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1.  Úvod
Mezi témata, o kterých se ve společnosti 
již delší dobu hodně diskutuje, nesporně 
patří klimatické změny, vliv zemědělství 
na životní prostředí a záležitosti týkající se 
překotného vývoje technologií spojených 
s nárůstem dat. To jsou témata, která i nás 
enormně zajímají, kterými bychom se rádi
mj. zabývali i v této knize. Publikace vznik-
la s odkazem na projekty MZe QK1810137  
s názvem „Aplikace precizního zeměděl-
ství v celém procesu od výroby siláží až 
po krmení skotu“ a výzkumný záměr MZE-
-RO0718, týkající se „Predikce nutriční 
hodnoty krmiv a konzervace objemných 
krmiv.

Krátkodobé vrtochy počasí, ale hlavně 
dlouhodobé změny klimatu mají zásad-
ní vliv na výživu a následně na užitkovost 
hospodářských zvířat.

Pokud se v některém roce, například vli-
vem sucha, nepodaří zajistit krmiva pro 
zvířata v požadovaném množství a kvalitě 
(vytvořit krmivovou základnu), výrazně se 
to projeví na jejich pohodě, zdraví i užitko-
vosti, případně i nutnosti redukovat jejich 
stavy (pokud to jejich odbyt dovolí). Riziko, 
že hospodářská zvířata nebudou mít např. 
vlivem déletrvajícího sucha dostatek krmiv, 
lze snížit vytvořením zásob pro horší časy. 
V knize jsou navržena různá opatření jak 
zásoby vytvořit. Existují dva hlavní směry 
vytvoření zásob, zvýšení produkce krmiv 
nebo lepší hospodaření. Snadnější cestou je 

dodržování zásad správného hospodaření, 
lepší je šetřit než se snažit vyrobit víc a víc. 

Globální změny lze jen těžko ovlivnit, může-
me se však na ně připravit. S dopady mění-
cího se klimatu se lze vyrovnat přizpůsobe-
ním našich aktivit, životního stylu a chování. 
Je třeba využívat takové technologie, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí a budou 
vnášet do půdy organickou hmotu, aby se 
v ní udržela životně důležitá voda.

Cílem této publikace je poukázat na sílící 
vliv klimatických změn na přírodu a zvířata 
a ukázat, že existují možnosti jak negativní 
vlivy klimatických změn zmírnit, nebo se jim 
přizpůsobit, především vyhledáváním nových 
způsobů hospodaření nebo záměrným přetvá-
řením životního prostředí ve svůj prospěch.

V širokém okruhu otázek se soustředíme na 
pícniny a hospodářská zvířata, především 
na dojený skot. Publikaci jsme rozdělili na 
kapitoly:

• Klimatické změny a opatření pro jejich 
zmírnění.

• Uplatnění prvků precizního zemědělství.
• Výběr plodin s vyšší tolerancí k suchu.
• Změny v pěstování, sklizni a konzervaci 

píce.
• Optimalizace krmivové základny.
• Další krmivářská a chovatelská opatření.
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2. KLIMATICKÉ ZMĚNY A OPATŘENÍ PRO 
JEJICH ZMÍRNĚNÍ 

2. 1. Sílící vliv klimatických změn

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav po-
časí, podmíněný energetickou bilancí, cirkula-
cí atmosféry, charakterem aktivního povrchu 
a dnes i člověkem. Změny klimatu probíhají 
v dlouhodobých časových úsecích.

Naši předci letitým pozorováním vysledova-
li zákonitosti ve změnách počasí, které přeta-
vili do pranostik. Pranostiky proto vycházejí 
z dlouhodobých historických pozorování 
změn počasí. 

V jistém ohledu pranostiky předcházely 
meteorologii a jejím meteorologickým mode-
lům. Hospodáři pozorovali, kdy přiletí ptáci ze 
zimovišť, kdy se objevily v půdě žížaly, odkud 
fouká vítr, v jakém období je sucho či celé dny 
prší. Předpovídali tak, jaká bude úroda, nebo 
si pamatovali, kdy je vhodné začít které prá-
ce. Lidové pranostiky se často vztahují k něja-
kému klimatickému jevu každoročně se v pra-
videlných intervalech opakujícímu. Na www.
pranostika.cz jsou všechny české pranostiky 
hezky pohromadě. Jsou rozděleny pro každý 
měsíc vždy na celý měsíc dohromady a pak po 
jednotlivých dnech. 

Výběr z lidových pranostik k teplu a suchu:
• Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
• Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
• Březen suchý, duben studený, mokrý máj, 

ve stodole bude ráj.
• Když jsou v květnu hříbky červivé, bude su-

ché léto.
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
• Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i pro-

sincové mraky postaví.
• Když dne ubývá, horka přibývá.
• Kdy v červenci slunce peče - déšť poteče.
• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
• Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
• Po teplém září – zle se říjen tváří.
• Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok 

nato bývá.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok hu-

bený.
• Dobrá studna v suchu vodu dává; dobrý pří-

tel v nouzi se poznává.

V poslední době však pozorujeme, že lido-
vé pranostiky fungují s mnohem menší prav-
děpodobností a ta pravděpodobnost se stále 
snižuje. Dokonce se zdá, že hrozba změny kli-
matu a jeho vlivu na život lidí je bezprostřední 
a velmi vážná. Jsou pro to i reálné důkazy. Věd-
ci bijí na poplach. Současné tempo adaptace 
na klimatické změny za tempem klimatických 
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změn výrazně zaostává! Negativní vlivy změn 
klimatu se projevují na celé zeměkouli, nejen 
u nás. S některými změnami nemůžeme u nás 
nic dělat, ale v rámci našeho mikroregionu mů-
žeme nepříznivé dopady alespoň zmírnit. 

Na www.skompasem.cz/svetove-a-konti-
nentalni-klimaticke-rekordy se lze dočíst, jaké 
jsou ve světě jako celku i podle jednotlivých 
světadílů klimatické rekordy, uznávané oficiál-
ně organizací WMO (Mezinárodní meteorolo-
gická organizace). Pro zajímavost uvádíme ty, 
které se týkají extrémních teplot:

Nejvyšší absolutní teplota: +56.7°C, Furna-
ce Creek, Death Valley (Údolí smrti), Califor-
nia, USA. Naměřeno 10. 7. 1913 v nadmořské 
výšce -54 m.n.m.

Nejvyšší průměrná denní teplota: +47.5°C, 
Death Valley (Údolí smrti), California, USA. 
Naměřeno 12. 7. 2012. Během tohoto rekord-
ního dne byla naměřena nejvyšší denní tep-
lota +53.3°C, nejnižší teplota v noci pak byla 
+41.7°C.

Nejnižší absolutní teplota: -89.2°C, Vostok, 
Antarktida. Vostok je ruská vědecká stanice 
v Antarktidě. Rekordní údaj byl naměřen 21. 7. 
1983 v nadmořské výšce 3420 m.n.m.

Nutno však podotknout, že dlouhodobých 
časových řad je ve světě ještě evidentní ne-
dostatek, protože v extrémních klimatických 
podmínkách do nedávna nebyly (a často ne-
jsou dodnes) meteorologické stanice. Proto 
se v budoucnu budou muset tyto údaje pře-
hodnotit. S velkou pravděpodobností se budou 
měnit, a to mnohdy velmi výrazně. 

Zeměpisné rekordy v České republice lze najít 
na: 
• www.cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_

zeměpisných_rekordů_Česka#Počasí. Zde 
jsou ty, které se týkají počasí:

• nejvyšší průměrná roční teplota – 10,1 °C, 
Praha - Klementinum,

• nejnižší průměrná roční teplota – 0,2 °C, 
Sněžka,

• nejvyšší absolutní teplota – 40,4 °C,  
20. 8. 2012, Dobřichovice,

• nejnižší absolutní teplota – -42,2 °C, 
11. 2. 1929, Litvínovice, 

• nejvyšší průměrné roční srážky – 1705 mm, 
Bílý Potok (v Jizerských horách),

• nejnižší průměrné roční srážky – 410 mm, 
Libědice u Žatce,

• místo s největším množstvím srážek napr-
šených za 24 h – Nová Louka (v Jizerských 
horách), 345 mm, 29. - 30. 7. 1897,

• nejvyšší naměřená rychlost větru – 
216 km/h, 19. 1. 2007, Sněžka.

Extrémy počasí v ČR, uvedené pro jednotlivé 
měsíce roku, jsou k dispozici na http://portal.
chmi.cz/historicka-data/pocasi/historicke-ex-
tremy. Zajímavé je, že téměř všechny rekordy, 
ať již ve světě nebo v ČR, které se týkají 
nejvyšších teplot, jsou z posledních několika 
let a naopak rekordy, které se týkají nejnižších 
teplot, jsou často zhruba 100 let staré. Planeta 
a Česko se tedy evidentně oteplují. S nejvyšším 
denním úhrnem srážek je to podobné jako 
s nejvyšší teplotou. V ČR byl maximální denní 
úhrn srážek pro srpen (226,8 mm) zaznamenán 
naposledy dne 12. 8. 2002 v Českém Jiřetíně 
u Mostu. Všechny ostatní srážkové rekordy 
v ostatních měsících jsou z minulého nebo 
předminulého století.
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2. 2. Definice sucha

Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii 
a klimatologii často užívaný pojem, zname-
nající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, 
půdě či rostlinách. Jednotná kritéria pro kvan-
titativní vymezení sucha neexistují, a to zvláště 
s ohledem na rozmanitá hlediska meteorolo-
gická, hydrologická, zemědělská, pedologická, 
bioklimatologická a celou řadu dalších faktorů, 
z nichž mezi nejvýznamnější patří škody způ-
sobené suchem v různých oblastech národního 
hospodářství. Sucho je většinou jevem nahodi-
lým, který se vyskytuje z velké části nepravidel-
ně v období podnormálních srážek s trváním 
od několika dní až po několik měsíců. Srážkový 
deficit v určitém časovém intervalu a na urči-
tém místě je v podmínkách České republiky bez 
výjimky primární příčinou vzniku sucha. Sucho 
bývá velmi často doprovázeno nadnormální-
mi teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkos-
tí vzduchu, zmenšenou oblačností a větším 
počtem hodin slunečního svitu. Důsledkem 
těchto faktorů je vyšší výpar (evapotranspira-
ce) a další prohlubování nedostatku vody. Na-
hodilé sucho je velmi nebezpečným přírodním 
jevem právě svým neočekávaným a nepravi-
delným výskytem v prostoru a čase. Odborně 
fundovaná prognóza sucha je z těchto důvodů 
velmi problematická až nemožná. Velký vý-
znam proto v poslední době mají speciální po-
stupy a přístupy, pomocí nichž lze na základě 
operativních informací o počasí vyhodnocovat 
aktuální vláhově-bilanční stav krajinného pro-
středí a kvalifikovaně tak odhadovat výskyt su-
cha a jeho vývoj v nejbližším období.

Definice sucha (http://portal.chmi.cz) proto 
není zdaleka jednotná a podle příčin a dopadů 

ho můžeme charakterizovat z několika pohle-
dů. Webová prezentace ČHMÚ rozlišuje sucho 
klimatické (meteorologické), půdní (zeměděl-
ské) a hydrologické. V jiných materiálech se 
vyskytuje i termín socioekonomické sucho.

Klimatické sucho je nejčastěji definováno 
srovnáním srážkových poměrů aktuálního ob-
dobí k období dlouhodobému. Je vyjádřeno 
zápornou odchylkou úhrnu srážek od normá-
lu během určitého časového období. Je také 
označováno jako meteorologické sucho, což 
je sucho definované pomocí meteorologických 
prvků, především srážek, respektive rozdílu 
srážek a evapotranspirace, vztaženého ke kli-
matologickému normálu. Nově je srovnáváno 
s třicetiletým normálem let 1981-2010.

Půdní sucho lze obecně definovat jako ne-
dostatek vody v kořenové vrstvě půdního pro-
filu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu 
zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. 
Nedostatek vody ve svrchních částech půdní-
ho horizontu je důsledkem předchozího nebo 
ještě nadále trvajícího sucha klimatického. 
Účinky půdního sucha se projevují u jednotli-
vých druhů rostlin různě, navíc vždy závisí na 
vývojové fázi rostliny, nárocích na vodu v růz-
ných obdobích vývoje, na stáří rostliny apod. 
Vlhkost půdy je vedle teploty půdy a teploty 
vzduchu nejdůležitějším meteorologickým fak-
torem ovlivňujícím vývoj rostlin. Je závislá na 
množství, intenzitě a časovém rozložení srážek, 
na výparu a na vlastnostech půdy, v hydrope-
dologii vyjadřovaných tzv. hydrolimity. Ke kva-
lifikovanému odhadu půdní vlhkosti na území 
ČR je vzhledem k jeho pedologické pestrosti 
a malé hustotě stanic s přímým měřením vlh-
kosti půdy nezbytné výsledky měření doplňo-
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vat hodnotami vypočtenými modelově. Půdní 
sucho je základním předpokladem vzniku su-
cha zemědělského, které je možno zjednodu-
šeně označit jako „promítnutí“ půdního sucha 
do zemědělské praxe. Intenzita a dopady ze-
mědělského sucha jsou ovšem kromě vlastního 
deficitu vody v půdě ovlivňovány řadou dalších 
faktorů biologických (momentální stav poros-
tů, odolnost jednotlivých odrůd vůči suchu), 
technických (způsob zpracování půdy, úroveň 
zemědělských strojů) i ekonomických (využití 
závlah).

Hydrologické sucho vzniká následkem ne-
dostatku srážek a projevuje se jako nedostatek 
zdrojů povrchových a podzemních vod (prů-
toky ve vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, 
stav hladiny ve vrtech a vydatnosti pramenů). 
Nedostatek srážek se v podzemní části hydro-
logického cyklu projevuje s určitým zpožděním. 
Vznik hydrologického sucha je ovlivněn i užívá-
ním vody, proto je třeba na hydrologické sucho 
pohlížet jako na přírodní fenomén, který však 
může být prohlouben lidským působením.

Socioekonomické sucho obnáší dopady su-
cha na kvalitu života. Posuzuje se v mezinárod-
ních i regionálních souvislostech, týkajících se 
například obchodu, mezinárodních vztahů, mi-
graci, bohatství a jeho rozdělování v rámci spo-
lečnosti, demografii, přístupu k technologiím 
a informacím, trendům zaměstnanosti, kvalitě 
adaptačních opatření, výší investic do eko-
logicky šetrných technologií a infrastruktury, 
společenských hodnot, udržitelného způsobu 
života, způsobu chování a životního stylu oby-
vatel, akceschopnosti vládních struktur a insti-
tucí pro řešení konfliktů. 

2. 3. Jaké jsou hrozby, co se může stát

Pokud se oteplování planety nepodaří zastavit, 
lze si jen stěží představit jeho následky. Nejvíce 
zřejmou změnou klimatu Země je oteplení na-
prosté většiny pevnin, které se už dnes proje-
vuje a v budoucnu bude ještě výraznější. Zna-
mená menší počet chladných dnů a zejména 
nocí. Budou se rovněž vyskytovat vlny horkých 
dnů, jejichž intenzita velmi pravděpodobně 
vzroste. Lze předpokládat, že nastanou častější 
dlouhá suchá období, dnešní suché oblasti bu-
dou ještě sušší. Oblasti postižené velkými su-
chy se rozšíří. Výraznou hrozbou je očekávaná 
vyšší frekvence a zvýšená intenzita extrém-
ních hydrometeorologických událostí, jako 
jsou silné větry (s tím související polomy), bou-
ře, kroupy, intenzivní srážky následované po-
vodněmi nebo sesuvy půdy. Monzuny (ozna-
čení pro pravidelný vítr, obvykle doprovázený 
vydatným deštěm, který v průběhu roku ve 
dvou sezonách mění svůj směr; v jednotlivých 
pololetích má jeho proudění opačný směr) jsou 
stále více nevyzpytatelné a hůře předpovědi-
telné. Bude třeba se vyrovnat se změnou pro-
storového i časového rozložení srážek, s tím, že 
výkyvy počasí mohou být větší a častější, že 
nepříznivé podmínky se mohou kumulovat. Po-
časí bude asi stále více proměnlivé a stane se 
méně čitelným. Očekává se zkrácení přechod-
ných období a vyšší frekvence náhlých změn. 
Zdánlivě protichůdné problémy mají ale často 
stejnou příčinu - globální oteplování.

Dalším důsledkem klimatických změn je 
ovlivnění vodních zdrojů všude na světě. 
Zvláště jsou ohroženy horské ledovce, které 
poměrně rychle tají, což způsobuje výrazné 
zmenšení jejich plochy a vydatnosti. To pocítí 
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miliony lidí v Asii a v Latinské Americe, jejichž 
vodní zdroje jsou zásobovány vodou hima-
lájských a andských ledovců. Zvýší se hladina 
oceánů, značná území v blízkosti mořského po-
břeží budou zaplavena (některé nízko položené 
ostrovy prakticky úplně zmizí), ale znamená to 
i ohrožení infrastruktury staveb, silnic a jiných 
konstrukcí v příbřežních oblastech a rovněž 
vnikání slané vody do stávajících zdrojů vody 
sladké. 

Zvýšení průměrné teploty a sucho má ne-
příznivé dopady na přírodní ekosystémy, 
které se jen těžko této změně přizpůsobují. 
Změna klimatu způsobuje např. to, že se dob-
ře daří jedovatým sladkovodním řasám, které 
ohrožují ryby, protože okrádají vodu o kyslík. 
Současně do ovzduší uvolňují metan, který je 
podle vědců 25krát silnější znečišťovatel než 
oxid uhličitý. Z měření teplot a satelitních dat 
za uplynulých 25 let ve 235 jezerech na šes-
ti kontinentech, vyplývá, že teplota v jezerech 
každou dekádu stoupla o 0,34 stupňů Celsia. 
Sucho se může projevit v invazi původních i ne-
původních druhů, a to jak rostlin, tak živočichů. 
Musíme počítat s většími výskyty hmyzích (ší-
ření bázlivce kukuřičného, kůrovce) a jiných 
škůdců tam, kde se jindy nevyskytovali, což se 
týká i lidských patogenů (u nás známé rozšíření 
areálů nebezpečných klíšťat). Po dlouhém ob-
dobí sucha se nejen sníží výnos a kvalita krmiv, 
ale protože jsou rostliny oslabené, snadněji 
tak podléhají nemocím a škůdcům, což často 
neproběhne bez dalších následků. Např. přem-
nožení hrabošů negativně ovlivní přezimování 
porostů vojtěšky a dalších plodin. Sucho bývá 
častou příčinou požárů, suché lépe vzplane 
a lépe hoří. Ne nadarmo se říká, že stromy jsou 
plíce planety. Pokud se požáry vyskytnou na 

rozsáhlém území třeba Amazonských pralesů, 
může to mít pro planetu až katastrofické ná-
sledky. 

Sucho může způsobit pokles potravinové 
bezpečnosti, ohrozit biodiverzitu a tradiční 
ekosystémy, snížit úrodnost půdy, zhoršit kva-
litu místního životního prostředí (např. zhorše-
ním kvality vody okyselováním, nebo zvýšeným 
obsahem sinic ve vodě), snížit výnosy a kvali-
tu píce. To vše může nejenom snížit produkci 
zvířat, ale dokonce způsobit i jejich úhyny, a to 
i hromadné. Sucho může mít negativní vliv na 
rozšíření různých mikropolutantů, tj. sloučenin 
antropogenního původu, vyskytující se v život-
ním prostředí (o tom ještě později). Plastový 
odpad v mořích je dlouhodobou hrozbou pro 
potravní řetězce mořských živočichů (ryb, ptá-
ků, mořských savců). Miliardy mikroskopických 
kousků plastu, unášené podvodními proudy, 
k sobě přitahují v moři rozptýlené jedovaté 
látky. Pokud se plasty dostanou do organismu 
živočichů, existuje vysoké riziko, že se škodli-
vými chemikáliemi otráví. Na plastech je nej-
více znepokojující jejich houževnatost, jejich 
trvanlivost. Neodbourají se ani během několika 
desítek let. Tyto látky se pak dostávají do těla 
mořských živočichů a skrze jejich konzumaci 
do organismů lidí. Očekává se, že kombinace 
vysoké teploty a vlhkosti v některých oblastech 
povede k omezení normálních lidských činnos-
tí, včetně pěstování plodin a venkovních prací, 
v některých obdobích roku.

Projevy změny klimatu budou mít postup-
ně výrazné důsledky na lidské zdraví. Příkla-
dy negativního vlivu na lidské zdraví zahrnují 
větší pravděpodobnost zranění, nemoci a smrti 
v důsledku intenzivnějších vln veder a požárů, 
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zvýšení podvýživy plynoucí ze snížené produk-
ce potravin v chudých oblastech, rizika ztráty 
pracovní kapacity a snížení pracovní produkti-
vity u zranitelné populace a zvýšená rizika one-
mocnění ze závadných potravin a vody a rizika ší-
ření onemocnění. Lidstvo bude ohroženo novými 
typy chorob a rozšíří se areály výskytu různých 
tropických chorob i do oblastí, kde se dříve nevy-
skytovaly. Bude třeba rozšířit zdravotní péči. Lidé 
se pravděpodobně budou ještě více stahovat do 
měst, větší koncentrace lidí na menším území 
pak rizika šíření nemocí umocňuje. 

Při výrazné negativní změně klimatu (něja-
ké velké katastrofy) se mění psychika lidí. Lidé 
v krizových situacích jednají zcela odlišně, 

než v civilizovaném světě jak ho známe 
teď. V rámci 

přežití 

budou krádeže a vraždy daleko častější. Těžko 
domyslet co se může stát.

Jak konkrétně se může v ČR změna klimatu 
dotknout hospodaření v krajině na pěstová-
ní krmných plodin? Sucho může přijít každým 
rokem a navíc i v jinou dobu. Tropických dnů 
(nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C) v průběhu roku 
může přibývat. Lze očekávat pozdní nástup 
jarního mrazu a nedostatečné množství srážek 
v jarních měsících, mráz může „spálit“ mladé 
rostliny a ty, které postiženy nebudou, díky 
brzkému rašení spotřebují dříve vláhu z půdy 
a tím nastartují sucho. Průměrné hodnoty 
teplot a srážek ve vegetačním období, nebo 
dokonce v celém roce, nejsou pro růst rostlin 
rozhodující. Rostlinám se nedaří, když je sucho 
ve vegetačním období v určité specifické fázi 
jejich růstu, u každého druhu rostlin to může 
být v jiné fázi.

Se zvyšováním teplot se už nyní podstatně 
mění rozložení výrobních oblastí. Odhaduje 

se, že za zhruba 30 let by se u nás v ČR 
mohla doba vegetace prodloužit 

o 20-30 dní (+2,5 °C). To by 
sice mohlo mít i kladné 

přínosy, například že 
se posune pěstování 

kukuřice do vyšších 
nadmořských vý-
šek, ale i ty nega-

tivní, kukuřice tam 
může být více ohrože-

na erozí v důsledku větší 
svažitosti půdního profilu. 

Asi se bude stále méně dařit 
udržet vodu v krajině (eroze, utu-

žení půdy) a bude ubývat i v hlub-
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ších vrstvách, někde se může dokonce ztratit 
(vyschlé potoky, studně).

2. 4. Jaké jsou příčiny sílícího vlivu klimatic-
kých změn

Změny klimatu Země je nutné hodnotit z ča-
sového hlediska na dlouhodobé (miliony let 
a více) až krátkodobé (desítky, stovky až tisí-
ce let). Nás nyní zajímají krátkodobé změny. 
Jejich příčinou mohou být jak vlivy mimo naší 
planetu (extraterestrické), což jsou např. slu-
neční cykly, tak na naší planetě (terestrické), 
z nichž asi největší dopad mají sopečné erup-
ce, zemětřesení, rozsáhlé požáry, biologické 
procesy a v poslední době i některé důsledky 
lidské činnosti.

Vědci aktivně pracují na pochopení minulého 
a budoucího chování klimatu pomocí měření, 
pozorování a využití teoretických modelů. Byly 
pořízeny klimatické záznamy sahající hlubo-
ko do minulosti Země. Stále pokračuje jejich 
tvorba na základě průzkumů, např. vrty teplot-
ních profilů, měření ledových jader získaných 
z hlubokých vrstev ledu, záznamy o květeně 
a zvířeně, zkoumání glaciálních a periglaciál-
ních procesů, analýzy stabilních izotopů a další 
analýzy vrstev sedimentů i záznamy o hladi-
nách moří v minulosti. Novější údaje jsou zís-
kávány ze strojových měření. Předpověď změn 
klimatu (a jejich příčin) podle „teorie chaosu“ 
naráží (tak jako pro předpověď počasí) na li-
mity předpověditelnosti. Přesto lze vysledovat 
jisté zákonitosti. Například, že se klima dlou-
hodoběji mění více než krátkodobě (převzato 
z wikipedie).

Při výčtu příčin sílícího vlivu klimatických 
změn v ČR se soustředíme na ty, které mají 
nějakou souvislost se zemědělstvím. Dnes již 
víme, že byly chybou některé nekoncepční 
a nevědecké zásahy do krajiny (kolektivizace, 
rozorávání mezí, scelování pozemků, rozsáhlé 
meliorace, rušení remízků a mokřadů). Chyby 
ale vršíme dál. 

• Tisíce a tisíce hektarů zemědělské půdy za-
braly sklady, továrny a jiné stavby.

• Přijímají se polovičatá řešení, často se dílo 
z nedostatku peněz přeruší nebo zastaví, 
příliš dlouho trvá nejen schválení díla, ale 
i jeho trvání. Legislativa je často dost složitá 
a je náročné se v ní vyznat.

• Nepracuje se s variabilitou pozemku, ne-
dostatečně se využívá potenciál moderní 
techniky. 

• Opomíjejí se prostorové variability a veli-
kosti půdních bloků.

• Aplikace hnojiv a prostředků na ochranu 
rostlin je většinou plošná, ačkoliv by měla 
být cílená ve vztahu využitelnosti a omezení 
ztrát živin a poškození struktury půdy.

• Málo se dbá na zajištění vzlínání vody 
v půdním profilu, což se dá efektivně řešit 
eliminací přejezdů na orné půdě, optimali-
zací pracovních jízd, snížení počtu operací.

• Časovanou bombou může být problém bi-
oplynových stanic s hnojením digestátem, 
tedy vedlejším produktem mikrobiální pře-
měny organických látek bez přístupu vzdu-
chu za vzniku bioplynu. Kukuřice nebo jiná 
pícnina se totiž sklízí z velké plochy, ale 
digestát, který má vysokou koncentraci 
minerálních látek, se pak aplikuje na pod-
statně menší plochu. Pokud se aplikace 
dobře neošetří např. využitím prvků pre-
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cizního zemědělství, vznikají velké rozdí-
ly v zásobenosti půdy minerálními látkami 
(někde je jich až několikanásobně více, než 
je únosné).

 
Proč mají zemědělci málo krmiv pro hospo-
dářská zvířata?
• Sucho trvá již několik let. I tam, kde v někte-

rém roce zapršelo, se projevil deficit vláhy 
z minulých let.

• Suchem byla v minulých letech postižena 
většina území ČR.

• Ačkoliv není dostatek zásob krmiv a jejich 
cena je vysoká, situaci často nelze řešit pro-
dejem dobytka na jatka (vývoz masa do ně-
kterých zemí byl přerušen nebo podstatně 
snížen).

• Dnes existují tisíce zemědělských podniků, 
které nemají živočišnou výrobu, nehnojí 
tedy organickou hmotou. Některé podniky 
navíc organickou hmotu vyvážejí za hranice.

• Podmínky pro hospodaření se zpřísňují 
(např. se zakazuje použití glyfosátu, omezu-
je se použití pesticidů, vyžaduje se pěstová-
ní rostlin jen s označením NON-GMO (bez 
genetické modifikace).

• Administrativní zátěž, globalizace trhu, vyšší 
požadavky na vzdělání osob obsluhujících 
techniku.

• Vyšší cena techniky, nižší výkupní ceny.

Přední místo mezi nejdůležitějšími hrozbami 
obecně, a samozřejmě i pro zemědělství, patří 
„NON-Science“, což by se dalo charakterizovat 
jako „nevědecké“ vlivy. Už nyní často převládá 
populizmus. Lidé z obavy jaké klimatické kata-
strofy je mohou postihnout, mohou začít pani-
kařit a více věřit těm, kteří nemají svoje názory 

či informace vědecky podložené a ověřené. 
V důsledku nějaké nepodložené zprávy může 
nastat zmatek, lidé pak třeba začnou nakupo-
vat zásoby ve velkém, vykrádat obchody, nebo 
se dokonce uchýlí i k horším praktikám. K šíření 
„falešných“ zpráv mohou velkou měrou přispět 
média. Vládní iniciativy a regulační zákony pak 
budou třeba natolik slabé, že podlehnou tlaku 
výrobců nebo nezodpovědných novinářů a po-
litiků. 

Zdá se, že mediální obraz zemědělství se 
zhoršuje, přitom zemědělství může zlepšit 
současný, dá se říci neutěšený stav. Je to pro-
to, že rostliny, k nimž patří i stromy, dokáží z at-
mosféry „vytěžit“ (fixovat) uhlík „C“, kyslík „O2“ 
a další organické prvky nezbytné k životu. Jen 
je třeba vývoj v zemědělství a lesnictví patřičně 
usměrnit.

2. 5. Co na to odborníci

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních orgá-
nů věnujících se problematice změny klimatu 
je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), 
seskupení vědců z celého světa zabývající se 
zejména poznáním podstaty změny klimatu 
a hodnocením jejích environmentálních a so-
ciálních důsledků. Panel byl založen v roce 
1988 z iniciativy Generálního shromáždění 
OSN ve spolupráci se Světovou meteorologic-
kou organizací (WMO) a Environmentálním 
programem spojených národů (UNEP) z dů-
vodu potřeby objektivního hodnocení problé-
mu změny klimatu. IPCC pravidelně připravuje 
hodnotící zprávy, technické a speciální zprávy, 
které se věnují jednotlivým klíčovým problé-
mům z oblasti změny klimatu. Poslední, pátá 
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zpráva, byla vydána v roce 2014. Její souhrn 
v českém jazyce je uvedena na www.mzp.cz/
C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_
ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_
CZ-20150504.pdf. Mimo jiné se v ní uvádí, že:
• Vliv člověka na klimatický systém je zřej-

mý a současné antropogenní emise skle-
níkových plynů jsou nejvyšší v historii. 
Nedávné změny klimatu měly daleko-
sáhlé dopady na lidské a přírodní 
systémy. Oteplování klimatic-
kého systému je nepochybné 
a od padesátých let minulého 
století nemá řada pozoro-
vaných změn obdoby po 
celá desetiletí až tisíci-
letí. Atmosféra a oceán 
se oteplily, množství 
sněhu a ledu kles-
lo a hladina oceánu 
stoupla.

• Hlavní příčinou změn 
klimatu je, že od dob před prů-
myslovou revolucí se zvýšily 
antropogenní emise skle-
níkových plynů převážně 
vlivem ekonomického 
a populačního růstu. Nyní 
jsou vyšší než kdy předtím. 
To vedlo k bezprecedentním atmosféric-
kým koncentracím oxidu uhličitého, me-
tanu a oxidu dusného nejméně za posled-
ních 800 000 let. Jejich účinky, společně 
s ostatními antropogenními efekty, byly 
zjištěny v celém klimatickém systému a byly 
extrémně pravděpodobně hlavní příčinou 
pozorovaného oteplování od poloviny 20. 
století.

• Pokračující emise skleníkových plynů způ-

sobí další oteplování a dlouhodobé změny 
ve všech složkách klimatického systému, 
čímž se zvyšuje pravděpodobnost závaž-
ných, všudypřítomných a nevratných do-
padů na obyvatele a ekosystémy. 
Omezení změny klimatu by vy-
žadovalo podstatné a tr-
valé snížení emisí 

s k l e n í kov ýc h 
plynů, které spolu s adaptací 

mohou omezit rizika ze změny klimatu.
• Klimatická rizika v 21. století může po-

zitivně ovlivnit podstatné snížení emisí 
v příštích několika desetiletích. Efektivní 
rozho ování o omezení změny klimatu 
a jejích účinků může být založeno na široké 
škále analytických přístupů hodnocení 
očekávaných rizik a výhod, při vědomí 
významu role správy veřejných věcí, 
etických aspektů, rovnosti, hodnocení 
důležitosti, ekonomických odhadů 
a různého vnímání i reakcí na rizika 
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a nejistoty. Ale neexistuje jedno dostatečné 
řešení. Účinná implementace závisí na 
politicích a spolupráci na všech úrovních.

Ve zprávě OSN z prosince 2018 je uvede-
no, že 2500 vědců ze 130 zemí se shodlo na 
doporučení, aby do 12-ti let došlo k výrazné-
mu omezení oteplování planety, jinak se do 
chudoby uvrhne více než 120 milionů lidí po 
celém světě, jejichž živobytí závisí na pěstová-
ní potravin. Budou buď hladovět, nebo začnou 
migrovat. Jednat se musí začít hned, jen tak lze 
ještě zabránit nejhorším dopadům. Zpráva OSN 
popisuje rozdíl mezi dvěma hlavními scénáři. 
Pokud se podaří udržet oteplování planety na 
hodnotě 1,5 °C oproti období před průmyslo-
vou revolucí, budou jeho dopady včetně šíření 
tropických nemocí mnohem nižší než v přípa-
dě, pokud se oteplí o dva a více stupňů. Podle 
měření jsme údajně nyní přibližně na hodnotě 
jednoho stupně oteplení. Dalšího půl stupně 
podle vědeckých modelů dosáhneme asi za 
dvacet let, ale může to být i rychleji, pokud se 
nezačne konat.

Míra změny klimatu nesmí převýšit únos-
nou mez. Lidé se proto připravují na opatření, 
která by měla dopady změny klimatu výrazně 
zmírnit. V reakci na změnu klimatu je možné 
přijímat dva základní typy opatření: 
• mitigační (zmírňující, oslabující) – přímé či 

nepřímé zásahy člověka vedoucí ke snížení 
emisí nebo snížení množství skleníkových 
plynů, 

• adaptační – vyrovnání se s dopady mění-
cího se klimatu přizpůsobením přírodního 
nebo antropogenního systému skutečné 
nebo předpokládané změně klimatu včetně 
jejích dopadů.

Přímá mitigace spočívá ve snížení produkce 
oxidu uhličitého snížením výroby energie nebo 
zefektivněním její výroby. Nepřímá mitigace 
spočívá hlavně v efektivnějším využití jiných 
zdrojů energie (solární, vodní, větrné) a opatře-
ní v dopravě (opatření se výrazně mění s typem 
vozidla a způsobem dopravy), ve stavebnictví 
a architektuře (změna postupů, tradičního ži-
votního stylu bydlení, zateplení budov), v prů-
myslu (modernizace, nahrazení a použití nej-
lepší dostupné technologie, snižování množství 
produkovaných odpadů následované opětov-
ným využitím, recyklací a energetickým využi-
tím), v zemědělství (efektivní obhospodařování 
orné půdy a pastvin, zvýšení organické hmo-
ty v půdě), v lesnictví (zalesňování, udržitelné 
obhospodařování lesů a snížení odlesňování) 
a v infrastruktuře lidských sídel (omezení po-
pulačního růstu, lepší územní plánování).

Adaptační politika se rozvíjí napříč světadí-
ly, všech úrovní řízení států, včetně některých 
adaptačních plánů integrovaných do plánování 
rozvoje oblastí, vodního hospodářství, envi-
ronmentální ochrany a řízení rizik v souvislosti 
s katastrofami. Lidstvo se na klimatické změny 
adaptuje několika způsoby:
• pasivně (zvyká si na ně, nedělá nic, jen bere 

změny na vědomí), 
• aktivně (záměrně vyhledává nové způsoby, 

např. jak získat zdroje),
• kreativně (záměrně přetváří, např. okolní 

prostředí ve svůj prospěch). 

Největší pozornost se v aktivní adaptační 
politice věnuje vodním zdrojům a jejich využi-
tí. Týká se to nejen oblastí suchých, ale i území, 
která až dosud s vodními zdroji neměla velké 
problémy, jako je oblast střední Evropy včetně 



15

|  ZAJIŠTĚNÍ KRMIVOVÉ ZÁKLADNY 

České republiky. Významné změny se dají oče-
kávat v zemědělství, které je citlivě adaptováno 
na klimatický režim daného regionu. Týká se to 
jak pěstovaných plodin, tak i způsobů kultivace 
včetně ochrany půdy. V souvislosti se zvyšová-
ním hladiny oceánu se plánují nákladná opatře-
ní na ochranu proti zatopení příbřežních struk-
tur. Adaptační opatření budou nutná i v dalších 
oblastech hospodářských aktivit. Efektivní 
adaptační strategií reakce na extrémní povětr-
nostní situace i dlouhodobou klimatickou pro-
měnlivost a změnu může být migrace lidí (ta 
ale na druhé straně může způsobovat obrovské 
problémy v zemích, kam se lidé uchylují).

Lidé budou muset přizpůsobit své aktivi-
ty, změnit životní styl a chování. Například 
se výrazně změní profil turistických destinací, 
snad nejvýrazněji to postihne lyžařské areály. 
Odborníci upozorňují ještě na jeden problém, 
který se zdá být druhotný, ale je také velmi zá-
važný, a do určité míry souvisí (a čím dál více 
bude souviset) s globálním oteplováním – jde 
o stále dostupnější cestování nebo migrace 
a s ní spojený transfer hmyzu, bakterií, virů, 
plísní a podobně. Už nyní se například v Kanadě 
potýkají s dříve nevídanou boreliózou, v sever-
ní Evropě se zase objevily případy cholery. Je 
pouze otázkou času, kdy se nebezpeční komáři 
druhu Anopheles nebo Aedes (kteří přenášejí 
západonilskou horečku, malárii, nebo bahenní 
zimnici) rozšíří z Egypta do nových teritorií. Ne-
jefektivnější opatření pro snížení zranitelnosti 
zdraví v krátkodobém horizontu jsou programy, 
které implementují a zlepšují základní opatření 
v oblasti veřejného zdraví, jako je poskytová-
ní čisté vody a hygienických potřeb, bezpečná 
základní zdravotní péče včetně očkování a pe-
diatrické péče, zvyšují kapacitu připravenosti 

a reakce na hrozby a zmírňují chudobu. Bude 
nutné se připravit i na některé přeshraniční 
dopady změny klimatu, jako společné vodní 
zdroje a zásoby ryb, mohou potenciálně vést 
ke zvýšení rivality mezi státy. 

V zemědělství může být adaptačních opat-
ření nepřeberné množství, například změny 
druhu a termínu polních operací, nebo přizpů-
sobení druhové skladby plodin. Mezi klíčové 
aktivity lze zařadit šlechtění odrůd k vyšší to-
leranci k vysokým teplotám a suchu. Důležitým 
adaptačním opatřením je zvyšování diverzity 
aktivit.

 Klimatický systém Země je velice složitý 
a musí být studován především fyzikálními 
metodami. Například pomocí satelitů, obíha-
jících planetu, vědci zjistili, že v některých 
oblastech Země dramaticky vysychají zásoby 
sladké vody. Mezi nejohroženější místa patří 
Indie, Kalifornie, Austrálie a hlavně Blízký vý-
chod. Následně upozornili politiky, že mizející 
zásoby vody jsou celosvětovým problémem, 
a do konce století tak může být pro lidstvo nej-
větším zdrojem potíží. Současně označili i pří-
činy, můžou za to především rostoucí teploty, 
sucho, nešetrný průmysl, zemědělství a také 
plýtvání.

Má–li lidstvo optimálně reagovat na součas-
né i předpokládané budoucí změny klimatu, 
musí vycházet z výzkumu klimatického systé-
mu, příčin změn klimatu a předpokládaného 
budoucího vývoje. Klimatologové porovnávají 
záznamy o počasí na vybraných místech země-
koule, vyhodnocují je a pak poskytují informa-
ce o statistické pravděpodobnosti, spolehlivos-
ti či věrohodnosti svých výsledků specialistům 
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z dalších oborů (jako hydrologie, vodní hos-
podářství, zemědělství, lesnictví, energetika, 
medicína, biologie a další). Tito odborníci pak 
zkoumají, co předpokládané změny klimatu 
přinesou pro život lidí a vyhodnocují, jaké kla-
dy či zápory budou mít. Na ekonomech pak je, 
aby podle těchto výsledků formulovali postupy, 
které zajistí co nejvyšší efekt při vynaložení co 
nejnižších nákladů nebo s co nejnižšími ško-
dami. Politici by potom měli především zajistit 
dobré legislativní prostředí pro realizaci zvole-
ných postupů.

Z měření, zkušeností a odhadů dalšího vývo-
je vznikají hypotézy. Ve věci globálního oteplo-
vání existují 3 hlavní hypotézy. Globální otep-
lování je:
• důsledek lidských aktivit, 
• přirozené dlouhodobé kolísání teplot sou-

visející s vývojem klimatu země, je to dů-
sledek odeznívání malé doby ledové, a má 
souvislost se změnami oceánských proudů,

• z principu statistického kolísání zjištěných 
hodnot je trend neprůkazný.

Téměř všichni se ale shodují, že je již nejvyšší 
čas pokusit se něco s globálním oteplováním 
dělat, zastavit ho nebo alespoň zpomalit. Kli-
matologie má dnes už velké množství dosta-
tečně prověřených poznatků o chování globál-
ního klimatického systému a vlivech, které na 
něj působí. 

Základní poznatky lze shrnout do následu-
jících bodů:
• klima se vždy měnilo a mění se i v dnešní 

době, 
• v současnosti je jedním ze základních proje-

vů těchto změn globální oteplování, 

• klimatické změny a jejich důsledky mohou 
mít v některých oblastech velký vliv na eko-
nomiku i přírodní poměry, 

• emise skleníkových plynů mají na chování 
globálního klimatického systému nezane-
dbatelný (hlavní) podíl, příští vývoj klimatic-
kého systému silně závisí na dalších emisích 
skleníkových plynů.

2. 6. Co na to média a politici

Změna klimatu se stala prostředkem pro vy-
tváření politických témat. Odborná diskuze 
je často ústy populistů zneužívána k získávání 
příznivců, kteří mají rádi rychlé soudy. Někte-
ří politici tím řeší volební preference. Bohužel, 
média je v tom někdy podporují.

Již je běžné, že dohody ohledně vlivu klima-
tických změn na životní prostředí se porušují, 
nebo dokonce předčasně ruší. Na summitech 
se stanovují emisní limity a vydávají se emis-
ní povolenky. Emisní obchodování s emisní-
mi povolenkami je údajně nástroj motivující 
ke snižování emisí skleníkových plynů co ne-
jefektivnějším způsobem. Ale je tomu tak doo-
pravdy? Subjekty, které mají možnost reduko-
vat emise s nižšími náklady, mohou uspořené 
emisní povolenky nebo jiné emisní kredity pro-
dat těm, u nichž by taková redukce byla ná-
kladnější. Bohaté státy si tak s emisemi hlavu 
nedělají. Jednoduše si povolenky koupí a tak 
naoko své závazky splní. Nejde přece o ekono-
miku, jde o záchranu životního prostředí, zá-
chranu ovzduší planety.

Prostý člověk do toho jen stěží vidí a těžko 
to chápe, změnu klima ve smyslu frekvence 
a intenzity pociťuje na vlastní kůži. Politici jdou 
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nyní od dohody k dohodě, od summitu k su-
mmitu, ale zatím hlavně slibují. 

Přehled úmluv o změně klimatu:
• V roce 1992 v Roi de Janeiro byla uzavřena 

Rámcová úmluva o změně klimatu, v níž se 
státy (smluvní strany Úmluvy) zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní ovlivnění 
klimatického systému“.

• Kjótský protokol – přijat 11. 12.1997, prů-
myslově vyspělé státy (kromě USA) se zavá-
zaly snížit emise skleníkových plynů do roku 
2012 v průměru o 5,2 % ve srovnání s ro-
kem 1990. Procenta snížení byla různá pro 
jednotlivé státy. Závazek České republiky – 
nezávisle na závazku EU – činil rovněž 8 %

• Mezinárodní klimatická konference – Paříž 
12/2015, Globální dohoda o ochraně klima-
tu. Země (včetně rozvojových) se shodly, že 
do konce století udrží globální oteplování 
pod hranicí 2 °C.

• Mezinárodní klimatická konference – Ka-
towice 12/2018 (24. Change Climate 
Change Conference, COP24) – byla přijata 
Rámcová úmluva OSN o klimatu (UNFCCC, 
United Nations Framework Convention on 
Climate) – dohoda z Paříže ale prakticky 
zkrachovala, a to i z toho důvodu, že vel-
cí producenti fosilních paliv (Spojené státy, 
Rusko, Saúdská Arábie a Kuvajt) nesouhla-
sili s požadavkem, aby byl růst oteplování 
udržen na úrovni 1,5 °C v porovnání s tep-
lotou v předindustriálním období, což je dle 
vědců nutnost (problémem byl i již dohod-
nutý limit 2 °C. Asi hlavním problémem, 
kvůli kterému se konference o jeden den 
prodloužila, a stejně nedošlo k přijatelné 
dohodě, byl mezinárodní trh s emisními po-
volenkami, a otázka, zda by některé země 

mohly získat peníze za škody, které klima-
tické změny již způsobily.

Pro úspěšné dojednání globálního režimu je 
klíčový postoj USA. Ty mohou výrazně přispět 
ke globálnímu úsilí o zmírnění změny klimatu 
i v rozvojových státech, které v poslední době již 
vyjadřují ochotu se státy vyspělými spolupraco-
vat. Je to extrémně důležité. Vzhledem k rozloze 
rozvojových zemí by při mohutném rozvoji in-
dustrializace, za současného ignorování znečiš-
tění přírody, mohlo dojít k výraznému navýšení 
obsahu skleníkových plynů v atmosféře. 

Možná se ale blýská na lepší časy, alespoň 
na území Evropské unie. Ta pokládá změnu kli-
matu za velmi vážnou hrozbu nejen pro životní 
prostředí, ale i pro další hospodářství a civili-
zační rozvoj na celém světě. Na zasedání Ev-
ropského parlamentu na sklonku roku 2008 
schválila tzv. „Klimaticko–energetický balí-
ček legislativních aktů“, který má zaručit, že 
EU dosáhne v roce 2020 tří konkrétních cílů 
stanovených Evropskou radou, tzv. 20–20–20, 
což znamená, že emise skleníkových plynů by 
se měly snížit o 20 %, k tomu by mělo přispět 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 
20 % a snížení energetické náročnosti ekono-
miky rovněž o 20 % (převzato z knihy Metelka 
a Tolasz, 2009). V období 1990 – 2016 došlo 
na úrovni EU ke snížení emisí skleníkových ply-
nů o 22 %. Cíl k roku 2020 tak již byl naplněn. 
V posledních letech však opět dochází k mír-
nému nárůstu emisí, který dle předběžných 
údajů pokračuje. EU je rovněž na dobré cestě 
k dosažení svých cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů a energetické účinnosti:
(www.mzp.cz/cz/klimaticko_energeticky_ba-
licek_2020).
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Evropskou komisi je třeba ocenit i za to, že 
podporuje rovnováhu mezi produkcí potra-
vin a chováním spotřebitele. V celosvětovém 
měřítku je odhadováno, že jedna třetina všech 
potravin vyrobených pro lidskou spotřebu je 
znehodnocena, přičemž tyto ztráty v průmys-
lově vyspělých zemích jsou stejně vysoké jako 
v rozvojových zemích. Plýtvání potravinami 
není jen etickým a ekonomickým problémem, 
ale také vyčerpává prostředí s omezenými pří-
rodními zdroji. Uvědomění si problému může 
podpořit boj proti klimatickým změnám (sa-
motný odpad z potravin vytváří přibližně 8 % 
globálních emisí skleníkových plynů). Všichni 
aktéři potravinového řetězce hrají úlohu při 
předcházení a snižování plýtvání potravinami.

2. 7. Co na to my v ČR

Co děláme my v ČR? Jaká opatření přijímáme? 
– Je jich mnoho, nyní již nabývají na systema-
tičnosti a komplexnosti, což je základním před-
pokladem pro zlepšení situace. Ministerstva, 
především Ministerstvo životního prostředí 
(MZP) a Ministerstvo zemědělství (MZe), se 
nyní snaží obyvatelstvo ČR informovat různý-
mi cestami o tom, co podnikají. Lidé jsou in-
formováni nejen o aktuálním stavu počasí, ale 
i o dlouhodobých klimatických změnách v mi-
nulosti, současnosti i v prognózách o budouc-
nosti. Schvalují se různá opatření, koncepce 
a hlavně, začíná se s vodou lépe hospodařit.

STANDARDY DZES

V roce 2003 byl reformou Společné zeměděl-
ské politiky iniciován systém Kontroly podmí-
něnosti (Cross Compliance) a stal se klíčovým 
prvkem k vyjednávání o zachování evropských 

dotací do zemědělství i v budoucnu (http://ea-
gri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podmi-
nenosti-cross-compliance). 

Součástí Kontroly podmíněnosti jsou stan-
dardy Dobrého zemědělského a environmen-
tálního stavu půdy DZES (GAEC). Jsou defi-
novány nařízením české vlády jako standard, 
který zajišťuje zemědělské hospodaření ve 
shodě s ochranou životního prostředí. Od 1. 1. 
2009 je v České republice vyplácení přímých 
podpor a dalších vybraných dotací „podmíně-
no“ plněním standardů udržování půdy v dob-
rém zemědělském a environmentálním stavu, 
dodržováním povinných požadavků na hospo-
daření řazených do třech oblastí:
• životní prostředí, změna klimatu, dobrý 

zemědělský a environmentální stav půdy,
• veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin,
• dobré životní podmínky zvířat. 

V případě, že žadatel o dotace podmínky 
DZES nedodrží, může mu být snížena nebo, 
v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výpla-
ta vybraných využívaných dotací. Standardy 
DZES jsou jednou z podmínek poskytnutí 
plné výše přímých podpor, některých podpor 
Programu rozvoje venkova a některých pod-
por společné organizace trhu s vínem. Plnění 
standardů a požadavků je ověřováno kontrolou 
plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich 
formu a metodu kontroly si každá země EU 
stanovuje sama, dle národních specifik.

Podmínky pro zachování DZES jsou řešeny 
v rámci standardů, které se týkají: 
• ochranných pásů podél vodních toků,
• zavlažovacích soustav,
• ochrany podzemních vod před znečištěním,
• minimálního pokryvu půdy,
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• minimální úrovně obhospodařování půdy 
k omezování eroze,

• zachování úrovně organických složek půdy, 
včetně zákazu vypalování strnišť,

• zachování krajinných prvků a opatření proti 
invazním druhům rostlin.

Nově je s účinností od 1. 1. 2020 zavedena 
podmínka omezení na erozně ohrožených plo-
chách pěstovat jednu plodinu na více než 30 
hektarech souvislé plochy.

MEZIRESORTNÍ KOMISE VODA-SUCHO

Dokud se nás globální oteplování a jeho dů-
sledky netýkaly, moc jsme je neřešili. V roce 
2013 však přišlo nebývalé sucho a v dalších 
letech výskyt sucha pokračoval. Do toho vy-
vstal v Evropě problém s migrací, na které 
má sucho v jiných částech naší planety také 
svůj podíl. To nás přimělo k jednání. Řešení 
negativních dopadů zemědělství na krajinu 
a životní prostředí je nyní jedním z hlavních 
témat zemědělské politiky. Vznikla Meziresort-
ní komise VODA-SUCHO (www.suchovkraji-
ne.cz/komise-voda-sucho). 

Na prvním jednání dne 9. 4. 2014 bylo kon-
statováno, že problematika sucha je v České 
republice zcela nové téma, a proto by bylo 
vhodné při jejím komplexním řešení využít zku-
šeností z řešení problematiky povodní. Povod-
ním byla za posledních dvacet let na základě 
významných povodňových událostí věnována 
značná pozornost, která vedla k dnešní uspo-
kojivé připravenosti z legislativního, organi-
začního i technického hlediska. Díky tomu 
se spojila pracovní skupina SUCHO s již exis-
tující pracovní skupinou VODA, zřízenou při  

VÚMOP, v. v. i., čímž vznikla Mezirezortní komi-
se VODA-SUCHO (dále jen Komise). Cílem me-
ziresortní komise VODA-SUCHO bylo připravit 
návrh Koncepce ochrany před negativními do-
pady sucha pro území České republiky, která by 
v blízké až střednědobé budoucnosti zajistila 
obdobnou komplexní připravenost z hlediska 
problematiky sucha.

Prvním výstupem činnosti Komise byl mate-
riál s názvem „Příprava realizace opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedo-
statku vody“. Vláda ČR ho schválila dne 29. čer-
vence 2015 usnesením č. 620. V srpnu 2016 
byl na půdorysu komise představen první návrh 
osnovy Koncepce na ochranu před následky 
sucha pro území ČR (dále jen Koncepce). Kon-
cepce po připomínkování a legislativním pro-
cesu přijata vládou ČR dne 24. července 2017 
usnesením č. 528. Úlohou komise je zejména: 
• koordinovat činnosti odpovědných resortů 

při naplňování opatření z Koncepce, 
• evidovat a vyhodnocovat realizovaná opatření, 
• navrhovat jiná opatření v souvislosti s aktu-

ální hydrologickou situací, 
• identifikovat finanční nároky pro realizaci 

opatření a jejich potenciální dopad na státní 
rozpočet. 

• zpracovávat a předkládat dokumenty o pl-
nění koncepce.

Plné znění Koncepce je na:
• www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/

podklad/koncepce_sucho.pdf. 

Poziční zpráva za rok 2018 je na: 
• www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/

podklad/pozicni_zprava_2018.pdf.
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Opatření, která připravilo MZe v souvislosti se 
suchem 2018:
• Možnost požádat o dotaci za snížení výno-

su a kvality kukuřice a TTP (ale i jiných ko-
modit). Podmínkou pro získání dotace byly 
ztráty vyšší než 30 % průměrných ročních 
tržeb (v roce 2015 to bylo počítáno pro vý-
nos) v porovnání s průměrem předcházejí-
cích tří let nebo za průměr posledních pěti 
let, do kterých se ale nezapočítá nejvyšší 
a nejnižší roční produkce. Ve srovnání s ro-
kem 2017 se v roce 2018 sklidilo méně ku-
kuřice na zrno o 19,6 %, kukuřice na zeleno 
a siláž o 14,2 %. Šetření škod proběhlo až 
na úrovni jednotlivých katastrů.

• Byla povolena výjimka pro používání kon-
venčních objemných krmiv u ekologických 
zemědělců. MZe avizovalo možnost ekolo-
gických zemědělců žádat o výjimky podle 
článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 bez nutnosti dokládání dalších 
důkazů prokazujících rozsah, místo a typ 
katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o vý-
jimku vyžadováno Metodickým pokynem č. 
4/2016.

• Byla zrušena podmínka nechat 3 až 10 % 
ploch neposečených luk s výměrou nad 12 
hektarů.

Systém dotací MZe na sucho, založený na 
ztrátách vyšších než 30 % průměrných ročních 
tržeb v porovnání s průměrem předcházejících 
tří let nebo za průměr posledních pěti let, pře-
stával fungovat zejména proto, že některé pod-
niky postihlo sucho každý rok (v tom případě 
jejich průměrná ztráta byla nižší než 30 %). MZe 
proto zvažuje jiný systém dotací, neplatit za 
ztrátu na výnosech nebo tržbách, ale dotovat 
opatření, která by nepříznivým vlivům počasí, 

ať již sucha nebo povodní, předcházela nebo 
je omezila. Jinými slovy podporovat udržitelné 
hospodaření s vodou (nedotovat produkci). 

Vláda má hospodaření s vodou a ochra-
nu vod jako jednu z priorit. Pro její činnost je 
závazných hlavně pět zákonů, které se týkají 
hospodaření s vodou, a to: 
• Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním pro-

středí.
• Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu.
• Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon).
• Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovo-

dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vo-
dovodech a kanalizacích) a jeho novela 
č. 275/2013 Sb.

• Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) a jeho novela č. 225/2017 Sb.

Aktuálně vláda připravuje novelu vodního 
zákona, která by měla připravit stát na případ-
ná suchá krizová období. Stát by díky ní měl 
mít větší přehled o tom, jak se u nás hospo-
daří s vodou. Novela vodního zákona přichází 
s tím, že bude možné vyhlásit stav nedostat-
ku vody ve třech krizových stupních. To bude 
něco podobného, jako je vyhlašování tří stupňů 
povodňové aktivity. V té souvislosti by se měl 
aktualizovat monitorovací systém a způsob va-
rování před suchem. Zvyšovat se budou pravo-
moci komisí, které budou vyhlašovat omezení 
některých činností. Změny by se měly týkat 
odběratelů vody z veřejných zdrojů. Určité 
množství vody musí v tocích a rybnících zůstat, 
a tak budou stanoveny minimální zůstatkové 
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odběry. Vláda také uvažuje o vytvoření ústav-
ního zákona o ochraně vod.

Příklady dalších opatření, které plánuje vláda, 
potažmo MZe a MŽP:
• snazší povolování stavby malých vodních 

nádrží,
• zadržení vody v krajině – vrácení meandrů 

do řek a potoků, tzv. revitalizace vodních 
toků a niv, obnova mokřadů, protierozní 
meze,

• snížení emisí skleníkových plynů,
• hospodaření s vodou – Projekt dešťovka,
• projekty na oddělení pitné a užitkové vody,
• kapénková závlaha po vzoru Izraele,
• lepší hospodaření s půdou - vrácení humusu,
• splavení Labe u Děčína; zvýšení hladiny No-

vomlýnských nádrží; tzv. Zemanův průplav; 
protipovodňová ochrana; zatopení dolů na 
Mostecku; vybudovat 4 přehrady.

KNIHA, KDE SE O SUCHU DOČTETE 
TÉMĚŘ VŠE

Komplexní a detailní pohled na problematiku 
sucha přináší unikátní kniha SUCHO V ČES-
KÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, 
BUDOUCNOST (Brázdil a Trnka, 2015). Publi-
kace mapuje výskyt sucha v minulosti pomocí 
dokumentárních pramenů, letokruhů stromů 
či s využitím řady indexů sucha. Speciálně se 
analyzuje půdní vlhkost, hydrologické sucho 
a nejvýraznější suché epizody za posledních 
500 let. V knize naleznete kvalitně zpracované 
nedávné období (od roku 1961) do současnosti 
právě s ohledem na výskyt a trend suchých epi-
zod. Rovněž jsou studovány synoptické příčiny 
sucha, vliv vybraných klimatotvorných faktorů 
na sucho a změny ve využití ploch se zřetelem 

k suchu v krajině. Samostatně jsou v knize po-
psány dopady sucha na různé sektory (země-
dělství, lesnictví či vodní hospodářství). Celou 
knihu lze volně stáhnout v pdf formátu na: 
https://www.intersucho.cz/userfiles/file/Su-
cho_v_ceskych_zemich_SAZBA_web.pdf.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O POČASÍ A JEHO 
VLIVU NA ZEMĚDĚLSTVÍ

Veškeré předpovědi počasí, aktuální infor-
mace o něm i záznamy z minulosti jsou k dis-
pozici na http://portal.chmi.cz. Popis aktuální 
situace stavu sucha v rámci hydrometeorolo-
gické situace na území ČR je pravidelně pub-
likován v týdenních, měsíčních a ročních zprá-
vách. Na stránkách najdete i oficiální definici 
sucha. Měsíční úhrny teplot a srážek byly dříve 
srovnávány s normálem let 1961–1990. S nově 
zveřejněnými tabulkami územních teplot a srá-
žek ve srovnání s normálem 1981-2010 byly 
upraveny i původní tabulky s normálem 1961-
1990. Hodnoty územních teplot a srážek byly 
pro celé období od roku 1961 nově přepočteny 
za účelem získání časové řady napočtené jed-
notnou metodou interpolace, která je shodná 
i s metodou výpočtu normálů 1981-2010.

Monitoring zemědělského sucha. Aktuální 
informace o stavu sucha v ČR a jeho vlivu na 
zemědělství přinášejí 3 portály:
• www.intersucho.cz,
• www.klimatickazmena.cz,
• www.vynosy-plodin.cz.

Monitorování zemědělského sucha pro-
střednictvím těchto portálů je v zájmu všech 
hospodářů v naší krajině. Bez kvalitního moni-
toringu není možné plánovat či dokonce reali-
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zovat adaptační opatření vůči suchu či dalším 
hydrometeorologickým extrémům. Autoři sys-
tému z CzechGlobe (Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v.v.i.) a MENDELU (Mendelova 
univerzita v Brně) a jejich partner SPÚ (Státní 
pozemkový úřad) nabízí svým uživatelům popis 
zemědělského sucha včetně jeho předpovědi 
až na úroveň okresů a jejich jednotlivých ka-
tastrů v prostorovém rozlišení 500 x 500 met-
rů. Významná je také informace o stavu sucha 
a jeho dopadech pro celou střední Evropu.

Intenzita sucha je monitorována na  
www.intersucho.cz podle deficitu vláhy ve 

sledovaných vrstvách půdy (v po-
vrchové vrstvě 0 - 40 cm 

a v hlubší vrstvě 
40 - 100 

cm). Ze získaných dat se poté vyhodnocuje vliv 
sucha na vegetaci, zemědělství jako celku a na 
lesy. Lze tam nalézt řadu mapových podkladů, 
monitorujících intenzitu, průběh a dopady su-
cha na krajinu a hospodaření v ní. Web přináší 
informace nejen o aktuální situaci, ale i o tom, 
co v nejbližších dnech čekat (předpověď vý-
voje sucha na 1, 2, …, 10 dní až 24 týdnů). 
Týdně aktualizovaný monitoring obsahu vody 
v půdě vznikl na základě popisu geografie úze-
mí ČR, identifikace změn v krajinné struktuře, 
vyjádřené aktuálně změnami ve využití kra-
jiny „LAND USE“ a změnami ve fyzickém kra-
jinném pokryvu (lesy, vodní plochy, pole atp.) 
„LAND COVER“ (metody se liší v závislosti na 
použití vstupních dat a velikosti sledovaného 
území; oba přístupy se však v současné době 
často prolínají a doplňují, ale především s vy-
užitím pedologických dat ve smyslu vymezení 

půdních typů, druhů a jejich schopnosti 
zadržet vodu v půdním profilu. Sucho je 
monitorováno pomocí několika nezávis-
lých přístupů tak, aby bylo možné se na 
průběh i dopady podívat z různých úhlů 
pohledu. Vychází z pozemních měření, 
družicových, pedologických a meteoro-
logických dat a z expertních hlášení, do 
kterých je zapojeno 750 respondentů 
ze 73 okresů. Aktuální meteorologická 

data poskytuje Český hyd-
rometeorologický 
ústav (ČHMÚ). Na 
www.intersucho.cz 

se zohledňuje a vy-
hodnocuje stav vege-

tace v daném čase na 
základě satelitních sním-

ků z družice TERRA. Hlavní 
výstupy jsou pro území Čes-
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ké republiky a Slovenska aktualizovány každé 
pondělí, nicméně předpovědi jsou připravová-
ny a aktualizovány denně a v případě potřeby 
může systém přejít na denní krok.

Web www.klimatickazmena.cz poskytuje 
podrobné informace o klimatické změně, srov-
nání současné situace v ČR s předchozími de-
setiletími i s predikcí průběhu 21. století podle 
různých modelů a scénářů. Dostupné jsou in-
formace o modelech a scénářích, informace 
o adaptacích, jejichž cílem je zvýšit odolnost 
krajiny a hlavně stovky map s vyobrazením 
vývoje řady charakteristik (např. očekávaných 
průměrným a maximálních teplot vzduchu, 
úhrnů srážek či změn vodní bilance v krajině). 
Na www.klimatickazmena.cz, které je zaměře-
no na mitigaci a adaptaci (mitigace je míněna 
jako předcházení ve smyslu zmírnění jevu pro-
dukce skleníkových plynů, zatímco adaptace 
jako vyrovnání se s dopady měnícího se klima-
tu), se lze dočíst hodně informací také o Glo-
bálních klimatických modelech (GCM, z angl. 
Global Climate Model), což jsou modely všeo-
becné cirkulace atmosféry, spojené s modelem 
oceánu. Jedná se o počítačové modely klima-
tického systému, které slouží pro výpočet prav-
děpodobných budoucích klimatických pod-
mínek. Jsou založeny na řešení pohybových 
a termodynamických rovnic, které popisují 
procesy v klimatickém systému, pomocí metod 
numerické matematiky. Protože řešení těchto 

rovnic je výpočetně velice náročné, k realiza-
ci GCM je nutné použít ty nejrychlejší super-
počítače, které jsou v dnešní době k dispozici. 
Regionální klimatické modely (RCM, z angl. Re-
gional Climate Model) patří mezi techniky tzv. 
downscalingu, tedy zmenšování měřítka, čímž 
je dosaženo většího rozlišení modelu. Výpočty 
jsou prováděny pro vybrané regiony (např. pro 
oblast střední Evropy). 

Portál www.vynosy-plodin.cz nabízí včas-
ný odhad výnosů klíčových plodin před hlavní 
sklizní pro jednotlivé kraje (ječmen jarní, pšeni-
ce ozimá, řepka ozimá, kukuřice na siláž, kuku-
řice na zrno, cukrová řepa, oves a žito ozimé) 
a okresy ČR (ječmen jarní, pšenice ozimá a ře-
pka ozimá). Předpovědi vycházejí z výnosové 
databáze z minulých let a z prediktoru kondice 
vegetace, získané z družicových snímků. Od-
had aktuální situace, tedy toho, jaká se očeká-
vá úroda, by měl pomoci při agrotechnických 
a dalších rozhodovacích procesech, a tím zvýšit 
ekonomickou i ekologickou efektivitu zeměděl-
ské produkce.
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3. UPLATNĚNÍ PRVKŮ PRECIZNÍHO  
ZEMĚDĚLSTVÍ

Pro zajištění kvalitní výživy pro zvířata a lidi 
potřebujeme umět vyprodukovat dostatek bio-
masy, dále zajistit bezpečnost krmiv a potra-
vin, udržet alespoň stávající úroveň životního 
prostředí a příliš tím nezatížit současnou eko-
nomiku. V dlouhodobém horizontu lze předpo-
kládat, že využití precizního zemědělství by 
mělo vytvořit dostatečnou zásobu krmiv pro 
horší časy a zlepšit ekonomiku podniků, které 
budou vybrané systémy precizního farmaření 
využívat. Někteří farmáři si již začínají uvědo-
movat, že sice se zavedením sofistikovaných 
systémů do zemědělské výroby jsou počáteční 
investice vyšší, ale na druhé straně lze i pod-
statně snížit ztráty a hlavně přispět k ochraně 
přírody. Precizní zemědělství má skutečný 
potenciál poskytovat produktivnější a udrži-
telnější zemědělskou produkci, založenou na 
přesnějším a efektivnějším přístupu.

Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je využití 
metod precizního zemědělství nejen v pěstová-
ní a šlechtění zemědělských plodin, jak již je to 
celkem běžné, ale i v jejich sklizni, zpracování 
(především konzervaci), zařazení do krmných 
dávek a vlastním krmení zvířat. Do popředí 
zájmu se také dostávají moderní technolo-
gie výživy a chovu hospodářských zvířat. Lze 
předpokládat, že podobný, ale spíše rychlejší 
vývoj než v rostlinné výrobě, bude mít precizní 
farmaření v oblasti výživy a chovu hospodář-
ských zvířat. 

V zahraničí se směr precizního zemědělství 
již nějakou dobu zaměřuje i na krmiva a zvířata, 
označuje se „Precision Livestock® Farming“ 
a má zkratku „PLF“. Tento druh hospodaření 
PLF, stejně jako v ostatních oblastech preciz-
ního zemědělství, je založen na rozpoznávání 
heterogenity (různorodosti, variability) a re-
akcí na ni v cíleném a rychlém zásahu. My-
šlenkou PLF je poskytnout varování v reálném 
čase, když se něco pokazí, aby farmář mohl 
okamžitě podniknout kroky. Systémy PLF mo-
hou nahradit uši a oči farmáře a pracovat 24 
hodin denně a 7 dní v týdnu. Cílem je zlepšit 
přesnost operací na farmě a poskytnout farmá-
ři „rozhodovací nástroje“, které umožní změnu. 
Tedy především nápravu (nejlépe okamžitou) 
stavu, který není příznivý. Přidaná hodnota je 
v podobě lepšího rozhodování nebo efektiv-
nějšího využívání a řízení. 

K tomu, aby se systémy PLF staly úspěšnými 
podpůrnými systémy, je zapotřebí spolupráce 
mezi odborníky na zvířata (fyziology, veterináři, 
etology, výživářskými poradci, farmáři) a tech-
nicky vzdělanými lidmi (bioinženýry, softwarový-
mi a hardwarovými inženýry). Dříve, než se bu-
deme zabývat jednotlivými možnostmi, jak využít 
precizní zemědělství pro lepší hospodaření a vy-
tvoření zásob krmiv a jaký má potenciál, pokusí-
me se představit, na čem je precizní zemědělství 
založeno, s jakými pojmy se u něj setkáváme, 
jaké metody se používají a tak podobně.
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3. 1. Charakteristika precizního zemědělství

Precizní zemědělství lze charakterizovat jako 
snahu o zlepšení výsledků praktického hos-
podaření a dosažení vyššího zisku s využitím 
existující variability daného předmětu zájmu 
(týká se to hlavně vybraného pozemku, plodiny 
či skupiny zvířat) a reakcí na ni individuálně, 
přesněji řečeno cíleně. 

Na https://cs.wikipedia.org/wiki/Precizní_ze-
mědělství je charakteristika precizního ze-
mědělství popsána pro pozemek: „Precizní 
zemědělství se zabývá zkoumáním heteroge-
nity pozemku. Klíčové je získání maximálního 
množství informací o pozemku (složení půdy, 
mocnost orniční vrstvy, zásobenost živinami 
a další) a dále změny jednotlivých hodnot 
v rámci pozemku (to je možné zajistit hustou 
sítí vzorkování, nebo použití nepřímých metod, 
které získávají data o půdní heterogenitě bez-
dotykově během pohybu po pozemku). Aby 
získané hodnoty bylo možné správně přiřadit 
k danému místu na pozemku, je nutné k nim 
přiřadit data o poloze z globálního pozičního 
systému (GPS) přijímače. Po nasbírání dosta-
tečného množství údajů je možné vytvořit ve 
specializovaných GIS (prostorové informační 
systémy) aplikacích mapu ukazující hetero-
genitu pozemku. Následně se vytvářejí speci-
alizované aplikační mapy (podle zásobenosti 
živin se na mapě znázorní oblasti s nízkým či 
vysokým obsahem živin, aplikační technika 
pak podle těchto map dodá do půdy potřebné 
množství hnojiva s danými živinami). Z úda-
jů získaných ze sklízecích strojů v průběhu 
sklizně je možné vytvořit výnosové mapy (tyto 
výnosové mapy ukazují, kolik zrna bylo sklize-
no na konkrétním místě pozemku). Podobným 

způsobem se stanoví aplikační mapa pro užití 
prostředků na ochranu rostlin (hlavně herbici-
dy). Precizní zemědělství díky znalostem roz-
dílností v rámci pozemku může přistupovat 
k danému místu individuálně. Proti jednotné 
dávce na celý pozemek se zde aplikuje přes-
né množství v místě, kde je to zapotřebí. Tím 
se může snížit množství vstupů (např. hnojiva, 
pesticidů) a sníží se náklady. Tento postup je 
také ekologicky šetrnější.“ 

Principem precizního zemědělství je tedy 
sbírat informace, které mají velkou variabili-
tu, a následně získaná data využít pro přizpů-
sobení se těmto rozdílům například v podobě 
cílené aplikace (jen tolik, kolik je potřeba) vy-
braných přípravků v reálném čase (bez zby-
tečného prodlení). Aplikační dávka hnojiva je 
například přizpůsobena tomu, že kde je stav 
horší, je dávka vyšší. Dojde tak většinou k vy-
rovnání porostu. Tam, kde je stav lepší, resp. 
optimální, se aplikuje optimální dávka. Nedo-
chází tak k nadměrné aplikaci dávky, která by 
následně nebyla využita a mohlo by tak dojít 
ke zbytečnému plýtvání. Navíc nadměrná dáv-
ka by mohla škodit – pozemku, rostlině, zvířeti, 
životnímu prostředí. To je ale jen malý příklad, 
jeden z mnoha, jak ušetřit.

V současné době je precizní zemědělství 
zaměřeno na pěstování zemědělských plodin. 
Většina pracovních operací je vázána k po-
zemku jako celku. Každý pozemek je však jiný 
a velice často jsou významné rozdíly i na po-
zemku samotném. Z výrobního hlediska mají 
pozemky, anebo jejich části rozdílné vlast-
nosti. Tyto rozdílné vlastnosti se mohou navíc 
měnit v čase a vytváří tak značnou variabilitu 
stanoviště pěstování rostlin. Pracovní postupy 
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a materiálové vstupy jsou proto usměrňovány 
tak, aby byly vykonány optimálním způsobem, 
v optimálním čase a jen na potřebném místě 
pozemku. Firmy, které se systémem precizní-
ho zemědělství zabývají, nabízejí monitoring 
vzcházení, stavu a vývoje porostů v průběhu 
celého hospodářského roku. Na základě lokál-
ních znalostí stavu také umožňují monitoring 
případného poškození škůdci nebo klimatický-
mi vlivy. Podle získaných informací pak navrhu-
jí, nebo přímo dělají taková potřebná opatření, 
která nepříznivý stav zlepší. 

Základním požadavkem je, aby informace 
na svém výstupu byla pro farmáře srozumi-
telná. Farmář nemůže být loutkou, která přebí-
rá informace a koná. Farmář musí umět zapojit 
i „zdravý selský rozum“ a tak musí chápat, proč 
který úkon musí udělat, aby dosáhl lepšího vý-
sledku.

3. 2. Potenciál precizního zemědělství

Jak lze ušetřit využitím precizního zemědělství 
pro lepší hospodaření? Možností je několik:
• dodržováním technologické kázně – kon-

trola práce lidí a strojů; na strojích již jsou 
jakési „černé skříňky“, které mohou zpětně 
ukázat, jaké příkazy stroj dostal a jak je do-
držel,

• multi a hyperspektrálním snímáním poros-
tů a zvířat lze zjistit stav a podle toho cíleně 
aplikovat hnojiva či přípravky na ochranu 
rostlin, predikovat problémy a hlavně včas 
zasáhnout a učinit nápravu, zejména pokud 
je problém v počátcích,

• každodenním vyhodnocováním údajů 
o sušině krmiv a reakcí na změny úpravou 
směsné krmné dávky (TMR) lze dosáhnout 

vyšší vyrovnanosti TMR, což se většinou 
pozitivně projeví v užitkovosti zvířat,

• díky podrobnějším znalostem o jednot-
livých zvířatech jejich chov umožňuje jít 
do větších rizik při krmení, aniž by došlo ke 
snížení průměrné užitkovosti či poškození 
zdraví některých zvířat,

• individuálním přístupem ke každému zvíře-
ti pomocí genomických a dalších technolo-
gií se zvyšuje účinnost léčby, má specifické 
terapeutické účinky, snižuje riziko nežádou-
cích vedlejších účinků, eliminuje přiřazení 
chyb neúčinné léky, snižuje náklady na léč-
bu a rozvíjí preventivní trend ve veterinár-
ní medicíně,

• poznáním skutečností a procesů, které 
nám byly doposud skryty, a využitím těchto 
poznatků v hospodaření, např. pro optima-
lizaci krmných dávek. S tím souvisí i využití 
takových znalostí ve školství, a třeba i v po-
litickém rozhodování,

• lepším využitím stávajících technologií, 
které například zlepší hospodaření s vodou 
(kapénková závlaha, předseťová příprava 
půdy, přísevy. …),

• vývojem a inovací technologií, které zlepší 
hospodaření s vodou (utužení půdy vlivem 
přejezdů, nahuštění pneumatik, ukládá-
ní semen do půdy, přesný výsev s řízením 
přítlaku na secí botky, redukované zpraco-
vání půdy, osazování meziřádků jinou plodi-
nou (která třeba v zimě vymrzne), pásový 
plošný výsev meziplodin, infiltrace vody 
stékající po stéble kukuřice),

• robotizací – prací strojů, ve kterých není 
přítomen člověk jako řidič; vývoj robotic-
kých strojů má vysoký potenciál optimalizo-
vat provoz v terénu tím, že sníží nároky na 
pracovní sílu, palivo, přípravky, zabrání šíření 
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plevelů, škůdců či chorob a navíc sníží riziko 
zhutnění půdy; v současné době jde větši-
nou o velké a střední stroje, ale trendem ve 
vývoji je miniaturizace, tj. malí roboti budou 
jezdit mezi řádky a monitorovat stav, případ-
ně mechanicky ničit plevele, mikro-roboti již 
budou pracovat na rostlinách pro zlepšení 
jejich růstu a zdraví a nano-roboti již v rost-
linách, kde budou např. čistit průduchy nebo 
bojovat se škůdci, s parazity,

• změnou přístupu k obsluze strojů – úzká 
spolupráce s řidiči se vyplatí; pokud jim ně-
kdo jen něco nařídí, nemá to takový efekt, 
jako když budou problému rozumět a budou 
mít zájem na tom, aby vše dobře fungovalo; 
s moderním, sofistikovaně vybaveným stro-
jem roste zájem s ním pracovat,

• změnou mediálního vnímání škodlivosti či 
přínosu zemědělské činnosti (mediálního 
obrazu zemědělství) na základě lepšího po-
znání; potlačí se tak vědecky nepodložené 
názory, které mohou ve svém důsledku způ-
sobit velké škody. 

Precizně pěstované, sklízené a skladované 
plodiny mají velký potenciál k vyšší produk-
ci, kvalitě snížení nákladů na výrobu, vytvoření 
zásob pro horší časy a tak snížení rizika nepříz-
ně počasí, v neposlední řadě pak mohou při-
spět k ochraně životního prostředí. Půda má 
svou paměť! Ušetřit se dá například na ome-
zení různých nešvarů jako je třeba častá jízda 
po pozemku stejným směrem, nebo dokonce 
ve stejných kolejích. Kvalita pozemku z pohle-
du utužení půdy, negativně ovlivněná četnými 
přejezdy, může být tak špatná, že na něm nic 
nesklidíme, ale přesto ho každým rokem zpra-
cováváme, hnojíme, oséváme a ošetřujeme. 
Přejezdy jsou častější na souvratích. Problém 

nastává také tam, kde stroj s aplikací někde 
skončí, ale nepokračuje tam, kde se skončilo. 
Často se totiž začne s aplikací opět na začát-
ku pole nebo porostu. Lze to řešit optimalizací 
přejezdů, či otáček na souvratích, nebo i opti-
malizací tvaru pozemků. Nástroje na to exis-
tují, jen je nutné je znát a použít. I drobnou 
změnou lze někdy výrazně uspořit. Malým 
příkladem může být modifikace ukládání se-
men při setí kukuřice. Pokud se semínko ne-
usadí ve správné hloubce a správné poloze, 
může vzejít i o několik dnů později, což se může 
projevit nejen v horší vyrovnanosti porostu, ale 
i různé reakci na počasí. Takovým „opožděným“ 
rostlinám mohou ostatní rostliny ubírat vláhu, 
nebo je negativně postihne třeba jarní mrazík, 
protože nejsou dostatečně silné.

Precizně krmená hospodářská zvířata mají 
potenciál snížit náklady na krmivo, snížit vy-
lučování nestrávených živin a zvýšit účinnost 
krmiva, aniž by to ohrozilo jejich stávající i bu-
doucí výkon. Nezanedbatelný je i vliv krmení 
zvířat na jejich zdraví a pohodu. Navíc kont-
rola zdraví zvířat pomocí metod precizního ze-
mědělství je jedním z hlavních faktorů, kterým 
se současná věda zabývá a který může zpětně 
přispět k optimální výživě zvířat. Neustálým 
monitoringem skupiny zvířat a současně i jed-
notlivých zvířat lze zjistit zdravotní problém 
zvířete v prvopočátku a tím významně přispět 
k potlačení toho problému. Zdravé zvíře pak 
lépe žere a tráví, čímž je pak jeho produkce 
vyšší a kvalitnější. U precizně chovaných zvířat 
lze předpokládat, že bude plně zajištěna jejich 
pohoda (welfare).

Progresivní vývoj pěstebních technologií, 
zemědělské techniky, chovu hospodářských 
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zvířat a obecně celého sektoru zemědělství je 
z velké části podnícen vnějšími okolnostmi, jako 
jsou změny klimatu, dostupnost lidských zdro-
jů nebo snižování výměry obhospodařované 
půdy vlivem rozvoje průmyslových zón či měst. 
Technologie precizního zemědělství v pěstová-
ní a šlechtění zemědělských plodin tak prošly 
na základě těchto potřeb či změn lidské spo-
lečnosti poměrně rychlým vývojem během po-
sledních tří desetiletí. V poslední době se přijí-
mání, resp. využívání pokročilých technologií 
ještě zrychluje a narůstá na objemu. Děje se 
tak nejen ve výzkumu, ale i v praxi a možná se 
dá i říci, že v něčem praxe předbíhá výzkum. 
Firmy se předhánějí v novinkách. Mají na to 
peníze, investice se jim vyplatí, protože jsou tím 
minimálně o krok před těmi, kteří inteligentní 
farmaření nepraktikují, nebo nenabízí. 

Problémem pro širší využití metod preci-
zního zemědělství je nejen počáteční vysoká 
cena investice, ale i nedostatek vysoce kvali-
fikované obsluhy. Některé firmy si sice vysoce 
sofistikovanou technologii zakoupí, ale pak ji 
využívají jen minimálně. To by se však mohlo 
změnit. Už nyní i v ČR existuje firma, která za-
jistí řízení agrotechniky či sklizně tzv. na dálku. 
Její zaměstnanci umějí s pořízenými daty ze sa-
telitu nebo dronu pracovat a aplikovat je podle 
potřeby přímo v daném zemědělském podniku. 
Je tedy třeba zdůraznit, že s rozvojem služeb 
bude precizní zemědělství brzy přístupné i pro 
„malé“ farmáře.

3. 3. Metody v precizním zemědělství

Základními úkony při práci v precizním země-
dělství jsou:
• SBĚR DAT (mapování hranic; vzdálený prů-

zkum země; bezpilotní průzkum; data o po-
časí; kontrolní odběry např. vzorků půdy; 
stav rostlin; monitorování výnosu; hledání 
škůdců; atd.),

• ANALÝZA DAT (stanovení variability; určení 
možných příčin variability; jak moc je vari-
abilita důležitá pro vlastnosti půdy, plodin, 
či zvířat; na kolik ovlivňují odchylky výnosy 
plodin a/nebo kvalitu plodin, nebo užitko-
vost zvířat),

• ROZHODNUTÍ MANAGEMENTU (hledání 
odpovědí na základní otázky jako „Je možné 
měnit / zmírňovat variabilitu?“; „Zvýší změna 
výnos, zvýší kvalitu, sníží vstupy?“; „Je změna 
rentabilní?“; „Jak tuto změnu udělat?“; „Kdo 
to udělá, člověk ručně, nebo automat?“),

• REALIZACE ROZHODNUTÍ (cílený zásah 
s proměnlivou rychlostí, či se změnou druhu 
a množství dávky, případně intenzity).

Vše začíná u sběru dat. Zásadní problém 
k řešení je pak ve velkém množství různoro-
dých dat a v následném propojení těchto dat. 
Rozhodnutí pak závisí na „váze“ toho či ono-
ho fenoménu. Platí, že data jsou údaje, získané 
měřením. Mají různý charakter, např. z pohledu 
agronomického jsou to údaje o výnosu plodin, 
obsahu sušiny a živin, atd., z pohledu tech-
nického údaje o strojích (spotřeba, výkon, …), 
z klimatického o počasí (teplota, srážky, …). 
Data přicházejí z různých zdrojů (senzor, sate-
lit, média, …) a v různé formě (text, obraz, …). 
S tím vším si musí počítač umět poradit. Někdo 
ho to ale musí „naučit“. Klíčové je získání ma-
ximálního množství informací, jejich porovnání 
se standardy a v případě stanoveného rozdílu 
od standardu navrhnout opatření, oznámit ho 
dohodnutým signálem či rovnou automaticky 
navržené opatření realizovat. 
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3. 4. Nové či staronové pojmy a technologie

Precizní zemědělství je založeno na využívání 
přesných přístrojů, senzorů, geo-polohovacích 
systémů, bezpilotních dopravních prostředků 
vybavených různými zobrazovacími technologi-
emi, robotů a hlavně výkonných počítačů a soft-
warů, které zpracovávají v okamžiku obrovské 
množství dat. Stále častěji se budeme setkávat 
s následujícími názvy, resp. technologiemi: 
• GPS – globální poziční systémy,
• GIS – prostorové informační systémy, kte-

ré umožňují ukládat, spravovat a analyzo-
vat prostorová data (jde o znalost umístění 
a vzájemných prostorových souvislostí mezi 
objekty, kde počítač zaznamenává součas-
ně údaje o objektu i o jeho poloze),

• ortofotomapa – polohově umístěný letecký 
snímek, který si zachovává další náležitos-
ti mapy – měřítko, souřadnicový systém, 
a směrovou orientaci),

• telematika – technologický obor, zabývající 
se kombinací přenosu a zpracování dat se 
zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy 
a prostředky; využívá jej především moderní 
logistika,

• telemetrie – technologie, umožňující měře-
ní na dálku a dálkový přenos dat,

• Gateway (brána) – je v informatice název 
aktivního zařízení (síťového uzlu), které má 
v počítačové síti nejvyšší postavení; brá-
na propojuje dvě sítě, pracující s odlišnými 
komunikačními protokoly (příkladem brány 
je počítač, který pomocí webové stránky 
přijme z Internetu zprávu, kterou odešle do 
mobilní GSM sítě v podobě SMS zprávy),

• ID – IDentification, zkratka pro identifikaci 
(unikátní číslo, identifikační kartu) ve výpo-
četní technice, 

• IoT – internet věcí (Internet of Things), síť 
fyzických zařízení, vozidel, domácích spo-
třebičů a dalších zařízení, která jsou vy-
bavena elektronikou, softwarem, senzory, 
pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, 
která umožňuje těmto zařízením se propojit 
a vyměňovat si data,

• ICT – informační a komunikační technologie 
(z anglického Information and Communica-
tion Technologies, česky IKT); zahrnují veš-
keré informační technologie, používané pro 
komunikaci a práci s informacemi (původní 
koncept informačních technologií (IT) byl 
doplněn o prvek komunikace, kdy mezi se-
bou začaly komunikovat jednotlivé počítače 
či uzavřené sítě),

• GSM – globální systém pro mobilní komu-
nikaci, resp. standard pro mobilní telefony,

• bezdrátové komunikace (RFID, NFC, Wi-Fi, 
Bluetooth, ZigBee),

• M2M – obousměrný bezdrátový přenos dat 
mezi monitorovacími zařízeními a řídicími 
systémy a aplikacemi, ke kterým mají pří-
stup oprávnění koncoví uživatelé,

• čidla a optické senzory (nyní stále častěji 
bezdrátové), určené pro monitorování vlast-
ností půdy, rostlin, vzduchu a zvířat (NIRs, 
termovize, termočidla, snímače pohybu 
(např. frekvence přežvykování), případně 
analýzy krmiv pomocí různých spektrome-
trů),

• nosiče senzorů (družice, pilotovaná i bez-
pilotní letadla, drony, křídla, pozemní stroje 
a různé nosná zařízení na nich),

• 3D snímání (trojrozměrné), 3D modely, 3D 
tisk, CAD (Computer Aided Design, ozna-
čuje software pro podporu navrhování vý-
robku), aditivní výroba (označuje proces, 
při němž vzniká výrobek postupným na-
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nášením tenkých vrstev na sebe, na rozdíl 
od 3D tisku a CAD se využívá zejména pro 
označení procesů, při nichž vzniká koncový 
výrobek, a nikoliv jen prototyp),

• data, BIG Data, datová uložiště, cloudové 
výpočty, …,

• nanotechnologie – technologie, pracující 
v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 
1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), 
což je přibližně tisícina tloušťky lidského 
vlasu,

• robotizace, umělá inteligence (AI, česky 
UI), autonomní roboti, strojové vidění, stro-
jové učení,

• variabilní aplikační technologie – stroje 
schopné změny dávku nějakého přípravku 
nebo polohu aplikátoru bez zásahu lidské 
ruky, jen na základě čtení aplikační mapy.

3. 5. Krátce k vybraným technologiím

3. 5. 1. GPS a hospodaření s vodou v půdě 

Vhodně zvolené postupy mohou ome-
zit nežádoucí zhutnění půdy a poškozování 
kořenového systému pícnin a tím i hospodaření 
s vodou. Velmi dobré zkušenosti jsou například 
se zonálním zpracováním půdy a setím poros-
tů kukuřice, kdy organizování jízd při základním 
zpracování půdy a setí je významným faktorem 
pro omezování zhutňování půdy. V dnešní době 
se stále více uplatňuje využívání meziplodin 
a pomocných plodin – a to v souvislosti s omezo-
váním chemických přípravků, podporou infiltrace 
vody do půdy, omezováním neproduktivního vý-
paru, vnosu organické hmoty do půdy a zejména 
omezením rizika eroze půdy. Výsevy meziplodin 
v širokořádkových plodinách představují techno-
logii využívající pozitivního vlivu tzv. biotických 

efektů. Uvedené postupy však vyžadují výraznou 
technologickou kázeň, k čemuž je nezbytná prá-
vě podpora ve formě přesných navigací. 

Při sklizni travních porostů jsou uplatňovány 
prvky jednotných jízdních trajektorií s podpo-
rou GPS. S nárůstem výměry kukuřice na siláž, 
zejména z důvodu potřeby pro energetické 
účely, došlo k výrazné obměně strojového 
parku. To se projevilo především v dodávkách 
výkonných sklízecích řezaček, které jsou osa-
zovány technikou pro mapování výnosu a kva-
lity píce nebo moderními secími stroji s mož-
nostmi variabilních výsevků a přítlaků na secí 
botky. Dalším problémem je riziko eroze. Pro 
boj s erozí se do popředí dostávají pícniny, 
které jsou zakládány jako ochranné nebo pře-
rušovací pásy. Půdní bloky se také rozdělují 
pomocí liniové výsadby dřevin, a to i na orné 
půdě. V důsledku uváděných změn v přístupu 
k hospodaření na půdních blocích je nutné 
pracovat s novými technologiemi zpracování 
půdy, zakládání porostů a plánování. 

Technologie, založené na respektování sklo-
nu pozemku nebo omezování přejezdů po po-
zemku, jsou přímo závislé na přesných naviga-
cích strojních souprav a dodržování pracovní 
kázně. Záležitost omezování přejezdů je více či 
méně uplatňovaná na orné půdě při zpracování 
půdy a zakládání porostů. Problém intenzivních 
a náhodných přejezdů se ale rovněž dotýká 
dalších plodin, jako jsou pícniny na orné půdě 
a víceleté travní porosty. Cílem je omezení in-
tenzity přejezdů technikou či dopravními pro-
středky během sklizně pícnin. K významnému 
omezení četnosti přejezdů jednoznačně přispívá 
zavedení systému jednotných kolejových řádků. 
Způsoby hospodaření, které vedou k omezení 
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zhutnění, je oddělení stop mechanizačních 
prostředků od nezhutňované plochy, případně 
snížení tlaku huštění pneumatik, což lze nyní již 
řídit dálkově.

Řada polních prací je závislá na podpoře 
odvozových prostředků a vyžaduje součinnost 
při práci s těmito stroji. Jedná se o doplňování 
osiva, hnojiva, postřikových kapalin, nebo na 
druhé straně odvoz zrna od sklízecích mlátiček, 
řezanky od řezaček nebo svoz balíků. Záznamy 
pořízené během práce strojů opět ukazují na 
řadu rezerv a nedostatků při těchto činnostech. 
Odvozové prostředky často vjíždějí na pozemek 
náhodně, zdržují se na pozemku či neúčelně po-
pojíždí. V případě sklizně sklízecí řezačkou často 
prázdný odvozový prostředek sleduje soupravu 
řezačky a druhého odvozového prostředku. In-
formace o pohybu souprav lze využít při svozu 
balíků, kdy jednoduše zjistíme polohu jednotli-
vých balíků. Se znalostí poloh balíků je možné 
za pomocí metod ekonomicko-matematického 
modelování navrhnout svoznou trasu s požadav-
kem na co nejkratší ujetou dráhu. 

V souvislosti s využitím navigačních přístrojů 
vyvstává do popředí cílené zonální zpracování 
půdy, hnojení, ochrana a setí. Jedním z pří-
nosů zonálního a cíleného kypření je podpora 
hospodaření se srážkovou vodou a její cílená 
distribuce v půdním profilu. Diferencovaným 
zpracováním půdy pro tradiční širokořádkové 
plodiny, můžeme cíleně ovlivnit pohyb vody 
v půdě a preferenci odtokových cest vody. Na-
víc toto opatření může mít význam pro cílené 
ukládání nejen osiva, ale také hnojiva. 

Ukazuje se, že zásah do půdy zanechává 
dlouho patrnou stopu. Preferenční tok vody 

nerespektuje budoucí řádky porostu. Mezi jed-
notlivými skývami můžeme často pozorovat 
přítomnost nerozložených rostlinných zbytků, 
které pohyb vody rovněž ovlivní. Pokud bude-
me uvažovat o dostupnosti vody pro rostliny, 
je patrné, že voda bude preferovat podmínky, 
které připravíme. Pro podporu technologie 
hospodaření s vodou je nezbytné pracovat také 
se strukturou porostu, roztečí řádků i s počtem 
rostlin v řádku.

 
V souvislosti s omezováním chemických 

přípravků, podporou infiltrace vody do půdy, 
omezování neproduktivního výparu, vnosu or-
ganické hmoty do půdy a především omezení 
rizika eroze půdy vstupuje do popředí využí-
vání meziplodin a pomocných plodin. Výsevy 
meziplodin v širokořádkových plodinách před-
stavují technologii, využívající pozitivního vlivu 
tzv. biotických efektů. Výrazně ožívá nasazení 
pleček a pásových kypřičů. Respektování sta-
novištních podmínek při zakládání porostů 
polních plodin je významný krokem do nové 
pěstební sezony. Při setí vyvstává mnoho po-
žadavků a je obtížné stanovit priority. S varia-
bilitou pozemku narůstají rovněž požadavky na 
dodržení korektní hloubky ukládání osiva. Dů-
ležitým parametrem je udržování přítlačné síly 
na jednotlivé secí botky. To by měla řešit tech-
nologie variabilního přítlaku při setí kukuřice.

Uvedené postupy, které vyžadují výraznou 
technologickou kázeň, by nebylo možné reali-
zovat bez podpory přesných navigací. 
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3. 5. 2. Telematika 

Telematické aplikace (inteligentní dopravní sys-
témy) jsou moderní informační a komunikační 
technologie, které přímo na pozemní komuni-
kaci sledují a vyhodnocují konkrétní charakte-
ristiky provozu, informují o aktuální dopravní 
situaci nebo provoz na komunikaci podle sta-
novených pravidel bezprostředně řídí. Tele-
matické systémy umožňují v daném úseku 
komunikace průběžně sledovat a vyhodnoco-
vat charakteristiky dopravního proudu (hustotu 
provozu, intenzitu provozu, průměrnou rychlost 
proudu vozidel, odstupy vozidel apod.), mete-
orologické informace (teplotu vzduchu, teplotu 
povrchu vozovky, srážky, viditelnost, bod mrz-
nutí, apod.) nebo například skladbu vozidel, je-
jich hmotnost, průjezd kradených automobilů 
atd. Informace a data jsou zpracovávány v Ná-
rodním dopravním informačním centru (NDIC). 
Prostřednictvím dalších telematických techno-
logií jsou informace publikovány (proměnné 
tabule, proměnné značky) pro řidiče nebo je 
provoz jimi přímo řízen (liniové řízení provozu). 
Systém lze též využít i v zemědělství. Příkladem 
může být na jednom pozemku nebo u jednoho 
stroje souběžné sledování rozdílů ve spotřebě 
pohonných hmot, příliš vysoké vytáčení otáček 
motoru, vibrace, pracovní rychlost, hloubka 
setí, vodivost půdy, výnosové potenciály, tep-
lota půdy, teplota porostu, stáří porostu, atd., 
atd., jednotlivé mapy se mohou překrývat a vy-
hodnocovat v souvislostech.

3. 5. 3. Bezdrátové komunikace

Radio Frequency Identification, identifikace 
na rádiové frekvenci (RFID) je další generace 
identifikátorů navržených (nejen) k identifika-

ci zboží, navazující na systém čárových kódů. 
Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní 
komunikaci na krátkou vzdálenost. Čipy jsou 
k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení 
a zápis. Technologii RFID využívá a vylepšuje 
novější systém NFC, rozšiřující jejich možnosti 
a používaní. Near field communication (NFC) 
je modulární technologie radiové bezdrátové 
komunikace mezi elektronickými zařízeními na 
velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm) s přiblíže-
ním přístrojů. Tuto architekturu definuje sada 
standardů ISO. Současné a předpokládané vy-
užití této technologie je především ve výměně 
klíčových dat při bezkontaktních finančních 
transakcích a ve zjednodušené konfiguraci 
spojení radiových zařízení, jako např. Wi-Fi. 
S využitím této technologie se počítá ve vzá-
jemné komunikaci jak dvou aktivních přístrojů 
(např. příslušně vybavených mobilních telefo-
nů), tak aktivních zařízení s pasivními zařízení-
mi (s tzv. tagem, pasivním nenapájeným NFC 
zařízením) jako čtečka s bezkontaktní platební 
kartou. 

Bezdrátová komunikační technologie ZigBee 
patří do skupiny bezdrátových sítí PAN (Perso-
nal Area Networks), do které patří i Bluetooth, 
jež nalézá hlavní uplatnění převážně ve spo-
třební elektronice. Existuje však celá škála prů-
myslových aplikací, pro které Bluetooth není 
vhodný. Z tohoto důvodu byla založena ZigBee 
aliance za účelem vytvoření nového bezdrá-
tového komunikačního standardu, vhodného 
i pro účely průmyslové automatizace. ZigBee 
je navržen jako jednoduchá a flexibilní techno-
logie pro tvorbu i rozsáhlejších bezdrátových 
sítí, u nichž není požadován přenos velké-
ho objemu dat. K jejím hlavním přednostem 
patří spolehlivost, jednoduchá a nenáročná 
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implementace, velmi nízká spotřeba ener-
gie a v neposlední řadě též příznivá cena. 
Díky těmto vlastnostem nalezne uplatnění 
v celé škále aplikací, jako automatizace 
budov (zabezpečení, ovládání světel, kontrola 
přístupu), spotřební elektronika (dálkové 
ovládání elektrospotřebičů), počítačové 
periferie (bezdrátové myši, klávesnice), průmy-
slová automatizace a zdravotnictví (pacientské 
monitory).

 
3. 5. 4. IoT, Internet věcí

V informatice je IoT označení pro síť 
fyzických zařízení, vozidel, domácích 
spotřebičů a dalších zařízení, kte-
rá jsou vybavena elektronikou, soft-
warem, senzory, pohyblivými částmi 
a síťovou konektivitou, která umožňuje 
těmto zařízením se propojit a vymě-
ňovat si data. Každé z těchto zařízení je 
jasně identifikovatelné díky implemento-
vanému výpočetnímu systému. I přes-
to je schopno pracovat samostatně 
v existující infrastruktuře internetu. 
Systémy na bázi internetu věcí (IoT 
- Internet of things) představují vysoce 
slibné technologie, které jsou schopné nabíd-
nout mnoho řešení pro potřebnou moderniza-
ci zemědělství. Výzkumné instituce a průmysl 
soutěží v dodání více a více IoT produktů zain-
teresovaným osobám v zemědělském sektoru. 
Toto snažení je reakcí na fakt, že se IoT techno-
logie pomalu dostávají do popředí. 

IoT technologie mohou pomoci vyhodnotit 
variabilitu v terénu, jako je stav půdy, atmosfé-
rické podmínky a biomasa rostlin nebo zvířat. 
Mohou se také použít k vyhodnocení a kontro-

le proměnných, jako je teplota, vlhkost vzdu-
chu a půdy apod. (Talavera a kol. 2017).

IoT může být v nadcházejících letech klíčovým 
nástrojem konkurenceschopnosti v celé 
vertikále zemědělského sektoru od zemědělců 
přes techniky, dodavatele, distributory, 
obchodníky, spotřebitele až po zástupce vlád. 
IoT nabízí pozitivní externality v podo-
bě začlenění do environmentálních 

a p l i k a c í 

- např. vy-
tváření rozsáh-
lých mapových souborů v reálném čase 
o kvalitě ovzduší a vody, hladině hluku, teplo-
tě a vlhkosti půdy apod. Dále jej lze využít ke 
shromažďování a ukládání záznamů o životním 
prostředí, kontrole shody environmentálních 
proměnných s lokálními limity a regulacemi, 
ke spouštění výstrah nebo zasílání doporuče-
ní občanům a úřadům. Jakmile jsou data ode-
slána do cloudu, mohou vlády plnit prediktivní 
modely pro předpovědi environmentálních 
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proměnných a identifikovat a sledovat zdroje 
znečištění v čase a prostoru, což nakonec po-
vede k rychlejším a efektivnějším rozhodnutím, 
která zajistí bezpečné a zdravé prostředí pro 
všechny občany.

3. 5. 5. Optické senzory a jejich nosiče

Hlavní metodou, bez které se precizní země-
dělství neobejde, je sběr dat neboli monito-
ring, snímkování. Při něm se nejčastěji využí-
vají optické senzory, které pracují se spektrem 
o vlnové délce 400 až 2500 nm. V oblasti 
krmiv i chovu zvířat se zatím nejvíce uplatňují 
senzory sledující odrazivost, především spek-
trometrické přístroje na principu NIRS (Ne-
ar-infrared spectroscopy), pracující v oblasti 
blízké infračervené oblasti 730 až 2500 nm. 
Nejedná se o příliš citlivou metodu, ale před 
jejím užitím není potřeba vzorek příliš upravo-
vat. Využití metody NIR při hodnocení kvality 
krmiv se bude patrně přesouvat z oblasti su-
chých semletých materiálů k měření krmiv in 
situ (čerstvé píce, mokrých intaktních siláží). 
Sušením totiž dochází k nekontrolovatelným 
ztrátám na těkavých látkách (alkoholy, estery, 
kyseliny, čpavek aj.), přičemž na druhé straně je 
vysušená hmota silně hygroskopická a rychle 
přijímá z prostředí vodu. 

Snímkování může být prováděno několika 
způsoby. Jednak jde o snímkování z družic, 
z letadel, či pomocí kamer umístěných na bez-
pilotních prostředcích, nebo na samojízdné ze-
mědělské technice. Pro družicové snímání lze 
využít např. Sentinel 1 a Sentinel 2 (spuštěné 
2015 a 2016), které nabízejí vylepšení oproti 
předchozím starším satelitům (Landsat / MO-
DIS / SPOT). Slabinou družicového snímkování 

je například oblačnost, významnou úlohu hraje 
též úhel osvětlení a vznikající stíny, což jsou fak-
tory zkreslující získané hodnoty i při snímkování 
s pomocí dálkově řízených dronů (RPAS, UAV či 
UAS), vrtulových multikoptér a kvadrokoptér, či 
letadélkových křídel. Multikoptéry startují kol-
mo, rotory musí nést celou váhu zařízení, verti-
kální pohyb lze řídit otáčkami rotorů, horizontál-
ní pohyb se u vícerotorových RPAS uskutečňuje 
náklonem celého zařízení pomocí otáček jed-
notlivých rotorů. Okřídlené RPAS využívají kříd-
la, která po dosažení základní rychlosti vytváří 
nosný vztlak, který zařízení nese. Vrtule dává 
zařízení dopřednou rychlost, směr letu se řídí 
různými typy aerodynamických klapek. Křídla 
jsou rychlejší a déle vydrží ve vzduchu, více se 
hodí pro monitoring velkoplošných celků.

Výhodou bezpilotních prostředků je jejich 
všestranné použití, mohou létat i se zavěše-
ným či flexibilně upevněným břemenem, pro 
naše účely multispektrální kamery. Pro sním-
kování z dronu se nejlépe osvědčilo použití 
multispektrální kamery (RedEdge-MX), zachy-
cující pět panchromatických snímků ze zobra-
zovacího spektra. Senzory v kameře jsou citlivé 
v následujícím úzkém pásmu: modrá (475 nm), 
zelená (560 nm), červená (668 nm), rededge 
(s červeným okrajem) (717 nm) a v blízkém 
infračerveném záření (NIR, 840 nm). Z pan-
chromatických obrázků, skládaných do sebe, 
lze v programu Matlab vypočítat různé obrazy 
v čase, například obsahu chlorofylu, vegetač-
ního stádia rostlin či výskyt a šíření chorob na 
plodinách. Pomocí kombinace snímků z ter-
mokamery a senzorů pro barvy a tvar rostlin lze 
u porostu určit i vliv stresu ze sucha.
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Zatímco data, pořizovaná z dronů nebo dru-
žic, jsou omezena rozlišením vlnových délek, 
oblačností, větrem a schopnostmi zařízení, 
pozemní senzorová řešení na samojízdné ze-
mědělské technice, tzv. in-situ, mohou zvýšit 
přesnost a širší funkčnost, přitom jsou méně 
cenově náročná. Nejde ale jen o snímání rost-
lin. Stejně důležité je in-situ snímání půdy. Pod-
pora zdraví a struktury půdy a zajištění mini-
malizace ztráty živin v důsledku vyplavování je 
zásadní pro její dlouhodobou udržitelnost. Byly 
vyvinuty elektrochemické senzory, které do-
káží měřit řadu významných půdních proměn-
ných, např. obsah dusíku či vláhy v různých 
hloubkách půdního profilu. Nezůstává však jen 
u monitoringu, podstatou je právě okamžitá 
kombinace snímání před traktorem třeba s ro-
botickým dávkovačem hnojiva nebo zavlažova-
cím zařízením za traktorem.

Snímkování má dále význam například při 
hodnocení reliéfu pozemku, hrudovitosti, dá se 
usuzovat i na vláhové poměry, monitorovat po-
škození porostu zvěří, mapovat výměry pozem-
ků, sledovat zaplevelení, odhadovat zralost atd. 
Z praktického využití je ale nejčastější měření 
odrazivosti světla od polních plodin a nejpouží-
vanější variantu představují plodinové senzory, 
které snímají hustotu a zabarvení porostu. Na 
nosiči mohou být i další senzory, např. termoka-
mera pro detekci přítomnosti živého tvora na poli 
či louce při sklizni (záchrana srnčat při sklizni). 

Na základě sebraných (změřených) dat po 
jejich vyhodnocení lze cíleně doporučit napří-
klad variabilní hnojení, závlahu, aplikaci regulá-
torů růstu, herbicidů, insekticidů nebo fungici-
dů, přísev, aplikaci konzervačního přípravku při 
sklizni nebo třeba změnu krmné dávky skupině 

vybraných zvířat. Systém umožňuje vygene-
rování těchto doporučení na základě uživatel-
ských nastavení, ovšem reálná využitelnost je 
silně závislá na možnostech aplikační techniky, 
tj. schopnosti přesné aplikace dle doporučené 
aplikační mapy. No a to je další fenomén sou-
časného precizního zemědělství a jeho vývoje 
– aplikační mapy rozdělené do pásů s různou 
aplikační dávkou. Pozemky jsou například na zá-
kladě plánu hnojení rozděleny do pásem, které 
se od sebe podstatně liší svými vlastnostmi. Ob-
sluha strojů pak pouze na základě znalosti své 
polohy na pozemku z jednoduchého GPS přijí-
mače „ručně nebo automaticky mění nastavení 
dávkování“. Významné na tom je, že aplikace 
je pásmová, slangově se říká, že se informace 
„zestrojovatí“. Nelze prostě aplikaci často měnit, 
proto se strojově určí pásma podobného dáv-
kování. Volba velikosti pásma a počtu pásem 
je pak klíčová pro spotřebu aplikačního činidla 
a v konečném důsledku i výsledku, což může 
být třeba výnos nebo kvalita produktu. 

Podobné je to při aplikaci silážního konzer-
vačního přípravku na řezačce. Pomocí spektro-
metru NIRS (pracujícího v blízké infračervené 
oblasti), umístěného v metacím komíně řeza-
čky, se zjistí obsah sušiny (případně rozpust-
ných cukrů či živin) ve sklízené píci a násled-
ně počítač nastaví dávku vhodného silážního 
přípravku. Spektrometry NIRS již běžně konti-
nuálně analyzují sušinu a živiny nejen přímo na 
řezačce, ale i na vybírači siláže nebo v krmném 
voze. Problémem je ale kalibrace spektrome-
trů, protože aby správně fungovaly, je k tomu 
zapotřebí porovnat výsledky s velkým množ-
stvím chemicky analyzovaných vzorků. Výsled-
ky tak nejsou absolutní, rozdíl proti skutečnosti 
může být i několik procent. Vyvažuje to však 
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obrovské množství analýz, získaných ve velmi 
krátkém čase a velice levně.

3. 5. 6. Chytré farmaření a umělá inteligence

Jaký je rozdíl mezi chytrým a inteligentním far-
mařením? Precizní zemědělství je zatím větši-
nou založeno na podkladech ze statistického 
zpracování velkého množství dat a vyvozová-
ní závěrů z tohoto statistického zpracování. 
Řídí se zásadou provést pěstební či jiný zásah 
v pravý čas na správném místě a se správnou 
intenzitou. Pomalu do toho již vstupuje umělá 
inteligence. Umělá inteligence (UI, resp. AI – 
artificial intelligency) jako pojem dnes pro ve-
řejnost reprezentuje především skupinu algo-
ritmů na „strojové učení“, tedy metodu, která 
zvládá sama se učit. Projevuje se to například 
ve schopnosti přizpůsobit se změnám okolního 
prostředí, nebo třeba v podobě dopočtu již po-
řízených fotografií, kde část chybí.

Strojové učení navazuje na již velmi rozšíře-
nou technologii strojového vidění (Machine Vi-
sion, v češtině se také používá pojem počítačo-
vé vidění). Strojové vidění se obvykle používá 
pro výrobní a průmyslové systémy, ve kterých 
je počítačově zpracovávána obrazová infor-
mace z kamery. Výsledek algoritmu pak slou-
ží jako vstupní informace pro automatizované 
rozhodování stroje nebo informačního systému. 
Typickým systémem strojového vidění může 
být kamerová kontrola kompletnosti výrobku 
v rámci výrobní linky. Na základě kamerového 
testu se pak označí výrobky, které jsou neúplné 
nebo jinak vadné. Do systémů strojového vidění 
však patří také navádění robotů, bezdotyková 
měření rozměrů, kontrola barev a potisků apod., 
začíná se více uplatňovat i v zemědělství, na-

příklad při kontrole kompletnosti výrobků, jejich 
třídění a kategorizace, bezdotykového měření 
tvarů a rozměrů, čtení čárových kódů.

Při klasickém precizním zemědělství k uče-
ní nedochází vůbec. Pracuje se s pojmy, resp. 
symboly. Proto se jí také říká „symbolická“ 
UI. Její metodou je „hledání cesty“. Vstupem 
je poloha a orientace a výstupem je nějaká 
akce. Jak poloha a orientace, tak i výsledná 
akce jsou ony symboly, které my a počítač 
chápeme úplně stejně. Prostor ale nemusíme 
chápat doslova. Může být i vícerozměrný – ke 
třem prostorovým dimenzím lze přidat i čas. To 
uvádíme speciálně proto, že někdy se preciz-
ní zemědělství označuje jako inteligentní, ale 
k umělé inteligenci má ještě daleko. Více by 
se hodilo slovo chytrý (smart).

V nejbližší době lze očekávat změny v rozší-
ření chytrého farmaření (smart farming) i umělé 
inteligence. Zdá se, že zatímco tzv. chytré far-
maření se soustřeďuje na zpracovávání obrov-
ského množství dat, získaných biometrickým 
měřením či snímáním pohybů zvířat, tak umělá 
inteligence dominuje v ověřování a vyhodnoco-
vání hypotéz a z toho pak vytváření strategií, 
scénářů a námětů jak se posunout dál a něco 
ještě zlepšit. V té souvislosti se do popředí do-
stává problém autonomních robotů. S rozvojem 
technologií se v budoucnu očekává, že půjde 
i o roboty schopné se učit a v takovém případě 
by slovo autonomní mohlo významně rozšířit 
svůj význam. Autonomní robot (anglicky au-
tonomous robot) je takové robotické zařízení, 
které pracuje samostatně (neřídí je v reálném 
čase člověk, ale program). Zpravidla se jedná 
o předem naprogramované roboty (např. spider, 
quadrocopter, vysavač a podobně) k nějakému 
účelu (průzkum, hlídání objektů, úklid). 
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Aby mohly být vize realizovány, bude nutná 
inovace výzkumu ve smyslu většího propojení 
výzkumných týmů z různých koutů světa a je-
jich spolupráce. Máme takový dojem, že zatím 
neexistuje téměř žádná koordinace, každý stát 
či dokonce každé výzkumné pracoviště něco 
řeší, ale chybí systémové propojení a fokus na 
to důležité, co je třeba řešit. No a do toho si na 
svém písečku hrají velké firmy, které věnují ob-
rovské peníze do vývoje „chytrých“ technologií, 
ale velmi pečlivě si své poznatky střeží. 

3. 5. 7. BIG DATA

Označení BIG DATA platí pro soubory dat, je-
jichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, 
spravovat a zpracovávat data běžně používa-
nými softwarovými prostředky v rozumném 
čase. Kategorie BIG DATA nelze zjednodušit na 
prosté zvětšení nároků na zpracování většího 
objemu dat. Jde i o jejich další charakteristi-
ky, což je objem, rychlost, různorodost a věro-
hodnost. V literatuře je používáno označení 3V, 
nebo 4V, odvozené z počátečních písmen ang-
lických slov volume, velocity, variety a veracity. 
Pro objem dat (volume) platí, že narůstá ex-
ponenciálně. Data musí být zpracována rych-
le (velocity), obvykle úlohy vyžadují okamžité 
zpracování velkého objemu průběžně vznikají-
cích dat. Data bývají různorodá, variabilní (va-
riety) a musí být věrohodná (veracity), což jim 
někdy chybí, pokud jsou soubory neúplné, ne-
konzistentní (nejednotné) nebo jsou informace 
čerpané z komunikace na sociálních sítích.

S výrazným, až exponenciálním nárůstem 
dat, s nutností jejich rychlého zpracování 
v reálném čase, s tím, že přicházejí z různých 
zdrojů a s hlavním požadavkem na ně, tedy 

na jejich věrohodnost (aby byla úplná, jasná 
a konzistentní), se otevírají možnosti pro nový 
byznys, tedy jak vydělat na datech. Na jejich 
uložení, management a zpracování již většinou 
nestačí deskové počítače a tak se hledají nové 
nástroje a možnosti. Kdo se v tom vyzná a má 
ty možnosti, může na tom dobře vydělat. Na 
druhé straně pomůže pokroku možná i výraz-
ným způsobem. Takové firmy již existují. Jsou 
schopny zpracovávat data např. z družicového 
snímkování a předávat je přímo třeba do skliz-
ňového stroje a jeho řidič ani nemusí nic dělat. 
Dokonce v pokročilejších technologiích v tom 
stroji řidič nemusí být. Také vývoj v oblasti ro-
botických strojů jde mílovými kroky vpřed.

3. 6. Precizní farmaření v oblasti pícninář-
ství

Prakticky většinu toho, co se využívá v preci-
zním zemědělství v oblasti rostlinné výroby, 
lze využít v pícninářství, i tak se totiž jedná 
o plodiny, pěstované na orné půdě (kukuřice, 
čirok, …). Samozřejmě nás zajímají záležitosti 
přípravy půdy, setí či ošetřování během růstu. 
Oblast pícninářství se navyšuje o další proble-
matiku, což je výběr odrůd pro období sucha, 
přísevy, ochrana pícních plodin, atd. (něco 
z toho jsme již představili v popisu metod vy-
užití GPS při hospodaření s vodou v půdě). Do 
popředí se nyní dostává využití metod sklizně, 
načasování sklizně, vlastní silážování a jiné 
zpracování píce, a samozřejmě i skladování 
krmiv. Na všech jmenovaných úkonech se dá 
ušetřit, snížit ztráty a vytvořit si tak zásoby kr-
miv pro období nedostatku. 

S využitím sofistikovaných metod lze na-
příklad zjistit obsah chlorofylu v rostlinách 
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(a z toho stav zrání), tvar rostlin (využitelné 
k identifikaci plevelů), onemocnění (fluores-
cenční skenovací techniky, zejména na plísně), 
chemické složení (obsah sušiny, obsah živin, 
stravitelnost živin) a mikrobiální stav plodin 
(sekvenování DNA). Sekvenování DNA („čte-
ní“ DNA) je souhrnný termín pro biochemické 
metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází 
(A, C, G, T) v sekvencích DNA. Stále sofistiko-
vanější metody se využívají ve šlechtění rost-
lin, šlechtí se nejen na výnos, ale třeba i na tvar 
listů (např. u kukuřice se pak dešťová voda více 
dostává ke kořenům rostlin), nižší podíl stonku 
k listům či nezralého zrna ve sklizené hmotě, 
vyšší stravitelnost vlákniny, resp. nižší podíl 
ligninu (touto vlastností vynikají rostliny s tzv. 
BMR mutací, Brown Mid Rib – rostliny s hně-
dým žebrem listů) a mnoho dalších vlastností, 
jako je např. fotoperiodicita. Fotoperiodicita 
je z hlediska možných změn klimatu dost vý-
znamná vlastnost. Jde především o požadavky 
na dobu a intenzitu osvětlení rostlin, měnící se 
v závislosti na teplotě, stáří rostlin, intenzitě 
osvětlení a dalších faktorech. Za předpokla-
du, že české podnebí se následkem globálního 
oteplení postupně přiblíží teplotně i srážkově 
středomořskému, bude zapotřebí buď přejít 
na jihoevropské odrůdy nebo u našich odrůd 
dlouhodennost klasickým šlechtěním zkrátit.

Pro pastevní chov zvířat je důležité sledo-
vat nejen využití jednotlivých pastvin z hle-
diska doby, po kterou zvířata porost spásají 
a jak se přesouvají z pastviny na pastvinu, ale 
z dlouhodobého časového hlediska i na měnící 
se složení porostu. Údajně lze již pouhým dál-
kovým snímáním porostu zjistit až 17 různých 
druhů trav a leguminóz, a toto číslo bude stále 
narůstat. Běžným způsobem hodnocení pas-

tevního porostu je již nejen zastoupení počtu 
druhů produkčních a plevelných, ale i sešlapá-
vání porostu a jiné charakteristiky uskutečněné 
pastvy. Dron může posloužit i k rychlé kontrole 
oplocení.

Mnoho se již udělalo pro hodnocení siláží, 
ale ještě velmi mnoho je třeba udělat. Speci-
álně je třeba se zaměřit na to, jak kvalita siláže 
ovlivňuje zvířata, nejen, jak jim siláž chutná, 
ale i jak ji vstřebávají. Dá se říci, že senzorické 
hodnocení siláží je skoro v plenkách. Siláž se 
hodnotí podle barvy, aroma a konzistence, ale 
velmi subjektivně. Pokusy s praktickým využi-
tím tzv. elektronického nosu jsou zatím stále ve 
stádiu výzkumu. Přitom sledování těkavých lá-
tek s využitím e-nosu by mohlo být využito ne-
jen pro hodnocení aroma siláží, ale i pro měření 
zavadání píce, kažení siláže a podobně. Pro-
blém je hlavně v rozlišení aromatických látek, 
kterých rostliny vylučují velké množství. Existu-
jí však již i specializované senzory na pachové 
látky, např. různé kyslíkové senzory in situ pro 
monitorování siláže.

Analýzy na molekulární bázi nám dávají 
mnohem podrobněji než dříve nahlédnout 
do procesů fermentace siláží, a to jak do 
genetické identifikace mikroorganizmů, které 
se na fermentaci podílejí, tak do samotného 
průběhu a výsledku procesů. Obdobné je to 
i s degradačními procesy, které nastávají, když 
je siláž vystavena vzdušnému kyslíku. Otevírají 
se možnosti pro metabolomiku a metabonomi-
ku, tedy detailního zkoumání průběhu fermen-
tace v silážích či v bachoru z hlediska produktů 
fermentace. Přesné rozdíly mezi metabolomem 
a metabonomem jsou diskutovány. Původ slova 
metabolom lze odvodit z metabolismu, termín 
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metabonom z hodnocení toxicity. V obou přípa-
dech jde o produkty fermentace, které lze nyní 
velmi přesně měřit pomocí moderních přístrojů. 
Metabolomika je systematická studie jedineč-
ných chemických „otisků prstů“, specifických 
pro procesy, probíhající v živých buňkách - kon-
krétně studium jejich nízkomolekulárních profilů 
metabolismu. Metabolom představuje všechny 
metabolity, které jsou konečným produktem 
metabolismu v buňce, tkáni, orgánu nebo 
organismu, které lze nalézt jak v biologickém 
vzorku, tak v jediném organismu. Zatím bylo 
identifikováno více než 50 000 rostlinných 
metabolitů. Metabonomie je definována jako 
„kvantitativní měření dynamické multipara-
metrické metabolické reakce živých systémů 
na patofyziologické účinky nebo genové mo-
difikace“. Termín je odvozen z řeckého „meta“, 
což znamená “změnu”, a „nomos“, což znamená 
“soubor pravidel nebo vzorů”. Používá se hlavně 
v toxikologii a diagnostice chorob. Tyto pojmy 
se pletou s dalším, což je metalometrie, obor, 
zabývající se studiem a stanovováním obsahu 
kovů v půdách, vodách i v živých organizmech. 
I to je důležité v souvislosti s narůstajícími pro-
blémy se suchem sledovat.

Těch technologií je samozřejmě 
více a určitě přijdou další, 
o kterých ještě 
nevíme.

3. 7. Precizní chov hospodářských zvířat

3. 7. 1. Individuální přístup ke každému zví-
řeti PLF

Precision Livestock® Farming (PLF) je použití 
pokročilých technologií k optimalizaci příno-
su každého zvířete, resp. individuálnímu pří-
stupu ke každému zvířeti. Prostřednictvím to-
hoto přístupu „na zvíře“ lze dosáhnout lepších 
výsledků v chovu. Základním předpokladem 
pro individuální přístup k jednotlivým zvířatům 
je jejich přesná identifikace.

Není to tak dávno, co většina farmářů znala 
každé zvíře i podle jména. Farmář navíc obvyk-
le znal i původ zvířete, dokázal dokonce shr-
nout důležité vlastnosti zvířete i jeho rodičů. Ke 
každému zvířeti přistupoval jako k jednotlivci. 
Postupem doby se tento přístup trochu vytratil. 
Zemědělci začali více pracovat s průměrnými 
hodnotami na skupinu. S příchodem PLF se to 
ale výrazně mění. Pomocí moderních informač-
ních technologií mohou zemědělci nyní zazna-
menávat četné atributy každého zvířete, jako 

je rodokmen, věk, reprodukce, růst, zdra-
ví, konverze krmiva, hmotnost jatečně 
upraveného těla, kvalita masa. Pokud 
jsou tyto informace k dispozici a snadno 

použitelné, má to obrovské výhody.

Klíčem k využití ob-
rovského potenciálu 
chovu PLF je sou-
stavné shromažďo-

vání informací o ka-
ždém zvířeti. K tomu 

existuje několik technolo-
gií: jedinečné ID, elektro-
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nické nositelné nosiče pro identifikaci nemoci 
a dalších problémů, software, strojové vidění, 
genotypizace, atd. Každé zvíře má přidělené je-
dinečné číslo (obvykle umístěné na ušní znám-
ce). Prostřednictvím vizuálního ID, pasivního 
elektronického identifikačního štítku nebo do-
konce aktivního elektronického identifikačního 
štítku lze získávat veškerá data od jednotlivého 
zvířete od jeho narození do doby přečtení ID. 
To umožňuje individuální péči o zvířata, včas-
nou detekci možných problémů a včasné řeše-
ní těch problémů. To potažmo vede ke snížení 
nákladů snížením míry opakovaného ošetření 
a rychlejším návratem zvířat ke špičkovým vý-
konům.

Pokud třeba zootechnik chce zjistit údaje 
o určitém zvířeti, jednoduše si načte jeho ID 
a všechny relevantní informace okamžitě vidí 
v počítači nebo mobilu. Může tam mít kom-
pletní informace o genotypu i fenotypu daného 
jedince. Genotyp úzce souvisí s fenotypem. Fe-
notyp je soubor všech pozorovatelných vlast-
ností a znaků živého organismu, jež jsou vytvá-
řeny i prostředím, v němž se jedinec pohybuje. 
Zjednodušeně řečeno fenotyp je to, jak zvíře 
v daném znaku (znacích) skutečně vypadá. 

3. 7. 2. Automatické řízení chodu stáda PLM

Nepřetržitá správa hospodářských zvířat po-
mocí automatizovaných procesů v reálném 
čase ke sledování reprodukce, dobrých ži-
votních podmínek zvířat, produkce a dopadů 
na životní prostředí je označována Precision 
Livestock® Management (PLM). Pro měření 
spotřeby krmiv, reakce zvířat na kvalitu krmi-
va, měření fyziologického a zdravotního stavu 
zvířat, či vhodnosti prostředí pro jejich chov 

lze využít mnoho nových technologií. Už jen 
ze zjištěných údajů o pohybové aktivitě krav 
může zootechnik vyvozovat například, že krá-
va kulhá, že je vhodná doba pro insemina-
ci, že se blíží porod, že je problém s krmnou 
dávkou a mnoho jiných skutečností. Včasný 
zásah může nejen zastavit snížení produkce 
mléka, ale může dojnici prodloužit nebo i za-
chránit život. Měření teploty, vlhkosti, složení 
a proudění vzduchu je již dávno běžnou součástí 
kontroly stájového prostředí. Technologie 
se ale stále zdokonalují a zpřesňují, dochází 
také k jejich miniaturizaci. Stejně tak dochází 
k vývoji či zpřesňování detekčních algoritmů 
pro automatické analýzy záznamů. Naměřené 
hodnoty jsou vyhodnocovány s komunikujícím 
softwarem.

Použitá detekční zařízení pomáhají chova-
telům dosáhnout optimální plodnosti stáda 
a umožňují jim řešit včas problémy s repro-
dukcí a zdravotním stavem zvířat. Pravidelným 
vyhodnocováním výsledků se nejen výrazně 
spoří čas, ale jsou i snižovány finanční nákla-
dy na provoz. Informace, získané sledováním 
pohybové aktivity a lokalizací zvířat, přinášejí 
farmáři dokonalejší přehled o dění ve stádě 
a zefektivňují jeho práci. Při plošném využívá-
ní těchto zařízení je velkým přínosem zkrácení 
doby, po kterou obsluha chovu narušuje svou 
přítomností klid ve stádu. To přispívá k výraz-
nému zlepšení pohody (welfare) zvířat.

Oblast zájmu precizního chovu hospodář-
ských zvířat (PLF) se zaměřuje na 5 hlavních 
směrů:
• krmiva a krmení, 
• kvalitu produkce,
• reprodukci,



41

|  ZAJIŠTĚNÍ KRMIVOVÉ ZÁKLADNY 

• zdraví zvířat,
• pohodu zvířat.

Náš největší zájem je o směr krmiva a kr-
mení, ostatní směry probereme jen zběžně. 
Některé ukazatele je nutné ještě měřit ručně 
(např. změření obsahu škrobu ve výkalech, 
což je jednak ukazatel kvality sklizně, jednak 
nedostatečné fermentace krmiva v bachoru), 
časem však může být i toto nějakým způsobem 
řešeno, např. automatickým odběrem vzorků či 
detekce a označení dojnice, která má průjem.

Dříve, než jednotlivé směry podrobněji před-
stavíme, je třeba zdůraznit, že již neexistují od-
děleně. Jsou vzájemně propojené, vzájemně 
ovlivňované, navazují na sebe. Propojení sa-
mozřejmě existuje i uvnitř těchto směrů mezi 
jednotlivými měřenými znaky. Podrobné po-
znání odchylek od fyziologického stavu zvířete 
umožňuje nejen predikci, ale také prevenci pro-
dukčních a reprodukčních chorob v tom nejšir-
ším slova smyslu.

3. 7. 3. PLF v hospodaření s krmivy a krmení 
zvířat

Precizní krmení zahrnuje použití krmných tech-
nik, které umožňují, aby správné množství kr-
miva se správným složením a požadovanou 
kvalitou bylo poskytnuto ve správný čas a kaž-
dému zvířeti ve stádu. U hospodářských zvířat 
je při stanovení krmných dávek velký problém 
v tom, že jsou drženy a krmeny skupinově. 
Přitom precizní krmení je navrženo k tomu, 
aby se vypořádalo s individualitou jednotliv-
ců. Určitým řešením je rozdělení stáda na více 
skupin, což však dělá provozní problémy. To, co 
jde udělat ve výzkumu, např. krmit individuálně 
s pomocí tenzometrických krmných žlabů, lze 

v praxi zajistit jen velmi obtížně a ve velké vět-
šině případů vůbec. 

Do PLF patří i vývoj softwarů, které řeší op-
timalizaci krmných dávek zvířat, optimalizaci 
skladových zásob krmiv a optimalizaci krmných 
směsí. Na to navazuje optimalizace ekonomi-
ky krmení, resp. celkové produkce podniku. Na 
vývoji software se podílí nejenom specialisté 
na výpočetní techniku, ale také i odborníci 
na výživu zvířat a ekonomii ve výzkumných 
ústavech, univerzitách i v poradenství.

I optimálně sestavenou krmnou dávku je 
vhodné kontrolovat od samého počátku v tom 
smyslu, jak je zvířaty přijímána a jaký průběh 
bachorové fermentace navozuje. Pasivní čeká-
ní na to, jaký bude výsledek působení konkrét-
ní krmné dávky, případně, zda se objeví nebo 
neobjeví zdravotní poruchy, není na místě. 
Komplexní postup klinické kontroly výživy, ba-
chorové fermentace a konverze živin spočívá 
v posouzení všech 5 základních směrů (krmení, 
produkce, reprodukce, zdraví a pohoda zvířat), 
ale bez ohledu na výše uvedené pořadí. Nej-
prve se posoudí chování a vyrovnanost stáda 
jako celku a následně stav jednotlivých zvířat 
podle fáze reprodukčního cyklu, užitkovosti 
a tělesné kondice. To se dá do vztahu k výživ-
né hodnotě krmné dávky a jejímu dietetickému 
působení, které se projevuje v náplni bachoru 
v oblasti hladové jámy, v konfiguraci dutiny 
břišní, v hodnocení složek mléka a posouzení 
konzistence trusu. To vše ale může probíhat 
automaticky s využitím různých senzorů.

Problémy se zpracováváním krmiva a jeho 
trávením je možné nepřímo detekovat s využi-
tím systému měření frekvence přežvykování 
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a doby příjmu krmiva, resp. doby přežvyková-
ní. Frekvence a doba přežvykování se již běžně 
měří pomocí responderů, které mají dojnice 
umístěné v krčním obojku. Zkouší se již i umís-
tění měřiče frekvence a doby přežvykování do 
ušní známky. Trochu problematičtější je měření 
kontrakcí bachoru, resp. bachorového kvocien-
tu (tj. poměru mezi stahy bachoru a klidem).

Důležitým parametrem nutričního stavu, 
zejména u dojnic, je pH bachoru (Mottram 
a kol., 2008). Lze ho měřit s využitím několika 
typů e-bolusů (eCOW, SmaXtec pH Plus, Bo-
lus Moow), aplikovaných s využitím aplikační-
ho zařízení skrz jícen do bachoru, resp. čepce. 
Bolusy se aplikují perorálně pomocí speciálního 
aplikátoru. Perorálně může chovatel aplikovat 
bolusy bez veterinárního lékaře. Relativně ne-
dávná dostupnost nepřetržitě sledovaných dat 
z pH bolusu poskytuje v průběhu času pomocí 
citlivější a specifické metody nové příležitos-
ti pro rozlišování normálních a abnormálních 
vzorů změn pH a teplot v bachoru (Denwood 
a kol., 2018). Phillips a kol. (2010) doporučili 
tuto metodu sledování funkce bachoru po del-
ší dobu bez nutnosti invazivního odběru vzor-
ků s tím, že za prvních 40 dnů nepřetržitého 
záznamu zjistili významnou korelaci (P<0,01, 
r=0,982) s přímo naměřenými hodnotami s vy-
užitím píštěle bachoru. Měření pH a současně 
i teploty v bachoru je nyní běžnou metodou pro 
detekci dietetických poruch. Bolus eCOW je 
bezdrátové telemetrické zařízení, které posky-
tuje nepřetržité a přesné měření potenciálu pH 
a teploty uvnitř bachoru. Zaznamenává data 
v intervalech 1 minuty a ukládá průměry kaž-
dých 15 minut. Tato data lze získat vždy, když 
se mobilní telefon s příslušnou aplikací dostane 
do dosahu dojnice. Teplotu a pH bachoru měří 

také SmaXtec pH Plus Bolus a Bolus Moow. 
Jejich výhodou je, že jsou všechna data bez-
drátově přenášena automaticky nejprve do 
základní stanice a poté do cloudového systé-
mu. Ten umožňuje zemědělcům, veterinářům 
a vědcům zpracovávat informace a řešit ne-
očekávané problémy v reálném čase. Systém 
Bolus Moow je navržen tak, aby poskytoval ne-
přetržité a spolehlivé měření úrovně pH a tep-
loty bachoru, navíc i měření koncentrace oxidu 
uhličitého a čpavku ve stáji.

Do popředí se dostává měření teploty silá-
žované píce, a to jak při zakládání siláže, prů-
běhu fermentace siláže i její aerobní stability 
při vybírání ze silážních prostor. K měření slou-
ží tyčové nebo bateriové teploměry, pracující 
s vysokou přesností a zaznamenávající teploty 
pomocí data loggerů, napojených dálkovým 
přenosem na počítač osoby, která na základě 
získaných údajů vyhodnotí ztráty energie, které 
vždy souvisí se zvýšením teploty krmiva. Tep-
lotu čehokoliv lze měřit i na poměrně velkou 
vzdálenost pomocí termovize. Termokamery 
jsou různě drahé a podle toho i různě kvalitní, 
úměrně pracující s různým rozlišením. Pro účely 
farmáře nebo krmivářského poradce stačí ter-
mokamera v mobilu (např. typ CAT).

V předchozích kapitolách jsme se již zmínili 
o využití přenosných spektrometrů, pracujících 
v blízko infračervené oblasti (NIRS, Near Infra-
-Red Spectrometry). K dispozici již je několik 
zařízení NIRS pro analýzu čerstvé píce nebo 
siláží na farmě, v laboratořích jsou přístroje, 
pracující se vzorky po usušení. Pomocí NIRS 
lze předpovídat údaje o chemickém složení kr-
miv, ale třeba i stravitelnosti živin. Předpokla-
dem je dobrá kalibrace přístroje. Robustní stro-
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je NIRS jsou již běžně montovány na sklízecí 
řezačky nebo krmné vozy pro účely hodnocení 
sušiny plodin.

Úplně novou technologií, která zatím na 
našem trhu není využita, je systém Visiomix, 
který hlídá konzistenci směsné krmné dávky 
TMR. Ukazuje se, že hlídání délky řezanky 
v krmné dávce je velmi důležité z hlediska 
prevence acidóz. Stejně důležitá je kontrola 
skutečného dodržení složení předepsané TMR 
(nestačí znát jen objem nebo hmotnost jed-
notlivých krmiv, ale velkou roli hraje i sušina) 
a vizuální kontrola účinnosti zamíchání TMR. 
Do krmného vozu není vidět, pokud se tedy 
nepostavíte na vyvýšené místo nebo nevyle-
zete na krmný vůz po žebříku. Jednoduše to 

lze udělat pořízením fotografie nebo dokonce 
videa z mobilu pomocí selfie tyče. V součas-
né době lze již na trhu velmi levně koupit malý 
dron, který fotografii či video pořídí z libovolně 
zvoleného místa.

Zajímavým využitím metod PLF v oblasti 
krmiva a krmení je například 3D snímková-
ní pomocí dronu (či křídla), což dává velmi 
detailní přehled o bilanci krmiv, tedy zásobách 
a v časovém úseku zároveň i o spotřebě krmiv. 
Dron po přeletu nad farmou spočítá objem 
skladovaných krmiv. Pokud se ke zjištěným 
údajům přidruží údaje o sušině, živinách 
a případně o objemové hmotnosti, zjištěné 
jinými senzory, pak lze mnohem přesněji výživu 
zvířat plánovat.
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Technologie z oblasti výživy zvířat, jejichž kr-
mení probíhá zcela automaticky, jsou již běžně 
v praxi zavedeny v chovech drůbeže a prasat. 
Automatické systémy krmení (AFS = automa-
tic feeding system) jsou již neodmyslitelnou 
součástí jejich chovu. AFS se začínají využívat 
i v chovu skotu a to nejen ve výzkumu, kde 
jsou již běžnou záležitostí každého výzkumné-
ho centra automatické tenzometrické krmné 
žlaby.

Částečná automatizace je zavedena 
v chovech skotu, kde je krmivo v krmném 
žlabu (resp. platu) automaticky přihrnováno. 
Začíná se prosazovat i automatické zakládání 
směsných krmných dávek (TMR) do krmných 
žlabů. Plně automatické robotické systémy 
krmení otevřely nové perspektivy a požadav-
ky s ohledem na technologie pro sledování 
a zlepšování kvality siláže a aerobní stability 
pro implementaci a úspěšnou aplikaci na úrov-

ni farmy.

3. 7. 4. PLF a kvalita produkce

Z produktů skotu nás nejvíce zajímá mléko 
a maso. Je jasné, že na jejich kvalitu má úro-
veň chovu, a že kvalita produktů je neustále 
kontrolována. Při každém dojení se u každé 
dojnice automaticky měří množství a kvalita 
dojeného mléka. Měří se mléčné komponenty 
jako je tuk, bílkovina, laktóza, močovina, 
kyselina citronová, vodivost (conductivity), 
buněčné elementy. Automaticky je měřena 
teplota vemene, jeho tvar apod. Technologie 
pro monitoring a management produkce mléka 
a individuálních vlastností dojnic ve vztahu ke 
kvalitě mléka mají již své označení PDF (Preci-
sion Dairy Farming). 

V souvislosti s kvalitou mléka je třeba upo-
zornit na jeden směr precizního farmaření, a to 
na automatický systém dojení, mléčný robot, 
systém AMS (Automatic Milking System). To 
jsou identické názvy k základnímu principu 
fungování dojicího zařízení, kde je ruční práce 
nahrazena technologií, kam se chodí podo-

jit dojnice bez vlivu člověka 
během celého dne na zá-

kladě své potřeby. Fre-
kvence dojení není 

řízena člověkem, 
ale uplatňují 

se jiné re-
ž i m y , 
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které například nutí dojnici jít přes dojicí auto-
mat, aby uspokojila svoji potřebu žízně nebo 
hladu. Kromě toho v dojicím automatu dostá-
vají dojnice příděl koncentrátů. Dojnice jsou 
identifikovány, pohyb a frekvence dojení za-
znamenávána.

Dojicí robot by měl zajišťovat následující 
pracovní operace: identifikace dojnice – toale-
ta struků – oddojení prvních střiků – kontrola 
kvality mléka – možnost vyřazení nevhodného 
mléka – vyřazení podezřelé dojnice do extra 
sekce – automatické nasazení dojicí jednotky 
– rozdojení – dojení – dodojení – automatic-
ké sejmutí dojicí jednotky – dezinfekce struků 
– propláchnutí dojicí jednotky po každém po-
dojení dojnice – sběr dat o množství nadoje-
ného mléka – sběr dat o spotřebě koncentrátu 
– sběr dat o frekvenci dojení – sanitace AMS.

Kvalita masa se měří v jatkách. I na to jsou 
již používány různé senzory. Hodnotí se pře-
devším křehkost, tuhost, šťavnatost, tučnost, 
jemnost mramorování a chuť masa. Po zpraco-
vání jatečně upraveného těla se k ID zvířete při-
dají další údaje o porážce (hmotnost, zákazník, 
…) a většinou již automaticky se údaje odesílají 
zpět k zemědělci, který je může použít ke zlep-
šení svého hospodaření.

3. 7. 5. PLF v reprodukci, zdraví a pohodě 
zvířat

Sledování ukazatelů plodnosti má již dlouhou 
tradici. Senzory upozorňují celkem spolehlivě 
na blížící se říji, vhodnou dobu pro inseminaci 
nebo porod. Začínají se přidružovat další uka-
zatele, jako elektrický odpor vaginálního hlenu, 
obsah progesteronu či estrogenu. Vše se za-

znamenává, porovnává a používá jako podklad 
pro další reprodukční cyklus.

Pro kontrolu zdraví zvířat je zaveden pojem 
ADAH (automatic detection of animal heal-
th). Z celé řady ukazatelů zdraví lze vyvozovat, 
zda má zvíře nějaký zdravotní problém. 

Jedním z hlavních ukazatelů je pohybová 
aktivita. Podle toho, jak se zvíře pohybuje, lze 
usuzovat nejen na problémy s končetinami, ale 
i na problémy s krmením, reprodukcí či nepo-
hodou. Měří se etologické ukazatele, tedy doba 
ležení, stání, chůze a odpočinku, počet kroků 
a počet vstání. K měření slouží pedometry 
a navíc nyní i akcelerometry, které jsou umís-
těny na noze, obojku či nově i na ušní známce). 

Pro měření živé hmotnosti krav už se není 
nutné spoléhat na průchozí váhy. Kamery s au-
tomatickou detekcí hmotnosti lze použít k vý-
počtu hmotnosti zvířete i bez použití měřítka, 
a to podle tělesných rozměrů. Díky těmto ka-
merám je záznam hmotnosti zvířete rychlejší 
a pro zvíře méně stresující. Měření pak může 
být častější, třeba každý den 2x v dojírně. Ka-
mery mohou mít přesnost menší než 1,5 kilo-
gramu. Obdobné je měření kondice krav (BCS) 
pomocí 3D kamery. 

Již v zárodku může odhalit problém tzv. hla-
sový detektor. Mikrofony ve stáji mohou slou-
žit k detekci dýchacích problémů, ale i nějaké-
ho stresu. Využívají se především v chovech 
prasat. U prasat musí být přítomnost dýchacích 
problémů pečlivě sledována. Existuje několik 
patogenů, které mohou způsobit infekci, nic-
méně enzootická pneumonie je jedním z nej-
častějších respiračních onemocnění u prasat, 
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způsobených Mycoplasma hyopneumoniae 
a jinými bakteriemi.

K těmto hlavním ukazatelům zdraví se při-
družují další, jako je měření tělesné teploty, 
měření dechové frekvence krav (respirační 
rychlost, resp. míra dýchání), tep srdce, měření 
barvy jako ukazatele čistoty, měření produkce 
plynů (čichový vjem), pH a konzistence výkalů, 
obsah škrobu ve výkalech.

Velkým problémem stájově chovaných zví-
řat je stres! V závislosti na zeměpisné poloze 
a typu zvířat se budou v chovech uplatňovat 
různé systémy větrání a ochlazování. Je 

známo, že pokud jsou zvířata v pohodě, jejich 
užitkovost se zvyšuje a jsou zdravější. Aby byla 
pohoda zvířat zajištěna, ve stáji je umístěno 
několik senzorů, které automaticky spustí 
zařízení, které atmosféru ve stáji upraví pod-
le nastavených limitních hodnot. Se sníženou 
výkonností, nemocemi a zvýšenou úmrtností 
může být spojen jakýkoliv stres.

Pro hodnocení pohody zvířat je dobré využí-
vat i systém lokalizace krav v prostoru stáje. 
Koncentrace krav v určitém místě stáje a jejich 
přemísťování během dne nebo po zapnutí ně-
jakého přístroje, průjezdu krmného vozu a po-
dobně, mnohé napoví. 

4. VÝBĚR PLODIN S VYŠŠÍ TOLERANCÍ 
K SUCHU

Během evoluce rostliny vyvinuly mnoho způ-
sobů jak se přizpůsobit změnám okolní teploty 
a vlhkosti. Extrémní teploty, tj. teploty, které 
leží nad nebo i pod optimálními teplotami, na 
které se rostliny adaptovaly, spouštějí ochran-
né mechanismy rostlin a způsobují změny 
ve fyziologických procesech rostlin. Teplota 
a vláha (půdní i atmosférická) významně zasa-
hují nejen do momentálního (reálného) růstu 
rostlin, ale podílely se i na genetickém profilu 
rostlin, resp. na způsobech fotosyntézy. 

4. 1. Jak klimatické změny ovlivnily foto-
syntézu

Fotosyntéza je soubor biochemických procesů, 
při kterém se mění přijatá energie světelného 
záření na energii chemických vazeb. K tvorbě 
organických sloučenin využívá jako energii pouze 
světelnou, dalšími zdroji jsou CO2, minerální živiny 
a voda. Voda je pro fotosyntézu zcela nezbytná, 
nedostatek se projevuje uzavíráním průduchů, což 
způsobí zastavení přístupu CO2. Nedostatek vody 
ovlivňuje i složení produktů fotosyntézy. Převládají 
spíše jednoduché látky (např. osmoticky aktivní 
látky jako sacharidy a aminokyseliny) a tvorba 
makromolekulárních látek (bílkovin) je snížena.
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Teplo je jeden z nejdůležitějších vnějších 
faktorů, podílející se na životním prostředí 
rostlin, jeho nadbytečné nebo nedostatečné 
množství způsobuje rostlinám stres a ovliv-
ňuje všechny biochemické procesy. Podle 
způsobu fixace atmosférického CO2 můžeme 
rozlišit celkem tři typy fotosyntézy, C3, C4 
a CAM. Označení C3 a C4 odpovídá počtu 
uhlíků v prvních stabilních sloučeninách při 
fotosyntetické fixaci CO2. Rostliny typu C3 
a C4 se dále liší rozmezím svých optimálních 
teplot, kdy rostliny C4 mají teplotní optima 
obecně vyšší než rostliny C3. Obecně rostliny 
C4 mají vyšší teplotní optima, obvykle v roz-
mezí 25 – 40 °C (někde se udává 30 – 35 °C) 
než rostliny C3, jejichž teplotní optimum se 
pohybuje v rozsahu 15 – 25 °C. Tento rozdíl 
v toleranci vysokých teplot mezi C3 a C4 rost-
linami nabývá významu obzvláště v období 
klimatických změn, kdy dochází ke zvyšování 
průměrných teplot a ke zvýšenému výskytu ex-
trémních teplotních událostí (Máhrlová, 2010). 

Mezi rostliny s fotosyntézou typu C3 patří 
především kulturní rostliny mírného pásma, na-
příklad pšenice (Triticum aestivum L.), ječmen 
(Hordeum vulgare L.), oves (Avena sativa L.), 
hrách (Pisum sativum L.), řepa (Beta vulgaris 
L.), špenát (Spinacia oleracea L.). Celkově rost-
liny C3 tvoří většinu zemské rostlinné biomasy.

Fotosyntéza typu C4 vznikla pravděpodobně 
proto, aby rostliny zamezily fotorespiraci a tím 
i energetickým ztrátám. Mezi rostliny s typem 
fotosyntézy C4 patří například kukuřice (Zea 
mays L.), čirok (Sorghum), proso (Panicum mi-
liaceum L.).

Rostliny typu CAM se vyvinuly z C4 rostlin, 
jako adaptace na nedostatek vody. CAM typ 
fotosyntézy zamezuje otevírání průduchů bě-
hem dne a tím spojeným ztrátám vody. U rost-
lin CAM probíhá fixace C4 ve tmě a tzv. fixace 
Rubisco v cyklu C3 na světle. Rostliny takto při-
způsobené jsou k suchu tolerantnější. Do této 
skupiny rostlin patří především pouštní rost-
liny čeledi tlusticovitých (lat. Crassulaceae). 
Rostliny, které umí shromažďovat ve svém těle 
(stonku nebo listech) vodu, což jim umožňuje 
přežít i velmi dlouhá období sucha, se označují 
jako sukulenty. Typickými zástupci jsou kaktu-
sy (Cactaceae).

4. 2. Jak reagují rostliny na teplo a nedosta-
tek vody

Zvýšená koncentrace CO2 zvyšuje rychlost 
fotosyntézy u C3 rostlin, kdežto při vyšších 
teplotách je rychlost čisté fotosyntézy vyšší 
u rostlin C4. Tyto rozdílné reakce C3 a C4 rost-
lin na různé faktory prostředí se podepisují i na 
změně rychlosti čisté fotosyntézy, což v dů-
sledku ovlivňuje i růst, tvorbu biomasy a vývoj 
rostlin a v neposlední řadě samozřejmě i dru-
hové složení porostu v přirozeném ekosysté-
mu a výnos hospodářsky významných plodin. 
Rychlost fotosyntézy závisí na teplotě téměř 
exponenciálně a limitujícím faktorem je inten-
zita světla. Pro průběh reakcí obecně platí, že 
zvýšení teploty o 10 °C urychluje fotosyntézu 
2 – 3krát.

Rostliny reagují na stres z vysokých teplot:
• rychlejším dozráváním, 
• přednostním vývojem stébel (přičemž jsou 

stébla sice delší, ale tenčí),
• rychlejší lignifikací. 
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Teplotní stres bývá často provázen vodním 
stresem (ze sucha), přičemž následky vodního 
stresu pak převažují. Na stres ze sucha (vodní 
stres) rostliny reagují:
• předčasným celkovým chátráním, snížením 

rychlosti asimilace CO2, postupným snižová-
ním účinnosti fungování organismu a úbyt-
kem jeho schopností nahrazovat vadné či 
odumřelé buňky novými, pomalejším dozrá-
váním, zpomalením až zastavením růstu listů, 
redukcí listové plochy, snížením poměru mezi 
listy a stébly (snižuje se tím výnos a zhoršuje 
kvalita píce), rychlejším odumíráním starších 
listů, projevujícím se změnou barvy listů, 
zvýšeným opadem listů a plodů, redukcí od-
nožování u trav, předčasným ukončením pro-
dlužovacího růstu u vytrvalých druhů s ná-
slednou tvorbou latentních pupenů,

• výrazným poklesem transpirace (výdej 
vody povrchem listů), stočením či svěšením 
listů (čímž se omezí výpar), uzavíráním sto-
mat (mění se turgor, resp. mění se tvar příč-
ného řezu svěracími buňkami listů z kruho-
vitého na oválný, čímž se také sníží výpar), 

• zvýšením syntézy sekundárních metabo-
litů a osmoticky aktivních látek (čím je 
vyšší koncentrace osmoticky aktivních látek 
v buňce, tím vyšší je tlak, pod nímž do cy-
toplazmy přes cytoplazmatickou membránu 
vniká čistá voda. Protože rostlinné buň-
ky mají buněčnou stěnu, voda pronikající 
do buňky ji nemůže rozpínat. Toto napětí, 
působící proti buněčné stěně, se nazývá 
turgor. Při nedostatku vody se turgor snižuje 
a rostlina vadne),

• stimulací růstu kořenového systému, což 
se projeví hlubším zakořeněním, vyšším 
větvením kořenů, a také zvýšením poměru 
kořeny/nadzemní biomasa. 

4. 3. Jaké jsou adaptační strategie rostlin 
na sucho

V přirozených ekosystémech je tolerance k su-
chu reprezentována druhy, které mají schop-
nost přežívat v relativně suchém prostředí. 
V tomto případě ale tolerance k suchu ne-
znamená nutně dosažení vysoké produktivi-
ty. Tedy mechanismy tolerance k suchu jsou 
v typických zemědělských monokulturách 
odlišné od mechanismů, které se postupně 
vyvinuly v přirozených ekosystémech. Rost-
liny, které dokážou přežít v suchém prostředí, 
se označují jako xerofyty (suchobytné, resp. 
suchomilné rostliny). Mezi xerofyty nalezne-
me dřeviny, trvalky, letničky, cibuloviny i hlíz-
naté rostliny. Suchomilné rostliny bývají větši-
nou nižší a mají úspornou stavbu těla. I když 
se xerofyty vyskytují přirozeně v suchých 
podmínkách, nemusí to být nutně způsobeno 
tím, že se jedná o rostliny, kterým vyhovuje 
sucho z fyziologického hlediska, ale spíše 
tím, že jejich konkurenční schopnost je vyšší 
za suchých podmínek. Je-li konkurence jiných 
druhů vyřazena, je růst a produkce zlepšována 
především zlepšením dostupnosti vody. Nelze 
tedy jednoduše určit soubor morfologických 
a fyziologických vlastností, kterými se xerofyt-
ní druhy liší. 

Existuje celá řada možností, kterými se jed-
notlivé druhy rostlin adaptují na nedostatečné 
zásobení vodou. Adaptace je evoluční proces, 
při němž se daný organismus (resp. druh, odrů-
da) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším 
faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. 
Adaptace může být proces pasivní (na základě 
evoluční výhodnosti), aktivní (záměrné vyhle-
dávání nových způsobů, např. jak získat zdroje) 
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a kreativní (záměrné přetváření, např. okolního 
prostředí ve svůj prospěch). 

Adaptační strategie rostlin jsou rozděleny 
do tří základních skupin: 
• vyhnutí se stresu — jde o mechanismus, 

který omezuje stres ze sucha soustředěním 
hlavních vývojových a fyziologických proce-
sů do období, kdy je tento stres nejmenší 
(například zkrácení vegetačního období, 
růstová periodicita unikající obdobím sucha, 
snížení listové plochy, zvýšení výkonu koře-
nového systému), 

• tolerance stresu — jedná se o fyziologickou 
adaptaci, která umožňuje jednotlivým dru-
hům rostlin pokračovat ve svých metabo-
lických funkcích navzdory nedostatku vody, 
buď rostlina oddálí vysušení prostřednictvím 
zvýšení koncentrace buněčného roztoku 
(osmóza), nebo má schopnost si zachovat 
důležité životní funkce i při nedostatku vody 
produkcí osmoticky aktivních látek a tvor-
bou ochranných roztoků (typickým příkla-
dem jsou tzv. LEA proteiny, které se podílejí 
na zasychání semen),

• zvýšení efektivity využití vody — tyto me-
chanismy vedou k optimalizaci využití vody, 
kdy neustále dochází k hledání kompromisu 
mezi uchováním vody v pletivech a produk-
tivitou (uzavíráním průduchů, stáčením listů 
nebo zmenšováním listové plochy, ale také 
zkrácením vegetační sezony). 

4. 4. Jak sucho měřit

Klimatologickým ukazatelem pro sucho je 
množství a intenzita srážek. To nám však skoro 
nic neřekne o tom, kolik vody mohou rostliny 
využít – nějaká voda odteče jinam (třeba až 

do moře), nějaká se odpaří a jiná vsákne do 
hlubších vrstev půdy a tak se stane pro rostliny 
nevyužitelná. Celkový výpar vody ze zemského 
povrchu do atmosféry, který se vztahuje k urči-
tému území, se nazývá evapotranspirace. Ten-
to celkový výpar se skládá z fyzikálního výpa-
ru (evaporace) a fyziologického (transpirace). 
Evaporace zahrnuje pohyb vody do vzduchu ze 
zdrojů jako půda, vodní plochy a dešťová voda, 
zachycená na vegetaci. Transpirace je výdej 
vody vegetací, povrchem rostlin, zejména lis-
ty. Je ukončením tzv. transpiračního proudu, 
který vede vodu z kořenů cévními svazky do 
listů. Transpirace umožňuje zásobování všech 
částí rostliny vodou a minerálními živinami, za-
braňuje přehřívání listů. Zajišťuje správný prů-
běh fotosyntézy a dýchání. Souvislé rostlinné 
porosty transpirací vyrovnávají teplotní rozdíly 
mezi dnem a nocí. Proto jsou na územích bez 
vegetace (např. pouště) velké rozdíly mezi den-
ní a noční teplotou. Byliny obecně transpirují 
méně vody než dřeviny kvůli jejich menšímu 
olistění.

Transpiraci lze měřit potometrem. Listy 
rostlin za normálních podmínek přijímají vodu 
stejnou rychlostí jako je rychlost vypařová-
ní (transpirace) z listu do prostředí. Měřením 
rychlosti příjmu roztoku řapíky listů sledované 
rostliny tedy můžeme odhadnout, jakou rych-
lostí probíhá její transpirace. Rychlost příjmu 
vody můžeme sledovat jako změnu objemu 
v kalibrované pipetě, ke které je odříznutý list 
po dobu měření připojen pomocí silikonové 
hadičky. Rychlost transpirace lze měřit i gravi-
metricky postupným vážení odříznutých listů 
nebo pod mikroskopem počítáním průduchů 
na jednotku listové plochy.
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Transpirace se také hodnotí podle transpi-
račního koeficientu, který udává, kolik gra-
mů vody musí rostlina vypařit, aby vytvořila  
1 g sušiny. Rozdíly mohou být velké. Napří-
klad transpirační koeficient kukuřice je zhruba  
370 g, vojtěšky 800 g. Aby tedy vojtěška vy-
produkovala stejné množství biomasy jako ku-
kuřice, potřebuje k tomu více než dvojnásobek 
vody. Přičemž jedna rostlina kukuřice spotře-
buje údajně (neověřeno) za jedno vegetační 
období asi 200 litrů vody. 

Protože vyšší rostliny přijímají vodu hlavně 
kořenovým systémem, je vhodným východis-
kem pro definování sucha z pohledu studia do-
padů sucha na rostliny půdní vlhkost. Obsah 
vody v půdě lze například vyjádřit v procentech 
nasycení půdního profilu či v milimetrech vody 
dostupné pro rostliny (Poznámka: ve fyziolo-
gii rostlin se k vyjádření míry sucha často po-
užívá vodní potenciál půdy či vodní potenciál 
listů). Nejvýznamnějším projevem vlivu sucha 
na rostliny je redukce jejich růstu, kdy na pů-
sobení sucha je zvláště citlivé prodlužování 
buněk. K měřitelnému zpomalení růstu dochází 
již při velmi malé nedostatku vody. Projevem 
redukce růstu, potažmo sucha, je nižší výnos 
biomasy. Ještě však nemusí být tak zle, proto-
že vyšší sušina rostlin obvykle znamená i vyšší 
koncentraci živin. 

4. 5. Které druhy či odrůdy jsou tolerantněj-
ší k suchu a proč

Odolné proti suchu nejsou žádné rostliny, jsou 
jen více nebo méně tolerantní. Pro období, kdy 
je předpověď počasí špatná (ve smyslu nedo-
statku vláhy ve vegetačním období), se dopo-
ručuje vybírat pro pěstování druhy a odrůdy 

pícnin takové, které mají výše uvedené vlast-
nosti! 

Tolerantnější k suchu jsou rostliny typu foto-
syntézy C4, a to nejen druhy, například kuku-
řice (Zea mays L.), čirok (Sorghum), proso (Pa-
nicum), laskavec (Amaranthus sp.), ale i odrůdy 
(resp. hybridy, např. podle objemu kořenů). 
Není zvláštností, že v poslední době hojně se 
rozšiřující plevele patří do skupiny C4 rostlin, 
které se umí lépe vypořádat s podmínkami su-
cha a vyššími teplotami, např. ježatka kuří noha 
(Echinochloa crus-galli), bér sivý (Setaria pumi-
la), rosička krvavá (Digitaria sanguinalis). Mezi 
plevele suchých stanovišť patří také pýr plazivý 
(Elytrigia repens), máčka ladní (Eryngium cam-
pestre), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), 
kručinka barvířská (Genista tinctoria), šťovíky 
(Rumex sp.), lipnice roční (Poa annua), kostřava 
červená (Festuca rubra) a další. 

Silné a hluboké kořenové systémy před-
stavují velkou výhodu pro rostlinu, vystavenou 
suchu. Velký objem kořenů mají např. kuku-
řičné hybridy DEKALB® (DKC3623, DKC4717 
a DKC4590), které nabízí českým zemědělcům 
společnost MONSANTO ČR, s.r.o. se sídlem 
v Brně. Pro takové hybridy existuje i speciální 
označení „HD“. Může ho získat jen hybrid, kte-
rý prošel testováním v náročných pěstitelských 
podmínkách intenzivního sucha a působením 
vysokých teplot, vykazuje nadprůměrnou vý-
nosovou stabilitu, přesahující průměrné výnosy 
v daných stresových lokalitách.

Jeteloviny mohou být díky hlubokému koře-
novému systému k suchu tolerantnější než trá-
vy. Velmi dobře snáší sucho a horko např. jetel 
plazivý (Trifolium repens), odrůda Haifa.
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Některé hybridy kukuřice nebo čiroku mo-
hou např. přispět k lepšímu využití vody stav-
bou a postavením listů, když úžlabím listů je ke 
stonku a potažmo ke kořenům přiváděna deš-
ťová voda. Významně vyšší výnos dává v době 
sucha čirok cukrový než čirok súdánský.

Při šlechtění rostlin pro toleranci k suchu, 
potažmo při výběru druhu, či odrůdy rostlin se 
zaměřujeme na rostliny s co nejnižší hodnotou 
transpiračního koeficientu. Například čirok 
a proso mají o více než 20 % vyšší efektivnost 
ve využití vody než kukuřice. Rozdíly jsou i u ji-
ných plodin, z trav jsou tolerantnější k suchu 
trsnaté trávy z čeledi lipnicovitých (Poaceae), 
např. kostřava rákosovitá odrůda KORA (Fes-
tuca arundinacea Schreber), ovsík vyvýšený 
(Arrhenatherum elatius), srha laločnatá neboli 
říznačka (Dactylis glomerata), festucoidní hyb-
rid Hykor (křížence kostřavy rákosovité s jílkem 
mnohokvětým), jetel odrůdy Pramedi (křížence 
jetele prostředního a jetele lučního), z bylin ští-
rovník růžkatý (Lotus corniculatus), který patří 
do čeledi bobovitých (Fabaceae). 

Hodně také záleží na vegetační době, kdy 
rostliny sucho postihne a v tom případě velkou 
roli hraje výrobní oblast. Díky této vlastnos-
ti mohou být v jedné oblasti odrůdy k suchu 
tolerantnější a v jiné oblasti je mohou v tole-
rantnosti k suchu předčít jiné odrůdy. Obec-
ně s nárůstem globálního oteplování se např. 
u kukuřice u nás posouvá pěstování některých 
hybridů do vyšších nadmořských výšek. Tam se 
již nyní pěstují hybridy s pozdějším dozráváním 
(s vyšším číslem FAO), s moučnatým typem 
zrna (dent) nebo zaručujícím díky stay-green 
efektu (rostliny vydrží déle zelené, protože zby-
tek rostliny pomalu dozrává) široké sklizňové 

okno (např. hybrid KWS Cannavaro s FAO 350).

Tolerantnější k suchu jsou plodiny a odrů-
dy, jejichž hlavní vegetační (generační) ob-
dobí je posunuto do období, kdy sucho není. 
Např. u kukuřice je nejhorší vliv sucha mezi 
50 až 100 dnem po zasetí, speciálně zhruba 
uprostřed této doby se rostliny nalézají ve fázi 
kvetení a opylování. Údajně vodní stres během 
kvetení způsobuje větší náchylnost k choro-
bám, zatímco vodní stres během tvorby zrn pak 
větší náchylnost k poléhání.

Záleží i na tom, jak rychle se rostliny po 
skončení období sucha zotaví. Po krátkém su-
chu se některé rostliny dokáží většinou rychle 
zotavit (např. většina druhů trav, čirok zezelená 
a začne opět růst dokonce i po delším období 
sucha), v případě příliš dlouhého sucha je ale 
i u nich růst výrazně opožděn, nebo se již zno-
vu nenastartuje (u kukuřice). 

Se suchem se většinou lépe vypořádají ozi-
mé než jarní plodiny. 

Je docela možné, že se u nás budou pěstovat 
i jiné rostliny, rozšířené v tropických a subtro-
pických oblastech. Např. tráva Rhodes grass 
(Chloris gayana Kunth) je tropická tráva, která 
dobře snáší sucho. Díky svým hlubokým ko-
řenům může tato tráva vydržet dlouhá suchá 
období (více než 6 měsíců) a až 15 dnů záplav. 
Je velmi produktivní, ale je nutné ji sklízet, když 
jsou rostliny mladé. Je to užitečné krmivo pro 
pastviny, vyrábí se z ní seno.
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4. 6. Kukuřice podle kritéria výběru

Ve výživě vysokoprodukčních dojnic je výběr 
silážních hybridů limitující z hlediska příjmu 
sušiny a koncentrace energie kukuřičné siláže. 
Každý hybrid je jiný. V nabídce jsou hybridy 
různých vlastností, je tedy z čeho vybírat. Po-
kud je ale nabídka příliš široká, je těžké se roz-
hodnout. Vše navíc komplikuje fakt, že existuje 
i velmi mnoho možností, jak hybridy zpracovat 
a využít. Kritérium podle tolerance k suchu 
není pro výběr vhodného hybridu ani zdaleka 
jediné, na druhé straně je nutné ostatní krité-
ria zohledňovat. Je nutné k tomu přistupovat 
komplexně. 

Kukuřice má vysoký potenciál výnosu 
i kvality. Stejně jako lze hodně získat, tak lze 
i hodně ztratit. S rostoucím množstvím bi-
oplynových stanic významně roste poptávka 
po kukuřičné siláži, kukuřičná siláž je ale také 
hlavním komponentem krmných dávek pro 
skot. Plochy pěstování kukuřice však nelze do 
nekonečna zvyšovat, a tak se kukuřice stá-
vá strategickou plodinou. Řešením může být 
zlepšení kvality siláží, tím i snížení ztrát a lepší 
dlouhodobý ekonomický výsledek.

Kukuřice obsahuje dvě velmi odlišné části, 
jejichž zastoupení v krmivu výrazně ovliv-
ňuje jeho kvalitu. Kvalitativní parametry jsou 
více opakovatelné než výnos, ten se odhaduje 
mnohem obtížněji. Stravitelnost vlákniny (NDF) 
je dána geneticky, dá se na ni lépe spolehnout 
než na jiný znak. Mezi výnosem a kvalitou exi-
stuje kompromis, který vyžaduje kvalitní mana-
žerské rozhodnutí. V závislosti na genotypu má 
kukuřice velký rozptyl výživných hodnot a jejich 
stravitelností. Informace o hybridech od jejich 

prodejce nemusí být přesné, ovlivňuje je příliš 
mnoho faktorů. Výběr hybridu a jeho zpraco-
vání záleží na kritériu, které farmáři vyhovuje. 

Téma výběr hybridů je značně obsáhlé 
a často diskutované. Pokud se zvolí správný 
hybrid, vyšší investice do kvalitního osiva se 
většinou vyplatí, návratnost takové investice je 
velmi vysoká. Proto se také tomuto tématu vě-
nuje tolik pozornosti. Velmi důležité jsou samo-
zřejmě informace z různých zdrojů, nejvíce jsou 
ale ceněny a zohledňovány vlastní zkušenosti. 
Důležitá je zpětná kontrola pěstovaného sorti-
mentu hybridů, především z pohledu výnosu, 
podílu klasu a stravitelnosti vlákniny. 

Prvotní pro rozhodování, jaký hybrid zvolit, 
je účel jeho pěstování, resp. množství a kva-
lita výsledného produktu, který bude účelně 
a ekonomicky využit. Z hlediska hodnocení 
výživné hodnoty je kukuřice složitou plodinou, 
ale s širokými možnostmi využití. Obsahuje dvě 
velmi odlišné části: zrno a zbytek rostliny. Zále-
ží na jejich podílu v produktu (např. zvyšováním 
strniště se zvyšuje podíl zrna). I ve zbytku rost-
liny jsou části s odlišným složením a vlastnost-
mi (stonek, listy, listeny, vřeteno).

Pro kukuřici je typická vysoká rychlost 
a účinnost fotosyntézy a efektivní využívá-
ní vody. Za příznivých podmínek, především 
vyšší intenzity slunečního svitu, vyšších teplot 
a vyrovnaných vláhových poměrů, dosahu-
je v závislosti na genotypu vysokých výnosů. 
Samozřejmě záleží i na mnoha jiných fakto-
rech. Jejich stanovení má zásadní význam na 
hodnocení hybridů, podle kterého lze vybírat 
ty nejvhodnější pro pěstování a jejich využití, 
zejména v živočišné výrobě.
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Současná doba je charakteristická nabíd-
kou obrovského množstvím nových hybridů 
s velkou variabilitou vlastností, ale i rychlou 
obměnou nabízeného sortimentu. Nabízené 
hybridy na trhu často vydrží jen několik málo 
let a hned jsou nahrazeny jinými. Do oběhu se 
dostávají hybridy registrované Ústředním kon-
trolním a zkušebním ústavem zemědělským 
(ÚKZÚZ). V případě odrůd registrovaných v ČR 
je významné, že informace o projevech jejich 
vlastností je výsledkem registračních zkoušek 
v půdně-klimatických podmínkách ČR. Občas 
jsou totiž v nabídce prodejců osiv také infor-
mace ze zkoušek v jiných zemích. Ty mohou 
být odlišné, zvláště pokud jde o projev ranosti, 
označený číslem FAO, nebo zařazení hybridu 
mezi zrnové nebo silážní. Hybrid je v ÚKZÚZ 
registrován, vykazuje-li tzv. užitnou hodnotu, 
tedy představuje-li souhrnem svých vlastností 
ve srovnání s kontrolními registrovanými odrů-
dami alespoň v některé pěstitelské oblasti zřej-
mý přínos pro pěstování nebo pro její využití, 
anebo pro produkty od ní odvozené. Vykazuje-li 
odrůda některé vynikající vlastnosti, může být 
od jednotlivých horších vlastností odhlédnuto.

To, že existuje tolik různých hybridů s tolika 
různými vlastnostmi, může být velkou výho-
dou. Vhodným výběrem tak lze na dané půdní 
a klimatické podmínky poměrně přesně „na-
pasovat“ několik hybridů tak, aby postupně 
dozrávaly, a tím umožnily kontinuální sklizeň 
v optimální vegetační fázi. Výběrem několika 
hybridů je možné také snížit riziko špatného 
vývoje počasí, například v době kvetení nebo 
sklizně. Je ale nutné dodat, že rozšíření doby 
sklizně či snížení rizika výnosu a kvality lze do-
sáhnout nejen výběrem hybridů, ale i výběrem 
pozemků s různou expozicí a různou půdní 

charakteristikou, intenzitou hnojení (vyšší dáv-
ky dusíku prodlužují dobu vegetace a oddalují 
zrání), termínem a hustotou setí, ochranou pro-
ti chorobám, hubením plevelů a škůdců.

U kukuřice se díky výraznému pokroku ve 
šlechtitelství podařilo v poměrně krátké době 
velmi významně navýšit nejen její produkční 
potenciál, ale i možnost pěstování v oblas-
tech, kde to ještě před několika desítkami let 
nebylo ani myslitelné. Velký pokrok doznalo 
i vylepšení technologií jejího pěstování, sklizně 
i posklizňového zpracování. 

Moderní intenzivní hybridy se vyznaču-
jí erektofilním postavením listů (čepele listů 
zaujímají šikmou polohu blízkou vertikální), 
díky němuž lépe využívají dopadající sluneční 
záření a zároveň přívod dešťové vody ke stonku 
a potažmo i blíže ke kořenům. Při šlechtění 
především na vysoký výnos a obsah škrobu se 
bohužel trochu zapomnělo na obsah vlákniny 
a její stravitelnost. To se šlechtitelé v současné 
době snaží napravit. 

Hodnocení kukuřičných hybridů není jedno-
duché, protože výsledky z hlediska vysoké va-
riability a nízké opakovatelnosti nelze snadno 
zobecňovat. Variabilita je u kukuřice výrazně 
odlišná od jiných pícnin, navíc i z kukuřice sa-
motné lze vyrobit několik velmi odlišných kr-
miv. I jeden druh krmiva může mít velké rozdíly 
ve výživných hodnotách a jejich stravitelnosti. 

Rozdíly jsou ovlivněny především:
• genotypem, způsobem šlechtění,
• vnějšími podmínkami (agrotechnikou, po-

časím),
• průběhem vegetace a termínem sklizně,
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• podílem jednotlivých částí rostlin,
• silážovatelností.

Vzhledově nejvyrovnanější jsou hybridy 
dvouliniové (Sc, single cross), které zároveň vy-
kazují vysoký heterozní efekt. Tříliniové hybridy 
(Tc, three-way cross) mohou být fenotypově 
méně vyrovnané. Dvojité hybridy tříliniové (Dc, 
double cross) bývají sice ještě méně vyrovna-
né a mají nižší heterozní efekt, ale zároveň jsou 
adaptabilnější a výnosově stabilnější. U tzv. 
modifikovaných hybridů se ke křížení používají 
linie odvozené od stejného původu, tzv. sester-
ské (MSc, MTc). 

Opakovatelnost lze vyjádřit matematicky. 
Představuje poměr variance (rozptylu) v rámci 
hodnocených případů a variance mezi hodno-
cenými případy. Opakovatelnost může být jiná 
pro skupiny hybridů (rané, pozdní podle FAO), 
různé oblasti pěstování (výše, níže položené), 
ale i pro jednotlivé znaky kvality hybridu (obsah 
škrobu, vlákniny, …). Kvalitativní parametry 
jsou více opakovatelné než výnos, ten se od-
haduje mnohem obtížněji. I mezi kvalitativními 
parametry mohou být velké rozdíly. Z literatury 
je například patrné, že obsah škrobu v sušině 
mívá zhruba o 10 % vyšší opakovatelnost než 
obsah NDF v sušině. Opakovatelnost obsahu 
NDF v sušině je zhruba o 20 % nižší, než opako-
vatelnost stravitelnosti NDF, přičemž stravitel-
nost NDF mívá často nejvyšší opakovatelnost 
z kvalitativních znaků hybridů kukuřice (cca 
72%). V oblastech vhodných pro pěstování 
kukuřice má výnos opakovatelnost cca 60 
%, čím je však oblast pro pěstování méně pří-
znivá, tím se opakovatelnost výnosu snižuje. 
Z toho všeho vyplývá, že pro zajištění výnosu 
je mnohem důležitější zvládnutí managemen-

tu pěstování a sklizně hybridu, než pro obsah 
živin v krmivu. Jinými slovy u daného hybridu 
lze mnohem přesněji odhadnout, kolik mléka 
z tuny siláže se při jeho zkrmování dojnicím 
vyprodukuje, než kolik mléka z hektaru se při 
jeho zkrmování dojnicím vyprodukuje. Proto je 
tak důležitá volba hybridu a volba kritéria, pod-
le kterého hybrid vybírat.

• Výběr hybridu kukuřice patří mezi jed-
no z nejdůležitějších opatření. Rozhoduje 
o množství a kvalitě nejen výsledného pro-
duktu (siláže, zrna), ale i jeho další využi-
telnosti. Doporučuje se zohledňovat jen ty 
vlastnosti, které potřebujeme. Při výběru 
hybridu je třeba zohlednit:

• účel pěstování a následné využití, 
• individuální vlastnosti, např. ranost, odol-

nost, stravitelnost, obsah a degradovatel-
nost škrobu, druh endospermu, rychlost 
dozrávání zrna a zbytku rostlin, počet zrn 
a jejich rozmístění v palici, chutnost, silážo-
vatelnost, nízký obsah ligninu, vysoká listo-
vá plocha, nízký obsah škrobu,

• vhodnost pro danou výrobní oblast, či 
daný podnik (půdní a klimatické podmínky 
stanoviště, výsledky porovnání výkonnosti 
hybridů z více lokalit, stabilitu výkonnosti 
hybridů po několik let, cenu a dostupnost 
osiva, nároky na agrotechniku a vybavení 
vhodnou technikou).

ÚČEL PĚSTOVÁNÍ A NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ

Při rozhodování, který hybrid vybrat, je nut-
né se soustředit především na účel pěstování. 
Účel pěstování souvisí s výsledným produktem 
a jeho využitím. Existují dva základní užitkové 
směry pěstování kukuřice: na siláž a na zrno; 
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vedlejšími směry jsou využití pro produkci 
obnovitelných zdrojů, v potravinářství 
a v průmyslu. Jaký hybrid tedy vybrat podle 
účelu pěstování a následného využití:
• Pro silážní hybridy je rozhodující potenciál-

ní užitkovost zvířat. Ceněny jsou především 
vlastnosti jako vysoký výnos stravitelných 
živin, vysoká koncentrace energie, chutnost 
a v době ideální fáze zralosti pro sklizeň 
vlhkost, která zajistí hladký průběh fermen-
tačního procesu silážování. Silážní hybridy 
se sklízí na siláž několika způsoby: z celých 
rostlin, z rostlin sklízených s vyšším strniš-
těm, z palic s listeny, z palic bez listenů. Pro 
suché období, resp. toleranci k suchu, je 
významnou vlastností mohutný kořenový 
systém hybridu.

• U zrnových hybridů se vyžaduje především 
výnos zrna, rychlost jeho dozrávání (v prů-
měru o 5 – 10 dní dříve než silážní hyb-
ridy), odolnost proti poléhání a škůdcům. 
V chladnějších oblastech je nutné volit vel-
mi rané a rané hybridy s dobrou odolností 
vůči chladu, které poskytují jistotu dozrání. 
Hlavním produktem je suché zrno nebo zrno 
silážované při vysoké vlhkosti.

• Vedlejší směry využití. U obnovitelných 
zdrojů energie je pro výrobu bioplynu cí-
lem zajištění homogenního a vyrovnaného 
porostu s vysokým výnosem, ale s nižším 
obsahem škrobu, cení se odolnost proti 
chladu, suchu, poléhání a houbovým cho-
robám. Sklízí se na siláž při sušině od 28 
do 32 %, při vyšší sušině se zvyšuje podíl 
ligninu a klesá výtěžnost bioplynu, zvyšuje 
se riziko zaplísnění. Vhodnost pro využití 
pro výrobu bioplynu lze ovlivnit i techno-
logií pěstování, např. hustějším setím nebo 
hnojením. Pro produkci bioethanolu je cílem 

získání homogenního porostu s maximálním 
obsahem škrobu v zrně a dosažení co nej-
vyššího výnosu. Pro využití v potravinářství 
a v průmyslu jsou určeny speciální hybridy 
(konvariety).

Zařazení hybridu mezi zrnové či silážní plně 
závisí na firmě, která ho na trhu nabízí a dává 
do ÚKZÚZ k testaci užitné hodnoty. ÚKZÚZ 
již jen testuje dle svých instrukcí a zařazení 
nemění. V tom je v jejich systému slabina. 
V propagačních materiálech některých osivář-
ských firem jsou někdy hybridy vhodné k pěs-
tování na zrno zároveň nabízeny pro výrobu 
siláže. Uživatel pak nekupuje silážní hybrid, ale 
hybrid zrnový, sklízený v době na siláž při suši-
ně 30 – 33 %. Zdá se to být nepodstatné, avšak 
z hlediska stravitelnosti NDF to podstatné je.

V současné době se v ČR pro tyto tři způ-
soby využití nejčastěji pěstují hybridy podle 
typu zrna, označované jako koňský zub (Dent), 
kukuřice obecná tvrdá (Flint) a přechodné for-
my (polozub). Všechny tři typy se pěstují jak 
na siláž, dělenou sklizeň, tak na zrno. V sou-
vislosti s účelem pěstování nelze zapome-
nout ani na konvariety šlechtěné a pěstované 
především pro potravinářské (cukrová a pu-
kancová) a průmyslové využití (škrobnatá, 
škrobocukrová, pluchatá, vosková). Kukuřič-
né konvariety s vysokým obsahem škrobu se 
dále šlechtí na základě poznatků o struktuře 
a vlastnostech komponentů škrobu, tj. amylózy 
(amylo-maize) a amylopektinu (waxy-maize). 
Amylóza je stále více využívána k výrobě oba-
lových materiálů pro potraviny. Škrob v kukuři-
ci voskové je téměř ze sta procent zastoupený 
amylopektinem. Na trhu se lze již také setkat 
s hybridy s vysokým obsahem tuku (high-oil), 
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případně se zvýšeným obsahem esenciálních 
aminokyselin lyzinu a tryptofanu (high-lysine). 
Pro potravinářské účely je velkou výhodou zrna 
kukuřice, že neobsahuje lepek, využívá se tedy 
pro bezlepkové diety.

RANOST

Ranost hybridu může být vyjádřena číslem FAO. 
Je ale jen orientačním ukazatelem. U siláž-
ních hybridů se vyvozuje na základě středního 
obsahu sušiny celé rostliny v době optimální 

zralosti na siláž ve srovnání s kontrolním hybri-
dem. Rozdíl o deset čísel FAO znamená posun 
ve sklizňové zralosti o jeden až dva dny, což 
odpovídá jednomu procentu sušiny. Protože 
v ÚKZÚZ (a také v jiných státech) se ve zkouš-
kách využívají jako standardní jiné hybridy na 
siláž a jiné na zrno (navíc u zrnových hybridů se 
vyvozuje FAO ze sušiny palice), může být jeden 
hybrid prezentován s rozdílnými čísly FAO. Číslo 
FAO bývá většinou nižší u hybridu zařazeného 
na využití pro produkci zrna než u hybridu na 
siláž. Nemusí tomu tak být vždy. I opačné pří-
pady by se našly. Zařazení do sortimentu ra-
nosti může být v každém státě jiné. 

Doporučené zařazení do sortimentu ranos-
ti je uvedeno v tabulce 1. Velmi rané hybridy 
jsou schopny dosáhnout sklizňové zralosti za 
120 dnů, středně pozdní za 130 dnů. S vyšším 
FAO jsou hybridy středně pozdní. Pro brambo-
rářskou a výše položenou oblast se doporučují 
pro silážní využití hybridy velmi rané až rané 
s číslem FAO do 260. Pro řepařské a kukuřičné 
oblasti se doporučují hybridy s číslem FAO nad 
260. Záleží však i na půdních a klimatických 
podmínkách stanoviště.

Pro výběr vhodně raného hybridu na kon-
krétní lokalitu je nutné zohlednit délku vege-
tačního období. Pro tyto účely je vhodné využít 
ukazatel sumy efektivních teplot (SET), která 
se získá součtem denních efektivních teplot, 
daných průměrem součtu minimální a maxi-
mální teploty minus 6. SET je u hybridů ge-
neticky zafixována. Některé osivářské firmy ji 
již u svých hybridů uvádějí. Výpočet se provádí 
sčítáním denních středních teplot, od kterých 
je odečtena fyziologická minimální teplota  
6 °C. Na základě znalosti teplotního úhrnu pro 
optimální stadium zralosti je možné sestavit 
poměrně přesnou prognózu doby sklizně 

Tabulka 1: Zařazení do sortimentu ranosti 

Sortiment ranosti Číslo FAO Číslo FAO Běžná suma efektivních

hybridu na zrno hybridu na zrno teplot °C

Velmi raný (VR) do 250 do 220 do 1460

Raný (R) 250 – 300 220 – 260 1440 – 1530

Středně raný (SR) 300 – 350 260 – 300 1500 – 1600

Středně pozdní (SP) nad 350 nad 300 nad 1580

Poznámka: údaje o čísle FAO jsou z ÚKZÚZ, údaje o SET platí pro silážní hybridy.
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silážní kukuřice pro určitou oblast a stanoviště.

Ranější hybridy nebývají tolik postihovány 
letními přísušky a snáze dosahují požadova-
ného stupně zralosti. Jsou však méně výnosné 
než pozdnější. Na větších plochách je vhodné 
používat alespoň tři různě rané hybridy, u men-
ších pěstitelů postačí kombinace dvou hybridů 
s různou raností. Posun sklizňové zralosti při 
použití jednoho hybridu lze dosáhnout také 
volbou pozemku s různou expozicí, výhřevnos-
tí půdy a intenzitou dusíkatého hnojení - vyšší 
dávky N oddalují zrání. 

ODOLNOST, RESP. TOLERANCE

Každý hybrid má odolnost k chladu, suchu, 
poléhání a škůdcům, či toleranci k suchu ur-
čitým způsobem zafixovánu přirozenou cestou 
nebo šlechtěním. Odolnost se však čím dál 
častěji získává genetickou modifikací (GM) or-
ganismů (GMO). V České republice se od roku 
2005 produkčně pěstuje geneticky modifi-
kovaná kukuřice s odolností k zavíječi kuku-
řičnému, tzv. Bt-kukuřice MON 810, založená 
na produkci Bt-toxinu, vyskytujícího se v půdní 
bakterii Bacillus thuringiencis. Pěstují se i dal-
ší typy GMO kukuřice, ale ve velmi omezeném 
množství v rámci tzv. režimu uvádění do ži-
votního prostředí, a to za přísných podmínek 
stanovených zákonem č. 78/2004 Sb. Ve světě 
jsou dnes již odzkoušené a k pěstování povo-
lené hybridy, které disponují dvěma až třemi 
geny odolnosti zároveň. Hybrid odolný zavíje-
či kukuřičnému (CB, Corn Berer) tak může být 
zároveň odolný bázlivci kukuřičnému (CR, Corn 
Rootworm) nebo neselektivním herbicidům 
(LL, Liberty Link). Dneska se na většině polí 
v USA, Brazílii, Argentině a v řadě dalších zemí 

pěstují geneticky modifikované plodiny, jež 
lze stříkat Roundupem, protože jsou ke škod-
livosti této chemikálie odolné. Sója, kukuřice 
či cukrovka postřiku odolá, avšak plevele zhy-
nou. Zemědělcům to usnadňuje život, zvyšuje 
výnosy a snižuje náklady. GMO je tedy jednou 
z možností, jak snížit použití chemických látek 
v zemědělství. V nejbližší době se třeba může-
me dočkat objevu, který zlepší toleranci někte-
rých kulturních rostlin k suchu prostřednictvím 
mutace GMO.

U nás je trend opačný, pokusy s GMO se za-
kazují, vyžaduje se pěstování plodin genetické 
modifikace prostých (NON-GMO), dokonce 
je problémem udat mléko od krav, které byly 
krmeny krmivem, jehož část obsahuje GMO. 
Přitom stále ještě nebyla škodlivost GMO 
plně prokázána. V několika studiích GM plodi-
ny prošly dlouholetými testy, při kterých nebyl 
zjištěn jejich negativní efekt na zdraví konzu-
mentů. 

STRAVITELNOST NDF

V předchozím textu bylo zdůrazněno, že nej-
vyšší opakovatelnost z kvalitativních znaků 
hybridů kukuřice (cca 72%) má stravitelnost 
NDF. V poslední době je tento fenomén nejčas-
těji skloňovaným v souvislosti s výběrem hybri-
dů pro pěstování na siláž. Hlavním důvodem je 
zjištění, že zvyšování stravitelnosti NDF není 
geneticky vázáno na zvyšování podílu zrna. 
Podíl zrna se totiž již blíží k biologickému ma-
ximu a tak šlechtitelská práce v tomto směru 
ztrácí na efektu. 

Dalším, neméně významným důvodem, 
jsou výsledky výzkumu Oba a Allena (1999) 
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a dalších, že zvýšením stravitelnosti NDF o 1 
% lze u dojnice zvýšit za jeden den produkci 
FCM mléka zhruba o čtvrt litru a příjem sušiny 
o 0,168 g. Na základě tohoto zjištění lze velmi 
jednoduše a rychle odhadnout nárůst užitko-
vosti podle rozdílu stravitelnosti NDF mezi dvě-
ma hybridy. V závislosti na genotypu má ku-
kuřice velký rozptyl stravitelností, podle Lauera 
(2008) se u siláží kukuřice stravitelnost NDF 
pohybuje mezi 45 a 64 %. I v našich pokusech 
v letech 2006 až 2012 byl zjištěn u 597 hyb-
ridů 19% rozdíl ve stravitelnosti NDF (40,2 – 
59,1 %). Tento rozdíl odpovídá 4,7 litrům mléka. 
V letech 2013 a 2014 byly v Troubsku a Uhří-
něvsi stanoveny hodnoty stravitelnosti 54,4 ± 
7,4 %, tedy zhruba 15% rozdíl, což odpovídá 
zvýšení denní užitkovosti o 3,7 l FCM mléka 
navíc. Nižší hodnoty směrodatné odchylky byly 
získány i díky tomu, že se většina hybridů pěs-
tovala na obou stanovištích ve dvou letech po 
sobě. Přesto lze říci, že i v těchto pokusech byly 
rozdíly mezi hybridy poměrně vysoké.

Hodnocení stravitelnosti NDF je základem 
systému MILK 2006, podle kterého lze predi-
kovat množství mléka na tunu siláže i na hek-
tar. Systém MILK 2006 se stal standardem 
pro hodnocení kukuřičných hybridů. Nejvíce 
jsou pak ceněny hybridy s vysokým výnosem 
a zároveň i vysokou kvalitou. V české verzi lze 
MILK 2006 stáhnout z www.vuchs.cz po klik-
nutí na Služby a Software.

Stravitelnost NDF lze získat chemickými 
analýzami metodami in vivo, in sacco a in vi-
tro, což je časově i finančně náročné. Podle 
stanovení in vitro se kalibrují spektroskopické 
přístroje NIRS, celé spektrum organických živin 
i stravitelnost NDF je pomocí NIRS možné levně 

stanovit během několika minut. Tím se otevřely 
obrovské možnosti v hodnocení hybridů, a ne-
jen jich. 

Existují ale spory o tom, jakou dobu inku-
bace využít ke kalibraci NIRS. Ustálily se 3 
časy, 24, 30 a 48 hodin. Při šlechtitelské práci 
se používá 48 hodin z důvodu menší variability 
a hlavně zjištění skutečného potenciálu hyb-
ridu. Doba inkubace 48 hodin je kritizována 
z fyziologického hlediska doby trávení potra-
vy v bachoru zvířete, což bývá v průměru 24 
hodin. Kalibrace na 24 hodin se zatím nedaří 
prosadit z důvodu velké variability výsledků. 
Kompromisem je pak kalibrace na inkubaci 30 
hodin.

OBSAH A DEGRADOVATELNOST ŠKROBU

Obsah a degradovatelnost škrobu ovlivňuje 
mnoho faktorů. Všechny faktory, které snižu-
jí intenzitu fotosyntézy, jsou příčinou menší-
ho nalévání zrna a nižšího hromadění škrobu. 
Na začátku nalévání zrna je vyšší zastoupení 
rozpustných cukrů s menším obsahem šk-
robu, naopak ve zralém zrnu obsah škrobu 
převažuje. S pokračující zralostí zrna klesá 
degradovatelnost škrobu. Během skladování 
se v zrnu zvyšuje obsah redukujících cukrů 
a snižuje obsah cukrů neredukujících. Při 
špatných skladovacích podmínkách klesá 
obsah celkových cukrů.

Zvyšující se podíl zrna v průběhu dozrávání 
staví z hlediska obsahu živin a jejich stravitel-
nosti kukuřici do úplně jiné pozice, než ostat-
ní u nás pěstované plodiny. Zatímco u jiných 
plodin ideální silážní (sklizňová) zralost nasta-
ne ještě před maximálním výnosem (protože 
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je v rostlině dostatek vodorozpustných cukrů), 
u kukuřice je třeba se sklizní na maximální vý-
nos počkat o trochu déle. Ideální doba sklizně 
se uvádí pro klasické hybridy (s vyloučením 
Stay-green hybridů) při dosažení 2/3 mléčné 
linie zrna. Pokud se na bázi zrna objeví černá 
skvrna, je vhodnější hybrid sklidit na zrno než 
na siláž. Pokud se sucho vyskytne v době, když 
už zrají palice, pak palice většinou dozrají a mají 
škrobu hodně. Pokud je ale sucho v době kve-
tení, škrobu v zrnech bývá málo.

S dobou skladování silážní kukuřice se 
v ní stravitelnost škrobu zvyšuje. Nárůst 
stravitelnosti škrobu s dobou skladování je 
dáván do souvislosti s jarními acidózami 
u dojnic. Způsobuje to mazovatění škrobu 
a obsah prolaminu. Protože hybridy typu Flint 
obsahují vyšší podíl prolaminu, degradace 
škrobu u nich není tak intenzivní jako u hybridů 
se zrnem typu Dent.

Kukuřičný škrob není zdrojem energie pro 
mléčné bakterie (mléčné bakterie fermentují 
pouze jednoduché cukry) při silážování, ale je 
hlavním zdrojem energie pro bachorovou mi-
kroflóru. Nedegradovaný škrob v bachoru je 
donátorem glukózy pro energetický metaboli-
smus dojnice, což má velký význam u vysoko-
produkčních dojnic. Při nadměrném množství 
škrobu v krmné dávce nebo nedostatečném 
mechanickém narušení zrna je škrob vylučován 
výkaly. Fyziologická hodnota obsahu škrobu ve 
výkalech je do 2 % a jeho stanovení je výbor-
ným ukazatelem využití škrobu z krmné dávky. 
Je také indikátorem špatné technologie sklizně, 
např. pozdní sklizeň, delší řezanka, špatné na-
stavení corn-crackeru.

Správné nastavení corn-crackeru je pro 
stravitelnost zrna zásadní. Čím více je zrno 
rozmělněné, tím je u něj stravitelnost škrobu 
vyšší. V poslední době se propagují systémy 
zpracování kukuřice drtícími válci typu Shred-
lage, MAX a další, které nejen rozdrtí zrno, ale 
stonek, listy a vřeteno palice tzv. rozvlákní. Pak 
je možné sklízet řezanku delší (26 mm) než je 
běžné (10 mm), čímž se při zkrmování TMR sni-
žuje riziko acidózy.

 
DRUH ENDOSPERMU

Stravitelnost škrobu je závislá také na stav-
bě zrna. Rozlišují se dva základní typy Flint 
a Dent, mezi nimi je několik mezitypů. Oba typy 
obsahují sklovitý i moučnatý endosperm, liší 
se jejich podílem, prostorovým rozmístěním 
a vyplněním prostoru mezi škrobovými zrny. 
Prostor je zcela nebo částečně vyplněn pro-
teinem s názvem prolamin (zein). Zrno Flint, 
s převažujícím sklovitým endospermem, je 
více využíváno u hybridů silážních. Prostor 
mezi škrobovými zrny je z velké části nebo zce-
la vyplněn prolaminem. U zrna Dent (koňský 
zub) převažuje moučnatý endosperm, prostor 
mezi škrobovými zrny je z velké části prázdný.

Moučnatý endosperm vyplňuje z velké čás-
ti především střed zrna až k jeho vrcholu. Tím 
ale dochází k rychlejšímu vysychání zrna než 
u typu Dent, což se projevuje s postupujícím 
zráním zvětšující se prohlubní na vrcholu zrna. 
U zrnových hybridů je tato vlastnost ceněna 
z důvodu nižší spotřeby energie při sušení zrna.

Mezi typy zrna je ale podstatný rozdíl 
v rychlosti degradace škrobu v bachoru a ve 
střevě skotu. Moučnatý endosperm je více 
degradován v bachoru. Zvýší se sice množství 
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těkavých mastných kyselin, a tím i energie 
v bachoru, ale zároveň se zvýší riziko acidóz. 
Sklovitý endosperm je zase degradovatelnější 
ve střevě. U zrnových hybridů typu Dent byla 
experimentálně zjištěna stravitelnost škrobu 
v bachoru 62 % a ve střevě 48 %, u typu Flint 
tomu bylo téměř opačně, v bachoru 46 % a ve 
střevě 65 %. Autoři výzkumu to vysvětlují tím, 
že tvrdý endosperm zrna typu flint nejprve 
musí v zažívacím traktu změknout, teprve po-
tom je stráven. Celková degradovatelnost škro-
bu se pak pohybuje mezi 80 a 98 %, při obsahu 
škrobu v celé rostlině 13 – 43 %. 

Situaci navíc komplikuje to, že kukuřičný šk-
rob v bachoru má tři frakce, frakce A je rychle 
a vysoce degradovatelná (je zdrojem acidóz), 

frakce B je degradovatelná pomaleji a frak-
ce C je prakticky nedegradovatelná. Je-li 

v krmné dávce přežvýkavců více než 25 
% rychle rozpustného škrobu nebo 

cukru, lze již předpokládat vznik 
acidóz. Některé hybridy ku-

kuřice mají podstatně vyšší 
obsah frakce A než jiné. 

Informace o tom, jaké 
daný hybrid obsahuje 

frakce škrobu, ale 
prakticky nee-

xistují. 

Odhaduje se, že téměř tři čtvrtiny kukuřičných 
siláží je acidogenních. Větší riziko vzniku aci-
dóz u dojnic bývá u siláží s nižší sušinou. Situa-
ci lze řešit buď využitím hybridů různého mezi-
typu nebo setím rozdílných hybridů systémem 
DUO, tedy se střídavými řádky.

Důležitější pro volbu hybridu k silážování 
však je fakt, že zrnové hybridy se zrnem typu 
zub mají úzké sklizňové okno, což je při silážo-
vání poměrně velká nevýhoda. Zrno typu zub 
rychle dozrává, tudíž je často nutné kukuřici 
tohoto typu začít sklízet již v době, kdy sušina 
celé rostliny dosahuje úrovně 28, maximálně 
30 %. Nižší sušina může způsobovat problémy 
s vyšší kyselostí siláže a odtokem silážních te-
kutin, sušina vyšší než 35 % přináší velké pro-
blémy s vytěsněním vzduchu a s tím spojenými 
ztrátami sušiny, výskytem plísní a zhoršenou 
aerobní stabilitou. 

RYCHLOST DOZRÁVÁNÍ ZRNA A ZBYTKU 
ROSTLIN

Rychlost dozrávání rostlin je dána jejich ana-
tomickou stavbou a fyziologickými vlastnostmi 
zrna i zbytku rostliny. Z hlediska způsobu rych-
losti dozrávání existují 3 typy hybridů:
• rovnoměrně zrající (RMZ),
• stay-green s pomalu dozrávajícím zbytkem 

rostliny (SG),
• rychle dozrávající (RD).

Rovnoměrně zrající. Jedná se 
o hybridy s postupným dozráváním 

a přechodné formy mezi skupina-
mi Stay-green hybridů a hybridů 

rychle dozrávajících. Z toho 
se odvozují i jejich vlastnos-
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ti. Doporučená celková sušina pro sklizeň je 
u nich 33 %, při této sušině je obvykle mléčná 
linie ve dvou třetinách zrna.

Stay-green hybridy se vyznačují dlouho 
zelenými rostlinami, které zůstávají fotosyn-
teticky aktivní až do sklizňové zralosti. Jejich 
předností je kontinuální tvorba škrobu, vyšší 
výnos zrna, odolnost houbovým chorobám, 
pevnější stéblo, delší časový úsek pro sklizeň. 
Tyto pomalu dozrávající hybridy jsou vhodné 
pro pěstování v oblastech s delším vegetačním 
obdobím a na lehčích půdách. V teplotně méně 
příznivých oblastech však hrozí nebezpečí, že 
nebude dosaženo potřebné sklizňové sušiny. 
Pomalé dozrávání zbytku rostliny umožňuje 
určitou flexibilitu sklizně, to znamená sklizeň 
s menší závislostí na počasí a dostupnosti skli-
zňové techniky. Je však třeba konstatovat, že 
Stay-green hybridy mají při srovnatelné sušině 
zbytku rostliny zpravidla vyšší celkovou sušinu 
než siláže u tradičních nebo přechodných hyb-
ridů. Sklízí se tedy většinou při celkové vyšší 
sušině kolem 35 %. Při této sušině je však ob-
tížné dobře vytěsnit z řezanky vzduch a proto je 
nezbytnou podmínkou zkrátit řezanku pod 15 
mm a narušit zrno corn-crackerem. Při celkové 

nízké sušině pod 30 % dochází k nežádoucímu 
narušení zbytku rostliny (ztrátě struktury), čímž 
se zvýší riziko uvolňování a odtoku silážních te-
kutin. Je třeba si uvědomit, že při sušině celé 
rostliny 30 % může mít zbytek rostliny sušinu 
20 %. 

Rychle dozrávající hybridy (tzv. tradiční) 
se vyznačují rychlým nárůstem sušiny a velmi 
častým zasycháním zbytku rostliny. Obsah šk-
robu v zrnu se zpočátku navyšuje velmi rych-
le, později dochází ke zpomalení nárůstu. Tyto 
hybridy jsou méně odolné vůči houbovým cho-
robám. Vhodné jsou pro pěstování v chladněj-
ších a vlhčích oblastech a pro zahájení silážo-
vání, zvláště u raných hybridů s nízkým FAO. Za 
Dry-down (DD) efekt se označuje rychlá ztráta 
vody v zrnu, což lze pozorovat u zrnových hyb-
ridů typu koňský zub.

U Stay-green a rychle dozrávajících hybridů 
se nelze spolehnout na způsob odhadu termí-
nu sklizně podle mléčné linie zrna ani podle 
avizované ranosti, dané číslem FAO. Používá 
se systém, který zohledňuje potenciální výnos 
zrna a rychlost dozrávání zbytku rostliny (viz 
tabulky 2 a 3). 

Tabulka 2: Odhad termínu sklizně u normálně vyvinutého porostu

Potenciální výnos zrna Rychlost dozrávání zbytku Sklizňová sušina [%]

Vysoký Pomalá 34-36

Vysoký Rychlá 30-32

Nízký Pomalá 30-32

Nízký Rychlá 28-30
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POČET ZRN A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ V PALICI

Anatomická stavba palice je odrazem genetic-
kého založení i vlivu vnějších podmínek. Hyb-
ridy s fixním počtem zrn v palici mají celkový 
počet řad a počet zrn v palici dán geneticky, 
vlivem prostředí, ani pěstitelskými zásahy se 
nemění. Hybridy s flexibilním počtem zrn v pa-
lici jsou indikátorem podmínek, ve kterých je 
kukuřice pěstována. Za nepříznivých okolnos-
tí (nedostatek živin, vody, zaplevelení, aj.) se 
palice zkracuje a ve špičce se nevytvoří zrna. 
Výnos pak závisí především na intenzitě pěs-
tování. 

CHUTNOST

Testování chutnosti hybridu vyžaduje pokusy 
přímo se zvířaty, které jsou dost drahé. Dě-
lají se jen v ojedinělých případech. Lze však 
poměrně snadno vystopovat, které hybridy 
chutnají prasatům. Toho se například využívá 
k ochraně porostů před nimi. Kolem užitných 
porostů kukuřice se naseje hybrid, který pra-
sata upřednostňují, případně se někde u lesa 
a v blízkosti posedu vyčlení pole, kde se tento 
hybrid naseje. Není to ale tak jednoduché, jak 
se na první pohled zdá, hrají v tom roli i jiné 
faktory. Dost záleží například na obsahu cukru 
v rostlinách právě v období, kdy prasata porost 
navštíví. Nicméně v nekončícím „boji“ s prasaty 

v kukuřici je to jedna z metod. V našich poku-
sech prasatům nejvíce chutnaly hybridy Assa-
no a Lidano.

SILÁŽOVATELNOST

Kukuřice patří k nejdůležitějším krmným plo-
dinám. Její hodnocení z hlediska krmivářského 
podle výživné hodnoty je velmi důležité. Výživ-
ná hodnota siláže může významně ovlivnit kva-
litu krmných dávek hospodářských zvířat a ná-
sledně i množství a kvalitu mléka, masa a jiných 
živočišných produktů. Výživnou hodnotu silá-
ží může významně ovlivnit zvolený hybrid. 
V současné době je základem pro hodnocení 
hybridů nejen výnos sušiny, obsah jednotli-
vých živin, ale i jejich stravitelnost a schopnost 
tyto živiny uchovat během skladování. Na tyto 
faktory mají vliv půdní a klimatické podmínky, 
hnojení, volba hybridu, termín a způsob sklizně 
i způsob konzervace a uskladnění. 

Kukuřice je poměrně snadno silážovatelná, 
protože obsahuje dostatek vodorozpustných 
sacharidů a má nízkou pufrační kapacitu. Musí 
však být sklizena ve vhodné vegetační fázi 
a uskladněna dle všeobecně známých podmí-
nek, z nichž nejdůležitější je vytěsnění vzduchu 
důkladným dusáním a utěsnění proti opětovné-
mu vnikání vzduchu dovnitř silážované hmoty. 
Silážovatelnost hybridů záleží na jejich typu 

Tabulka 3: Odhad termínu sklizně u porostu poškozeného suchem

Potenciální výnos zrna Rychlost dozrávání zbytku Sklizňová sušina [%]

žádný (bez palic) 50 % zelených listů 24-26

3-4 týdny po květu

malý (15-30 % palic) lehce zelené listy 26-28
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a také na obsahu vodorozpustných cukrů 
a škrobu. Silážovatelnost nezávisle na hybridu 
může být negativně ovlivněna mnoha faktory, 
z nichž nejčastější jsou vyšší obsah pufrujících 
látek při sklizni po dešti a stále se prohlubující 
deficit vhodné epifytní mikroflóry na povrchu 
rostlin. 

HYBRIDY SE SPECIFICKÝMI VLASTNOSTMI

Od hybridů běžného typu se z hlediska ana-
tomické stavby a fyziologických vlastností vý-
razně odlišují hybridy nízkoligninové, listové 
a s nízkým obsahem škrobu.

• Nízkoligninové BMR (Brown Midrib) siláž-
ní hybridy kukuřice se dobře poznají podle 
hnědého žebra. Vyznačují se vyšší stravitel-
ností zbytku rostliny, mají výrazně nižší po-
díl ligninu (až o 40 %) ve srovnání s klasic-
kými silážními hybridy. Vzhledem k tomu, že 
lignin je těžko stravitelnou složkou buněč-
ných stěn, jeho nižší obsah může znamenat 
zvýšení příjmu a stravitelnosti krmiva, a tím 
i zvýšení přírůstků či mléčné užitkovosti. 
BMR hybridy však mají nízké výnosy (zhru-
ba o 20 % nižší než běžné hybridy, i když 
celkový výnos stravitelné NDF se blíží výno-
su běžných hybridů), často i výrazně horší 
agronomické vlastnosti - sníženou odolnost 
k poléhání, vyšší náchylnost k chorobám, 
škůdcům, nižší odolnost chladu a suchu. 
Šlechtění ale intenzivně pokračuje. 

• Listové hybridy (Leafy, Mud Corn), které 
jsou zatím hlavně na trhu v USA. Zatímco 
v ukazateli produkce mléka na hektar jsou 
BMR hybridy nejhorší, listové hybridy jsou 
nejlepší. Listové hybridy ale obsahují málo 
škrobu a tak výnos mléka z jedné tuny siláže 

bývá nižší, ovšem jen o několik procent.
• Nízkým obsahem škrobu je charakteristic-

ká tzv. tropická kukuřice, která je oblíbená 
na americkém trhu, využívá se ke krmení 
jalovic a v bioplynových stanicích.

VHODNOST PRO DANOU VÝROBNÍ OBLAST, 
ČI DANÝ PODNIK

Rozhodující pro výběr hybridu pro danou vý-
robní oblast, pro půdní a klimatické podmínky 
stanoviště, nejsou „papírové“ předpoklady, ale 
konkrétní naměřené výsledky ze srovnávacích 
pokusů v dané oblasti. Je třeba posoudit vhod-
nost klimatických podmínek stanoviště, stabili-
tu výkonnosti hybridů za několik let, porovnat 
výsledky výkonnosti hybridů z více okolních lo-
kalit. V úvahu je třeba vzít i cenu a dostupnost 
osiva, pro daný podnik také nároky na agro-
techniku a vybavení vhodnou technikou. 

Každý by si měl hybridy seřadit podle vlast-
ních kritérií a posoudit (ve srovnání i s dalšími 
informacemi), do jaké míry mu budou v dané 
lokalitě a pro danou kategorii skotu vyhovovat. 
Jako perspektivní kritérium s velkým význa-
mem se jeví systém MILK 2006. Představuje 
model hodnocení jednotlivých hybridů, jehož 
výsledkem je odhad produkce mléka z tuny 
vyrobeného krmiva a odhad produkce mléka 
z hektaru. To jsou pro praxi kritéria, kterým 
každý farmář dobře rozumí. Jedním z dalších 
hlavních kritérií pro výběr vhodného hybridu 
by měla být stravitelnost vlákniny, respektive 
neutrálně detergentní vlákniny (NDF). Na tuto 
vlastnost se již šlechtitelé zaměřují. 

Každý hybrid má nějaké klady a nějaké zá-
pory, co je pro jednoho farmáře výhoda, může 
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být pro druhého nevýhodné. Je dobře, že je 
z čeho vybírat. Je třeba zdůraznit, že výběr 
hybridů podle jejich vlastností je sice velmi dů-
ležitý, ale je to jen jedna část celého komplexu 
úkonů, které je třeba udělat, aby byly uspo-
kojeny požadavky zvířat na množství a kvalitu 
krmiv. Na výběr vhodných hybridů musí na-
vazovat rozhodnutí o správné technologii je-
jich pěstování, sklizně, konzervace, skladování 
i managementu krmení. I to je třeba sledovat, 
zaznamenávat a vyhodnocovat pro následující 
roky. 

ZÁVĚRY NAŠÍ VĚDECKÉ STUDIE

Loučka a kol. (2015) publikovali v prestižním 
časopise Grass and Forage Science informa-
ce o výzkumu meziročních změn fermenta-
ce kukuřičných siláží a jejich nutriční kvality 
v závislosti na počasí. Ze studie vyplynulo, že 
účinek roku a sušiny vysvětlil 16% a 30% vari-
ability nutričních a fermentačních znaků. Přes-
tože byl pro každý rok z hlediska srovnávání 
používán běžný obsah sušiny siláže, klimatický 
účinek roku významně změnil téměř všechny 
testované proměnné, z výživných hodnot ze-

jména aNDF, ADF a škrob, z fermentačních 
ukazatelů obsah kyseliny octové a máselné. 
Roční vliv na účinek variability byl až dvakrát 
vyšší u fermentačních znaků (12,6 %) než u vý-
živných hodnot (6,1 %). Vztahy mezi teplotou 
a srážkami, spojené s dosaženým výnosem 
kukuřice, byly považovány za faktory vysvětlu-
jící roční efekt. Průměrná teplota a srážky za 
celé vegetační období měly malý význam pro 
nutriční a fermentační vlastnosti. Tato studie 
odhalila význam meziročních variací nutriční 
hodnoty siláže a fermentace, což by mohlo být 
užitečné pro pochopení přínosu roku k těmto 
změnám jak v polních pokusech, tak v národ-
ních hodnoceních. Studie byla podpořena i vel-
kým množstvím zahraničních citací, které byly 
v závěrech většinou podobné. 

4. 7. Ostatní kulturní plodiny

Podobně podrobně a ve vztahu k suchu by bylo 
možné představit čirok, proso, žito, vojtěšku, 
některé trávy a další kulturní plodiny. Textový 
limit této knihy však nedovoluje se jimi podrob-
něji zabývat.
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5. ZMĚNY V PĚSTOVÁNÍ, SKLIZNI  
A KONZERVACI PÍCE 

5. 1. Co můžeme změnit v pěstování plodin

Klíčem k úspěšné produkci kvalitních krmiv pro 
výživu hospodářských zvířat je řetězec roz-
hodnutí, který začíná setím plodin v optimál-
ních podmínkách a končí zajištěním vysokého 
výnosu kvalitní biomasy a její zakonzervování 
pro pozdější využití v krmných dávkách. Kromě 
toho je třeba zvážit cíle dlouhodobé udržitel-
nosti, jako je budování půdní úrodnosti a za-
chování místní biologické rozmanitosti. V těch-
to ohledech je k dispozici mnoho technologií, 
přičemž nové se rychle vyvíjejí. Jen je potřeba 
umět s nimi pracovat a optimálně je využít.

Aby mohly rostliny využít pro svůj růst co 
nejvíce vody, tak je třeba půdu a porosty 
obhospodařovat především důsledným dodr-
žováním základních agrotechnických pravidel 
a nově také s využitím principů precizního 
zemědělství, s cílem zvýšit organickou hmotu 
v půdě a tím i retenci vody (dočasné zadrže-
ní) v půdě a zároveň zlepšit ochranu vod, resp. 
kvalitu vody v půdě (např. snížením mikropo-
lutantů). 

Aby se v krajině udrželo co nejvíce vody, 
dostupné pro rostliny, je třeba zásadně změ-
nit přetrvávající nedostatky v managemen-
tu krajiny. To znamená dělat vše pro dočas-
né i dlouhodobé zadržení vody v krajině, pro 
ochranu vodních zdrojů, pro efektivní využití 
vody v zemědělství. Všechna opatření je však 

třeba zavádět promyšleně a systémově. Aby se 
začala co nejrychleji realizovat, je třeba využí-
vat podpůrné prostředky, například zrychlené 
odpisy, krytí úroků ze splátek, zjednodušení 
procesu při povolování stavby menších vod-
ních děl a podobně. MZe a MŽP může opatření 
usměrnit poskytnutím řady dotací na omezení 
následků sucha, či na zvýšení úrodnosti půdy. 
Větší dotace může směrovat do katastrů v ob-
lastech postižených suchem nebo jinou neče-
kanou klimatickou událost velkého rozsahu.

5. 1. 1. Dodržovat základní agrotechnická 
pravidla

Základním agrotechnickým pravidlem je 
volba vhodného osevního postupu, tedy 
plánovitého, agrotechnicky zdůvodněné-
ho, střídání plodin, pěstovaných po sobě 
na stejném pozemku. Dodržováním zásad 
racionálního střídání plodin se daří snižovat 
výskyt plevelů, chorob a škůdců a pomocí 
předplodiny vytvářet optimální podmínky 
pro plodinu následnou, což se projeví pozi-
tivně na výnosu a kvalitě pěstovaných plodin. 
Z pohledu vlivu sucha jeden příklad za všech-
ny: Vojtěška setá má hluboký kořenový systém 
a její hlízkové bakterie vnášejí do půdy orga-
nický dusík ze vzduchu. Proto je považována 
za dobrou zlepšující předplodinu, ovšem jen 
v letech s normální zásobeností půdy vodou. 
Protože má vysoký transpirační koeficient, 
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hodně vysušuje půdu a v sušších letech pak 
trpí následná plodina (pšenice) nedostatkem 
vody.

V boji se suchem může pomoci větší diver-
zita zemědělské výroby, resp. větší odrůdo-
vá a plodinová rozmanitost. Perspektivní je 
pěstování směsí druhů nebo odrůd zeměděl-
ských plodin (intercropping). U pícních trav, 
které jsou náročné na přísun vody, najdeme 
v nárocích na vodu rozdíly. Některé z nich 
dávají ve směsích s vojtěškou výborné výnosy 
i v suchých oblastech.

Pohyb vody v půdě zásadním způsobem 
ovlivňuje snaha o snížení zhutnění půdy v or-
ničním profilu, které zhoršuje vzlínání vody. 
Proto každé omezení přejezdů, snížení tlaku na 
půdu těžkými stroji (např. podhuštěním pneu-
matik nebo použitím tzv. flotačních pneuma-
tik) nebo zlepšení způsobu zpracování půdy 
je přínosem. Je velmi důležité používat stroje 
a postupy, které zhutnění půdy omezí. Z toho 
pohledu je dobré se dívat i na nový přístup ve 
využití předseťové přípravy půdy. 

Velmi důležitým opatřením proti vlivům su-
cha jsou přísevy druhů či odrůd trav do luč-
ních a pastevních porostů. Vliv má i způsob 
přísevu, kdy při méně radikálním způsobu 
narušení travního drnu se v následujícím roce 
zvýší výnos méně, než při radikálním ošetření. 
V dalších letech se to ale může vyrovnat nebo 
otočit. Podobným opatřením jsou obnovy po-
rostů. Zatímco při přísevu dochází k porušení 
části porostu speciálním strojem, který také vy-
seje požadované druhy (část porostu zůstane 
zcela netknuta), obnova znamená totální ro-
zorání travního porostu a nachystání pozemku 

pro klasický výsev s použitím herbicidů (které 
mají za úkol vyčistit pozemek od všech rostlin 
na stanovišti). V některých případech se totální 
obnově nevyhneme. Přísevy nemá smysl dělat 
u porostů, které jsou vysoce zaplevelené (vy-
soké zastoupení kostřavy červené, šťovíku aj) 
nebo mají velmi nízkou pícninářskou hodnotu. 

Aby porosty v době sucha prosperovaly, je 
také nutné likvidovat plevele, aby se příliš ne-
rozmnožily. Nejúčinnější prevencí proti výskytu 
jakýchkoliv plevelů je silný a hustý porost, který 
dokáže plevelům konkurovat a není v něm pro 
ně místo. Proto je třeba trávník, louku či past-
vinu pravidelně nebo dle potřeby přihnojovat, 
provzdušňovat, sesekávat, a případně dosévat. 
Např. i tráva v trávníku může být plevelem. Je-
žatka kuří noha nebo lipnice roční může být pro 
hospodářské porosty trav a tzv. domácí trávníky 
docela velkým problémem, protože ostatním 
travinám konkurují a vytlačují je z porostu. Tyto 
trsnaté trávy v trávníku plném trav se špatně 
likvidují. Jejich vzrůst je spíše plazivý, vždy se 
přizpůsobují dané kultuře, ve které rostou, se-
káním se tak prakticky nedají zlikvidovat. 

V příštích letech by měly nabývat na význa-
mu tzv. konzervativní postupy v hospodaření 
na půdě, kdy ponecháním slámy a posklizňo-
vých zbytků na povrchu půdy v letním obdo-
bí se bude omezovat prohřívání půdy a ztráty 
vody jejím výparem. Následné zpracování půdy 
bude prováděno v úzkých pásech nebo bude 
seto přímo do mulče. Na významu bude nabý-
vat pěstování takových plodin, které zajistí po 
co nejdelší dobu v roce vysokou pokryvnost 
půdy. Pravděpodobně se mezi řádky kultur-
ní plodiny bude vysévat jiná plodina, která po 
sklizni té hlavní zůstane na poli a třeba v zim-
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ním období vymrzne. Obdobného efektu lze 
docílit setím meziplodin. Vedlejší plodina se 
pak sklidí nebo zaorá.

Základní agrotechnická pravidla by měla být 
dodržena při hnojení kulturních plodin. Hno-
jením lze mnoho získat, ale také mnoho zkazit.

5. 1. 2. Přestat s úbytkem zemědělské půdy, 
zejména orné půdy

Úbytek ploch orné půdy je rapidní. Ukazují 
to údaje z Českého statistického úřadu (ČSU) 
o plochách v ČR (www.czso.cz). Zatímco osev-
ní plocha v ČR byla v roce 1989 celkem 3 278 
264 ha (z toho pícnin na orné půdě 1 079 407 
ha), tak v roce 2019 bylo osevní plochy 2 461 
707 ha (z toho pícnin na orné půdě 498 628 
ha). Za těch 30 let se celková osevní plocha 
snížila o 25 % a plocha pícnin na orné půdě 
dokonce o 54 %. Za těch 30 let se podíl pícnin 
z celkové osevní plochy z původních 33 % sní-
žil na 20 % (z toho víceleté pícniny méně než 
polovinu).

5. 1. 3. Více využívat principy precizního ze-
mědělství

Principům precizního zemědělství byla v této 
knize věnována celá kapitola. Precizní země-
dělství díky znalostem rozdílností v rámci 
pozemku může přistupovat k danému místu 
(plodině) individuálně. Díky přesnému moni-
toringu počasí, stavu půdy, porostů a z toho 
sestavených aplikačních map lze v pásech 
nebo opravdu individuálně ošetřit danou plo-
chu nebo plodinu v místě, kde je to zapotřebí. 
Tím se může snížit množství vstupů (např. hno-
jiva, osiva, prostředků ochrany rostlin před ple-

vely a škůdci) a sníží se náklady. Tento postup 
je také ekologicky šetrnější. 

K využití precizního zemědělství přispívá vý-
voj a využití nových efektivních analytických 
metod a nových technologií (např. bezorebné 
obdělávání půdy s meziplodinami, přesné setí).

5. 1. 4. Dělat vše pro zvýšení organické hmo-
ty v půdě

Nikdo sice nepochybuje o významu organické 
hmoty v půdě (slouží jako substrát pro půdní 
mikroflóru, je to prekursor humusu. Význam-
ná část se mineralizuje, dochází k přeměně 
na živiny), zdá se ale, že pro zvýšení organické 
hmoty v půdě se málo dělá. Dostatečný podíl 
organické hmoty v půdě zvyšuje její nasákli-
vost, propustnost, vododržnost. Obnovuje tak 
kvalitu půdy a poskytuje podmínky pro kvanti-
tativně vyšší růst vegetace. Navíc se zadrží vyš-
ší množství srážek z přívalových dešťů, omezí 
se výpar z půdy, vstup agrochemikálií do půdy, 
obvykle se sníží i výskyt chorob a škůdců.

Tím nejjednodušším způsobem, jak zvýšit 
organickou hmotu v půdě, je pěstování mezi-
plodin, které se zaorají. V suchých podmínkách 
to ale může být jen zbytečná investice do osi-
va. Vyššího podílu organické hmoty s přízni-
vým poměrem C/N lze také docílit zařazením 
víceletých pícnin nebo úhoru na ornou půdu. 

Další možností, která zatím převažuje, je ap-
likace hnoje nebo kompostu. 

Ke zvýšení organické hmoty v půdě může 
přispět uvážené hnojení chemickými příprav-
ky. Zejména pro suché oblasti je vhodné jarní 
hnojení fosforečným hnojivem. Půda je ještě 
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chladná a je v ní dostatek vody. Fosfor je pr-
vek, který přenáší energii fotosyntézy v rostlině 
a vnáší ji do všech fyziologických cyklů. Přidá-
ní fosforu mimokořenovou výživou (na list) je 
údajně efektivním startem pro porost, zlepšuje 
chladuvzdornost a kořenový systém, urychluje 
příjem všech ostatních živných látek. 

Organickou hmotu v půdě samozřejmě zvý-
šíme správným obděláváním, resp. dodržová-
ním základních agrotechnických pravidel, jak 
již bylo výše zmíněno.

5. 1. 5. Více zadržovat a ochraňovat vodu 
v krajině

Přirozené nebo umělé dočasné zadržení vody 
v hydrologii se označuje jako retence vody. 
Tato voda může být dočasně zadržena na po-
vrchu lesního stromoví, travního porostu, křo-
vin, na povrchu půdy, v půdním krytu (tvoře-
ném nadložním humusem a přízemní vegetací), 
v půdním profilu. Dlouhodobé zadržení vody 
(ve vodní nádrži, v suché nádrži, záchytném 
průlehu (příkopu), v korytě toku) se označuje 
jako akumulace vody.

Cílem téměř všech opatření je v krajině 
maximálně využít vodu ze srážek (i přívalových). 
Dělají se proto různé pozemkové úpravy, které vy-
tvářejí komplexní a vzájemně propojený systém 
ochrany krajiny před suchem, povodněmi a erozí.
Přispívá k tomu:
• budování soustavy vodních nádrží všeho 

druhu, včetně nových přehradních nádrží, 
• budování krajinných prvků, jako jsou remíz-

ky, biopásy, mokřady, větrolamy, ekologic-
ké úhory, výsadba stromů na zemědělské 
půdě,

• stavby a údržba vodovodů a kanalizací, ob-
nova a budování efektivních závlah, budo-
vání protipovodňové ochrany. 

• lepší využívání vodních zdrojů.

K významnému využití vody ze srážek slouží 
protierozní opatření, kam lze zahrnout orbu po 
vrstevnici, dělení velkých půdních bloků, bu-
dování mezí, průlehů (příkopů), zasakovacích 
pásů (vystouplých teras), pěstování ochran-
ných plodin (s mohutným kořenovým systé-
mem). Zemědělci, kteří pěstují rizikové plodi-
ny na mírně erozně ohrožených půdách, musí 
mít širší ochranné pásy, na kterých se pěstují 
vhodné pícniny, především trávy. Dříve musely 
mít pásy šířku minimálně 12 metrů, nyní to je 
22 metrů. Od roku 2020 začne platit, že pokud 
bude půda ohrožena erozí, budou moci země-
dělci v létě pěstovat plodiny jen na pozemku 
omezeném výměrou 30 hektarů, jinak přijdou 
o část dotací. Na tzv. „silně erozně ohrožené 
půdě“ je zákaz pěstování erozně nebezpečných 
plodin, mezi něž patří kukuřice, brambory, řepa, 
bob setý, sója, slunečnice a čirok. 

Vodu ve vodních tocích, v nádržích i v půdě 
je třeba chránit před kontaminací, případně 
ji čistit, ať již přírodně, chemicky nebo kom-
binovaně. Vodu znečišťují nejen řasy, sinice 
a další přírodní organizmy. V půdě, povrcho-
vých i v podzemních vodách jsou přítomny 
i mikropolutanty, což jsou sloučeniny antro-
pogenního původu, vyskytující se v životním 
prostředí v relativně velmi nízkých koncentra-
cích. Mnohé z nich člověk každodenně používá 
ve svém běžném životě a v zemědělství (např. 
léčiva a prostředky osobní péče, pesticidy). Je-
jich rezidua a jejich metabolity jsou nacházeny 
v půdě i povrchových vodách často i dlouho 
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po kontaminaci. Mikropolutanty se v prostře-
dí vyskytují většinou plošně (rozpuštěné ve 
vodě). Negativně ovlivňují biodiverzitu a tím 
i základní ekosystémové funkce. Kontaminují 
zdroje pitné vody (zvyšují tak náročnost její 
úpravy). Přítomnost antibiotik nebo antivirotik 
způsobuje vývoj rezistence bakterií a virů, 
v neposlední řadě ovlivňují fyziologické funkce, 
rozmnožování i chování organismů, včetně 
člověka. V citlivosti různých druhů organismů 
vůči cizorodým látkám existuje obrovská vari-
abilita a tak je třeba neustále vliv cizorodých 
látek na exponované organismy studovat. Ke 
studiu významně přispívá vývoj nových efek-
tivních analytických metod pro stanovení sto-
pových koncentrací cizorodých látek (farmak, 
drog, pesticidů, atp.) ve vzorcích všech složek 
životního prostředí (voda, rybí tkáně, sedimen-
ty, půda, atd.).

5. 2. Jak sklízet a konzervovat píci v době 
sucha

Při každém extrémním počasí v době sklizně, ať 
již je to dlouhotrvající sucho, vítr nebo déšť, je 
potřeba věnovat organizačním a technologic-
kým záležitostem více pozornosti.

Je třeba dobře zvládnout organizaci sklizně

Organizační zvládnutí sklizňové, přepravní 
a dusací techniky je alfou a omegou úspě-
chu. V období dlouhodobějšího sucha a tepla 
nabývá na důležitosti správné načasování 
sklizně a rozhodnutí o technologických pod-
mínkách (výšce sečení, délce řezanky, obsahu 
sušiny a ligninu ve sklízené píci, správné volby 
konzervačního přípravku a jeho dávky). V ob-
dobí sucha nabývá na důležitosti také, jak se 

při sklizni práší. S prachem se do siláže dostá-
vají minerální látky a bakterie, které zhoršují její 
pufrační kapacitu a bakteriální osazení, což se 
většinou projeví horším průběhem a výsledkem 
fermentace. Výběr technologického postupu, 
tedy čím sklízet (řezačka, sběrací vůz) a do 
čeho řezanku ukládat (silo, vaky, balíky) závisí 
na plodině a technickém vybavení zemědělské-
ho podniku nebo dostupnosti služeb, ale hlav-
ně na organizaci sklizně a ukládání řezanky do 
silážních prostor. Je známo, že kapacita siláž-
ního skladu a výkonnost dusacích linek, nikoliv 
výkonnost sklízecích řezaček nebo sběracích 
vozů, limituje dobu silážování. Kritériem volby 
technologického postupu sklizně a konzervace 
ovšem není jen vytvoření podmínek pro zajiš-
tění vysoké kvality pro dosahování vysoké pro-
dukční účinnosti objemného krmiva v krmné 
dávce, ale i dosažení co nejnižších nákladů na 
jeho produkci.

Sklizeň může negativně ovlivnit horké počasí

Z našich pokusů a pozorování vyplynulo, že 
když bylo v období sklizně kukuřice slunečno 
a hodně teplo, sušina rostlin rychle narůstala. 
V mnoha podnicích se tak kukuřice sklízela 
s velkým rozpětím sušiny v jednotlivých dnech 
a navíc v druhé polovině sklizně o sušině vyš-
ší než 40 %. To se pak projevilo na špatném 
ušlapání řezanky v silážním žlabu, v řezance 
zůstávalo hodně vzduchu. Pokud někdo neměl 
seřízenou řezačku tak, aby zrno bylo dostateč-
ně narušeno, při zkrmování siláže zrno nebylo 
zfermentované a pak velká část živin odcházela 
výkaly pryč. 

Podmínkou úspěchu při silážování je fermen-
tace v anaerobním prostředí. Čím je řezanka 
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delší a sušší, tím se hůře dusá. Pokud je přísun 
řezanky do silážního žlabu příliš rychlý, dusací 
stroj ji nestačí dostatečně stlačit, hmota navíc 
více péruje a znovu nasává vzduch. Pomocí 
penetrometru jsme zjistili, že i když byla silážo-
vaná řezanka kukuřice stejně intenzivně dusá-
na, siláž blíže od povrchu byla udusána méně 
než v hloubce 45 cm. V teplém počasí byla 
horní patnácticentimetrová vrstva siláže pod 
silážními fóliemi ohřátá až na 53 °C, přičemž 
v hloubce 45 cm pod povrchem byla teplo-
ta siláže výrazně nižší (25 °C). Při hodnotách 
nad 40 % sušiny už může startovat Maillardo-
va reakce, která způsobuje téměř nestravitelný 
ligno-dusíkatý komplex. Vysoká teplota také 
signalizuje vyšší ztráty organické hmoty bio-
chemickou reakcí.

Pokud se sklízí v horkém letním počasí, trá-
va či vojtěška sice dobře schne, ale je nutné 
sledovat teplotu řezanky při ukládání do siláž-
ních prostor. Neměla by mít teplotu vyšší než 
37 °C, jinak fermentace probíhá s vyššími ztrá-
tami. Dobrou kvalitu siláže s nízkými fermen-
tačními ztrátami lze dosáhnout na podzim, kdy 
jsou venkovní denní teploty podstatně nižší 
než v létě. Chlad fermentační proces podporu-
je, teplota vzduchu však nesmí být příliš nízká 
(pokud klesne pod 10 °C, fermentace se zpo-
maluje). 

Rozhodující je správné načasování právě 
v době sucha

Pícninu je třeba sklidit v ideální vegetační 
fázi. Doba sklizně ale bývá někdy ovlivněna 
nepřízní počasí. Sklizeň většinou trvá několik 
dnů, a tak rozhodnutí, zda již sklízet, či ještě 
ne, je občas pro agronoma velmi těžké. Pokud 

se pícnina sklidí příliš brzy, má nižší sušinu, vý-
živnou hodnotu i výnos. Pokud se nesklidí včas, 
zvýší se obsah vlákniny a hlavně nestravitelné-
ho ligninu, u kukuřice bude zrno více škrobnaté 
a hůře dostupné pro mikroorganismy. Hmota 
ke sklizni se bude hůře zpracovávat a v siláž-
ním žlabu dusat. Pozdní termín sklizně vede 
vždy k poklesu stravitelnosti organické hmoty 
a vlákniny. Vojtěšku bychom měli sklízet na po-
čátku butonizace, jetel na počátku květu, trávy 
na počátku metání (popř. před metáním), obil-
niny v počátku těstovité zralosti zrna a silážní 
kukuřici zhruba ve dvou třetinách mléčné linie 
v zrnech při sušině celých rostlin kolem 33 %. 

Silážování je většinou boj s časem a po-
časím. Pro určení optimálního termínu u píce 
by bylo ideální vytvořit aplikaci, která by dala 
do souvislosti intenzitu slunečního svitu a po-
větrnostních faktorů s naměřenými hodnotami 
kvality sklízené hmoty. Vzniklo by doporučení, 
kdy sklízet, případně pro zavadající píci stano-
vení, jak s ní manipulovat, aby dobře zaschla. 
Aplikace by mohla doporučit, jak snížit vari-
abilitu obsahu sušiny v píci, potažmo v siláži, 
vzhledem k nutnosti zajištění kontinuity sušiny 
ve směsné krmné dávce (TMR) pro dojnice. To 
je zatím ale jen ve stádiu návrhu požadavku, 
v praxi to probíhá tak, že o termínu a způsobu 
sklizně rozhoduje agronom podle předpovědi 
počasí, stádia zralosti plodiny a technických 
a organizačních možností daného podniku.

Chyby ve způsobu zavadání zvyšují ztráty

Podmínkou úspěchu zavadání píce na pokose 
je nejen jeho rychlost (ideálně do 24 hodin), 
ale také, aby byl získán pro fermentaci homo-
genní materiál s vyrovnaným obsahem sušiny. 
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Problém je ale s tím, že přílišnou manipulací do-
chází k odrolu lístků a vyšší spotřebě nafty, což 
se pak promítá do ekonomiky. Pokud ale píce, 
určená pro siláž, zavadne na ideální sušinu 35 
až 40 %, není většinou nutné použít konzervač-
ní přípravky a při dopravě řezanky k silážním 
prostorám se převáží méně vody, ekonomika 
výroby se zlepšuje. Zavadání je proces, při kte-
rém se většinou mění chemické složení pícniny 
k lepšímu. Lze to odvodit i z toho, že dojnice 
přijímají siláže ze zavadlé píce ochotněji než 
z přímé sklizně s nižší sušinou. 

Když se při sklizni práší, silážní bakterie to 
špatně snáší

Kontaminace prachem je v suchém roce čas-
tější než v jiných letech. U siláží, kde se při 
sklizni dostalo do píce hodně poletujícího pra-
chu, nelze počítat s úspěšným fermentačním 
procesem. Lze to ale ovlivnit nastavením strojů 
a pomalejší jízdou. Významným přínosem pro 
omezení víření prachu při sklizni pícnin je pou-
žití pásových nahrabovačů.

Prach a hlína proces fermentace pufrují a tak 
zvyšování kyselosti v siláži probíhá méně inten-
zivně. Takové siláže mají navíc vysoký obsah 
bakterií. Patogenní enterobakterie Escherichia 
coli usměrňují proces fermentace tak, že pro-
bíhá s většími ztrátami. Sporotvorné bakterie 
máselného kvašení rodu Clostridium mohou 
v rámci svého koloběhu přečkat velmi dlouhou 

dobu zejména v těch silážích, kde je nízká úro-
veň acidifikace, a následně i v životním prostře-
dí ve formě spór. Mohou negativně ovlivnit nejen 
vlastní kvasný proces, ale mohou se dostat i do 
mléka. Škodí zejména tím, že u vojtěškových 
siláží zhoršují proteolýzu, tedy rozklad dusíka-
tých látek. Produkty rozkladu, zejména kyseli-
na máselná, pak odporně páchnou. Především 
u vlhčích materiálů s obsahem sušiny nižším 
než 30 %, kde buňky pletiv mají nízký osmotický 
tlak, mohou klostridie pronikat do buněk snad-
něji. Problém je v tom, že se klostridie mohou 
rychle množit i bez přístupu vzduchu. Proteolý-
za je nejintenzivnější na začátku fermentačního 
procesu. Odběrem vzorku siláže po zhruba třech 
týdnech fermentace lze zjistit, jestli je siláž sta-
bilní, nebo je nebezpečí, že se bude postupně 
kazit. Zjistí se to podle pH a obsahu sušiny, resp. 
přesněji podle vodní aktivity Aw (Available water 
- voda dostupná pro růst mikroorganismů a ak-
tivitu enzymů). Kritické hodnoty pH, potřebné 
pro zajištění fermentačního procesu bez vzniku 
kyseliny máselné, publikoval Weisbach (1996), 
Jsou uvedeny v tabulce 4.

Sucho svádí ke snížení výšky strniště

Výška strniště na lukách by měla být 4 – 5 cm 
a u polních pícnin 6 – 8 cm (u kukuřice 10 – 40 
cm). Pokud bude strniště příliš vysoké (např. 
špatným posečením polehlého porostu), je 
obrůstání trav a jetelovin ztíženo tím, že staré 
zbytky rostlin zabraňují přístupu světla a vzdu-

Tabulka 4:  Kritické hodnoty pH

Sušina (%) 20 25 30 35 40 45 50

Aw 0,980 0,975 0,971 0,966 0,961 0,956 0,952

pH 4,20 4,35 4,45 4,60 4,75 4,85 5,00
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chu k nově vyrůstajícím lodyhám jetelovin 
a výhonkům trav (u kukuřice bývá při příliš vy-
sokém strništi problém se sečením, ale hlavně 
se zpracováním posklizňových zbytků). 

Doba sucha svádí ke snížení strniště z dů-
vodu většího výnosu. Nesmí se to však přehnat, 
následky mohou být horší než při sklizni se str-
ništěm příliš vysokým. Snížením výšky seče-
ní o 1 cm se sice zvýší výnos obvykle zhruba 
o 300 – 400 kg sušiny z 1 ha, většinou se však 
nezvýší natolik, aby vynahradil škody, které 
se tím způsobí především ve snížení produkce 
a kvality příští sklizně, či dokonce příštích skliz-
ní. Příliš nízké sečení víceletých pícnin se nedo-
poručuje z následujících důvodů:
• zhorší se obrůstání jetelotravin a trav, což se 

negativně projeví v dalších sečích, 
• zvýší se výpar (protože se půda obnaží, 

rychle se vysušuje),
• při sklizni se více práší (z důvodu nerovností 

povrchu se narušuje drn), což zhoršuje hy-
gienickou kvalitu píce.

Obdobné problémy s obrůstáním a násled-
ně s větším výparem nastávají při ponechání 
zvířat příliš dlouho na pastvině.

Jiný problém je u vojtěšky. Po poslední seči 
by měly mít rostliny čas ještě obrůst (na pod-
zim totiž „vtáhnou“ živiny zpět do kořenů, čímž 
na jaře pak mají větší „sílu“). Je tedy třeba re-
gulovat poslední seč (nesekat příliš nízko), aby 
rostliny měly ještě čas obrůst. To ale neplatí pro 
víceleté trávy. Pokud pro zimní období zůstane 
porost hustý a vysoký, navíc v místech s hod-
ně utuženou půdou, může se na nezmrzlé půdě 
a pod dlouho ležící sněhovou pokrývkou nam-
nožit plíseň sněžná (Monographella nivalis).

U kukuřice je volba výšky strniště velmi dů-
ležitá, běžně se pohybuje kolem 15 cm. Sklizeň 
s vyšším strništěm (cca 40 cm) se volí přede-
vším z důvodu zvýšení koncentrace energie, 
případně omezení kontaminace půdními mi-
kroorganizmy, když je v době sklizně deštivo. 
I u kukuřice platí, že sucho svádí ke snížení 
strniště z důvodu většího výnosu. U kukuři-
ce je to ovšem v době sucha celkem na místě. 
V nižších částech stonku navíc bývá vyšší ob-
sah vody a tak konečná sušina siláže se může 
pohybovat kolem doporučené ideální sušině 
33 %. Dalším důvodem je nižší zastoupení pa-
lic, resp. zrna (které má podstatně vyšší sušinu 
než ostatní části rostlin) v celých rostlinách. 
Na lokalitách postižených velkým suchem se 
mohou vyskytovat i porosty, kde palice vůbec 
nejsou. Rostliny ukončily svůj vývoj ještě před 
jejich vytvořením. Běžnější je, že jsou na rostli-
nách palice, které se nedovyvinuly. Jsou malé, 
třetinové oproti jiným letům, po celou dobu ve-
getace byly ze dvou třetin ukryté v paždí listů. 
Důsledek je, že zrno dozrává velmi pomalu. 
Tudíž, i když rostlina na pohled vypadala su-
chá, zrno může být ve fázi mléčné nebo teprve 
na začátku mléčně voskové zralosti. Z důvo-
du schnoucích rostlin je nutné porosty rychle 
sklidit, aby nebyly napadeny škůdci. Stejně se 
množství organické hmoty nezvýší, spíše se 
zhorší kvalita. V suchých letech situaci řeší 
farmáři i tím, že přesouvají původně plánova-
nou sklizeň na zrno do sklizně na siláž; škrob 
v zrnu kukuřice pak nahradí jádrem z obilovin. 
V silážích tak v průměru nemusí být škrobu 
o tolik méně, než se předpokládalo.

V souvislosti s doporučením dobře zvážit 
výšku strništěm, je třeba zmínit i další doporu-
čení, a to že sečení vyžaduje hladký a rovný 
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řez u všech plodin. I tím se významně zlepší 
následné obrůstání a sníží se výpar.

 
Silážní přípravky

Kvalitu siláží lze ovlivnit výběrem vhodných 
konzervačních přípravků a také dodržením 
jejich správné dávky a způsobu aplikace. Bio-
logická i chemická aditiva je třeba aplikovat 
rovnoměrně, chemická navíc v plné dávce, do-
poručené výrobcem, aby se při nízké koncen-
traci přípravku nemnožily rezistentní kmeny, 
nebo aby bakterie nespotřebovávaly kyseliny 
jako zdroj energie. Chemické přípravky se více 
hodí pro silážování vlhčí řezanky nebo té, kte-
rá již má tak vysokou sušinu, že v silážované 
hmotě klesá aktivita veškerých bakterií. Ně-
které biologické silážní přípravky (inokulanty) 
obsahují osmotolerantní kmeny bakterií, tedy 
takové, které lépe snáší vyšší sušinu řezanky. 
Takové přípravky se pro období sucha, resp. 
pro silážování sušších materiálů hodí více, než 
ty, které takové kmeny bakterií neobsahují.

Příliš suchá řezanka se obtížně dusá, dost péruje

V suchých letech lze očekávat větší problémy 
s aerobní stabilitou siláží, protože v důsled-
ku sucha mají rostliny strukturu (lze ji trochu 
připodobnit k polystyrénu), která více „péru-
je“. Pérování způsobují suché listy (které vel-
mi vylehčují řezanku) i stonky (které obsahu-
jí vzduch). Přestože sušina navezené hmoty 
může mít optimální hodnotu, dusání nemusí 
být účinné. Proto se doporučuje dusat déle 
a důkladněji. Přispívá k tomu rovnoměrné roz-
vrstvení řezanky v silážním žlabu a navážení 
nižších vrstev (cca 20 cm). 

Kyslík do siláže nesmí vnikat ani pod plachtou

Anaerobní zakrytí silážované píce není sice 
specifickou otázkou v době sucha, ale protože 
je to otázkou stěžejní, je třeba se o tom ale-
spoň krátce zmínit. Snaha rychle sklidit a do-
stat řezanku na místo skladování naráží nejen 
na požadavek důkladně z ní vytěsnit vzduch, 
ale i na požadavek dobře silážovanou hmotu 
zakrýt a hlavně zajistit, aby k budoucí siláži 
druhotně vzduch nepronikal. Špatné zakrytí 
řezanky bývá často příčinou zhoršené kvality 
siláže. Důležitým předpokladem kvalitní siláže 
stále zůstává i její izolace proti vnikání kyslíku 
skrz silážní fólie, ale hlavně pod ně. 

I takový výzkum jsme dělali. Zjistili jsme 
například, že na povrchu siláže pod plachtou 
vznikají plísně v místech, kudy prošel pracovník, 
který měl nevhodnou obuv, a tak plachtu per-
foroval. K siláži se tak i přes plachtu dostal 
vzduch. Významné bylo i zjištění, že důležitější 
než tloušťka a propustnost silážní plachty, je 
její správné utěsnění, aby vzduch nepronikal 
pod ní. Plachta by měla být položena tmavou 
částí na řezanku, lépe však na transparent-
ní fólii pod ní. Mezi fólií a plachtou tak vzniká 
slabá vzduchová vrstva, která vyrovnává povr-
chy a hlavně omezuje kondenzaci vlhkosti na 
spodní straně plachty. Významným inovačním 
prvkem jsou zátěžové pytle do 2/3 naplněné 
štěrkem nebo kačírkem, položené těsně jeden 
za druhým na silážní plachtu tak, aby se pře-
krývaly. Tak zajistí lepší anaerobní izolaci siláží 
než dříve hojně používané pneumatiky.
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6. OPTIMALIZACE KRMIVOVÉ ZÁKLADNY
Negativní dopady klimatických změn na výživu 
a chov zvířat jako celek lze zmírnit optimalizací 
krmivové základny. 

6. 1. Co se rozumí pod pojmem krmivo-
vá základna 

Zjednodušeně řečeno je to množství krmiv, 
které uspokojí skupinu zvířat po určitou dobu. 
Na tom se asi všichni shodnou. Problém nastá-
vá, pokud se jde do větších detailů. Patří do 
krmivové základny i rezervy krmiv, patří tam 
i krmiva nakoupená, patří tam krmné směsi, 
krmné doplňky či vedlejší produkty potravinář-
ského průmyslu? Jiný se pozastaví nad tím, že 
by do krmivové základny mohly patřit krmné 
směsi, ale jen ty, které si podnik vyrobí sám 
nebo do kterých si dodá své zrniny. Často se 
pojem „krmivová základna“ zužuje na objemná 
krmiva, která si podnik vyrobí sám. Někdy to 
ale pro optimalizaci krmných dávek nestačí. 
Ve skutečnosti je třeba do krmivové základny 
někdy zahrnout i krmiva nakoupená, ať již 
jde o objemná krmiva, koncentrované krmné 
směsi či vedlejší produkty potravinářského 
průmyslu.

Co je prvotní, z čeho se vychází – z produk-
ce krmiv, či z požadavků zvířat? Co je limitu-
jící – rostlinná produkce, skladovací kapacity, 
rezervy, cena a dostupnost nakoupených kr-
miv, počet zvířat? Není rozhodující jeden nebo 
druhý faktor, vše musí do sebe zapadat jako 
celek. Krmivová základna je optimalizována 
podle dostupnosti vhodných krmiv (v opti-

málním zastoupení jednotlivých druhů, v do-
statečném množství a potřebné kvalitě) a ka-
pacity skladovacích prostor (včetně rezerv), 
ale především podle chovaných zvířat (jejich 
počtu v jednotlivých kategoriích, rozdělených 
většinou podle stádia reprodukce) a jejich po-
třeb (navýšených o rezervu pro případ nenadá-
lých událostí) na zajištění výživy (odpovídající 
jejich stávající či plánované užitkovosti) pro ur-
čité období (obvykle po dobu hospodářského 
roku). Z toho by se pak mohla odvodit rozšíře-
ná definice krmivové základny.

6. 2. Jak krmivovou základnu optimalizovat

Pro optimalizaci krmivové základny je běžně 
používán program „Optimalizace krmivové 
základny“, který vychází z dílny AgroKonzulty 
– poradenství, s. r. o. Žamberk. Podkladem pro 
optimalizaci krmivové základny tímto progra-
mem jsou plodiny (které se pěstují na stáva-
jících hektarech půdy), výnosy zelené hmoty, 
předpokládané ztráty při konzervaci, žlabové 
ztráty ve stáji a ceny krmiv. Prvořadým poža-
davkem pro optimalizaci krmivové základny 
je znát nejen počty chovaných zvířat a výhled 
změn ve stavech zvířat, ale poměrně detailně 
i potřeby krmiv v množství a kvalitě pro jed-
notlivé druhy, kategorie zvířat a také jejich 
plánované užitkovosti. V průběhu výpočtu se 
stále sledují disponibilní počty hektarů, měnící 
se podle zadaného množství pícniny (krmiva) 
v krmné dávce a na podkladě těchto hodnot lze 
interaktivně zvyšovat nebo snižovat zadávaná 
množství krmiv. V průběhu výpočtu lze také za-
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dat i dostatečnou rezervu v objemném krmivu, 
která je pro stabilitu živočišné výroby nutná.

Výstupem programu je pro agronoma ta-
bulka potřeby plodin s hektary, výnosy, ce-
nou v zelené hmotě, výnosem zelené hmoty. 
Tabulka je dále rozdělena podle druhu krmiva 
na zelené krmení, siláže, senáže, seno, úsuš-
ky, jadrná krmiva. Tiskne se celkové množství 
krmiv a množství vyrobené sušiny objemných 
krmiv na VDJ. K tomu je možnost vytisknout 
dle požadavku např. ztráty silážní a žlabové, 
ceny krmiv. Výstupem pro krmiváře je tabulka 
potřeby krmiv ve zkrmitelném množství s ce-
nou jednotlivých krmiv, ale i s celkovou cenou 
všech použitých krmiv. Hodnoty v tabulce vy-
cházejí z optimálních krmných dávek. Vytištěné 
krmné dávky jsou ve fyziologické sušině a jsou 
sestaveny podle období. Výroba mléka a masa 
je pak zpracována v samostatné tabulce podle 
počtu zvířat a kategorií, a to společně s cenami 
na jednotku produkce. 

Pro optimalizaci krmivové základny jsou vyu-
žívány i další programy, především program na 
optimalizaci krmných dávek, pro optimalizaci 
krmných směsí a pro optimalizaci skladové evi-
dence. Tyto programy například nabízí Agro-
Konzulta – poradenství, s. r. o. Žamberk.

Při výpočtu potřeb zvířat se již neobejde-
me bez specializovaného optimalizačního 
programu výpočtu krmných dávek, který musí 
být podpořen databází norem potřeb zvířat na 
živiny a další složky krmiv, databází konkrét-
ních chemických analýz krmiv, databází krmiv 
z databanky a v neposlední řadě i znalostí pří-
slušného krmivářského poradce či zootechnika, 
jak ohodnotit kvalitu použitých krmiv, jak vše 
skloubit pro daný podnik a daný soubor zvířat 

dohromady a nespoléhat se jen na matematic-
ký výpočet nebo tabulkové hodnoty. 

Program na optimalizaci krmných směsí je 
určen pro výrobce krmných směsí, řeší vytvá-
ření receptur krmných směsí a provádí jejich 
optimalizaci z hlediska hodnot živinových uka-
zatelů a ceny výsledné receptury. Program pro 
optimalizaci skladové evidence komplexně řeší, 
jak pro klasický podnik, tak pro výrobnu krm-
ných směsí, vše od podání objednávky zákaz-
níkem přes výrobu až po výdej zboží, vystavení 
dodacího listu a tisk faktury. Umožňuje hlavně 
evidenci krmných fondů, automatickou výrobu 
a odpis spotřebovaných surovin, napojení na 
ovládací počítače výrobních aparatur. Program 
obsahuje velké množství tiskových sestav, po-
dávajících detailní přehled o všech pohybech 
na skladě. Při napojení na program optimali-
zace krmných směsí se pak výrazně zkrátí čas 
potřebný pro evidenci výroby krmných směsí.

6. 3. Čím je optimalizace krmivové základny 
limitována

Optimalizovat krmivovou základnu není jedno-
duchou záležitostí, protože ji ovlivňuje velké 
množství faktorů (klimatické podmínky, eko-
nomické podmínky, intenzita a extenzita výro-
by, struktura stáda atd.). Optimalizace krmivové 
základny pro skot vychází ze stávající struktury 
a konkrétních zásob krmných plodin, chovatel-
ského cíle a plánované užitkovosti zvířat. 

Krmivovou základnu je třeba optimalizovat 
na celé období. Na začátku zimního období je 
nutné zpracovat bilanci vyrobených krmiv, tu 
zadat do programu a pak výpočet upřesnit ke 
konci zimního období. Nemělo by se stát, aby 
po nějakou dobu byla krmivová základna opti-
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malizována a pak třeba na konci zimního ob-
dobí se krmily zbytky. Dále je třeba pamatovat 
na vytvoření rezerv krmiv. Někdy je ale třeba 
vycházet z možností zemědělského podniku 
krmiva nakoupit, zejména je-li v důsledku kli-
matických změn některého krmiva nedostatek.

Při zpracovávání optimalizace krmivové zá-
kladny je nutná spolupráce jak zootechnika, 
tak agronoma, aby výpočty byly reálné. Pro-
tože vývoj v zemědělství je nepředvídatelný, je 
vždy možno udělat více variant, které by v da-
ném období byly reálné a použitelné.

Optimalizace krmivové základny větši-
nou není záležitostí jednoho roku. Jedná se 
totiž často o doporučení změn, které mohou 

přecházet z roku na rok nebo mohou trvat 
několik let (zakládání podsevů, obnova 

porostů, zásahy 
do osevních 
postupů). Ve 
struktuře kr-
mivové zá-
kladny se 

také po-

stupně promítají změny v technologiích a v ná-
kupu nových strojů.

Krmivová základna je většinou vázána na 
určité území, které zabezpečuje krmení pro 
daný chov zvířat (skupina, celé hospodářství, 
kraj, stát, …). Rozmístění živočišné výroby 
bývá ovlivněno poptávkou po produktech ži-
vočišného původu. U nás v ČR ani tak ne, ale 
v některých zemích je krmivová základna čas-
to geograficky oddělena od vlastního chovu. 
Proto se při rozmístění živočišné produkce 
významnou měrou uplatňuje činitel spotřeby, 
pak může být krmivová základna vzdálena od 
vlastního chovu mnoho kilometrů. Působení 
trhu se projevuje buď vyšší koncentrací živo-
čišné výroby v bezprostředním okolí měst (pří-
městské chovy), nebo zásluhou modernizace 
dopravy specializovanými dodávkami produktů 
živočišné výroby z velkých dálek (i přes oceá-
ny), tedy z těch míst, kde se produkci daných 
plodin či zvířat více daří. Může se stát, že 
převoz krmiv na velké vzdálenosti se také 
podmínkách ČR stane běžnou záležitostí 
právě i z důvodu změn klimatu. U nás v ČR 
situaci trochu komplikují bioplynové stanice 
(také ty v zahrani- čí), které větši-

nou plo-
d i -
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ny neprodukují, ale nakupují, a to někdy i z dost 
velké vzdálenosti. Tím se poněkud narušuje 
tradiční systém hospodaření v dané oblasti. 
Nehledě na to, že se mění ekonomické vazby, 
při nedostatku krmiv se někdy až enormně zvy-
šují jejich ceny.

Základem pro fungování krmivové základny 
na zemědělském podniku je mít dostatečné 
rezervy, například pro období sucha, nebo 
mít dopředu smluvně zajištěný nákup krmiv. 
Nikdo ale předem nemůže říci, jaké zásoby je 
třeba pro případ nouze mít, protože poručit vě-
tru dešti ještě neumíme a asi ještě dlouho to 
umět nebudeme. V období nedostatku krmiv 
po dlouhodobé nepřízni počasí se zásoby dě-
lají špatně. Nějaké možnosti však existují, patří 
k nim především efektivní hospodaření a vy-
užití rychle se rozvíjejícího precizního farma-
ření, farmaření, které je založeno na využívání 
přesných přístrojů, senzorů, geopolohovacích 
systémů, bezpilotních dopravních prostředků, 

vybavených různými zobrazovacími technolo-
giemi, robotů a především výkonných počítačů 
i správně nastavených počítačových programů. 

Pokud bychom to měli shrnout, tak možnosti 
určité adaptace na změny klimatu jsou:
• ve šlechtění a v pěstování plodin s vyšší to-

lerancí k suchu, 
• ve změnách jejích sklizně a konzervace, 
• ve větším využívání principů precizního far-

maření, 
• v krmení a chovu hospodářských zvířat se 

zaměřením na jejich welfare,
• ve změně přístupu k vnímání výhod či škod-

livosti zemědělství ve vztahu ke změnám 
klimatu, 

• v takovém hospodaření, aby se snížily ztráty 
a vytvořily rezervy (ideál by byl 20 %), 

• ve snížení rizika tím, že se riziko rozloží 
(např. pěstovat několik hybridů kukuřice), 

• v pravidelném vyhodnocování dopadů su-
cha a včasné reakce na hrozby.

7. DALŠÍ KRMIVÁŘSKÁ A CHOVATELSKÁ 
OPATŘENÍ

Většina krmivářských a chovatelských opatření 
byla popsána v kapitole „Uplatnění prvků pre-
cizního zemědělství“, podkapitole „Přesné říze-
ní chovu hospodářských zvířat“. Zaměříme se 
tedy jen na to, co ještě probíráno nebylo.

7. 1. Vytvořit dostatečné zásoby krmiv

Je dáno, že krmivová základna se odvíjí hlav-
ně podle výrobní oblasti. Základem krmných 
dávek pro dojnice musí být energetické krmi-
vo, silážní kukuřice nebo silážní drtě ječmene 
(v podhorských oblastech). Bílkovinnou slož-
kou v krmných dávkách bývá vojtěška, jetel, 
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bob a v posledních třech letech se intenzivně za-
číná prosazovat silážní drť úponkového hrachu, 
setá jako krycí plodina a sklizená ve fázi zelené 
zralosti zrn. V podhorských a horských oblas-
tech slouží jako bílkovinná, ale i glycidová slož-
ka, travní porosty, a pokud se sklidí na počátku 
metání, pak jejich produkční účinnost je velice 
vysoká vzhledem k dobrému zastoupení dusí-
katých látek, k velkému procentu vodorozpust-
ných cukrů, ale hlavně k vynikajícímu zastoupení 
kompletního hemicelulázového komplexu. 

V současné době většina zemědělských 
podniků přešla na krmení výhradně konzervo-
vaným objemným krmivem po celý rok. Proto 
ideálním řešením je vyrobit dostatečné množ-
ství kukuřičné siláže jako stabilní a neměnnou 
složku, aplikovanou po celý rok. Ideální je vy-
tvořit zásobu ve výši 20 %. 

Kvalitní kukuřičná siláž by měla před zkrmo-
váním projít alespoň tříměsíčním fermentačním 
procesem zráním, aby se docílilo vysoké stra-
vitelnosti škrobu zrna. Z toho důvodu musí být 
k dispozici dostatečné skladové prostory, aby 
zásoba silážní kukuřice vystačila minimálně do 
ledna až února dalšího roku. Kukuřičná siláž 
je objemné krmivo, které se hodí na vytvoření 
rezervy v objemných krmivech, protože ener-
gie v siláži ve formě škrobu je velice stabilní. 
Bílkovinné siláže se většinou vyrábí jen v tako-
vém množství, aby vystačily vždy do nových 
siláží. U siláží s vysokým obsahem dusíkatých 
látek se totiž s dobou skladování snižuje obsah 
beta-karotenu, resp. vitamínu A a zároveň 
i energetická hodnota. U bílkovinných siláží, 
u kterých nebyla dosažena potřebná sušina, 
někdy dochází k namnožení nežádoucích 
bakterií (klostridií), které dokáží i za 

anaerobních podmínek během tří měsíců zvýšit 
pH siláže natolik, že se siláž stane podmíněně 
zkrmitelnou, nebo dokonce nezkrmitelnou. 
Zásoby krmiv lze vytvořit i v podobě sena, to 
však u vysokoprodukčních dojnic nebývá hlav-
ní složkou krmné dávky.

Využívat i jiné zdroje krmiv

Rostlinné zbytky a vedlejší produkty potravi-
nářského průmyslu jsou svým poměrem cena 
vs. výkon důležitou složkou krmných dávek 
hospodářských zvířat. Nejsou odpadem, ale 
i podle legislativy jsou plnohodnotnými kr-
mivy pro hospodářská zvířata. Jejich použití 
musí být oprávněné a opodstatněné z hlediska 
environmentálního a zdravotního. Právě to je 
zásadním způsobem odlišuje od odpadů. Roč-
ní objem obchodovaných vedlejších produktů 
z pivovarů (mláto, kvasnice, sladový květ), cuk-
rovarů (cukrovarské řízky), palíren, moštáren 
a škrobáren je vysoký, mohl by však být ještě 
vyšší. S nástupem nových technologií by se 
tyto produkty mohly využívat i efektivněji.

Odpady z rostlinné a živočišné výroby a ve-
dlejší produkty potravinářského průmyslu, kte-
ré nelze zvířatům zkrmit, mohou být efektivně 
zpracovány v bioplynových stanicích. 

7. 2. Siláže začít zkrmovat až po vyzrání

Siláže by se měly začít zkrmovat až po ukon-
čení fermentace a po vyzrání, tj. po vyrovnání 
poměru mezi jednotlivými kvasnými produkty 
a enzymatickou stabilitou, což obvykle trvá 4 
až 6 týdnů. Není-li zbytí a je nutné ještě nevy-
zrálou siláž začít zkrmovat, pak je velmi důle-
žité počkat s otevřením silážního žlabu nebo 
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vaku alespoň 14 dnů po sklizni a následně 
přejít z původní siláže na novou v přechod-
ném období, trvajícím zhruba dva týdny (ideál-
ní je systém ve změně poměrů rozdělených na 
čtvrtiny, tedy původní siláž krmit první 5 dnů ze 
tří čtvrtin, dalších 5 dnů z poloviny a posled-
ních 5 dnů z jedné čtvrtiny). Použití bakteriál-
ního inokulantu průběh fermentačního procesu 
i zrání siláže urychluje. To umožňuje včasněj-
ší zahájení zkrmování, udává se doba zhruba 
4 týdnů. Konzervace píce pomocí chemických 
látek vede k pomalejšímu průběhu fermentace, 
siláž lze začít zkrmovat zhruba za 6 týdnů po 
založení. Kukuřičné siláže mají vyšší produkční 
účinnost, zvyšující se s dobou uložení v siláž-
ních prostorách, díky lepší využitelnosti škrobu.

7. 3. Omezit kažení již hotových siláží

Aerobní degradace probíhá u hotové siláže, 
která přijde do styku se vzduchem po skon-
čení fermentace. Jakmile se organická hmo-
ta začne pomocí bakterií, kvasinek a plísní 
rozkládat, tvoří se teplo. Aerobní stabilita je 
pak podle Honiga (1986) charakterizována po-
čtem hodin, za které se teplota zvýší o 2 °C, 
respektive podle Wilkinsona a Daviese (2012)  
o 3 °C. Na základě našich měření lze konsta-
tovat, že kvalita siláže, zkrmované během 
teplého a vlhkého počasí, se zhoršuje rychle-
ji, než během počasí chladnějšího a suššího. 
Z toho vyplývá doporučení plánovat otevření 
siláže, u které se předpokládá horší aerobní 
stabilita na dobu, kdy jsou venku nižší teploty.

V letním období je proto třeba více dbát 
na kvalitu odběru siláže ze silážních pro-
stor. V pokuse po odstranění silážní plachty 
stoupla teplota během sedmi dnů měření nad 

50 °C, což je alarmující. Každé zvýšení teploty 
znamená ztrátu energie v siláži, a následně 
i ztrátu v produkci mléka. Pokud jsme plachtu 
ze siláže na zhruba hodinu odkryli a pak vrátili 
zpět, teplota siláže se během sedmi dnů zvýšila 
jen o několik stupňů. Farmář by měl tedy od-
krývat plachtu jen natolik, aby se siláž nestačila 
začít kazit. To znamená jen maximálně na tolik 
dnů, aby se teplota nezačala rychle zvyšovat, 
to platí zejména pro letní a deštivé počasí. Tep-
lotu zhruba v hloubce 5 cm lze měřit i obyčej-
ným teploměrem či pouze pohmatem ruky. Lze 
říci, že při teplotě nad 37 °C už ztráty nabírají 
na intenzitě. Velkou pomůckou pro omezení 
ztrát je použití zátěžových pytlů položených 
na kraj silážní plachty po celé příčné délce 
silážního žlabu. Vzduch pak pod plachtu ne-
může pronikat, a tak se siláž nekazí, nebo jen 
minimálně.

Aerobní stabilita kukuřičných siláží bývá 
mnohem nižší (i o několik dnů) než stabilita 
siláží bílkovinných a polobílkovinných pícnin. 
Kukuřičné siláže se více kazí, protože mívají 
vyšší obsah zbytkových cukrů. Aerobní stabili-
tu lze sice pozitivně ovlivnit silážními přísadami 
s heterofermentativními bakteriemi, produkují-
cími více kyseliny octové, nejčastěji Lactoba-
cillus buchneri, mnohdy ale za cenu vyšších 
fermentačních ztrát a menší chutnosti takto 
vyrobené siláže u zvířat. Ostatní biologické 
přípravky aerobní stabilitu většinou zhor-
šují, kdežto chemické ji zlepšují. Výhodnější, 
než použití silážních přísad, je zvládnutý ma-
nagement zakládání siláží, spojený s plánem 
načasování začátku otevření silážních prostor 
pro krmení zvířat a samozřejmě i dobře zvlád-
nutý management manipulace se silážemi, 
především dokonalým odběrem (hladkým ře-
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zem) a minimalizací velikosti styčné plochy se 
vzduchem. Téměř samozřejmostí by mělo být 
(zejména v letním období) vybírání kukuřičné 
siláže ze silážního žlabu jen frézou, ne nakla-
dačem. Viditelně zkažená nebo plesnivá siláž 
by se měla odstraňovat, zejména v blízkosti 
stěn silážního žlabu. Odstranit by se měla siláž 
alespoň ještě o 20 cm hlouběji (respektive dál 
od viditelně napadeného místa), protože i tam 
ještě může být podhoubí plísní s toxiny. Zbyt-
ky siláže by neměly zůstávat v silážním žlabu, 
protože jsou zdrojem mikroorganismů (jejich 
spór), které jsou roznášeny větrem a infikují 
„zdravou“ siláž.

7. 4. Stanovovat ve vzorku siláže kyselost 
vodního výluhu

Při hodnocení aerobní stability siláže může být 
pomůckou kyselost vodního výluhu (KVV), kte-
rá se stanovuje podle ČSN 467092-19. Aby-
chom se toho dozvěděli o KVV více, porovná-
vali jsme u kukuřičných siláží hodnoty z roku 
2015, kdy bylo extrémní sucho, s hodnotami 
z roku 2016, který byl z hlediska vláhových 
poměrů průměrný. V roce 2015 byla průměr-
ná sušina 33 % a v roce 2016 pak 38 %, což 
bylo statisticky významné (P<0,05). Průkazné 
byly i rozdíly mezi KVV, pH a obsahem kyseliny 
mléčné. V sušším roce bylo v silážích analyzo-
váno více KVV i kyseliny mléčné, nižší bylo pH. 
V sušším roce 2015 byla zjištěna vysoká ko-
relace mezi KVV a obsahem kyseliny mléčné 
(r = 0,7). V obou letech byla poměrně nízká zá-
porná korelace mezi KVV a sušinou, respektive 
pH (r = –0,16 až –0,26). V pokuse na Účelovém 
hospodářství VÚŽV v Netlukách jsme u kuku-
řičných siláží stanovovali KVV ihned po odebrá-
ní ze silážního žlabu a po třech dnech uchování 

v laboratoři při 20 °C. Zjistili jsme, že pokud má 
siláž velmi nízké KVV, byla dlouho vystavena 
kontaktu se vzduchem. Došli jsme také k zá-
věru, že pokud není v siláži dostatek kyselin, 
je nestabilní a dochází k proteolýze (rozkladu 
bílkovin) a následně k tvorbě biogenních ami-
nů. Toto pravidlo však neplatí při použití che-
mického přípravku, díky kterému se omezí fer-
mentační proces a množství biogenních aminů 
je pak na minimálních hodnotách. Bohužel, ve 
vědecké literatuře se toho o KVV siláží mnoho 
nedozvíte, většinou ji laboratoře v zahraničí ani 
nestanovují. 

7. 5. Zlepšit welfare zvířat ve stájích

Vysoké venkovní teploty ovlivňují zvířata 
nejen venku na pastvině nebo ve výběhu, ale 
i ve stájích. Pak je nutné spustit na plný vý-
kon ochlazovací systémy, více větrat, snížit 
počet zvířat, instalovat drbadla a stínidla. Stres 
z vysokých teplot je pro zvířata horší než stres 
z teplot nízkých.

7. 6. Vyrovnat se se suchem v pastevních 
systémech

Systém oplocení pastvin

Do oblastí s letním přísuškem nebo se suchou, 
pro vodu prostupnou (písčitou) půdou, která 
je špatným vodičem, je doporučován systém, 
založený na tom, že jednotlivé dráty oploce-
ní pastvin jsou zapojeny střídavě jako vodivé 
a zemnící. Zvíře pak dostane ránu, dotkne-li se 
současně vodivého a nevodivého drátu.
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Dokrm zvířat na pastvině

Trvalé travní porosty jsou významným kraji-
notvorným prvkem, který kromě produkční 
funkce plní řadu mimoprodukčních úloh. Po-
zitivně ovlivňují vodní zdroje, jsou cenným re-
zervoárem geneticky různorodých společen-
stev a v neposlední řadě napomáhají zachovat 
přirozenou úrodnost zemědělské půdy. Stupeň 
a forma využití trvalých travních porostů 
(TTP) je a bude vždy závislá na jejich rozlo-
ze a potenciálním množství zvířat, která je 
mohou využívat. Dá se předpokládat, že ve-
dle ploch, které se budou využívat intenzivně 
pro výrobu mléka a masa, budou i plochy, jež 
se budou zhodnocovat extenzivně, pro past-
vu krav bez tržní produkce mléka a ovcí, resp. 
se pro produkci píce nebudou vůbec využívat 
a bude je nutno udržovat jinak, než pastvou.

Mezi extenzivní pastevní systémy patří per-
manentní pastva. Zvířata mají od jara až do 
konce vegetačního období k dispozici celou 
pastevní plochu. Je-li pastevní píce málo, ze-
jména na jaře, přidává se na určitou dobu dal-
ší plocha. Jedná se o pojistnou plochu, která 
může být podle počasí a stavu porostu buď 
spasena, nebo posečena a zakonzervována. 
Cílem je co nejvíce minimalizovat veškeré zá-
sahy. Podmínkou pro fungování tohoto systé-
mu pasení je odstraňování nedopasků. Tím se 
snižuje riziko zaplevelení. Pokosením pastevní-
ho porostu na jaře (počátek metání) na výšku 
10 cm se podpoří odnožování trav. Na poros-
ty je vhodné v podzimních měsících aplikovat 
chlévský hnůj v dávce 10 až 15 t/ha. Není-li 
však zbytí a pastvy je pro zvířata málo, pak se 
přistupuje k dokrmu senem, je-li z čeho.

Na podzim, když je sucho a málo pastvy, se 
ovcím přidávají šťavnatější krmiva jako oko-
paniny (nejčastěji mrkev) a ovoce (nejčastěji 
jablka). 

7. 7. Kombinovat pěstování dřevin s rostlin-
nou a/nebo živočišnou výrobou

Přírodě blízká opatření ohledně klimatické 
změny jsou agrolesnické systémy (ALS). Je 
to způsob hospodaření na zemědělské nebo 
lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin 
s některou formou rostlinné nebo živočišné 
produkce na jednom pozemku, a to buď pro-
storově, nebo časově. Podmínkou je, že slož-
ky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, 
zvířata, případně jiné) jsou pěstovány, resp. 
chovány s hospodářským a/nebo environmen-
tálním záměrem. Jednou z mnoha pozitivních 
funkcí agrolesnických systémů je funkce es-
tetická. Lesy a dřeviny v krajině fungují jako 
chladiče a zároveň vypouští mikročástice (pyl 
aj.) a specifické organické látky. Tím urychlují 
kondenzaci vody v atmosféře a vypadává-
ní srážek v místě, čímž dochází k ochlazo-
vání atmosféry. Koloběh vody se tak násobí/
zrychluje a snižuje se teplota mezi povrchem 
a atmosférou. Významnými mimoprodukční-
mi přínosy ALS jsou ochrana půdy před erozí 
(vodní i větrnou), zadržení vody v krajině, pod-
pora malého koloběhu vody a živin, stabilizace 
mikroklimatu (snižuje teplotní extrémy, resp. 
chladí sebe a krajinu), snížení eutrofizace vod 
(zvyšování obsahu živin v povrchových vodách 
a půdách), zvýšení celkové biodiverzity krajiny, 
zvýšení organické hmoty v půdě a v neposled-
ní řadě zvýšené vázání uhlíku z atmosféry. 
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Mezi vhodné typy moderních ALS a opatření 
pro podmínky ČR patří zejména:

• Silvoorebné systémy jsou funkční a pro-
dukční liniové výsadby dřevin na orné půdě, 
dělící půdní bloky/pole nebo pěstované na 
okrajích půdních bloků tak, aby umožňovaly 
pěstování zemědělských plodin (obilniny, 
okopaniny, zelenina) a podporovaly 
mimoprodukční funkce (určení vhodné 
vzdálenosti mezi liniemi dřevin). Mezi vhodné 
typy patří tzv. alley cropping (alejová výsad-
ba dřevin), ochranné břehové porosty dřevin 
kolem vodních toků a nádrží, selské a lesní 
větrolamy, migrační biokoridory s cennými 
a rychle rostoucími dřevinami (třešeň ptačí, 
ořešák, jeřáby resp. topoly, vrby). Jejich vrs-
tevnicová orientace na svažitých pozemcích 
může vhodně přerušovat dráhu soustředné-
ho odtoku a zvýšit zasakování. 

• Silvopastorální systémy, které zahrnují pas-
tviny s cennými lesními dřevinami nebo vy-
sokokmennými ovocnými stromy, případně 
s rychle rostoucími dřevinami a s chovem 
tradičních nebo novějších plemen hospo-
dářských zvířat (skot, ovce resp. jelenovití, 
lamy aj.). Příkladem může být chov drů-
beže volně v lese (Woodland eggs - vejce 
z lesa). Existují i další kombinace, a to nejen 
dřevina x zvíře, ale i dřevina x několik druhů 
zvěře (v oblibě je společný chov skotu, ovcí 
a drůbeže). Pro místa ohrožená suchem lze 
tradiční hospodářská zvířata nahradit zvířaty 
na sucho a teplo více adaptovanými (jako 
je například lama, jelen evropský, daněk ev-
ropský, antilopa losí). Tato zvířata mají nižší 
potřebu vody. Kromě toho, že v extenziv-
ních chovech působí příznivěji pro krajinu, 
mají i dieteticky příznivé maso.

8. ZÁVĚR
Není pochybnosti o tom, že ke globálnímu 
oteplování dochází. Jeho projevy jsou v krajině 
stále viditelnější.

Nelze to však brát jen jako fakt, je třeba 
s tím něco dělat, jak na celosvětové úrovni, tak 
ale i na úrovni ČR, či nějakého menšího regió-
nu. Boj s klimatickými změnami, především se 
současným problémem sucha, může začít na 
úrovni zemědělského podniku, či jednotlivého 
farmáře. Bohužel to někdy naráží na téměř 
nepřekonatelné překážky, např. v podobě 
vlastnických vztahů a roztříštěnosti půdní drž-

by. Vlastník pozemku by musel být velmi uvě-
domělý, aby provedl nějaký zásah pro zlepšení 
životního prostředí, když žádný ze sousedů či 
konkurentů to neudělá. 

Zatím se řeší hlavně následky nepřízně po-
časí. Po dlouhém období sucha se nejen sníží 
výnos a kvalita krmiv, ale protože jsou rostliny 
oslabené, snadněji podléhají nemocím a škůd-
cům, což často neproběhne bez dalších ná-
sledků. Např. přemnožení hrabošů negativně 
ovlivní přezimování porostů vojtěšky a dalších 
plodin. 
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Měli bychom se více zaměřit na prevenci. 
Nejde jen o to, aby se dodržovaly zavede-
né a účinné prvky hospodaření, ale také aby 
se v praxi přijímaly ověřené závěry výzkumu. 
Dobře hospodařit by se mělo i v době, kdy su-
cho není, to proto, aby se vytvořily dostateč-
né zásoby krmiv. V zemědělství se opatření na 
snížení nepříznivých klimatických vlivů zamě-
řují na efektivní hospodaření s vodou, správné 
obhospodařování orné půdy a pastvin, na ob-
novu organické hmoty v půdě, šlechtění rostlin 
tolerantnějších suchu, na úpravy sklizně a kon-
zervace rostlin, které ovlivnilo sucho, na krmení 
a chov hospodářských zvířat se zaměřením na 
jejich welfare.

Bude nutné změnit přístup k vnímání vý-
hod či škodlivosti zemědělství ve vztahu ke 
změnám klimatu, hospodařit tak, aby se sní-
žily ztráty a vytvořily rezervy (ideál by byl 20 
%), snížit rizika tím, že se riziko rozloží (např. 
pěstovat několik hybridů kukuřice), pravidelně 
vyhodnocovat dopady sucha a včas na hrozby 
reagovat.

Kniha má za cíl vyprovokovat lidi k činnosti 
a ukázat jim cestu. Jednou z nich je precizní 
farmaření. Technický pokrok v oblasti navigací, 
senzoriky, elektroniky, informačních technolo-
gií, přenosu, uchování, zpracování a interpreta-
ce dat jde mílovými kroky vpřed a je třeba ho 
co nejdříve uchopit a využít. Ukazuje se, že brzy 
i v zemědělství bude platit to Nerudovské „Kdo 
chvíli stál, stojí opodál“. Zároveň ale bude pla-
tit citát Stephena Hawkinga „Největší nepřítel 
znalostí není nevědomost, ale iluze znalostí“. 
Proto je potřeba k novým technologiím přistu-
povat s rozmyslem, tedy podporovat či vyu-
žívat pouze ty, které poskytují natolik přesné 
a důležité informace, aby bylo možné na jejich 
základě dělat správná rozhodnutí. S rozmys-
lem je třeba přistupovat i k hodnocení změn 
klimatu, nepodléhat dezinformacím a panice, 
ale brát hrozby vážně a něco dělat pro to, aby 
nebyly naplněny. Je dobré si připomenout i ci-
tát, který napsal Jacob Bronowski, autor knihy 
Vzestup člověka: „Člověk ovládá přírodu nikoliv 
silou, ale pochopením. Proto věda uspěla tam, 
kde magie selhala“.

Kniha vznikla za podpory Agrární komory České republiky 
(dotační titul Mze 9.F.e. Regionální přenos informací).
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 OPONENTSKÉ POSUDKY
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. a AgroKon-
zulta - poradenství, s. r. o. vlastní všechny 
v knize zmíněné optimalizační programy, tedy 
optimalizace krmivové základny, optimalizace 
krmných dávek, optimalizace krmných směsí 
a optimalizace skladové evidence. Tyto pro-
gramy pocházejí z naší dílny, přičemž dnes 
a denně jsou v praxi používány. Kromě toho je 
nabízíme podnikům a školám k použití, přičemž 
tyto instituce je hojně využívají. Od roku 1997 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. statisticky 
vyhodnocuje a porovnává kvalitu objemných 
krmiv vždy za poslední rok a výsledky porov-
nává s jednotlivými uplynulými ročníky. Hod-
nocení vychází z databanky krmiv v systému 
monitoringu analytických rozborů krmiv v rám-
ci ČR. V databance krmiv jsou shromažďována 
pouze krmiva, zpracovaná v několika laborato-
řích v ČR, které splňují stejná kritéria hodnoce-
ní a výpočtu, aby v daném časovém úseku bylo 
možné jejich porovnání. Pracovníci AgroKon-
zulty Žamberk spol. s r.o. tím, že jsou prakticky 
v denním styku s farmáři, mají dobrý přehled 
o tom, co je trápí. A právě zajištění krmivové 
základny je v poslední době jedno z témat na 
předním místě. 

Kniha obsahuje jak obecně platná, ale i nová 
opatření v boji proti změnám klimatu a to pře-
devším sucha, tak i vnáší prvky využití principů 
precizního zemědělství. Hodně zemědělských 
podniků s problémy nedostatku objemných kr-
miv se snaží vypořádat, ale ne všem se to daří. 
Proto velmi oceňuji snahu autorů knihy, kteří 
velmi obsáhle popisují, jaké problémy sucho 
způsobuje a jaká opatření je třeba dělat, aby 
důsledky sucha nebyly ještě horší, než jsou. 

Ing. František Mikyska
AgroKonzulta - poradenství, s. r. o.
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Kniha zahrnuje opatření, které je možné, ba 
dalo by se říci téměř nutné dělat, aby bylo pro 
výživu hospodářských zvířat dostatek krmiv. 
Kapitoly jsou dobře zvoleny. Pro pochopení 
toho, co se s naším klimatem děje je srozu-
mitelným způsobem popsána jaké klimatické 
změny nás mohou potkat a jaké opatření je 
nutné učinit pro jejich zmírnění. Velmi podrob-
ně jsou popsány možnosti vytvoření rezerv 
krmiv, z nichž je nutné na předním místě jme-
novat uplatnění prvků precizního zemědělství 
a principů správného hospodaření na zeměděl-
ské půdě. V knize jsou uvedeny plodiny, které 
mají vyšší toleranci k suchu, velmi podrobně 
jsou popsána kritéria pro výběr hybridů kukuři-
ce, plodiny, která se stává v podmínkách klima-
tických změn strategickou.

V důsledku sucha, které přetrvává už něko-
lik let, se v některých podnicích zásoby krmiv 
ztenčily na minimum, jinde musejí krmiva, pře-
devším se jedná o seno, velmi draze nakupo-
vat. Cena sena se zvýšila ve srovnání s cenou 
před řekněme pěti lety až několikanásobně. 
Krmení, které pak často představuje polovinu 
i více nákladů na chov, prohlubuje ztrátovost 
výroby. 

S řešením důsledků sucha se potýkám jak 
ve své funkci ředitele Okresní agrární komory 
Rychnov nad Kněžnou, předsedy dozorčí rady 
SELKA, a.s., tak na svém hospodářství v Ro-
kytnici v Orlických horách, kde chovám ovce 
a žírný skot. Dříve jsem problémy se zajištěním 
píce pro dobytek neměl, dokonce jsem pře-
bytky sena prodával. Dnes jsem rád, když se 
mi podaří usušit tolik sena, abych ho nemusel 
nakupovat.

Rady, jak se s důsledky sucha vyrovnávat, 
jsou tak tzv. k nezaplacení. Proto kniha, kterou 
předkládá Ing. Radko Loučka, CSc. spolu s ko-
lektivem pracovníků oddělení výživy a krmení 
hospodářských zvířat, je významným přínosem 
pro praxi.

Ing. Jaroslav Grund
ředitel Okresní agrární komory Rychnov nad 
Kněžnou
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