půdy 

(KTBL, 1993) zahrnuje také tzv. redukované zpracování půdy, mulčovací technologii, pásové 

zpracování půdy, zpracování půdy v hrobech a přímý výsev. V naší odborné terminologii se 

pro konzervační technologie používá termín půdoochranné zpracování půdy. 

Zvláštní postavení v technologiích zpracování půdy má přímý výsev, tj. výsev na 

neobdělávané půdě. Při jeho použití se neprovádí žádné zpracování půdy, ale z praktických 

důvodů je tato technologie zařazena do technologie zpracování půdy. 

 

 

obr. 4: Klasifikace technologií zpracování půdy 
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Aby se předešlo nepřesnostem a nedorozuměním v této oblasti, je třeba přesně definovat 

jednotlivé technologie zpracování půdy. Používané výrazy jako minimalizační zpracování 

půdy, racionální zpracování půdy apod. je velmi obtížné přesně definičně odlišit. Redukované 

resp. racionální zpracování půdy je dáno konkrétními podmínkami a je proveditelné v rámci 

každé technologie. Zároveň si musíme uvědomit, že složité názvy, které by vyjadřovaly 

danou technologii, nemají perspektivu realizace v praxi. 

Další používání těchto termínů je pro označení technologií zpracování půdy ze současného 

pohledu nevhodné a neefektivní, a to z důvodu nepřesností i dalšího vývoje terminologie v 

této oblasti. V Evropě byla zavedena nová klasifikace technologií zpracování půdy, která je 

dělí na (obr. 4): 

1. Konvenční zpracování půdy (s pluhem), 

2. Ochranné (konzervační) obdělávání půdy (bez orby), 

3. Přímý výsev (bez zpracování půdy). 

Strip till - jedná se o systém ochrany půdy, který se snaží dosáhnout minimální plochy 

kypření. Střídá kultivované pásy půdy s neobdělávanými. Kombinuje výhody konvenční 

technologie (kypření, provzdušňování, vysoušení a přehřívání půdy) s tzv. půdoochrannou 

technologií, která zabraňuje erozi půdy tím, že na povrchu ponechává rostlinné zbytky 

(zároveň se díky rostlinným zbytkům později přehřívá a tím potlačuje rozvoj plevelů). 

Tento typ zpracování půdy se provádí pomocí speciálních strojů a může vyžadovat 

několikanásobné zpracování půdy v závislosti na podmínkách na poli a pěstované plodině. V 

obilnářských oblastech ve Spojených státech způsobilo intenzivní obdělávání půdy pluhy ve 

30. letech 20. století extrémní výskyt větrné eroze. Výsledkem byla devastace celých oblastí a 

degradace půdy - ztráta úrodnosti velkých ploch dříve úrodných oblastí. To vedlo k intenzivní 

diskusi o využívání konvenčních technologií a k dalšímu rozvoji bezorebného obdělávání 

půdy. 

V 90. letech 20. století se výzkumníci a zemědělci snažili zavést pásové zpracování půdy 

(strip till) do praxe. V té době vypadalo pásové zpracování v praxi slibně, ale přinášelo také 

mnoho problémů. Klíčem k úspěchu bylo sladění podzimního hnojení a zpracování půdy na 

jaře, kdy bylo nutné vizuálně sladit pásy obdělávané půdy a dodat potřebné živiny a zasít 

osivo přímo do upravených pásů. Přestože systém přinášel nesporné ekologické a 

ekonomické výhody, kvůli chybám ve vedení technologie při jiných pracovních operacích se 

do praxe nedostal. Na přelomu tisíciletí však došlo v zemědělství k mnoha technologickým a 

znalostním pokrokům. V některých případech až k tzv. závratnému pokroku. Precizní 

zemědělství s mnoha možnostmi, jako je variabilní hnojení, kompletní sledování pohybu 

strojů a samozřejmě automatické navádění techniky. Nejvyšší přesnost navádění pomocí 

RTK (Real Time Kinematics). Základní koncept je jednoduchý. RTK přináší vyšší přesnost 

určování polohy - díky složitým procesům korekce signálu GPS umožňuje určit aktuální 

polohu v centimetrech, čímž se systém pásového zpracování půdy dostal do současnosti. 
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Obr.5 Detail systému pásového zpracování půdy 

 

Výhody zpracování půdy spočívají především v rychlejším přehřátí půdy sluncem, 

provzdušnění půdy a snížení eroze. Lepší infiltrace vody ve strojově zpracovaných pásech ve 

srovnání s přímým setím (No till). 

  

Obr.6 Pohled na termovizní liniový snímek 

 

Jedna z výhod oproti přímé setbě je i v tom, že v případě nepříznivých klimatických 

podmínek, kdy jsou půdy mokré a studené jsou schopné s tímto systémem vytvořit lepší 

podmínky. V USA se využívá tento systém především na výsev kukuřice a sóje. Pásy na 

setbu v jarním období se připravují už na podzim. V Evropě se tato metoda využívá pro setbu 

různých plodin ( kukuřice, cukrová řepa, řepka, fazole, sója ) a za různých podmínek 

například na setbu do strniska po vojtěšce, nebo setbu meziplodin. 
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Obr. 7 Pásové zpracování půdy probíhá ve dvou operacích, přípravě půdy a setí. 

Za další pozitivní vlastnost, zejména v období sucha, je považováno to, že neošetřená půda 

mezi řádky zadržuje půdní vlhkost a zabraňuje odpařování. 

 

 

 

Obr. 8 Dvě studie z Německa po 8 mm dešti a infiltrace vody po minutách15. Půda vlevo 

nebyla schopna absorbovat srážky, vpravo díky přirozené struktuře půdy v oblasti mezi 

řádky, déšť se může vsakovat do půdy. (Hermann, 2013) 

Při použití pásového zpracování půdy jsme schopni dosáhnout stejného výnosu jako při 

konvenčním zpracování půdy. Tím, že se neorá celá plocha, se ušetří palivo. Při meziřádkové 

vzdálenosti 75 cm se zpracovává pouze 30 % plochy. Při meziřádkové vzdálenosti 45 cm se 

zpracovává 50 % plochy. 

Při zpracování půdy se hnojivo aplikuje okamžitě, takže je později k dispozici kořenovému 

systému a dochází k menším ztrátám živin. 

Při použití pásového zpracování půdy jsme schopni dosáhnout stejného výnosu jako při 

konvenčním zpracování půdy. Tím, že se neorá celá plocha, se ušetří palivo. Při meziřádkové 

vzdálenosti 75 cm se zpracovává pouze 30 % plochy. Při meziřádkové vzdálenosti 45 cm se 

zpracovává 50 % plochy. 
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Při zpracování půdy se hnojivo aplikuje okamžitě, takže je později k dispozici kořenovému 

systému a dochází k menším ztrátám živin. 

 

 

Obr.9 Hlavní části stroje pro pásové zpracování půdy 

 

Zemědělci si radlici, která pracuje ve větší hloubce, si ji často pletou s podryvákem, což je 

mylná představa. Samozřejmě i kypřič má své nevýhody a skrytá rizika. 

K erozi může docházet i při zpracování půdy, proto je nutné vést stroj kolmo ke svahu. U 

všech půdoochranných technologií je nutné kontrolovat škůdce, jako jsou slimáci. Možný 

výskyt hlodavců, v neošetřených pásech zůstávají neporušené chodby a hnízda, navíc mají v 

pásech snazší pohyb, a proto je nutné je dobře zhutnit. 

Přejezdy  přes pole při provádění pracovních operací je běžnou součástí naše životy, i když 

záleží na úhlu pohledu. Z hlediska zhutnění půdy je četnost přejezdů přímo úměrná zhutnění 

půdy. Jejich působení je třeba sledovat s ohledem na mnoho faktorů, jako je tlak v 

pneumatikách, vzorek běhounu, četnost přejezdů, horizontální rozložení, rychlost přejezdů a 

prokluz kol energetického vozidla. Při zhutňování půdy působíme na půdu většinou 

vertikálně a zhutňujeme ji nejen na povrchu, ale i v hlubších horizontech. Časté průjezdy 

energetických prostředků s výsledným tlakem na půdu 2.50- 5 kg na cm2 zhutňují půdu 

výrazně do hloubky 45 cm a slaběji do hloubky 65 - 70 cm. Podrobněji se uvažuje o tom, zda 

je vhodnější, aby přechody byly vždy ve stejné trase, nebo pokud možno vždy na nových 

místech. Druhý způsob vede k menšímu zhutnění, ale téměř na celé ploše. Opakované 

přejezdy naopak způsobují zhutnění menší plochy pole. Počet přejezdů nepřímo závisí na 

zhutnění, maximální zhutnění je mezi 1 - 5 přejezdy, velmi slabé mezi 10 - 15 přejezdy. Další 
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výsledky ukazují, že zhutnění se projevuje ve vrstvě 0 - 30 cm při nízkém počtu přejezdů v 

jedné stopě a při více přejezdech ve vrstvě 20 - 70 cm. (Šařec, 1989). 

 

Obr.10 Ukázka vlivu zhutnění půdy na vývoj kořenového systému 

Hlavní příčinou mechanického zhutnění půdy je opakovaný průjezd mechanizačních 

prostředků. Tomu je půda vystavena téměř výhradně v zimních měsících. Deformace koly 

nebo pásy vytváří kontaktní tlak v nosné ploše. Tento tlak působí kolmo k povrchu půdy a 

síla rovnoběžně s povrchem půdy. Tato síla zase působí proti prokluzu kol nebo pásu. Dalším 

z problémů s deformací půdy je vysoký měrný tlak podvozkových zařízení na povrch půdy a 

vysoká frekvence průjezdů po něm. Tlaky se přenášejí prostřednictvím deformace půdy do 

hlubších vrstev a proto mělká předseťová příprava půdy často nevede k eliminaci problému, 

který zde vznikl. Tato nehomogenně ošetřená půda prostřednictvím plodin citlivých na půdu 

má za následek snížení výnosů. Například u cukrové řepy dochází k rozpadu bulviček, a tím 

ke snížení jejich technologické hodnoty (Hůla, 1988). 

Snížení kontaktních tlaků na půdu 

Důležitým faktorem je řešení problému zhutnění půdy, což podporuje i zákon č. 220 z roku 

2004 o  ochraně  půdy. Hlavní příčinou mechanické příčiny zhutnění půdy je opakovaný 

průjezd mechanizačních prostředků. Tomu je půda vystavena téměř výhradně v zimních 

měsících. Deformace koly nebo pásy vytváří kontaktní tlak v nosné ploše. Tento tlak působí 

kolmo k povrchu půdy a síla rovnoběžně s povrchem půdy. Tato síla zase působí proti 

prokluzu kol nebo pásu, a tak dochází ke zhutnění. Snížení kontaktních tlaků na půdu po 

jízdě mechanismů je jedním z klíčových úkolů při snižování zhutnění pod. 

Specifické tlaky strojů na zem lze snížit následujícími opatřeními: 

- dvojitá montáž kol, 

- nízkotlaké pneumatiky, 

- pásový podvozek. 

Dalším řešením je zvolit vhodnou konstrukci pneumatiky nebo dvojitou montáž. Výrobci již 

dnes umožňují rychlé připevnění další pneumatiky k nákladovým kolům. Někteří výrobci 

tento problém řeší pomocí širokoprofilových pneumatik. 
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Obr.11 Detail dvojité montáže pneumatik 

Ani toto řešení však nepřináší požadovaný efekt při vysokých výkonových  tříd 

energetických prostředků  spojených  s vysokou hmotností stroje. Proto někteří výrobci 

umožňují nezávislý pohon jednotlivých kol mimo stopy sousedního kola, tzv. krabí chod. 

 

 

 

 

Obr.12 Pohled na sklízeč cukrové řepy na tzv. krabí dráze 
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Díky tomuto prodloužení zadní nápravy a jejímu bočnímu posunu je plocha téměř celá ujetá a 

měrný tlak na povrch půdy je nižší. Ještě lepšího řešení a ideálního rozložení povrchového 

tlaku na půdu lze dosáhnout při pásovém řešení podvozku stroje. V minulosti byly materiály 

pásů kovové a při přejezdu vozovky poškozovaly vozovku. Dnes je situace jiná díky použití 

kvalitních pryžových materiálů. 

 

 

 

 

Obr.13 Technické provedení pásových podvozků se může lišit. 

Snížení měrného tlaku lze dosáhnout také u kolových traktorů, které mají ve srovnání s 

pásovými traktory vyšší prokluz kol. To se řeší dohuštěním pneumatik. Tento systém byl 

převzat z vojenské techniky. To znamená, že při jízdě na poli jsou pneumatiky podhuštěné a 

při jízdě po zpevněných cestách je dofoukneme přes kompresor tak, aby byl valivý odpor co 

nejmenší. 

 

 

 

Obr.14 Technické řešení pro huštění pneumatik traktorů Fendt 
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Problém zvýšeného utužení půdy však může být v mnoha případech způsoben také 

nevhodným rozmístěním techniky na traktoru. Často je technickým řešením zavěšení zařízení 

na zadní ramena traktoru a je nutné zatížit přední část traktoru přídavnými závažími. To však 

lze vyřešit například umístěním zásobníku na přední ramena hydrauliky traktoru. 

 

 

Obr.15 Vhodné uspořádání secí techniky na traktoru 

Organizace polních prací 

V tomto úseku je třeba provést následující opatření, aby se zabránilo zhutnění půdy: 

- snížení počtu pozemních průjezdů, 

- prevence křížení se zvýšenou vlhkostí půdy, zejména na jaře. 

Potřeba snížit počet průchodů na zemi se prakticky realizuje buď zvětšením pracovní šířky 

strojů, nebo sloučením několika pracovních operací, tj. kombinací nástrojů. 

Vzhledem k potřebě zvyšovat produktivitu práce je takový trend oprávněný. Z hlediska 

důsledků na fyzický stav půdy lze hovořit spíše o opaku. Zvyšováním mechanismů se také 

zvyšuje jejich hmotnost a potřeba příkonu energie, je potřeba výkonnějších traktorů s vyšší 

hmotností. V důsledku toho je na poli méně kolejí, ale půda je zhutněna mnohem více a do 

větší hloubky, než je možné obnovit normální stav. 

Zvláště vysoké nároky na organizační práce klade potřeba zabránit zhutnění půd s vyšším 

obsahem jílovitých částic, a to zejména na jaře a při zvýšené vlhkosti, kdy jsou tyto půdy 

velmi náchylné ke zhutnění, přičemž vliv zhutnění na výnosy plodin je na těchto půdách 

nejvýraznější. 

Těžké a výkonné stroje mají negativní vliv na vlastnosti půdy a půdu samotnou, protože ji 

stlačují neustálými a pravidelnými přejezdy. Při nejčastěji používaných technologických 

postupech orby je plocha průjezdů polem až 95 % a v průběhu roku je průjezdů více. 

Utlačování lze eliminovat podrýváním, resp. orbou, kterou řadíme z hlediska energetického k 

velmi náročným polním operacím. Tento opakující se proces utužování půdy a její následné 
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regenerace je charakteristický pro dnešní zemědělství, ale je spojen s neefektivním 

využíváním finančních prostředků. 

Samostatnou kapitolu v rámci řízeného pohybu techniky na poli přineslo precizní 

zemědělství, resp. navádění strojů pomocí GPS. Pracovní záběr využívá technika na 100 %, 

což znamená, že nedochází k duplicitě nebo vynechání nezpracovaného prostoru na poli. Lze 

ji využít prakticky při všech pracovních operacích. 

 

 

 

 

Obr.16 Sledování strojů pomocí GPS umožňuje správci sledovat technologii na dálku 

Organizovaný pohyb techniky po poli nám umožňuje oddělit jízdní plochu od produkční 

plochy, na které pěstujeme rostliny. V ideálním případě je pojízdná plocha v porovnání s 

produkční plochou procentuálně malá. V minulosti se to řešilo zřízením kolejových řádků, 

které se však každý rok měnily. Dnes s přispěním půdoochranných technologií, resp. 

nahrazením pluhu kypřičem, jsme schopni nasměrovat techniku do stejných kolejí na několik 

let. Tento systém však přináší i určitá úskalí, použitá technika musí být násobkem modulu, 

který zvolíme na začátku. Přináší pozitivní výsledky z hlediska stavu půdy, zároveň přináší 

mírné zvýšení výnosu. Nahrazením pluhu kultivátorem dochází také k úspoře pohonných 

hmot. Systém CTF (Controlled Traffic Farming) se používá prakticky po celém světě. V 

podmínkách Slovenska se pilotně testuje na VPP Kolíňany v rámci projektu ITEPAG, je však 

podmíněn použitím navigačních systémů na všech traktorech. 
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Obr.17 Systém CTF 6 m modul (Rataj, 2017) 

Řešení uvedeného problému je možné pomocí tzv. řízeného pohybu strojů v terénu (CTF). 

Tento způsob řízeného pohybu je kombinován s tradiční mechanizací zpracování půdy. 

Základním předpokladem je sladění pracovních šířek strojů. Pohyb stroje je řízen satelitní 

navigací s přesností na 0.02 m, tzv. systémem RTK. Tento přesný navigační systém 

umožňuje navádět stroje a strojní soupravy na stále se opakující stopy během celého 

vegetačního období, ale i v následujících letech. Systém CTF má maximální využití v 

případě, že je oblast drah zcela oddělena od vlastní pěstební plochy a tyto dráhy jsou 

využívány každoročně. 

Účinky CTF 

Systém CTF má pozitivní vliv na výnosy plodin. Ve vybraných zemědělských podnicích v 

Německu, Anglii a Nizozemsku bylo prokázáno, že systém CTF zvyšuje výnosy až o 25 %  v 

závislosti na pěstované plodině a podmínkách. 

Problém snížené infiltrace vody (vsakování) je způsoben mírou zhutnění půdy, což způsobuje 

problém zejména z hlediska pórů v půdě. Výsledkem je odtok vody po povrchu pole, což 

následně způsobuje erozi půdy, nebo můžeme pozorovat celé části zaplaveného území. Tento 

problém se týká především let s vyšším úhrnem srážek, kdy voda nemůže prosakovat 

zhutněnou vrstvou půdy. 

Proto lze CTF chápat nejen jako systém zvyšování úrodnosti, ale zejména jako komplexní 

systém prevence zhutnění půdy. 

Systém CTF také umožňuje efektivnější využití zemědělských strojů. Nedostatečná infiltrace 

vody do půdy a zhutnění půdy má za následek zkrácení času, který je k dispozici pro 

provádění polních prací. Řízený pohyb strojů umožní lepší vjezd stroje na pozemek přes 

pevné koleje a zároveň jsou kladeny menší nároky na výkonnost strojů (traktoru). Někteří 

autoři se shodují, že toto snížení výkonu může činit až 30 % v závislosti na podmínkách a 

typu půdy. 
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Pozoruhodné výsledky lze pozorovat při hodnocení energetické náročnosti. Podle 

zveřejněných výsledků CTF Europe byla prokázána úspora energie až 70 %. Těchto hodnot 

bylo dosaženo při použití minimálního počtu pracovních operací, mělčího zpracování půdy a 

menšího tahu traktoru. 

V našich podmínkách je důležité si uvědomit, že použití satelitní navigace CTF s přesností 

několika centimetrů umožňuje provádět terénní práce bez zbytečného překrývání snímků. 

Zejména úspory pohonných hmot, chemikálií a hnojiv jsou považovány za významné. 

Lze tvrdit, že nejlepším, a tedy nejvýznamnějším efektem, kterého se dosáhne zavedením 

CTF, je zvýšení pórovitosti, snížení objemové hmotnosti, zlepšení struktury půdy a efektivní 

využití strojů. 

V současné době jsou nejlevnějším a nejspolehlivějším způsobem zlepšení půdní struktury 

těžkých půd biologické metody. Působí samostatně a zároveň jsou nedílnou součástí a 

doprovodnou složkou všech ostatních (mechanických, chemických, fyzikálních) opatření k 

melioraci půdní struktury. Základem je vhodná struktura plodin s dostatečným zastoupením 

hluboko kořenících luskovin, účinné střídání plodin v osevním postupu a dostatečný přísun 

organické hmoty do půdy, včetně zeleného hnojení (strniskové plodiny, podsev). Jejich 

společným působením vzniká z nestabilní primární struktury stabilní sekundární struktura 

(Hlušičková a Lhotský, 1994). 

Půda je základním a nejdůležitějším prostředím pro hodnocení všech vstupů při pěstování 

plodin. Stav půdy zásadně ovlivňuje intenzitu a hospodárnost pěstování. Nestrukturovaná 

půda bez náležité biologické aktivity ztrácí schopnost vyrovnávat se s nepříznivými 

srážkovými podmínkami a eliminovat je. Mylný předpoklad, že úrodnost půdy zajišťuje 

kypření na degradovaných půdách s nedostatkem biologické aktivity, tento stav ještě 

zhoršuje. Půdy ztrácejí schopnost hospodařit se srážkovou vodou. Důsledkem nápravných 

opatření v podobě listové úpravy je pouze výrazné zatížení porostu. Navíc dochází ke snížení 

účinnosti využití aplikované výživy porostů z hlediska zdravotního stavu. Tím se neúměrně a 

neefektivně zvyšuje spotřeba hnojiv a pesticidů v pěstebních systémech a ekonomika se stává 

ztrátovou. 

Účinný a inovativní způsob, jak změnit přístup k pěstování plodin, ale také k půdě, je zabývat 

se  biostimulaci půdy. Systematické provádění biostimulace umožňuje dosáhnout efektu 

strukturního půdního profilu a obnovení přirozené úrodnosti, jakož i zlepšení jeho retenční 

schopnosti. V kombinaci s půdoochrannými technologiemi nebo se systémem obdělávání 

půdy, v němž jsou zařazeny meziplodiny nebo krycí plodiny půdní biostimulace, se proces 

ozdravení půdního profilu výrazně urychlí. Praktické výsledky a výsledky výzkumu s 

aktuálně používanými technologiemi ukazují, že nejefektivnější jsou výsledky půdní 

biostimulace v bezorebných technologiích. V technologiích se sníženou intenzitou kypření a 

nižší hloubkou zpracování půdy. 
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Obr.18 Výsledky aktuální vlhkosti půdy pro jednotlivé varianty 

Velmi důležitou součástí zemědělství je péče o půdu a její biologickou rozmanitost. Půda 

poskytuje rostlinám vše, co potřebují, a zároveň vytváří životní prostor pro činnost půdní 

mikrobioty a makrobioty. Půda tedy vytváří životní prostor pro rostliny a poskytuje jim 

výživu. Kořenový systém rostlin v symbióze s půdní biotou zase vytváří strukturní půdu. Zde 

je velmi důležité studium - vztah mezi různými rostlinami, rostlinami a půdou a okolními 

přírodními vlivy. 

Rostlinná výroba je složitý systém, jehož dokonalá znalost je základem pro specifikaci a 

následné zajištění nejen produkčních, ale i mimoprodukčních funkcí zemědělství. 

Závěr 

V současné době se zemědělská praxe zaměřuje na udržování vlastností půdy pomocí 

mechanických řešení. Při pěstování monokultur jsou nezbytné intenzivní chemické a 

mechanizační vstupy, toto dogma převládá dodnes. Půda je tak vystavena silné mechanizaci, 

větru, slunci a dešti. Při pěstování těchto monokultur vystavujeme půdu především erozi. 

Měli bychom se zaměřit na vazbu půda-rostlina-potravina. Je nutné změnit konvenční 

postupy a přijmout technologie, které zohledňují změny klimatu kolem nás. 


